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Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.3.2010 

Příjem příspěvků KN č. 3/2010  do 28.2. 2010                                          

Masér v dámské lázni?   

VYPRODÁNO! 
 

     Kdo si zašel v sobotu 23.ledna 2010 na diva-

dlo, jistě nelitoval! Toho dne v Kasejovicích na 

sále u Adamců  sehráli blatenští ochotníci svoji 

komedii Masér v dámské lázni. Hra byla vskut-

ku vyvedená, plná vtipných nahrávek i smečí, 

brilantních bonmotů, humorných a často i velice 

svízelných situací. Jelikoţ hra měla tři dějství, 

byli na konci toho prvního diváci poţádáni, aby 

si otočili ţidle a pokračovalo se dál. Prý jsme 

v tomto kraji jediní, kteří mají otáčivé hlediště... 

      Své role skvěle zahráli: Jakub Loula, Filip 

Řezáč, Karel Boček, Veronika Janečková, Fran-

tišek Šatava, Zdena Tvrdá, Růţenka Míková, 

Ondřej Petr, Petr Řezáč, Antonín Vohryzka, 

Alena Vlčková, Milena Sodomková, Bohumila 

Herrmanová. 

     Po krásném záţitku nezbývá neţ poděkovat 

Spolku blatenských ochotníkům za jejich ochotu 

a um a těšit se zase někdy na „otáčivém― hlediš-

ti na viděnou.                                           -dm-                                                      

foto -dm - 

 

ZIMNÍ SEMESTR UNIVERZITY  
TŘETÍHO VĚKU ZAKONČILI SENIOŘI 

V KASEJOVICÍCH 
 
 

 Ve středu 27. ledna 2010 se v kasejovickém kulturně společenském 

a vzdělávacím centru sešlo více jak sto studentů – seniorů z více jak z 10 ti 

středisek z celé ČR (Karviná, Praha, Chanovice a další), aby zde společně 

se svými pedagogy a dalšími hosty slavnostně zakončili zimní semestr, 

který absolvovali v rámci Univerzity třetího věku. Za předsednickým sto-

lem usedli Jan Jarolímek - vedoucí Informačního a poradenského centra při 

Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, Mar-

tin Šolc – z Univerzity Karlovy Praha, Jiří Vačkář – vrchní ředitel sekce 

regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Klára Nehodová – 

organizátorka univerzity třetího věku při České zemědělské univerzitě 

v Praze a Marie Čápová – starostka města Kasejovice.  

    Čestnými hosty tohoto setkání byli Ivo Šašek- manaţer obecně prospěš-

né společnosti Úhlava v  Kla-

tovech,  Pavel Honzík - ředi-

tel České školní inspekce v 

Plzni,  Václav Červený – 

zastupitel Plzeňského kraje a 

místostarosta města Kasejo-

vice a Eva Sikorová – vedou-

cí Univerzity třetího věku při 

Slezské univerzitě v Opavě.          

Po úvodním slově, kterého se 

ujal Jan Jarolímek, seznámila 

starostka města Marie Čápová ve stručnosti přítomné s historií Kasejovic, 

důleţitými kulturními památkami, občanskou vybaveností a významnými 

investičními akcemi, které město v uplynulých letech úspěšně zrealizovalo. 

Po odborné přednášce Martina Šolce – garantujícího lektora astronomie, na 

téma „Orloj―, došlo k vyhodnocení univerzity a slavnostnímu předání pa-

mětních listů absolventům univerzity třetího věku. Mezi nimi bylo také 

čtrnáct studentů – seniorů, z Kasejovic. Na odpoledne byla pro všechny 

přítomné připravena prohlídka kasejovického muzea v budově bývalé ţi-

dovské synagogy a prohlídka zámku ve Lnářích.  

 Další semestr Univerzity třetího věku zahájí město v Kasejovice 

v prostorách kulturně - vzdělávacího a společenského centra jiţ 17. února 

2010. Celý letní semestr se bude věnovat tématu lesnictví a jistě přiláká 

nejen stávající studenty, ale také nové seniory se zájmem dozvědět se něco 

nového z tohoto zajímavého oboru.  

                                                                         Štěpánka Löffelmannová 

 

foto -dm - 

foto - dm - 

foto -dm - 
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Dům s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích nabízí volné byty 

pro soběstačné seniory. Dále zajistí případným zájemcům do-

voz obědů.   
 

Nově nabízí jednodenní nebo vícedenní pobyty seniorů za 

cenu 40 Kč na den. Zároveň zajistí pečovatelské sluţby, oběd, 

moţnost odpočinku na lůţku, vyuţití společenské místnosti s              

televizí a knihovnou.   

 

Publikace „Hradiště historie a současnost“  

a  „Historie a současnost – Zahorčičky“ 
 

Na OÚ v Hradišti jsou ještě pro zájemce v prodeji publikace o obci 

Hradiště, vydané u příleţitosti prvního setkání rodáků a přátel obce 

Hradiště, jejíţ vznik se datuje v letech 1227 – 1228. Dále je nově pro 

zájemce v prodeji publikace o obci Zahorčičky. 

 

Výzva občanům obcí Hradiště, Bezděkova  

a Zahorčiček 
 

Ţádáme občany o připomínky k „Územnímu plánu― sídelních útvarů 

Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.  Na OÚ v Hradišti jsou  k nahlédnutí  

„Průzkumy a rozbory― územního plánu a jsou  zde  zpracované 

„Záměry na změny vyuţití území―.  Územní plán obce je jeden 

z důleţitých dokumentů samosprávy obce a jejích občanů. Nahrazuje 

částečně stavební dokumentaci a je důleţitým podkladem pro jakákoliv 

stavební řízení.  Připomínky a případné náměty mohou občané podávat 

na OÚ Hradiště,  případně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce 

Hradiště nebo se mohou obrátit přímo na členy zastupitelstva obce. 

                                                                 Braun Petr - starosta 

 

Zastupitelstvo Obce Mladý Smolivec  

volí: 

● ověřovatele zápisu – Slavíček Miroslav, 

Spour Jan 
 

schvaluje: 

● program zasedání 

●   odkoupení vybavení hostince v Doţicích 

     od p. Slavíčka z Radošic za 12 400,- Kč               

● nájemcem hostince v Doţicích paní Ta-

jovskou Janu z Měrčína od 1. 2. 2010, ná-

jem hostince je 1500 Kč měsíčně bez sálu 

● rozpočtové opatření č. 15/09 

● strategický plán obce na léta 2010 - 2011 

● uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene pramen PP0377 Doţice s Českou 

republikou – Český hydrometeorologický 

ústav, Praha 4 
 

vydává: 

● souhlas s novostavbou hnojiště v k. ú. Sta-

rý Smolivec na p. č. 840/16 KN 
 

bere na vědomí: 

● kontrolu usnesení 12/09 

● předání hostince v Doţicích dne  

     26. 1.2010 

● zprávu o hospodaření v lese 

● informaci o námětu na zpracování podkla-

dových a osvětových materiálů pro kraji-

notvorné programy 

● informaci o obdrţení dotace na propojení 

vodojemů Mladý Smolivec - Budislavice 

● informace o investičních akcích a obdrţe-

ných dotacích za rok 2009 

 
                  Eva Kubová, starostka Obce Mladý Smolivec 

 

OBECNÍ ÚŘAD Mladý Smolivec 
 

Úřední hodiny - změna! 

 

Pondělí 7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

Středa  7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

 

Pracovní doba - změna! 

 

Pondělí  7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

Úterý  7.00 – 11.30    12.30 – 16.00 

Středa  7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

Čtvrtek         7.00 – 11.30    12.30 – 16.00 

Pátek  7.00 – 13.30 

   

      Dámská jízda Dámská jízda Dámská jízda aneb   aneb   aneb      

„Oslava MDŽ trochu jinak„Oslava MDŽ trochu jinak„Oslava MDŽ trochu jinak“““   
která se koná vkterá se koná vkterá se koná v   sobotu dne sobotu dne sobotu dne    

 
  

13. března 2010 od 14.00 hod13. března 2010 od 14.00 hod13. března 2010 od 14.00 hod   
vvv   Kulturním domě ve Starém SmolivciKulturním domě ve Starém SmolivciKulturním domě ve Starém Smolivci   

   

   

Odjezd autobusu:Odjezd autobusu:Odjezd autobusu:   
   

Mladý Smolivec                        13.15 hodMladý Smolivec                        13.15 hodMladý Smolivec                        13.15 hod   
BudislaviceBudislaviceBudislavice         13.20 hod13.20 hod13.20 hod   
DožiceDožiceDožice            13.25 hod13.25 hod13.25 hod   
RadošiceRadošiceRadošice         13.30 hod13.30 hod13.30 hod   

   

Srdečně zveme všechny ženy, na věku nezáleží.Srdečně zveme všechny ženy, na věku nezáleží.Srdečně zveme všechny ženy, na věku nezáleží.   
   

Kromě občerstvení, dárečku a hudby nás čeká vystoupení dětí Kromě občerstvení, dárečku a hudby nás čeká vystoupení dětí Kromě občerstvení, dárečku a hudby nás čeká vystoupení dětí 
MŠ ve Starém Smolivci a velké překvapení….MŠ ve Starém Smolivci a velké překvapení….MŠ ve Starém Smolivci a velké překvapení….   

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Eva Kubová, starostka ObceEva Kubová, starostka ObceEva Kubová, starostka Obce   

 MĚSTSKÝ ÚŘAD KASEJOVICE 
 

Změna úředních hodin  

od 15. února do 31.března 2010 z důvodu nemoci: 
 

Pondělí     7 - 12           13 - 17 
 

                               Středa      7 - 12           13 - 17 



 

 

 

  

Únor 2010                                                                str. 3                                                Číslo 2; ročník XV. 

 

Výzva na souboj! 
 

 

     Ne, ţádný strach, milí čtenáři, ţádná pranice, ţádná střílenice, ale 

prachobyčejné sportovní zápolení. V 

Klubu otevřených dveří jsme totiţ 

opět rozehráli další ročník turnaje ve 

stolním tenise. A protoţe je nám náš 

„klubový rybník― uţ trošku těsný a 

protoţe si myslíme, ţe uţ mnozí z nás 

nejsou úplní začátečníci, chtěli by-

chom do turnaje pozvat i zájemce 

mimo klub - tím máme na mysli prá-

vě Vás, aktivní pingpongkáře a mi-

lovníky tohoto sviţného sportu, ať jiţ 

jste jakéhokoliv věku i pohlaví.  

     Zaregistrovat se můţete v Klubu 

otevřených dveří, Kulturně společen-

ské centrum města Kasejovice, nebo 

na telefonním čísle 602 429 346 do 

25.února 2010. Uvaţovaný termín 

turnaje: sobota 6.3.2010 od 10 hod. 

Na souboj s Vámi se těší nejlepší borci z Klubu otevřených dveří. 

                                                                         Pavla Šimsová, KOD 

 

V loňském roce jsme i přes hospodářskou krizi dokončili všechny naplánované investice. Bylo tomu hlavně proto, ţe jsme na řadu inves-

tic obdrţeli dotaci, a tam by byla velká škoda nechat tyto prostředky nevyčerpané. Jak jsme investovali se můţete přesvědčit sami… 

                                                                                                                                                                  Eva Kubová 

INVESTICE V MLADÉM SMOLIVCI 

Investiční akce  Dotace  

Křovinořez 15 000,-Kč   

Letecké snímky 20 000,- Kč   

Vodoměry Budislavice 20 000,- Kč   

Měření vodovod Budislavice 20 000,- Kč   

Rošty komunikace Ml.Smolivec, Doţice 54 000,- Kč   

Hodiny kostel Budislavice 55 000,- Kč   

Sypátko 36 000,- Kč   

Vodovodní řad Starý Smolivec ( hasičárna, kovárna ) 88 000,- Kč   

Ořezání lip 10 000,- Kč   

Lesní hospodářský plán 70 000,- Kč   

Vybavení jednotek JPOV 177 000,- Kč 177 000,- Kč Ministerstvo vnitra 

Kovárna EE 20 000,- Kč   

Kanalizace D ( Blovský, Kuba) 159 000,-Kč   

Čekárny ( Doţice 2x, Starý Smolivec 1x ) 301 000,-Kč 170 000,- Kč PSOV Krajský úřad Plzeňského kraje 

CzechPOINT ( PC vybavení OÚ Mladý Smolivec ) 82 695,- Kč 70 290,- Kč Integrovaný operační program 

Rekonstrukce komunikace MS, D 6 177 000,-Kč 5 647 000,- Kč ROP NUTS II Jihozápad 

Oprava komunikací SS, B, R 458 000,- Kč   

Altán MS 384 000,- Kč 268 000,- Kč POV Ministerstvo pro místní rozvoj 

Šatny TJ Doţice 535 000,- Kč 398 000,- Kč PRV ČR, osa IV. LEADER 

Kostel Doţice 375 000,- Kč 300 000,- Kč Ministerstvo kultury 

Celkem 9 056 695,- Kč 7 030 290,- Kč  

 

Občanské sdruţení Diakonie Broumov  
 

VYHLAŠUJE 
 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  

OŠACENÍ 
 

Letní a zimní oblečení, lůţkoviny, prostěradla, 

ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby - 

nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené. 

Peří, přikrývky, polštáře a deky. Obuv – veškerou 

nepoškozenou. 
 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: 19. 2. 2010   15 - 18 hod.,  

          20. 2. 2010   8,30 -  11 hod. 

místo: Agrochov Kasejovice 

 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 



 

 

Vyhlášení výsledků 

 lednové vědomostní soutěţe 

 v knihovně: 
 

       

 

               

 

1.místo 

Růţenka Jarolímová  

Natálka Cihlová 

2.místo  

Pavel Behenský 

Jiřina Forejtová  

Jenny Hamzová  

3.místo  

Josef Chaloupka  

Nikola Kebrlová  
 

  Výhercům blahopřejeme! 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00 -13.00,  16.00 -17.30 

ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 
 

TELEFON: 602 429 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

Beletrie pro dospělé: 
  Sandra Brownová: Odkud vane kouř 

  H.Longinová: Album v modrém sametu 

  Philip Shelby: Stráţci 

  Sandra Brown: Mrazivý chlad 
 

 

Naučná literatura pro dospělé: 
  Toulavá kamera 8 

  To nejzajímavější z české přírody 
 

Literatura pro děti a mládeţ: 
  John White: Stráţce meče 

  Gosciny, Uderzo: Asterix a Gótové 

  Morris, Gosciny: Zelenáč 

 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti  

na internet zdarma.                                                                                               

    Kulturně společenské centrum  

města Kasejovice  

vás zve 

na výstavu kreseb 

 Stanislava Hrbka  

Kasejovická zákoutí   

Výstava bude k vidění v knihovně  

od 22. února 2010 do 16. dubna 2010.  

 

Kulturně společenské a vzdělávací centrum města Kasejovice 
 

Vás zve na koncert 

      P e t r  L i n h a r t       
 

 

 

v úterý 16. února 2010 od 18 hod.  
 

Se svými snivými písněmi a příběhy  

inspirovanými zážitky z krajiny Sudet 

vystoupí písničkář a básník, člen  
někdejší legendární skupiny Čp.8. 

 

 

SDH Radošice 
 

děkuje zemědělské 

 společnosti Agrochov 

 Kasejovice - Smolivec, 

                       MS Mladý Smolivec a všem                                        

svým členům za přispění  

do tomboly Hasičského bálu. 
 

 
 

 
 
 

 
Výtvarná dílna pro dospělé a děti, kde si budete moci vyrobit: 
 

 

1) mramorovaná velikonoční vajíčka (5 vyfouklých vajíček a nůžky s se-

bou) 

2) ovečky s rolničkou z květníčků, strukturované pasty a ovčího rouna 

3) berušky z polystyrenových koulí a ovčího rouna 
 

Lektorka: L.Kohoutová, Hobby centrum Plzeň, www.hobby-kohout.cz 

Místo: Kulturně společenské centrum Kasejovice, Klub otevřených dveří 
 

Termín: sobota 20.3.2010, 14.00 - 17.00 hod. 
 

Cena včetně materiálu: 240,- Kč dospělí, 180,- Kč děti, 50,- Kč záloha 

při přihlášení 

Přihláška: Klub otevřených dveří - přízemí Kulturně společenského centra 

                 Po, St, Čt : 13.30 hod. - 16.15 hod. - do 10.března 2010. 
 

V případě nenaplnění kursu bude záloha vrácena. 

 

Výkonný výbor TJ Sokol Kasejovice  
zve všechny členy na 

 

 
 

v sobotu 13.března 2010 

 
 
 

 
 

 

Občerstvení a hudba „Brumendo“ zajištěny. 



 

 

 

 

 

 
 

90 let Marie ZRALÁ Kladrubce 

88 let Josef BLÁHA Hradiště 

  Josefa JIRÁNKOVÁ Kotouň  

85 let  Kristina ŠTĚPÁNKOVÁ Oselce 

84 let Helena KUBÍKOVÁ Kotouň 

83 let Anna KAČENOVÁ Radošice 

82 let Růţena JANOŠOVÁ Podhůří  

81 let Josef ŠTĚPÁNEK Kasejovice 

80 let Jiřina MICHALOVÁ Kasejovice  

79 let Marie MORÁVKOVÁ Bezděkov 

  Miloslav BENEŠ Hradiště  

77 let Emilie DRASKÁ Radošice 

76 let František BLOVSKÝ Doţice 

  Jaroslav PECHR Budislavice 

  Jiřina SUDOVÁ Újezd 

  Oldřiška TUMOVÁ Starý Smolivec  

75 let Ladislav ŠOLC Nová Ves 

  Věra KAČENOVÁ Doţice 

74 let Jaroslav JIŘINEC Kasejovice  

73 let Ludmila REZKOVÁ Kasejovice 

  Libuše ZOUBKOVÁ Kotouň 

71 let Miluše KALISTOVÁ Kasejovice 

  Vilém CIBULKA Nová Ves 

  Kamila KOUKALOVÁ Oselce  

  Augustin VANÍČEK Kotouň  

70 let Milan BUBENÍČEK Budislavice 

  Julie ŠOLLOVÁ Kasejovice 

  Anna MOTEJZÍKOVÁ Oselce 

68 let Boţena BRABCOVÁ Nezdřev 

65 let Petr LHOTÁK Ţivotice 

  Marie KOPŘIVOVÁ Řesanice 

61 let Karel JIŘINEC Nezdřev 
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      Lukáš Vávra, Radošice 
  Tomáš Nguyen, Mladý Smolivec 

   Rachel Julínková, Oselce 

Další semestr University  

třetího věku začíná 
Kulturně společenské a vzdělávací centrum města Kasejo-

vice zve seniory na další semestr U3V. 

Tentokrát v oboru jistě velmi zajímavém a blízkém: 

Lesnictví 

Cyklus přednášek proběhne v těchto termínech: 

17.2.2010 ve 14 hod. - Lesnictví – úvodní přednáška popi-

sující nejen typické lesní stromy, ale také ty méně známé, v 

lesních porostech zastoupené.  
 

 
 

3.3.2010 ve 14 hod. – Základy lesní těţby a soustřeďo-

vání dříví- teoretická příprava s následnou názornou ukáz-

kou těţby včetně vyuţití nejmodernějších technologií. 

17.3.2010 ve 14 hod. -  Výskyt vody a její nenahraditená 

funkce v přírodě. Specifikace hydrologické funkce lesa.  

31.3.2010 ve 14 hod. - Hospodářská úprava lesa  

14.4.2010 ve 14 hod. - Hospodářská ochrana lesa  

28.4.2010 ve 14 hod. - Pilařské zpracování dřeva 

      Přednáška je věnována základním operacím, které z 

přírodního produktu – dřeva – vytváří technicky specifiko-

vaný materiál – řezivo. Na příkladu konkrétních technolo-

gických uzlů je demonstrován výrobní postup, včetně násti-

nu historie pilařského zpracování dřeva. Část výkladu se 

týká vyuţití odpadu a souvisejících operací a středisek pi-

lařského provozu. 

     Cena tohoto semestru činí pro seniory 200 Kč. Přihlášky 

je moţné vyzvednout na Městském úřadě nebo v knihovně. 

                                                        Dana Matějovská 

 

  

Restaurace Na Zámku LnářeRestaurace Na Zámku Lnáře  
pořádá dne 13.února od 20:00 

 

VALENTÝNSKÝ VEČERVALENTÝNSKÝ VEČER  ,,  
 

  při oldies hudbě  a 10 0/
0 slevou 

na celkový sortiment z  jídelního lísku! 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  
  

NOVINKA ROKU 2010 ! 
ROZVOZ PIZZI, TĚSTOVIN a SALÁTŮ 

 AŢ  DO DOMU! 
 ( rozvoz do 15 km, v únoru 2010 - 10 0/

0 slevy ) 
 

INFORMACE, OBJEDNÁVKY: 723723  165 575165 575 

 

 
 

               
            Václav Drnochod, Újezd u Kasejovic   

 

 

Základní škola Kasejovice a Sdružení  

rodičů a přátel školy Vás srdečně zvou na 
        

 

 
 

na sále restaurace  

„ADAMEC“  

v Kasejovicích      
* začátek  od 20.00 hodin *  

 k tanci a poslechu hraje 

 MELODION * bohatá tombola * 

půlnoční překvapení *  

* předprodej vstupenek  

v Drogerii Václava Jakubčíka 

v Kasejovicích od 17. února 2010   

 

Český červený kříţ 
připravuje na první polovinu března  

přednášku o misi v Africe… 

Termín bude upřesněn na plakátech. 



 

 

 

Kulturní komise při OÚ Hradiště  
 

Vás zve na 

 

 

20.února 2010 od 14.hod. 

v bezděkovské škole 
 

BOHATÁ TOMBOLA 
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Lyžařský výcvik 
 

     Dne 4. 1 . -  8.  1. 2010 se konal kaţdoroční lyţařský 

výcvik ţáků sedmých a osmých tříd ZŠ Kasejovice 

v Ţelezné Rudě.  

      Vánoční prázdniny jsme si prodlouţili o lyţařský vý-

cvik . V pondělí odjíţděl plný autobus natěšených dětí od 

kasejovické hasičské zbrojnice a jejich cílem byl penzion 

Alpský dům v Ţelezné Rudě. Jako vedoucí výcviku byla 

zvolena p . uč. Jandošová.  

       Po ubytování jsme se vydali s většími či menšími oba-

vami na sjezdovku.  Po rozdělení do skupin se uţ někteří 

z nás nechali vynášet  vlekem na vrchol, kde všechny ohro-

mil pohled na krásnou Šumavu. Ve středu, v nejrizikovější 

den výcviku, jsme se vydali na pěší vycházku. Ze Špičáku 

na Hofmanky nás vyvezla sedačková lanovka a odtud jsme 

se vrátili po lesní cestě  zpět do Ţelezné Rudy,  kde byl 

rozchod. 

      Poslední den a půl výcviku si ţáci uţívali naplno. 

Všichni jiţ jezdili na vleku a tak si lyţování mohli lépe 

uţít. V pátek jsme se však museli rozloučit se sjezdovkou, 

na které jsme si uţili plno zábavy, Alpským domem i pano-

ramaty Šumavy. Cesta z Ţelezné Rudy uběhla jako voda a 

v Kasejovicích  uţ na nás čekali naši rodiče.  

       I tento výcvik byl ukončen bez váţného úrazu a 

s dobrým pocitem, ţe jsme získali nové zkušenosti a spor-

tovní dovednosti.                          Pavel Paleček, žák třídy 8.B 

     Na kaţdém ročním období si vnímavý  pozorovatel na-

jde něco krásného. I zima nám přináší spoustu moţností, 

jak si toto roční období oblíbit. Podobnými myšlenkami 

začínali své vyprávění zástupci DOBROVOLNÉHO EKO-

LOGICKÉHO SPOLKU NA OCHRANU PTACTVA Z 

PLZNĚ K.Makoň a M.Boušík. Zavítali jiţ podruhé do naší 

mateřské školky, aby dětem přiblíţili část ze ţivota v zimní 

přírodě. Pomocí hádanek a obrázků poznávaly děti lesní 

zvířátka a jejich stopy, společně si zazpívaly písničku o 

zimě a ospalém vrabci. Přednášející s sebou přivezli i ţivé 

zástupce z ptačí říše - KÁNĚ, LABUŤ A VÝRA VELKÉ-

HO. O kaţdém z nich se děti dozvěděly něco zajímavého. 

Největší pozornost si získal VÝR VELKÝ — Kubina. 

Předvedla, jak v přírodě ulovit kus masíčka a také, jak hbitě 

utéci z přepravní bedny a ještě se při tom hlasitě radovat. 

        Přímý kontakt dětí s těmito ţivými tvory byl pro větši-

nu z nich hlubokým citovým záţitkem, ale i zajímavým 

poznáním. 

        Pevně věříme, ţe spolupráce se SPOLKEM PRO 

OCHRANU PTACTVA Z PLZNĚ bude i nadále takto ak-

tivní a stane se přínosem a inspirací pro naše děti. 
 

          Alena Braunová,  učitelka Mateřské školy Kasejovice 

 

„ÚNOR BÍLÝ -  POLE SÍLÍ“ 
 

     Toto pořekadlo přesně odpovídá letošnímu únoru. Mrz-

ne a padá...Všichni se uţ těšíme na sluníčko, i kdyţ všude 

leţí závěje sněhu. I tak ale nebudeme ve školce lenošit. 

Čeká nás zase spousta zajímavých činností. 

● Divadelní představení - 10.2. navštívíme divadlo 

„Pohádky ze statku―. Těšíme se. 

● Návštěva knihovny - budeme poznávat svět knih a 

   pohádek. 

● Myslivecký den - beseda pro děti a rodiče s mladými 

myslivci y MS Čihadlo Kasejovice. Bude zaměřena na 

myslivost, starost o zvěř v zimě, vytváření správného 

vztahu k přírodě. Vyhodnocení podzimní soutěţe ve sbě-

ru kaštanů a ţaludů k přikrmování zvěře „ O nejlepšího 

sběrače―. 

● Veselý karneval -  maškarní bál se včelími medvídky, kde 

se s dětmi společně výborně pobavíme, zasoutěţíme si a 

zatančíme. 

● Výtvarná soutěţ - „Jede, jede poštovský panáček― 
 

Brousek pro tvůj jazýček: 

Povídala vrána vráně, 

 ţe si spolu koupí sáně, 

Ţe se spolu budou vozit 

V stodole na slámě. 
 

        Ivana Ledvinová, ředitelka Mateřské školy 

ZIMA DO NAŠÍ PŘÍRODY PATŘÍ 
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Představení v divadle Alfa 
 

     Ţáci prvního stupně navštívili v lednu divadlo Alfa. Pro čtvrťáky a páťáky bylo 

vybráno představení na motivy trilogie od Alexandra Dumase: Tři mušketýři. Zají-

mavé bylo, ţe tuto „maňáskovou grotesku― sledovaly děti přímo na jevišti - zde bylo 

pro ně přichystané sezení a tak krásu i vedení loutek mohly děti pozorovat z bezpro-

střední blízkosti. Rej maňásků doplňovaly písničky zpívaného za ţivého doprovodu 

harmoniky, dud a bicích. Inscenace získala řadu cen na tuzemských i zahraničních 

festivalech, včetně ceny ERIK a dvou cen Alfréda Radoka. 

     Prvňáci, druháci a třeťáci obdivovali taktéţ loutkové divadlo - autorskou pohádku 

Mileny Jelínkové: Pohádka z kouzelného mlýnku. Tuto pohádku „umlel― stařičký 

kouzelný mlýnek po pradědečkovi…. Východiskem pohádky je odlišný význam 

sloves „váţit― a „váţit si―. Tato odlišnost se promítla do půvabného příběhu o mla-

dičkém králi Vojtovi, jenţ by se rád oţenil se svou milou Aneţkou. Královu volbu 

ale ohrozí hamiţný písař a mlsný rádce - z jejich přičinění se pak konalo váţení 

„váţených― uchazeček o královu ruku. 

     Obě představení se nám velice líbila a těšíme se na další návštěvu Alfy, kterou 

bychom rádi spojili s nabízenou prohlídkou zákulisí a rozhovorem s herci. 
 

                                                                               Marie Růžičková, učitelka ZŠ 

 

 

Volné pokračování… tam u píseckých kasáren… část V. 
 

KDYŽ VERBUJÍ, BUDOU BRÁT… 
 

 

Neodvedení, ale bojeschopní muţi do 42 let tvořili nově do-

mobranu (Landsturm). Tak nahradily zeměbranecké útvary, které se sta-

ly pravidelným pěším vojskem. S ním, jako armádní sloţka byly později 

nasazeny na válečná pole 1. svět války. 

 Koncem 19. století mělo mocnářství ve zbrani 300 000 vojáků a 

100 000 zeměbranců. Mezi jednotlivými druhy vojsk panovala značná 

rivalita. Dnes by nám slova lantverák, honvéd či landštarmák nebýt Haš-

kova Švejka neříkali uţ vůbec nic. Kromě toho určitě nebylo jednotícím 

prvkem, ţe sluţební a velící řečí byla v Předlitavsku bez výhrad němčina 

a v Zalitavsku maďarština. Jen v připojeném privilegovaném Chorvatsku 

byla tolerována chorvatština. Coţ zapadalo do pangermánského plánu 

získání volného přístupu k Jaderskému moři. 

 Nepřítelem na ţivot a na smrt se naopak stalo Srbsko, které se 

s okolními spojenci postaralo o poráţku a vypuzení Turků z Balkánu. 

Plány na proniknutí do Iráckého Bagdádu a Kuvajtu přes spřátelenou 

osmanskou říši padly. Nenávist k Srbům se vyhrotila v první světovou 

válku a neskončila dokonce ani druhou světovou válkou. Stalo se i novo-

dobým nepřítelem, proti kterému bez skrupulí nedávno zasáhlo NATO. 
 

 Dvouletá základní vojenská sluţba v rakousko-uherské armádě 

byla zavedena v roce 1912. U jezdectva a dělostřelectva zůstala tříletá. 

Odvody byly v letech před první světovou válkou velmi nepopulární, 

jmenovitě ve slovanských zemích. Část českých branců kaţdoročně ra-

ději emigrovalo do USA. Na Slovensku prostě odvody bojkotovali. 

K odvodům nepřišlo v Bratislavě 27 % branců, na Zemplíně se nedosta-

vilo ani 50% a v Šariši ze 6 500 přišlo pouze 1 700. 

 Do bojů první světové války bylo do roku 1917 předvoláno 

v celém Rakousko-Uhersku 8 420 000 muţů z toho bylo 12,6% Čechů.  

Průběh války, ztráty na ţivotech, vzpoury, vznik legií, rozpad mocnář-

ství a okolnosti vzniku ČSR jsou mimo téma tohoto článku. 
 

Československá armáda 1918 - 1938 
Po vzniku samostatného státu se jeho nová armáda budovala za 

asistence francouzských poradců a přejala i jejich strategii. Francie – 

Maginotova linie. ČSR pásmo stálých betonových krytů v pohraničí.                                                        
 

( pokračování příště ) 
                                                             Karel KABÁTNÍK 

 

KASEJOVICKÁ ZÁKLADNÍ  

ŠKOLA PŘIVÍTALA  

BUDOUCÍ PRVŇÁČKY 

        

     Své první skutečné setkání se školou proţily 

děti, které přišly v pátek 22.ledna k zápisu do 

první třídy. K zápisu se dostavilo 19 dětí, z nichţ 

18 bylo do první třídy přijato. 

    Při této významné události v jejich ţivotě je 

doprovázeli jejich rodiče, starší sourozenci, pra-

rodiče a další příbuzní. 

     V prostorách letošní první třídy je kromě uči-

telek prvního a druhého stupně průběţně vítal 

také ředitel kasejovické základní školy Jaroslav 

Viktora. Děti, které přišli k zápisu, řešily spolu 

se „zkoušejícími― nejrůznější úkoly, aby je pře-

svědčili o svých dosavadních vědomostech a 

dovednostech, které jsou nezbytným předpokla-

dem pro jejich přijetí do první třídy. Připomín-

kou na zápis budou dětem pěkné dárečky, které 

pro ně vyrobili ţáci prvního a druhého stupně 

společně se svými učiteli 
 
 

                                     Štěpánka Löffelmannová  

foto - šl- 

 



 

 

Tvrz Lnáře připravuje 
 

              V listopadu minulého roku realizovala Tvrz Lnáře úspěšně od-

bornou přednášku „Putování za předky, aneb jak na to― určenou pro 

všechny, jejichţ koníčkem se stalo hledání kořenů vlastní rodiny a rodu, 

tedy věda nazývaná v odborných kruzích genealogie neboli rodopis. 

Přednášející Helena Voldánová z České genealogické a heraldické spo-

lečnosti v Praze sdělila posluchačům velice poutavou a srozumitelnou 

formou, jak zpracovat co nejúplnější rodokmen, co vše je k tomu zapotře-

bí, kde a jak hledat informace a jaká úskalí na rodopisce při této mravenčí 

a doslova detektivní práci čekají. Přednáška vyvolala nečekaně velký 

ohlas a účast značného mnoţství posluchačů dokázala, ţe občanská gene-

alogie se i v našem regionu těší oblibě. 

Uskutečnění uvedené přednášky bylo prvním krokem, kterým 

chce Tvrz Lnáře zaloţit v tomto roce zcela novou tradici přednáškových 

cyklů pro široké publikum z celého Blatenska i pro zájemce mimo 

region. Letošní cyklus ponese název „Vybrané kapitoly a osobnosti 

z historie Blatenska“ a doplní jej dvě besedy o vývoji, tradicích a význa-

mu Velikonoc a Vánoc pořádané ve spolupráci s Místní knihovnou Lnáře 

a Svazem ţen v rámci minicyklu „Svátky a tradice v lidové kultuře čes-

kých zemí a Blatenska“. 

Jako první je pro všechny zájemce připravena přednáška: 
 

      BLATENSKO V HERALDICEBLATENSKO V HERALDICE 
                  

  Erby a znaky šlechtických rodů, měst a obcí na Blatensku Erby a znaky šlechtických rodů, měst a obcí na Blatensku   

––  jejich historie a význam jejich historie a význam ––    

                    zz  cyklu přednášekcyklu přednášek  
„Vybrané kapitoly a osobnosti „Vybrané kapitoly a osobnosti   

zz  historie Blatenska“historie Blatenska“  

pátek 26. února 2010, 17:00pátek 26. února 2010, 17:00--19:0019:00  

Tvrz LnářeTvrz Lnáře  
přednášípřednáší  Mgr. Vladimír ČervenkaMgr. Vladimír Červenka  

Vstupné dobrovolnéVstupné dobrovolné  

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, 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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————————————————— 

●  Nabízím soukromou výuku hry na bicí 

nástroje pro začátečníky i pokročilé. 

   Starý Smolivec, tel. 607 963 422. 

————————————————— 

● Sádrokarton 16 desek, 6 balíků, obklady 

20 m2, cena dohodou. 

                   Honsová Milada, Hradiště 65 

—————————————————   

● Prodám kotel na tuhá paliva H 418, který 

byl 3 roky v provozu.  

   Cena dohodou. Telefon 607 636 939.  

 P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb 
 

opět prodává slepičky snáškových  
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant  žíhaný, kropenatý, černý  
a modrý. 

Stáří slepiček: 17-20 týdnů.  
Garantujeme začátek snášky maximál-
ně do 4 týdnů od data prodeje. 
Cena 138 – 148 Kč / ks dle stáří. 
 

Je možno si telefonicky objednat i  
slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks. 
 

Prodej se uskuteční  

v sobotu 27.března v 16. 4o hod.  

Kasejovice – u fotbalového hřiště. 
 

Případné bližší informace na tel.čísle 
728605840,  606490805,  415740719, 

10 let  Svatebních obřadů  

na Zámku Lnáře 
 

      Letošní rok a letopočet s desítkou na konci má  symbolický 

význam  i  pro  Zámek Lnáře. Desetileté výročí, kdy byly jeho 

interiéry  poprvé zpřístupněny  i  pro konání  tak  významné udá-

losti  v ţivotě  kaţdého  člověka jako je  svatební obřad  a  svatba 

samotná. 

     Za toto období si v jeho krásných freskových sálech,  zámecké 

kapli  sv. Josefa a  zámeckém  parku  řeklo své  ANO  jiţ několik 

stovek párů a  to včetně  církevních, stříbrných a zlatých svateb. 

Oblíbenost  Zámku Lnáře  pro jejich konání je nejen  díky moţ-

nosti  výběru z několika obřadních míst, ale také jedinečné nabid-

ce  proţít zde svůj slavnostní  den celý, včetně uspořádání svateb-

ního oběda, hostiny  nebo ubytování  v  Zámeckém penzionu. 

Novomanţelé pak i svoji  romantickou svatební noc  mohou proţít 

v  jednom ze tří historických apartmánů a uchovat si tak nevšední 

vzpomínku a záţitek na celý ţivot. 

     K  připomenutí tohoto desetiletého výročí  připravila  Správa 

zámku i několik akcí pro širokou veřejnost a budoucí manţelské 

páry. 

 

20.2.  27.3. a  24.4. tzv. Svatební exkurse, kdy bude snoubencům 

umoţněno nezávazně si prohlédnout obřadní a další prostory zám-

ku a získat informace k organizaci vlastního svatebního  dne. 

28.5. Vernisáţ výstavy fotografií  mapující  toto desetiletí svateb-

ních obřadů na Zámku Lnáře. Výstavu si bude moţné prohlédnout 

28.5 - 27.6. 2010. 

 

29.5. - 1. SVATEBNÍ  VELETRH  NA  ZÁMKU  

LNÁŘE  - organizovaný společně se Svatební agenturou  Svata-

va ze Strakonic.   
 

   V tento den budou v prostorách zámku probíhat  prezentace  

firem,  dodavatelů  a doprovodných sluţeb zajišťujících  vše  po-

třebné  pro svatby, jejich přípravu a organizaci .Od 11:00, 13:00  a 

15:00 hod. bude program celé akce ve Velkém reprezentačním 

sále doplněn o modní přehlídky společenských, ale především  

svatebních  šatů  a doplňků. Od 10 hod. bude probíhat i kulturní a 

doprovodný program.Vyvrcholením celého dne bude i netradiční 

pouťová zábava na Nádvoří zámku s půlnočním ohňostrojem 

v  zámeckém parku. 

Více informací o chystaných akcích a svatebních obřadech  získá-

te na:                                            www.lnare.cz/zamek  ( M.U.) 

 


