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

Z obsahu ……... 
� Svoz plastů a nebezpečného 

odpadu v Kasejovicích   
� Čtení na pokračování   
� Srpen v Nezdřevě 

� Krátce z Oselecka 
Příští číslo Kasejovických novin  vy-
jde 12.10.2007. Příjem příspěvků do č.  
10/2007 KN  je do  27.9. 2007.      -rkn- 

 

 
 
 

V sobotu 25. srpna se členové Sboru dobrovolných hasičů Radošice do-
čkali otevření nové hasičské zbrojnice. Obec Mladý Smolivec do nové budovy 
investovala 890 tisíc korun. Stavba začala v minulém volebním období a nyní 
byla dokončena. Na slavnostním stříhání pásky nechyběla většina členů sboru, 
starostka obce Eva Kubová a ani šampaňské. "Jsme velmi rádi, že se podařilo 
realizovat naše velké přání, mít kvalitní prostory pro uskladnění techniky, vždyť 
u nás v Radošicích je z 98 obyvatel více než polovina členy sboru dobrovolných 
hasičů,  účastníme se soutěží a mnohokrát jsme také pomáhali u požárů," říká 
starosta hasičů Václav Fiala.                                                                             -vb- 

 
 
 

 

Školní jídelna  při  Mateřské škole v Kasejovicích prošla během prázdnin 
rozsáhlou rekonstrukcí. Po prázdninách 
přivítalo děti, z Mateřské školy a Zá-
kladní školy v Kasejovicích, nejen nové 
prostředí ve školní jídelně, ale především 
by se od tohoto školního roku měly stra-
vovat zdravěji. Nově zakoupený konvek-
tomat nejenže ušetří energii, ale jídla 
připravovaná v něm budou chutnější a 
především zdravější. K tepelné úpravě v 
konvektomatech není zapotřebí téměř 
žádného tuku, potraviny se zpracovávají 
horkým vzduchem s filmem tuku na 
povrchu. Takto připravená jídla obsahují 
méně tuku a zachovávají si více minerá-
ly a vitamíny.                                       -
rkn- 
Na snímku Eva Davídková při práci s kon-
vektomatem během zaškolování pracovnic 
školní jídelny těsně před zahájením školního 

 

Vážení spoluobčané, 
 

dne 3. září byl 
zahájen nový škol-
ní rok 2007/2008. 
Žáci prvních tříd 
usedli do školních 
lavic a poprvé 
v životě pocítili, 
jaké to je být ško-
lou povinný, žáci 
bývalých devátých 
tříd se seznamovali 
s novým prostře-

dím středních škol. Ačkoliv by se mohlo 
zdát, že nový školní rok bude probíhat 
podle zaběhnutého scénáře, přinese i 
celou řadu změn a možností.  

Žáci prvních a šestých tříd zá-
kladních škol se poprvé budou učit 
podle nových školních vzdělávacích 
programů, které v uplynulém školním 
roce musela připravit každá škola. Ty by 
měly být přizpůsobeny jejím možnos-
tem a potřebám. Každá škola tak bude 
mít možnost rozšířit svou výuku o nové 
předměty a jejich kombinace a význam-
ně tak přispět ke kvalitnímu a všestran-
nému vzdělání a výchově mladých lidí.  

Město Kasejovice se opět sna-
žilo získat finanční podporu a zlepšit 
podmínky pro žáky i pracovníky ve ško-
le a ve školce. Byla provedena rekon-
strukce školní kuchyně a úpravy 
v jídelně. Spolu s opravou rozvodů vody 
a elektřiny bylo městem proinvestováno 
téměř 1,5 miliónu korun. Pokračovala i 
výstavba víceúčelového hřiště, ukončili 
jsme druhou etapu, která přišla rovněž 
na cca 1,5 miliónu korun. Tato zpevně-
ná plocha bude volně přístupná a bude 
mimo jiného využití sloužit jako do-
pravní hřiště pro nejmenší.    

                 pokračování na. str. 2 

MVDr.Václav Červený  
místostarosta  

Města Kasejovice 

  Na snímku Eva Kubová starostka Obce Mladý Smolivec společně s Václavem Fialou 
starostou Sboru dobrovolných hasičů Radošice                                                    foto –vb- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
� žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu přímé 

podpory neziskových organizací: 
      TJ Sokol Kasejovice – 2.750,- Kč na zvětšení a úpravu antu-
kového hřiště 
      ZO Českého svazu chovatelů Kasejovice – 10.000,- Kč na 
činnost organizace 
       Milan Šmíd ml., Podhůří – 2.000,- Kč na nohejbalový tur-
naj v Podhůří 
       MO Českého červeného kříže Kasejovice – 3.000,- na kul-
turní akce pro děti a veřejně prospěšnou činnost pro občany 
       Sbor dobrovolných hasičů Kladrubce – 3.000,- Kč na pou-
ťový fotbalový turnaj v Kladrubcích 

� žádost firmy Agraspol Předmíř, a.s. o pronájem pozemků 
v k.ú. Kasejovice (seznam pozemků uveden v příloze smlou-
vy) 

� zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1. 2008:  
byty 1. kategorie – 16,80 Kč/m2 
byty 2. kategorie – 13,80 Kč/m2 

� podání žádosti na Pozemkový úřad Plzeň-jih o provedení 
pozemkových úprav v k.ú. Kasejovice, Řesanice, Újezd u 
Kasejovic a Chloumek 

BERE NA VĚDOMÍ: 
� žádost p. P.Ch., Kasejovice o pronájem pozemku parc. č. st. 

677/2 v k.ú. Kasejovice (bývalý areál ACHP) za účelem 
pořádání hudebního festivalu ve dnech 25.8. – 26.8.2007 

� v rámci projektu „Komunitní plánování na území správního 
obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“: 

a) Rada vzala na vědomí výstupy ukončené 1. a 2. etapy projek-
tu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Ho-
ražďovice a mikroregionu Prácheňsko“, a to především závěry 
zpracované analytické části, jmenovitě: 
  - sociodemografická charakteristika 
  - výsledky zjišťování potřeb seniorů v Horažďovicích a na 
Prácheňsku 
  - výsledky zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením 
v Horažďovicích a na Prácheňsku 
  - výsledky dotazníkového šetření u dětí, mládeže a rodičů 
v Horažďovicích a na Prácheňsku 
  - SWOT analýzu - senioři 
  - SWOT analýzu – lidé se zdravotním postižením 
  - SWOT analýzu – lidé ohrožení sociální exkluzí, děti a mládež 
b) Rada vzala dokumenty na vědomí bez připomínek. 
c) Rada se seznámila s vizí rozvoje systému sociálních služeb do 
roku 2012 a s prioritními oblastmi, kterým se bude prioritně 
věnovat sociální politika obce: 
  VIZE 2012 
Prácheňsko je region se silnou rodinnou soudržností a sociálním 
cítěním. Sociální služby jsou zajištěny až do domů kvalifikova-
ným personálem a doplněny domovem se sociální a zdravotní 
péčí. V regionu je zajištěn vlastní dopravní služba a řešeny bari-
éry. Existuje sociální poradenství a široká nabídka volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže v duchů moderních trendů. 
  Prioritní oblasti 

 
 

  Posílení sociální politiky obcí 
  Podpora terénních sociálních služeb 
  Vybudování domova se sociální a zdravotní péčí 
v regionu 
  Vytvoření vlastní dopravní služby přístupné všem a od-
straňování bariér 
  Posílení sociálního poradenství 
  Modernizace volnočasových aktivit mládeže 
d) Rada přijala vizi rozvoje systému sociálních služeb a 
prioritní oblasti bez připomínek. 
e) Rada vzala na vědomí a souhlasí s tím, že projekt 
„Komunitní plánování na území správního obvodu obce 
Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“ bude prodlou-
žen o dva měsíce a tedy, že bude uzavřen k 31.12.2007. 
Důvodem je potřeba delšího času na kvalitní zpracování 
celého dokumentu a přípravu projektových záměrů. 

� prodej domu čp. 297 v Kasejovicích s tím, že výběr 
zájemce o koupi bude proveden obálkovou metodou – 
tj. zájemci předloží v zapečetěné obálce nabídkovou 
kupní cenu, podnikatelský záměr, zajištění bydlení 
současného nájemce a záruku opravy nemovitosti do 2 
let 

POVĚŘUJE: 
� starostku města podepsáním smlouvy s vítěznou fir-

mou výběrového řízení na gastro zařízení školní ku-
chyně                                                                     -rkn- 

24. a 25. září 2007 

 

dokončení ze str. 1 
 

Školy v novém školním roce 2007/2008 budou 
mít možnost čerpat prostředky z Evropské unie na zkvalit-
nění vzdělávání. V rámci Regionálního operačního pro-
gramu pro NUTS IIJ Jihozápad bude možné získat inves-
tiční prostředky na rozvoj škol. Velký objem financí bude 
k dispozici v Operačním programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Tento neinvestiční program je financován 
z Evropského sociálního fondu a jeho úkolem je podporo-
vat především projekty na zkvalitnění vzdělávání. Na je-
jich realizaci bude v Plzeňském kraji  k dispozici velký 
objem finančních prostředků, které bude nutné smyslupl-
ně využít nejdéle do konce roku 2013. Bude tedy potřeba, 
aby všichni, kdo se vzděláváním zabývají, tuto šanci ne-
promarnili a získané prostředky kvalitně využili. 

Závěrem mi dovolte, abych všem žákům, studen-
tům, jejich pedagogům a všem ostatním popřál dobrý 
vstup do nastávajícího školního roku 2007/2008 a úspěšné 
zvládnutí všech úkolů, které nám následující měsíce při-
nesou.   

Václav ČERVENÝ, místostarosta Města Kasejovice 

 
 
 
 

v Kasejovicích a okolních obcích  
 
 
 

Plasty a nebezpečný odpad (baterie, lednice,  
televizory, monitory, akumulátory apod.) zanechte před 
svými domy nejdříve jeden před plánovaným svozem. 
Jiný odpad, výše neuvedený, nebude svážen. 

Bude ponechán p řed domy !!!!   



 

 

 

Výkupna ovoce Jind řich Pohanka Polánka zahajuje 
 
 
 

v dom ě č. p. 6 v Polánce  

ZAHAJOVACÍ CENA 3 K č za kg 
Výkup zralých neshnilých hrušek za 2 K č/kg 

 

VELKODODAVATELÉ SMLUVNÍ CENY ! 
INFORMACE na tel. 371 595 024 
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V pondělí třetího září, které otevřelo nový školní rok 2007/2008, 
usedli do lavic všichni žáci a studenti školou povinní. Nejinak tomu bylo i 
v kasejovické základní škole. Ta první školní den přivítala především 15 
letošních prvňáčků. Aby si v prostorách velké školní budovy nepřipadali 
jako v bludišti, byli jim přiděleni patroni. Těmi se stali jejich starší spolužáci 
ze třídy 8.A. Pomáhat by jim měli po celý školní rok a to i při cestách do 
školy a zpět domů. 

Velkým přínosem je pro školu příchod 12 nových žáků ze lnářské 
základní školy. Nejvíce jich nastoupilo do šesté třídy. To také rozhodlo o 
tom, že místo plánované jedné třídy, byly v letošním školním roce otevřeny 
šesté třídy dvě. Stejně jako v uplynulém roce nabízí i letos škola svým žá-
kům celou řadu rozmanitých zájmových kroužků, kde mohou děti strávit čas 
po skončení vyučování. Kromě toho jim bude opět k dispozici Klub otevře-
ných dveří pro neorganizovanou mládež v budově staré školy na náměstí, 
který provozuje Město Kasejovice. Děti zde mohou zdarma využít přístup na 
internet, zahrát si stolní tenis či fotbal nebo některou z dalších společen-
ských her a smysluplně tak využít dobu např. do odjezdu autobusu. 

Doufejme, že při vzájemné spolupráci se podaří zvládnout všechny 
úkoly a překonat mnohdy nemalé překážky, a že také v letošním školním 
roce budou žáci dobře reprezentovat kasejovickou školu v nejrůznějších 
vědomostních, sportovních či jiných soutěžích a olympiádách. 
                Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice 

!!!  UPOZORNĚNÍ !!! 

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY  
Beletrie pro dospělé 
�  Coehlo Paulo: Pátá hora 
�  Falconer Colin: Soucit s ďáblem 
�  Feancková Zuzana: Říkají mi Betty  
�  Hassel Sven: Gestapo 
�  Javořická Vlasta: Láska a krev, I. a II. 

díl 
�  Khoury Raymond: Poslední templář 
�  Paulová Jana: Jak běžet do kopce 
�  Pawlovská Halina: Jak blbá tak široká 
�  Selinko Annemarie: Désireé 
Beletrie a naučná literatura pro d ěti a 
mládež 
�  Řeháčková Věra: S tajemnem a láskou 

se nežertuje 
�  Šottenerová Dagmar: Léto a podzim 

 

Knihovna umožňuje přístup veřej-
nosti na internet zdarma.                      -nf- 

 

NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ:  

8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00 
 

ÚTERÝ :  
10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 

 

TELEFON:  
371 585 156 

Na snímku prvňáčci Základní školy Kasejovice během prvního dne školního 
roku 2007/2008                                                                                 foto –vb-   

DENNĚ OD 14.00 DO 18.00 H 
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VÍTÁME NOVÉ OB ČÁNKY 
Eliška ŠAMPALÍKOVÁ, Polánka 

narozena 5.7. 2007 
Filip ARNOŠT, Mladý Smolivec 

narozen 4.7. 2007 
Adam MI ČIAN, Mladý Smolivec 

                           narozen 8.8. 2007  

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Jan TOUFAR, Dožice 

narozen 1928, zemřel 3.8. 2007 

Václava MARXOVÁ, Oselce 

narozena 1943, zemřela 10.8. 2007 

NAROZENINY  V ZÁŘÍ  OSLAVÍ 
91 let Anna LINHARTOVÁ Chloumek 
90 let Barbora ŘEHOŘOVÁ Hradiště 
85 let Julie ČADKOVÁ Oselce 
84 let Milada ČERVENKOVÁ Polánka  
  Vlasta ČADKOVÁ Kasejovice 
83 let Růžena BOUŠOVÁ Kladrubce 
  Blažena VOKÁČOVÁ Kasejovice 
  Anna KUŠKOVÁ Nezdřev 
82 let Anna CIKÁNOVÁ Oselce 
  Marie MĚŘIČKOVÁ           Kotouň 
  František POJER Kotouň 
  Božena ŠMÍDOVÁ Životice 
81 let Marie KAČENOVÁ Radošice 
78 let Marie ŠIMŮNKOVÁ Újezd 
  Marie KLOZAROVÁ Újezd 
  Václav HLAVNIČKA Budislavice 
77 let Václav ŠOLLE Kasejovice 
  Václav BROŽÍK Radošice 
  Zdeňka KLÁSKOVÁ Bezděkov 
76 let František ČOUDEK Oselce 
  Bohuslav ČERNÝ Mladý Smolivec 
75 let Marie HLINKOVÁ Budislavice 
  Josef NACHTMAN Budislavice 
74 let Vojtěch ARNOŠT Dožice 
73 let Stanislav KOCOUREK Kasejovice 
  František JEŽEK Kasejovice 
  Marie FLACHSOVÁ Kasejovice 
  Miloslava BLÁHOVÁ Kotouň 
  Jaroslav FIALA Starý Smolivec 
  Václav ČADA Bezděkov 
72 let Jaroslav FLANDERA Kasejovice 
  Růžena FIALOVÁ Starý Smolivec 
70 let Jan MAŠEK Kasejovice 
  Kamila ZEITHAMLOVÁ Oselce 
65 let Milada KLOKANOVÁ Oselce 
  Václav BURDA Životice 
60 let Ludmila POHANKOVÁ  Kasejovice 
  Božena KOVAŘÍKOVÁ Dožice 
  Anna KUBOVÁ Mladý Smolivec 
  Bohumír LADMAN Zahorčičky 

B l a h o p ř e j e m e ! ! ! !  

ČTENÍ NA POKRA ČOVÁNÍ DÍL I.  

 

 
 

Lov byl původně přirozeným zdrojem obživy našich 
předků. Proto i Kosmova kronika uvádí, jako velkou přednost 
České země, že v době příchodu Slovanů byla plná zvěře a 
ptactva, oplývala sladkým medem i mlékem a vábila podne-
bím k obývání příjemným.   

S rozvojem zemědělství docházelo k situacím, že zvěř 
spásla  nebo jinak znehodnotila práci lidí vynaloženou na 
polích. Jindy šelma napadla a poranila nebo zahubila chovaná 
domácí zvířata. Tehdy se ustálil názor na šelmy a dravce jako 
na zvěř škodnou. Teprve v našich dobách víme, že v přírodě 
nejsou živočichové vyloženě škodící ani vyloženě užiteční.  

Se vznikem soukromého vlastnictví a oddělení feudál-
ní šlechty od nemajetných poddaných se lov ryb, zvěře srst-
naté a pernaté stal výsadou panstva. Vznikají lovecké revíry 
podle hranic panství. Zachovaly se až do poloviny 20. století. 
To již lovecká loby pronikla i mezi vysoké státní úředníky a 
vlivné osobnosti z průmyslové sféry. Pozvánky vybraných 
hostí do revíru na lov se staly společenskou a prestižní záleži-
tostí. Porušení tohoto pořádku - pytláctví naopak trestným 
činem.  

Myslivecká sdružení neprivilegovaných občanů jsou 
novodobým jevem, který se objevil až po druhé světové vál-
ce. Dnes v mnoho našich vsích myslivecká sdružení nejen 
loví, ale spolu s hasiči, oživují místní společenský život i  
jako pořadatelé zábavných akcí.  

Přesto kdybychom provedli průzkum veřejného míně-
ní,  našli by se lidé, kteří by myslivce hodnotili záporně, kvůli 
zabíjení zvířat střelbou. Naproti tomu by jiná skupina ocenila 
myslivce kladně, protože pomáhají zvířatům v době nouze 
nebo hnízdění. I za péči o mizející druhy živočichů.  

Nejpočetnější by pak byli asi ti, kteří by je jednoduše 
přiřadili mezi lidi věnující se své zálibě. Tedy vedle rybářů, 
sběratelů starožitností nebo pěších turistů. Protože řada z nich 
skutečně sbírku svých loveckých trofejí má a doplňuje, asi i 
jejich hobby, jako způsob využití volného času, do této kate-
gorie patří. I když v tomto případě musí všichni adepti, dříve 
než jim je svěřena zbraň, projít náročným kurzem a zkouškou 
svých znalostí. Navíc lov na rozdíl od jiných zájmových čin-
ností má neobyčejně starou historii. Během ní se změnil nejen 
způsob a účel lovu, ale i charakter myslivosti i lovců samot-
ných. 

Zprávy z dob minulých vypovídají o zážitcích, zvyk-
lostech a temperamentu lovců, o výpravných honech i o ho-
nosných slavnostech panstva na závěr. Výkazy úlovků ale 
svědčí i o nemalých proměnách přírody v počtu i druzích 
zvěře. 

Pro nás bude zajímavé posouzení vývoje za posledních 
sto let. Umožní nám to autentický záznam o počtu zvěře ulo-
vené v okrese blatenském z roku 1905. Zpracoval ho známý 
činovník mysliveckého svazu a významný úředník lnářského 
panství Teodor Mokrý. Okres Blatná měl plochu málo přes 
dvacet osm tisíc hektarů. Jedenáct honiteb bylo členěno podle 
panství. Zápis vykazuje tehdejší povolený odstřel 17-ti druhů 
zvěře užitkové a 13-ti druhů zvěře škodné.  

  (pokračování příště)                        Karel KABÁTNÍK 
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N.O.S. -  Nepomucký  
ornitologický spolek 

zve širokou veřejnost 
na tradiční podzimní 

v sobotu 29. zá ří 2007 
v Nepomuku  

od  9:00 h  na parkovišti  
před poliklinikou (Na Vinici) 

 

v ned ěli  30. září 2007 
v Blovicích 

 

od  9:00 h na lávce přes Úslavu 
 pod Lidovým domem (směr Cecima) 

 
 

Součástí akce je dopolední vycházka  
po okolí s výkladem o pozorovaných druzích 

živočichů. Pořadatelé Vás seznámí 
s úchvatným tahem ptactva na zimoviště. 

Předvedou Vám ukázky odchytu a  
kroužkování volně žijících druhů ptáků. 
 Seznámíte se se sbírkou přírodnin a  

množstvím zajímavých fotografií. Bude  
připraveno občerstvení zdarma. Shlédnete 

ukázky použití horolezeckého vybavení a kdo 
bude chtít, bude si moci lezení vyzkoušet.  

Samozřejmostí je i to, že dostanete odpověď 
na každou vaši otázku týkající se živočichů, 

přírody a její ochrany a dozvíte se, jak  
můžete ptákům pomoci v zimě nebo jak 

správně vyrobit budku, co nepatří do krmítka 
či jak správně pečovat o stromy. 

 

Přijďte strávit p říjemné dopoledne 
v podzimní p řírodě. 

 

Bližší informace na tel.: 777 900 519 nebo na 
e-mailu: nos@nepomuk.cz  

Srdečné pozvání na  
 

v sobotu 15.zá ří 2007 
od 9.00 do 18.00 h 

 v Hradišti 
(druhý dům pod obchodem) 

Bude nabízeno velmi levně oblečení,  
knihy, časopisy, předměty denní potřeby 

apod.  
Výtěžek bude věnován na zvelebení  

okolí kaple a Kovářské uličky.  
Těšíme se na Vaši návštěvu 

                    Bohumila a Vojtěch Kotyzovi  

V sobotu 1.září se mohly děti v Bezděkově rozloučit s prázdnina-
mi procházkou Pohádkovým lesem. Na deseti stanovištích čekaly po-
hádkové bytosti, za jejichž pomoci děti plnily různé úkoly. U Vodníka 
nachytaly rybky, u Ježibaby ulouply perníček, Karkulce pomáhaly vy-
brat správné věci do košíčku, nakrmily Otesánka, u Popelky hledaly 
oříšky... Také úkol u čertíka děti splnily, i když se ho ze začátku trochu 
bály. Všichni si nakonec s chutí opekli buřta a slíbili si, že se za rok opět 
sejdou. Akce se i přes počáteční nepřízeň počasí vydařila a děti s rodiči 
tu strávily příjemné odpoledne. Poděkování si zaslouží všichni  
dobrovolníci, kteří  pomáhali se zajištěním soutěží, a také sponzoři za  
drobné odměny.  

               Hana PUNČOCHÁŘOVÁ, předsedkyně kulturní komise  

Na snímku pohádkové bytosti z Pohádkového lesa v Bezděkově            Foto -ba- 

Pozvání na přednášku PaedDr. Bohumily Kotyzové 
 

v zasedací místnosti obecního ú řadu v Bezd ěkově 
Součástí programu je videozáznam o logopedické prevenci. 

Srdečně jsou zváni nejen rodiče a prarodiče dětí  

ve st ředu 3.října 2007 od 19.00 h 

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠT Ě 
SCHVALUJE: 
� Hospodářský výsledek obce Hradiště za rok 2006 a závěrečný účet 

obce Hradiště  za rok 2006. 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� Výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování na 

území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu 
Prácheňsko“  

SE SEZNÁMILO: 
� S vizí rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a s prioritními 

oblastmi, kterým se bude prioritně věnovat sociální politika obce.  
                     Alžběta TESAŘOVÁ, pracovnice Obecního úřadu Hradiště  
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O letošní pouti sv. Vavřince v Mladém Smolivci v neděli  12.8. byla v 
místní kapličce po mnoha letech sloužena mše svatá. Bohoslužbu, které se 
zúčastnilo kolem třiceti místních občanů, vykonal duchovní správce z Ka-
sejovic Jiří Čepl. Na návsi nechyběly pouťové atrakce a v sobotu tradiční 
pouťová taneční zábava.                                                                              -vb-        

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ:  
� ověřovatele zápisu: Hlinka Václav, Krejčík Stanislav 
SCHVALUJE: 
� program zasedání 

� zaslání souhlasu s dopisy z Trokavce ze dne 7.8.2007 na politiky, Kon-
gres USA a novináře na adresu J. Neorala, starosty Trokavce  

                                                Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 

Svátek sv. Vavřince (10. 8.) odedávna 
ohlašuje Nezdřevskou pouť. Již loni se 
osvědčilo uspořádat tradiční pouťový fotba-
lový turnaj v sobotu. Letos podobně jako 
minulý rok za celkem příznivého počasí vi-
děli diváci pěkný fotbal a opět mohli oslavit 
vítězství domácího týmu SK Nezdřev, jenž 
ve finále zdolal Starou gardu Horažďovice. V 
zápase o 3. místo porazila Stará garda Ka-
sejovice Sokol Vrbno. 

Po vydařeném sportovním odpoledni 
se fotbalisté a postupně i diváci přesunuli na 
taneční zábavu do místního hostince, kam 
pochopitelně zamířili i ti, které fotbalový 
turnaj nepřilákal. Neúnavná skupina Asfalt 
vyhrávala až do pozdních ranních hodin a 
tanečníci si libovali, že si mohou přispat a 
nemusí spěchat do práce jako dřív, kdy býva-
la zábava v neděli. 

Po protančené noci museli sebrat síly 
zvláště méně trénovaní Pražáci, aby mohli v 
neděli odpoledne nastoupit k oblíbenému 
fotbalovému „utkání roku“ Nezdřeváci ver-
sus Víkenďáci. Třebaže chalupáři určili na 
post brankáře JUDr. Petra Mrázka v domně-
ní, že bude hájit branku stejně úspěšně jako 
zájmy svých klientů, skončilo střetnutí vítěz-
stvím sehranějšího SK Nezdřev 9:3, na němž 
se velkou měrou podílel střelecky skvěle 
disponovaný starosta Petr Chlanda. Jeho vel-
ké nasazení však skončilo po faulu, za nějž 
byl potrestán červenou kartou. Šikovný stře-
lec čtyř branek vysvětlil svůj v rámci hry 
vcelku zbytečný faul velice lidsky: „Já už 
měl takovou žízeň, že jsem se musel nechat 
vyloučit“, takže jeho faul je třeba zařadit do 
rodu taktických. 

Skutečnost, že ani letos nezavítaly do 
Nezdřeva pouťové atrakce, nikoho nemrzela 
poté, co návštěvníci o týden pozdější poutě 
blatenské informovali o nehorázných cenách. 
Ostatně aspoň bylo ve vsi méně hluku. 
Poutí ale pohodový srpen v Nezdřevě nekon-
čil. V pátek 31. 8. jsme se rozloučili s prázd-
ninami na komorní taneční zábavě, při níž 
nám zahrálo Hudební seskupení Karel. Neby-
lo sice nabito, ale o to volněji se při výtečné 
muzice tančilo. 

 Tak léto je za námi, nyní bude chvíle 
klidu a pak nás zase čeká série zimních bálů.              

                                     Jiří ČEPELÁK  

Na snímku pouťové atrakce v Mladém Smolivci                                 Foto -ek- 

 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
OSELCE 

do hasi čské zbrojnice 
v Oselcích 

v pátek 21.zá ří 2007 
od 19.00 h  

V letošním roce zakoupila Obec 
Oselce budovu hostince v Oselcích se 
záměrem ji zrekonstruovat. Na základě 
zhotoveného projektu bylo zažádáno o 
stavební povolení. Výběrové řízení pro-
běhlo 5.9.2007 a poté byla stavba předá-
na stavební firmě SILBA Elstav s.r.o. 
Letkov. Přestavba bude finančně nároč-
ná, a proto bude prováděna postupně. 
Ještě v letošním roce budou zbudována 
sociální zařízení. 

Dva vybudované nové byty v 
Oselcích jsou již obsazeny. Uvolnil se 
jeden byt pro zdravotně postižené. Zá-
jemci  o bydlení se mohou hlásit na 371 
595 254. 

 V Kotouni byla zkolaudována 
požární zbrojnice. Prvně byla využita  

o kotouňské pouti během zábavy.   
Prodej plynového zařízení 

v Oselcích a Kotouni byl poza-
staven z důvodu jednání o ceně. 
Peníze získané prodejem budou 
použity na přestavbu Obecního 
hostince v Oselcích.  
               Miloslav CIKÁN,  
               starosta Obce Oselce 

OBECNÍ ÚŘAD OSELCE 
pořádá 

 
 

 
 
 
                  více na str. 8 ... 
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 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd 

 18.08.  SO 17.00 Soběkury - Kasejovice 15.30B 

25.08. SO 17.00 Kasejovice - Žinkovy  

01.09. SO 17.00 Štěnovice - Kasejovice 15.30B 

08.09. SO 17.00 Kasejovice - Klášter  

22.09. SO 16.30 Kasejovice - Lužany  

29.09. SO 16.30 Dvorec „A“ - Kasejovice  15.30B 

06.10. SO 16.00 Kasejovice - Mantov  

13.10. SO 16.00 Dobřany „A“ - Kasejovice 14.30B 

21.10. NE 15.30 Nepomuk „B“- Kasejovice 14.30B 

27.10. SO 14.30 Kasejovice - Radkovice  

03.11. SO 14.00 Hradec - Kasejovice 12.15B 

10.11. SO 14.00 Kasejovice - Smolivec  

16.09. NE 17.00 Blovice „B“ - Kasejovice 15.45B 

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd 

01.09. SO 14.30 Smolivec  - Kasejovice  13.30A 

08.09. SO 14.30 Kasejovice  - Dvorec  

16.09. NE 14.00 Letiny - Kasejovice    12.45A 

22.09. SO 14.00 Kasejovice - Spálené Poříčí  

29.09. SO 14.00 Nepomuk „B“ - Kasejovice 12.45A 

13.10. SO 13.30 Žákava—Kasejovice 12.15A 

20.10. SO 13.00 Kasejovice—Smolivec  

27.10. SO 12.00 Dvorec - Kasejovice  11.00B 

03.11. SO  11.30 Kasejovice—Letiny  

11.11. NE 09.00 Spálené Poříčí—Kasejovice 7.45B 

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU  

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ, 
skupina B 

 Datum  Den Hodina Utkání 

02.09. NE 09.15 Kasejovice - Lukavice 

07.09. PÁ 16.00 Chlumčany - Kasejovice 

12.09. ST 17.00 Kasejovice - Losiná 

16.09. NE 09.15 Kasejovice - Nepomuk 

19.09. ST 17.00 Štěnovice -  Kasejovice 

30.09. NE 09.15 Kasejovice— Chotěšov 

05.10. PÁ 16.00 Merklín—Kasejovice 

14.10. NE 09.15  Kasejovice - Stod 

19.10. PÁ  16.00 Dobřany - Kasejovice 

28.10. NE 09.15 Kasejovice—Přeštice 

04.11 NE 09.15 Kasejovice—Lužany 

10.11. SO 12.00 Sp. Poříčí—Kasejovice 

Odjezd 

 

14.45A 

 

 

15.30A 

 

14.30A 

 

14.45A 

 

 

10.45A 

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK 

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd 

 02.09.  NE 11.00 Kasejovice - Žákava  

09.09. NE 10.45  Sp. Poříčí—Kasejvice 9.15B 

16.09. NE 11.00 Kasejovice  - Losiná  

23.09. NE 10.00 Stod—Kasejovice 8.15B 

30.9. NE 11.00 Kasejovice - Střížovice     

07.10. NE 16.00 Merklín - Kasejovice 14.00B 

14.10. NE 11.00 Kasejovice—Letiny  

21.10. NE 10.30 Štěnovice—Kasejovice   8.45B 

28.10. NE 11.00  Kasejovice — Chotěšov  

Zkratky  A, B v kolonce  
odjezdy označují způsob 
dopravy :  
A=auta 
B=autobus.  
Změny času a způsobu  
dopravy vyhrazeny. 



 

 

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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Inzerce … ….
� Koupím zrnomet, lis na malé balíky, koňskou 

obracečku i hrabačku, jednoosou káru za traktor. 
Najmu Vaše polnosti a louku. Tel. 776 699 803 

————————————————————- 
� Koupím palivové dříví. Tel. 604 163 052, p. Bí-

lek 
———————————————————–— 
� Prodám thuje výška 50 cm i vyšší, cena 35 Kč za 

kus. Kontakt 604 508 777 mezi 8.00 a 20.00 h. 

Chcete se naučit anglicky? 
Potřebujete  pomoc se studiem či 

 partnera ke konverzaci? 
Jsem kvalifikovaný učitel s praxí. Nabízím 

kvalitní a efektivní výuku pro studenty všech 
úrovní. Jste-li časově vytíženi, zvolte 

on-line formu. 
Tel.: 604 342 278  

Tým přípravky TJ Sokol Kasejovice společně s trenéry Evou Chárovou a Mí-
rou Fialou těsně po obdržení poháru a medailí za II.místo.            Foto –vch- 

Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice zorganizovala v letoš-
ním roce několik zdařilých sportovních akcí a jednou z nich byl právě 
srpnový 1. ročník fotbalového turnaje přípravek KASEJOVICKÝ 
CUP 2007. Poslední sobotu v srpnu se tak utkalo na fotbalovém hřišti 
v Kasejovicích šest týmů z Kasejovic, Nepomuka, Chanovic, Přeštic, 
Spáleného Poříčí a Starého Smolivce. Pěkné počasí během celého 
dne, dobrá organizace akce a  především sportovní nadšení mladých 
fotbalistů dodalo od počátku akci ten správný náboj. 

  Naši, i přes neúspěchy hned na začátku turnaje, obhájili  loň-
ské krásné druhé místo a skončili tak za sousedy z Chanovic. Třetí 
příčku si odvezli borci z nedalekého Spáleného Poříčí. Další místa 
obsadili Starý Smolivec, Přeštice a Nepomuk.  

Jako tradičně byli ohodnoceni i nejlepší střelec, obránce a bran-
kář. K radosti našeho týmu si nejlepšího brankáře odnesl náš Martin 
Fiala. Cenu nejlepšího obránce získal Petr Karlík ze Spáleného Poříčí 
a nejlepšího střelce Martin Rychnovský z Přeštic.                          -mr- 

OBECNÍ ÚŘAD OSELCE 
pořádá III. ročník  

nohejbalového turnaje trojic 

v pátek 28.září 2007 
 

na víceúčelovém hřišti v Oselcích 
začátek 9.30 h  

 

Prezentace od 9.00 h, přihlášky na místě, 
hraje se na dva sety, každý set do 10 bodů, 

vklad 150 Kč  
 

PRO VÍTĚZE HODNOTNÉ TEKUTÉ CENY !               
 

Během celého turnaje ob čerstvení 
 zajišt ěno ! 

� 
 

 
 

Začátek 20.00 h 
 

� VSTUPNÉ  
do 20.00 h 60 Kč 
po 20.00 h 80 Kč 

14.září 2007 
 

 CHLOUMEK 

parket 


