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

sobotu 13. 7. 2013 jsme slav-

nostně otevřeli Hasičárnu ve 

Starém Smolivci. Hasičárnu 

jsme stavěli ve dvou etapách. První eta-

pa proběhla v roce 2011 a VŘ vyhrála 

firma STAFIS-KT s.r.o., která předloži-

la nejnižší nabídku na necelých 1,6 mil 

Kč na celou stavbu hasičárny. V první  

 

etapě byly provedeny bourací práce, 

výstavba hrubé stavby, byl postaven 

nový krov a položena střešní krytina. 

Náklady na první etapu byly ve výši 

633 713 Kč a dotace od Plzeňského 

kraje z programu PSOV byla ve výši 

250 000 Kč. Druhá etapa začala v roce 

2012 a byla dokončena v roce 2013. 

Ve druhé etapě byla do hasičárny osa-

zena okna, strop garáže, byly provede-

ny vnitřní a vnější omítky, obklady a 

dlažba, zdravotní instalace, výmalba. 

Byla postavena nová jímka. Náklady na 

druhou etapu byly 801 737 Kč a dotace 

opět od Plzeňského kraje z programu 

PSOV byla tentokráte ve výši 257 000 

Kč. Celkové náklady na hasičárnu byly 

1 435 450 Kč, podíl kraje 507 000 Kč a 

na obec připadl zbytek ve výši 928 450 

Kč. SDH Starý Smolivec pomohl 

s bouracími pracemi, díky kterým se 

ušetřilo v rozpočtu téměř 100 000 Kč. 

S výstavbou hasičárny byla opravena  

          (dokončení na str. 5) 

foto -vb- 
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 29.7. 2013 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

záměr pronájmu pozemku č. 

1153/2 v k.ú. Kasejovice 

pronájem zemědělských pozemků 

v k.ú. Kladrubce, Přebudov, Pod-

hůří u Nepomuka a Nová Ves u 

Horažďovic firmě Agrochov Ka-

sejovice – Smolivec, a.s. za cenu 

2.530,- Kč/ha/rok 

záměr pronájmu zemědělských po-

zemků v k.ú. Kasejovice a Polánka 

u Kasejovic a stanovuje pravidla 

pro pronájem (viz. seznam pozem-

ků v příloze) 

nabídku p. Vladimíra Šírka, Řesa-

nice na obnovení pasportu doprav-

ního značení na místních komuni-

kacích 

odprodej skladu na parc. č. 405 

v k.ú. Kasejovice od Českých drah 

(Správa železniční dopravní cesty, 

s.o. Praha) 

opravu zbývajících křížků 

v majetku města  

provedení nátěru podlahy  

v tělocvičně p. Karlem Horalem, 

Plzeň 

 

SOUHLASÍ: 

s výběrem firmy Vavřík stavby, 

s.r.o. na provedení akce „Výstavba 

sběrného dvora odpadů pro město 

Kasejovice“ za cenu 2.399.950,95 

Kč bez DPH s tím, že odborný sta-

vební dozor definuje problematické 

body nabídky a dohlédne na kvalit-

ní plnění 

s podpisem souhlasného prohláše-

ní, na základě kterého bude 

v katastru nemovitostí zapsáno 

vlastnické právo státu u části po-

zemků, které se nacházely pod ko-

munikací č. I/20 ke dni účinnosti 

zákona č. 172/1991, tj. k 24.5. 

1991, a to po vyjasnění některých 

problémů (stavby - kanalizace, 

studny, chodníky) a splnění poža-

davku na zřízení věcného břemene 

k majetku Města Kasejovice 

 

POVĚŘUJE: 

starostku města Kasejovice 

k uzavření nájemní smlouvy 

s firmou Agrochov Kasejovice – 

Smolivec, a.s. na pronájem země-

dělských pozemků v k.ú. Kladrub-

ce, Přebudov, Podhůří u Nepomu-

ka a Nová Ves u Horažďovic 

místostarostu města Kasejovice 

k jednání ve věci výzvy k odstranění 

pevné překážky u silnice v obci Pře-

budov na odboru dopravy Krajského 

úřadu Plzeňského kraje 

starostku města Kasejovice 

k uzavření smlouvy o dílo na akci 

„Výstavba Sběrného dvora odpadů 

pro město Kasejovice“ s firmou 

Vavřík stavby, s.r.o. 

 

 
 

ZO Kasejovice 
 

Vás srdečně zve  

na včelařskou výstavu s doprovodným programem,  

která se koná k 100.výročí založení včelařského spolku v Kasejovicích. 

Ve dnech 14.-15.09.2013, v sobotu a v neděli, bude v prostorách Kulturně  

společenského a vzdělávacího centra města Kasejovice přístupná výstava 

s tématikou včelařství. 
 

Doprovodný program: 
V sobotu 14.9.2013 od 14:00 přednáška na téma Minulost včelařství na Blatensku, 

kterou povede Mgr. Vladimír Červenka. 

V neděli 15.9.2013 od 13:00 odborná přednáška s tématikou včelařství pro širokou 

včelařskou i nevčelařskou veřejnost. 
 

V průběhu konání výstavy bude možno zakoupit medové pečivo a včelí produkty. 

 

 
 

Starý Smolivec slaví výročí 600 let  
Srdečně zveme na setkání všechny rodáky a přátele obce Starý Smolivec 

u příležitosti 600. výročí od první písemné zmínky, které se uskuteční v neděli 

15. září 2013 

Program oslav: 
 

12.00 h Sraz rodáků a přátel obce - prostranství před Zámečkem čp. 1 

12.30 h Průvod k pomníku padlých a položení věnce 

13.00 h Slavnostní zahájení, proslovy 

13.15 h Seznámení s historií obce 

13.45 h Předání ocenění, společné foto 

14.00 h Vystoupení mažoretek 

14.10 h Možnost prohlídky hasičárny, mateřské školy, areálu  

  v Nivicích, sportovního areálu TJ Starý Smolivec  

  a cyklostezky „Formanské stezky“ 

16.00 h Vystoupení kapely Domažličanka 
 

Po celý den jsou pro děti připraveny pouťové atrakce, trampolína  

a zábavný program, během odpoledne občerstvení zajištěno. 

 

 

 



 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

program zasedání 

rozpočtové opatření č. 5/2013 

příspěvek na neinvestiční náklady 

ZŠ Blatná ve výši 598 Kč/rok 2012 

(1 žák) 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene s firmou ČEZ Distribuce 

a.s. na zařízení distribuční elektri-

zační soustavy – Starý Smolivec E 

98 – DTS, NN na pozemku p. č. 

834/16 v k. ú. Starý Smolivec o vý-

měře 25,52 m2 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene s firmou ČEZ Distribuce 

a.s. na zařízení distribuční elektri-

zační soustavy – Dožice, p. 9/2 – 

NN na pozemku p. č. 817/1 v k. ú. 

Dožice o výměře 91,29 m2 

pronájem části pozemku p. č. 

817/12 v k. ú. Dožice o výměře 12 

m2 paní Danuši Dostálové z Dožic 

za cenu 5 Kč/m2 /rok        

přijetí dotace od Plzeňského kraje 

ve výši 65 tis. Kč na opravu CAS 

Karosa pro JPO III Mladý Smolivec 

přijetí dotace od Plzeňského kraje 

ve výši 80 tis. Kč na věcné vybave-

ní – zásahový oblek – komplet, zá-

sahová obuv vše 4 x pro JPO III 

Mladý Smolivec 

přijetí dotace na bezpečné branky 

40 tis. Kč od Plzeňského kraje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

podmínkách poskytnutí dotace 

z Regionálního operačního progra-

mu NUTS II Jihozápad ze dne 24. 4. 

2012 na Cyklostezku „Formanskou 

stezku“ Starý Smolivec – Dožice, 

kterým se přesouvají výdaje v rámci 

jednotlivých etap 

příspěvek ve výši 20 tis. Kč na po-

vodní postižené ZOO Plzeň 

vydání souhlasu s provedením vý-

kopových prací na pozemku obce p. 

č. 1148/1 PK v k.ú. Radošice pro 

výměnu vodovodního potrubí pana 

Bárty z Radošic 

 

Bere na vědomí: 

kontrolu usnesení 

informace o výsledku zaměření dal-

ší části Dožic do Souhradí 

informaci o rozhodnutí, kterým KÚ 

PK zamítá odvolání pana ing. Karla 

Šišky ze Starého Smolivec proti 

rozhodnutí MěÚ Nepomuk č.j. 

VŽP/279/2013 

informaci o dopisu pana Šťastného 

z Dožic na znemožnění průjezdu po 

komunikaci v Budislavicích vedle 

pana Nachtmana, neoprávněné uží-

vané pozemky a nepovolené hnojiš-

tě pana Nachtmana z Budislavic 

protokol o výsledku provedené kon-

troly v MŠ ve Starém Smolivci KÚ 

PK 

informace o možnosti provedení 

komplexní pozemkové úpravy 

v obci 

informaci o proplacení dotace na 1. 

Etapu cyklostezky „Formanské 

stezky“ Starý Smolivec – Dožice 

informaci o poskytnutém příspěvku 

povodněmi postiženým rodinám 

v Kralupech nad Vltavou – výherní-

ho poukazu na 10 tis. Kč, který vy-

soutěžilo družstvo Mladý Smolivec 

na Hrách bez hranic v Kasejovicích 
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USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  18.7. 2013 

d 22. července klesala hladina ve 

vodojemu v Oselcích. Hladina 

spodních vod klesá a byla větší 

spotřeba vody v Oselcích a v Kotouni. 

Ve čtvrtek jsme provizorně povrchově 

napojili připravený nový vrt a čekali, co 

to udělá. V novém vrtu bylo slabé čer-

padlo, které jsme v pátek vyměnili. Za-

čínající víkend a prázdné zásobníky vo-

dy rozhodně nezaručovali náš klid. V 

noci se voda částečně dočerpala a hladi-

nu jsme kontrolovali. V sobotu od 14 do 

17 hodin bylo spotřebováno 25 m3 vody 

a hladina byla opět nízká. Požádali jsme 

obecním rozhlasem občany o šetření s 

vodou a zákaz napouštění bazénů. Spo-

třeba za sobotu byla 86 m3, což bylo 

asi nejvíce. V neděli spotřeba klesla na 

70 m3 a nyní se odběr stabilizoval na 55 

- 60 m3. Děkujeme uživatelům vody 

z  obecního vodovodu za pochopení. 

           Miloslav Cikán 

 

 

 
Pořizovatel ÚP oznamuje,  

že veřejné projednání 
s odborným výkladem zpra-

covatele Ing., aut. Arch. 
Pavlem Valtrem se koná dne 
21.8.2013 v 15.00 hodin na 
obecním úřadě v Hradišti. 

USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Hradiště z 23.7. 2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

pro opravy obecních komunikací 

firmu EUROVIA Silba, a.s. Plzeň 

úhradu nákladů na žáky ZŠ z Obce 

Hradiště Městu Blatná za rok 2012 

v celkové částce 598,- Kč 

poskytnutí příspěvku na provoz 

pojízdné prodejny provozovatele 

Jaroslava Houdka 
 

Přijímá: 

rozpočtové opatření č. 4/2013 
 

Bere na vědomí:  

zprávu fin. výboru ze dne 3.6.2013 

žádost pana V. Rady na úpravu pří-

stupové cesty k budově čp.30 

v Bezděkově. 

 

Svoz plastů proběhne ve dnech  

26. a 27. srpna. Plasty připravené  

v zavázaných pytlích připravte před 

svými domy max. 1 den  

před plánovaným svozem. 

 

Jménem rodiny Šulcových z Týřovic u Pačejova a příbuzných chce-

me poděkovat paní starostce Čápové, ženám na městském úřadě, 

MUDr. Černochové, paním pečovatelkám v Domě s pečovatelskou 

službou v Kasejovicích. Naše mamka prožila v DPS devět krásných 

let.  

Dále děkujeme paní Skuhravé, která poskytla rychlou a lev-

nou autodopravu do sběrného dvora v Kasejovicích. Děkujeme panu 

faráři za obřad v kostele, který se konal v sobotu 29.6.2013 v 11 ho-

din v Kasejovicích.  Dále děkujeme panu Adamcovi, který umožnil 

v restauraci smuteční oběd. Děkujeme hasičům města Kasejovice, 

 

Nikdy nezapomeneme.  

  Synové zesnulé Vlasty Šulcové z Týřovic u Pačejova 
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Starý Smolivec ve spolupráci se 

Sbory dobrovolných hasičů, Ob-

cí Mladý Smolivec, MS Stráž 

Mladý Smolivec a našimi podnikateli, 

uspořádal dne 5. července 2013 od 

13.00 hod na hřišti ve Starém Smolivci 

již tradiční „Oslavu dne dětí a začátku 

prázdnin“. 

Na zábavné sportovní odpo-

ledne dorazilo asi šedesát dětí ze Staré-

ho Smolivce a blízkého okolí. Děti sou-

těžily ve třech věkových kategoriích a 

šesti disciplínách – běh, jízda zručnosti 

na kole, skákání v pytli, hod míčkem 

na cíl, střelba na branku a shozené ku-

želky na jeden pokus. 

Celé odpoledne děti dováděly 

na trampolíně a mohly si vyzkoušet 

chůzi na chůdách. Počasí bylo příjem-

né, závodníky neodradil ani malý deš-

tík a na samotný závěr jsme děti kropili 

z přistavené cisterny hasičů z Mladého 

Smolivce. Letos se kropení ujaly mladé  

 

 

hasičky z Mladého Smolivce, Tomáš 

Fenko jim dělal pouze řidiče. Tato část 

se dětem náramně líbila a navzdory 

mírně zatažené obloze se této 

„disciplíny“ účastnily téměř všechny 

děti. 

Pro výherce v jednotlivých 

disciplínách byly připraveny medaile, 

ze kterých se děti radovaly nejvíce a 

věcné dárky. Samozřejmě, jako každý 

rok, všechny soutěžící i nesoutěžící dě-

ti dostaly balíčky z pamlsků, drobných 

hraček a školních potřeb. Během dne se 

na hřišti točila zmrzlina, opékaly se 

klobásy, točila se limonáda pro děti 

zdarma. S přispěním sponzorů se „Den 

dětí a začátek prázdnin“ snad podařil, 

protože děti odcházely domů spokoje-

né. 

Poděkování patří všem soutě-

žícím, pořadatelům a hlavně všem 

sponzorům, bez kterých se taková akce 

nedá pořádat. 

                   Eva Kubová 

e to již tradice, že začátek červen-

ce patří ve Starém Smolivci sta-

rým gardám. Ani letos tomu neby-

lo jinak a na hřišti ve Starém Smolivci 

se konal v sobotu 6. 7. 2013 turnaj 

STARÝCH GARD. V turnaji se utkala 

čtyři mužstva starých gard ze Starého 

Smolivce, Kasejovic, Bělčic a Kasejo-

vic - Damnov. Byl to zajímavý a pove-

dený turnaj. Fotbal předvedli staří páno-

vé výborný, všechna mužstva se snažila 

podat co nejlepší výkony. Fanoušků do-

razilo něco kolem šedesátky a mužstva 

se umístila následovně: 

1. místo Starý Smolivec 

2. místo Damnov 

3. místo Kasejovice 

4. místo Bělčice 

Celá akce byla ukončena večer, byly 

předány ceny, samozřejmě nechyběly 

poháry a následovalo občerstvení a ma-

lá veselice. 

   Eva Kubová 

aždý, kdo si chtěl užít hezké svá-

teční odpoledne plné tance, her a 

zábavy, zavítal 5. července do 

areálu letního kina v Bezděkově. Při-

pravený parket patřil dětem, kterých se 

nakonec sešlo 28. Hudební skupina As-

falt měla pro děti připravenou řadu pís-

niček, tanečků a také soutěží. Kromě 

sladkostí si všichni odnesli i nějakou 

drobnou odměnu a diplom za účast. 

Závěr patřil společnému táboráku a 

buřtíkům. 

 Velké poděkování patří všem, 

kteří se na přípravách a průběhu celého 

odpoledne podíleli. A děkuji i za fi-

nanční podporu hasičskému sboru z 

Bezděkova a Obecnímu úřadu v Hra-

dišti. Odměnou všem budiž usměvavé 

tvářičky dětí, které si jistě odpoledne 

užívaly.   Šulcová O. 

Malí tanečníci si na bezděkovském  

parketu užívali soutěžní i taneční  

veselí při hudebním doprovodu  

skupiny Asfalt. 

foto -vb- 

foto -vb- 
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ěkolik prázdninových dní strávilo 

17 mažoretek ve věku 3 až 12 let 

ze souboru Prezioso Sokol Blat-

ná v Nezdřevě. Jejich základnou bylo 

hřiště, kde bydlely v osmi stanech, a 

klubovna místního SK. Na hřišti také 

při zhruba půlhodinovém vystoupení ve 

středu 17. července poděkovaly ne-

zdřevským za poskytnutý azyl a jmeno-

vitě paní Jiřincové a Chlandové a panu 

starostovi. 

 Mažoretky Precioso zvítězily ve 

své kategorii na letošním mistrovství 

republiky, čímž se kvalifikovaly na mis-

trovství světa. Během nezdřevského po-

bytu se jim však do tréninku moc ne-

chtělo, raději si užívaly prázdninových 

radostí a zábav, které jim připravily je-

jich vedoucí Marie Kyselová a Veroni-

ka Loukotová spolu s Markétou Tvrdou, 

jež měla na starosti zdraví děvčat. A 

čím vším se od neděle do čtvrtka mladé 

umělkyně (nebo sportovkyně) zabýva-

ly? Každý den po obědě řádily 

v bazénu, hledaly poklad, stopovaly, 

připravily si karneval. Při vycházce 

v lese je překvapili zdejší mravenci, prý 

byli velcí jak pětikoruna. 

 Na svůj prázdninový tábor se 

přepravily z Blatné vlakem a zbytek 

cesty pěšky. Obědy jim vozili z kasejo-

vického družstva, snídaně po budíčku 

v 8 hodin si připravovaly spolu 

s vedoucími samy a vlastními silami za 

pomoci nezdřevských žen také chystaly 

večeře, po nichž v 10 hodin následovala 

večerka. 

 Těch několik dní plných dobro-

družství a pohody uteklo jako voda a 

děvčata se nechala slyšet, že by si to ně-

kdy příště ráda zopakovala. Včetně vy-

stoupení naboso na trávníku nezdřev-

ského hřiště před třemi desítkami spo-

kojených diváků, kteří jim vděčně a za-

slouženě aplaudovali a přejí jim hodně 

zdaru na srpnovém mistrovství světa 

   Jiří Čepelák 

 Přebudově se konala 21. červen-

ce tradiční pouť, při které sloužil 

poutní mši svatou farář Robert 

Paruszewski . Jako vždy se mše konala 

v kapličce na návsi, ale tentokrát byla 

kaple opravdu v "gala", neboť se letoš-

ního června dočkala kompletní rekon-

strukce, při níž byl opraven krov, vy-

měněna krytina, opraveny omítky a 

kaple vybílena jak zvenku tak zevnitř. 

Zrekonstruován byl také kříž před kap-

ličkou. 

 Poděkování patří všem obča-

nům, kteří  se v Přebudově vzorně sta-

rají o kapličku a veškerou údržbu ve-

řejného prostranství.   -rkn- 

(dokončení ze str. 1) 

i autobusová čekárna, kterou hradila  

obec ze svého rozpočtu sama a která 

přišla na 110 703 Kč. Přeji hasičům, 

aby jim v nově zrekonstruované hasi-

čárně šla práce od ruky a aby ta nová 

prostorná garáž nezůstala dlouho 

prázdná a aby každému, kdo se ocitne 

v nesnázích, naši hasiči pomohli jak 

nejlépe a nejrychleji to bude možné. 

Heslo hasičů: „Bližnímu k ochraně, 

vlasti k oslavě a sobě ke cti“ nechť na-

plňuje sbor do posledního odkazu. 

   Eva Kubová 

foto -vb- 

  

 

MĚSTO KASEJOVICE 
 

zve k prohlídce  

nově zrekonstruovaných 

prostor tzv. rabínského bytu  

v kasejovické synagoze.  
 

Návštěva je možná  

po telefonické domluvě  

na tel.č. 371 585 261.  
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 radičně v sobotu před svatomar-

kétskou poutí uspořádali v Osel-

cích dvě sportovní soutěže. Tou 

první byl VIII. ročník "Oseleckého klo-

kánka", závodu dětí ve skoku dalekém. 

V první kategorii předškolních dětí a 

dětí 1. třídy se sešlo rekordních 18 

účastníků. Ti nejmladší Kačenka Kal-

báčová a Matěj Kotěšovec, teprve tříle-

tí, museli být ke skoku dalekému z mís-

ta doprovázeni rodiči až na odrazové 

prkno. Z vítězství se radoval po třech 

pokusech Martin Lála z Kotouně za vý-

kon 141 cm. O druhém umístění rozho-

dl pro Honzíka Járu, také reprezentan-

ta Kotouně, lepší druhý pokus, když s 

Lukášem Lehečkou z Prahy zazname-

nali shodných 124 cm. Vítězové se ra-

dovali z opravdových medailí, diplomů 

i drobných cen, všichni malí skokani 

pak z bonbónků "Klokánků". Děti star-

ších  kategorií už skákaly s rozběhem. 
 Nejúspěšnější byla mezi druhá-

ky a třeťáky Anička Machová z Prahy 

výkonem 296 cm, o kategorii výše Ja-

kub Kovařík z Plzně a mezi nejstaršími 

žáky 6.-7. tříd vyhrála nejlepším výko-

nem dne 408 cm Nikoleta Jíchová z 

Prahy. Současně byl rozehrán na nově 

upraveném pískovém hřišti IX. ročník 

nohejbalového turnaje o  "Oselecké ště-

ně". Poprvé se hrál jako turnaj trojic a 

účastnilo se ho sedm družstev. Hrálo se 

systémem každý s každým a po pěti ho-

dinách se prvním třem družstvům do-

stalo odměn v podobě dárkových sou-

prav značkových piv a dalších cen. Se 

ztrátou pouhých dvou setů zvítězili Pl-

zeňáci ve složení Ondra Davídek, Jan 

Štrunc a jediná dívka v turnaji - Emilie 

Bauerová. Druzí skončili lepším pomě-

rem skóre kotounští Járové se Slukou a 

třetí mladí Pražáci z Braníka Kalbič, 

Dýba a Hlavatý. Při této sportovní pří-

ležitosti bylo také péčí Obecního úřadu 

v Oselcích otevřeno nové dětské hřiště, 

které bude pro radost dětí otevřeno den-

ně od 8.00 do 19.00 hod. 
   Tenisový turnaj "Oselce open" 

má historii starší, konal se za týden po 

pouti už po jednadvacáté. K prezentaci 

se v pátek 19.6. dostavilo 16 vesměs 

tradičních účastníků,  mladou krev 

představovali tři žáci trenéra Vyskočila 

z Blatné. Celý turnaj se musel odehrát 

na skvělém antukovém kurtu, připrave-

ném p. Markem, protože na pískovém 

hřišti po velkém suchu nebyly pro te-

nis vhodné podmínky. Překvapením 

prvního kola byl postup jednoho ze za-

kladatelů turnaje, 76 letého R. Brože. 

 Do semifinálových bojů se do-

stali dva nejvýše nasazení Libor Červe-

ný a Pavel Schwarz, dále David Červe-

ný mladší, který oplatil loňskou poráž-

ku Jirkovi Markovi a Radim Šiška, kte-

rý přešel přes trenéra Emila Vyskočila. 

 Velkým třísetovým bojem o fi-

nále pak bylo utkání dvanáctinásobné-

ho vítěze turnaje L. Červeného se sy-

novcem  Davidem Červeným ml. Ani 

zde však rutinní Červený starší nezavá-

hal a ve finále na něj čekal, po mnoha 

letech, také odchovanec místního dvor-

ce Radim Šiška. Libor Červený, který 

se vždy v průběhu turnaje rozehrává k 

výborným výkonům, zvítězil i tento-

krát, překvapivě až dost hladce 6/1 a 

6/4. Při dekorování vítězů obdrželi prv-

ní čtyři a vítěz soutěže útěchy David 

Červený st. z rukou starosty p. Milosla-

va Cikána láhve "Bohémky" a další od-

měny. Na sobotu 3. srpna připravili 

agilní pořadatelé ještě tenisový turnaj 

smíšených dvojic.  

 

  PaedDr. Radovan Brož 

ok se s rokem sešel a 5. července 

se samozřejmě sešli také cyklisté, 

aby se z nezdřevské hospody vy-

dali na svoji oblíbenou cestu Tour de 

oblouk. Tentokrát se jela nová trasa, ale 

nebyla zcela neznámá. 

 Prvním etapovým místem byl 

tradičně sousední Bezděkov. Ani dvě 

další zastávky v Chanovicích nebyly 

účastníkům cizí. Pokračovalo se do Sla-

tiny a leckteří jezdci už se těšili na oběd 

ve Svéradicích. Letošní rozpis Oblouku 

pak nasměroval 50členný peloton do 

Slivonic.  

 „Ale tam přece nemají občer-

stvovací stanici,“ protestoval 

v předvečer startu jeden z bicyklistů, 

jemuž zřejmě hodně záleželo na mož-

nosti obnovovat své schopnosti posilu-

jícími nápoji. „Bez obav,“ reagoval ne-

zdřevský starosta, „dohodl jsem s nimi, 

že nám budou čepovat svijany, které 

jsem tam dovezl, takže v pohodě,“ 

uklidnil nespokojence Petr Chlanda. To 

ještě nemohl tušit, jaké pivo mu proda-

li. Většina oslovených konzumentů se o 

jeho kvalitě vyslovila jednoznačně ne-

gativně. Chuť si pak následně spravo-

vali v Čečelovicích a ve Vrbně. 

 V etapě spojující tyto dvě vsi 

došlo k dalším komplikacím. Část vý-

letníků zakufrovala (neboli zabloudila), 

někteří se při tom nevyvarovali pádů. 

Řada borců, kteří nejeli v čele, též 

schytala spršku, jež byla, pokud jde o 

počasí, jedinou šmouhou. 

 Po vrbenském odpočinku a osu-

šení se již bez deště pokračovalo do 

Kadova a zpět do Bezděkova. Odtud je 

do cíle nepatrný kousek. Ten se však 

stal osudným jedné z účastnic zájezdu. 

Výsledkem jejího pádu bylo několik 

stehů v obličeji, jimiž na její zranění 

reagovali v sušické nemocnici. Zaraže-

ným cykloturistům se ulevilo, když se 

ošetřená dívka vrátila do cíle a bylo 

zřejmé, že její karambol nemá vážnější 

následky. 

 Ze statistiky stojí za povšimnutí, 

že klan Chlandů měl v pelotonu 11 čle-

nů, klan Šimonů osm a nejstarší jezdec 

celého pole Karel Chára přivedl na start 

šestičlenný tým. 

 Přestože byl letošní ročník po-

znamenán několika nepříjemnými pří-

hodami, pro většinu jeho absolventů to 

byl opět zážitek, na nějž se bude dobře 

vzpomínat. Ti starší třeba proto, že i při 

nižší trénovanosti to ještě zvládnou. Ti 

hodně mladí třeba kvůli zjištění, že se 

svým rodičům přinejmenším vyrovnají. 

A nejmladší Kačka Chlandová možná 

proto, že se mohla spolehnout nejen na 

tátu, ale i na kamarádství kohokoli ze 

spolujezdců. 

 Při odjezdu z Nezdřeva se místní 

loučili s přespolními: Tak zase za rok 

nashledanou. Odpověď zněla jedno-

značně: No určitě. 

     Jiří Čepelák 

Občerstvení před startem 

Pozdravy divákům  

foto -vj- 

foto -vj- 
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omunitní škola Kasejovice, o.s.  

byla založena v únoru roku 2012, 

a to v rámci projektu „Vytvoření 

sítě venkovských komunitních škol 

v Pošumaví – místních partnerství zamě-

řených na prosazovaní rovných příležitos-

tí žen a mužů.“ 

      Za rok a půl svojí existence KŠ 

Kasejovice, o. s. připravila několik vzdě-

lávacích kurzů – veřejnosti byla prostřed-

nictvím tohoto občanského sdružení na-

bídnuta možnost navštěvovat kurz Ně-

meckého jazyka pro začátečníky, Anglic-

kého jazyka pro začátečníky, Počítačů pro 

začátečníky a Fotografické dílny, kdy - na 

základě zájmu veřejnosti o ukázkové ho-

diny těchto kurzů - byly nakonec otevře-

ny „pouze“ lekce německého jazyka a 

počítačů. 

      Vedle vzdělávacích kurzů KŠ Ka-

sejovice, o.s. organizovala nebo se podí-

lela na organizaci zájmových aktivit a 

společenských akcích. Z nich největší do-

jem udělala Dobová módní přehlídka, 

kterou zhlédlo na naše poměry rekordních 

cca dvě stě diváků. „Módní přehlídka“, 

která proběhla jako doprovodný program 

oslav osvobození, a na jejíž přípravě se 

podílelo 40 dobrovolníků z různých spol-

ků i z řad široké veřejnosti, si tuto pozor-

nost zajisté zasloužila. Ale zajímavé byly 

i další akce pořádané naší komunitní ško-

lou. Jmenujme alespoň Adventní tvořivé 

odpoledne – tvořivé dílny s vánoční téma-

tikou, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet 

různé dekorační rukodělné techniky a na-

vodit tu správnou vánoční atmosféru zdo-

bením perníčků a ochutnávkou svařáku. 

Velkému zájmu veřejnosti se těšil novo-

roční pochod (Novoroční pochod aneb 

Pokoření kóty 628). Trochu méně se vy-

dařila jeho jarní obdoba - „Jarní pochod 

aneb Pojďte s námi vyhlížet čápy“ – kdy 

nám příliš nepřálo počasí a ani vyhlížený 

čáp nijak zvlášť nespolupracoval. Přesto 

se „vycházka“ všeobecně líbila. 

      Za zmínku, kromě jiných akcí, též 

stojí „Jarní úklid v okolí obce“, jehož 

hlavním organizátorem bylo Myslivecké 

sdružení Čihadlo nebo uspořádání 

„Čarodějnic“, které KŠ Kasejovice, o. s. 

připravovala ve spolupráci s SDH Kasejo-

vice a několika dobrovolníky z řad veřej-

nosti a které se v Kasejovicích konaly po 

poměrně dlouhé době. 

      Z „Čarodějnic“ se, doufejme, sta-

ne opět tradice a budou se v Kasejovicích 

konat každoročně. Obdobnou tradici se 

KŠ Kasejovice, o. s. pokusí vytvořit i 

v případě „Adventního odpoledne“ a 

„Novoročního pochodu“ a podle možnos-

tí a sil svých členů se bude snažit připra-

vovat další zajímavé vzdělávací a zájmo-

vé aktivity, a zpestřit tak společenský ži-

vot na Kasejovicku. 

        KŠ Kasejovice, o. s. Lenka Černá          

dubnu roku 2011 vstoupilo město 

Kasejovice jako jeden ze sedmi 

partnerů do projektu „Vytvoření 

sítě venkovských komunitních škol 

v Pošumaví – místních partnerství se 

zaměřením na rovné příležitosti žen a 

mužů“. Za víc jak dva a půl roku trvání 

projektu byla jeho prostřednictvím ka-

sejovickým občanům nabídnuta účast 

v e – learningovém a vzdělávacím kur-

zu věnovaném problematice komunit-

ních škol, jejich založení, vedení a udr-

žitelnosti. Bylo připraveno deset semi-

nářů na různá témata a byla založena 

nová nezisková organizace nazvaná 

Komunitní škola Kasejovice, o. s. 

      E – learningového a na něj nava-

zujícího vzdělávacího kurzu se účastni-

lo celkem třináct zájemců z řad veřej-

nosti, ale především pro časovou nároč-

nost kurzu jej dokončilo pouze jedenáct 

účastníků. Kurz byl totiž rozdělen do 

šesti modulů, z nichž každý obsahoval 

dvě tříhodinové přednášky a trval od 

září 2011 do března 2012. 

      Deset seminářů, které volně na-

vazovaly na vzdělávací kurz, se konalo 

od června 2012 do května 2013. Jejich 

témata byla zvolena na základě diskuze 

a jednání veřejnosti na posledním mo-

dulu vzdělávacího kurzu, přesto se – až 

na výjimky – semináře vyznačovaly 

poměrně malým zájmem ze strany ve-

řejnosti. Navíc „jen“ na polovinu semi-

nářů navazovaly další aktivity. I tak lze 

ale konstatovat, že semináře upozornily 

na některé problémy, jejichž řešením by 

došlo ke zlepšení životní úrovně 

v Kasejovicích a okolí. 

      Část účastníků vzdělávacího 

kurzu se stala zakládajícími členy nově 

vzniklého sdružení Komunitní škola 

Kasejovice, o. s.  KŠ Kasejovice o.s. se 

snaží buď sama nebo ve spolupráci 

s dalšími neziskovými organizacemi a 

městem Kasejovice nabídnout místním 

občanům ty aktivity, které na Kasejo-

vicku zatím chybí. Může se jednat o 

vzdělávací i zájmové aktivity a spole-

čenské akce. 

      V tuto chvíli jsou vzdělávací 

kurz i semináře uzavřeny a projekt 

„Vytvoření sítě venkovských komunit-

ních škol v Pošumaví“ pomalu končí. 

Co – doufejme – nekončí, je činnost 

Komunitní školy Kasejovice, o. s., kte-

rá i nadále plánuje nabízet kasejovic-

kým celou řadu aktivit. 

 

Lenka Černá (KK Kasejovice) 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 

 

 

 

Římskokatolická farnost Blatná 

a Klub přátel Blatenska 
 

 

zvou na 
 
 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 

u příležitosti poutní slavnosti  

Nanebevzetí Panny Marie 
 

neděle 18. srpna 2013 od 14:00 
děkanský kostel Nanebevzetí Panny 

Marie v Blatné 

 

Účinkují: 
 

Jakub Komrska – varhany 

Jan Hrdlička – trubka  
 

Vstupné dobrovolné  

na potřeby kostela. 



 

 

ruhý prázdninový týden Obecní knihovna města Ka-

sejovice, běžně velice klidné a důstojné místo, ožila 

dětskými hlasy a hlaholem. Není divu, neboť se zde 

konal prázdninový týden s přiléhavým názvem „Knihovnické 

hrátky“. Sešlo se zde celkem 24 dětí ve věku od 6 do 14 let, 

což je poměrně velký věkový rozdíl, kterého jsme se ovšem 

my, stateční organizátoři, nezalekli. A dobře jsme udělali. 

Takto velká skupina děti má sice své zápory, ale také mnoho 

kladného a přínosného.   

 Jelikož akci organizovala knihovna, šlo samozřejmě 

hlavně o četbu, ve které jsme pro děti vybrali opravdové po-

klady z dětské literatury. První den jsme se symbolicky přesu-

nuli do Školy čar a kouzel v Bradavicích mezi Harryho Potte-

ra, jeho kamarády a profesory. Druhý den jsme prožili se 

Zdeňkem Svěrákem a jeho pohádkami. Třetí den nás zavedla 

Astrid Lindgrenová na ostrov Saltkrakan, kde prožívala prázd-

ninové dobrodružství rodina Melkerova. C.S.Lewis a jeho Le-

topisy Narnie, jakožto přední dílo ze současné fantasy literatu-

ry také nemohly v našem týdnu chybět, a tak jsme cestovali 

bájnou zemí Narnií na palubě Jitřního poutníka a spolu s hrdi-

ny knihy prožívali jejich dobrodružství. Poslední den nás svojí 

jadrnou češtinou provázel Jan Werich a zabrousili jsme též do 

dětmi oblíbeného žánru - komiksu. 

 Jak jsem již uvedla, základ byla četba. Ale samozřejmě 

byla bohatě proložena hrami, které vycházely právě z čteného 

textu. Děti např. stavěly pohyblivé schodiště, schovávaly se 

pod neviditelným pláštěm, hledaly ingredience pro lektvar ne-

smrtelnosti profesora Snapea, lovily žabky ve "studni", na za-

hradě pátraly po pečlivě ukrytých římských vojácích.  Nechy-

běla ani nezbytná stopovačka a jako ve škole čar a kouzel v 

Bradavicích turnaj ve famfrpálu. A i na další činnosti, které 

souvisí s literaturou. Děti se staly na chvilku básníky, spisova-

teli, dramaturgy, reportéry.  

 Poslední den si také vyzkoušely, jaké to je být komik-

sovým tvůrcem. Do obrázků s prázdnými bublinami doplňo-

valy svá vlastní slova a musím říct, že se jim velice dařilo.  

Úplný závěr patřil reportáži z knihovnického týdne. Děti vy-

mýšlely otázky, které pak položily kamarádům a následně 

přednesly i s odpovědí do mikrofonu a  kamery nám ostatním. 

Na závěrečném slavnostním ukončení bylo vyhlášeno pořadí 

týmů a předány diplomy.  

 Že se týden vydařil a děti spokojeně odcházely domů a 

měly o čem vyprávět, bylo největší odměnou pro vedoucí.  

Velké poděkování patří Městu Kasejovice, neboť plně finan-

covalo provoz tohoto "příměstského tábora", jehož cena by se 

bez této podpory vyšplhala  k  podstatně vyšším částkám. 

  Dana Matějovská a Mgr. Marie Prokopiusová 

 

 
 

93 let  Josef SPOUR Mladý Smolivec 
89 let Helena ZAHRADNÍKOVÁ Chloumek 
88 let  Margit JANDOVÁ Oselce 
86 let Václav BLÁHA  Budislavice 
85 let Vlasta SKUHRAVÁ Kasejovice 
  Karel PEŠL Kasejovice 
84 let Marie LEDVINOVÁ Kasejovice 
  Vladislav KVĚTOŇ Starý Smolivec 
82 let Marie BEHENSKÁ Řesanice 
81 let Božena KOVÁŘOVÁ Kasejovice 
  Marie KLÁSKOVÁ Nová Ves 
80 let Božena ŠAMPALÍKOVÁ Kasejovice 
  Josef SKUHRAVÝ Starý Smolivec 
77 let Václav TALŮŽEK Životice 
75 let Marie STRAKOVÁ Mladý Smolivec 
  Anna HRACHOVCOVÁ Oselce 
74 let František MAŠEK Kasejovice 
  Helena FLANDEROVÁ  Kasejovice 
  Helena LEVÁ Dožice 
72 let Božena BREJCHOVÁ Kotouň 
  Růžena RAŠKOVÁ Oselce 
  Ludmila MAŠKOVÁ Kasejovice 
  Marie SEDLÁČKOVÁ  Mladý Smolivec 
71 let Josef HAVEL  Kladrubce 
  Karel HLINKA Životice 
70 let Marie SÝKOROVÁ Oselce 
65 let František SKUHRAVÝ Starý Smolivec 
60 let Václav ŠMÍD Chloumek 
  Jiří STOKLASA Starý Smolivec 
  Miroslav DRAŽAN Starý Smolivec 
  Marie MAROUŠOVÁ Dožice 
  František ČERVENÝ Zahorčičky  
  Milan PALEČKO Bezděkov  
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Václav Kohout, Kladrubce 

Jaroslav Darda, Kasejovice 

Bláhová Zdeňka, Budislavice 

Marie Brůhová, Oselce 

Vadlejchová Alena,  Zahorčičky 

 

Čas běží, vzpomínky zůstávají. 

 

Dne 31.7.2013 uplynul 1 smutný rok 

od úmrtí pana KARLA FIALY  

z Kasejovic. 
 

Za tichou vzpomínku děkuje  

                     rodina Fialova. 

 

 

Jedna z tvůrčích her Knihovnických hrátek - děti tvořily postavu 

cestovatelky a vymýšlely příběh z jejího života, který pak přednesly. 



 

 

Výlet na vodní hrad Švihov 
,,Jen ten může poznat svět,  

kdo se vydá na výlet!“ 
onečně je tu ten očekávaný den! 

Máme sbalené batůžky se sva-

činou, pitím a troškou toho ml-

sání. Svačina totiž nesmí na výletě chy-

bět. Krátké rozloučení s rodiči a Tráá-

dáá, vyrážíme. Jen co autobus opouští 

město Kasejovice, někteří nedočkaví 

kontrolují obsah svých batůžků a roz-

balují zásoby. Ostatní sledují z okna 

autobusu ubíhající okolní svět.  

 Po příjezdu na Švihov nás uvíta-

lo příjemné počasí a klidné prostředí 

travnatého nádvoří. Rozdělili jsme se 

na dvě skupiny. První absolvovala pro-

hlídku hradu, na druhou čekalo Tvoře-

níčko. Ze dřívek, hřebíčků a odstřižků 

látek si děti vyráběly zvířátko dle vlast-

ního výběru. Dva hradní páni pomáhali 

se zatloukáním hřebíčků. Pak už stačilo 

jen dokreslit oči, pusu, čumáček a další 

detaily. Hotovou figurku si děti odná-

šely jako dárek. A než přišel čas na dal-

ší program, bylo na hradním nádvoří 

slyšet rozhovory dětí s vyrobenými zví-

řátky: „Pojď, budeme spolu svačit ří-

zek, půjdeme spolu čůrat…, a jak se 

jmenuješ“. Čas rychle uběhl, zvířátka i 

zbytky svačiny byly schovány do ba-

tůžku a šlo se na pohádku O Červené 

karkulce. Ještě že jsme seděli v první 

řadě. Pan herec neustále potřeboval 

s něčím poradit, např. jak rozpoznat 

myslivce od vlka, jak zasadit kouzelné 

semínko, jak zazpívat písničku o tra-

vičce. Děti se staly součástí pohádky a 

tak si to pěkně užily. Po pohádce šla 

druhá skupina dětí na prohlídku hradu. 

Kluky nejvíce zaujaly rytířské meče a 

holčičky zase pokojíček hradní paní. 

Po prohlídce a společném fotografová-

ní zbyl ještě čas na krátkou procházku 

okolo hradu.  

Při zpáteční cestě některé děti dojí-

daly drobečky svačiny z batůžků, ně-

kteří únavou usnuly. Ani spánek však 

nemůže vymazat prožité zážitky a nová 

poznání z výletu. 

  Braunová Alena 
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Návštěva v ZŠ Kasejovice 
 

blížícím závěrem školního roku 

jsme navštívili první třídu Základ-

ní školy v Kasejovicích. Snahou 

bylo předškoláčky lépe seznámit se škol-

ním prostředím a pozdravit děti, které si 

ještě v uplynulém roce bezstarostně hrá-

ly v mateřské škole.  

 Paní učitelka Růžičková nás vel-

mi srdečně přivítala a se školáky měla 

připravené krásné vystoupení s ukázkami 

toho, co již děti umí. Čtení a počítání šlo 

prvňáčkům náramně a navíc s elánem. 

Děvčata i kluci z MŠ s paní učitelkou 

z první třídy zvídavě komunikovali, zpí-

vali, zkoušeli si napsat písmena na tabu-

li. Odměnou si na rozloučenou odnesli 

diplom za první návštěvu ve škole. Děti 

si vzájemně vyměnily dárečky, které 

vlastnoručně vyrobily. Návštěva byla 

velkým zážitkem a zároveň příslibem do 

brzké budoucnosti, na co všechno se 

předškoláci mohou těšit.    

        Dagmar Jiřincová 

 

  

ěsto Kasejovice pokračuje 

v rekonstrukci bývalé židovské 

synagogy, v níž je již dlouhá 

léta umístěno muzeum. Vystavené ex-

ponáty připomínají místní historii a tra-

diční řemeslnou výrobu v našem kraji. 

Shromáždil je dlouholetý kronikář, mu-

zejník a čestný občan Kasejovic pan 

Václav Mentberger (1886-1969). 

Vzhledem k tomu, že ještě řada expo-

nátů je pouze v depozitářích, rozhodlo 

se vedení města upravit dosud nevyuži-

té podzemní místnosti synagogy a 

zpřístupnit v nich veřejnosti další část 

obsáhlé sbírky, případně ji doplnit in-

formacemi o Václavu Mentbergerovi. 

 Samotná budova synagogy byla 

postavena v centru židovského ghetta v 

barokním stylu kolem roku1830, prav-

děpodobně na základech starší modli-

tebny. Dá se předpokládat, že podzemní 

prostory jsou tedy starší než stavba nad-

zemní. Podzemí skrývá krásné klenuté 

místnosti a chodby. Jsou zde též docho-

vané schody, které spojovaly spodní 

část s hlavním sálem modlitebny. Za 

pozornost jistě stojí i tzv. černá kuchy-

ně s masivním komínem. Tento komín 

se však již zvenčí  nedochoval, jeho 

umístění je ale možné najít na starých 

fotografiích. Díky citlivé opravě a vy-

klizení bývalého rabínského bytu má 

veřejnost nyní možnost poznat dosud 

nepoznané. 

 Při úpravách podzemních 

prostor se objevily i některé, řekněme 

tajuplné stavební prvky, jejichž účel 

není jednoznačně vysvětlitelný. Je to 

podobná záhada jako proslulá 

„Kasejovická hlava“ umístěná 

v mázhauzu městské radnice, jejíž pů-

vod ani smysl nebyl dosud nikdo scho-

pen uspokojivě vysvětlit. 

        -rkn- 

 

 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 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  850  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.9. 2013. Příjem příspěv-
ků do KN č. 9/2013 do 31.8.2013.                                          
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Pronajmu nový byt 2+kk v Kasejovicích o výměře 55 m2, 

plynové vytápění. Tel. 724 181 001. 

Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic 

(naproti parku). Dům je přízemní 4+1, celý podsklepený. 

Je napojen na plyn a městský vodovod. Obytná plocha je 

112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva. Velká garáž, 

dílna, sklepy, kolna. Zahrada 223 m2. V případě zájmu 

volejte na tel. 603 418 514. 

Pronajmu nebytové prostory v Kasejovicích čp. 11 

(bývalá zelenina). Tel. 603 755 451. 

Prodám 2 dětské brusle vel. 32 a 35, 2 dětská kola pro 

věk 6 - 10 let, 2 dětské lyže i s botami 120 cm. Tel. 728 

711 467. 

Prodám Šicí stroj Minerva – Bobin, ponořovací funkční 

hospodářskou víceúčelovou pilu (cirkulárku), dětskou 

postýlku, mrazák Gorenje, malý mrazák Galec 3*. 

      Tel. 603 253 319. 

 

DRCENÉ KAMENIVO - NERADIOAKTIVNÍ, CERTIFIKOVANÉ  
PRODEJ - LOM HUDČICE, tel. 602 366 662 

nabízíme různé frakce, vlastní odběr, dovoz k odběrateli 

  
  

P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  

a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý  

a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! 

Stáří slepiček 14 -18 týdnů    

cena 149 - 170 Kč/ks - v začátku snášky 178 Kč/ks 
 

Prodej se uskuteční: v sobotu 24. srpna 2013 

Kasejovice  – u fotbal. hřiště – v 14. 40 hod 
 

Případné bližší informace  tel: 728 605 840    

728 165 166       415 740 719   
 

Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích  

kožek - cena 15 - 22 Kč/ks. 

 

Upozornění Obecní knihovny 
 

Od 1. září 2013 bude změněna otevírací doba knihovny. 
 Jedná se však pouze o odpolední otevírací dobu,  

která bude přesunuta z pondělí na úterý.  
 

Otevírací doba Obecní knihovny od září 2013: 
 

Po 8 - 13 hod.             Úterý 12 - 16 hod. 


