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

ěk člověka výrazně limituje jeho 

aktivity. První dekáda věku patří 

dětství, druhá mládí a dospívání. 

Ve třetí vkročíme do života vstupem do 

zaměstnání. Ocitáme se na životní drá-

ze vyplněné každodenními starostmi 

v rodině a na pracovišti. Je to doba plá-

nů do budoucnosti a intenzivního vyu-

žívání volného času. 

U seniorů a seniorek je to ji-

nak. Cítí se nejlépe ve svém domácím 

prostředí a žijí spíše než budoucností 

jen současností a starými vzpomínkami 

na časy dávno minulé. Z nových tech-

nologií zvládají sotva mobil, na PC 

obvykle jen Word, nebo občas pošlou 

nebo přijmou nějaký ten email. I proto 

si odcházející generace s tou nastupují-

cí v mnohém příliš nerozumějí. 

Když se nám starším začne 

zužovat okruh známých a přátel, řekne-

te si jen „Co se dá dělat, je mi 80, už se 

kácí v našem lese“. Život ale běží dál, 

jak televizní seriál, jen k němu bohužel 

nemáte ovladač.  Dovolím si proto jen 

tak cvičně promítnout, jak utekl čas 

naší generaci. 

 V bídě a nouzi, jen s velkou 

láskou a boží trpělivostí, mámy nás 

vypiplaly. V letech třicátých ve škol-

ních škamnách rozum jsme brali. Bylo 

nám 8 let a kalendář ukazoval rok 

1937. Hltali jsme Robinsona Crusoe a 

později Foglarovi Rychlé šípy. Uchva-

coval nás svět vzducholodí, letadel 

dvouplošníků i velikánské a pestré 

Baťovy reklamní plakáty. Teprve o 60 

roků později jsme se dověděli, že to 

vlastně byly první billboardy. 

 Nezapomenutelný půlrok mezi 

28. zářím 1938 a 15. březnem 1939 

vtáhl nejen naše rodiče, ale i nás děti 

do osudových chvil Mnichovské zrady, 

okleštění Republiky, jejího zániku a 

vzniku Protektorátu Čechy a Morava. 

Jako pasáčci o prázdninách po praš-

ných cestách za svými kravkami bosky 

jsme šlapávali. Stále cítím na chodi-

dlech tu ledovou rosu ležící každé ráno 

na pastvišti. Jak vlekla se tenkrát ta 

letní rána, než slunko vodu vypilo. To 

nám bylo 12, psal se rok 1941 a veli-

kánská písmena V hlásala a oslavovala 

úspěchy Wehrmachtu. 

Válečná omezení, provizoria, náhraž-

ky, klima věčné nejistoty a strach se 

vlekl dlouhých šest let, než konečně 

nastal rok 1945. 

 Jako výrostci a učni protřelí pro-

žitými událostmi, scénami, zážitky 

z války a z květnových dnů i sdíleným 

nadšením z prvních poválečných týdnů 

jsme oplývali zvláštním sebevědomím. 

Ve skutečnosti byly za námi jen první 

taneční, fandili jsme biografu a okolí 

jsme brázdili na obyčejných kolech. To 

nám bylo nám 17, psal se rok 1946 ne-

bo 1947. Léta do vojny jsme protančili. 

 Dva roky v uniformě poměřily 

naši sílu, fyzičku i psychiku. Znamena-

ly kurz sebeovládání i uplatnění vlastní 

taktiky a vůle v nejrůznějších situacích. 

Konečně civil. Na kalendáři roku 1952 

zbývalo pár posledních týdnů. 

 Po vojně byl jasný cíl. Doplnit 

šatník i botník a pak už jen vidina mo-

tocyklu Jawa 250. Ten musel v tom 

čase mít každý pořádný kluk. 

Pak vkročili jsme do života. 

  Prožívali jsme stále něco popr-

vé. Vážnou známost. Svatbu. Děti. Prv-

ní auto. Střídají se životní výročí. 30, 

40, 50. Stále před námi rýsuje se jasný 

cíl.                     (dokončení na str. 2) 

 pátek 24. ledna 2014 se brány 

naší školy otevřely budoucím 

prvňáčkům a jejich rodičům, 

kteří přišli k zápisu na nadcházející 

školní rok 2014/2015. První nedočkavé 

dětičky se začaly scházet již před 13. 

hodinou a pak odstartoval jejich velký 

den. Ukazovaly, jak hezky se naučily 

recitovat básničky a zpívat písničky, 

plnily úkoly, kreslily obrázky, mnohé 

z nich krásně počítaly a dokonce 

zvládly přečíst pár písmenek 

v prvňáckých učebnicích. Splnily tak 

všechny úkoly, které na ně budou čekat, 

až v září usednou do lavic první třídy. 

Celkem se sešlo 24 dětí, z toho 23 je 

přijatých a jedno si na cestu do školy 

pravděpodobně ještě rok počká. Za od-

měnu si děti odnesly domů krásné vý-

robky, které pro ně nachystali jejich 

budoucí starší spolužáci. Přeji všem 

budoucím prvňáčkům, aby jim úsměv a 

nadšení do práce, jaké je provázelo při 

zápisu, zůstaly po celou dobu, kdy bu-

dou navštěvovat základní školu.  

           Mgr. Jana Minaříková 

 

 

 



 

 

 

 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

pronájem zemědělských pozemků 

v k.ú. Chloumek u Kasejovic a 

v k.ú. Řesanice Farmě Oselce, a.s. 

za cenu 6.001 Kč/ha/rok a pověřuje 

starostku k  uzavření pachtovní 

smlouvy 

stanovení splátkového kalendáře na 

zaplacení pohledávek za svoz odpa-

du, v případě včasného nesplácení 

vymáhání pohledávek právní cestou 

stanovení splátkového kalendáře na 

zaplacení pohledávek za nájemné 

      v obecních bytech 
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 27.12. 2013 

 

Dámská jízda aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,  
 

která se koná v Kulturním domě ve Starém Smolivci  

v sobotu dne 8. března 2014 od 14.00 hod 

Srdečně zveme ženy obcí Mladého Smolivce, Starého Smolivce,  

Dožic, Radošic a Budislavic na malou dámskou jízdu.  

Drahé polovičky si můžete vzít samozřejmě s sebou. 

Na programu bude zpěv, tanec, slovo, co to ale bude ve skutečnosti,  

necháme pro Vás jako překvapení.  

Občerstvení zajištěno a dárečky nám přinesou muži – zastupitelé.... 
 

Odjezd autobusu: 

Mladý Smolivec  13.15 hod 

Budislavice   13.20 hod 

Dožice   13.25 hod 

Radošice   13.30 hod 

 

Zastupitelstvo města  Kasejovice ko-

nané dne 12. prosince  2013 schválilo: 

rozpočet města Kasejovice na rok 

2013 s příjmy 20 641,9 tis. Kč a 

s výdaji 20 641,9 tis. Kč jako vyrov-

naný. Schválený rozpočet je nedíl-

nou přílohou tohoto usnesení 

 

(dokončení ze str. 1) 

Život se jede stylem brzda, plyn. 

 Po padesátce nadejde chvíle, kdy 

s rodiči se navždy rozloučíte. Znovu se 

nadechnete, koupíte si nový vůz. Pak 

obklopí vás vnoučata a smějete se dosy-

ta.   

 Čas ale poručit si nedá, neposto-

jí.  Jednoho dne dosáhnete věk důcho-

dový. I dalších deset let je fajn. Někdo 

cestuje, jiný se věnuje svému hobby.  

 Pak stane se, že ztratíte životního 

partnera. Už máte čas na lázně i pana 

doktora. Nikam nespěcháte, jen srovná-

váte včerejšek a dnešek. Žasnete, jak se 

mění životní hodnoty a vzory. Co bylo 

včera obvyklé, slušné nebo módní to je 

dnes většinou už jen pro zasmání. 

Viz snímek a na něm veterány dva, 

vhodné to artefakty do muzea.  

                                                                                                                                        

                         Karel Kabátník 

Děkuji paní Věře Šampalíkové, která mi poskytla pomoc, když jsem v lednu 

uklouzla na náledí. Ochotně mi pomohla a odvedla domů.  

Děkuji také za každodenní pomoc paní Kněžínkové, mé sousedce v Domě s 

pečovatelskou službou.                                          Marie Flachsová 



 

 

  

Únor 2014                                                             str. 3                                               Číslo 2; ročník XIX. 

 

 Zastupitelstvo obce schvaluje: 

změny měsíčních odměn neuvolně-

ných zastupitelů dle novely nařízení 

č. 37/2003 Sb. od ledna 2014 

žádost pana Novotného z Příbrami o 

hostování pouťových atrakcí 

v našich obcích na rok 2014 za pod-

mínky úhrady nákladů na EE, vody 

a místa při dodržení patřičné kvality 

pouťových atrakcí 

podání žádosti o dotaci do PSOV 

PK 2014 na opravu požární nádrže 

v Mladém Smolivci (rybníček na 

návsi) 

žádost o připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ 

neplacený zápis o obci Mladý Smo-

livec do Encyklopedie Česká repub- 

      lika – města a obce 

uzavření dodatku č. 3 nájemní 

smlouvy na obecní byt v Mladém 

Smolivci čp. 27 (prodloužení doby 

trvání smlouvy do 31. 12. 2015) 

 

Neschvaluje: 

žádost paní Slavíčkové z Radošic na 

zřízení veřejného osvětlení na roh 

bytovky čp. 90 v Mladém Smolivci 

 

Bere na vědomí: 

kontrolu usnesení 

udělení souhlasu k udělení výjimky 

na cyklostezku Starý Smolivec pro 

MS Stráž Mladý Smolivec pro členy 

– Panýrek Pavel, Nesveda Karel, 

Rous Marek, Vávra Jiří, za účelem 

výkonu práva myslivosti a pro Mi-

loše Bártu z Prahy za účelem vstupu 

na vlastní pozemky 

žádost o uzavření smlouvy o smlou-

vě budoucí na zřízení věcného bře-

mene na uložení zemního kabelové-

ho vedení NN a kabelové skříně 

s firmou ČEZ Distribuce a.s. v obci 

Dožice s tím, že nejprve bude podá-

na změnová žádost na projekt cyk-

lostezka, neboť se jí zřízení břeme-

ne dotýká a po získání souhlasu od 

úřadu ROP NUTS II Jihozápad bu-

de zařazena žádost k projednání 

vyjádření Obce Mladý Smolivec ke 

kasační stížnosti ing. Šišky proti 

rozsudku KS v Plzni (dopravní zna-

čení) 

dopis p. Karla Eismana ze Starého 

Smolivce s názvem „Poslední pokus 

smírčí cestou“ a odpověď zaslanou 

panu Eismanovi prostřednictvím 

právního zástupce obce 

nepřijetí návrhu na možnost čerpání 

části finančních prostředků urče-

ných na investice na dětská hřiště 

v jednotlivých obcích k jinému úče-

lu (drobné dárky) 

přehled investičních akcí Obce MS 

za rok 2013, konečný výsledek hos-

podaření v lese za rok 2013 

USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  19.12. 2013 

oubor Mladinečka vznikl v únoru 

2014. I když se jeho dnešní čle-

nové neformálně scházeli a bavili 

již celou řádku let předtím, svůj oficiál-

ní název dostal na oslavě 60. narozenin 

paní Marušky Járové. Přiblížím vám 

naši členskou základnu blíže. Zahrnuje 

v sobě 19 členů, z toho je 13 aktivních 

a 6 příležitostných. Celkově je nám 

přibližně 1200 let a průměrný věk je 

téměř 70 let. 

 Jak se vlastně soubor Mladineč-

ka poskládal? Především z optimistic-

kých nestárnoucích lidí, u nichž věk 

nehraje žádnou podstatnou roli. To se 

kdysi spřátelilo pár chalupářů s několi-

ka "domorodci". Slovo dalo slovo, na 

oslavě narozenin nebo svátků se na 

zdraví vypilo pár skleniček a začaly se 

vymýšlet drobné legrácky, úryvky z 

divadelních her, typu módní přehlídka, 

Jiráskova lucerna, Prodaná nevěsta a 

podobně. Nakonec se tento okruh lidí 

stmelil v pevné společenství, které trvá 

dodnes. 

Zatímco podobné soubory vystupují pro 

širokou veřejnost, náš soubor připravu-

je celý program výhradně pro jediného 

oslavence. (Přiznám se, že jednou je-

dinkrát jsme i my vystoupili před širo-

kou veřejností. To když nás náš pan 

starosta přemluvil, abychom se svým 

programem vystoupili v oseleckém sále 

u příležitosti dokončení a spuštění čis-

tičky odpadních vod v Nové Vsi). 

 Vrátím se k narozeninám Maruš-

ky Járové. Konala se i pro široké příbu-

zenstvo na malém sále v tehdejším 

"Mexiku". Při písničce jsme přikulhali 

na sál v poskládaných národních kro-

jích, všichni o berlích. Po nástupu jsme 

je naházeli na hromadu uprostřed sálu a 

svižně jsme zatančili sedm tanečků, 

které jsem kdysi učila děti v mateřské 

škole. Úspěch jsme měli veliký, a pro-

tože jsme se cítili nekonečně mladí, 

odtud název našeho souboru.  

 Kdybych chtěla naše programy 

za dlouhých deset let vypsat, byl by to 

velmi dlouhý seznam. Uvedu jen někte-

ré, které byly zvlášť povedené. Aleně 

Rektorysové jsme uspořádali koňské 

dostihy, k Magdě Boříkové jsme přišli 

jako tlupa bezdomovců a za dalších pět 

let jako zahraniční hosté z celého světa 

do jejího "nově otevřeného penzionu", 

Mírovi Járovi jako brouci z Ferdy mra-

vence, Pavla Majera jsme při náročně 

chirurgické operaci přeoperovali na 

mladého zajíčka a později k němu při-

šlo pět Karkulek a šest vlků. Vaškovi 

Bumbičkovi jsme přišli jako žáci jeho 

školy, Jitce Skřivanové jako zákazníci 

jejího "sexšopu", A. Cibulkovou pozva-

li její žáčci ze školky do pořadu "Pošta 

pro Tebe", Pavlovi Skřivanovi jsme 

předvedli, co ho jednou čeká v 

"Domažlickém nebi" a mnoho dalších 

veselých vystoupení včetně dvou zla-

tých svateb. Na některé akce Honza 

Rektorys vytvořil důmyslné technické 

výrobky či pomůcky, například umělou 

kvočnu, aby manželé Járovi mohli jet 

na celý týden na dovolenou, omezovač 

pohybu na ruce, aby jeden z našich 

členů při rozmáchlém vyprávění nesha-

zoval sklenice ze stolu, posuvného mi-

lence s návodem na využití, spolu s 

ostatními chlapy technicky dokonalý 

venkovní výtah pro Vaška Boříka a 

spoustu dalších legrácek vždy dokonale 

vyrobených.  

 Každé takové vystoupení s bo-

hatým programem se připravuje ke ku-

latým či půlkulatým jubileím našich 

členů. Ten, který je oslavencem, se 

příprav neúčastní, o to více je pak pře-

kvapen. 

 A jak naše programy vznikají? 

Většinou na základě některé jeho záliby 

nebo koníčka, případně pro jeho drobný 

prohřešek či zážitek a podobně. Z nich 

se pak tvoří hra, písničky a básničky. 

Nic se nepodceňuje, vše se připravuje 

do detailů, včetně kostýmů. V letošním 

roce má pět našich členů kulatiny. To 

nám dává velký prostor, abychom se 

pořádně vydováděli.  

 A proč vám vlastně tento článek 

píši? Abyste poznali, že i v 

"pokročilém" věku a v době, která se 

mnohému z nás nezdá přívětivá, se lze 

bez velkých nákladů bavit a ještě si 

trochu užívat života. 

 Přeji všem, kteří si můj článek 

přečtou, aby se dokázali povznést nad 

denní starosti, trochu zapomenout na 

tělesné bolesti, které nás s přibývajícími 

roky trápí, a život se nám hned bude 

zdát snesitelnější.    

   A. Cibulková 
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Investiční akce Obce Mladý Smolivec rok 2013 Dotace  
Cyklostezka Starý Smolivec - Dožice 2. etapa 8 158 700,00 Kč 5 248 417,00 Kč ROP NUTS II Jihozápad 

Klub Dožice 1 260 136,50 Kč 773 917,00 Kč PRV, osa IV. LEADER 

Oprava fasády kostela Dožice - třetí etapa 536 357,00 Kč 150 000,00 Kč KÚ PK 

Oprava CAS JPOIII Mladý Smolivec 136 867,00 Kč 65 000,00 Kč KÚ PK 

Zásahový oblek, obuv JPO III Mladý Smolivec 83 819,00 Kč 80 000,00 Kč KÚ PK 

Vybavení JPO III Mladý Smolivec,  JPO V Radošice, Dožice,  
Budislavice 105 402,00 Kč 104 160,00 Kč KÚ PK 

Bezpečné branky 55 000,00 Kč 40 000,00 Kč KÚ PK 

Hasičárna Starý Smolivec - kuchyně, odvodnění,   protipožár-   
ní dveře, ohřívač 82 240,00 Kč    

Rekonstrukce veřejného osvětlení Radošice 98 221,00 Kč    

Okna jižní strany kostela sv. Jiljí v Dožicích 38 332,00 Kč    

Čištění kanalizační stoky Budislavice 21 780,00 Kč    

Oprava elektriky garáž Mladý Smolivec 12 092,00 Kč    

Ozvučení 26 546,00 Kč    

Štípačka 17 890,00 Kč    

Hřiště TJ Starý Smolivec - časomíra, sítě 32 595,00 Kč    

Rodáci Starý Smolivec - brožury, dopravní značení 44 251,00 Kč    

SDH - savice Radošice, siréna  Dožice, proudnice Mladý  
Smolivec 19 253,00 Kč    

Plachta altán Mladý Smolivec 13 792,00 Kč    

Oprava střech obecní budovy 18 838,00 Kč    

Pneumatiky obecní traktory 47 008,00 Kč    

Prodlužovací kabel 380 V 6 417,00 Kč    

Celkem 10 815 536,50 Kč 6 461 494,00 Kč  

Hospodaření v lese za rok 2013 Celkem 

  množství 

Těžba dříví v m3 (včetně samovýroby) 782,16 

Vysázené stromky v ks (smrk, jedle,buk, dub) 9700,00 

Zalesněná plocha v ha 2,04 

Ožínání v ha 9,29 

Nátěr v ha 9,94 

Vyklízení - klest v ha 0,87 

Probírky v ha 12,10 

Prořezávky v ha 6,42 

Tržby  1 132 508 Kč 

Tržby samovýroba 7 260 Kč 

Tržby prodej stromků 101 310 Kč 

Dotace zaměstnanci 53 870 Kč 

Dotace zalesnění louky 103 950 Kč 

Dotace les 46 316 Kč 

Těžba, přibližování -287 739 Kč 

Práce, mzdy, ostatní práce -446 406 Kč 

Přímé náklady, stromky, chemie -79 519 Kč 

Výsledek za rok 2013 zisk    631 550 Kč 

Poplatky v Mladém Smolivci pro rok 2014  

Poplatek za odvoz TKO pro  trvale žijícího občana  400Kč 

Poplatek za odvoz TKO pro trvale žijící dítě do věku 
15 let 250 Kč 

Poplatek za odvoz TKO pro rekreační objekt, dům 500 Kč 

Poplatek za psa či fenu  50 Kč 

Poplatek za dalšího psa či fenu 75 Kč 

Vodné 11,50 Kč 

Poplatky za odvoz  TKO jsou splatné do 31. 3. 2014  

Vodné je splatné po odečtu v červnu do 30. 9. 2014  

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU KASEJOVICE 
 

a žádost Úřadu práce Plzeň-jih vytvořilo Město Kasejovice 

stejně jako v minulých letech 6 pracovních míst na veřejně 

prospěšné práce. Tito lidé budou stejně jako v minulosti prová-

dět údržbu veřejných prostranství, práce v lese apod.  

Pro město je tato nabídka úřadu práce velice výhodná, neboť úřad 

práce hradí mzdy těchto pracovníků.  
 

Používání sběrného dvora odpadů pro občany města Kasejovice je 

zdarma za předpokladu že,  má v obci trvalý pobyt nebo má fyzická 

osoba v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 

rekreaci a má uhrazen místní poplatek podle Obecně závazné vyhlášky  

města Kasejovice 2/2012.  Odpady jsou přijímány  po předložení ob-

čanského průkazu, majitelé rekreačních nemovitostí se navíc prokážou 

dokladem o zaplacení poplatku za svoz odpadu za příslušný rok. 

Do sběrného dvora je možné ukládat objemný odpad, textilní materiá-

ly, sklo, pytle s plasty, pneumatiky a nebezpečný odpad (motorové a 

převodové oleje, rozpouštědla, kyseliny anorganické a organické che-

mie, barvy, lepidla, pryskyřice obsahující nebezpečné látky).    

V případě elektrotechnického odpadu typu ledničky, televizory či počí-

tače město žádá občany, aby přístroje tohoto typu odevzdávali při hro-

madném svozu na jaře a na podzim. 

Žádáme občany, aby neukládali před sběrný dvůr žádné odpady. Upo-

zorňujeme, že prostor sběrného dvora je monitorován bezpečnostními 

kamerami. 

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA:  

středa 8-12; 13-16; sobota  8-12 hodin.  

 

http://www.kasejovice.cz/download-file/1499-1355730177.pdf
http://www.kasejovice.cz/download-file/1499-1355730177.pdf
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CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 
– aerobní trénink, posilování  

a protahování pro radost  
a hezký vzhled 

 

 
 
 
 

Jste zvány každé úterý  
od 17. 30 do 19 hod. 

do tělocvičny ZŠ Kasejovice 
Pohodlné oblečení, sportovní obuv, 

pití a karimatku s sebou 
      Těší se na Vás Lenka a Kájina 

 

 

 

 
 

Zumba není jen taneční fitness  

program, je to terapie a životní styl, který 

přináší radost, pohodu a nová přátelství. 

Přijďte si zatancovat - Merengue, Salsa, 

Cha cha, Samba, Reggaeton, Calypso, 

Cumbia, Flamenco, Quebradita... 
 

Pravidelné lekce zumby se konají 

každé pondělí od 18:00 hod  

v místní tělocvičně. 
 

Vstupné 80,- Kč,  

studenti a děti 40,-Kč,  

permanentka na 10 lekcí 700,- Kč.  

Přijďte si s námi zacvičit  

AEROBIC PRO VŠECHNY 
 jednoduché sestavy, posilování na 

velkém míči a cvičení s měkkým  
míčem zvládnou všichni 

                
 
 
 

 
 
- každou středu od 18 hod.  
v tělocvičně v Kasejovicích 

S sebou: cvičební  obuv, oblečení, pití, 
malý míč a karimatku  
 Těšíme se na Vás  
       TJ Sokol Kasejovice 

  Ivana Ledvinová 

Oznámení Obecního úřadu Oselce 
d 10. února do 28. února žádáme 

občany trvale bydlící v Oselcích, 

v Kotouni a v Nové Vsi, aby 

zaplatili poplatek za odvoz komunálního 

odpadu. Dále žádáme majitele psů, aby 

zaplatili 50,- Kč za prvního psa a 100,-

Kč za druhého psa též do konce února. 

Vodné a stočné se bude platit až po vý-

měně vodoměru, do konce června. 
 

Co nás čeká: 
15.2.2014 - 10. Hasičský ples SDH Ko-

touň, který se bude konat v sále obecní-

ho šenku V Podzámčí v Oselcích ve 

20.00 hodin.  K tanci a k poslechu za-

hraje MINIMAX. 
22.2. 2014 - Maškarní bál v sále v Osel-

cích. Pořádá klub oseleckých žen. 
1.3.2014 - Maškarní průvod po obci 

Oselce. Sraz masek v 9 hodin v hasičské 

klubovně 
8.3. 2014 - MDŽ od 14 hodin v sále 

Obecního šenku v Oselcích, pro ženy 

obcí Oselce, Kotouň a Nové Vsi. Drahé 

polovičky si můžete vzít samozřejmě  s 

sebou. Program bude klidný a občer-

stvení bude zajištěno. Odvoz z Kotouně 

ve 13.30 hod. a z Nové Vsi 13.45 hodin. 
15.3.2014 - Dětský maškarní bál od 

14.00 hod. v sále v Oselcích. Klub žen z 

Oselec, SDH Oselce a Obecní úřad při-

praví překvapení pro všechny děti. 

Přijďte se bavit a mít radost. 
 

Výroční valná hromada SDH Oselce 

se konala 17. 1.2014 v klubovně hasič-

ské zbrojnice v Oselcích. Klubovna v 

plné parádě - vytopená, vybílená, s no-

vými okny včetně záclon a novou podla-

hou v kuchyni čekala na členy i hosty 

výroční schůze. Předseda sbor Zdeněk 

Lederbuch všechny přítomné přivítal a 

řídil schůzi podle programu. 
Hosté:  

- za OSH Plzeň- jih p. Vladislav Plíce, 

člen VV okr. sdružení 
- za okrsek Kasejovice p. František Ma-

šek, starosta okrsku, p. Karel Suda, veli-

tel okrsku 
- za Obec Oselce p. Václav Houlík, mís-

tostarosta, za MS Oselce hospodář 
- za SDH Kotouň p. Václav Prevužňák, 

starosta sboru, Petr Jára, velitel sboru 
- za SDH Myslív p. Vaclav Hulec, člen 

VV OSH Klatovy a jednatel sboru, p. 

Miroslav Dajč, starosta sboru, p. Miro-

slav Dajč, člen sboru 
- p. Pavel Hlaváč - sponzor v oblasti 

reklamy a propagace 
- p. Jiří Marek - externí člen hudebního 

dua při masopustu 
 - p. Miloš Velíšek - dvorní hudebník 

(harmonikář) 
Zprávu o činnosti hospodaření přečetl 

starosta sboru. Dílčí zprávu o technice, 

cvičení a soutěžním sboru přečetl p. 

Jaroslav Tichý, velitel sboru. Dílčí zprá-

vu o hospodaření sboru přečetla poklad-

ní  Zdeňka Tichá. 
 Přečtením zprávy kontrolní a 

revizní komise pověřil  předseda 

p.Miroslav Eder p. Martina Tiché-

ho.Všichni členové i hosté byli v hasič-

ských uniformách, schůze byla dobře 

připravená a měla úroveň. Sbor má 47 

členů, z toho 3 ženy. Na VVH byli při-

jati 3 noví členové: pí. Dagmar Merašic-

ká, pí. Blanka Lálová a p. Marek Šán-

dor. Hromada členů byla oceněna od 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka 

a SSH Plzeň- jih. 
 Po schůzi byl dobrý guláš s 

knedlíkem, který připravili ve SŠ v 

Oselcích. Roznášení jídel a pití zajišťo-

vali p. Kadič, Strnad a Eder. Po přípitku 

začala volná zábava s hudbou, zpěvem a 

tancem. V brzkých ranních hodinách se 

členové i hosté rozešli. Byla to vysilují-

cí schůze.              Miloslav Cikán 

MASÁŽE V DPS 
- sportovní, rekondiční,  

odblokování páteře 
Objednávka na tel. čísle 723 38 77 48,  

                              Lenka Kunešová 

 

 

Obecní knihovna Kasejovice pořádá pro děti od 6 do 10 let příměstský tábor  

Po stopách našich předků  
7. - 11. července 2014 

 

V době od 8 do 16 hod. bude pro děti připraven týden program  
plný zábavy, tématických her, soutěží, výletů a čtení.  

 
Děti je možné přihlásit v Obecní knihovně do 31.5.2013. 
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod.,  

Út 12 - 16 hod. 

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

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Táňa Keleová - Vasilková: Květiny pro Lauru 
  Věra Nosková: Chraňme muže 
  Agatha Christie: Sloni mají paměť 
  Barbara Cartland: Zachránce 
  Šlechtické rody Blatenska 3 
  Toulavá Kamera 15 
  Školní atlas světa  
  Julia Boehme: Čtyřnohý zachránce  
 

K zapůjčení je též DVD z retro módní přehlídky konané  
v Kasejovicích 5.5.2013. 
 
Knihovna nově nabízí zapůjčení stolních her. Hry jsou půj-
čovány pouze dospělým. 
 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

NATUR APATYKA, Pasáž Krajinská, Krajinská 31, 
České Budějovice 

p. Bělohlavová Jana – irisdiagnostik  tel. 724 188 246 
 

 
 

Dovolte mi pozvat Vás na besedu na téma: 
 

JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM   

u dětí i dospělých u dětí i dospělých   

ANEB KAŽDÁ NEMOC MÁ SVÉ PŘÍČINYANEB KAŽDÁ NEMOC MÁ SVÉ PŘÍČINY  
 

IMUNITNÍ SYSTÉM  

IRISDIAGNOSTIKA 

diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží z oční duhovky 
 

To co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav 
těla. Oční duhovka je aktuální mapou. Pomocí znaků 
v očích lze odhalit genetické slabosti, přechodné ak-
tuální změny i chronické stavy. Zdravotní problémy 
je možné na duhovce lidského oka rozeznat ještě 
před jejich propuknutím. Cílem irisdiagnostiky není 
jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.  

 

Kdy:      24. února 2014 v 18.00 hodin  

Kde:   Kulturně, společenské a vzdělávací                   

   centrum města KASEJOVICE 
 

 

doba trvání: cca 60 minut, vstupné zdarma 

 

 
 
 
92 let  Josefa Jiránková Kotouň 
89 let Kristina Štěpánková  Oselce 
88 let  Helena Kubíková Kotouň 
87 let  Anna Kačenová Radošice 
85 let Josef Štěpánek Kasejovice 
84 let  Jiřina Michalová Kasejovice 
83 let Marie Morávková Bezděkov 
  Miloslav Beneš Hradiště 
81 let Emilie Draská Radošice 
80 let František Blovský Dožice 
  Oldřiška Tumová Starý Smolivec 
79 let Věra Kačenová Dožice 
  Ladislav Šolc Nová Ves 
77 let  Libuše Zoubková Kotouň 
  Ludmila Rezková Kasejovice 
75 let  Miluše Kalistová Kasejovice 
  Vilém Cibulka Nová Ves 
  Kamila Koukalová Oselce 
  Augustin Vaníček Kotouň 
74 let Julie Šollová Kasejovice 
  Anna Motejzíková Oselce 
73 let Josef Šampalík Řesanice 
  Marie Časková Kasejovice 
72 let Marie Ochotná Chloumek 
  Václav Hercik Kotouň 
  Václav Hošek Oselce 
  Marie Skládalová  Kotouň 
  Božena Brabcová Nezdřev 
71 let Jiřina Černá Mladý Smolivec 
  Eva Mašíková Kasejovice 
70 let František Šustr Mladý Smolivec 
  Lidmila Kulíková Kasejovice 
  Marie Karlíková Újezd 
65 let  Karel Jiřinec Nezdřev 
60 let Václav Bumbička Nová Ves 
  Hana Kuldová Kotouň 
  Josef Skuhravý Mladý Smolivec 
  Pavel Hladík Mladý Smolivec 

Tomáš Nachtman, Mladý Smolivec 

Karel Hlinka, Životice 

Václav Krejčí, Chloumek 

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené,  

nebylo z ocele, nebylo z kamene.  

Bolestí znaveno přestalo býti,  

nebylo léku jímž mohlo by žíti. 
 

Dne 12. 2. 2014 uplynuly již 4 roky, 

kdy nás navždy opustil náš drahý  

tatínek a manžel 
 

pan Jan Fučík, chalupář z Kotouně. 
 

Stále vzpomínají manželka Zdena a dcery  

                                                                 Káťa se Zuzkou. 

 

Dne 18. ledna 2014 nás opustil pan Karel Hlinka  

ze Životic. Děkujeme všem, kteří přišli uctít jeho památku 

a naposledy se rozloučit.  

            Za pozůstalou rodinu Jana Hlinková a děti  
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ÚNOR je měsíc zimy, klidu a čekání 

na jaro. Pro zvířátka a ptáky je to měsíc 

hladu. Proto na ptačí kamarády na za-

hradě školky nezapomínáme, nosíme 

jim do krmítek  každý den slunečnico-

vá semínka, ptačí zob a kouličky loje, 

které rozvěšujeme na stromy. Pozoruje-

me ptačí stopy a hádáme, kdo naše 

krmítka navštěvuje. Nezapomeneme na 

volně žijící zvířátka a do krmelce zasy-

páváme zrní a seno. 

Ta pravá zima a sníh na sebe nechala 

opravdu  dlouho čekat. Abychom si 

čekání zpříjemnili, pozvali jsme do 

školky divadlo Dráček se zimní  po-

hádkou "Radovánky na sněhu". 

Od Kuby a Barunky jsme se dozvěděli, 

jak se do zimy oblékat a nenastydnout, 

kde se správně jezdí na saních a bobech 

a že je lepší zmrzlina doma v teple, než 

špinavý rampouch. Všichni jsme se 

náležitě bavili a také se něco přiučili. 
 

 Říkáme si… 
 

 Letos zima přijde zkrátka – 

 děti myslí na zvířátka. 

 Nebojí se metelice,  

nesou  mrkev pro zajíce,  

ptáčkům  zrní do hrnku,  

trochu sena pro srnku.                                                                                                  
                   

                      Ivana Ledvinová 

 

Mateřská škola Kasejovice  

„Veselá školka - školka plná písniček a hrajících si dětiček" 
 

vás srdečně zve na  
 

 

 
 

Zápis se koná ve čtvrtek 20. března 2014 od 8.00 - 16.00 hod. 

Současně bude probíhat v těchto dnech  

“Den otevřených dveří“, kdy si budou moci rodiče  

s dětmi prohlédnout prostory školky a její vybavení. 
 

Těšíme se na vás. 

Tel. 371 595 149, 739 456 901 

Ivana Ledvinová 

Obrázek namaloval Bohoušek Flachs. 

Foto z pohádky Radovánky na sněhu. 

Zápis do 1. třídy od Štěpánka Adamce. 

 

Lednové dny zábav začaly 

v Nezdřevě už v sobotu čtvr-

tého. Pan Milan Palečko 

pozval do hostince 

své příbuzné a přátele, 

aby se s nimi 

podělil o radost 

ze života a 

z fungování své 

firmy Mipal. Aby jeho důležité momen-

ty osvětlil, poprosil svého synka a pří-

buzné bezděkovské děti o kresby, které 

by příběh jeho žití výtvarně zazname-

naly. Děckám se to povedlo, a tak Mila-

novi, který se nepokládá za zdatného 

veřejného řečníka, stačilo říct ke každé-

mu obrázku jednu větu a všichni měli 

jasno o průběhu jeho minulých let. Pří-

jemnou pohodu večera a časného rána 

dotvářela hudební produkce skupiny Z 

vršku. Po páté hodině ranní se všichni 

rozcházeli s vědomím hezky strávených 

chvil, naplněných písničkami, tancem, 

povídáním i vyprázdněnými sklenkami. 

Podruhé se zastavil v nezdřevské hos-

podě čas v sobotu 25. ledna při hasič-

ském bále. Na začátku večera ovládly 

parket mladinké čertice a princezny - 

blatenské mažoretky Prezioso. Zatanči-

ly svá vystoupení na hudbu z filmových 

pohádek s dokonale profesionálním 

úsměvem a nerozhodily je ani drobné 

zádrhele (například chvilková ztráta 

paruky). 

 Podobně jako v loňském roce i 

letos vyhrávalo k dobré pohodě hudeb-

ní seskupení Karel, tentokrát dokonce 

v osmičlenném obsazení. A podobně 

jako před rokem i nyní hráli s viditel-

nou a slyšitelnou radostí a chutí, a to až 

do tří do rána. A pak ještě na prosbu 

rozjařených tanečníků vzal Miloš Velí-

šek harmoniku dolů na parket a zahrál 

„sokolíky“, takže se tančilo i na stolech, 

naštěstí bez úrazu. 

 Pro přibližně 140 návštěvníků 

bálu byla přichystána hodnotná tombola 

a hlavní ceny (jichž na rozdíl od jiných 

let nebylo deset, ale rovnou 16) si cel-

kem rovnoměrně odnesli jak domácí, 

tak lidé z kapely i ze sousedních Řesa-

nic, Bezděkova, Polánky i Hradiště.  

O pár dní později při úklidu sálu se 

nejen hasiči shodli, že „letošní hasič-

skej byl nejpovedenější za spousty let“. 

                            Jiří Čepelák  

 

 

 

 

Firma Mipal zajišťuje občerstvení  

na burze na letišti  

„Přece nebudu nadosmrti vyrábět rakve“ 



 

 

Vážené dámy a vdané paní,  
 

prosíme Vás o zapůjčení svatebních šatů  

z 20. století k použití na plánované módní přehlídce.  

Šaty budou bez úhony vráceny.  

    S díky Dana Matějovská,  

knihovna Kasejovice,  tel. 602 429 346 

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 15.3. 2014. Příjem příspěv-
ků do KN č. 3/2014 do 28.2.2014.                                          
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Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu Kasejovic 

(naproti parku). Dům je přízemní 4+1 - 112 m2, celý pod-

sklepený, plyn, městský vodovod, topení na zemní plyn a 

tuhá paliva, velká garáž, dílna, sklepy, kolna. Zahrada  

      223 m2. Tel. 603 418 514. 

Obec Oselce pronajímá nebo prodává byt 1+1 v přízemí  

      v Kotouni. Cena 3 367,- Kč. Tel. 724 162 521. 

Prodám nádrž na vodu na 1 000 litrů, cena 800 Kč, malou 

lednici na 40 l - nepoužitou, cena 1000 Kč, soda stream 

cena 350 Kč, sendvičovač 150 Kč, káru za traktor bez 

SPZ, cena dohodou. Mobil 723 571 323, Kasejovice. 

Výkonný výbor  
TJ Sokol Kasejovice  

srdečně zve všechny členy na   

 

ve vinárně Restaurace Adamec  
v Kasejovicích od 19.00 h *občerstvení 

* hudba Brumendo*  

 

 

 

SDH BUDISLAVICE 
pořádá dne: 22.2. 2014 od 14 hod. 

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
 

od 20 hod. 
 

HASIČSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
 

HUDBA: MINIMAX 
 

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!!! 

 

ELITEX Nepomuk a.s., Železniční 339, 335 01 Nepomuk 

strojírenský podnik, hledá vhodné kandidáty na obsazení 

pozic: 

kontrolor- vzdělání ÚSO strojního směru 

zámečník – svářeč  - svařovací průkaz CO2 

řidič nákladního automobilu – ŘP sk. B,C, karta řidiče,   

psychotesty 

 

Nabízíme:         zázemí stabilní společnosti 

                          odpovídající mzdové ohodnocení 

                          možnost dalšího rozvoje 

                          dostupnost ČD 100m 
 

Nabídky zasílejte na adresu:  

ivana.baranova@elitexnepomuk.cz, tel. č. 371 591 111 

P r o d ej   s l e p i č e k 
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  

zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant - žíhaný,  

černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů.  

Cena  149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuři-

ce, ale téměř dospělé slepičky pouze  našeho chovu ! 

Prodej se uskuteční:   

V úterý 11. března 2014  

KASEJOVICE - u fotbal. hřiště  - ve 14.40 hod. 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek  

- cena  20 - 30  Kč/ks 

Případné bližší informace: Po - Pá 9.00-16.00 hod ,                                                      

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840   
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