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

Program oslav  

750 let od první písemné 

zmínky o Kasejovicích: 

 

31. května 2014 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

10 - 13 hod. 
 

 Základní škola Kasejovice 

 Mateřská škola Kasejovice    

     - prohlídka vybavení tříd, výsta-   

     va kronik, občerstvení 

 Hasičská zbrojnice - prezentace 

hasičské techniky 

 

Slavnostní zasedání zastupitelstva 

Kulturně společenské centrum 
 

13 - 16 hod.  

 úvod Mgr. Vladimíra Červenky   

„První písemná zmínka o Ka-

sejovicích“ 

 ocenění zasloužilých členů míst-

ních spolků a organizací 

 vystoupení dětí z MŠ Kasejovice 

 vystoupení žáků ZŠ Kasejovice 

 výstava činnosti místních spolků 

 

Program v areálu chovatelů: 
 

13 - 19 hod. Pěčnovanka  

20 hod. Pavlata Band  

od 13 hod. Výstava loveckých trofe-

jí mysliveckého sdružení Čihadlo 

 

Sportovní  akce: 
 

10 hod. volejbalové hřiště 

Volejbalový turnaj žákyň  
 

14.30 hod. fotbalové hřiště 

Fotbalový zápas „Žáci“  

Kasejovice - Mrákov 
 

17  hod. fotbalové hřiště 

Fotbalový zápas „Muži“  

Kasejovice - Lužany 
 

17.45 hod. (v poločase) 

Vystoupení mažoretek Presioso  

Sokol Blatná, mistryň republiky 

 

 

1. června 2014 - od 14 hod.  

Den dětí - na fotbalovém hřišti 

Odpoledne pro děti plné her  

a soutěží. 

Česká republika vstupovala do Evropské unie v roce 2004. Většina občanů 

očekávala od členství v EU zlepšení životních podmínek, finanční prostředky 

na rozvoj ekonomiky a zlepšení kvality života, ti osvícenější možná ještě zlep-

šení právního prostředí apod. Za tuto cenu se byla většina občanů ochotna 

smířit s evropskými pravidly nebo bruselskou byrokracií. Naplnilo unijní 

členství po deseti letech očekávání, která jsme do něho vkládali? Jak se účast 

v EU projevila přímo na kvalitě života běžného člověka v našem kraji?  

 Jak členství v EU pomáhá měs-

tům a obcím v našem kraji, je možné 

ukázat na příkladu našeho města. Měs-

to Kasejovice má cca 1.300 obyvatel, 

kteří žijí ve spádovém městečku a dal-

ších sedmi vesnicích. V r. 2012 byl 

souhrn daňových příjmů, se kterými 

město hospodařilo, 12.309.000,- Kč. 

Tyto daňové příjmy slouží především k 

zajištění běžného celoročního provozu 

města a připojených vesnic. Od roku 

2013 sice s novým rozpočtovým urče-

ním daní vzrostly daňové příjmy města 

o více jak 3 miliony Kč, přesto bychom 

ale nebyli schopni pouze z vlastních 

prostředků realizovat větší investiční 

akce. Pro investice do dalšího rozvoje 

musíme hledat zdroje také jinde, mimo 

náš rozpočet.  

Kasejovice se dlouhodobě snaží využí-

vat různé evropské dotační tituly. 

Všechny projekty je nutné dlouhodobě 

plánovat, v předstihu zabezpečit pro-

jektovou přípravu, vytvářet v rozpočtu 

rezervy na spolufinancování a neustále 

hledat možnosti, sledovat všechny do-

stupné informační zdroje. Daří se nám 

získávat z různých programů větší či 

menší prostředky na rozvoj obce, vždy 

ale všechno nevyjde. Na úspěšnou žá-

dost připadá někdy i několik neúspěš-

ných pokusů.  

 Díky evropským penězům má-

me v Kasejovicích Společensko-

kulturní a vzdělávací centrum města 

Kasejovice, kde sídlí knihovna, kluby 

volného času pro školní děti, maminky 

na mateřské dovolené i klub seniorů 

Babí léto. Odehrávají se zde také různé 

kulturní, společenské a vzdělávací akce 

včetně virtuální univerzity III. věku. 

 Přestavba budovy staré školy na 

centrum přišla dohromady na 

12.282.000,- Kč, z toho 10.600.000,- 

Kč pokryla dotace z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj prostřednictvím 

ROP Jihozápad. Evropské prostředky z 

programu Leader ve výši 775.000,- Kč 

pomohly ze 45 % zateplit fasádu na 

domě s pečovatelskou službou a ze 

stejného zdroje jsme také financovali 

novou lesnickou techniku, rozšíření 

sportovního areálu a opravu křížků a 

kapliček.        (dokončení na str.2) 

6. května 2014 proběhly v Kasejovicích oslavy osvobození. Více na www.kasejovice.cz. 



 

 

 

Rada města mimo jiné schvaluje: 

 žádost skautského oddílu Junák Pl-

zeň – 23. oddílu Severka o povolení 

pořádání letního dětského tábora na 

„Maškojc louce“ v Přebudově od 

28.6. do 20.7.2014 

 žádost 33. skautského oddílu Šíp 

Plzeň o povolení pořádání letního 

dětského tábora u Přebudovského 

rybníka od 28.6. do 12.7.2014 a 

sběr palivového dřeva pro provoz 

polní kuchyně 

 poskytnutí finančního příspěvku ve 

výši 50.000 Kč Tělovýchovné jed-

notě TJ Sokol Kasejovice na provoz 

budovy pro sportovní využití čp. 

412 a fotbalového hřiště v Kasejovi-

cích 

 

Souhlasí: 

 se závěry 1. kola jednání konkurzní 

komise pro posuzování uchazečů o 

jmenování do funkce ředitele Zá-

kladní školy Kasejovice 

 s výpovědí smlouvy o nájmu neby-

tových prostor (umístění a provozo-

vání vysílače na objektu vodojemu 

v Kasejovicích) s firmou SKY Soft, 

s.r.o. Praha a uzavření smlouvy 

s firmou SKY Trade, s.r.o. Nepo-

muk 

 

Bere na vědomí: 

 informaci o průběhu jednání o pro-

deji objektu bývalé vodárny u nádra-

ží 

  

Květen 2014                     str. 2                                            Číslo 5; ročník XIX. 

Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 17.4. 2014 

sobotu 22. března 2014 odpoled-

ne se uskutečnilo slavnostní při-

vítání nových občánků obcí v 

působnosti OÚ Mladý Smolivec. 

Od posledního vítání se u nás narodilo 

devět dětí. Dvojčata Karlíková Gabrie-

la a Karlík Viktor, Panýrková Kateřina, 

Šmídová Anna, Fousová Michaela, 

Nachtmann Tomáš, Kopsová Nela a 

Šmolíková Ema. Vítání občánků se 

konalo v zasedací místnosti Obecního 

úřadu v Mladém Smolivci a na slavnost 

dorazilo 8 dětí. S novými občánky mi-

mo rodičů samozřejmě přišli i babičky, 

dědečkové a přátelé.  Nejprve nám 

přednesly děti z MŠ U Veverky připra-

vené básničky pod vedením Svatavy 

Šlaisové. Potom následoval slavnostní 

přivítací projev paní starostky Evy Ku-

bové. Na závěr svého vystoupení po-

přála dětem i jejich rodičům, aby příští 

dny prožívali v plné pohodě, s věčně 

modrým nebem, aby rodiče měli ze 

svého dítěte jen samou radost.  

     Další částí obřadu nás provázela 

paní Vladislava Růtová. Za rodiče 

přednesl rodičovský slib pan Michal 

Fous. Po slavnostním přivítání občánků 

a následném podepsání rodičů do pa-

mětní knihy následovalo předání dáreč-

ků a kytiček od obecního úřadu a ne-

chyběl ani přípitek na zdraví našich 

dětí a tradiční focení ratolestí v koléb-

ce. 

 

 

Neseďte doma a přijďte si zacvičit.  

Pravidelný pohyb přináší výhody: 

 zbavíte se stresu 

 získáte kondici 

 zpevníte svaly 

 zlepšíte metabolismus i váš 
zdravotní stav 

 

POZOR! Cvičením můžete i něco 
ztratit  

A TO TŘEBA NĚKOLIK KILOGRAMŮ 
SVÉ VÁHY  

a to stojí za to. 
 

Každé pondělí od 18 hod do 19.30 
hod. v tělocvičně v Kasejovicích - 
FITNESS CVIČENÍ. 
S sebou pití, karimatku a sportovní 
obuv. 
  
Těšíme se na vás 
     kolektiv fitness cvičení  
         Kájina, Martina, Vendula, Jana  

           (dokončení ze str.1) 

Operační program životní prostředí 

nám částkou 2.921.000,- Kč přispěl na 

pořízení zařízení na úklid a čištění ulic 

a částkou  2.700.000,- Kč na stavbu 

sběrného dvora. Zbylé prostředky na 

tyto projekty hradilo město ze svého 

rozpočtu. Dotace z Integrovaného ope-

račního programu výrazně přispěla na 

zpracování nového územního plánu 

města včetně jeho částí.   

 Evropská unie nám po našem 

vstupu přinesla prosperitu investicemi i 

odbytištěm našich výrobků, ale přede-

vším zajišťuje mírové soužití evrop-

ských národů. Dlouhodobá prosperita a 

mír jsou v historii Evropy anomálie, 

kterých si díky EU užívají jen naše po-

válečné generace. 

     Marie Čápová, 

      starostka města Kasejovice 
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 rozpočtové opatření č. 2/2014 

 prodej pozemku v k.ú. Dožice p.č. 

817/24 KN o výměře 22 m za cenu 

30 Kč/m2 panu Janu Šollemu 

z Dožic 

 pronájem části pozemku v k.ú. Bu-

dislavice p.č. 616/9 o výměře 10 m2 

za cenu 5 Kč/m2/rok paní Pechrové 

z Budislavic 

 uzavření smlouvy na odběr a využití 

odpadů z obalů s firmou EKOKOM, 

a.s. 

 uzavření nové pojistné smlouvy na 

obecní traktor ZETOR 6245 SPZ 

P000657 s pojišťovnou ČPP a.s. 

 příspěvek Domovu pro seniory 

v Blatné ve výši 4 000 Kč na rok 

2014 

 uzavření smlouvy na zpracování 

pasportu místních komunikací Obce 

Mladý Smolivec s panem Marešem 

ze Strakonic za cenu 19 000 Kč bez 

DPH 

 zprávu o uplatňování územního plá-

nu Obce Mladý Smolivec předlože-

nou MěÚ Nepomuk, odborem vý-

stavby a ŽP pod. č.j. VŽP/854/2014 

ze dne 14. 4. 2014 

 uzavření dodatku k nájemním 

smlouvám na hostince v obci Doži-

ce a Starý Smolivec, kterým bude 

zrušen odstavec V. – kauce, dále 

bude dodatkem rozšířena nájemní 

smlouva o povinnost jednorázové 

úhrady nájemného za movité věci a 

bude poskytnuta nájemci možnost 

požádat si o vrácení nájemného do 

výše třech měsíců při ukončení 

smlouvy za splnění podmínek řád-

ného placení nájemného po celou 

dobu nájmu 

 připravenou úpravu předložené ná-

jemní smlouvy od firmy Telefónica 

Czech Republic, a.s. na telefonní 

ústřednu s tím, že bude zveřejněn 

záměr pronájmu nebytových prostor 

pro ústřednu a poté bude projednáno 

schválení 

 vyloučení uchazeče STAVEL PŘÍ-

BRAM s.r.o. z účasti v zadávacím 

řízení zakázky malého rozsahu na 

stavební práce s názvem Zateplení 

objektů Obce Mladý Smolivec pro 

část 1. Mladý Smolivec – klubovna 

Starý Smolivec i část 2. Mladý 

Smolivec – Obecní úřad na základě 

doporučení výběrové komise a to 

z důvodu neúplné nabídky 

z hlediska požadovaného obsahu 

 pro Zateplení objektů Obce Mladý 

Smolivec - část 1 - Mladý Smolivec 

– klubovna Starý Smolivec přidělit 

předmětnou zakázku uchazeči STA-

FIS-KT s.r.o., jehož nabídka 

s pořadovým číslem 1 byla vyhod-

nocena jako nabídka s nejnižší na-

bídkovou cenou 

 pro Zateplení objektů Obce Mladý 

Smolivec - část 2 - Mladý Smolivec 

– Obecní úřad přidělit předmětnou 

zakázku uchazeči STAFIS-KT 

s.r.o., jehož nabídka s pořadovým 

číslem 1 byla vyhodnocena jako na-

bídka s nejnižší nabídkovou cenou 

 uzavření smlouvy na zakoupení a 

instalaci sekčních vrat zn. Hörmann 

do hasičárny v Mladém Smolivci 

s firmou Preiswert s.r.o., pan Pitule 

za cenu 151 912 Kč bez DPH 

 
Souhlasí: 

 s opatřeními, které již byly provede-

ny v souvislosti s mylně uvedenou 

informací o stavbě kapličky 

v Březinách v Radošicích – oprava 

textu na webu Formanské stezky, 

oprava textu na informační tabuli a 

s opatřeními, které budou provede-

ny v souvislosti s mylně uvedenou 

informací o stavbě kapličky 

v Radošicích - do letáků bude vlo-

žen opravený text a omluva bude 

uveřejněna v KN a na webu obce 
 

Pověřuje: 

 pověřuje starostku obce Evu Kubo-

vou a místostarostu Jana Spoura 

provedením kontroly hospodaření 

v MŠ ve Starém Smolivci za roky 

2012 a 2013 do konce dubna 2014 
 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 

 informace o výběrovém řízení - za-

kázka malého rozsahu na akci 

„Zateplení objektů Obce Mladý 

Smolivec“ 

 dopis občanů z Radošic ohledně 

mylně uvedené informace o stavbě 

kapličky v Březinách v Radošicích 

 informaci o doplňujících otázkách a 

zaslaných odpovědí na tyto otázky 

úřadu ROP Jihozápad ohledně pro-

váděné kontroly VŘ na cyklostezku 

 informaci o jednáních u soudu 

ohledně zaplacení 161 932 Kč firmě 

A-Kepča s.r.o. 

 informaci o provedených měření 

spotřeby elektřiny u zařízení na po-

skytování internetu na obecních bu-

dovách 

 informaci o možnosti podání žádosti 

o dotace na technické zhodnocení 

nebo pořízení CAS 

 informace o zaměření pozemku pa-

na Václava Hlinky v Budislavicích 

s tím, že záměr směny bude zveřej-

něn a poté rozhodnuto o směně 

 informaci o Rozhodnutí KÚ PK, 

kterým se zamítá odvolání Karla 

Šišky ze Starého Smolivce a potvr-

zuje se rozhodnutí MěÚ NP – za-

mítnutí námitky pana Šišky, že stav-

ba Cyklostezky – Formanské 

stezky, Starý Smolivec – Dožice se 

nachází na pozemcích pana Šišky 

 zpětvzetí požadavku na náhradní 

výsadbu dubu letního pana Šišky ze 

Starého Smolivce a dopis, že ničeho 

nežádá za údajně posečené duby 

péčí obce na pozemku 316 PK – 

mez v k.ú. Starý Smolivec 

 informaci o provedeném odvodnění 

OÚ Mladý Smolivec, které provedla 

firma Pešek z Rožmitálu p. Třemší-

nem 

 informaci o nutnosti prodloužení 

střechy OÚ v Mladém Smolivci 

z důvodu zateplení, kterou provede 

firma Cihla z Předmíře  

 

USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  17.4. 2014 



 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 program zasedání 

 účetní závěrku Obce Hradiště za 

rok 2013 

 závěrečný účet Obce Hradiště za 

rok 2013 bez výhrad 

 podepsání „Dodatku č.1/2014“ 

s Plzeňským krajem na poskytování 

finančního příspěvku ve výši 4.400 

Kč na zajištění dopravní obslužnos-

ti na území Plzeňského kraje 

 příjem dotace z dotačního titulu 

PSOV PK 2014 v částce 220.000,-

Kč  na akci „Oprava místní komu-

nikace“    

 pro realizaci zakázky „Oprava míst-

ní komunikace od rybníka Jamský 

do Zahorčiček“ firmu EUROVIA 

Silba, a.s. Plzeň 

 uzavření „Smlouvy o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu provést 

stavbu č. IE-12-0008865/B002  

Hradiště, U Mlýna p.č. 2343 – VN, 

DTS, knn“ mezi obcí Hradiště a 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem                 

Teplická 874/8, Děčín. 

 novou Smlouvu o zajištění zpětné-

ho odběru a využití odpadů z obalů 

a Dodatek č.1 ke smlouvě o zajiště-

ní zpětného odběru a využití odpa-

dů z obalů se společností EKO-

KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 

1685/17, Praha 4 

 poskytnutí příspěvku na provoz 

pojízdné prodejny provozovatele 

Jaroslava Houdka na rok 2014 

v částce 7.400,- Kč 

 uzavření smlouvy o odběru elektři-

ny na jeden rok se společností ČEZ 

Prodej s.r.o.        

Neschvaluje: 

 odprodej použitých kanalizačních 

trub 

 záměr prodeje obecního pozemku 

p.č. 2900 v k.ú. Hradiště u Kasejo-

vic 

 změnu ceny nájemného z pronájmu 

obecních zemědělských pozemků  

Souhlasí: 

 s realizací Strategie komunitně ve-

deného místního rozvoje území 

Místní akční skupiny  

Bere na vědomí:  

 kontrolu usnesení č.1/2014 ze 

7.2.2014 

 inventarizační zprávu za rok 2013 

 zprávu o výsledku hospodaření 

obce Hradiště za rok 2013 

Pověřuje: 

 starostku Obce Hradiště, aby sepsa-

la o úkonu schválení účetní závěrky 

protokol 

 starostku obce vstoupit do jednání 

s panem J. Sudou ohledně přístupo-

vé cesty k čp. 50 v Bezděkově 

 starostku Obce Hradiště jednáním o 

možnosti využití sběrného dvora 

v Kasejovicích 
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USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Oselce 25.4.2014 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 10.4.2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 změnu rozpočtu k 30.3.2014 

 informace o volném bytě v Kotouni 

 informace o  kapli sv. Markéta 

 informace o nabídce knihy Pozdravy 

z časů císařpána 

 informace o opravě ČOV v Oselcích 

 informace o odečtech vodoměrů  

 informace o pozemcích bez majitele 

 informace o odvozu nebezpečného 

odpadu 

 připomínky z diskuse 
 

  Schvaluje: 

 program veřejného zasedání  

 návrhová komise: Jiří Jirka, Pavel 

Fedák  

 ověřovatelé zápisu: Václav Panuška, 

Pavel Pechr  

 pronájem Obecního šenku 

v Oselcích  

 pronájem sálu v Oselcích  

 stanovení ceny za věcné břemeno na 

soukromých pozemcích  

 výběrové řízení na opravu místních 

komunikací  

 stanovení nájmu ceny za nové vodo-

měry  

 návrh usnesení  
 

Zastupitelstvu obce se ukládá: 

 prověření, zda bude Mú Kasejovice 

opravovat místní komunikaci Řesa-

nice - Kotouň 

ne 5.dubna odpoledne se opět 

úřadovna v Bezděkově proměnila 

na několik hodin na "Velikonoční 

dílnu" pro děti. Pod vedením pana Lad-

mana z Bezděkova si děti nejdříve při-

pomněly, jak si uplést pomlázku, a pak 

se daly do malování velikonočních kra-

slic. Vyzkoušet si to mohl každý a ba-

revná vajíčka na stolech jen přibývala.  

 Hlavní úkol ale všechny teprve 

čekal - výroba jarní ptačí budky. 

Všichni se vrhli do práce a pod rukama 

rozkvétaly krásné barevné ptačí domeč-

ky ozdobené kytičkami a mechem. Na-

konec samozřejmě nesměli chybět 

ptáčci a také se sem tam přilepil nějaký 

barevný motýl. Do tvoření se s dětmi 

zapojili i dospělí. Musím říci, že každý 

mohl být na svůj výtvor hrdý. Všem se 

budka moc povedla a domů si všichni 

odnášeli kousek jara, i když jen z 

papíru. Děkuji všem za účast a za po-

moc.                  Olga Šulcová 

roce 2010 byla dána do užívání 
nová komunikace Chanovice - 
Oselce. Cílem vybudování této 

silnice bylo odlehčení nákladní dopravy 
po silnicích třetích tříd. Novou komuni-
kaci by měli používat dopravci směřující 
do dřevozpracujícího podniku v Chano-
vicích. Skutečnost je ale jiná. Auta, která 
dopravují dřevo do Chanovic, jezdí po 
silnici III. třídy přes Zahorčičky a Bez-
děkov. Tato silnice není stavebně ani roz-
měrově přizpůsobena takové přepravě.  
 Několik let se snažíme ve spoluprá-
ci se starostou Chanovic  panem Petrem 
Kláskem o omezení těžké dopravy po 
trojkových silnicích. O řešení nákladní 
automobilové dopravy v naší obci a oko-
lí jsme jednali s náměstkem hejtmana 
Plzeňského kraje pro oblast dopravy 
panem Jaroslavem Bauerem. Pan náměs-
tek v dubnu přijel do naší obce  a pře-
svědčil se o stavu silnice v Zahorčič-
kách. Podporuje naší snahu o omezení 
těžké dopravy ve zmiňovaných obcích.        
           J. Ladmanová,  
                           starostka Obce Hradiště 

 

P. Klásek, J. Bauer a J. Ladmanová. 

 



 

 

kolní rok se nám pomalu pře-

houpnul do poslední čtvrtiny a 

měsíc duben nám přinesl spoustu 

učení, prověrek, zkoušení, také třídní 

schůzky a první plány na školní výlety. 

Ještě předtím jsme si ale pěkně užili 

přípravy na Velikonoce, které letos 

připadly až na poslední možný termín.  

Jako každoročně jsme vyhlási-

li velikonoční soutěž, do které se mohli 

zapojit všichni žáci z 1. stupně. Zruč-

ných a šikovných párů rukou se nám 

sešlo víc než dost a do soutěže jsme tak 

zařadili rekordních 42 výrobků. Veliko-

noční výstava byla jeden týden ke 

shlédnutí na chodbě a všechny děti si 

tak mohly vybrat svého favorita a 

v závěrečném rozhodování mu dát svůj 

hlas. V obrovském množství nádher-

ných a kreativně ztvárněných výrobků 

si nakonec 1. místo odnesla Pavlínka 

Šoralová ze 3. třídy, 2. místo Adélka 

Kopřivová ze 4. třídy a 3. místo Evelín- 

ka Matějovská ze 3. třídy. Všichni 

účastníci soutěže obdrželi sladkou od-

měnu a připravili nám díky svým vý-

robkům krásnou předvelikonoční atmo-

sféru. Poslední předvelikonoční den si 

také zpříjemnili prvňáčci se svými pat-

rony, když si vyrobili vlastní velikonoč-

ní dekoraci s vajíčky. 

 Další tradiční akcí byl Den Ze-

mě, který proběhl 22. dubna. Třídy se 

proměnily v debatní kroužky, které 

rozebíraly problematiku ekologie, sna-

žily se rozluštit různé úkoly, které se 

týkaly třídění odpadů a správnému cho-

vání k naší planetě a přírodě. Třetí a 

čtvrtá třída také sestavovaly z čajových 

sáčků obrazy, které se jim velice vyda-

řily. Druháci společně s páťáky se spo-

lečně vypravili na venkovní stopovačku 

a i když je místy pokropil déšť, všichni 

si dopoledne hezky užili. Za umožnění 

návštěvy sběrného dvora děkují žáci 4. 

ročníku, kteří se podívali i mimo oteví-

rací hodiny, jak to v takovém sběrném 

dvoře funguje. Žáci 1., 3. a 4. třídy si 

v průběhu dne vyzkoušeli doopravdový 

ekologický závod, který pro ně připra-

vili deváťáci s p. uč. Haferníkovou. Na 

různých stanovištích plnili zapeklité 

úkoly, se kterými si někteří pěkně lá-

mali hlavičky. Úkolem bylo nejen mít 

bystrou hlavu, ale také rychlé nohy a 

získat tak prvenství. V každé třídě si tak 

cenné vítězství vybojovaly ty nejšikov-

nější a zároveň nejrychlejší dvojice. 

Děkujeme žákům 9. ročníku a paní uči-

telce za přípravu této společné akce.  

 Na fotbalový turnaj McDonald´s 

Cup se vydali žáci 1. – 5. třídy ve čtvr-

tek 24. dubna do Žinkov. Kluci a děv-

čata se statečně prali se svými soupeři. 

Jak mladší, tak i starší žáci se umístili 

na celkovém 4. místě. Sice nepostoupili 

do dalších fotbalových bojů, ale i tak 

jim děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy a držíme pěsti do dalších utkání.  

                  

   Mgr. Jana Minaříková 
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Vítězky velikonoční soutěže. 

Účastníci velikonoční soutěže. 

Tradičně staví máj místní hasiči a letos tomu nebylo jinak. Nejdříve se postavil 

velký stan  a lavičky. Občerstvení pana 

Formana bylo vedle a hasiči jeli pro 

máj. Po přivezení, oloupání a napláto-

vání krásného vršku s ozdobeným věn-

cem nastalo stavění. Mnoho let je zabe-

tonovaný držák máje. Statní muži zved-

nou máj na traktor Z 50 S, který poma-

lu couvá a máj se zvedá. Nakonec se 

upevní velkými třmeny k držáku máje. 

Je to obřad a musí se dát velký pozor, 

aby nebyl žádný úraz. Potom pozval 

starosta hasičů p. Ledrbuch všechny 

pracovníky na jedno pivo. Mladší hasiči 

nařezali dřevo na táborák a uklidila se 

technika. Hlavní úkol bylo máj do rána 

hlídat, což se povedlo.   

    -mc- 
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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 
 

  Vlastimil Vondruška: Záhada zlaté štoly 
  Leo Kessler: Operace Hess 
  Vladimir Fedorovski: Carevny širé Rusy 
  Elizabeth Haran: Planoucí eukalypty 
  Táňa Vasilková-Keleová: Květiny pro Lauru 
  Marta Davouze: Dům v Bretani 
  Nick Arnold: Plundrovaná planeta  
  Sportovní automobily 
 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Vladimír Tichý, Chloumek 

Vratislav Tichý, Chloumek 

Václav Skuhravý, Starý Smolivec 

Eva Sedláčková, Mladý Smolivec 

Zveme Vás na jarní - májové létání   

1. VYHLÍDKOVÉ   LETY 
 

 
 

 

 

 

 

17. 5. 2014   Tchořovice u Blatné nad  Lnáře, Zvíkov a okolí 

Trasu i dobu letu upravíme na Vaše přání 

Cessna 172 /pilot + 3 osoby/  
 

Letenky – děti 350,- dospělí od 400,- Kč za osobu 
Dárkové letenky na jména oslavenců k narozeninám, svátku,  

svatební i jiné ... Na létání je velmi výhodné se objednat,  

zarezervujeme Vám čas Vašeho odletu.  
 

Objednávky -- jak.tomasovi@seznam.cz, 776 517 411, 7 - 10, nebo 

19 – 21 hod. 773 622 602 (uvádějte místo akce -  Blatná) 
Informace o nás a akcích  ==  www.akdk.cz 

18. 5.  také  z letiště KRAŠOVICE  u  Písku 

 

 

 

93 let  Anna Mašková Přebudov 

92 let  Naděžda Šourková Kladrubce 

88 let  František Novotný Kasejovice 

85 let Jan Krliš  Nezdřev 

83 let Jaroslav Vodička Kasejovice 

  Zdena Krlišová Nezdřev 

82 let Barbora Hlinková Radošice 

  Adolf Raška Oselce 

81 let Zdeňka Dardová Kasejovice 

  Josef Urianek Nezdřev 

80 let Marie Nachtmanová Budislavice 

  Vladimír Matz Kasejovice 

  Anna Čoudková  Oselce 

79 let Olga Slancová Kasejovice 

78 let  Věra Fruhaufová Mladý Smolivec 

  Václav Sluka Budislavice 

77 let  Věra Arvajová Kasejovice 

  Václav Kravařík  Polánka 

76 let  František Panýrek Starý Smolivec 

  Oldřich Skládal  Kotouň 

  Miloslav Vachuška Hradiště 

75 let  Jaroslav Brabec Nezdřev 

  Květoslava Dlouhá  Kasejovice 

  Václav Holub Bezděkov 

73 let Anna Járová  Kotouň 

72 let  Anna Rážová Oselce 

  Jiří Kugl Starý Smolivec 

71 let  Marie Maroušová Dožice 

  Karel Diviš Řesanice 

  Marie Červená  Nezdřev 

70 let Anna Hodková Oselce 

65 let  Václav Hřídel Dožice 

  Stanislav Kec Dožice 

  Josef Chaloupka Nezdřev 

  Jana Žáková Kasejovice  

  Irena Lepičová Chloumek 

  Václav Zachatý Kasejovice 

60 let Jan Marek Mladý Smolivec 

  Maria Fenková Mladý Smolivec 

  Zdeňka Velepičová Mladý Smolivec 

  Jaroslava Klozarová Újezd 

  Petr Týc Kasejovice 

  Danuše Smíšková Kasejovice 

prava místních komunikací v Oselcích 

letošním roce obec Oselce dostala dotaci 160 tis. Kč od 

Plzeňského kraje na opravu místních komunikací. Vy-

brali jsme cesty, které byly na svazích. Často jsme je opravo-

vali a po větších deštích vše bylo splaveno. Vyhlásili jsme 

výběrové řízení a přihlásily se čtyři firmy. Zastupitelé Ing. 

Bumbička, Jirka, Panuška, Kadič a Cikán vybrali firmu SIL-

NICE CHMELÍŘ, s.r.o., za cenu 547 524,- Kč, která byla nej-

lacinější a měla největší dobu záruky 60 měsíců. Oprava cest 

bude provedena v měsíci květnu. 

Vodné a stočné 

V obcích Nová Ves a Kotouň budou provedeny odečty a v 

obci Oselce se započalo s výměnou vodoměrů. Placení vodné-

ho a stočného proběhne v měsíci květnu po odečtech a výmě-

ně vodoměrů. Žádáme všechny odběratele vody, aby do konce 

května zaplatili a mohli jsme odvést DPH společně. 

Hospoda Obecní šenk v Oselcích 

Naše šenkýřka p. Adámková podala výpověď z nájmu, který 

končil k 30.4.2014. Byla na hospodě šest let a za všechno jí 

děkujeme. Byl vybrán nový zájemce p. Ladislav Barák, skoro 

rodák z Oselec. Má bohaté zkušenosti a praxi v oboru. Nynější 

doba moc šenkýřům nepřeje, ale dobrou nabídkou 

a obsluhou zákazníky získá.     

    Miloslav Cikán, starosta Oselec 

 

mailto:jak.tomasovi@seznam.cz
http://www.akdk.cz


 

 

  

 

 

říkaz staré moudrosti zní: Na-

před práce, potom zábava. Co 

udělali Nezdřevští? Nejdřív si na 

pátek 28. března domluvili opět exkurzi 

ve strakonickém pivovaru. A že se zase 

povedla, potvrdilo všech 19 účastníků. 

    Za týden poté byla původně plánová-

na jarní brigáda. Jenže dlouho pečlivě 

připravovaná oslava životního jubilea 

paní B. Ch. (a že se taky povedla) obec-

ní práce o týden posunula. Přece nelze 

rachotem bagrů a hlučením brigádníků 

rušit pohodu gratulantů či jubilantky. 

K brigádě tedy došlo až v sobotu 12. 

dubna. Nepodařilo se sice překonat 

rekord z května 2012, přesto si účast 40 

lidí, včetně několika členů myslivecké-

ho sdružení Háj (i z jiných obcí), za-

slouží obdiv. Od 7.30 do 17 hodin pro-

bíhaly práce na několika úsecích a tedy 

i v několika partách. Úklid obce si vza-

ly na starost ženy. Na zatrubnění odto-

ku z Horního Oudola se převážně podí-

leli myslivci, kteří mají tento rybník 

v pronájmu.  

 Další skupina pracovala na vy-

budování 40 metrů chybějící dešťové 

kanalizace. Jiní odborníci instalovali 

závoru u Oudola, která má zamezit ne-

povolenému odkládání odpadu. Ostatní 

dobrovolníci zařídili vyčištění šachet 

kanalizace, převoz obecního dříví urče-

ného na otop při zimních akcích do již 

vyčerpaného přístěnku (skládku) a vy-

čištění příkopu u hostince.  

 Pochopitelně se nezapomnělo na 

občerstvení, k němuž se lidé scházeli 

do hostince postupně kolem poledne 

podle průběhu prací v jednotlivých sku-

pinách, a které pokračovalo potom i 

večer, kdy bylo nutné vše společně pro-

brat, slovně zopakovat a kdy starosta 

všem poděkoval za „kus poctivě odve-

dené práce“. O tom, že ten kus nebyl 

malý, svědčí uvedený popis. 

     

                    Jiří Čepelák 

                 foto Viktor Jandera 

 věten – měsíc vůní, květů a mlá-

ďat. Je jedním z nejkrásnějších 

měsíců v roce. Pro nás děti je to 

měsíc plný barev. V přírodě je vždy co 

pozorovat, většina rostlin kvete, všude 

to bzučí, leze a zpívá. Na vycházkách 

sledujeme starostlivé ptačí rodiče, jak 

nosí na hnízda, pilné včeličky a šnečí 

kamarády se svými domečky. Těšíme 

se na plavání a výlety. Pro myslivce je 

to měsíc hájení, řada zvěře má tento 

měsíc mláďata. 
 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
Velmi zajímavá byla pro nás návštěva 

Agrochovu Kasejovice, kde jsme  pozo-

rovali velkochov domácích zvířat. Už 

víme, že jalovice je kravička, která ještě 

neměla telátko a moc se nám líbila 

školka pro telátka. 

  Z návštěvy v myslivecké líhni 

jsme se dozvěděli, jak se líhnou divoká 

kachňátka a že to nemají vůbec jedno-

duché vyklubat se z vajíčka. 

 Pohádka o strašidlech nám při-

pomněla, že je měsíc duben se svými 

čarodějnicemi. 
 

Divadélko Kašpárek s pohádkou 

„Strašidélka na hradě“ 
Veselá pohádka o tom, jak se dvě stra-

šidélka – Ducháček a Dušinka poctivě 

starali o hrad a museli uklízet nepořá- 

dek po návštěvnících. Strašidélka byla 

moc šikovná, dokázala i správně třídit 

odpad. Představení se nám líbilo, hodně 

jsme se nasmáli a nakonec jsme si 

s pohádkovými postavami i zatancova-

li.    Naďa Fialová 

 

Velikonoce se přiblížily a s nimi po-

mlázkové tvořeníčko, kde i zruční tatín-

kové a maminky měli  plné ruce práce, 

aby se jim proutek nezatoulal, kam ne-

měl. S báječnou atmosférou a chutí  

všech se něčemu přiučit pod vedením 

zkušeného pletaře pana Járy, kterému 

moc děkujeme. 
   

 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO 
K Velikonocům již neodmyslitelně 

patří i pletení pomlázek. A tak, aby-

chom se velikonočně naladili, sešli 

jsme se jedno dubnové odpoledne i 

s rodiči v naší školce. Dospělí si pod 

vedením zkušeného pletaře pana Járy 

vyzkoušeli a naučili pletení pomlázky 

z osmi vrbových proutků. Děti si mezi-

tím zdobily papírová vajíčka, která pak 

na pomlázky zavěsily. Celé odpoledne 

provázela veselá nálada a příjemná at-

mosféra. Panu Járovi patří velké podě-

kování.                     Naďa Fialová 

Hody, hody, doprovody, já jsem malý 

zajíček… naše návštěva u babiček a 

dědečků v DPS a pak těšení na zajíčka 

s čokoládovými vajíčky u nás ve škol-

ce. 
 

Měsíc duben jsme ve školce zakončili  

čarodějným rejem. Najednou byla škol-

ka plná čarodějnic, černokněžníků, kou-

zelnic a čarodějů.Vařily se lektvary, 

létalo se na koštěti a  čarovalo se 

z kouzelnické knihy. Čury, mury fuk, 

pára stoupá z luk. Kapka krve dračí, 

deset kapek žluči, už to z kotle hučí….. 

Všichni jsme si to užívali! 

                           Ivana Ledvinová 
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Bez techniky by to nešlo Za chvíli bude trubka v zemi S úsměvem jde všechno líp. 

Pletení pomlázky. 



 

 

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 15.6. 2014. Příjem příspěv-
ků do KN č. 6/2014 do 31.5.2014.                                          
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 Prodám menší domek v Kasejovicích č. p. 177, 3+1, se 

stodolou, částečně podsklepený, přípojka vody, kanaliza-

ce, plynu. Cena dohodou. Tel. 721 828 575.  

 Obec Oselce nabízí pronájem nebo prodej bytu 1+1 v 

Kotouni v prvním poschodí. Zájemci se mohou přihlásit 

na OÚ Oselce, tel. 371 595 254 nebo 724 162 521. 

 Prodám buxus na živé ploty - výška 30 - 50 cm, cena do-

hodou. Dále prodám trojdílná plechová vrata a k tomu 

sloupky - výška 180 cm, šířka 380 cm. Cena dohodou. 

Tel. 605 551 061. 

 Prodám telefon  Huawei Ascend W1 za 2500 Kč používa-

ný 6 měsíců. Tel. 728516350. 

 Přenechám hrob na hřbitově v Kasejovicích. Případnému 

zájemci zašlu fotografie. Cena dohodou. Kontakt 737 718 

713. 

 Prodám dětskou jídelní židličku se stolečkem - polstrova-

ná + podnožník, lustr čtyřramenný - hnědé dřevo + mléč-

né sklo, lustr kouřové sklo + žlutý kov, na osm žárovek, 

hezký. Tel. 603 32 32 05. 

P r o d e j   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 - černý, 

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

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

ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu ! 

Prodej se uskuteční:   

Ve  čtvrtek  15. května  a  12. června  2014 

Kasejovice - u  fotbal. hřiště -14.40 hod. 

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek  

- cena dle poptávky.  

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

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

POJĎTE SI S NÁMI HRÁT 
 

Dne 31.5.2014 pořádá Klub oseleckých žen  

 CESTU ZA POHÁDKOU pro děti. 
Přijďte strávit příjemné odpoledne s pohádkovými  

postavičkami na cestě ke kapli sv. Markéty, nad Oselcemi. 

Čeká vás překvapení na každém kroku. 
 
 

Na závěr si  

opečeme buřtíky,  

které dostane každé 

dítě zdarma. 
 

 

Překvapení pro děti  

– vezměte náhradní oblečení. 

Start: od 14 hod. pod kopcem 

(směr z Oselec do Chlum - Nekvasov) 

Při nepříznivém počasí se akce ruší.  
 

Bližší informace na tel: 723 592 820  

 


