
Jelikoţ se našlo několik občanů, kteří přispěli svou troškou do 

našeho „archivního mlýna“, máme nyní moţnost zahlédnout 

Kasejovice takové, jaké uţ nejsou. Příkladem budiţ tato foto-

grafie z roku 1959, zachycující Husovu ulici.  

Redakce Kasejovických novin děkuje tímto za laskavé zapůj-

čení pí.Boušové, p.Jiřincovi, pí.Váňové, p.Balkovi, pí. Matě-

jovské B. a p. Kratochvílovi. 
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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice 

 
 

 
 

● Usnesení ze zastupitelstva a rady 

● Obrázky z holičské oficíny 

● Traktoriáda v Doţicích 

● Pozvánky na kulturní a společenské akce 

● Zprávy ze sportu 
 
 
 

 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 9. 2010.  

Příjem příspěvků do KN č. 9 / 2010  do 31. 8. 2010.                                          

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

I v letošním roce v Ţivoticích uctili památku plukovníkaVác-

lava Brejchy, rodáka, který zahynul před 69-ti lety při plnění 

úkolů jako stíhací pilot RAF. Zástupci Obecního úřadu Ţivo-

tice, Sboru dobrovolných hasičů Ţivotice a občané poloţili v 

sobotu 17. července 2010 věnce k pomníku, který připomíná 

tuto smutnou událost. Plukovník Václav Brejcha je pochován 

ve Scottow v hrabství Norfolk v Anglii. Čest jeho památce. 

       -vb- 

 

 

 

Tradiční oselecká pouť 18.7. 2010 

u kaple sv.Markéty přilákala letos 

i přes proměnlivé počasí několik 

stovek lidí. K vidění byl dudák 

Martin Matějka z Radošovic oble-

čený v prácheňském kroji se sy-

nem a dcerou. U kaple, kde byla 

od 11 hod. slouţena Mše svatá, 

hrála k poslechu Malá muzika ze 

Sušice s kapelníkem Josefem 

Naušem.  

Na návsi si pak nejvíce uţily děti na pouťových atrakcích. 

       -vb- 

 

Kulturně společenské centrum 

zve na tyto autobusové zájezdy: 
 

 

 

26. srpna   
 

České Budějovice - cena 150 Kč. 
 

Odjezd 7.30 hod. Kasejovice náměstí, 

příjezd cca 18. 30 hod. 
 
 

 

 

 

5. září    
 

Povydří a Chalupská slať  

s průvodcem Františkem Moserem 
 

Odjezd 8 hod, plánovaný příjezd cca 18 hod.  
 

Cena 150 Kč 
 

Zájezdy je moţné závazně objednat  

u p. Růtové v prodejně OVOCE ZELENINA,  

u p. Jakubčíkové v prodejně Drogerie,  

nebo na tel. čísle 602 429 346. 

 

foto -vb- 

foto -vb- 
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Dům s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích nabízí 

volné byty pro soběstačné seniory. Dále zajistí pří-

padným zájemcům dovoz obědů.   

 

Nově nabízí jednodenní nebo vícedenní pobyty 

seniorů za cenu 40 Kč na den. Zároveň zajistí pečo-

vatelské sluţby, oběd, moţnost odpočinku na lůţku, 

vyuţití společenské místnosti s televizí a knihovnou.   

          Více informace na tel. 371 595 227.                                                                                               

 

Oznámení MÚ Kasejovice  
 

30. a 31. srpna 2010 proběhne 
 

SVOZ PLASTŮ 
 

Plasty připravte v zavázaných pytlích před svými domy  

nejdříve jeden den před plánovaným svozem! 

 

Srdečné pozvání na   

Dobročinný bazar 
 

který se koná v sobotu dne  
 

28. srpna 2010 od 10 - 17 hod. 
   

v Hradišti 22 (druhý dům pod obchodem).  

V nabídce je oblečení pro děti i dospělé, knihy a různé 

předměty denní potřeby. Vše velmi levně. 

Výtěţek z prodeje bude věnován na úpravu prostředí 

kolem potoka a likvidaci odpadu.  

Těšíme se na vaši účast.                                                                    

Bohumila a Vojtěch Kotyzovi 

 

Kulturně společenské centrum  
nabízí zájemcům o francouzský jazyk od září 2010 

 
 

 

Cena: 50 Kč za lekci 
 

Více informací na tel. čísle 602 429 346. 

SCHVALUJE:  

● odměny ředitelům Základní a Mateřské školy Kasejovice 

● změny v rozpočtu města 

● ţádost z Programu přímé podpory neziskových organiza-

cí při práci s mládeţí  

● Českému svazu chovatelů Kasejovice na uspořádání vý-

stavy drobného zvířectva 
● dodavatele stavby komunikace v Polánce a Újezdu u Ka-

sejovic akciovou společnost Strabag Písek 
● vrácení přeplatku z pronájmu pozemků od  Pozemkového 

fondu ČR 

● pronájem pozemku v k. ú. Újezd u Kasejovic – parc. č. 

245 Zemědělskému druţstvu Lnáře 

 

DOPORUČUJE JEDNAT: 
● se a.t.c., auditorská a daňová kancelář, s.r.o. Plzeň o uza-

vření smlouvy na zpracování auditu – přezkoumání hos-

podaření města za rok 2010 

 

SOUHLASÍ: 
● se zněním smlouvy o dílo s akciovou společností Strabag 

Písek dodavatelem stavby komunikace v Polánce a Újez-

du u Kasejovic  

 

NESCHVALUJE: 
● úhradu nákladů za ţáka v Základní škole Vrčeň  

 

 

 

 

 

 
 

Závěr sezóny 2009/2010 

oslavili fotbalisté z TJ Sokol 

Kasejovice v sobotu 19. 

června 2010 tradiční dokop-

nou. Té předcházely posled-

ní vítězné zápasy sezóny 

dorostenců v Běšinách, ţáků 

doma s Radkovicemi a 

muţů ve Spáleném Poříčí. 

Letošní výsledky týmů po-

sunuly dorostence do kraj-

ské soutěţe a muţe zpátky 

do okresní soutěţe, takţe se v sobotu oslavoval nejen závěr 

sezóny, ale i postupy. V odpoledních hodinách se sešly 

nejdříve týmy mini přípravky, přípravky a ţáků. Oficiální 

hodnocení sezóny přednesli tradičně trenéři týmů  Eva Chá-

rová a Míra Fiala. Poté následovalo výborné občerstvení 

v podobě grilovaného masa a došlo i na dlouho očekávané 

soutěţe pro naše nejmenší. Do nich se mimo jiné zapojily 

aktivně i maminky. V předvečer se pak k dokopné připojili 

dorostenci, jejichţ sezónu krátce zhodnotila trenérka Jana 

Spourová a večer muţi, kteří dorazili ze Spáleného Poříčí. 

Pro týmy dorostu a muţů bylo připraveno rovněţ občerstvení 

a příjemné posezení pod pergolou do pozdních večerních 

hodin.       -mr- 

Eva Chárová při předávání od-

měn Jiřímu Balogovi, který pře-

chází z týmu přípravky do ţáků  

Soutěţe minipřípravky během dokopné. 

 

foto -vh- 

foto -vh- 
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VOLÍ: 
● ověřovatele zápisu – Kubová Eva, Bouše Karel 

 

SCHVALUJE: 
● program zasedání 

● rozpočtové opatření 5/2010 

● na základě výběru hodnotící komise zhotovitelem díla 

„Propojení vodojemů Budislavice - Mladý Smolivec“ 

firmu STRABAG a.s. IČO 60838744 

● příspěvek skupině mladých s názvem SMOLIVÁCI ve 

výši 4.000,- Kč na projekt Trhák 

● pro další volební období 2010-2014 jedenáctičlenné za-

stupitelstvo obce 

● potřebný počet hlasů na petice ke kandidátním listinám 

v podzimních Komunálních volbách – 29 podpisů pro 

nezávislého kandidáta a 51 podpisů pro sdruţení nezávis-

lých kandidátů 

● jeden volební obvod Mladý Smolivec a pět volebních 

okrsků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Doţice, Radoši-

ce, Budislavice pro podzimní komunální volby 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● kontrolu usnesení 6/10 

● informaci o výstavbě kanalizace ve Starém Smolivci u 

Matoušků 

● informaci o přípravě ţádosti o dotaci z programu Zelená 

úsporám na zateplení budovy šaten TJ Starý Smolivec a 

OÚ Mladý Smolivec 

● informaci o komunálních volbách do zastupitelstev obcí a 

senátních volbách, které se konají ve dnech 15. – 16. 10. 

2010 

● informaci, ţe kandidátní listiny do komunálních voleb do 

zastupitelstev obcí musí být doručeny do 10. 8. 2010 do 

16.00 h na MěÚ Nepomuk 

● poděkování hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Pala-

se za pomoc obcím Moravskoslezského kraje postiţeným 

povodní v roce 2010 

● výsledek hospodaření v lese k 30. 6. 2010 

 

DOPORUČUJE: 
● hodnotící komisi zadávacího řízení projektu „Malovaná 

školka nejen pro předškoláky“ uzavřít smlouvu s firmou 

S-BAU s.r.o. - uchazečem umístěným v pořadí na dru-

hém místě, a to v případě, ţe firma A-Kepča s.r.o. jako 

vybraný uchazeč umístěný na prvním místě neposkytne 

součinnost uzavřít na zakázku malého rozsahu smlouvu o 

dílo do termínu 19. 7. 2010 do 8.00 hod 

 

UKLÁDÁ: 
● členům zastupitelstva Anně Zahradníkové, Karlovi Bou-

šemu, Evě Kubové provést 19. 7. 2010 v 8.00 h prohlídku 

hydrantů v Budislavicích, které měla firma A-Kepča 

s.r.o. povinnost opravit do 16. 7. 2010, jedná se o hydran-

ty u kravína, na křiţovatce na Chloumek a u p. Nachtma-

na 

● členům zastupitelstva Anně Zahradníkové, Karlovi Bou-

šemu, Evě Kubové informovat o výsledku prohlídky ne-

prodleně hodnotící komisi zadávacího řízení projektu 

„Malovaná školka nejen pro předškoláky“ 

● starostce obce uvést do smlouvy o dílo na zakázku malé-

ho rozsahu „Malovaná školka nejen pro předškoláky“ do 

odstavce „Smluvní pokuty“ následující: Za kaţdý zapo-

čatý den prodlení s dokončením díla v termínu do 31. 8. 

2010, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 

5.000,- Kč za kaţdý den prodlení 

● starostce obce zajistit převoz kontejnerů v Radošicích na 

návsi do 31. 7. 2010 na místo vedle prodejny ZKD v 

Radošicích, dále zajistit odklizení čekárny na návsi v 

Radošicích 

● starostce obce zaslat p. Vokurkovi ze Starého Smolivce 

a p. Zemanovi z Radošic dopisy ohledně uvolnění jimi 

neoprávněně uţívaných pozemků do termínu 31. 7. 2010 

 

V neděli dne 15. srpna 2010 
se od 11.00 hod 

koná v Mladém Smolivci 
 

„pouťová slavnostní mše svatá“  
 

v kapli svatého Vavřince.  
 

Mši bude sloužit duchovní správce  
farnosti Kasejovice 

pan Robert Paruszewski. 
 

Srdečně všechny zveme. 

 

 

V letošním roce bude obec Mladý Smolivec uzavírat nové 

smlouvy na pronájem hrobových míst na pohřebišti 

v Budislavicích. Nové smlouvy lze podepisovat na OÚ 

v Mladém Smolivci, kde si zároveň můţete uhradit nájem na 

další desetiletí. 
 

Nájem za hrobová místa: 

hrobové místo    20,-- Kč/rok  

(tzn. na desetiletí 200,-- Kč) 

hrobové dvojmísto   40,-- Kč/rok  

(tzn. na desetiletí 400,-- Kč) 
 

Bliţší informace získáte na telefonním čísle 371 585 145 p. 

Růtová nebo p. Kubová. Nájem je nutné uhradit do 31. 12. 

2010. 

 

SDH Mladý Smolivec pořádá  
 

 

 

 

dne 14. 8. 2010  
na parketu v Mladém Smolivci.  

K poslechu a k tanci hraje skupina MINIMAX.  
Začátek je ve 20.00 hod. 
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Kdyţ se válečný čas v Protektorátu Čechy a Morava 

nachýlil k prvním měsícům roku 1945, bylo podle zpráv 

z fronty uţ kaţdému jasné, ţe německé Říši dochází dech. 

Konec války se blíţil, i kdyţ Němci byli stále dost silní a 

odhodlaní ke ztrestání všech projevů nepřátelství cíleného 

proti nim, jmenovitě z řad civilního obyvatelstva. 

Nepřehlédnutelná byla vlna německých uprchlíků – ţen a 

dětí – z Východního Pruska uchylujících se před frontou do 

našich zemí. Pro nás byli nevítanými vetřelci, ale neblaze 

proslulý kolaborant a tehdejší ministr školství Emanuel Mo-

ravec je oficiálně přivítal jako „národní hosty“.  

Byli umisťováni do škol, které tím pádem přestaly 

učit úplně, nebo výuku silně zredukovaly. Konkrétně jsem to 

jako učeň u pana Trypesa ve Hvoţďanech proţil následovně. 

Pravidelně v úterý jsme chodili do učňovské školy ve Strako-

nicích. Kdyţ jsme někdy před koncem roku 1944 se spoluţá-

ky zamířili jako obvykle od vlaku rovnou do budovy školy, 

uţ na chodbách se nám něco nezdálo být v obvyklém pořád-

ku. Postávali tam výrostci v uniformách Hitlerjugend a na 

zdech byly rozvěšeny rozměrné obrazy zobrazující pancéřové 

pěsti, minomet či kulomet nebo různé typy granátů. Stejné to 

bylo i v naší třídě. Tu po našem příchodu několik přítomných 

Němců opustilo a kamsi odešli. Pak přišel pan učitel a řekl 

nám, abychom šli domů, ţe vyučování prozatím odpadá. Po-

zvánku do školy, ţe obdrţíme, aţ se věc vyřeší. Tím to skon-

čilo. Prázdniny nám tehdy vydrţely aţ někdy do října 1945, 

kdy uţ bylo dávno po válce. 

Bezprostřednější kontakt s novými přistěhovalci na 

mne zanedlouho čekal i na mém tehdejším pracovišti nebo 

chcete – li v krámu, kde jsem se v té době učil holičem a ka-

deřníkem. Do provozovny houfně chodily zmíněné německé 

ţeny a jejich děti (utíkající před frontou z východního Prus-

ka) na mytí a úpravu hlavy. Brzo jsme pochopili proč. Rozší-

řily se mezi nimi totiţ vši. Přiznám se, ţe do té doby jsem veš 

nikdy neviděl. Teď bylo stříhání zavšiveného německého 

dorostu tak říkajíc mou parketou. Musím říci, ţe tyto kluky 

neopouštěla nacistická snaha opičit se po svých vzorech. Po-

roučeli si jejich oblíbený účes „Kasarnhoffschnitt“, tedy na 

pěšinku a patku vpředu, jakou nosil Áda. Jejich maminám 

jsem myl a vysoušel vlasy, ondulace dělal mistr. 

 Německy jsme uměli dobře a konverzaci jsme udr-

ţovali na nejnutnější úrovni, ale někdy se to nedalo. Kdyţ si 

jedna dobře tvarovaná zákaznice s dvouletým dítětem postě-

ţovala, ţe má muţe uţ čtyři roky na frontě a ţe ho za celou tu 

dobu neviděla, osmělil se mistr k poněkud odváţnému dota-

zu. Jak je to moţné, kdyţ má tak malého potomka? Na to 

s pýchou odpověděla, ţe to je „vůdcovo dítě“ a hned nás pou-

čila, ţe všechny správné Němky se tak starají o náhradu ztrát 

nordické rasy na frontě. Stačí prý se přihlásit a pak přijmout 

návštěvu vybraného příslušníka SS. Těm prý jsou takové 

navštívenky dávány za odměnu. 

Některé z těchto německých zákaznic v podvečer, 

kdyţ uţ byla tma, vyţadovaly doprovod s odůvodněním, ţe 

se sami bojí. Poprvé mistr, mírně dezorientovaný, odběhl 

jakoby pro baterku a poradil se s manţelkou. Pak uţ to jen 

klidně přehrával na mne. Prý abych si s tím poradil podle 

toho, jak se budu cítit. Kdyţ se to několikrát opakovalo, dá-

val to pak stálým zákazníkům k lepšímu pro zasmání. Ti se 

samozřejmě dobře bavili naléháním na mně, abych jim vy-

právěl, jaké to bylo, co jsem se při tom přiučil, jestli jsem jí 

neumazal koţich a tak. 

Jednou po ránu zaplnila naši oficínu skupina asi 

osmi německých vojáků, aby se nechali ostříhat. Byl to vlast-

ně houf tatíků nevhodných k nasazení do bojových útvarů. 

Plnili v té době uţ nesmyslný úkol. Káceli v brdských lesích, 

v roţelovském polesí, pro Říši dřevo do generátorů na vyví-

jení dřevoplynu. Bylo několik dní před pádem Vídně, tedy 

někdy počátkem dubna 1945. V teple provozovny pookřáli a 

ţivě se bavili. 

Shodou okolností v sousedním domě, na dvorku, 

parkoval s nákladním vozem autodopravce pan Balek. Pro-

voz měl povolen jako nezbytný pro chod státní instituce. 

V daném případě pošty. Vozil pravidelně k vlaku 

do Březnice nebo obráceně pytle s listovými zásilkami, balí-

ky a podobně. 

Tehdy po ránu právě zaloţil do vyčištěného generá-

toru čerstvé suché dřevo, zatopil a pustil větrák dopravující 

dřevoplyn do sacího potrubí. Pak se snaţil nastartovat motor. 

Napoprvé se to nikdy nepovedlo. Pokus musel vţdycky něko-

likrát opakovat. Kdyţ se motor nerozběhl a zapalování zůsta-

lo zapnuté, nespálený plyn ve výfuku vţdycky vybuchl. Po 

několikáté detonaci vyskočil náhle jeden z vojáků, utíkal 

k oknu, a s předstíraným úlekem vykřikl „Russische Panzer“.  

Vypukla salva hlasitého smíchu, spíše nevázaného 

řehtání, jak to umí právě jen Němci. To uţ jsme se smáli i 

my. Pak se beze všech zábran bavili o tom, ţe válka je pro 

Německo a pro Vůdce prohraná. 

To byl můj nejpříjemnější okupační záţitek. Asi za 

měsíc uţ lidé provokativně odmítali přijímat německé marky. 

Krátce na to pak vypuklo praţské květnové povstání, a s ním 

přišel i dlouho očekávaný konec války. 

      Karel Kabátník 
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 Jiţ VIII. ročník největšího závodu traktorů v ČR se jel 

5.7.2010 v Doţicích. I letošní ročník Doţické traktoriády se 

mimořádně povedl. "V letošním roce bylo uspořádání závodu 

zatím nejnáročnější. Vzhledem k ekonomické situaci bylo 

především zajištění financí velmi komplikované," říká Václav 

Blovský, jeden z organizátorů závodu. Doţické závody uţ 

nejsou jen hurá závod. Je to největší podobný podnik v ČR, na 

který se sjíţdějí závodníci a diváci doslova z celé republiky. 

Letos více neţ 4000 diváků sledovalo 97 traktorů. Závody 

moderoval Radek Nakládal. Nechyběla ani současná moderní 

zemědělská technika, kterou předváděl generální partner trak-

toriády, bohaté občerstvení a atrakce pro děti zdarma. I kdyţ 

počasí divákům moc nepřálo, pro závod bylo ideální. Mokrá a 

rozbahněná trať je pro traktory to pravé. Pokud jste v Doţicích 

na traktoriádě ještě nebyli, určitě se jděte podívat na nějaký z 

následujících ročníků, vţdyť Doţická traktoriáda jsou závody 

na které se nedá zapomenout. Další informace na 

www.traktoriada.cz. 

foto -vb- 

foto -vb- 

foto -vb- 

http://www.traktoriada.cz


 

 

 

 

 

 
 

90 let  Josef SPOUR Mladý Smolivec 
89 let  Růţena BURDOVÁ Ţivotice 
88 let Vlasta MAJEROVÁ Kasejovice 
87 let  Bohuslav KADLEC Oselce 
86 let Helena ZAHRADNÍKOVÁ Chloumek 
85 let  Margit JANDOVÁ Oselce 
83 let Václav BLÁHA  Budislavice 
82 let Vlasta SKUHRAVÁ Kasejovice 
  Karel PEŠL Kasejovice 
81 let Marie LEDVINOVÁ Kasejovice 
  Václav KEC Doţice 
  Vladislav KVĚTOŇ Starý Smolivec 
79 let Marie BEHENSKÁ Řesanice 
78 let Boţena KOVÁŘOVÁ Kasejovice 
  Marie KLÁSKOVÁ Nová Ves 
77 let Boţena ŠAMPALÍKOVÁ Kasejovice 
  Josef SKUHRAVÝ Starý Smolivec 
74 let Václav TALŮŢEK Ţivotice 
72 let Marie STRAKOVÁ Mladý Smolivec 
  Anna HRACHOVCOVÁ Oselce 
71 let František MAŠEK Kasejovice 
  Helena FLANDEROVÁ  Kasejovice 
  Helena LEVÁ Doţice 
65 let Zdeněk KUNEŠ  Řesanice 
  Marie PRŮCHOVÁ Kasejovice 
  Růţena SKUHRAVÁ Budislavice 
  Josef ŠAMPALÍK Doţice 
  Marie BRŮHOVÁ Oselce 
63 let Jan ZOUBEK Nezdřev 
60 let Josef FAMĚRA Polánka 
  Karel HLADÍK Starý Smolivec 
  Josef HAJNÝ Kotouň 
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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: 
  Danielle Steel: Zázrak 
 

  Wilbur Smith: Triumf slunce 

  Laura Joh Rowlandová: Tajný deník paní Vistárie 

  David Morrel: Testament 

  Nora Robertsová: Modrá jiřina 

  James Patterson: Bikiny 

  V.P.Borovička: Slavné případy Interpolu 
  

Naučná literatura pro dospělé: 
 

  Ruediger Dahlke: Zbavte se toxinů v těle 

  Zdeněk Roučka: Skončeno a podepsáno 

 

Literatura pro děti a mládeţ: 
 

  Připravujeme se do školy  

  J.K.Rowlingová: Harry Potter - Relikvie smrti 

   

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

 

 

Karel DOLEŢAL, Přebudov 

Jaroslav PECHR, Budislavice 

Lidmila ROLNIKOVÁ, Hradiště 

 

Knihovna bude z důvodu dovolené uzavřena v době  

od 16. srpna do 24. srpna. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Jasmin Salah, Kasejovice 

Danny Blank, Podhůří 

Filip Černý, Kasejovice 

Jan Swietoň, Kasejovice 

František Sýbek, Kasejovice 

Kateřina Kalbáčová, Kotouň 

 

9. 9. 2010  oslaví manželé Bláhovi  
z Budislavic diamantovou svatbu.  
                               Blahopřejeme. 

 



 

 

 

 Zaujal mě zájem mého vnuka, který se svým kamará-

dem začal na kole jezdit po okolí a na můj dotaz, co pořád 

shání odpověděl, ţe hledá kešky. Samozřejmě jsem tomu 

slovu nerozuměl a tak jsem si to několikrát nechal zopakovat 

a vysvětlit. Kdyţ nad tím tak uvaţuji, shledávám, ţe je to 

velice zajímavá věc a ţe se tímto způsobem hlavně mládeţ 

školou povinná nejen zabaví, ale získá práci na počítači a 

internetu, sportovní vyţití, nabyde zeměpisné znalosti a do-

zví se zajímavosti ze svého okolí. 

 Hra, neboli systém  vznikl v USA ze systému vojen-

ské navigace. Jeden člověk zaloţil první KEŠKU, čili ukry-

tou schránku s GPS souřadnicemi zaznamenanými na webu. 

Poté podobné krabičky začaly zakládat stovky lidí a vytvoři-

ly si specializovanou internetovou stránku. V současné době 

má geocaching miliony příznivců po celém světě. Jen v ČR 

můţeme najít na 17 000 keší. 

 Jak máme začít? Stačí se zaregistrovat na oficiálních 

stránkách geocachingu - www.geocaching.com. Po registraci 

zjistíte zeměpisné souřadnice uloţených kešek z celého svě-

ta. Na těchto stránkách také u kaţdé kešky naleznete komen-

táře jejich předchozích hledačů popisujících jak okolní loka-

litu, tak i obtíţnost hledání kešky. Podrobné informace zís-

káte na www.geocaching.cz. Více se také dozvíte v příloze 

časopisu ABC č. 14 ze dne 17. července 2010.  

 Tato hra zaujme jistě mnoho mladých, ale i straších 

turistů, je poučná i zajímavá a rozšíří obzor všem, kteří se jí 

zůčastní. Tak s chutí do toho! 

      Karel Horal 

 

VODA - TOPENÍ  

- KANALIZACE 
 

Jan Kyznar 777 850 822 

Jan Bláha   722 812 869 
 

 

Email: voda-topeni@blatna.net 
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 Stojím na kasejovickém náměstí a dívám se na kostel 

sv. Jakuba - patrona horníků. V Kasejovicích se v pradávnu 

rýţovalo a v  minulém století i dolovalo zlato. Vpravo vede 

cesta do Újezda a Předmíře kolem bývalé obecní školy posta-

vené v roce 1866, dnes přestavěné na kulturně společenské 

středisko. Po levé ruce mám cestu na hlavní silnici označenou 

jako č. 20 neb E49, která probíhá celými Kasejovicemi a vede 

od Blatné do Nepomuka a dále na Plzeň. Dívám se téţ na vý-

značnou budovu, kde dřív bývala hospoda „Na Růţku“, před-

tím hotel „Trefný“, dnes poštovní úřad a soukromé byty. 

 Po shlédnutí této křiţovatky se dávám cestou mezi 

„Růţkem“ a kostelem Kostelní ulicí směrem k vesnici Chlou-

mek. Přicházím na křiţovatku „Na Martině“, je zde kaplička 

zasvěcená sv. Martinovi - ochránci chudáků. Po pravé straně 

vede cesta vzhůru k ţidovskému hřbitovu, dolů je ulice Mar-

tinská, oblíbené místo okolních sáňkařů při zimních radován-

kách. Přede mnou je ulice Lázeňská, po které pokračuji a jsem 

na křiţovatce s novou 

ulicí Chloumeckou v 

místech, kde si 

12.5.1945 podali ruce 

vojáci ze západu s 

vojáky z východu. 

Asi po 100 metrech 

stojím u kapličky sv 

Václava - patrona 

země české, před níţ 

stojí nejstarší akát ve 

střední Evropě. Po-

kračuji polní cestou 

vlevo od kapličky a 

cca po 500 metrech 

přicházím k cíli své 

cesty- k Horalů ná-

drţce se dvěma lípa-

mi a kříţkem. 

 Usedám na 

lavičku a dívám se 

zpět na Kasejovice a přemítám o tomto hezkém místě, kdo 

tyto lípy asi zasadil, proč je zde tento kříţek a tato nádrţka s 

vodou. A protoţe znám historii tohoto místa, chci vám jej při-

blíţit.  

 Při cestě od kapličky vlevo býval sad pana řídícího 

učitele obecné školy Tingra a tento si před 1. světovou válkou 

na okraji sadu při cestě nechal postavit malou chatičku - altá-

nek se studnou a také zhotovit nádrţku, kde zadrţoval vodu z 

Kladrubiny k zavlaţování svého sadu. Tak se zde říkalo „U 

Altánku“. Tento systém vydrţel i po smrti pana řídícího aţ do 

60. let minulého století, kdy došlo ke zcelování pozemků a 

úpravám zemědělské půdy. Tak zanikl i tento sad a s ním jiţ 

neudrţovaný altánek. 

 Lípy s kříţkem v těchto místech vysadila a postavila asi 

v roce 1920 rodina Horalova na památku jejich syna Josefa, 

který zahynul v 1.světové válce. Výrok jeho matky: „Kdyţ ani 

nevíme, kde v tom Srbsku náš Pepa zemřel, tak a´t má v naší 

české zemi aspoň kříţek“ jistě vystihuje jejich bolest. 

 Tolik k tomuto hezkému místu, které stojí za to jej na-

vštívit a odpočinout si na cestě vedoucí k lesům po Kladrubi-

ně, odkud je nádherný rozhled na naší krajinu od brdského 

Třemšína aţ po šumavský Boubín.    

                            Karel Horal 
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 Dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s historií a 

vývojem dobrovolného hasičského sboru v Oselcích, který 

v tomto roce oslavuje 120 let od svého zaloţení.  

 První pokusy se zakládáním českých sborů dobrovol-

ných hasičů (SDH) byly v roce 1863 v Chrudimi a ve Sla-

ném. První německé sbory vznikly v roce 1854 

v Zákupanech a v roce 1861 v Liberci. Vznik dobrovolných 

hasičů je spojen s datem 1864 a městem Velvary, kde vzniká 

první český dobrovolný sbor. Vydání spolkového zákona v 

roce 1867 umoţnilo další rozmach v zakládání SDH. V ně-

kterých místech se objevily společné spolky tělocvičné-

hasičské a to společně s tělovýchovnou organizací „Sokol“. 

Tyto sbory bylo potřeba sdruţovat a vytvořit jednotnou vel-

kou organizaci, která by zabezpečila jejich další činnost a 

otázku financování. V roce 1878 v Teplicích utvořily 

„Ústřední zemskou hasičskou jednotu království České-

ho“ (ÚZHJ) tvořenou nejprve 12 německými ţupami se 189 

sbory. Od roku 1881 se přičlenilo do jednoty 170 českých 

sborů, které se začaly sdruţovat v ţupní (či okresní) jednoty. 

Stupňující se neshody v ÚZHJ, kde německá většina ovládala 

i českou sekci, vedly po bouřlivém jednání k definitivnímu 

rozdělení ÚZHJ na „Zemskou ústřední hasičskou jednotu 

království Českého“ (ÚZHJ) a na německou „Feuerwehr-

Landes-Central-Verband für Böhmen (Hasičská zemská 

ústřední jednota pro Čechy). Vůbec jako první česká hasičská 

ţupa vzniklá po vzoru ţup s německými sbory byla ţupa na 

českém jihozápadě, jinak také zvaná „Horaţďovická“ neboli 

„Prácheňská“ s pozdějším přízviskem „Mayerova“ v roce 

1879. Pojmenována byla podle svého zakladatele Matěje 

Mayera, tehdejšího náčelníka hasičského sboru ve Strakoni-

cích a jeho bratra Stanislava Mayera, purkmistra města Ho-

raţďovic.  

 Nyní je třeba si říci o počátcích zaloţení hasičského 

sboru u nás v Oselcích. Jiţ v listopadových dnech roku 1889 

se v hospodě „U Sudů“ sešli tehdejší občané obce Voselce, 

aby se dohodli o zaloţení dobrovolného hasičského sboru. 

Ustavující schůze proběhla 12. října roku 1890. K volbě vý-

boru aklamací se dostavilo 24 členů. Do jeho čela, jako veli-

tele, zvolili pana Josefa Ledvinku, účetního zdejšího vel-

kostatku. Za náměstka velitele pana Františka Panušku, toho 

času starostu obce. Sbor byl začleněn podle spádovosti obce 

do jednoty ţupy Horaţďovické. V roce 1892 byl za prvého 

předsedu sboru zvolen pan Josef Richter, hospodářský řiditel 

velkostatku. Jeho náměstkem se stává pan Karel Průcha, řídí-

cí učitel. O rok později byla zaloţena kronika sboru a hasič-

ská knihovna. Hasiči jiţ od svého zaloţení byli spojeni s 

osvětou v obci. Pro činnost sboru a na za zaplacení různých 

půjček byly nutné peníze, tak si je hasiči snaţili vydělávat 

pořádáním různých hasičských slavností, divadelních před-

stavení, tanečních zábav apod.  

 Ke konci 90. let předminulého století byla postavena 

dřevěná kůlna, slouţící jako prostor pro uskladnění první 

hasičské techniky. Z počátku se jednalo o ruční přenosnou 

stříkačku, později kolovou stříkačku taţenou koňmi.  

 V době 1. sv. války se mnoho hasičů účastnilo váleč-

ných operací, řada z nich vstoupila i do legií. Někteří se do 

svých domovů jiţ nikdy nevrátili. Vznik samostatné republi-

ky v roce 1918 uvítali všichni členové s velkou radostí. Do-

chází k velkému nárůstu jak nových členů činných, tak i při-

spívajících. Ke změnám došlo i v hasičské organizaci. Sdru-

ţení dobrovolného hasičstva  československého bylo rozpuš-

těno a po schválení stanov v roce 1919 došlo k zaloţení 

„Svazu dobrovolného hasičstva československého“.  ÚZHJ 

byla přejmenována na „Českou zemskou hasičskou jedno-

tu“ (ČZHJ). 

 V 30. letech minulého století se sbor rozrůstá o ţenský 

odbor samaritánské sluţby a odbor dorostu. Na základě usne-

sení ČZHJ z roku 1938 byly zrušeny hasičské ţupy a tvořily 

se nové Okresní hasičské jednoty (OHJ). Sbor byl aktivní do 

doby okupace, v letech válečných se nekonaly ani ţádné vý-

roční členské schůze. 

 Po roce 1945 byla činnost sboru obnovena a sbor se 

postupně vybavuje poţární výzbrojí. Také 2. sv. válka pozna-

menala členskou základnu sboru. Mnozí členové sboru skon-

čili v koncentračních táborech nebo byli umučeni. Sbor po 

válce opět pokračuje v pořádání dalších divadelních předsta-

vení a ostatních slavností. 

  Po roce 1948 se o technické vybavení a finanční za-

jištění sboru stará místní národní výbor (MNV), sbor má tedy 

nadále na starosti "pouze" hašení poţárů a provádění preven-

ce. Členové sboru se zajímali také o celkové zvelebení obce.  

V roce 1956 byla na celostátním sjezdu hasičů provedena 

změna v názvu organizace na Československý svaz poţární 

ochrany  (ČSPO).  

 V 60. letech získává sbor novou techniku (motor. stří-

kačku, nákladní automobil), dochází k rozšíření stávající 

zbrojnice o garáţ. Se změnou okresů se poţární sbor přiřadil 

do okresu Plzeň-jih se sídlem v Plzni. 

 Ke konci 80. let se započalo s výstavbou nové hasič-

ské zbrojnice a sbor byl rozšířen o ţenské poţární druţstvo a 

druţstvo mladých poţárníků. Rokem 1989 se vrátily do sboru 

některé prvorepublikové zvyklosti a zásady. Skončily preven-

tivní prohlídky, hasiči nadále cvičí pro případ zásahu u poţá-

ru. 

 Nyní se sbor kromě hasičské činnosti velmi významně 

podílí na pořádání kulturních akcí v obci, zejména při organi-

zování oslavy dne ţen, masopustních průvodů, zábav a tra-

diční pouti u kaple sv. Markéty.  Sbor tvoří celkem 51 členů, 

z toho 3 ţeny. 

 Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se 

podílejí na dobrém jménu sboru a popřát jim do budoucích 

let hodně úspěchů při této zásluţné činnosti o udrţení této 

tradice v obci. 

     Josef Zeithaml 
Členové SDH Oselce před hasičskou zbrojnicí      foto - vb- 
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 Dlouhá léta měl Nezdřev kanalizaci pouze pro dešťo-

vou nebo povrchovou vodu. O splaškovou kanalizaci se začalo 

usilovat v roce 2003, kdy se zpracovala první projektová do-

kumentace k územnímu řízení. Jenţe tehdy se nesehnala pří-

hodná dotace, a tak byl záměr odloţen. 

 Nynější zastupitelstvo si stanovilo jako jeden z priorit-

ních úkolů ve svém právě končícím volebním období usilovat 

o zřízení kanalizace znovu. V roce 2008 byla zpracována nová 

projektová dokumentace tak, aby vyhovovala dotačnímu Pro-

gramu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního 

fondu (SZIF) a v lednu 2009 bylo vydáno stavební povolení. 

Ţádost o dotaci byla podána v říjnu 2009 a dohodu o poskyt-

nutí dotace 10,323 milionu korun na vybudování čistírny od-

padních vod (ČOV) a kanalizace splaškové vody uzavřela 

obec Nezdřev a SZIF 27. dubna 2010. Dotace je ze tří čtvrtin 

hrazena z prostředků EU a z jedné čtvrtiny SZIF. 

 Ve výběrovém řízení na výstavbu splaškové kanalizace 

a ČOV v Nezdřevě zvítězily v květnu 2010 Vodní stavby 

Rokycany, s. r. o., které nabídly nejniţší cenu, a to 11,277 

milionu korun bez DPH. 

 O obtíţnosti zajištění úvěru 11 milionů na pořízení 

kanalizace svědčí skutečnost, ţe teprve dvacátá oslovená ban-

ka, kterou byla Česká spořitelna, byla ochotna úvěr poskyt-

nout. Úvěr je potřebný, protoţe dotace bude vyplacena aţ po 

ukončení díla. Proto byla také stavba rozdělena na dvě etapy, 

čímţ se sníţí úvěrová a úroková nákladnost. 

 V první etapě bude vybudována samotná čistírna a 

zhruba 400 metrů kanalizace. Tato etapa jiţ 12. července zača-

la a skončí v závěru října tohoto roku. Druhá etapa zahrnuje 

výstavbu čerpací stanice a zbytku kanalizační sítě s termínem 

dokončení 30. dubna příštího roku. 

 Kvůli úspoře finančních nákladů se obec Nezdřev stala 

plátcem DPH, takţe zhruba dva miliony korun, které tato daň 

v tomto případě obnáší, finanční úřad obci vrátí. Nezdřev při-

jde vybudování ČOV a splaškové kanalizace na 1.3 milionu 

korun včetně úroků z úvěru. 

 V současné době probíhají výkopové práce v místě 

budoucí ČOV. Na květen 2011 je naplánována kolaudace, 

připojování jednotlivých objektů a zahájení provozu. 

      Jiří Čepelák 

Bourání skalního podloţí v místě budoucí čístírny odpadních 

vod  

Výkop pro pokládku potrubí  

 

Muzeum jiţního Plzeňska v Blovicích  

vyhlásilo výtvarnou soutěţ  
 

„Kouzelný svět Šumavy očima dětí“.  
 

Soutěţ probíhá od 8. 6. 2010 do 27. 8. 2010 a je součástí 

probíhající výstavy „Kouzelný svět Šumavy“. Na výstavě 

si děti mohou prohlédnout zblízka zvířata, ptáky, sovy  a 

další ţivočichy ţijící v oblasti Šumavy, například  dětem 

dobře známé z večerníčků: vydru, lišku, jezevce.  Výstava je 

doplněna historickými pohlednicemi Šumavy. 

 Přijďte se podívat do muzea na výstavu a namalujte 

zde na soutěţní arch obrázek na téma příroda, zvířátka, les 

apod. Soutěţní obrázky budou vystaveny v areálu zámku  

od 28. 8 do 29. 8. 2010.  

Slavnostní vyhodnocení soutěţe se bude konat 28. 8. 2010 

v rámci Dětského zámeckého dne, na který soutěţící  

dostanou pozvánku.    

29.8. 
17.00 
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 Také Kasejovice, kde stavěla sekundární síť firma 

Ryšan a Ryska z Prahy, byly v roce 1923 zapojeny na síť. 

Slavnostnímu zapojování byl přítomen předseda OES Ferdi-

nand Mašek a tajemník Jaroslav Výborný, kteří nás vzali s 

sebou i s potřebným nářadím automobilem Laurin a Klement. 

Celkem nás bylo v tomto starodávném automobilu šest, včet-

ně řidiče Karla Kloudy. Ráno asi v 7 hod. jsme vyjeli z Vod-

ňan směrem na Protivín. Tady jsme poprvé vyměňovali zadní 

pneumatiku. Tato akce byla - alespoň pro nás mladé - spojena 

s legrací. Pan předseda po celou dobu výměny nevylezl z 

auta a jen pobízel, aby se rychle pracovalo. Zvedali jsme jej 

tedy s celým vozem. Neţ jsme dojeli do Kasejovic, bylo nut-

no ještě dvakrát pana předsedu vyheverovat a měnit pneuma-

tiku. Při poslední výměně uţ bylo třeba měnit duši a šofér 

musil vyslechnout celou škálu výtek za nepřipravený vůz. 

Stalo se tak celkem neprávem, poněvadţ pláště byly značně 

opotřebené a hřebíků z podkov bylo na silnicích dost. 

 Do Kasejovic jsme přijeli kolem poledne. Řidič Klou-

da byl jiţ hotov s nervy a nebylo záhodno se přibliţovat k 

jeho pravičce. Ve válce 1914 - 1918 slouţil u autokolony a 

jeho vlastní podnikání v elektrotechnickém oboru po válce 

nebylo příliš úspěšné. Proto ta nervozita. 

 Předseda s tajemníkem učinili oficielní návštěvu na 

kasejovické radnici a po prohlídce sítě a zapojení transfor-

mační stanice, které provedli zaměstnanci komisariátu JČE v 

Písku, odjeli zpět do Vodňan. Pak teprve nastalo vlastní za-

pojování, které řídil technický vedoucí OES Alois Toman. S 

nezbytnou virţinkou v zubech odzkoušel ohmetrem kaţdou 

přípojku a instalaci a dal nám pokyn k namontování elektro-

měru. Pak vybral poplatky a průvod, sestávající ze zástupců 

firem Ryšan a Ryška z Prahy a Lopata z Plzně a nás montérů 

se vydal na cestu k dalšímu domu. Zjištěné závady byly od-

straňovány na místě a hned první den byly zapojeny takřka 

celé Kasejovice. Pracovalo se aţ do setmění. 

 Večer celá společnost zasedla v hostinci u nádraţí, 

kde čepoval táta Zemek, řečený Krobián. Ani v nejmenším si 

nezadal s legendárním hostinským Palivcem od Kalicha. Měl 

dobré srdce, byl výborný zpěvák a společník. Paní Zemková 

byla znamenitá kuchařka, která i v pozdějších létech, kdyţ 

jsme se v Kasejovicích zastavili hladoví a vymrzlí po plaho-

čení po linkách, nám ochotně narychlo připravila něco na zub 

Zde tedy, u Krobiána, byla naše první „zapínačka“. Bylo jich 

v příštích létech nepočítaně, ale tato zanechala trvalé vzpo-

mínky. Do pozdních nočních hodin zněly písničky tehdy ča-

sové, jako Jak bublina vzhůru letí, Kominíčku můj, Šel dráte-

ník po silnici a nespočetné jiné, všechny za doprovodu místní 

kapely. Krobián, jako člen pěveckého krouţku, měl výborný 

bas, Lojza Toman byl tenorista plzeňského pěveckého sdru-

ţení a neméně pěl Bohuslav Bartůněk, vedoucí montér fy. 

Ryšan a Ryska, který si pozděli zaloţil vlastní firmu v Břez-

nici. 

 Stolní společnosti vévodil místní občan Josef Linhart, 

majitel mechanické dílny a různých objektů, který později 

zastával funkci obvodového dozorce OES. Pracoval dlouhá 

léta ve Škodovce v Plzni a vyznal se dobře i v elektrikář-

ských pracech. Funkci dozorce bral spíše jako sport, na pro-

vádění inkasa měl vţdy najatého nějakého mladíka, který 

také vyměňoval pojistky a podobně. Kdyţ se ale stalo, ţe 

bylo třeba vyměnit pojistkovou zátku na síti, kdyţ byl fámu-

lus mimo Kasejovice, Linhart na rozbočnou konzoli či sloup 

nelezl. Na výměnu pojistkových zátek si zhotovil zlepšová-

ček. Na bambusové tyči měl namontován pérový drţák, do 

kterého vloţil pojistkovou zátku a jeho pomocí ji vyšroubo-

val, nebo zašrouboval. Linhart byl také vášnivým nimrodem 

a vlastnil loveckého psa, který jej doprovázel na všech 

cestách. 

 Kdyţ jsme později ve 30. létech jezdili do Kasejovic 

vyřizovat různé záleţitosti provozní či stavební, stavěli jsme 

se v obchodě paní Linhartové s dotazem, kde najdeme pana 

dozorce. Začasté jsme byli odkázáni na hostinec U Krobiána 

na náměstí, kam nájemce pan Zemek přesídlil od nádraţí. 

Měl zde daleko větší klientelu, neboť v té době jezdilo velké 

mnoţství zástupců různých firem nabízet zboţí přímo ob-

chodníkům. 

             Autor: Josef Posekaný (1905 - 1980) 

                                              (pokračování příště) 
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Okresní přebor žáků (OFS Plzeň - jih) 
Datum   Čas   Odjezd 

4.9. SO 14:30 KASEJOVICE - ŠTĚNOVICE  

11.9. SO 14:30 KASEJOVICE - CHLUMČANY  

19.9. NE 10:30 LUŢANY - KASEJOVICE  8.30 AUTA 

25.9. SO 14:00 KASEJOVICE - SP.POŘÍČÍ  

1.10. PÁ 16.30 NEPOMUK B - KASEJOVICE  15.30 (Dvorec) AUTA 

9.10. SO 13.30 KASEJOVICE - SMOLIVEC  

17.10. NE 10:00 ZÁHOŘÍ - KASEJOVICE 9.00 AUTA 

23.10. SO 13:00 KASEJOVICE - ŢÁKAVÁ  

31.10. NE 12:00 MERKLÍN - KASEJOVICE  10.00 AUTA 

6.11. SO 11:30 KASEJOVICE - DOBŘANY  

13.11. SO 11:30 STŘÍŢOVICE - KASEJOVICE 10.00 AUTA 

Okresní přebor přípravek (OFS Plzeň - jih) 
Datum   Čas   Odjezd 

2.9. ČT 16.30 KASEJOVICE - DOBŘANY  

10.9. PÁ 17.00 MERKLÍN - KASEJOVICE 15:15 AUTA 

16.9. ČT 16.30 KASEJOVICE - STOD  

24.9. PÁ 16.00 CHLUMČANY - KASEJOVICE 14:45 AUTA 

30.9. ČT 16.30 KASEJOVICE - CHOTĚŠOV  

8.10. PÁ 16.30 LOSINÁ - KASEJOVICE 15:15 AUTA 

21.10. ČT 16.30 KASEJOVICE - SP.POŘÍČÍ  

29.10. PÁ 17.00 ŢÁKAVÁ- KASEJOVICE 15:30 AUTA 

4.11. ČT 16.30 KASEJOVICE - ŠTĚNOVICE  

12.11. PÁ 16.30 NEPOMUK - KASEJOVICE 15:30 AUTA 

Krajská soutěž dorostu (Plzeňský kraj) 
Datum   Čas   Odjezd 

22.8. NE 10.30 KASEJOVICE - HOSTOUŇ  

28.8. SO 14.00 BLOVICE - KASEJOVICE 12.30 AUTA 

5.9. NE 10.30 KASEJOVICE - MRÁKOV  

11.9. SO 10:00 MĚČÍN - KASEJOVICE 8.30 hřiště Bíluky BUS 

19.9. NE 10.30 KASEJOVICE - STOD  

26.9. NE 10.00 NÝRSKO - KASEJOVICE 8.00 BUS 

3.10. NE 10.30 KASEJOVICE - HORŠOVSKÝ TÝN  

9.10. SO 10.00 STAŇKOV- KASEJOVICE 7.45 BUS 

17.10. NE 10.30 KASEJOVICE - DOMAŢLICE B  

24.10. NE 10.30 KASEJOVICE - KOLOVEČ  

30.10. SO 10.00 NEPOMUK - KASEJOVICE 8.45 BUS 

7.11. NE 10.30 KASEJOVICE  - HOLÝŠOV  

13.11. SO 12.15 SUŠICE - KASEJOVICE 10.15 (UMT) AUTA 

 Okresní přebor mužů (OFS Plzeň - jih) 
Datum   Čas   Odjezd 

21.8. SO 17.00 KASEJOVICE - STŘÍŢOVICE  

28.8. SO 17.00 HRADEC A - KASEJOVICE 14.45 BUS 

4.9. SO 17.00 KASEJOVICE - ŠTĚNOVICE  

11.9. SO 17.00 KASEJOVICE - PŘEDENICE A  

18.9. SO 16.30 MERKLÍN A - KASEJOVICE  14.30 BUS 

25.9. SO 16:30 KASEJOVICE - ZÁHOŘÍ  

2.10. SO 16.00 SOBĚKURY - KASEJOVICE  14.15 BUS 

9.10. SO 16.00 KASEJOVICE - RADKOVICE  

16.10. SO 15.30 MANTOV - KASEJOVICE  13.30 BUS 

23.10. SO 15.30 KASEJOVICE - SP.POŘÍČÍ A  

30.10. SO 14.30 LUŢANY - KASEJOVICE 12.30 BUS 

6.11. SO 14.00 KASEJOVICE  - CHOTĚŠOV  

13.11. SO 14.00 DOBŘANY- KASEJOVICE 12.00 BUS 

Změny času a způsobu a způsobu dopravy vyhrazeny. 



 

 

 

 

 
 

 

V Kasejovicích  
v Betlémské ulici č.147 

20.8. - 29.8. 2010  
- po domluvě i jindy.  

Tel. 371 595 010.  
L.Mašková 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 

100, 371 585 149, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  

č.j. 006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště. 

Bliţší informace na tel. 371 595 129, 724 160 786 nebo 

email: obec.hradiste@blatna.net 
 

● Prodám koňský pohrab. a obraceč, eternitové šablony 

nepouţité - levně. Tel. 776 699 803 
 

● Koupím mobilní dojení na 1 krávu, zásobník na vodu 

(plast či plech). Tel. 776 699 803 
 

● Prodám 5 včelstev i s úly. Tel. 733 217 737. 
 

 

Milovníky váţné hudby si dovolujeme pozvat 

na jedinečný koncert sezóny: 

HUDBA  STARÝCH  MISTRŮHUDBA  STARÝCH  MISTRŮ 
  

pořádaný dne: 14. srpna 2010  od 18:30 
  

Zámek Lnáře Zámek Lnáře --Velký sálVelký sál  
 

Vystupuje mezinárodní komorní orchestr: 

MUSIC CAMP PRAGUEMUSIC CAMP PRAGUE 
Umělecký vedoucí: p. Jaroslav Krček   

Sólista: p. Yoshimi Oshima (Japonsko) - flétna 
 

                                                          PROGRAM KONCERTU: 

                                                                   Carlo F. Polaroli – IL COLORE FA REGINA 
                                                                                                   Sinfonia – Presto, Corrente 

                                    Arcangelo Corelli – Concerto grosso C dur op. 6 č.10 
                                                                       Preludio – Andante largo, Corente –    

          Vivace,Alegro, Minuetto – Vivace 
 

                                Saverio Mercadante – Conterto e moll pro flétnu a orchestr 
                                                                       Allegro maestoso, Largo, Rondo Russo 
                                                                       Allegro vivace scherzando 

                                        Johann Stamitz – Sinfonia G dur č. 1 
                                                                       Allegro, Larghetto, Presto 

                                         Jaroslav Krček – Hudba pro smyčce ( 1990 ) 
 

Rezervace vstupenek a informace na tel. 604 401 432 
 www.lnare.cz/zamek 


