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

Z obsahu …... 
●  Usnesení zastupitelstev obcí a města 
●  V Mladém Smolivci uvítali advent   
   rozsvícením stromečku 
●  Smaragdová svatba v Ml.Smolivci 
●  Šaty dělají člověka 
●  V Řesanicích si rozdali karty  
   mariášníci 
●  Patnáctý ročník setkání důchodců 
   v Kasejovicích se vydařil  
  

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 16.1.2009. 
Příjem příspěvků KN č. 1/2009  do 31.12. 2008.               

 

 
 

 Zcela netradiční mikulášskou zábavu si mohly užít děti v sobotu 6. 
prosince na velkém sále v restauraci U Adamců. Odpoledne plné her a zá-
bavy pro ně přichystala Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice společně 
s Městem Kasejovice. Všechny přítomné děti si tak mohly vyzkoušet, jaké 
to je, dostat se přes překážkovou dráhu až do nebe, okusit házení obláčků 
či projít ve dvojicích slalom s balónkem drženým čely soutěžního páru. Při 
všech soutěžních disciplínách je měl povzbuzovat anděl, který místo toho, 
aby pomáhal, tak trošku škodil. Nejinak tomu bylo při tradiční 
„židličkované“, které se aktivně zúčastnil a když už byl konečně vyloučen, 
tak alespoň odnesl ošatku bonbónů. Anděl upoutal všechny přítomné nejen 

vzhledem, ale také schopností roztleskávače a předtančícího na parketu. 
V tu chvíli začali diváci přemýšlet, ze kterého nebe sem byl seslán a zda 
nejde spíše o anděla s ďáblem v těle. 

Když se děti dostaly do pravé atmosféry a zapomněly na všechny 
starosti, došlo na vlastní převážení na mikulášské váze.    pokračování str.2 

 

 

Jménem Města Kasejovice bych chtěla 
poděkovat Pavle Šimsové za vedení Klubu 
otevřených dveří pro neorganizované děti a 
mládež, který město zřizuje. Chtěla bych jí 
vyslovit dík za čas strávený s mladými ná-
vštěvníky klubu a za programy, které pro ně 
přichystala. Zvláště bych jí chtěla poděkovat za 
Kasejovickou adventní dílnu, která se konala 
za spolupráce klubu seniorů Babí léto a Města 
Kasejovice. Dílna proběhla o první adventní 
neděli v klubovně kasejovické tělocvičny. Ač-
koliv počet návštěvníků výrazně předčil očeká-
vání pořadatele a prostory klubovny nestačily, 
nic to neubralo na pravé předvánoční atmosféře 
provoněné jehličím, kávou a „zimními“ nápoji 
a oživené průvodním slovem žáků a zpěvem 
vánočních koled. Kasejovická adventní dílna 
potvrdila, že ne všichni lidé jsou v dnešních 
dnech zcela omámeni předvánočním shonem, 
ale že jim jsou stále blízké lidové zvyky a oby-
čeje a dokáží se do adventního času ponořit 
naplno. 

Doufám, že tato akce nebyla poslední a 
že i v následujícím období budou mít naši spo-
luobčané možnost setkávat se při dalších tvůr-
čích dílnách pořádaných Klubem otevřených 
dveří, Městem Kasejovice a Základní školou 
Kasejovice. 

Marie ČÁPOVÁ,  starostka Města Kasejovice  

 

Krásné prožití Vánoc a  
do nového roku 2009 

 hodně zdraví a osobní  
spokojenosti přejí  všem  

občanům členové  
Zastupitelstva města  

Kasejovice  a pracovníci  
městského úřadu a členové 

zastupitelstev obcí Hradiště,  
Oselce,  Mladý Smolivec,  

Nezdřev,  Životice a 
 pracovníci jejich  
obecních úřadů. 

     více na str.2 

Neposedný anděl s dětmi během mikulášského rejdění           foto  Libor Makrlík 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
� Smlouvu o prodeji CAS LIAZ obci Jirny  
� Dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemku Agrochov 

Kasejovice-Smolivec a.s. s tím, že bude vyjmut bod 
5 

NESOUHLASÍ: 
� s prezentací města Kasejovice společností s. r. o. 

Geogalileo kartografie Brno na mapách a pohledni-
cích  

SOUHLASÍ: 
� se zadáním projektové dokumentace na vybudování 

kanalizačního řadu v Chloumecké ulici 
ROZHODLA: 
� vyhlásit konkurzní řízení na obsazení ředitele Zá-

kladní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih.  Náleži-
tosti   vyhlášení   konkurzu  podle § 3 vyhlášky č. 
54/2005., o náležitostech konkurzního řízení a kon-
kurzních komisí, jsou stanoveny v příloze, která  je   
nedílnou  součástí návrhu usnesení.  

POVĚŘILA: 
� starostku  města   nominací členů komise konkurz-

ního řízení ve  složení  starostka  a místostarosta  
města; jeden člen určený  ředitelem  krajského úřa-
du; jeden  odborník v  oblasti  státní  správy, orga-
nizace a řízení v  oblasti  školství   podle druhu  a  
typu příslušné  školy  nebo  školského zařízení;  
jeden  pedagogický  pracovník   příslušné   právnic-
ké   osoby  vykonávající  činnost  školy;  jeden 
školní  inspektor České školní inspekce; jeden člen 
školské rady 

BERE NA VĚDOMÍ: 
� informace starostky o opravě střechy kulturního 

zařízení v Kladrubcích, o zahájení rekonstrukce  
budovy č. p.  2  v  Kasejovicích a o jednání  ohled-
ně  vybudování kanalizačního řadu v Chloumecké 
ulici        

RADA MĚSTA KASEJOVICE 
JMENUJE 
� komisy pro konkurzní řízení na obsazení funkce 
ředitele Základní školy Kasejovice,  okres Plzeň-jih 
ve složení předseda: Ing. Marie Čápová, starostka 
města; členové komise: MVDr. Václav Červený, 
místostarosta města; JUDr. Jaroslava Havlíčková, 
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu           
Krajského úřadu  Plzeňského kraje; Ing. Pavel Hon-
zík, ředitel Plzeňského inspektorátu České školní 
inspekce;  Mgr. Jiří Šeffl, ředitel Základní a Mateř-
ské školy Spálené Poříčí; Iva Zoubková, učitelka 
Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih;            
Josef Viktora, člen Školské rady Základní školy 
Kasejovice, okres Plzeň-jih    

POVĚŘUJE: 
� Marii Řehořovou tajemníkem konkurzní komise 

 

Město Kasejovice nabízí k odprodeji nepotřebný majetek. 
Jedná se o starší akumulační kamna a skříně. Cena a soupis 
majetku bude vyvěšen na úřední desce a webových strán-

kách Města Kasejovice.  
Dům s pečovatelskou službou v Kasejovicích nabízí volné 
byty pro soběstačné seniory. Dále zajistí případným zájem-
cům dovoz obědů. Informace na tel. 371 595 227.     

Město Kasejovice zve širokou veřejnost na  
�
��
�

 
 
 

 
 

 
 

 
Akci podpořila zakoupením ohňostroje firma 
P&V Elektronic spol. s. r. Kasejovice 

dokončení ze str. 1 

MIKULÁŠSKÉ REJDĚNÍ DOPROVÁZEL 
NEPOSEDNÝ ANDĚL 

Nešlo o to, kolik kilogramů každé dítě váží, ale o to, jak těžké jsou 
jejich hříchy, kterých se v uplynulé době dopustily. A tak se stávalo, 
že někdo musel odejít rovnou do pekla, jiný to zkusil napravit před-
nesením básničky či zazpíváním písničky. Nakonec to všechno 
dobře dopadlo a i ti zlobiví se dostali z pekla ven. Po rozdělení mi-
kulášského koše plného sladkostí se děti opět mohly vydovádět na 
tanečním parketu, k čemuž jim hrál DJ Kaktus. Ten den ožil sál U 
Adamců ještě jednou, kdy se na mikulášskou zábavu přišli bavit do-
spělí, k čemuž jim do pozdních nočních hodin hrála skupina Trachyt. 

                                                 Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

Na snímcích děti během mikulášského soutěžení              Fota Libor Makrlík  
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Padesát pět let společného života si v těchto dnech připomínají 
manželé František a Jiřina Šlajsovi z Mladého Smolivce. Lidé z širokého 
okolí znají Františka Šlajse jako kováře. Černé řemeslo se v jejich rodině 
dědí již několik generací. "Začínal jsem s otcem v naší kovárně, byli jsme 
živnostníci," vzpomíná pan František. Po vzniku místního JZD pracoval 
jako opravář a i dnes v 77 letech ho nejčastěji najdete v dílně. O rok mlad-
ší Jiřina Šlajsová, pocházející z Čížkova, se nejraději věnuje šití a pletení. 
Pracovala také v místním družstvu. "Začátky byly těžké, ale žilo se nám s 
manželem dobře," říká paní Jiřina. Spolu s manželem vychovali tři děti, 
mají pět vnoučat a také jednu pravnučku. K významnému jubileu jim za 
Obecní úřad Mladý Smolivec popřála starostka Eva Kubová, Ludmila 
Cenefelsová a Helena Baťková.                                                              -vb- 

 

  
 

Druhé předvánoční setkání, rozsvícení stromečku a zahájení adven-
tu se uskutečnilo v neděli 30.11. 2008 na prostranství před budovou Obec-
ního úřadu v Mladém Smolivci. Písničky a koledy zazpívaly děti z Mateř-
ské školy Starý Smolivec a děti ze souboru Notička pod vedením Oldřicha 
Ondrušky. Příjemný podvečer plný vánoční atmosféry si užilo kolem 200 
občanů. Nechybělo občerstvení, klobásky a horký svařák. Pěkná tradice 
předvánočního setkání bude mít jistě příští rok pokračování.                 -vb- 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
MLADÝ SMOLIVEC 
SCHVALUJE: 
� program zasedání 
� uzavření dohody s Městem 

Kasejovice na příspěvek na 
úhradu nákladů za rok 2008 
na provoz ZŠ  a MŠ Kasejovice v celkové 
částce 106.900 Kč 

� rozpočtové opatření č. 8/08 
� stanovení termínu inventury na den 29. 12. 

2008 
� uzavření darovací smlouvy na peněžní dar 

obci ve výši 25.000,-- Kč s p. JUDr. Magdou 
Pištorovou, rekreační chalupa Mladý Smoli-
vec 8 

� vydání souhlasného stanoviska se stavbou 
„rekonstrukce šachty Chynín, vč. elektrodom-
ku a oplocení produktovodu DN 150 – Bělči-
ce“  firmě Čepro a.s. 

� změnu nájemní smlouvy na hostinec 
v Dožicích z nájemce p. Slavíčková Ivana na 
nájemce p. Slavíček Jiří 

� návrh Krajského úřadu na posunutí spoje 
450582 z Mladého Smolivce do Nezvěstic o 1 
hodinu později, tzn., že v neděli a ve svátek 
bude jezdit autobus v 17.35 hod 

� odkup technického vybavení a příslušenství 
domu Radošice čp. 10 od manželů Krejčových 

� uzavření úvěrové smlouvy na poskytnutí fi-
nančních prostředků na rekonstrukci místních 
komunikací v obci Mladý Smolivec a její části 
Dožice 

BERE NA VĚDOMÍ: 
� kontrolu usnesení  10/08 
� nabídku p. Leoše Kubového na umístění mapy 

Brd – Třemšínsko a spolupráce obce při vý-
stavbě rozhledny 

� informaci o přidělené dotaci na opravu střechy 
šatny TJ Starý Smolivec ve výši 397.808,-- Kč 

� informaci o přidělené dotaci ve výši 
5.647.352,59 Kč na rekonstrukci místních 
komunikací v obci Mladý Smolivec a její části 
Dožice 

� informaci o dokončení odbahnění požárních 
nádrží v obci Dožice 

� žádost p. Dušana Pojera na odkup Káchovny 
v Dožicích čp. 47 a zařazuje ji do pořadí 

UKLÁDÁ: 
� starostce obce informovat p. Leoše Kubového, 

že mapu může umístit na šatny TJ Starý Smo-
livec a  rozhlednu obec nemá v plánu stavět, 
ale nebude p. Kubovému v tomto záměru brá-
nit  

�  starostce obce vybrat bankovní institut a po-
depsat úvěrovou smlouvu na financování re-
konstrukce místních komunikací v obci Mladý 
Smolivec a její části Dožice 

 Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 

Na snímku Eva Kubová, starostka obce přející smaragdovým manželům  foto -vb-  
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� trvalá úprava váhy - vhodné i pro vyšší nadváhu 
� úprava stravovacích návyků 
� cílená výživa pro sportovce 
� prevence civilizačních chorob bez použití léků 
� instruktážní poradenství péče o pleť a líčení  
————————————————–—————————— 

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové  606 361 997 

Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 ESTA Blatná,  
přijme pracovníky na pozice 
● referent expedice 
 - SŠ, aktivní znalost NJ,  
     praxe a AJ výhodou 
● výrobní technolog 
 - VŠ techicko-elektr. zam.,  
      aktivně NJ nebo AJ 
● výrobní plánovač 
 - VŠ technicko-ekon. zam.,  
     aktivně NJ 
 - znalost SAP výhodou. 
Kontakt: tel.  383 455 511. 
Adresa:  
VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1243, 388 01 Blatná 

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
SCHVALUJE: 
� rozpočtové změny č.5/2008, 6/2008, 7/2008 a 

8/2008 
� nabídku na zpracování akce Stavba vodní nádrže 

v obci Hradiště“  za předpokladu získání     státní 
finanční podpory z dotačních titulů 

� inventarizační komisi a termín zahájení inventariza-
ce za rok 2008 

� dohodu na rok 2008 o úhradě neinvestičních nákladů 
na provoz ZŠ a MŠ s městem Kasejovice 

� úhradu podílu 0,5 % z daňových příjmů obce do ZS 
Prácheňsko na zpracování společných    projektů 

NESCHVALUJE: 
� odprodej pozemku p.č. 2900 v k.ú. Hradiště 
� směnu pozemků p.č. 2891 a p.č. 2914 v k. ú. Hradiš-

tě  za pozemky p. č. 567/5, p. č.559/2  a   p. č. 558/2  
v  k. ú. Kasejovice,  ani prodej pozemků p.č. 2891 a 
p.č. 2914 v k.ú. Hradiště 

BERE NA VĚDOMÍ:  
� konečný mapový návrh KPÚ Zahorčičky 
POVĚŘUJE: 
� starostu obce podepsáním konečného mapového 

návrhu KPÚ Zahorčičky 
� starostu obce podepsáním dohody o úhradě neinves-

tičních  nákladů  na  provoz  ZŠ  a  MŠ   v roce 2008 
s městem Kasejovice  

                 Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 

 

 

 

 

Obecní úřad v Hradišti nabízí k prodeji nové publi-
kace o obci Hradiště, vydané u příležitosti prvního se-

tkání rodáků a přátel obce Hradiště, jejíž vznik se datuje 
v letech 1227 – 1228. Kontakty: tel: 371595129, E-mail: 

obec.hradiste@blatna.net 

 

závěr roku 2008 a rok 2009 

 

24.12. 2008 KOLEDY U KLOUBOVKY   21.30 h 

27.12. 2008 PŘEDSILVESTROVSKÁ   20.00 h 

31.12. 2008 POSEZENÍ s harmonikou Oselce  20.00h  

***************************************** 

-  1. 1. 2009 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK  00.00 h 

  1. 1. 2009 NOVOROČNÍ POCHOD 13.00 h 

                  (již 10. ročník pochodu) 

  3. 1. 2009 MYSLIVECKÝ BÁL 20.00 h 

24. 1. 2009 HASIČSKÝ BÁL OSELCE  20.00 h 

14. 2. 2009 HASIČSKÝ BÁL KOTOUŇ 20.00 h 

21. 2. 2009 MAŠKARNÍ PRŮVOD Oselce 10.00 h   

 7. 3. 2009 MAŠKARNÍ BÁL 20.00 h 

14. 3. 2009 MDŽ 20.00 h 

21. 3. 2009 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 14.00 h 

18. 7. 2009 POUŤOVÁ ZÁBAVA 20.00 h 

19. 7. 2009 HUDBA U SV. MARKÉTY 09.00 h 

24.10. 2009 POPOSVÍCENÍ 20.00 h 

 
 
 
 
 

Již tradičně se konal třetí sobotu v listopadu v 
kulturním zařízení v Řesanicích mariášový turnaj o 
Putovní pohár v „řesanickém voleném mariáši“. Letos 
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Řesanice a Klub 

přátel zelené sedmy již 5. ročník. 
Mariášové klání zahájil ing. Václav Šampalík 

vzpomínkou na prvního oficiálního vítěze Josefa Ne-
tušila, který již není mezi námi. Při následném rozlo-
sování byl vždy ke každému stolu nasazen jeden hráč. 
Tento hráč byl vybrán podle klíče z předešlých turna-
jů. Další hráči se k hracím stolům dolosovávali.  

                                               dokončení na str. 8 

Předání putovního poháru vítězi                      foto -pb- 



 

 

NAROZENINY  V PROSINCI OSLAVÍ 
90 let Jiří SPOUR Budislavice 
87 let Božena BÁRTOVÁ Radošice 
  Jaroslav KUŠKA Nezdřev 
85 let Jiřina TRHLÍKOVÁ Dožice 
  Miloš VÁCHA Oselce 
83 let  Václav JANOŠ Podhůří 
81 let Josef KLOZAR Újezd 
80 let Jan MECERA Kasejovice 
  Jiří PANUŠKA Újezd 
  Blahoslava HŘIDELOVÁ Dožice 
  Josef MELČ Kotouň 
79 let Miloslava FEJTOVÁ Kasejovice 
  Milada PAVELCOVÁ Kasejovice 
  Václav PRŮCHA Kotouň 
  Jarmila ŠIŠKOVÁ Oselce 
78 let Miroslava FLACHSOVÁ Kasejovice 
  Miloslav VÍT Kasejovice 
  Marie DOBIÁŠOVÁ Budislavice 
  Václav ZOUBEK Kotouň 
77 let Marie BOUŠOVÁ Kladrubce 
76 let Marie BLÁHOVÁ Kladrubce 
74 let Zdeňka HLUŠIČKOVÁ Kasejovice 
  Jitka HOULÍKOVÁ Oselce 
  Marie URIÁNKOVÁ Nezdřev 
72 let Josef VESELÝ Kasejovice 
70 let Jaryna HABADOVÁ Kasejovice 
  Jana MATZOVÁ Kasejovice 
65 let Karel BREJCHA Kasejovice 
  František SÝBEK Kasejovice 
  Jaroslava DARDOVÁ Kasejovice 
  Miloslava BOUŠOVÁ Radošice 
  Zdeněk KUČERA Starý Smolivec 
  Pavel JÁRA Kotouň 
  Blažena VOCELÍKOVÁ Životice 
  Jiří ŠULC Bezděkov 
60 let Milan ŠMÍD  Podhůří 
  Božena ZACHOVÁ Újezd 
  Marie LIPKOVÁ Budislavice 
  Dana JIŘINCOVÁ Nezdřev 
  B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
 

Barbora BÁRTOVÁ, Radošice 
narozena 25.10. 2008 

 

František ČERVENÝ,  Kasejovice 
narozen 7.10. 2008 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-9.00, 10.30-13.00, 16.00-19.00 
ÚTERÝ: 10.30-13.00  -  ZMĚNA !!! ) 

 

TELEFON: 371 585 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
�  Fousek Josef: Buďme k sobě vlídní 
�  Guy John: Marie Stuartovna 
�  Heron Echo: Konečná diagnóza 
�  Jackson Lisa: Na prahu smrti 
�  Johnstonová Jennifer: Kapitáni a králové 
�  Krumlowský Felix: Krvavé příběhy z hradů a zámků 
�  Schreiber Hermann: Návrat prince 
Naučná literatura pro dospělé: 
�  Sucháčová J., Hromádková L.: Vůně dobrot z podhůří   
      Šumavy- Podzim 
Literatura pro děti a mládež: 
�  Svěrák Zdeněk: Radovanovy radovánky 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  
                                                                                            -lf- 

———— ———— 
———— ————- 
 

Děkujeme touto cestou všem hasičům, kteří 
zasahovali dne 24. října 2008 na hořícím komíně 
v Kasejovicích č. p. 94 a také rodině Boušů za 
rychlou reakci a lidskost. Ještě  jednou mnoho-
krát děkujeme.           rodina Hoškova z Kasejovic   
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Kde?: v budislavickém kostele sv. Jiljí 
Kdy?: v neděli 21.12.  2008 od 15.00 h 

Myslivecké sdružení Kasejovice 
zve širokou veřejnost na  

 
 
 

 

na sále restaurace 
„Adamec“ v Kasejovicích 

 
 * začátek ve 20.00 h * 

 k tanci a poslechu hraje VYBRO *   
 BOHATÁ TOMBOLA * 

 
Vstupné 100 Kč — předprodej od 15.12. 2008  
u paní Jakubčíkové v drogerii v Kasejovicích 
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No říká se to a já si to, milí čtenáři, ověřím pří-
mo na sobě za několik měsíců. Městský úřad Kasejovi-
ce pro mě totiž chystá nové šaty a nový bytelný kabát. 
V tom současném oblečení jsem dosloužil koncem 
listopadu tohoto roku, ale ještě leccos se stačilo u mě 
udát. 

V září všichni moji návštěvníci podepsali se 
mnou smlouvu, že budou respektovat a dodržovat 
Vnitřní řád Klubu otevřených dveří Kasejovice, na 
jehož pravidlech se sami mnozí podíleli, a já že jim 
budu zcela bezplatně poskytovat své prostory, vybave-
ní a zařízení v čase tomu určeném.  

Na konci září jsme pak luštili rébus „Svatý Vác-
lav, patron české země“. Úspěšní byli Ondra Šustr, 
sestry Šímovy, Lidka Voříšková, všichni z Mladého 
Smolivce. Ještě jsme měli krásně naplánovanou tajem-
nou výpravu „Za Václavem do věže“, ale zdrcující 
útok bacilů a virů nám to zcela znemožnil.  

Říjen byl ve znamení akce Podzim u nás doma, 
o kterém jsme psali v minulém čísle Kasejovických 
novin a se kterou korespondovala i upoutávka na ok-
nech klubu.  

No a v listopadu jsme dostali nápad upořádat 
29. listopadu adventní dílnu pro veřejnost, kde by si 
návštěvníci mohli vlastníma rukama  vyrobit za odbor-
ného vedení adventní věnec. Ihned se vytvořil dobro-
volný realizační  tým ve složení: Katka Dardová, Lu-
boš Darda  - skvělí organizátoři, realizátoři, moderáto-
ři, Luboš pak ještě obětavý technický aktivista přes 
dekorativní osvětlení venkovní i vnitřní, přes mikrofon 
a ozvučení; Josef Chaloupka, Martin Šulc—ochotní a 
šikovní muzikanti, Dominika Rezková, Vlaďka Slavíč-
ková—spolehliví „důstojníci“ pro styk s veřejností.  

Do akce s námi šly i ženy z Klubu Babí léto, 
které nachystaly 23 krásných jedlových korpusů, pan 
Josef Vokáč, který potřebné chvojí za „krutých sibiř-
ských podmínek“ obstaral, v samoobsluze nám zajistil 
pracovní kartony, paní Ilona Sudová z městského úřa-
du vytvořila veškerý propagační materiál, paní Ježková 
pro nás vyrobila dekorační věnec. Klubovnu tělocvičny 
propůjčila základní škola a pan školník Carol Merhout 
se postaral o příjemné teplo z krbu a spolu s Lubošem 
D. o další technické potřebnosti. Mikrofon s potřebnou 
aparaturou na dílnu zapůjčil pan Karel Pavelec a občer-
stvení obstarala kavárna Pohoda. Celou akci profesio-
nálně zaštítila paní Beranová z kasejovického květinář-
ství Slunečnice, která celou dílnu odborně vedla. Zho-
tovené výrobky pak na závěr, ač po náročné a nepláno-
vané cestě do Žďáru nad Sázavou, posvětil kasejovický 
farář Jiří Čepl.  

A jak se nám všem celé dílo podařilo ? Tak to 
už je na posouzení Vás všech, kteří jste se dílny zúčast-
nili. V každém případě jsme měli velkou radost , že 
jste přišli v tak velkém počtu a Vám, na které se nedo-
stalo místo, se moc omlouváme a děkujeme, že jste vše 
brali s nadhledem a úsměvem. Přinejmenším je to pro 
nás výzva do budoucnosti. Tak, milí čtenáři, ať nás 
všechny nadhled a úsměv provází i do dalších dnů a ať 
čas adventní a vánoční je pro nás pro všechny časem 
radostným a smysluplným.  

Na shledání již v nových šatech se těší     
KOD (Klub otevřených dveří Kasejovice)           

 
 
 
 
 

Ve středu 26. listopadu 2008 se na sále akciové společnosti 
Agrochov Kasejovice-Smolivec sešlo kolem tří seti seniorů na tra-
dičním, již patnáctém setkání důchodců. Městský úřad Kasejovice 
ve spolupráci s Obecními úřady Hradiště, Mladý Smolivec, Ne-
zdřev, Oselce a Životice zajistil pro své občany z Kasejovic a širo-
kého okolí bohatý kulturní program v podání dětí z Mateřské a 
Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Starý Smolivec. I letos 
se účastníci setkání mohli těšit na soubor Notička při Základní 
umělecké škole Kasejovice a Dechový orchestr Základní umělecké 
školy Nepomuk obojí pod vedením Oldřicha Ondrušky. Překvape-
ním odpoledne bylo zcela originální vystoupení tanečního souboru 
Orientálky z Chlumčan. Na akci nechybělo samozřejmě občerstve-
ní, dobrá večeře a na závěr tanec při dechovce.                         -rkn- 

Na snímcích setkání důchodců 2008 v Kasejovicích                foto –vb-     
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V listopadu 2008 se naše škola zapojila do projektu 
Příběhy bezpráví, který každoročně pořádá v rámci vzděláva-
cího programu Jeden svět na školách společnost Člověk v 
tísni. 

Pro žáky devátých ročníků jsme dne 3.listopadu uspo-
řádali projekci filmu Swingtime.  V tomto snímku režiséra 
Jaromíra Polišenského je zobrazena „akce Kámen“, kterou 
StB spustila v roce 1948 proti uprchlíkům ilegálně přecházejí-
cím československou hranici. 
 Následovala beseda s pamětníkem, panem Františkem 
Zahrádkou (nar.1930), který se po válce zapojil do činnosti 
obnoveného Junáka v Českých Budějovicích, kde se stal čle-
nem 10.oddílu. Po únoru 1948 se rozhodl aktivně se zapojit do 
skautského odporu proti novému lidově demokratickému reži-
mu. V lednu 1949 převedl svou první skupinu skautů do Ba-
vorska. Během čtyř ilegálních přechodů převedl asi 11 osob 
do zahraničí. Byl zatčen 3.září 1949 a odsouzen za zločin ve-
lezrady a vyzvědačství na 20 let těžkého žaláře. Prošel vězni-
cemi v Plzni na Borech, uranovým lágrem v Jáchymově, 
lágrem Vojna a Bytíz v Příbrami. Propuštění se dočkal až 
3.září 1962. 
 V roce 1990 se pan Zahrádka podílel na založení po-
bočky Konfederace politických vězňů a od počátku byl zvolen 
za jejího předsedu. Velmi se zasloužil o vybudování ojedinělé 
expozice Muzea III. odboje a Památníku obětem komunismu 
Vojna u Příbrami. Za své celoživotní postoje byl  oceněn i 
celou řadou vyznamenání, v roce 2007 mu byl z rukou prezi-
denta Václava Klause předán i Řád T.G. Masaryka. 
 Prostřednictvím projektu Příběhy bezpráví jsme chtěli 
našim žákům umožnit dozvědět se více o naší totalitní minu-
losti a přispět tak k rozšíření historického povědomí mladých 
lidí. Snad se nám to podařilo... 

     Mgr. Pavlína JANDOŠOVÁ, učitelka ZŠ Kasejovice   

 
   

V pondělí 24.listopadu navštívili žáci 6.-9.ročníku do-
polední divadelní představení s názvem Na skle malované, 
které má na repertoáru Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami. 
 Tento klasický muzikál s nadhledem a humorem zpra-
covává legendu o Jánošíkovi. Postavy Anděla, Ďábla a Smrti 
zajímavě dotvářejí kolorit komedie, která vychází z lidových 
maleb na sklo. 
 Většinu žáků muzikál zaujal nejen hereckým obsaze-
ním (Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml. a další dětem zná-
mé tváře)  a doufám, že mnoho z nich inspiroval k dalším 
návštěvám divadla. 
           Mgr. Pavlína JANDOŠOVÁ, učitelka ZŠ Kasejovice 

 

 
 

Ve dnech 4. a 5. prosince se v prostorách klubovny 
tělocvičny konala tradiční prodejní výstava, kterou připravi-
la Základní škola Kasejovice. Žáci 1. – 9. ročníků tak měli 
možnost prezentovat vánoční výrobky zhotovené pod dohle-
dem svých učitelů. K vidění a zároveň k zakoupení tak byly 
např. rozličné adventní věnce, svícny, stromečky, kamínky, 
vystřihovánky či vánoční cukroví. Pravou vůni vánoc doda-
ly výstavě perníčky ozdobené z rukou Marie Dvořákové. 
Výstavu dokreslovaly společně s roztomilými čertíky, zástu-
py zlatavých andělů a betlémem, vánoční koledy a teplo od 
sálajícího krbu. Velký zájem o koupi vystavených výrobků 
z řad návštěvníků, jsou důkazem toho, že vánoční tradice je 
u nás stále živá a nevytrácí se ani zájem dětí o ruční práce. 
                                               Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ  

Výrobky žáků Základní školy Kasejovice                  foto -jv-  
Ukázka z muzikálu  



 

 

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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————————————–——— 
�  Čtyřicetiletá pracující maminka s 

devítiletým synem hledá podnájem v 
Kasejovicích nebo nejbližším okolí  
- místnost + soc. zař.  Nabízím výpo-
moc v domácnosti  apod. Tel. 776 
566 264.  

——————————————— 
�  Prodám nádobí ZEPTER—souprava 

GRANDE, původní cena 36 060 Kč, 
nová cena 30 000 Kč, v záruce —
nepoužité, Plzeň tel. 723 903 613. 
Nádobí přivezeme a předvedeme !  

 
 
 
 
 

V letošním roce se naši nohejbalisté umístili v Okresním přeboru Plzeň-jih 
až na čtvrtém místě. „Pro tentokrát nám to bohužel nevyšlo. Odnesli jsme si bram-
borovou medaili, ale máme jistě na víc. Uvidíme v příštím roce,“ sdělil Libor Ku-
lík z týmu kasejovických nohejbalistů. Dole celková tabulka po 16.kole—konečná. 

 
 
 

 

Na sobotu 20. listopadu 2008 připravila Tělovýchovná jednota Sokol Ka-
sejovice pro své mladé fotbalisty  tradiční dokopnou v tělocvičně v Kasejovicích. 
Již třetím rokem se zde sešly všechny fotbalové mládežnické týmy (mini příprav-
ka, přípravka, žáci a dorost) společně se svými trenéry a rodiči, aby  oficiálně uza-
vřeli podzimní část sezóny.  Jako v předešlých letech se soutěžilo v několika disci-
plínách, nechyběl výborný oběd a sladkosti donesené od maminek a samozřejmě 
došlo i na hodnocení trenérů uplynulé části sezóny. „Tato společná sportovní akce 
je takovým malým poděkováním všem hráčům, ale i rodičům a všem, kteří kolem 
toho našeho kasejovického mládežnického fotbalu během celého roku „tancují“, 
sdělila Eva Chárová trenérka přípravky.                                                            -rkn-        

1. NO Háje 15 13 2 0 68:22 28 

2. AVZP NC Čižice 15 10 3 2 59:31 23 

3. 1. NC Škrpál 1415 Letiny 15 8 3 4 53:37 19 

4. NC Sokol Kasejovice 15 6 4 5 53:37 16 

5. ZCHP Bzí 15 6 3 6 50:40 15 

6. TJ Úslavan Ždírec 15 5 3 7 40:50 13 

7. SK Vodokrty 14 6 2 6 44:40 14 

8. TJ Řenče 14 4 5 5 40:44 13 

9. Tichota—Team Zelené 14 3 4 7 32:52 10 

10. NK Přeštice 14 3 2 9 31:53 8 

11. NC Bezinkáři Roupov B 14 0 1 13 12:72 1 

 
 
 
 

Každý den 8.00-18.00 hodin  
Cena 60 Kč/kg 
Josef  Šampalík,  
Polánka 17, Tel.:  

 

371 595 355, 607 902 273 

dokončení ze str. 4 
V ŘESANICÍCH SI KARTY 

ROZDALI MARIÁŠNÍCI 

 

Čekala se účast až 40 hráčů, ale 
turnaje se zúčastnilo jen 21 mariášní-
ků. Hlavní cenu a putovní pohár si po 
třech kolech odnesl Pavel Nachtman z 
Budislavic, na druhém místě se umístil 
Marek Kub ze Zámlyní, na třetím mís-
tě Richard Burian z Kasejovic, ale 
oceněni byly všichni mariášníci.  

Tento turnaj by se ovšem nedal 
pořádat bez štědrých sponzorů. Jmeno-
vitě bychom chtěli poděkovat ing. 
Josefu Šelepovi a ing. Františku Sedlá-
kovi. Dále děkujeme těmto sponzor-
ským firmám a organizacím za ceny, 
které věnovali do tohoto turnaje: TTC 
Marcconi, Agrochov Kasejovice-
Smolivec a.s., Tesla Blatná, Agro 
Blatná a.s., Pressol, Hasit a. s., Novum 
Praha, Měšťanský pivovar Strakonice, 
SDH Řesanice, MVDr. Ladislav Jano-
vec, Antikvariát Jan Vebr, Still Praha, 
Monsanto, Rabbit Trhový Štěpánov, 
S t r om  L n á ř e ,  L u k r  P l z eň .  
Poděkování náleží také všem organizá-
torům a přátelům, kteří se podílejí na 
pořádání tohoto turnaje. Již nyní se 
všichni těšíme a připravujeme na další 
ročník.  

Za SDH Řesanice a Klub přátel 
zelené sedmy Pavel BEHENSKÝ 

Na snímku Libor Kulík z TJ Sokol Kasejovice při předávání cen                    foto -vh- 


