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

 
 
 
 

● Usnesení ze zastupitelstev a rady 

● Ve Starém Smolivci promítali TRHÁK 

● Jak se v létě v Oselcích sportovalo 

● Universita třetího věku začíná nový semestr 

● Obrázky z historie Kasejovic 

● A je tu opět škola ... 

● Zapomenutými místy do historie Smolivecka 
 
 
 
 

 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 22. 10. 2010.  

Příjem příspěvků do KN č. 10 / 2010  do 30. 9. 2010.                                          

Milí spoluobčané,  

čtyřleté období, ve kterém jsem pracovala ve funkci 

starostky, se pomalu blíţí do finále. Za měsíc se budou konat 

komunální a senátní volby, kdy budeme mít opět příleţitost 

přistoupit k volebním urnám, abychom si zvolili své zastupi-

tele. S končícím volebním obdobím si podobně jako v tom 

předchozím dovolím zhodnotit uplynulé čtyři roky.  

Kaţdá obec, kaţdé město hospodaří s omezeným 

rozpočtem. Nejinak tomu je v případě Kasejovic, jejichţ roč-

ní rozpočet se pohybuje v rozmezí 12 – 13 milionů korun a 

tvoří ho především daňové a nedaňové příjmy. Ačkoliv mají 

Kasejovice vlastní finanční zdroje značně omezené, neţijí na 

rozdíl od jiných obcí tzv. „na dluh“, ale naopak se jim k 1.1. 

2010 daří hospodařit s výraznou finanční rezervou. Zároveň 

má město jiţ splacenou půjčku, kterou potřebovalo na rekon-

strukci kasejovické základní školy.  

Běţný kaţdoroční rozpočet města pokryje pouze 

náklady na svůj provoz a údrţbu. Tím se rozumí zejména 

provoz základní a mateřské školy, osvětlení, svoz odpadu, 

platy zaměstnanců a další nezbytně nutné výdaje. Abychom 

mohli zajistit rozvoj města v takové kvalitě a na takové úrov-

ni jako doposud, musíme hledat a vyuţívat moţnosti, jak 

získat další finanční prostředky. Jedná se zejména o peníze 

získané z různých dotačních titulů ministerstev, Plzeňského 

kraje a Evropské unie. Část finančních prostředků se nám 

podařilo získat také z Nadace ČEZu.  

Za uplynulé čtyři roky se nám podařilo být úspěšný-

mi v 51 projektech a na základě toho jsme z nich získali 

30 106 654,- korun. Bez těchto prostředků není moţné finan-

covat investiční akce, ale ani zajišťovat opravy na majetku 

města, provoz domu s pečovatelskou sluţbou a aktivity pro 

děti a mládeţ.  

V následujících řádcích bych chtěla ve stručnosti 

připomenout, co se nám v jednotlivých letech tohoto volební-

ho období podařilo zrealizovat. Roku 2007 byla provedena 

výstavba nových vodovodních řadů v Újezdě, v areálu volno-

časových aktivit v Kasejovicích bylo postaveno víceúčelové 

hokejbalové hřiště s pevným povrchem a došlo na obnovu  

 

 

 

chodníků a vjezdů podél hlavní silniční komunikace I/20. 

V prostorách školní jídelny byl opraven vodovod a podlahy a 

školní kuchyni jsme vybavili konvektomatem, sporákem a 

vzduchotechnikou.  

V roce 2008 si Kasejovice připomněly 130 let od 

svého povýšení na město. V rámci těchto oslav byla pro Jed-

notku sboru dobrovolných hasičů Kasejovice zakoupena mo-

derní automobilová hasičská stříkačka v hodnotě 6 066 000,- 

korun. Nový kabát získala kasejovická mateřská škola, na 

které byla provedena kompletní výměna oken a oprava a ná-

těr fasády ve výši 1 758 000,- korun. V Přebudově byla pro-

vedena rekonstrukce rybníka.  

Roku 2009 provedlo město rozsáhlou přestavbu bu-

dovy staré školy na kasejovickém náměstí na Společensko-

kulturní a vzdělávací centrum města Kasejovice v hodnotě 12 

281 839,50 korun. Byla provedena oprava domu 

s pečovatelskou sluţbou, na kterém byly vyměněny okna a 

provedeno zateplení budovy s nátěrem fasády ve výši 1 699 

218,- korun. Dále jsme opravili místní komunikaci Řesanice-

Kotouň, v  kasejovickém areálu volnočasových aktivit nově 

oplotili hřiště a opravili lavičky v letním kině.  

V kulturním domě v Kladrubcích byla vyměněna 

střecha a v sále byly provedeny malířské a natěračské práce. 

Na kapli  jsme obnovili venkovní omítky a finančně jsme 

podpořili i hřiště. To vše v hodnotě více jak 531 tisíc korun. 

 V Polánce byla opravena komunikace před bytov-

kou a v Újezdu místní komunikace. Došlo na obnovu rybníka 

v Chloumku a hřiště v Podhůří. V Kasejovicích byla prove-

dena oprava promítací stěny v letním kině a pro Tělovýchov-

nou jednotu Sokol Kasejovice zakoupilo město fotbalové 

hřiště a autobus.  

Během celého období se nám kaţdým rokem podaři-

lo získat finanční podporu na zajištění pečovatelské sluţby, 

bez níţ bychom tuto sluţbu nemohli zabezpečovat v takovém 

rozsahu. Kaţdoročně se nám podařilo získat finanční pro-

středky na provoz Klubu otevřených dveří pro neorganizova-

né děti a mládeţ, obnovu a zajištění lesního porostu a ošetře-

ní významných stromů – kasejovický akát, chloumecká lípa, 

podhůřská lípa a stromy v Řesanicích. Stejně tak se nám daři-

lo zajistit provoz mateřského centra Sedmikráska a klubu 

seniorů Babí léto v budově kulturně-společenského a vzdělá-

vacího centra, které zároveň slouţí k pořádání přednášek, 

koncertů, výstav a vzdělávání seniorů prostřednictvím uni-

verzity třetího věku. Nové prostory v budově zrekonstruova-

né staré školy našla i místní knihovna.  

Po třech letech se mohlo město Kasejovice opět při-

hlásit do soutěţe Vesnice roku v Plzeňském kraji, ve které 

získalo Cenu hejtmanky Plzeňského kraje. Několikrát bylo 

město úspěšné také v soutěţi Zlatý erb o nejlepší webové 

stránky města, ve které roku 2007 obsadilo první a roku 2008 

třetí místo v Plzeňském kraji v kategorii měst.  

Realizace veškerých aktivit by nebyla moţná bez 

spolupráce občanů, kteří se podíleli na rozvoji a zvelebení 

města. Nejinak tomu je v případě sportovního, společenského 

a kulturního ţivota, na jehoţ rozvoji mají zásadní podíl míst-

ní spolky a organizace. Chtěla bych touto cestou poděkovat 

všem, kdo se o rozkvět Kasejovic zaslouţili. 

Marie Čápová, starostka města Kasejovice 
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Dům s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích 

nabízí volné byty pro soběstačné seniory. Dále 

zajistí případným zájemcům dovoz obědů.   
 

Nově nabízí jednodenní nebo vícedenní po-

byty seniorů za cenu 40 Kč na den. Zároveň 

zajistí pečovatelské sluţby, oběd, moţnost od-

počinku na lůţku, vyuţití společenské místnosti 

s televizí a knihovnou.   

Více informací na tel. 371 595 227.                                                                                               

                                                                         

    

 

SCHVALUJE:  
 

● návrh   komplexní    pozemkové   úpravy   (nové  uspořá-

dání   pozemků) v k. ú. Polánka u Kasejovic 

● změny č.  8  v rozpočtu  města  Kasejovice,  které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení 

● odkoupení   části  pozemku   za  cenu  40  Kč/1m2  – po-

zemek ve zjednodušené evidenci 1170/díl 1 v k. ú. Ka-

sejovice  dle vyznačení na katastrální mapě, která je přílo-

hou usnesení 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● informativní  zprávu   o  činnosti  rady  města  za období 

od  15.6. 2010 do 25.8. 2010 

● zprávu finančního a kontrolního výboru 

 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● připravované změny v rozpočtu města  

● zprávu České školní  inspekce  o  provedené kontrole  v 

Mateřské  škole Kasejovice 

● zprávu starostky města o obnově rybníku v Chloumku a 

likvidaci septiku u bytových domů v Kasejovicích 

  

STANOVUJE: 
● členy komise pro otevírání a posuzování nabídek na do-

dání automobilu Praktik pro  DPS:  Ing.  Marie  Čápová, 

MVDr. Václav Červený, Josef Viktora, Václav Kalbáč, 

Stanislav Chára 

 

SCHVALUJE: 
● Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu -  o ponechání inventá-

ře v zubní laboratoři do 31.12. 2010 bezplatně 

● přezkoumání hospodaření Města Kasejovice za rok 2010 

Ing. Janem Nozarem, auditorem Merklín 

● ţádost Jana Ciny o povolení akce Minifestík v letním 

kině v Kasejovicích  

● finanční   příspěvek   ve   výši   3 500 Kč  z    Programu 

přímé podpory mládeţe Milanu   Šmídovi   na   uspořádá-

ní   nohejbalového  turnaje - 20. ročník Memoriálu Josefa 

Smrčky  

● datum konání Zastupitelstva města Kasejovice 25.8. 2010 

a program jednání 

● dodání   automobilu  Praktik  pro  DPS  firmou  AU-

TOSPOL PLUS spol. s. r. o. Horaţďovice 

 

SOUHLASÍ: 
● se zněním Smlouvy o přezkoumání hospodaření Města 

Kasejovice za rok 2010 Ing. Janem Nozarem, auditorem 

Merklín  

● se zněním Smlouvy o dodání automobilu Praktik firmou 

AUTOSPOL PLUS spol. s. r. o. Horaţďovice 

 

PROJEDNALA: 
● ţádost paní Magdaleny Jestřábové, bytem Blatná o přidě-

lení bytu v DPS 

● ţádost  paní   Michaely  Weise  o  odkoupení  pozemku  

u  hasičské  zbrojnice  v Kasejovicích   

 

POVĚŘUJE: 
● starostku  města  provést  šetření  ve  věci  údajného  úni-

ku  vody    z   obecního vodovodu v Chloumku do nemo-

vitosti paní Marie Fialové, bytem Plzeň  

 

OZNÁMENÍ !!! 
 
 

Oznamujeme,  ţe od 8. 9. 2010  je změna sídla 
ÚP Plzeň – jih, státní sociální podpory, 

 

z adresy: Americká 8/39, 304 80  Plzeň 3 

pošt. přihr. 180 
 

na adresu: Klatovská 200e 

320 84  Plzeň 20 

pošt. přihr. 34 

 

 

V pátek 3. září zavítali do Kasejovic členové mikro-

regionu Malé Posázaví. Návštěva se uskutečnila v rámci pro-

jektu „Pro zkušenosti za sousedy na jih“, který podpořilo 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zástupce 

deseti členských obcí mikroregionu Malé Posázaví provedla 

Kasejovicemi starostka Marie Čápová. Ta je seznámila 

s úspěšnými projekty realizovanými v Kasejovicích prostřed-

nictvím různých dotačních titulů. Členy mikroregionu zaujala 

především zrekonstruovaná základní škola, opravená mateř-

ská škola, moderní sportovní areál a budova kulturně-

společenského a vzdělávacího centra na kasejovickém náměs-

tí a jejich vyuţití širokou veřejností. -lfs- 

 

 

foto -dm- 
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VOLÍ: 
●   ověřovatele zápisu – Slavíček Miroslav, Šampalík Josef 
 

SCHVALUJE: 
● program zasedání 

● rozpočtové opatření 6/2010 

● výši nájemného za hrobové místo 20,- Kč/rok a za hrobové 

dvojmísto 40,-- Kč/rok, nájem se bude hradit na deset let 

● doplatek za rok 2009 a zálohu na rok 2010 na ţáky do ZŠ 

Blatná v celkové výši 11479,-- Kč 

● prodej pozemku p. č. 630 KN v k. ú. Budislavice pro pana 

Jiřího Nachtmana, Ke Koupališti 616, Tlučná o výměře 20 

m2 za cenu 20,-- Kč/m2 

● prodej pozemku p. č. 629 KN v k. ú. Budislavice p. Ireně 

Kousalové, Vondroušova 1182/25, Praha 17 o výměře 10 

m2 za cenu 20,- Kč/m2 

● pronájem pozemku p. č. 631 KN v k. ú. Budislavice p. 

Jiřímu Nachtmanovi, Ke Koupališti 616, Tlučná o výměře 

58 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok 

● zřízení věcného břemene na pozemku p. Jiřího Nachtmana, 

Ke Koupališti 616, Tlučná na p. č. st. 45 v k. ú. Budislavi-

ce za účelem vedení, opravy a údrţby vodovodu a za úče-

lem chůze a jízdy 

● uzavření smlouvy o dílo s firmou Countes Company s.r.o. 

na zpracování kompletní dokumentace pro dotace 

z programu Zelená úsporám na zateplení budovy OÚ Mla-

dý Smolivec a Šaten TJ Starý Smolivec 

● podání ţádosti o vydání licence k uvádění do oběhu repro-

dukčního materiálu lesních dřevin dle zákona 149/2003 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů 

● uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného 

břemene na pozemku 978/9 KN v k. ú. Radošice na elek-

trické vedení s firmou ČEZ Distribuce a.s. 

● příspěvek na hokejovou sezónu 2010/2011 ve výši 14 000 

Kč pro HC Mladý Smolivec 

● ţádost p. Vokurky ze Starého Smolivce na posunutí termí-

nu na vyklizení pozemku 

● realizaci stavby/projektu s názvem Cyklostezka 

„Formanská stezka“ Starý Smolivec – Doţice a předloţení 

ţádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad v rámci 11. 

výzvy, financování projektu – jeho 2 etap z rozpočtu obce 

ve výši 14 mil. Kč 
 

NESCHVALUJE: 
● ţádost manţelů Bláhových z Plzně na koupi pozemku p. č. 

282/5 k. ú. Budislavice 
 

ZPLNOMOCŇUJE: 
● Evu Kubovou, starostku obce ke všem úkonům a jednáním 

ve věci zajištění a podání ţádosti o dotaci z programu Ze-

lená úsporám 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● kontrolu usnesení 7/10 

● stíţnost paní Rottové z Radošic a navrhuje kontejnery 

v Radošicích zatím ponechat na dočasném stanovišti vedle 

č. p. 25 
 

UKLÁDÁ: 
● starostce obce upozornit p. Šímu z Mladého Smolivce a p. 

Šampalíka z Doţic na povinnost odklidit jejich autovraky 

z obecních pozemků 

29. 8. 2010 oslavil rodák z Mladého Smolivce Josef Spour 

devadesáté narozeniny. K mnoha gratulantům se připojili i 

zástupci Sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec a 

Obecního úřadu Mladý Smolivec v čele se starostkou Evou 

Kubovou. Josef Spour, vášnivý včelař a především muzi-

kant, se narodil v Mladém Smolivci v roce 1920. Od svých 

17 let, po smrti otce, se spolu s matkou staral o své tři mladší 

sourozence. Vedle svého zaměstnání ekonoma v tehdejším 

JZD pracoval i jako účetní obce. V roce 1948 se oţenil a se 

svou manţelkou vychovali tři děti.  

"Proţil jsem pěkný ţivot. Mám hodné děti, které mi často 

navštěvují a starají se o mě. Jen lituji, ţe narozeniny nemohu 

oslavovat i se svojí manţelkou, která bohuţel před osmi lety 

zemřela", říká stále vitální devadesátník. Kromě tří dětí se 

Josef Spour těší z pěti vnoučat a jednoho pravnoučete. 

              -vb- 

 

 

KLUB PŘÁTEL ŢALUDSKÉHO ESA  

BUDISLAVICE A ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE 
 

si Vás dovolují pozvat na 

 

Turnaj se koná v sobotu 25. září 2010 v Budislavicích  

v HOSTINCI „U KŘÍŢŮ“ 

Časový program turnaje: 

8:00 –  9:00  prezentace 

9:00 – 9:30 losování 1. kolo 

9:30 – 12:30 hrací doba 1. kola 

12:30 – 13:30 přestávka na oběd 

13:30 – 16:30 hrací doba 2. kola 

16:30 – 17:00 vyhlášení výsledků 
 

Soutěţ: 

Turnaj je otevřený, hraje se licitovaný desetihaléřový  

míchaný mariáš. Podmínkou soutěţe je respektování  

pravidel, soutěţního řádu a výroků rozhodčích. 
 

Kontaktní osoba: 

Lubomír Kříţ, Budislavice 40, Nepomuk 335 01,  

tel.: 723 489 412 
  

     Na vaši účast a mnoho krásných záţitků ze hry  

přeje KPŢE BUDISLAVICE 

foto -vb- 
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ZŠ KASEJOVICE    slaví   25. září  2010   
                   80 let  svého založení. 

 
              Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí            
              zavzpomínat na léta prožitá ve školních  
              lavicích. 
       
   Od  10: 00 – do 16: 00 hod.  
                                je připraven bohatý program 

 

Při letošní Vavřinecké pouti 

v Mladém Smolivci se 14. 8. 2010 od 

13.00 hodin odehrál pouťový fotbalový 

turnaj. Sešlo se sedm muţstev a cel-

kem slušný počet diváků. Vítězná 

muţstva obdrţela drobné ceny a všich-

ni se dobře bavili. Večer o pouťové 

zábavě, kterou pořádali smolivečtí 

hasiči, hrála skupina Minimax. Dorazi-

ly více neţ dvě stovky lidí, takţe pořa-

datelé mohli být spokojeni. Protoţe 

vyšlo celkem pěkné počasí, zábava 

byla nad očekávání zdařilá. 

V neděli slouţil pouťovou slavnost-

ní mši svatou páter Robert Konrad 

Paruszewski. Tady uţ to bylo s účastí 

slabší, přesto ale asi patnáct lidiček 

dorazilo. O pouťové atrakce se nám 

letos postarala rodina Novotných 

z Příbramska.   -ek- 

 

 

 

 

 

První září otevřelo dveře všech mateřských, základních a středních škol. 

Ne jinak tomu bylo v případě kasejovické základní školy. Ţáky, jejich rodiče a pra-

rodiče přišel v první školní den před budovu školy přivítat její ředitel Jaroslav Vik-

tora společně se starostkou města Marií Čápovou a pedagogickými pracovníky. Po 

krátkých proslovech ředitele školy a starostky města se ţáci odebrali od svých tříd, 

kde se jich ujali jejich třídní učitelé, aby je seznámili s tím, co je v tomto školním 

roce čeká a nemine.  

Ředitel školy Jaroslav Viktora, jeho zástupkyně Miloslava Třísková a sta-

rostka Kasejovic Marie Čápová se přišli přivítat s letošními prvňáčky a u této příle-

ţitosti jim předali malé dárky. Na prvňáčky potom čekalo vlídné slovo jejich třídní 

učitelky Dagmar Myšákové, která ţáčky seznámila s tím, co to znamená, být školou 

povinný. Kromě rodičů se na malé prvňáčky přišli podívat také jejich patroni – star-

ší spoluţáci z 8. třídy, kteří je budou mít po celé dva následující roky na starosti.  

       Štěpánka Löffelmannová  

Letošní prvňáčci při své premiéře. foto -lfs- 

foto -lfs- foto -ek- 
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     Milí ţáci, rodiče i přátelé školy, je tu opět 

nový školní rok. Jsou ţáci, pro které byly prázd-

niny krátké, ale někteří se do školy uţ těšili a 

nemohli se dočkat aţ potkají své kamarády, 

školní lásky, uvidí své učitelky, pana školníka a 

další postavy a věci, které k normálnímu ţivotu 

patří. 

    Všechny učitelky školy se také těší na „svoje“ 

děti, protoţe to je jejich práce a během školní 

docházky se vkrádavě vytvoří pouto, které si 

neuvědomujeme v chvatu všedních dnů, ale 

poznáme a cítíme je, obě strany, aţ kdyţ se prv-

ňáček stane vycházejícím ţákem. 

    Na prvňáčky se moc těším.Viděl jsem jejich 

rozzářená očka při zápisu do první třídy, viděl 

jsem i radost rodičů či prarodičů, kteří se zápisu 

zúčastnili. Někteří uţ umí číst, dokonce i psát a 

mohli by jít moţná uţ do druhé třídy. Někteří 

však nemají vţitá základní pravidla, která je 

škola  naučí. Všem prvňáčkům, ale nejen jim, 

bych přál rozumné rodiče, babičky a dědečky, 

kteří vidí ve svých dětech něco víc a děti na to 

prostě nemají. Pak se stává školní docházka 

traumatem, které děti provází někdy celý ţivot. 

Můţe se i stát, ţe kdyţ dítě nesplní očekávání 

rodičů, ztratí chuť do učení. 

     Proto přeji našim prvňáčkům, ale nejen jim, 

rozumné rodiče, úplnou rodinu, aby do školy 

chodili rádi. Samozřejmě v rámci moţností, 

protoţe kaţdý školák si nejednou přál, aby škola 

vyhořela nebo nešel proud, voda, nepřivezli uhlí 

do kotelny. Pro prvňáčky je začátek školní do-

cházky taková událost, kterou ještě nezaţili, 

moţná stejná jako pro nás dospělé, kdyţ mění-

me zaměstnání. Proto je nejdůleţitější pro děti 

podpora rodičů v souladu se školou a ne obráce-

ně. Je to den plný vzrušení a očekávání. Jaká 

bude paní učitelka, budu mít ve třídě kamarády, 

zvládnu to? Je to něco, co dosud nezaţili a my 

všichni se musíme snaţit jim tento vstup usnad-

nit, ale ne zametat cestičku. 

    Všichni dobře víme, ţe dávno před námi exis-

tovaly vyspělé civilizace, všichni dobře víme, ţe 

jsme součástí přírody, ve které existuje rovnová-

ha porušovaná jen člověkem. Ţádný ţivočich 

v přírodě nezná nedostatek času, jen člověk. A 

čím více se ţeneme, čím více se zrychluje tempo 

civilizace, tím víc si pouta utahujeme. Ráno 

vstaneme a pustíme se do práce a potřebných 

činností. Večer zhodnotíme, kolik jsme toho 

stihli, ale kolik jsme toho proţili ?! 

    Proto přeji všem prvňákům, ţákům celé ško-

ly, ale i rodičům a přátelům školy, vlastně i ne-

přátelům školy, krásně proţité všední dny, aby 

nám ţivot neutíkal v chvatu a nezapomínali 

jsme na obyčejné lidské proţitky. 

    Těším se na vás!!!!!!!!!!!!! 

                                   Jaroslav Viktora 

                                   Ředitel ZŠ Kasejovice 

   

 

Školní rok 2010 - 2011 

Třída U ZAJÍČKA 1. třída - 27 dětí 

Třída U VODNÍČKA 2. třída - 26 dětí 
 

O dětičky se starají:  

● ředitelka školy - Ivana Ledvinová 

● paní učitelky -  Alena Braunová 

          Jaroslava Slavíková 

                     Dagmar Jiřincová 

● doprovod dětí v autobuse - paní Vlasta Balogová 

● o čistotu se stará paní Soňa Štěpánková 

● vedoucí školní jídelny paní Vendula Hrachovcová 

● dobroty vaří paní kuchařky Jana Kušková, Eva Davídková a Marie 

Kyselová 

● o údrţbu a teplo se stará pan Carol Merhout 

 

Naše motto: „Všechno, co opravdu potřebuju znát,  

jsem se naučil v mateřské školce“.  Robert Fulghum 

 

Školní vzdělávací program „Strom poznání“ 

 

Název projektu TVP pro školní rok 2010/2011: 

„Cestujeme se včelími medvídky světem a vesmírem“ 
 

Společně si budeme hrát, tančit, zpívat, kreslit, vyprávět, smát se a cesto-

vat světem a vesmírem.Vesmírem proto, ţe 12. dubna 2011 uplyne 50 let 

od chvíle, kdy se do vesmíru podíval první člověk. Kaţdý měsíc si zahra-

jeme na kosmonauty a vydáme se raketoplánem na cestu třeba „ke 

hvězdám“. Musíme nejprve vyrobit raketu, dlouho trénovat, cvičit, naučit 

se spoustu věcí a leccos zajímavého se dozvědět. Téma na měsíc září - 

NAROZENÍ VESMÍRU - co to je a jak vznikl. 

 

Zajímavé akce:  

- podzim v přírodě 

- sběr ţaludů a kaštanů - soutěţ 

- drakiáda 

- hrátky s přírodninami - „Podzimníček“ 

- dýňování - vyřezávání strašidýlek 

- zavírání zahrádky 

- divadelní představení - divadélko  

Dráček „O lesních skřítcích“ - les je  

domovem pro mnoho zvířátek. 

 

V říjnu zahájí svou činnost tyto krouţky: 

- Barevná angličtina - p. učiteka Iveta Flajšmanová 

- Veselé pískání - flétničky - p. učitelka Jaroslava Slavíková 

- Logohrátky - básničky a jazykolamy - p. učitelka Alena Braunová 

- Ţabky akrobatky - aerobic - p. učitelka Ivana Ledvinová 
 

Provozní doba mateřské školy - 6.30 - 16.00 hod. 
 

             Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice 

 

    

 

Říkáme si: 

ZOO NA NEBI 

Na nebi je medvědice, 

nalezneš tam i zajíce, 

také býka a berana,  

orla, labuť i havrana. 

Ta souhvězdí jména mají, 

krásná jsou, až dech se tají.. 
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VODA - TOPENÍ  

- KANALIZACE 

 

Jan Kyznar 777 850 822 

Jan Bláha   722 812 869 
 

 

Email:  

voda-topeni@blatna.net 

 

 

    

       
       Uţ tradičně v sobotu před poutí se k 6.ročníku nohejba-

lového turnaje o Oselecké štěně sešlo devět dvojic. Po ranní 

bouřce a lijáku kolem desáté hodiny měli pořadatelé plné 

ruce práce, aby udrţeli hřiště schopné ke hraní. Nakonec se 

počasí umoudřilo a k radosti všech byl turnaj sehrán. Po ur-

putných kláních ve dvou skupinách se do semifinále probojo-

valy formace „ Nuly“, jmenovitě Bořánek a Procházka, dále 

domácí Houlík s Kovářem, kotouňští Járové a nepomučtí 

Kotous s Hýskem, hrající pod firmou Motl. Ve finále si to 

pak rozdaly první dvě jmenované dvojice. Zásluhou přede-

vším skvěle hrajícího Bořánka zvítězily „Nuly“, kterým 

ovšem sebepodceňující název vůbec nepříslušel. Výkonem 

příjemně překvapila vyrovnaná dvojice Houlíka s Kovářem. 

Zvláště smeče Kovářovou levačkou získávaly celý turnaj 

body. Třetí umístění pak získali borci z Nepomuka. Celkem 

bylo sehráno dvacet utkání a na závěr předána čtyřem vítěz-

ným dvojicím malá štěňata s pěnivým mokem a také nové 

slušivé oselecké kšiltovky. Pořadatele potěšilo zastoupení 

domácích hráčů. 

       Současně popáté soutěţily děti ve skoku dalekém o  Ose-

leckého klokánka. Vzdor zastrašující bouřce byla účast zvláš-

tě v mladších kategoriích velice dobrá. Ve skoku dalekém 

z místa v kategorii předškoláků a prvních tříd zvítězila Julie 

Šišková z Horaţďovic pěkným skokem 140cm. Výkonům 

v dálce s rozběhem vadil rozmoklý terén a také ostrý protiví-

tr, takţe rekordy z minulých let odolaly. Ve smíšených kate-

goriích 2. a 3. a 4. a 5. školní třídy vyhrála v té mladší Nikola 

Jíchová s 287cm a ve starší Roman Raška z Nepomuka se 

364 cm. Zde stojí za zaznamenání i 350 cm domácí Adélky 

Červené. V kategorii nejstarších ţáků 6. a 7. tř. pak Jana Gal-

liková a Petr Sluka. První tři v kaţdé kategorii  dostali na  

 

stupních vítězů medaile, diplomy, drobné dárky a vítězové 

také čepice. 

     O čtrnáct dní později se za krásného počasí a na výborně 

připraveném antukovém /zásluha p. Jiřího Marka/ i pískovém 

dvorci u okálů konal jiţ 18.ročník tenisového turnaje Oselce 

open. Pořadatelům se přihlásilo 21 rekreačních hráčů ve vě-

kovém rozmezí od 16 do 74 let a protoţe byla sehrána i sou-

těţ „B“ pro vyřazené v předkolech, byly oba kurty po celou 

sobotu i neděli plně vytíţeny. Nasazení hráčů do hracího 

„pavouka“ se plně potvrdilo a tak do semifinále postoupil 

loňský vítěz Schwartz, stejně jako finalista Luboš Toman a 

mnohonásobný vítěz turnaje Libor Červený. Tuto trojici pak 

doplnil po dlouhém a napínavém utkání s Liborem Lehečkou 

šestnáctiletý nadějný fotbalista David Červený. Po dvou seto-

vých výhrách nastoupili pak do nedělního večerního finále 

dva opravdu nejlepší – Pavel Schwartz a Libor Červený. Za 

nerozhodného stavu 1:1 se Liborovi začalo dařit první podání 

a tak mohl na závěr jiţ po deváté zvednout vítězně pohár nad 

hlavu. V předcházejícím finále soutěţe „B“ vyhrál také od-

chovanec oseleckého dvorce Radim Šiška nad Pavlem Toma-

nem. 

      Turnaj zakončil starosta obce Miloš Cikán rozdáním šam-

paňského a věcných odměn vítězům i pořadatelům a také 

zakladateli tenisu v obci Josefu Skalovi, poděkováním hrá-

čům za ukázněný přístup k turnaji a fair play hru a přáním 

zdaru jiţ 19. ročníku v roce 2011. 

      Tím se ale agilní pořadatelé nevyčerpali. Hned na sobotu 

7. srpna připravili tenisový turnaj rodinných čtyřher a na úte-

rý 28. září V.ročník Václavského turnaje nohejbalových tro-

jic, na které uţ teď hráče zvou. 

                  Za pořadatele PaedDr.Radovan Broţ 

 



 

 

  

Září  2010                                                             str. 7                                                    Číslo 9; ročník XV. 

 

  

 

 

 

 

  I přes nepříznivé počasí jsme se v sobotu 7. 8. 2010 

vydali na historickou hru „ Zapomenutými místy do historie 

Smolivecka“. Sešli jsme se spolu s naší mladosmoliveckou 

partou v 10:00 hod v Kulturním domě ve Starém Smolivci, 

kde jsme vyčkávali, zda-li přestane pršet a moţná i technická 

čtvrthodinka pro ty, co ještě snídali. Pro některé z nás pře-

kvapivě dorazil i pan Kabátník, který byl tak hodný a přišel 

nám něco říci o historii nejen Smolivce, ale i našeho okolí. 

Pokoušeli jsme se většinu informací zachytit, abychom do 

přírody nešli s prázdnou. 

 Konečně vyráţíme po trase vyznačené na mapě a ani 

déšť nás nezastaví. Nechybí ani mapy, kompasy.  Pro ty mo-

dernější GPS navigace. Kolem 11:30 jsme dorazili k našemu 

„stánku“ občerstvení, který se nacházel u „Kotova mlýna“. 

Podávali se vuřty, čaj nebo limo. Po zhlédnutí historické hry 

v podání Evy Kubové a Vladislavy Růtové jsme se vydali 

podél potoka na Mladý Smolivec. Nikdo nevěřil vlastním 

očím. V lese na nás čekalo mnoho krásných hříbků, jako 

správní lesáci jsme všechny sebrali a pokračovali. 

 V cíli na nás čekala mlsná odměna a kvízy, při kte-

rých nakonec zvítězili Starosmolivečtí. 

 Proč sedět doma u počítače, kdyţ jsme měli moţnost 

vyrazit ven. A ţe pršelo? O to to bylo moţná lepší, srandy 

jsme uţili aţ aţ ☺. 

Poděkování patří: Michalu Arnoštovi, Evě Kubové a Vla-

dislavě Růtové a panu Karlu Kabátníkovi, ţe si dali práci s 

přípravami a ve svém volném čase s námi putovali po okolí 

Smolivecka.    Veronika Straková 

 

 Skupina mladých, která si říká Smoliváci, se přihlási-

la v červnu do MASkou (MAS sv. Jana z Nepomuka) pod-

porovaného programu aktivit mladých, který se jmenuje 

Startér. Smoliváci se umístili na třetím místě a získali na 

svůj projekt s názvem Trhák 9.500,- Kč. Tento projekt měl 

za úkol obnovit a vrátit do Starého Smolivce promítání fil-

mů – znovuotevření KINA v Kulturním domě. Tento záměr 

se zdařil a Smoliváci skutečně promítali. Nejprve svůj vlast-

ní film na dataprojektoru a poté se roztočily staré promítač-

ky, které byly více neţ dvacet let uschované a zapomenuté 

v kulturáku. Kino bude promítat za asistence pana Františka 

Skuhravého ještě dvakrát v září a pak se uvidí…..                 

       ek 

Premiéra „TRHÁKU“ 

ţ je to tady! Nastal náš „velký“ den. V sobotu 29.               

srpna 2010 měl konečně premiéru náš Smolivecký 

„TRHÁK“. Ve 13:00 hod. se sešli všichni pořadatelé a 

začalo se připravovat. 

 Skládání krabic na popcorn nám nedělalo problémy, 

i kdyţ se nám trémou klepaly ruce, dokázali to i ti nejmenší. 

Vylepili jsme nástěnku, vzali nohy na ramena a utíkali jsme 

k panu Kabátníkovi, abychom ho mohli pozvat na naši pre-

miéru. 

Je půl třetí, začínají se otevírat dveře a vešli první 

hosté, pohodlně se usadili se svou krabicí popcornu a netr-

pělivě vyčkávali, aţ to všechno vypukne. 

První slovo jsme nechali paní starostce, Evě Kubo-

vé. Za nás ,,mladé“ přivítala hosty Karolína Černá. Zhasla 

se světla, všichni utichli a náš film „Zapomenutými místy 

do historie Smolivecka“ se pomalu objevoval na filmovém 

plátně. 

Jsme moc rádi, ţe nechyběl potlesk a smích našich 

diváků. Pro nás to byl doufám důkaz toho, ţe se film líbil a 

můţeme tedy pokračovat v naší tvorbě i nadále. 

I přes menší komplikace se vše povedlo, měli jsme 

radost, ţe se přišlo podívat tolik nadšených příznivců a dou-

fáme, ţe budou jen přibývat. 

Nechybělo ani předání SMOLIVECKÉHO LVA 

Jiřímu Krejčíkovi a dalších ocenění zbytku týmu. Všem 

patří velké DÍKY! 

                       Veronika Straková 
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Anenská pouť v Radošicích byla letos bez pouťové 

mše svaté, přesto se ale zdařila. Skupina Asfalt se postarala o 

výbornou hudební a taneční atmosféru o pouťové zábavě. Ra-

došičtí si večer dokonce k hospodě přivezli střelnici, u které 

vydrţeli do pozdních nočních hodin. Samozřejmě nechyběla 

půlnoční jízda na kolotoči. Takové střílení a dovádění přece 

k poutím patří. V neděli se hrála celé odpoledne malá kopaná, 

na kterou dorazilo šest muţstev.         -ek- 

  

  

Zámek  LnářeZámek  Lnáře  
  

POHLAZENÍ KRAJKOU 

výstava  prací 

paní  HANY LUKÁŠOVÉ 
recepce  zámku - 28.5. – 28.9.  

 

Vhodný vánoční dárek 

 

 

 

 

 

Na 120 druhů jiřin představil ve dnech 27.-29. srpna 

na lnářské Tvrzi pan Svatopluk Masopust ze Lnář. Pěstování 

jiřin se věnuje jiţ čtyřicet let a svou první vlastní vyšlechtil 

roku 1993. Začínal s pěti druhy, dnes bychom na jeho zahra-

dě, která se rozkládá na západním okraji Lnář poblíţ hlavní 

silnice do Plzně, nalezli jiţ na 300 druhů této sezónní květi-

ny. Právem jsou jiřiny pana Masopusta zastoupeny na mnoha 

výstavách květin u nás i v zahraničí.  
 

Také do Lnář přilákala výstava jiřin, která se zde 

konala jiţ druhým ročníkem, mnoho návštěvníků. Krásu kvě-

tin, umně naaranţovaných v historických prostorách Tvrze, 

přijelo do Lnář během necelých tří dnů trvání výstavy obdi-

vovat 364 návštěvníků. Čas na estetický záţitek si našli nejen 

místní, ale i velké mnoţství přespolních, kteří k nám zavítali 

například ze Strakonic, Střelských Hoštic, Příbrami, Přeštic 

či Spáleného Poříčí a samozřejmě také z Kasejovic. Četné 

zápisy v kronice Tvrze dávají tušit, ţe pro většinu z nich to 

bylo příjemné pohlazení na duši. 

Nezbývá neţ si přát, aby se panu Masopustovi v 

jeho zahradnickém úsilí i nadále dařilo, a aby se pravidelné 

výstavy jeho květin na lnářské Tvrzi staly pevnou součástí 

kulturního programu v regionu na pomezí jiţních a západ-

ních Čech. 

       Vladimír Červenka, Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře 

 

 Šedesát let společného ţivota si v sobotu 4. září 2010 

připomněli spolu s rodinou manţelé Bláhovi z Budislavic. Své 

ano si  dnes třiaosmdesátiletý Václav a o čtyři roky mladší 

Zdeňka řekli v roce 1950 ve Vrčeni. "Proţili jsme celý ţivot 

bok po boku", říká vášnivý myslivec, včelař a jednatel míst-

ních hasičů  Václav Bláha. "A bylo nám spolu dobře", dodává 

s úsměvem jeho ţena Zdeňka. Oba pracovali v zemědělství a 

měli i vlastní hospodářství. Nejvíce je ale naplňovala rodina. 

Vychovali čtyři děti a dnes se těší z jedenácti vnoučat a dva-

nácti pravnoučat, kteří je milují a vzorně se o ně starají.  "Moc 

manţelům Bláhovým blahopřeji. Jsou to slušní lidé a pro obec 

toho hodně vykonali", chválí starostka Eva Kubová, která 

přišla na velkou rodinnou oslavu blahopřát za Obecní úřad 

Mladý Smolivec. Přesto, ţe oba manţelé se potýkají se zdra-

votními problémy, hledí do budoucna s optimismem a vitali-

tou, kterou jim můţe mnoho z nás závidět.    -vb- 

foto -vc- 

foto -vb- 
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Poděkování patří všem účastníkům  

Dobročinného bazaru dne 28.8.2010  

v Hradišti, kteří se v hojném počtu  

dostavili a přispěli tak ke zvelebení další 

části obce kolem potoka.                                      
 

B. a V. Kotyzovi 

 

 

 
  

 V pátek 3.9. byla ve lnářské Tvrzi slavnostní 

vernisáž výstavy výtvorů obyvatel a chalupářů  z 

Nezdřeva. Název výstavy je Nevzdávej se své fantazie, 

což bylo motto i letní malířské školy, kterou organizo-

val v Nezdřevě po několik let pan B. Heida a dodal tak, 

jak řekl pan J. Vondráček při  zahájení výstavy „mnoha 

prostým umělcům odvahu vyjít na veřejnost, nestydět 

se za svoji tvorbu anebo si dokonce uvědomit své umě-

lecké sklony, pro které v rytmu venkovského života 

není lehké nalézt čas ani vlastní energii.“ Neboť 

„umělec je“, podle něj, „každý, kdo v sobě najde ener-

gii vyskočit z televizního křesla a jít si něco udělat, 

sám, vlastníma rukama, něco nepraktického, zdánlivě 

zbytečného.“ A tak na výstavě najdete veselou směsici 

různých výtvorů, předmětů a obrazů. Některé z nich, 

jako např. bižuterii je možné si i zakoupit.  

 Tvrz ve Lnářích je otevřena od úterý do neděle 

od 9.00 do 17.00 hod. Výstava sice trvá celé září, ale 

její návštěvu rozhodně neodkládejte.   

           -gv-  

 

 

 

 

 V letošním roce ţila Nová Ves sledováním dokončování 

kanalizace v obci. Konečné odevzdání celé akce jsme, společně s 

oseleckými, náleţitě oslavili v nově otevřeném „Šenku v podzám-

čí“. Na této oslavě se svým programem vystoupil věkem sice po-

starší, ale duchem stále mladý soubor Mladinečka. O této akci uţ 

jsme v jarním měsících psali.  

 Ovšem nyní bych chtěla napsat o dalším společném setkání 

navazujícím na předchozí akci, které se uskutečnilo v Nové Vsi 6. 

srpna, na závěr toho nejdůleţitějšího: všichni stálí obyvatelé i cha-

lupáři se do jednoho na veřejnou kanalizaci připojili. Konec je po-

pojíţdění fekálního vozu po upravených dvorcích, konec starostí s 

objednáváním auta, povolení obecního úřadu a podobně. 

 Ale vraťme se k samotné akci, jak jsme ji pracovně nazvali 

“Připojení s opékáním“. Byla to akce Mladinečky, která v sobě sou-

střeďuje většinu stále zde ţijících i chalupářů. Na návsi dobrovolní-

ci z naší i sousední obce postavili dva obrovské stany a zaplnili je 

stoly a lavicemi. V kontejneru bylo zavěšeno prase, které celý večer 

roţnil a výtečně uroţnil Jiří Srnad z Oselec. Járovi pozvali pojízdné 

občerstvení svého syna Romana a pan starosta zajistil harmonikáře 

a zpěváka v jedné osobě - pana Jiřího Ocelíka ze Ţivotic. Celá osla-

va pak za vydatného lijáku začala. Zahájil jí „nestor“ obce, pan Pa-

vel Majer velmi vtipnými slovy. A vzpomínkovými příhodami roz-

veselil všechny přítomné. Po něm pan starosta Miroslav Cikán ještě 

jednou přivítal přítomné a protoţe se blíţí nové komunální volby, 

poděkoval dosavadním zastupitelům za práci v celém volebním 

období.  

 Ze všech přítomných jakoby liják smyl všechny předchozí 

starosti. Do pozdních večerních hodin a moţno říci i časných ran-

ních hodin se společně besedovalo, zpívalo, pojídalo vynikající pra-

sátko a vydatně se zapíjelo všemi rozličnými nápoji, které Roman 

nabízel. 

 Potud radost všech přítomných, kterou však provázel oprav-

du neskutečný a těţko dýchatelný zápach z rozváţení hnojišť ka-

sejovického ZD, kterými byla naše obec doslova obklíčena. Vzpo-

mínám si na dávná slova předsedy MNV v mém bývalém bydlišti, 

kdyţ si občané stěţovali, ţe druţstvo znečišťuje obec, cesty a celé 

okolí rozváţkou hnoje. Tehdy jim předseda MNV odpověděl: 

„Zemědělství se vţdycky dělalo na vesnici“. Jistě si to všichni, na 

vesnici ţijící, uvědomujeme. Ale to, co kasejovičtí letos provedli 

celé Nové Vsi, za svůj ţivot proţitý na vesnici  nepamatuji ani já, 

ani nikdo z našich obyvatel. 

 První hnojiště vzniklo pod Holým vrškem, kde máme náš  

jediný zdroj vody pro obec. Druhé velmi brzo z druhé strany od 

prvního. Aby toho nebylo dost, naráz vyrostlo obrovské mokvající 

hnojiště necelých sto metrů od poslední chalupy, dluţno po-

dotknout, uprostřed dozrávajícího ječmene. Nakonec přibylo čtvrté, 

pod tímto velkým, při nové silnici do Chanovic. Skutečnost, ţe 

všechna tato hnojiště byla navezena ze západní strany obce, přiná-

šela s kaţdým větrem, ale i za bezvětří, do vsi neskutečný zápach, 

provázený celými hejny much. Ti, kteří sem po celoroční práci při-

jeli s dětmi a vnoučaty strávit svoji dovolenou, si prostě zoufali.

 Takové jsme proţili celé horké léto v Nové Vsi. Ulevilo se 

nám aţ nyní, kdy kasejovičtí hnůj rozvezli, zaorali a kolem celé naší 

obce od západu zaseli řepku ... Věříme, ţe příští rok, aţ řepka začne 

vonět svojí charakteristickou vůní, na tom budeme o něco lépe neţ 

letos. Inu zemědělství se vţdycky dělalo na vesnici. Ale asi by sta-

čilo, aby se zodpovědní  činitelé zamysleli nad svými rozhodnutími. 

Aby za nimi neviděli jen výnosy, ale také lidi. 

      Anna Cibulková 

foto -gv- 



 

 

 

 

 

 
 

94 let  Anna LINHARTOVÁ  Chloumek 
88 let Julie ČADKOVÁ Oselce 
87 let  Vlasta ČADKOVÁ Kasejovice 
86 let Blaţena VOKÁČOVÁ Kasejovice 
  Anna KUŠKOVÁ  Nezdřev 
85 let  Boţena ŠMÍDOVÁ Ţivotice 
  Anna CIKÁNOVÁ  Oselce 
84 let  Marie KAČENOVÁ Radošice 
81 let Marie ŠIMŮNKOVÁ Újezd 
  Marie KLOZAROVÁ  Újezd 
  Václav HLAVNIČKA Budislavice 
80 let Václav ŠOLLE Kasejovice 
  Václav BROŢÍK Radošice 
  Zdeňka KLÁSKOVÁ  Oselce 
79 let Bohuslav ČERNÝ Mladý Smolivec 
  František ČOUDEK Oselce 
78 let Marie HLINKOVÁ Budislavice 
  Josef NACHTMAN  Budislavice 
77 let Vojtěch ARNOŠT  Doţice 
76 let  Stanislav KOCOUREK Kasejovice 
  František JEŢEK Kasejovice 
  Marie FLACHSOVÁ Kasejovice 
  Václav ČADA Bezděkov 
  Miloslava BLÁHOVÁ Kotouň 
75 let Jaroslav FLANDERA Kasejovice 
  Růţena FIALOVÁ Starý Smolivec 
73 let  Jan MAŠEK Kasejovice 
  Kamila ZEITHAMLOVÁ  Oselce 
72 let Marie KUBÍKOVÁ Kasejovice 
71 let Václav NEDBAL Ţivotice 
70 let František SLEZÁK Kasejovice 
60 let František CHLANDA Hradiště 
  František MAROUŠ Doţice 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 

ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

Beletrie pro dospělé: 
  Philip Shelby: Dny hanby 
 

  Robert E. Vardeman: Vzpoura na Enterprise 

  Artur C. Clarke: 2010: Druhá vesmírná odysea 

  Catherina Coulterová: Síly něhy 

  P. D. Jamesová: Pachuť smrti 

  Colleen McCulloughová: Antronius a Kleopatra 

  Joy Fieldingová: V pavučině vztahů 

  Lenka Lanczová: Manţelky, milenky, zoufalky 

 
  

Naučná literatura pro dospělé: 
 

  100 měst světa 

  Archivace a komprimace dat 

 

Literatura pro děti a mládeţ: 
 

  Walt Disney: 2. příručka mladých svišťů  

  Gosciny, Uderzo: Asterix a kotlík 

 

Kulturně společenské centrum  
nabízí zájemcům o francouzský jazyk od září 2010 

 

 
 

 

Výuka bude probíhat po dvou lekcích jednou  

za 14 dní v kulturně společenském centru 

 Kasejovice.  
 

Cena: 50 Kč za lekci 
 

Více informací na tel. čísle 602 429 346. 

 

 

 

 

 

Helena BENÁČKOVÁ, Kotouň 

Jaroslav KUŠKA, Nezdřev 

Petr PANÝREK, Nezdřev 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Václav Doubek, Kasejovice 

Sebastián Kubař, Kasejovice 

Pavel Malinovský, Kasejovice 

Klára Šimšová, Dožice 

 

 

Knihovna města Kasejovice  
 

zve na výstavu fotografií Václava Křepelky 

 

 

 

 

 
 

Zahájení výstavy  

24. září 2010 
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Pěstování a vyuţití jedlých a léčivých hub 

Lektor: Ing. Ivan Jablonský 
 

Účelem kurzu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých a léči-

vých hub ve světě. Bude poukázáno na  rozdíly v pěstebních postu-

pech různých skupin pěstovaných hub. Jedna z přednášek bude věno-

vána účinným látkám v léčivých houbách.  Kurz  také uvede návody 

na pěstování vybraných hub doma a návody na přípravu pokrmů 

z jedlých a léčivých hub. 
 

6. října ve 14 hod. - Úvod do říše hub 

● Co to jsou houby, jak ţijí a jak se vyţivují a mnoţí, jejich zařaze-

ní v systému 

● Výţiva hub 

● Rozmnoţování hub 

● Sloţení hub 

● Vyuţití hub 
 

20. října ve 14 hod. - Pěstování ţampiónů 

● Historie pěstování hub 

● Druhy pěstovaných ţampiónů a rozdíly mezi nimi 

● Pěstební systémy 

● Rozšíření ţampiónů ve světě 

● Pěstírny 

● Výroba substrátu 

● Pěstební postup 
 

3. listopadu ve 14 hod. - Pěstování hlív 

● Historie pěstování hlívy 

● Způsoby pěstování hlív ve světě 

● Příprava substrátu 

● Odlišné pěstební postupy 
 

18. listopadu ve 14 hod. - Exotické a léčivé houby 

● Šiitake, penízovka, Ucho Jidášovo 

● Chorošovité houby (lesklokorka, ohňovec, outkovka) 

● Polnička, korálovec, hnojník, limcovka 
 

1. prosince ve 14 hod. - Účinné látky a doplňky stravy z hub 

● Historie uţívání léčivých hub - Asie 

● Léčivé látky - glukany, lentinan, lovostatin, vláknina, lektiny 

● Mechanismus působení léčivých látek 

● Léčivé houby a choroby 
 

15. prosince ve 14 hod. - Jak si můţeme houby vypěstovat sami? 

● Pěstování na špalcích 

● Pěstování na slámě 

● Pěstování na energetických peletách 

● Vybavení domácí pěstírny 

● Další vyuţití hub (rozklad dřeva, vyuţití v bioremediacích, přípra-

va léků, biotechnologie) 

 
Cena semestru 200 Kč. 

 

Přihlášky jsou k dispozici na Městském úřadě Kasejovice,  

nebo v knihovně.  

Více informací na tel. 602 429 346. 

Virtuální  
Univerzita třetího věku 

Kulturně společenské centrum města Kasejovice  

nabízí seniorům přednášky 

University třetího věku 

 

Kulturně společenské centrum  

města Kasejovice  
 

 srdečně zve 

na diaprojekci 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O svých záţitcích z cest po těchto  

vzdálených místech bude vyprávět  

fotograf Jaromír Hladký z Písku,  

kterého známe jiţ z besedy o jeho  

ţivotě v Indonésii. 
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 Pokračování z minulého čísla ... 

Díky vyhlášenému kuchařskému umění paní Zemkové se 

stavěli na oběd a na řízné plzeňské pivo, které odborně 

točil a odpovědně ochutnával pan Zemek. Toto koštování 

mívalo někdy za následek vylepšenou náladu a zvlášť pe-

prné Krobiánovy výroky. Nikdy to však neubralo na ocho-

tě vyhovět hostům.  

 Jednou jsme prováděli kolaudaci sekundérní sítě v 

Újezdě u Kasejovic a zastavili se s Ing. Štastným ze Zem-

ského úřadu v Kasejovicích na oběd. Kdyţ se pak pan in-

ţenýr zmínil o tom, ţe má chorý ţaludek a ţádal nějaké 

dietní jídlo, Zemek odvětil: „Doma ţer, co máš, u nás, co ti 

dáme“. „Jeďme jinam, to je nějaký sprosťák“, říkal inţe-

nýr. Museli jsme inţenýra uklidňovat a ujišťovat jej, ţe se 

dobře naobědvá. Za chvíli Zemek přinesl ţádanou dietu a 

inţenýr byl velmi spokojen. Díky tomu jsme pak museli 

Ing. Šťastného zavést vţdy do Kasejovic na oběd, kdyţ 

jsme jeli na komisi tím směrem.  

 Jak jiţ uvedeno, byl náš dozorce Linhart u Zemka 

denním hostem. Jeho lovecký pes seděl trpělivě vedle ţidle 

a vyčkával, aţ jeho pán  vstřebá denní příděl. Za odměnu  

dostával pes kostku cukru, kterou mu Linhart poloţil na 

čenich. Teprve na zvláštní povel pes mohl kostku nadhodit 

a zkonzumovat. Kostku dokázal pes drţet třeba hodinu. 

Kdyţ Linhart zemřel, lehal pes na hřbitovní zdi a nedal se 

odvolat domů. Zde také nalezl svou smrt. 

 Po Linhartovi vystřídali se v Kasejovicích Pecha, 

Josef Benda, a konečně synovec Linhartův František 

Linhart a obvodový montér Rudolf Motejzík. Benda byl 

později obvodovým dozorcem v Sedlici. Byl původně vyu-

čen sedlářem, ale jako amatér se zapracoval do radiotech-

niky tak, ţe vlastnil i koncesi radioopravářskou. Byl usmr-

cen elektrickým proudem při práci na sekundérní síti mezi 

trafostanicí Skaličany a Újezd u Skaličan při zapojování 

přenosné přípojky. Rudolf Motejzík byl přeloţen jako ob-

vodový dozorce do Husince. 

           Autor: Josef Posekaný (1905 - 1980) 

                                               

 Kulturně společenské centrum Kasejovice navázalo na 

dávnou tradici obecních autobusových výletů a zorganizovalo 

na konec léta dva zájezdy. Ve čtvrtek 26. 8. 2010 odjíţděli 

místní občané na známou výstavu ZEMĚ ŢIVITELKA do 

Českých Budějovic. 

 A jelikoţ to byl po dlouhé době první obecní zájezd, 

paní starostka v roli stewardky podávala občerstvení, cesta 

vesele ubíhala aţ do zmíněných jiţ 

Budějovic a na naše výletníky če-

kala výstava laděná do Ekostylu.  

 O pár dní později - 5. 9. 

2010 jsme se vypravili na blízkou a 

krásnou Šumavu. A autobus byl 

opět plný! V čele s průvodcem 

Františkem Moserem putovala naše 

karavana od nejstarších šumav-

ských chalup k Vydře, další část 

cesty vedla podél této bouřlivé řeky 

a na závěr jsme autobusem přejeli na Chalupskou slať, která je 

ceněna coby perla šumavských slatí. 

 Velké poděkování patří Daně Jakubčíkové a  Jitce Rů-

tové za vyřizování přihlášek a propagaci, dále pak oběma řidi-

čům - Milanu Korejčkovi a Václavu Jakubčíkovi za bezvad-

nou a příjemnou cestu a samozřejmě panu Moserovi, coby 

zkušenému a ochotnému průvodci. 

 Na závěr bych chtěla poţádat, pokud někdo znáte hez-

ké místo, které by mohlo zaujmout i další občany Kasejovic, o 

tip či radu.  

 Na jaro plánujeme výlet na Orlík spojený s plavbou na 

parníku, také bychom mohli znovu dobývat Šumavu, tentokrát 

by šlo o výlet na Javor a zvaţujeme moţnost uspořádat zájezd 

do  aquaparku v Čestlicích, největšího aquaparku ve střední 

Evropě, který se nachází cca 85 km směrem na Prahu.  

Za CK Kasejovice                                Dana Matějovská 

Končí volební období a musíme dodělat plánované akce. 

Nová Ves: 

● dodělat dešťovou šachtu 

● upravit pozemky po kanalizaci 

● zapsat do katastru věcná břemena kanalizace - soukro-

mé pozemky 

● osazení nové dopravní značky „Konec obce“ 

● vyúčtování kanalizace - KÚ 
 

Kotouň: 

● opravit místní komunikaci Kotouň - Řesanice 

● osadit nové napouštění vody u hřbitova 

● řešit hospodu 

● oprava veřejného osvětlení 

● vyúčtování dotace na projekt kanalizace a ČOV 
 

Oselce: 

● dokončit prodej pozemků 

● provést kolaudaci Spolkového zařízení 

● provést vyúčtování lesní techniky SZIF v Českých Bu-

dějovicích 
 

Velkoobjemový odpad bude odváţen 30.10.2010 ! 

 

 

Nejotuţilejší účastník zájezdu.                         

Pan F. Moser.    foto -dm- 

 foto -dm- 

Fotografie kasejovických výletníků z padesátých let. 
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 Válečné záţitky a příhody uvedené v minulém čísle je 

moţné doplnit o další. Nebudou světoborné, ale válečné kli-

ma a jeho podoby mohou přiblíţit. 

 Kdyţ vypukla válka, bylo mi právě 10 roků. Proţíval 

jsem jí jako vesnický kluk ve Starém Smolivci, na jiţním 

okraji Brdského lesního komplexu. Vzhledem ke školnímu 

věku jsem násilnému totálnímu nasazení do Říše nebo podob-

ným opatřením unikl, ale byl jsem jejich svědkem ve svém 

okolí. První střet s novým německým pořádkem jsem spolu se 

svými stejně starými kamarády zaţil na jaře roku 1940. Byl 

totiţ vydán zákaz pálení čarodějnic. Dnes vím, ţe se okupanti 

po praţských zkušenostem z 28.10.1939 chtěli vyhnout počet-

nějším shromáţděním obyvatel. O tom jsme jako kluci příliš 

neuvaţovali a klidně jsme si jako obvykle asi týden před kon-

cem dubna začali shromaţďovat na kopci Borku dřevo 

v podobě soušek z blízkého lesa. 

 Připravená vatra zřejmě neunikla pozornosti hvoţďan-

ských četníků. Ihned upozornili starostu obce a ředitele školy 

na porušení zákazu a ţádali nápravu. Byli jsme jako váţní 

provinilci sepsáni a bylo nám oznámeno, ţe nás nemine zhor-

šená známka z chování. Navíc jsme museli připravené dřevo 

ručně přemístit do školní kůlny a rozřezat na drobné kousky.  

Naši tátové museli podstoupit na obecním úřadě při správním 

řízení velké kázání a hrozbu pokutou. Nebylo to poprvé, pro-

toţe do konfliktu, zatím s četnictvem, se dostával ze začátku 

kdekdo. Buď měl špatně zatemněná okna, nebo ho přistihli, 

ţe nemá na ţebřiňáku tabulku se jménem a adresou, jinému 

chyběly červené odrazky, případně byl přistiţen, ţe nese přes 

rameno kosu a nemá její ostří zakryto chráničem. 

 V šesté třídě, tedy v první třídě měšťanské školy jsme 

měli několik hodin týdně povinný jazyk němčinu a co bylo 

horšího, nebyl vyučován v latince, ale švabachem. (Školní rok 

1940-41). Chyběly nám učebnice. Dřívější z dob Republiky 

byly zakázány. Učitelé nám psali na tabuli dlouhatánské tex-

ty, které jsme si opisovali do sešitů. Dějepis prakticky chyběl. 

To jsme se učili co je to SS, SA, Bund Deutscher Mődl, ně-

meckou hymnu, ţivotopisy německých prominentů...Zeměpis 

byl podobný. Podrobně jsme probírali jednotlivé země Říše. 

Po válce jsem měl šílené mezery. Rychle jsem se je musel 

snaţit doplnit studiem našich národních dějin atd. Nevím, jak 

se s tím vyrovnali ostatní tehdejší spoluţáci a současníci, kteří 

opustili školu v roce 1943 a šli na řemeslo. Mám obavy, ţe 

s takovým handicapem odešli i do důchodu.  

 Krátce před ukončením základní školy jsme se museli 

podrobit rasové prověrce. Byla nám změřena lebka, zkontro-

lována barva vlasů a očí. Podle toho měl pracovní úřad zařídit 

naše další začlenění. Já byl uznán jako dlouholebý za vhodné-

ho pro převýchovu a protoţe jsem viditelně prospíval ve fyzi-

ce a chemii, bylo doporučeno, abych byl přidělen do učení na 

stavebního klempíře. Ve skutečnosti takový obor neměl bla-

tenský pracovní úřad volný, tak mi dali vybrat, zda půjdu na 

krejčího do Kasejovic, nebo na kameníka do Blatné, případně 

do Březnice na sedláře nebo holiče ve Hvoţďanech. Já jsem 

brečel, protoţe jsem chtěl jít na radiomechanika. Dávno jsem 

stavěl krystalky a četl pilně časopis Radioamatér. Musel bych 

ale být v Praze v podnájmu a nastoupit do nějakého poštovní-

ho učiliště. To ve válečné době bylo nemoţné. Táta rozhodl. 

Půjdeš na holiče. Do konce války to vydrţíš a pak se uvidí. 

To byl další válečný dopad, který jsem pocítil. 

             Karel Kabátník 

 Jméno dostal zřejmě od mnoţství kopřiv, které ho v 

minulosti hojně zarůstaly. Pramení vedle Berandubu mezi 

Polánskou horou zvanou téţ Čihadlo a dnes jiţ opuštěným 

motorestem Agro Kasejovice. Jeho tok je veden směrem 

jihovýchodním ku městu Blatná souběţně s tratí České 

dráhy. V blízkosti pramene je bývalá cihelna, kde do konce 

2. světové války bydlel pan Štěpánek s rodinou, ale cihly jiţ 

nevyráběl. Po válce a odstěhování Štěpánků vyuţívaly svahy 

po těţení hlíny „svazarmovci“, a zřídili si zde střelnici a dům 

měli jako skladiště spolu s myslivci. Pramen je poměrně 

bohatý na vodu, neboť je zásobován z okolních bahnisek a 

stékající vodou z lesů a polí v okolí. Za samotný pramen je 

povaţována pouze louţe, neboli rybníček. Tak potok nikdy 

nevysychá. Asi po 1 km podtéká pod silnicí Kasejovice - 

Polánka asi 200 m pod tratí. V tomto toku nad silnicí bývaly 

v minulosti tůně, neboť zde potok tvořil meandry a ţeny zde 

rády bílily prádlo a děti s oblibou chytaly rybičky. Asi po 

200 m býval v minulosti rybník, který asi  před 100 lety za-

nikl. Dnes je zde vrt na vodu a je součástí kasejovického 

vodovodu. Dále potok podtéká silnici spojující Polánku s 

kasejovickým nádraţím, dále cestu Kasejovice a les „V 

Křenči“, kde přibírá vodu od Polánky. Před podtokem cesty 

do Hradiště byl v 80. letech postaven rezervoár vody kasejo-

vického vodovodu zajímavé technické památky. Poté napájí 

koupaliště, dnes zdevastované, obtéká jej a teče k bývalému 

mlýnu „U Šimáňů“, po povodni v r. 1925 jiţ neobnoveném. 

Nad tímto mlýnem býval rybník, který se při zmíněné po-

vodni protrhl a způsobil majiteli velké škody, viz foto. V 

místech protrţeného 

rybníka jsou teď  

„Hůlkovy rybníčky“, 

dnes jiţ také zdevas-

tované. V místech po 

mlýnu byl postaven 

dům Jiřinců, dále pak 

stojí domky Jirsů a 

Šimůnků. V součas-

nosti jsou obývané 

chalupáři a tím pá-

dem jsou výhodným terčem zlodějů a vykradačů. Tady ná-

zev „Kopřivnický potok“ končí a dále pokračuje jako „Potok 

zlatý“, neboť se zde v dobách Keltů rýţovalo zlato, tak jako 

v jeho dalším toku. 

    

 Odkud tento název pochází, nevíme, ale asi se tam 

někdo „křenil“☺. Jiţně od Kasejovic po silnici směrem k 

obci Hradiště se nachází zalesněný vrch zvaný „V Křen-

či“ (560 m.n.m.) Jeho zalesnění je převáţně v majetku sou-

kromých hospodářů z Hradiště. Ze severní a východní strany 

se  terén zvedá od Kopřivnického i Zlatého potoka, v jiţní a 

západní části přechází do rovinaté plošiny. Plocha zalesnění 

je cca 50 ha, uprostřed je louka asi 3 ha, v jejímţ východním 

rohu byl v 70. letech minulého století zbudován betonový 

bunkr k vojenským účelům, dnes jiţ zdevastovaný a zarostlý. 

Na samotném vrcholu je triangulační bod a malá kamenná 

mohyla a kdo k tomuto místu přijde, aspoň jeden kámen při-

loţí. Doporučujeme vám toto místo navštívit a pokochat se 

cestou pohledem na okolní krásnou krajinu. 

      Karel Horal 

 

Povodní zničený mlýn „U Šimáňů“ 
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● Prodám sazenice ţivého plotu HABR. 

     Tel. 383392521 

● Prodám kozu na zabití. Kdykoliv po domluvě. Tel. 

č. 737 679 921. 

● Prodám les v kú. Budislavice. Tel.725 803 484. 

● Prodám štěňata dlouhosrstých jezevčíků červených  

s pálením (pejsci). Tel. 371 595 399, 731 070 880. 

 

Dlažby Obklady 
 

Plánička Plánice 
 

Prodej keramických obkladů a dlažeb 
 

TRVALE NÍZKÉ CENY!! 
 

Kompletní dodávka zboží včetně obkladačských prací 
 

Možnost zdarma dopravit zakoupené zboží k zákazníkovi 
 

Tel. 376 394 264        Po - Pá  7-17 hod. 
 

 Mob. 737 733 022        So     7 - 12 hod. 

 

E-mail: milan.planička@seznam.cz 

 

web: www.obklady-planicka.cz 

            

Zámek Lnáře a Obecní úřad Lnáře  
oznamují 

Termíny občanských svatebních obřadů  

na Zámku Lnáře 
 

v  roce 2011 
 

9. dubna, 30. dubna, 21. května, 11. června, 25. června 

2. července, 30. července, 13. srpna, 27. srpna, 10. září, 

1. října a MAGICKÉ DATUM 11.11.2011 v 11 hod. a 11min. 

Termíny církevních svatebních obřadů v zámecké kapli 

sv. Josefa lze domluvit individuálně ! 
 

 Dovolujeme si Vás pozvat i tradiční Svatební exkurze, 
kdy je moţné si nezávazně prohlédnout obřadní sály a další 

prostory zámku a získat organizační informace o průběhu 

svatebního dne i kontakty na doprovodné a další sluţby. 

Svatební exkurze:  18.9. – 2.10. – 23.10. – 20.11. – 4.12. 2010 
 

Pouze po telefonické objednávce. Tel. 604 401 432 

Miroslav Uriánek – kastelán Zámku Lnáře 

                      
 

 

 

Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb,  

opět prodává slepičky snáškových plemen  
 

Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant   

ţíhaný, kropenatý, černý a modrý. 
 

 

 

● Stáří slepiček - 17-20 týdnů. 

● Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od 

data     prodeje. 

● Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .  
 

Prodej se uskuteční -  v neděli 19. září 2010  

Kasejovice - u fotbalového hřiště - 14. 40 hod 
 

Případné bliţší informace tel : 728 605 840, 415 740 719, 

728 165 166 

 

Kulturní akce v Klatovech: 

● 25. září ve 14 hod. ZÁPADO-ČECHŮV BIG 

BAND - náměstí míru - Klatovy 

● 25. září ve 20 hod. PLES MĚSTA - kulturní dům 

Klatovy 


