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

Z obsahu ……... 
� Největší závody traktorů ČR proběhly        
    v Dožicích  

� V Hradišti se sešli rodáci   

� Usnesení z jednání  zastupitelů obcí 

� Nezdřevský Oblouk letos skromněji 

� Přípravka vykopala opět přední příčky 

� Program Letního kina v Kasejovicích   
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 
12.9. 2008. Příjem příspěvků KN č. 8/2008  
do 31.8.2008.                                         -rkn- 

V polovině měsíce července byly 
zahájeny stavební práce na budově Mateřské 
školy Kasejovice. Ještě v době, kdy během 
prázdninového provozu navštěvovaly školku 
děti, bylo na budově postaveno lešení. Ná-
sledovala výměna starých dřevěných oken 
za nová, plastová. Součástí stavebních prací 
na budově školy je také oprava fasády a  
pořízení nového nátěru. Celá akce „Oprava 
fasády a výměna oken v MŠ Kasejovice“ si 
vyžádá 1 760 000 korun, přičemž 300 tisíc 
korun dostalo Město Kasejovice 
z Ministerstva pro místní rozvoj, z Programu 
obnovy venkova. 

V rámci projektu „Oprava fasády a 
výměna oken v MŠ Kasejovice“ proběhne 
výtvarná soutěž pro děti do šesti let „Jakou 
barvu by měla mít moje školka.“ Nejlepší 
dětské výtvarné návrhy potom budou reali-
zovány přímo na vyčleněnou přízemní plo-
chu budovy a děti tak budou mít možnost 
vytvořit obraz velkého formátu a přímo se 
podílet na vytvoření nového kabátu pro svoji 
školku. Děti se tak budou moci opět zapojit 
do komunitního života v obci a sami přispět 
ke zvelebení místa, kde žijí.                    -lfš-  

V pondělí 14. července se konalo slavnostní zasedání Zastupitelstva města 
Kasejovice, na kterém byli u příležitosti 130 let existence místního sboru dob-
rovolných hasičů vyznamenáni za své dlouholeté členství a činnost její za-
sloužilí členové. Poděkování a ocenění z rukou starostky Kasejovic Marie 
Čápové a místostarosty Václava Červeného převzali  Jiří Lehečka, František 
Mašek, Stanilav Mašík, Václav Motejzík, František Veselý a Jaroslav Vodič-
ka, z nichž všichni jsou členy Sboru dobrovolných hasičů v Kasejovicích více 
jak čtyřicet let. 

Dobrovolný hasičský sbor funguje v Kasejovicích od roku 1878 a v době 
svého založení byl prvním v tehdejším politickém okrese Blatná. Již od svého 
založení se významně podílí na záchranných akcích při požárech, povodních a 
dalších živelných pohromách. Nezanedbatelný je také podíl hasičů při organi-
zaci nejrůznějších kulturních a společenských akcích a úzká spolupráce 
s městem. Město zase ze svého rozpočtu přispívá místním dobrovolným hasi-
čům na provoz a v letošním roce jim zakoupí novou hasičskou stříkačku za 
více jak šest milionů korun.  

Na snímku Jiří Lehečka  přebírající ocenění z rukou starostky města Marie Čápo-
vé                                                                                                                 foto –vb- 

Na snímku oprava fasády na budově Mateřské školy v Kasejovicích         foto -vb- 

 
 
 

Z PROGRAMU ROZVOJE  
VENKOVA ČR — OSA IV. LEADER 

 

Zájemci o dotace z výše uvede-
ného programu najdou bližší informa-
ce na Městském úřadě v Kasejovi-
cích. Jedná se o dotace na podporu 
venkovského cestovního ruchu, 
drobného podnikání na venkově a 
zemědělství.                                  -rkn- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
� změny v rozpočtu města na základě pověření zastu-

pitelstva města, které jsou nedílnou součástí usnesení 
� znění  smlouvy  s  GPL INVEST  s. r. o.  Strakonice  

na  zajištění výběrového řízení na dodavatele rekon-
strukce budovy č. p. 2 v Kasejovicích 

� žádost Pavla Lehečky, bytem Kasejovice o prodlou-
žení nájemní smlouvy na byt v č. p. 251 
v Kasejovicích do 31.12. 2008 

� finanční  příspěvek  ZO  ČSCH  Kasejovice  ve  výši   
10 000  Kč   z Programu přímé podpory neziskových 
organizací při práci s mládeží a veřejně  prospěšných  
aktivitách na zajištění  okresní  výstavy drobného 
zvířectva a opravy areálu chovatelů            
v Kasejovicích 

DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU: 
� schválit  Obecně  závaznou   vyhlášku   o  stanovení   

koeficientu  pro výpočet daně  z nemovitosti 
� zřídit Osadní výbor obce Kladrubce ve složení před-

seda Jana Jiřincová, členové Martin Jiřinec, Rudolf 
Ostříž ml.                                                             -rkn- 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE:  
� změny v rozpočtu  města   Kasejovice 
� Obecně závaznou vyhlášku o stanovení  koeficientu pro výpočet    

daně z nemovitostí 
� plán společných   zařízení  v  k.  ú.  Polánka  u  Kasejovic  v 

 rámci    komplexní  pozemkové úpravy 
� odprodej  části  parc.  č.  1153/1  v  k.  ú.  Kasejovice o výměře 

cca 400 m2 (bude upřesněno geometrickým  plánem) panu B.V., 
Rokycany za cenu 80 Kč/1m2  s  tím, že s  kupujícím bude uza-
vřena „Smlouva o smlouvě budoucí o prodeji stavebního pozem-
ku“ a za podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem obce dne 
25.9. 1997 

� odprodej pozemku   č. parc. 104 o výměře 21 m2 v  k. ú. Újezd 
v Kasejovic panu M. Š.,  Blatná za cenu 30 Kč za 1 m2 s tím, že 
veškeré poplatky uhradí kupující 

� záměr odprodeje pozemku  v  k. ú. Chloumek  parc.  č. 664/3 o 
výměře 26 m2 dle geometrického plánu č. 50/2001 

� záměr   odprodeje    pozemku  v   k. ú.   Kladrubce   parc.  č. 1/1 
(evidovaného ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový ka-
tastr – PK) o výměře 266 m2) 

� odkoupit pozemky v k. ú. Kasejovice evidované ve zjednodušené 
evidenci – původ pozemkový katastr /PK/ - parcelní čísla – 286, 
287, 304, 351, 1043 a 1044 o celkové výměře 25 252 m 2 za cenu 
4,- Kč za 1 m2 

� odkoupit  lesní  pozemky s  lesním porostem v k. ú. Kasejovice – 
parc. č. 1130  o výměře  7067  m 2,   parc. č. 1520/2 o výměře 
2678 m2, parc. č. 1521 o výměře 4 837 m2 za celkovou cenu 100 
000 Kč 

ZŘIZUJE: 
� v části Kladrubce osadní výbor s těmito členy: Jana Jiřincová 

(předseda), Martin Jiřinec (člen), Rudolf Ostříž ml. (člen) 
NESOUHLASÍ: 
� s odprodejem pozemku parc. č. 1153/1 a 1153/2 v k. ú. Kasejovi-

ce 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období 

od 27.5. 2008 do 14.7. 2008 
� zprávu finančního výboru  
� zprávu kontrolního výboru  
� rozbor hospodaření města za I. pololetí 2008 
� nesouhlas Josefa Bendy, Praha 7 s návrhem směny částí pozemků 

1153/1 a 1153/2, které jsou ve vlastnictví města za část pozemku 
1151/1 ve vlastnictví pana Josefa a Petra Bendy  

�  žádost pana P., bytem Plzeň  o  odprodej  pozemku v  k. ú. Řesa-
nice parc. č. 1212/1 o výměře cca 20 m2 za účelem umístění ČOV   

� zprávu starostky  

- o průběhu řízení nákupu cisternové hasičské stříkačky 

- o opravě fasády a výměně oken – Mateřská škola Kasejovice 

- o získání finančních prostředků z Regionálního operačního 
programu Jihozápad na akci Společensko-kulturní centrum 
města  

 

 

Městský úřad Kasejovice 
oznamuje občanům, že  ve dnech 

 

 

proběhne  
v Kasejovicích a okolních obcích  

 

 
 

 
 

 

POUZE PLASTY uložené v zavázaných 
pytlích uložte před svými domy nejdříve 

jeden den před plánovaným svozem. 
Dále prosíme občany o třídění plastů—
PET lahve zvlášť, ostatní plasty zvlášť.  

25. a 26. srpna 2008 

———— —————
———— ————— 
 

Při příležitosti 130. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Kasejovicích 
bylo na zasedání Zastupitelstva města Ka-
sejovice starostkou města Ing. Marií Čápo-
vou a místostarostou MVDr. Václavem Čer-
veným odměněno několik členů (hasičů),  za 
což velice pěkně děkujeme 
                         za odměněné Jiří LEHEČKA  
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Největší závody traktorů v ČR proběhly v sobotu 5.7.2008 v 
Dožicích. Letošní VI.ročník Dožické traktoriády, kterou již tradič-
ně pořádal SDH Dožice, byl opět rekordní. Kolem 4 tisíc diváků 
sledovalo za krásného letního počasí dvoukolový závod necelé 
stovky traktorů. "Za přípravou závodu jsou stovky hodin práce, 
kterou členové sboru odvádí bez nároku na odměnu. Jsme velmi 
rádi, že je o naše závody takový zájem,“ říká starosta hasičů Bohu-
mil Krejčí. Z malého závodu pro místní se v průběhu několika  let 
stal sportovní podnik, na který se závodníci i diváci sjíždějí z celé 
republiky.                                                                                    -vb- ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

VOLÍ:  
� ověřovatele zápisu – Šmíd Pavel, Krejčík Stanislav 
SCHVALUJE:  
� program zasedání 
� bezúplatný převod budovy pošty do vlastnictví obce v 

k.ú. Dožice, č.p. 74 
� neinvestiční dotaci na žáka MÚ Blatná 
� žádost o povolení vodovodní přípojky v Mladém 

Smolivci k čp. 13, a vodovodní přípojky v Mladém 
Smolivci k čp. 51, za dodržení podmínek provozního 
řádu Obce Mladý Smolivec s tím, že komunikace 
bude uvedena do původního stavu, zejména asfaltový 
povrch 

� záměr prodeje pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/15 
o výměře 70 m2 a směnu části c) a d) pozemku v k.ú. 
Budislavice p.č. 616/16 o výměře 15 m2 

� záměr provést rekonstrukci komunikací v k.ú. Mladý 
Smolivec a Dožice a podání nové žádosti do třetí vý-
zvy ROP Jihozápad 

NESCHVALUJE: 
� roční příspěvek na provoz pošty ve výši 200 tis. 
� žádost na pronájem části pozemku p.č. 616/9 před č.p. 

19  
� nabídku na nákup elektřiny od firmy Bohemia Energy  
BERE NA VĚDOMÍ:  
� kontrolu usnesení 
� nákup party stanu 4 m x 10 m 
� informaci o zamítnutí žádosti na rekonstrukci komu-

nikací z druhé výzvy ROP Jihozápad 
� přípravu projektů do vyhlášených dotačních titulů 

MAS Nepomuk 
� informaci o výměně oken v Mateřské škole Starý 

Smolivec 
             Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 
 

 
 

Tělovýchovná jednota  Starý Smolivec ve spolupráci se 
sborem dobrovolných hasičů a Obcí Mladý Smolivec připravila na 
neděli 6. července 2008  na hřišti ve Starém Smolivci „Oslavu dne 
dětí a začátku prázdnin“.  

Zábavného  sportovního odpoledne se zúčastnilo kole pade-
sáti dětí ze Starého Smolivce a okolí. Děti soutěžily ve třech věko-
vých kategoriích a šesti disciplínách – běh, jízda zručnosti na kole, 
skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na branku a překážkový 
běh s míčkem na lžíci. Po celé odpoledne měly děti k dispozici 
skákací hrad, mohly střílet ze vzduchovky a jezdit na čtyřkolkách. 
Pro výherce v jednotlivých disciplín byly připraveny medaile a 
věcné dárky. Samozřejmě všechny soutěžící i nesoutěžící děti do-
staly   balíčky  se  sladkostmi  a  nanuky.   Na   závěr  se    opékaly  

vuřty. Počasí celé akci přálo a s přispěním sponzorů se 
„Den dětí….“ podařil. Odměnou všem pořadatelům 
byly rozesmáté tváře všech dětí. 

Poděkování patří všem soutěžícím, pořadatelům 
a hlavně 
sponzorům: 
Obec Mladý 
S m ol i v e c , 
SDH Starý 
S m ol i v e c , 
Mladý Smo-
livec, Doži-
ce, Radošice 
a Budislavi-
ce, TJ Starý 

Smolivec, MS Stráž Mladý Smolivec, ZKD Plzeň, Ag-
rochov Kasejovice-Smolivec a.s., Strom Lnáře, Kovo 
Kasejovice, Rybářství Lnáře, Oseva Blatná, Fialová 
Václava, Nesveda Karel, Krejčík Stanislav, Panýrek 
Pavel, Fiala Jan, Slavíčková Ivana, Kub Petr, Křížová 
Marie, Spour Jan, Klain Václav, Kabátníková Petra, IT 
Net Koudela-Dražan.                                               -rkn- 

Na snímcích průběh VI. ročníku Dožické traktoriády               foto –vb- 

Den dětí ve Starém Smolivci    foto –vb- 
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Obecní úřad v Hradišti uspořádal na sobotu 5.července Se-
tkání rodáků a přátel obce. Bylo to první setkání v historii obce, 
jejíž vznik se datuje v letech 1227-28. Při této příležitosti byla vydá-
na publikace o Hradišti s bohatou fotogalerií, kterou si mohli účast-
níci setkání zakoupit, stejně tak jako nahrávku celého srazu, která 
bude zájemcům rozesílána. 

Setkání začalo v poledne na návsi, kde při prezenci bylo za-
psáno 123 rodáků. Každý obdržel visačku  se svým jménem pro 
snadnější identifikaci. V místní kapli byla sloužena mše svatá ka-
sejovickým farářem Jiřím Čeplem, poté následovala vzpomínková 

akce u pomníku obětí I. a II. světové  války s položením věnce míst-
ními hasiči. Za doprovodu kapely Ungrovanky se průvod účastníků 
v čele s koňským kočárem a starostou obce Petrem Braunem ubíral 
na hřiště, kde pak probíhal hlavní program, kterým provázela Hana 
Punčochářová předsedkyně Kulturní komise při Zastupitelstvu obce 
Hradiště. Starosta obce Petr Braun pozdravil všechny rodáky a přá-
tele obce. Místní děti měly připravené krátké vystoupení, po kterém 
přišla na parket nejlepší mažoretková skupina v Jižních Čechách 
PRECIOZO Sokol Blatná, pod vedením Jany Augustinové. Po skvě-
lém vystoupení mažoretek čekalo všechny občerstvení a mohlo se 

začít vzpomínat! Aby to šlo snáze, byla připravena výstavka a pro-
mítání  dobových  fotografií.  Kočáry,  které   doprovázely     průvod  

Společnost ASEKOL s.r.o. poskytla obci Hradiště 
E-box na sběr drobných elektrozařízení. Tato společ-
nost zajišťuje i bezplatný odvoz sebraného sběru. 
Občané obce mohou tento E-box plně využívat. 

E-box je umístěn v budově Obecního úřadu 
v Hradišti čp.62 u vstupu do kanceláře. Je určen jen 
pro sběr drobných elektrozařízení jako jsou kalkulač-
ky, drobné počítačové vybavení, mobilní telefony, 
MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, DVD přehrá-
vače … 

Do E-boxu nepatří baterie a akumulátory, úsporné 
žárovky, zářivky a výbojky. Více informací získají 
občané na adrese:  www.asekol.cz.  
                                                   Obecní úřad Hradiště 

 
 

Na Obecním úřadu v Hradišti jsou připraveny pro 
zájemce v prodeji nové publikace o obci Hradiště, 
vydané u příležitosti prvního setkání rodáků a přátel 
obce Hradiště, jejíž vznik se datuje v letech 1227 – 
1 2 2 8 . K o n t a k t y : t e l : 3 7 1 5 9 5 1 2 9 , E - m a i l : 
obec.hradiste@blatna.net  

z návsi, byly všem k dispozici k projížďce obcí. 
S kapelou Ungrovankou se všichni velice dobře bavili 
a mnozí tančili do pozdních nočních hodin. 

Na velmi zdařilém průběhu se podíleli i spon-
zoři: p. Josef Darda, myslivecké sdružení, ZKD Plzeň 
a i ženy, které upekly drobné cukroví nebo pomáhaly 
při prezenci. Pomoc poskytlo i místní družstvo. 

 Za organizační výbor děkuji všem, kteří se na 
velmi pěkné akci podíleli.                
                                             Hana PUNČOCHÁŘOVÁ  

 

 
 
 
 

Kdy ?  v sobotu 23.8.2008 od 10.00-16.00 h  
Kde ?  v Hradišti 22 (druhý dům pod obchodem) 

 

Nabízíme velmi levně oblečení, knihy a předměty  
denní potřeby. Všichni kupující  přispějí na dokončení 

obnovy „Kovářské uličky“        
                                                             B. a V. Kotyzovi 

Na snímcích slavnostní průvod obcí Hradiště                            foto  -vb- 
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Nedávno byla v Oselcích dokončena druhá etapa 
výstavby chodníků podél silnice 188/II v celkové délce 
180m. Výrazně se tak zvýšila dopravní bezpečnost v 
obci. Dokončena byla také další část rekonstrukce kul-
turního zařízení. Po výstavbě sociálního zařízení za 
podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje Obec Osel-
ce z vlastních prostředků provedla rekonstrukci výčepu. 
"V opravě kulturního zařízení budeme pokračovat. Na 
řadě je společenský sál, fasáda, parkoviště a plánujeme 
i nové vytápění pomocí tepelného čerpadla,“ prozradil 
starosta Oselec Miloslav Cikán.                               -vb-   

Přes deštivé počasí navštívily v neděli 13.7. tradiční Ose-
leckou pouť u sv. Markéty stovky  lidí. "V letošním roce nám bo-
hužel nepřeje počasí. Jsme ale velmi rádi, že i tak si do Oselec 
našlo cestu tolik lidí,“ říká starosta Oselec Miloslav Cikán. U kap-
le sv. Markéty, ve které se od 11 hodin konala Mše svatá, hrála k 
poslechu Malá muzika ze Sušice s kapelníkem Josefem Naušem. 
Na pouti zahrál na dudy i Martin Matějka z Radošovic oblečený v 
prácheňském kroji. Na návsi pak nechyběly ani známé pouťové 
atrakce a otevřena byla i stálá expozice historických motocyklů.          

                                                                                       -vb- 

 
 
 
 

Předpouťovou sobotu bylo již počtvrté v Osel-
cích celý den vytíženo víceúčelové hřiště. Kromě IV. 
ročníku nohejbalového turnaje o Oselecké štěně se se-
šly po třetí děti k soutěži ve skoku dalekém, kterou po-
řadatelé nazvali Oselecký klokánek.  

Přes mírné přeháňky odehrálo 12 nohejbalových 
dvojic /z toho 6 domácích/ celkem 31 dvousetových 
utkání. Nakonec zvedla putovní pohár a štěně nad hlavu 
vítězná plzeňská formace „Pinocio“, reprezentovaná 
hráči Švarcem a Veselým, kteří na turnaji startovali 
poprvé. Ve finálovém klání zvítězili nad  dvojicí Šmíd, 
Jára z Podhůří. Třetí místo pak vybojovali Navrátil se  
Sládkem ze Dvorce, který nepatřičně startovali pod 
názvem „Saláti“. Třetí pořadí získali po skalpu 
Baumruka a Žežulky z další obce nohejbalu zasvěcené 
— Skašova. Z domácích mezi posledních osm postou-
pily tři páry, ale to se prý příští rok změní k lepšímu, 
protože v týdnu po turnaji se začalo s přípravou na Vác-
lavský turnaj trojic, který se uskuteční v Oselcích v 
sobotu 27. září 2008. 

S velkým nasazením závodily pak děti o krásné 
medaile, diplomy i trička připravené pořadateli pro 
Oseleckého klokánka. V soutěži těch nejmenších, tedy 
předškoláků a prvňáčků, vyhrála skok z místa Markéta 
Járová z Nepomuku výkonem 116 cm. Druháků a třeťá-
ků se sešlo hned 11 a v dálce s rozběhem pak z rukou 
starosty obce Miloslava Cikána přijímali medaile nej-
cennější jeho vnuci Roman Raška zlatou za 300 cm a 
Filip stříbrnou, když skočil jen 1 cm méně. Oba jsou 
také z Nepomuku.                         pokračování na str. 7             

Martin Matějka z Radošovic během vystoupení                  foto –vb-  

Na snímku zrekonstruovaný  výčep v Obecním hostinci v 
Oselcích.                                                            Foto   -vb-   

 
 
V šestnáctém ročníku již tradičního tenisového turnaje 

Oselce open vyhrál odchovanec místního dvorce Libor Červený již 
po osmé. Dlužno ještě podotknout, že se zúčastnil všech 16 roční-

ků, stejně jako Radovan 
Brož (72), jeden ze za-
kladatelů turnaje.  
Ve finále se Liboru Čer-
venému postavil jeho 
čtrnáctiletý synovec 
David, který naopak 
hrál v kategorii dospě-
lých poprvé. Tento ta-
lentovaný fotbalista 
ligových žáků Slavie 

Praha vzdoroval srdnatě a v první sadě měl dokonce setboly. Na-
konec prohrál se zkušeným strýcem, který se jako vždy lepšil zá-
pas od zápasu poměrem 5:7 a 2:6. Do semifinále se ještě dostali 
bratři Pavel a Luboš Tomanovi z Pole. Vítaným zpestřením byla 
účast matky a dcery Wurmových, žijících v Německu. Paní Ilona 
vybojovala s pozdějším vítězem vyrovnaně utkání a podlehla 6:7 a 
5:7 v jednom z nejhezčích utkání soboty. A to si obě původně při-
jely v pátek odpoledne do Oselec jen zatrénovat. Zastihly ale pořa-
datele v přípravě, a tak se hned přihlásily. 

Celkem se šestnáctého ročníku zúčastnilo 22 hráčů, což 
dovedlo pořadatele k přípravě ještě pískového dvorce na víceúče-
lovém hřišti u okálů, kde se odehrála některá předkola a celá sou-
těž „B“ pro vyřazené v prvních kolech. Tady se nakonec radoval 
Vláďa Nedvěd, také jeden z tradičních účastníků. Celkem bylo 
odehráno 28 utkání, z nichž mnohá třísetová spolu se sobotním 
lijákem nadělala pořadatelům starosti. A tak byl turnaj zakončen 
starostou obce Miloslavem Cikánem, který slavnostně rozdal ceny 
vítězům až v neděli večer.                         PaedDr. Radovan BROŽ 

OSELCE OPEN 2008                foto –vb- 



 

 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Vlasta RŮŽIČKOVÁ, Kotouň 

narozena 1930, zemřela 20.6. 2008 

Vlastislav BAŠTÁŘ, Starý Smolivec 

narozen 1931, zemřel 20.7. 2008 

NAROZENINY  V SRPNU OSLAVÍ 
88 let Josef  SPOUR Mladý Smolivec 
87 let František NOVÁK Mladý Smolivec 
  Růžena BURDOVÁ Životice 
86 let Vlasta MAJEROVÁ Kasejovice 
85 let Bohuslav KADLEC Oselce 
  Vlasta ŠANTRUČKOVÁ Oselce  
84 let Helena ZAHRADNÍKOVÁ Chloumek 
  Václav DŽIS Nezdřev  
83 let Margit JANDOVÁ Oselce 
82 let Ludmila NOVOTNÁ Kasejovice 
81 let Václav BLÁHA Budislavice 
80 let Vlasta SKUHRAVÁ Kasejovice 
  Karel PEŠL Kasejovice 
79 let Marie LEDVINOVÁ Kasejovice 
  Václav KEC Dožice 
  Vladislav KVĚTOŇ Starý Smolivec 
77 let Marie BEHENSKÁ Řesanice 
76 let Božena KOVÁŘOVÁ Kasejovice 
  Marie KLÁSKOVÁ Nová Ves 
75 let Božena ŠAMPALÍKOVÁ Kasejovice 
  Josef  SKUHRAVÝ Starý Smolivec 
74 let Zdeněk KILIAN Kasejovice 
72 let  Václav TALŮŽEK Životice 
70 let Anna HRACHOVCOVÁ Oselce 
  Jan PANUŠKA Oselce 
  Marie STRAKOVÁ Mladý Smolivec 
60 let Vladimíra ŠVAGROVÁ Kasejovice 
  František SKUHRAVÝ Starý Smolivec 
65 let Marie SÝKOROVÁ Oselce 

  B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
 

David NYIRI, Kasejovice 
narozen 27.6. 2008  

Sally BLANKOVÁ, Podhůří 
narozena 29.6. 2008 
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V z p o m í n k aV z p o m í n k aV z p o m í n k aV z p o m í n k a    
 
 
 

Odešel  jsi tiše,  
jak si osud přál,  
ale v našich srdcích 
žiješ s námi dál.  

Dne 9. srpna uplynulo 10 let, 
co nás navždy opustil 

 manžel, otec a dědeček 
pan Jiří KOUBEK  

z Kasejovic 
Stále vzpomínají  

manželka a děti s rodinami 

 
 

 
 

 
 
 

                   

          Synagoga v Kasejovicích  
 

     PRAŽSKÉ KVARTETO LESNÍCH 
                    ROHŮ 
Hra na lesní roh má v Čechách dlouhodobou tradici a 

její rozkvět zaznamenáváme již v klasické hudbě. Střídání 
různých epoch od předklasického období, přes romantismus i 
moderní směry 20. století prokázalo nepostradatelnost a neza-
stupitelnost tohoto důležitého orchestrálního i komorního 
nástroje. Nejen v minulosti, ale i v době nedávné se stal lesní 
roh dokonce nástrojem sólovým. Vzpomeňme např. na skvělé 
výkony sólohornisty České filharmonie Zdeňka Tylšara, je-
hož barevný, sametový tón dodnes zůstává v paměti. Na tom-
to místě bychom však mohli vyjmenovat i řadu dalších, též 
současných hornistů. 

Na koncertu v Kasejovicích se představí komorní 
ansámbl tohoto nástroje Pražské kvarteto lesních rohů, 

které v kvartetním obsazení umožňuje zachytit široký rejstřík 
barev a výrazových i zvukových odstínů. Program uvedou 
interpreti Slavnostní fanfárou Josefa Richarda Rozkošného 
(1833-1913), dále zazní Anonym z 2. poloviny 18. století, 
Antonín Rejcha (1770-1836), Augustin Leopold Měchur-
ka (1804-1870), Nikolaj N. Čerepnin (1873-1945), Ifora 
James (1930-2005, Jindřich Felda (1925-2007. 

Pražské kvarteto lesních rohů je soubor, složený z 
kolegů a posluchačů prof. Zdeňka Divokého, profesora hry 
na lesní roh na Pražské konzervatoři a AMU v Praze a člena 
České filharmonie. Hra na lesní roh má v Čechách význam-
nou tradici již z konce 17. století, Pražské kvarteto si klade za 
cíl představit ji v originálních kompozicích české a světové 
literatury pro lesní rohy. Uměleckým vedoucím souboru je 
prof. Zdeněk Divoký, který studoval na Konzervatoři a JA-
MU v Brně. Od roku 1973 byl členem orchestru Státní filhar-
monie Brno, kde působil jako sólohornista. Od roku 1979 je 
členem skupiny lesních rohů v České filharmonii. Během 
studií se zúčastnil řady soutěží, např. soutěže Pražského jara 

1974, 1978 (3. a 1. cena) atd. 

                                                      -rkn- 

 

Synagoga  v Kasejovicích   
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(začátky projekcí ve 21:30) 
 

 

ST 6.8.— Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street  
(USA—VB, titulky, thriller, muzikál, 116 minut)  

PÁ 8.8. — Letopisy Narnie: Princ Kaspian (USA, dobrodružný, 
fantasy, 144 minut, dabing)  

SO 9.8. U mě dobrý ! (ČR, 102 minut, komedie)  

ST 13.8. Náš vůdce ( Německo, drama, titulky 110 minut) Učitel gymná-
zia Rainer se rozhodne během týdenního projektu na téma „Státní formy“ 
vyzkoušet jeden pokus, aby přiblížil studentům počátek diktatury. Pedago-
gický experiment, který začíná s pojmy jako disciplína a pospolitost, se bě-
hem několika dnů neškodné teorie mění v ničivou praxi. Když se situace 
vyhrotí a učitel se rozhodne experiment zrušit, je už příliš pozdě.    

PÁ 15.8. Sex ve městě (USA, titulky, 140 minut, komedie) Film je po-
kračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav, Carrie, Samathy, 
Charlotte a Mirandy, o tom, jak prožívají své životy na Manhattnu, čtyři roky 
po skončení seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice (co se neúspěš-
ně tváří jako třicátnice) si užívají peněz, sexu a života a hodně o tom mlu-
ví .. 

SO 16.8. František je děvkař (ČR, 83 minut, komedie) František po-
voláním  psychiatr, si vždycky vybíral ženy, které za to stály. Přesněji řeče-
no—ony si vybíraly jeho. Všechny je miloval, ale některé se mezi sebou 
bohužel kryly. Není tedy divu, že jednoho dne přišel o lékařský diplom, stře-
chu nad hlavou i o vlastní ženu. V novém českém filmu hrají Josef Polášek, 
Ela Lehotská, Petra Nesvačilová, Zdena Hadrbolcová, Arnošt Goldflam.  

PÁ 22.8. Dostaňte agenta Smarta (USA, komedie, akční, 110 minut, 
titulky) Když je prozrazena identita většiny agentů tajné americké organiza-
ce, nezbývá šéfovi nic jiného než do akce poslat nezkušeného agenta 
Smarta, kterému identita prozatím zůstala. Jeho sen, že bude tvořit nepře-
konatelnou dvojku s agentem 23, se rozplyne, když je k němu přidělen 
agent 99. Agent 99, milá, ale nevyzpytatelná Anne Hathaway. A tak se 
Smart a 99 pouštějí do akce. To že nemají moc zkušeností nevadí. Akčním 
scénám nechybí nadšení ani originalita.  

SO 23.8. Let´s Dance 2—Step Up 2 the streets (USA, hudební 
drama, 100 minut, titulky) Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street 
Dance, začne studovat na Marylandské škole umění, snaží se zapadnou a 
přitom si udržet starý styl života. Když spojí své síly s nejlepším tanečníkem 
školy Chasem, aby vytvořili formaci a zvítězili v taneční soutěži The Street, 
najde způsob, jak žít svůj sen a přitom propojit své dva oddělené světy.  

ST 27.8. Tahle země není pro starý (USA, drama, akční, 122 minut, 
titulky) Když Leywelen Mos v pustině hranice mezi Mexikem a Texasem 
nalezl rozstřílená auta plná těl a několik balíčků heroinu s dvěma miliony 
dolarů v hotovosti, zadělal si na problémy. Neodolal pokušení a s drogami i 
penězi se vydává na zběsilý útěk, který nemůže dopadnout dobře. Zvláště 
když má v zádech profesionálního zabijáka Antona Chigurha… Tahle země 
není pro starý je hodně krvavý a brutální film plný přestřelek, honiček a akč-
ních scén. Posuďte sami, zda si zaslouží sošku za nejlepší film roku 2007. 

PÁ 29.8. Asterix a olympijské hry (Francie, 120 minut, kreslený/
dětský, dabing) Asterix a Obelix jsou zpět ! A tentokrát vás česká příběh 
plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři  z celého světa. Střetá-
vá se tu však se zlomyslným Brutem, synem Césara a jeho týmem, který je, 
zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, čarovné elixíry jsou na 
Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má plán, jak opět zvítězit.  
Pokladna kina je otevřena vždy jednu hodinu před začátkem projekce a na všechny 
představení je stanovené jednotné vstupné 80 Kč.   

 

  

 

Proslulý nezdřevský Tour d´ Oblouk 
v letošním roce poznamenal souběh řady akcí, 
které se konaly ve stejném termínu. Někoho 
z lá kala  třeba přeh l ídka řem esel 
v Chanovicích, jiného traktoriáda v Dožicích. 
A tak se na oblíbenou trať vydala proti loňsku 
jen polovina účastníků. 

V hotelu ve Lnářích byli zděšeni, když se 
dozvěděli, že ze zamluvených 60 obědů pro-
dají cyklistům jen půlku, ale nakonec se s tím 
smířili. Nižší počet jezdců měl však i svou 
výhodu. Peloton se takřka celou dobu držel 
pohromadě, v žádné hospůdce jsme nezpůso-
bili neřešitelný nával, takže to byla velmi po-
hodová projížďka, na níž bylo spousta prosto-
ru pro přátelská povídání, vtipkování a sdílení 
nejrůznějších zážitků. 

Právě tak kdysi oblouk začínal: všichni 
se drželi pohromadě, na zastávkách se popo-
vídalo s hostinskými, zkrátka byla to od po-
čátku akce naplněná uvolněním od běžných 
starostí. I na to se letos vzpomínalo 
v Pozdyni, kde prvotně kvůli pouti 
v sousedních Hvožďanech odmítli otevřít, ale 
ve finále nás přece jen přijali a oblíbená hos-
půdka se opět stala místem vzpomínek na 
letité zážitky. 

I jiné zastávky nás zaujaly: Kadov vý-
stavou fotografií, hostinský komplex v Poli 
dalším vylepšením, nová pergola v Březí svou 
přívětivostí a setkání rodáků v sousedním 
Hradišti velkou sešlostí lidu. 

Opět provázelo nezdřevský Oblouk 
vlídné počasí, znovu se nám nevyhnuly defek-
ty, došlo dokonce v závěru v jednom případě i 
ke kolizi s cestou, která si vyžádala šití na 
strakonické chirurgii. Ale je na co vzpomínat 
a je na co se těšit, vždyť příští rok startuje 
Oblouk zase.                             Jiří ČEPELÁK 

               dokončení ze str. 5 
  
 
 
 

V kategorii 4. a 5. tříd obhájil své loňské ví-
tězství Ondřej Dýba z Prahy, který přišel z 
dalšími táborníky od rybníka Pihovatý. Na 1. 
místo potřeboval skočit 336 cm. V ještě starší 
skupině vyhrála Aneta Beranová ze Zdemys-
lic výkonem 337 cm a Pražák táborník Jan 
Kosek.  

Největší odměnou pořadatelů byl nad-
šený zájem dětí o trénink v předvečer závodu 
a také skutečnost, že ještě o nedělní pouti po-
tkávali děti s medailemi na krku.   
           za pořadatele PaedDr. Radovan BROŽ             



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149 fax  371 595 100, e-mail: kn@kasejovice.cz Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91.  
Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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� Prodám ledničku ZANUSSI 280 l  - 

pěkná — cena dohodou. Tel. 737 450 
801 

————————————————- 
� Daruji dvě hezká koťátka, mourovatá, 

do dobrých rukou. Tel. 371 595 422 
————————————————- 
� Prodám v k. ú. Oselce pozemek u 

lesa, klidné prostředí, levně. Tel. 371 
595 422     

 

 
 
 
 
 
 

V sobotu 19. července 2008 
uspořádala Tělovýchovná jednota 
Sokol Kasejovice pro své členy ale i 
ostatní sportovce tradiční klání vše-
strannosti. Již 10. ročník míčového 
sedmiboje dvojic přilákal jedenáct 
dvojic, jenž si změřilo své síly  ve 
stolním tenisu, volejbale, košíkové, 
tenisu, nohejbalu, házené a kopané.  

Na prvním třech místech na-
konec stanuly tyto dvojice: 1. Jedlič-
ka M; Kubař M. 2. Horal R.; Šmíd 
V. 3. Kališ P.; Vodička J.   
   Libor KULÍK, TJ Sokol Kasejovice  

 
 
V neděli 27. 7. 2008 si jistě nikdo nenechal ujít,  nejen pouťové atrakce na 

„Hulačovic louce“, ale i pouťové  fotbalové zápasy TJ Sokol Kasejovice. Hned od 
třinácté hodiny sehrála zápas přípravka TJ Sokol Kasejovice s týmem z Chanovic a 
po odehrání byla oceněna ČMFS PJ za třetí místo v Okresní soutěži Plzeň-jih v se-
zóně 2007/2008. Poté na hřiště nastoupil zřejmě nejvíce očekávaný tým víkendu 
Stará garda FC Viktoria Plzeň proti týmu Kasejovic. Podívat se na fotbalové umění 
takových hráčů jako je  Karel Rada, Ivan Bican, Jiří Sloup a ostatní přišlo více jak 
dvě stě návštěvníků a spousta z nich si odpoledne prodloužila o návštěvu taneční 
zábavy v podání skupiny Melodion, která uzavřela pouťové veselí krátce po jedné 
hodině v noci.  

Nedělním zápasům předcházely ještě zápasy, které sehrál tým dorostu TJ 
Sokol Kasejovice s Měčínem a zápas starých gard Kasejovice - Horažďovice. Ani 
letos nechyběla v sobotu na hřišti tradiční pouťová zábava se skupinou Trachyt, kte-
rá se protáhla až do pozdních ranních hodin.   

Pouťové sportovní a společenské akce na fotbalovém hřišti v Kasejovicích  
proběhly v rámci oslav 130 let Města Kasejovice. Finančně je podpořilo Město Ka-
sejovice a organizačně zajistila Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice.            -mr-   

Naši nejmladší fotbalisté Tělový-
chovné jednoty Sokol Kasejovice si 

v uplynulé 
s e z ó n ě 
2 0 0 7 / 2 0 0 8 
v y b o j o v a l i 
v Okresní sou-
těži Plzeň-jih  
pěkné třetí  
místo. Ocenění 
převzali hráči 
spolu s trenéry 
Evou Cháro-

vou a Mírou Fialou v neděli 27.7. 
2008  na  fot ba l ovém  h ř i št i 
v Kasejovicích z rukou předsedy 
Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejo-
vice Martina Škyrty. „Určitě je to 
úspěch ! Škoda jen, že jsme nedoká-
zali udržet první příčku, kterou jsme 
na podzim s přehledem vykopali,“ 
sdělila trenérka Eva Chárová.     -mr- 

Ocenění přípravkáři  

Na snímcích  zápas SG FC Viktoria Plzeň—Kasejovice                                        foto –vb- 


