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

 
 
 
 
 
 

● Kasejovice soutěţily o titul „Vesnice roku“ 

● Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 

● Úspěch starosmoliveckých fotbalistů 

● Tělocvična oţila školní akademií 

● Projekt „Zachraňte stromy“ v Klubu otevřených 

dveří 

● Pozvánky na sportovní a kulturní akce 
 

 
 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 7. 2010.  

Příjem příspěvků KN č. 7 / 2010  do 30. 6. 2010.                                          

Srdečně zveme širokou veřejnost 
na čtvrtý ročník  

v sousedském klání obcí  
Nezdřeva, Hradiště, Chanovic, 
Oselec,  Mladého Smolivce a 

 města Kasejovice  
 

 
 
 
 
 

od 13.00 h v Nezdřevě   

 
 

Za pořádající obec Nezdřev zvou organizátoři  
sportovní akce.  

Kulturně společenské centrum města 

Kasejovice  

vás srdečně zve na  

Závěrečný koncert  
 

Základní umělecké školy Nepomuk 
 

21. června v 16. 30 hod.  
 

v Kulturně společenském centru  

na náměstí 

foto -mc- 

V pátek 4. června navštívila Kasejovice 

hodnotící komise soutěţe „Vesnice 

roku“. Do této soutěţe se Kasejovice 

naposledy zapojily roku 2006, kdy se 

v Plzeňském kraji staly jejím vítězem. 

Do soutěţe „Vesnice roku“ se mohou 

přihlásit všechny obce, městyse a měs-

ta, jejichţ celkový počet obyvatel nepřekročí číslo 5000.  

Komisi tvořili zástupci Plzeňského kraje, různých minis-

terstev, starostové obcí, které tuto soutěţ vyhrály v předchozích 

letech a dalších organizací. Úkolem komise bylo zjistit, co se 

v Kasejovicích a okolních vesnicích změnilo, co bylo opraveno a 

nově vybudováno. Zvláštní důraz byl kladen na spolupráci města 

s kasejovickou školou a školkou a místními organizacemi 

v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.  

Po prezentaci města v prostorách kasejovického kulturně

-vzdělávacího centra se komise společně se zástupci města, zá-

kladní a mateřské školy a dalších organizací odebrala na prohlíd-

ku města, kterou zakončila návštěvou místního muzea v bývalé 

ţidovské synagoze.                              
                                                    Štěpánka Löffelmannová 

Školní rok se pomalu blíţí ke svému konci. Ţáci a učitelé 

začínají pomalu hodnotit, jaký ten rok společně proţitý ve škol-

ních lavicích byl. Po celých deset měsíců museli ţáci společně se 

svými učiteli řešit rozmanité úkoly a mnohdy učinit nelehká roz-

hodnutí. Jaké to je být školou povinný, okusil kaţdý letošní prv-

ňáček.  Jak to vypadá v opravdové škole, přišly na konci školního 

roku poznávat děti z kasejovické mateřské školy a jaké to je zá-

kladní školu definitivně opustit, proţívají ţáci devátého ročníku.  

Jako v uplynulých školních letech, tak i v tom letošním 

roce se základní škola aktivně zapojila do kulturního a společen-

ského ţivota v Kasejovicích a společně s městem uspořádala ce-

lou řadu akcí určených široké veřejnosti. Za všechny můţeme 

jmenovat vánoční výstavu, která se společně s vánočním koncer-

tem uskutečnila v nově otevřeném kulturně-vzdělávacím centru, 

velikonoční výstavu, oslavy 65. výročí osvobození Kasejovic či 

tradiční školní akademii. Spolupráce Základní školy Kasejovice 

s městem probíhala po celý školní rok rovněţ v rámci projektu 

„Poznáváme svůj kraj“, který škola od roku 2009 realizuje, a 

v kterém je jí Město Kasejovice partnerem. Na podzim se budou 

Kasejovice ve spolupráci s kasejovickou základní školou podílet 

na oslavách 80. výročí zaloţení školy, na jejichţ přípravách škola 

jiţ nyní aktivně pracuje.  

Jsem přesvědčena o tom, ţe uplynulý školní rok byl ná-

ročný jak pro ţáky, kteří museli vstřebat mnoho nových vědomos-

tí, tak pro jejich učitele, kteří se jim tyto vědomosti a znalosti sna-

ţili po celých deset měsíců předávat a to nejen ve školních lavi-

cích, ale také v rámci různých exkurzí či zájmových krouţků.  

Závěrem bych chtěla do nastávajících letních měsíců 

všem popřát krásné prázdniny, dovolenou a příjemně strávené dny 

volna, abychom je uţili v klidu a pohodě a mohli tak načerpat 

energii do dalších dnů.  
                               Marie Čápová, starostka Města Kasejovice 
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Městský úřad KASEJOVICE 
 

ţádá občany, kteří mají staré fotografie a pohlednice Kasejovic o 

jejich laskavé zapůjčení pro účely budoucího tiskového vyuţití. 

Fotografie je moţné donést na Městský úřad nebo do knihovny, 

kde budou po naskenování okamţitě vráceny.  
 

DĚKUJEME! 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
 

Volí: 
● ověřovatele zápisu – Šmíd Pavel, Šustr Miroslav 
 

Schvaluje: 
● program zasedání 

● rozpočtové opatření 2/2010 a 3/2010 

● zakoupení přikrývek a polštářů do KD ve Starém Smoliv-

ci ve výši 3.700,- Kč 

● prodej pozemku st. p. č. 125 o výměře 61 m2 a p. č. 

754/35 o výměře 51 m2 za cenu 35,-- Kč/m2 v k. ú. Ra-

došice firmě Čepro a.s. IČO 60193531 se sídlem v Praze. 

● ţádost manţelů Vávrových z Radošice, provést na obec-

ním pozemku p. č. 978/9 KN v k. ú. Radošice stavbu 

elektrické přípojky 
 

Neschvaluje: 
● záměr pronájmu pozemku 833/21 KN v k. ú. Starý Smo-

livec p. Vokurkovi, Starý Smolivec 

● ţádost pana Görlicha z Plzně o povolení hostování poutí 

● záměr na prodej pozemku p. č. 107 KN v k. ú. Radošice a 

p. č. 29/3 KN v k. ú. Radošice p. Zemanovi, Radošice 
 

Bere na vědomí: 
● kontrolu usnesení 4/10 

● informaci o hospodaření v obecních lesích 

● informaci o podaných ţádostech na dotace v roce 2010 a 

průběhu investičních akcí roku 2010 

● informaci hodnotící komise o výsledku zadávacího řízení 

akce „Rekonstrukce stávající fasády Mateřské školy ve 

Starém Smolivci včetně rekonstrukce zahradní ruční 

pumpy“, zhotovitelem díla bude firma A-Kepča IČO 

26365472 (Karel Eisman) ze Starého Smolivce 

● výsledek kontroly v MŠ ve Starém Smolivci za roky 

2008 a 2009              

                                  Eva Kubová, starostka obce Mladý Smolivec 
       

Kanalizace a ČOV je  v Nové Vsi je dokončena. Nyní se 

dodělávají terení úpravy a oplocení ČOV. Správcem je pan 

Miroslav Jára z Nové Vsi. Kaţdý připojovaný rod. domek 

má na hlavním vedení odbočku o průměru 150 mm, na kte-

rou se připojí do 30. června 2010. 

 

 

 

Koncem května se dodělala kuchyň, sklad potravin, úklidová 

místnost a sociální zařízení pro zaměstnance.Udělaly se nové 

elektické rozvody, odvětrání, obklady, dlaţba, sanitární kera-

mika, nové stropy, dveře a zabezpečovací zařízení. 

 

 
 

 

 

 

 

TJ Starý Smolivec zve fanoušky a příznivce fotbalu  

na hřiště do Starého Smolivce, kde dne  

3. července 2010 od 13.00 h  
proběhne turnaj Starých gard. 

 

VODA - TOPENÍ - KANALIZACE 

 

Jan Kyznar 777 850 822 

Jan Bláha   722 812 869 
 

 

Email: voda-topeni@blatna.net 

 

Obecní úřad Oselce 
pořádá v rámci pouťových slavností 

VI. ročník nohejbalového turnaje dvojic  

 

 
 

 

sobota 17.7.2010 v 9 hod. 
 

Místo konání: víceúčelové hřiště u okálů.  

Soutěţ: rekreačních hráčů. V druţstvu se       

             mohou vystřídat max. 3 hráči. 

Přihlášky: na místě soutěţe do 8.30 hod. 

Ceny: tekuté ceny pro vítězná druţstva  

          zajistí OÚ Oselce. 

 

 

 

 

 
 

sobota 17.7.2010 
 

 

9.30 -   ţákyně a ţáci předškolní a 1. třídy ZŠ - dálka z   

            místa snoţmo                                     

10.00 - ţákyně a ţáci 2. a 3.třídy ZŠ - dálka  

10.30 - ţákyně a ţáci 4. a 5.třídy ZŠ - dálka 

11.00 - ţákyně 6. a 7.třídy ZŠ a odpovídajících tříd  

            gymnázia- dálka 

11.00 - ţáci 6. a 7.třídy ZŠ a odpovídajících tříd  

            gymnázia- dálka 

 

Místo konání: sportovní hřiště v Oselcích u okálů 

Přihlášky: na hřišti 15 minut před zahájením kategorie. 

První tři závodníci v kaţdé kategorii obdrţí věcné ceny,  

medaile a diplomy. 



 

 

 

MĚSTO KASEJOVICE  
 

 

nabízí k pronájmu nebytové prostory ve  

zdravotním středisku č.p. 251 v Kasejovicích  

za účelem výkonu stomatologické praxe  

a nebytové prostory v č.p. 298 v Kasejovicích  

za účelem provozování zubní laboratoře. 
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Městský úřad Kasejovice  
 

nabízí zájemcům o historii našeho města a kraje 

nově vydanou knihu Václava Mentbergera 

 

 

 
 

Knihu je moţné zakoupit na Městském úřadě Kasejovice. 

Cena 38 Kč. 

 

V sobotu 22. května 2010 odehrálo Starosmolivecké áčko nej-

důleţitější zápas sezóny. Porazili muţstvo ze Soběkur 4:1 a 

zajistili si tím postup do I. B třídy. Jedná se o soutěţ organizo-

vanou krajským svazem. Doposud hráli Starosmolivečtí muţi 

okresní přebor Plzeň-jih a nejlepší umístění, kterého zde do-

sáhli, bylo před čtyřmi lety a to obsadili 3. místo. 

Postup do I. B třídy je zajištěn jiţ ve 22. kole, to znamená 4 

kola před koncem soutěţe. Tento výborný výsledek a v historii 

klubu první takový postup můţeme připsat trenérovi a 27 hrá-

čům Starosmoliveckého áčka: Voříšek M., Beneš, Panýrek M., 

Brejcha, Spour, Kovařík, Tupý, Tyrpekl, Štěpánek, Pechr, 

Trhlík, Arnošt, Voříšek J., Procházka, Strejc O. ml., Strejc O 

st., Strejc J., Netušil, Stupka, Růt, Krejčík, Tatar, Nezbeda, 

Karlík R., Draţan, Zeman, Mašek. 
 

 Za to jim patří velká pochvala a náš dík.  Eva Kubová 

 

 

 

 

 

SDH Doţice uspořádal 29.5.2010 u příleţitosti oslav 

115.výročí zaloţení sboru Okrskové cvičení. 

V tradičních hasičských disciplínách, štafetě a poţárním 

útoku poměřily své síly sbory Mladého Smolivce, Starého 

Smolivce, Radošic, Doţic, Budislavic a Číţkova. "Jsme 

velmi rádi, ţe dnes cvičí i dvě druţstva ţen a dokonce 

jedno dětí", říká starosta SDH Doţice Bohumil Krejčí. 

Doţickým hasičům se po mnoha letech podařilo zvítězit, 

a to nejen druţstvu muţů, ale i ţen. Oslavy vítězství na 

domácí půdě tak nebraly konce. 
 

 

VÝSLEDKY: 
 

Ţeny: 

1. Doţice 

2. Radošice 

Muţi: 

1. Doţice 

2. Budislavice 

3. Starý Smolivec 

4. Mladý Smolivec 

5. Radošice 

Děti: 

1.Mladý Smolivec 

   -vb- 

foto -ek- 

foto -ek- 

foto - vb- 

foto - vb- 
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Děvčata ze 4. a 5. ročníku se zúčastnily turnaje ve vybíjené. 

V Preventan Cupu soutěţila druţstva ze ZŠ Přeštice, Stoda, 

Chlumčan a naší ZŠ. Naše děvčata získala 1. místo a postou-

pila do krajského kola, které se konalo 21. května v Tachově. 

Zde získaly sedmé místo.  

     Hodina zpěvu ve zvěřinci – tak se jmenovalo hudební 

představení, kterého se zúčastnil celý první stupeň. Pod vede-

ním Jaroslava Uhlíře se nesl sborový zpěv dětí celou Měšťan-

skou besedou v Plzni. Děti měly krom bohatého hudebního 

záţitku taktéţ moţnost prohlédnout si  nádherný interiér bu-

dovy.  
       -mr- 

 

 

 

 

 

 Podzimní nepomuckou výstavou, podle níţ byl nazván 

i článek v listopadových Kasejovických novinách, jsme milí 

čtenáři, téma ochrana stromů u nás v Klubu otevřených dveří 

jen tak lehce opustit nemohli. A tak jsme v rámci projektu 

STROM zaloţili detektivní agenturu DESTRO (autorem 

ochranné známky Marek Vařeka) a rozvinuli různé pátrací 

akce. 

 Nejprve si naši Šerlokové Lukáš Vojtek, Kuba Ma-

chovec, Natálie Cihlová, Jiřka Forejtová, Tereza Grešáková, 

Nikola Kebrlová a Martina Klásková dali za úkol pátrat v 

Kasejovicích a okolí po stromech s nejširšími kmeny. Vyhle-

dali jich celou řadu, však je většinou důvěrně znáte. Zmíníme 

alespoň ty nejurostlejší s obvodem kolem 4 metrů - chráněná 

lípa v Chloumku a Předmíři, chráněný Kasejovický akát, 

nádherný čtyřkmenný buk v kasejovickém parku, rozloţité 

lípy u budislavského kostelíka, ztepilý, bohuţel do hromady 

letitých odpadků obutý jasan u chovatelů za Kasejovickou 

radnicí (snad ho mistr obuvník jeho obutí brzy zbaví a kra-

savci se dostane patřičné úcty), či nádherné srdce těšící lipo-

vé stromořadí u kasejovického nádraţí (nechť mu jeho nový 

soused bude spolehlivým ochráncem a pomůţe ho zachovat 

ve stejném zdraví a kráse i pro další generace!). Stejně krásné 

jsou i lípy u kříţku ke Kladrubině, u Agrochovu, u Nových 

hrobů, uvnitř Kasejovic, borovice za radnicí.  

 Kolik toho asi všechny pamatují, tyhle němé kroniky 

našich ţivotů? 

A jaké to je být stromem? Na čas jsme se jím v Klubu stali a 

tady jsou jeho výpovědi: 

* Mám strach z bouře, vichru, povodně i ohně. Ničí mě 

smog. Bojím se kůrovce. 

* Jsem domovem pro mnoho ţivočichů, mám rád jejich 

společnost a společnost dalších stromů. 

* Nemám rád surovce, co mě mrzačí a ničí. Nenávidím 

pily, kácení, vánoce. Nemám rád Haase. Kdyţ mě řeţeš, 

pláči. Hřbitov stromů je stejně smutný, jako hřbitov lid-

ský. Sázej moje potomky. 

* Vyuţívej sluneční energii, biomasu, recyklovaný papír. 

* Slouţím Ti i po své smrti, dávám Ti teplo, z mých těl 

vyrábíš mnoho věcí potřebných k Tvému ţivotu. 

* Dělám mnoho pro Tvé zdraví, člověče! 

Dýchám pro Tebe ţivotadárný kyslík. Vzduch zbavuji, na 

úkor zdraví svého, prachu a jedovatých zplodin, které si tak 

úspěšně vyrábíš, zadrţuji hluk, který Tě tak drásá. Umím 

zpomalit vichr, který se řítí na Tvé obydlí, i kdyţ to často 

zaplatím svým ţivotem. Svými kořeny dokáţu zpevnit půdu a 

zadrţovat vláhu. Ale umím Tě i potěšit svou krásou a poskyt-

nout osvěţení ve svém chladivém stínu. 
 

 A tak Tě prosím člověče i za mé příbuzné keře, ve 

Tvém vlastním zájmu, v zájmu Tvých dětí a vnuků, braň si 

mě. Obzvláště v Kasejovicích suţovaných právě jedovatými 

zplodinami, prachem a stále více se rozléhajícím burácejícím 

hlukem automobilové dopravy jsem Ti nepostradatelným 

léčitelem. Čím blíţe k hlavní silnici, tím více. 

 A proto, neţ zatneš pilu do mého těla, mnohokrát 

zvaţ, zda je to opravdu nutné a co tím ztrácíš.  

* Vţdyť 50letý buk vytvoří za 1 hodinu tolik kyslíku, ţe by 

to stačilo k dýchání třem lidem na celý rok. 

* 1 ha stromového porostu odebere z atmosféry 33 tun pra-

chu ročně. 

* 1 m široký pás zeleně zeslabí hluk o 1 decibel. 

Ale uznáš-li, ţe je můj konec skutečně nezbytný, pak prosím 

zasaď mého potomka, i kdyţ to bude trvat mnoho let, neţ on 

mě plnohodnotně nahradí. 

Prosím, buď mi citlivým a moudrým hospodářem. 
 

        Za stromy účastníci projektu STROM z Klubu otevřených dveří 

foto -dm- 

foto -dm- foto -dm- 
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 Ve středu 12. května se v Základní škole Kasejovice 

konala tradiční akademie. Co všechno se ţáci kasejovické 

školy naučili za tento školní rok, přišly zhlédnout desítky 

rodičů, prarodičů, sourozenců, přátel a známých. Celkem 

dvanáct čísel, která byla na programu, stačilo během devade-

sáti minut publikum pobavit, rozesmát, dojmout a roztleskat.  

 Akademii zahájilo vystoupení hudebního sdruţení 

Notička pod vedením Oldřicha Ondrušky doplněné tanečky 

v podání ţáků a ţákyň prvního stupně. Básničkami pozdravili 

své maminky letošní prvňáčci a píseň „Tři ţluté citrónky“ jim 

zazpívali ţáci druhé třídy. Ti své vystoupení, podobně jako 

jejich starší kolegové ze třetí třídy, obohatili kouskem diva-

delního kumštu. Přestoţe třeťáci reprezentovali na akademii 

kasejovickou základní školu, nebáli se vystoupit 

s představením „Mořská mateřská škola“.  

 Rozezpívat přišly publikum „Yellow Princess“ – ţá-

kyně 8. ročníku, s anglickou písní Marit Larsen „If song 

could get me you“ a slovenskou písní zpěvačky Kristiny  

 

„Horehroní“. Následovala vystoupení Kristiny Bašnikové a 

Antonína Řehoře, kteří přednesli básně z recitační soutěţe. 

Po nich opět zazpívala děvčata z „Yellow Princess, tentokrát 

píseň švédské skupiny ABBA „Super trouper“. S dalšími 

básněmi vystoupila Kateřina Řehořová a Carolina Weise.  

 S dojemným překvapením přišli své maminky pozdra-

vit ţáci páté třídy, kteří si připravili „Písničku pro mámu“. 

Rozesmát se publikum podařilo moderním pojetím klasické 

pohádky „O perníkové chaloupce“, kterou nacvičily ţákyně 

7. a 8. ročníku v dramatickém krouţku. Po nich vystoupili 

ţáci 4. třídy se svou anglickou písní. Školní akademii zakon-

čily všestranně nadané „Yellow Princess“ svým tanečním 

vystoupením.  

 Poděkování patří všem, kdo se na přípravě jednotli-

vých čísel podíleli – ţákům kasejovické základní školy a je-

jich učitelům, a také publiku, které dokázalo jednotlivá vy-

stoupení náleţitě ocenit potleskem.  

    Štěpánka Löffelmannová 
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Kulturně společenské centrum 
 

srdečně zve na výstavu 
 
 

 
 

 

 

 

18. a 19.června od 9 do 17 hod. 

20. června od 9 do 15 hod. 
 
 

Vystaveny budou kaktusy  

z několikatisícové sbírky  

pana Pavla Růta, který čerstvým  

majitelům kaktusů v těţkých  

začátcích rád poradí. 

 

 

 Podobně jako v minulých školních letech se i 

v letošním školním roce 2009/2010 ţáci kasejovické 

základní školy zúčastnili nejrůznějších vědomostních 

soutěţí a olympiád. Jejich účasti na okresních kolech 

olympiád a soutěţí předcházelo úspěšné absolvování 

školních kol. V letošním školním roce měli ţáci největší 

zájem o soutěţ „Matematický klokan“, které se zúčastni-

li jak ţáci prvního, tak druhého stupně. První místo ob-

sadil v okresním kole této soutěţe – v kategorii „Kadet“, 

Lukáš Slavíček, ţák třídy 8.B. Okresního kola 

„Matematického klokana“ se dále zúčastnily ţákyně 

prvního stupně – Michaela Juráčková a Tereza Rousová. 

Své matematické vědomosti si v okresním kole matema-

tické olympiády prověřili ţáci třídy 8.B – Pavlína Vo-

dičková a Lukáš Slavíček. Pavlína Vodičková se 

s dalšími soutěţícími dělila o 2. – 3. místo, Lukáš Slaví-

ček o 4. – 5. místo.   

 Své zástupce měla třída 8.B rovněţ v zeměpisné 

olympiádě, na které školu zastupovali Lukáš Slavíček a 

Anna Mašková, jeţ se zapojila také do soutěţe cizích 

jazyků – anglický jazyk. Soutěţe v anglickém jazyce se 

zúčastnila i ţákyně 9. ročníku Nikola Chárová. Své zna-

losti z historie si s ostatními soutěţícími v okresním kole 

dějepisné olympiády poměřily ţákyně třídy 8.B – Anna 

Mašková a Pavlína Vodičková.  

 Početné zastoupení měla Základní škola Kasejo-

vice v okresním kole recitační soutěţe, které se zúčastni-

li ţáci jak prvního, tak druhého stupně. Čestné uznání 

v této soutěţi získala ţákyně 3. třídy Kristýna Bašniko-

vá, ţákyně 7. ročníku Barbora Ţáková a Pavlína Vodič-

ková z třídy  8.B. První místo v recitační soutěţi obsadi-

la ţákyně  8.B Anna Mašková. 

 Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou 

poděkovat všem ţákům za jejich účast na vědomostních 

soutěţích a olympiádách a všem učitelů, kteří svůj čas 

věnovali jejich přípravě.   

   Štěpánka Löffelmannová 

 

 V úterý 25. května vyrazili ţáci 7., 8. a 9. ročníku na výlet 

do Malé pevnosti v Terezíně, který leţí v Ústeckém kraji. Cesta 

byla dlouhá a namáhavá, ale prohlídka za to stála.  

 Jiţ od konce 18. století byla terezínská Malá pevnost vyuţí-

vána jako věznice vojáků a lidí spojených s národně osvobozenec-

kými boji. Během 2. světové války zde byli vězněni hlavně Češi, 

posléze Poláci, Němci a Jihoslované. Zajatci zde ţili v nelidských 

podmínkách, avšak nejhůře na tom byli Ţidé. Do konce druhé svě-

tové války prošlo Malou pevností na 32 000 zatčených, z toho 

5000 ţen. Převáţnou většinu tvořili lidé zatčení za různé projevy 

odporu vůči nacistickému reţimu. Ti umírali v důsledku špatných 

ţivotních podmínek, nemocí (zápal plic, tyfus) a týrání. Vězni byli 

zavíráni do různých druhů cel podle typu provinění. V samotkách 

izolovali vězně, jimţ byl uloţen zostřený trest nebo byli odsouzeni 

k popravě, případně ty, se kterými dosud neskončily výslechy.  

  

 V jednotlivých hromadných celách bylo vězněno 400 aţ 

600 lidí. Jako jeden z nejkrutějších trestů se povaţovalo uvěznění 

do cely bez přístupu světla. To zanechávalo veliké následky na 

zraku a orientaci v prostoru. Nejzdatnější zajatec vydrţel v tmavé 

komoře tři a půl roku a následně zemřel. Další tu pak za účelem 

niţšího trestu přebýval 8 měsíců, neţ ho přivedli na popravu.  

 V předpolí Malé pevnosti byl zaloţen Národní hřbitov, na 

nějţ byly postupně přeneseny a pochovány ostatky asi 10000 obětí 

z policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, ţidovského ghetta ve 

městě Terezín a koncentračního tábora Litoměřice. Na závěr pro-

hlídky Malé pevnosti zhlédli ţáci dokument o Terezíně - v kině, 

které bylo postaveno pro dozorčí personál.  

 Celý výlet si všichni moc uţili a odnesli si z něj nezapome-

nutelný záţitek.  

       Anna Mašková a Hana Procházková, ţákyně třídy 8. B 

foto -lfs- 

foto -lfs- 



 

 

 

S nástupem jara vyměnili ţáci 

př írodovědně -dějepisného 

krouţku školní lavice za ven-

kovní prostředí. Na své první 

jarní putování se vydali v pátek 

23. května s novými dalekohle-

dy na nedalekou louku u cihel-

ny, aby si vyzkoušeli, kam aţ 

s nimi dohlédnou. Hlavním 

cílem výpravy bylo pozorovat 

čápy na komíně staré cihelny, 

kteří se do Kasejovic kaţdo-

ročně vracejí, aby zde přivedli 

na svět své potomky.  

Při svém dalším putování zaví-

tali ţáci přírodovědně -

dějepisného krouţku 7. května do kostela sv. Jakuba 

v Kasejovicích, aby poznali jeho historii a patrona – sv. Jaku-

ba, kterému je kostel zasvěcen. Při prohlídce kostela se se-

známili se základními prvky stavebních slohů – gotiky a ba-

roka, atributy sv. Jakuba, sv. Václava, sv. Antonína, sv. Jana 

Nepomuckého, svatých Petra a Pavla a dalších. Dozvěděli se, 

jak je kostel rozdělen, k čemu slouţí kazatelna, zpovědnice, 

křtitelnice, oltář a další kostelní zařízení. Na závěr exkurze 

zavítali ţáci přírodovědně-dějepisného krouţku na místní 

hřbitov, který se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. 

Jakuba, a seznámili se s místem posledního odpočinku vý-

znamných osobností, které v Kasejovicích působily.   

Svou třetí výpravu ţáci věnovali mapování kříţků, 

kapliček a Boţích muk v horní části Kasejovic. Zastavili se u 

kříţku u hasičárny, na rozcestí  hlavní silnice na Nepomuk 

s vedlejší silnicí na Řesanice. Odtud se vydali ke kapličce u 

památného kasejovického akátu. Zde se seznámili s jeho stá-

řím a rozměry. Po změření obvodu kmene zjistili, ţe k jeho 

obejmutí jsou potřeba tři páry rozpřeţených rukou. Od ka-

sejovického akátu se ţáci vydali ke kapličce sv. Martina. Své 

putování zakončili u kostela sv. Jakuba na kasejovickém ná-

městí.  

                                    Štěpánka Löffelmannová 
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 Jednoho středečního rána jsme se vydali na školní 

výlet do oblasti tzv. „České Sibiře“. Název této oblasti vzni-

kl počátkem 20. století. V té době sem přijel spisovatel a 

novinář Jan Herben na své letní sídlo, kde ho zasáhla vánice. 

Proto se této části Čech říká „Česká Sibiř“. Kdyţ jsme přijeli 

na „Sibiř“, hned nás přivítalo deštivé počasí.  

 Naše první zastávka byla v Chýnově, kde jsme se 

vydali prozkoumat jeskyně. Ty nás zavedly aţ 50 metrů pod 

zem. V Chýnovských jeskyních jsme zhlédli krásy v podobě 

kamenného čertíka, ohníčku s čarodějnicí a malých či obřích 

hrnků na stropech. Z Chýnova jsme přejeli do Pelhřimova 

s překrásným náměstím. Zde jsme navštívili Muzeum rekor-

dů a kuriozit, kde nás zaujalo mnoho unikátních exponátů. 

K vidění byly např. nejmenší motorky, různé stavby ze sirek, 

fotografie 21leté kočky či kilometrová šála. Na programu 

byla ještě prohlídka města Tábor. Počasí nám však nepřálo, 

proto jsme se zastavili pouze v jednom z tábor-

ských nákupních center. Výlet se nám všem líbil a byl velice 

zajímavý.  
   Lucie Chodorová, Barbora Ţáková, Josef Chaloupka  

         a Ondřej Šustr, ţáci 7. třídy 

  
VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY KASEJO-

VICE „POZNÁVÁME SVŮJ KRAJ“ NALEZNETE NA WEBO-

VÝCH STRÁNKÁCH PROJEKTU 
 

www.poznavamesvujkraj.cz 

www.poznavame-svuj-kraj.cz 

 

 

 

foto -lfs- 

foto -lfs- 

Obří bundu z pelhřimovského 
Muzea rekordů a kuriozit nakres-

lil Jan Šimůnek - 7. třída 

Pelhřimovskou věţ nakreslil Ondřej 
Zeman - 7. třída 

http://www.poznavamesvujkraj.cz
http://www.poznavame-svuj-kraj.cz


 

 

 

 

 

 
 

94 let  Helena BENÁČKOVÁ Kotouň 
88 let Anna MAŠKOVÁ Přebudov 
84 let  Anastázie KABÁTNÍKOVÁ Starý Smolivec 
81 let Vlasta JIŘINCOVÁ Kladrubce 
  Václav TOPINKA Hradiště 
80 let Karel MATOUŠEK Kasejovice  
  František LEDVINA Kasejovice 
79 let Bohuslava TYRPEKLOVÁ Oselce 
  Miloslava VACKOVÁ Mladý Smolivec 
78 let  Josef VADLEJCH Zahorčičky 
77 let Marie TŘEŠTÍKOVÁ Polánka 
  Václav HOULÍK  Oselce 
  Anna BRAUNOVÁ Hradiště 
76 let Marie HAJNÁ Kladrubce 
  Anna CIGLEROVÁ Kasejovice 
75 let Jiřina ŠMÍDOVÁ Ţivotice 
  František JEDLIČKA Kasejovice 
  Alena VADLEJCHOVÁ Zahorčičky 
  Věra ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 
  Marie SKUHRAVÁ Polánka 
  Josef MAREK Hradiště 
74 let Adolf KARKULÍN Kasejovice 
  Helena KECOVÁ Doţice 
  Boţena BAMBUSOVÁ Zahorčičky 
73 let Anna BÁRTOVÁ Radošice 
  Marie CIKÁNOVÁ Oselce 
71 let Karel ROLNÍK Hradiště 
70 let Josef JÍCHA Kasejovice 
  Václav CHVÁTAL  Hradiště 
65 let Bohumila VRÁTNÍKOVÁ  Kasejovice 
  Jaroslav BOUŠE Kasejovice 
60 let Josef NOVÝ Újezd 
  František HEFERT Kasejovice 
  Jaroslava VAVROUŠKOVÁ Kasejovice 
  Josef CHLANDA Nezdřev 
  Marie CHLANDOVÁ Nezdřev 
  Marta CHALOUPKOVÁ Nezdřev 
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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: 
 

  Sydney Sheldon: Pokud přijde zítřek 

  Barbara Cartland: Cestou ke štestí 

  Wilbur Smith: Triumf slunce 

  Nora Robertsová: Síla ohně  

  David Morrel: Bludičky 

  Vlasta Javořická: Můj ţivot - 3. díly 
  

Naučná literatura pro dospělé: 
 

  Wiliam B. Breuer: Záhady 2. světové války 

  G.Guadalupi, G. Reina: Hrady a zámky světa 
  
Literatura pro děti a mládeţ: 
 

  Iva Hercíková: K domovu se nedívej, anděli 

  Zuzana Francková: Holandské prázdniny 

  Zdeněk Miller: Krtek a paraplíčko 

   

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Kulturně společenské centrum nabízí od září 2010  
 

 

 

( kresba, modelování...) 
 

pod vedením sochaře pana V. Česáka 
 
 

 

Informace tel. 602 429 346 

 

 

 

 

vystoupí 5.7. od 17 hod.  
 

v letním kině Kasejovice s hrou 
 

STŘÍPKY NÁRODNÍHO  

POBLOUZNĚNÍ 
 

VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ! 
 

  Srdečně zvou  pořadatelé 

 

 
 

         Lucie Červenková, Polánka 
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Kulturně společenské centrum  
nabízí  

zájemcům o francouzský jazyk od září 2010 

 
 
 

Informace na tel. čísle 602 429 346. 

 

(dokončení z předchozího čísla) 
 

    Pohřeb stráţce hranic Československého státu, mladosmolivec-

kého rodáka, který ani nestačil zaloţit vlastní rodinu, se konal na farním 

hřbitově v Budislavicích, s vojenskými poctami a salvou čestné jednot-

ky. Pro úplnost je nutno dodat, ţe zpráva o úmrtí syna byla osudnou 

ranou i pro jeho otce Jiljího. Skončil postiţen srdeční mrtvicí. 

Protoţe k události došlo v krizovém období státu a bezprostřed-

ně následovalo odstoupení pohraničního území, demise prezidenta re-

publiky, labilní druhá republika a dlouhá okupace, stráţmistrovi vrazi 

nebyli nikdy potrestáni ani vypátráni. Pro úplnost zbývá dodat, ţe ozbro-

jené střety v okolí Mostu, tedy v Brandově, v Hoře sv. Kateřiny a u cel-

nice Mníšek se ještě vystupňovaly. Ke skutečné bitvě tady došlo dne 27. 

září. Státní hranici překročilo na 200 dobře ozbrojených příslušníků frei-

korps. Obsadili nejen zdejší zbrojovku, ale i celé městečko. Čeští obrán-

ci museli ustoupit přesile. Rovněţ celnice v Mníšku byla zcela vydran-

cována a zpustošena. Teprve dne 29. září, za pomoci přisunutých posil, 

se podařilo zatlačit útočníky za státní hranici. Německý rozhlas v Lipsku 

později přiznal 15 padlých a 25 zraněných Němců v boji o Brandov. Na 

české straně tady kromě str. Staňka padli str. Heřmánek, des. Tománek a 

finanční dozorce Dlesk. Těţce raněných bylo osm. Podobné konflikty se 

odehrávaly v celém pohraničí. Zklamání našich vojáků a policistů bylo 

dokonáno, kdyţ o několik hodin později museli uposlechnout rozkaz a 

obtíţně znovudobitá stanoviště opustit. Dne 29.září 1938 totiţ podepsali 

Hitler, Mussolini, Chaberlain a Daladier v Mnichově dohodu o odstou-

pení čs. pohraničního území Německu a 30.9. čs. vláda mnichovský 

diktát přijala. Pohraničí bylo odstoupeno německé straně. Do kritické 

situace se dostali zdejší české rodiny. Jejich útěk do vnitrozemí 

s nejnutnějšími osobními věcmi mohou popsat jen oni sami. 

Stráţmistr Václav Staněk byl vyznamenán ministrem národní 

obrany generálem Ludvíkem Svobodou „Válečným kříţem 1939“ in 

memoriam aţ o deset let později - dne 13. února 1948. Současně byl 

povýšen do hodnosti nadstráţmistra. 

Pan Milan Veselý, příbuzný zavraţděného, pravidelně navště-

vuje místo jeho skonu, kde chystá umístění malého pomníčku. 

V nevyhlášené 

válce, jen od po-

čátku září 1938 

do 15. ledna 

1939, padlo v boji 

proti nacistům, 

beckovským a 

h o r t h y o v s k ý m 

teroristům při 

výkonu sluţby 

262 českosloven-

ských vojáků a 

příslušníků Stráţe 

obrany státu. Ve 

stejném období jich 316 utrpělo zranění. O pět měsíců později, v březnu 

1939, na Slovensku a Podkarpatské Rusi padlo dalších čtyřicet českoslo-

venských vojáků a 120 bylo raněno. 

Vtírá se otázka, proč se o těchto událostech a padlých stráţcích 

hranic státu dodnes příliš neví. Je to vina medií nebo něčí zájem,  ţe se o 

nich nemluví?  Výsledek je jasný. Češi dnes neví, co byla Stráţ obrany 

státu. Oběti nacismu z roku 1938 by si zaslouţili pozornost tisku, roz-

hlasu i televize v historických pořadech, nebo alespoň u příleţitosti stát-

ních svátků, jmenovitě při výročí 28. října. Jejich seznam a příběhy by 

měly být trvale vyvěšeny na internetu, aby současníci měli lepší přístup 

k přímým dokladům z historie našeho státu. 
         Karel Kabátník 
 

 

Ruští obránci Prahy pochovaní  

na hřbitově v Kasejovicích  
( hrob č. 531 - v nejhořejší levé části hřbitova) 

 

1) Petrov Pavel, vojín - narozen 1920, zemřel 9. 

května 1945 u Předmíře - raněn u Prahy??, 

pohřeb 11. května 1945 

2) Popov Nikolaj, vojín - narozen 1912, zemřel 

10. května 1945 u Předmíře (zastřelil se) 

3) Birjukov Boris, vojín - narozen 12. září 1925, 

zemřel 12. května 1945 u Chloumka (zastřelil 

se), pohřben 13. května 1945 ( dle ústního 

sdělení pohřben v nejspodnější části hřbitova 

poblíţ bočních vrat) 
 

Pozn. Shora uvedené údaje jsou přepisem zázna-

mu pocházejícího z pozůstalosti paní Marie Kápa-

rové z Kasejovic. 

Jsem přesvědčen, ţe byly svého času čerpány ze 

spolehlivých pramenů, přesto si však zaslouţí 

jistého vysvětlení, plynoucího z později zjištěných 

skutečností: Všichni tři jmenovaní byli (a snad 

stále ještě jsou) povaţováni za příslušníky 1. divi-

ze Ruské osvobozenecké armády (ROA - Vlasov-

ci). To však platí pouze o Nikolajevu Popovovi a 

Borisi Birjukovovi. 

Pavel Petrov s velkou pravděpodobností hraničící 

s jistotou patrně patřil ke skupině ruských partyzá-

nů, kteří v druhé polovině dubna 1945 přišli v 

německých uniformách a se zbraněmi od Laţan 

přes Řesanice, Polánku, Kasejovice do okolí Před-

míře a Mladého Smolivce. 

5. května přišli do Kasejovic pod velením kap. 

Bruskina a por. Kudrjavceva a pomáhali místnímu 

Revolučnímu výboru v jeho práci. Ubytováni byli 

v budově tehdejší Měšťanské školy v přízemí, 

poslední třída vlevo na konci chodby. 

Ve skutečnosti to nebyli partyzáni v pravém slova 

smyslu, ale ruští váleční zajatci, transportovaní po 

ţeleznici od Plzně do Českých Budějovic. Jejich 

vlak byl 20. dubna 1945 u Katovic napaden spoje-

neckými bitevními letadly, čehoţ zajatci vyuţili, 

nějak získali německé uniformy i zbraně a podaři-

lo se jim uprchnout. Aţ do 5. května se skrývali 

po lesích, nebo u místních obyvatel. 

Pavel Petrov nebyl asi raněn u Prahy, kde však 

své smrtelné zranění utrpěl, není známo. Poně-

vadţ zemřel  9. května, tedy nejméně jeden den 

před tím, neţ do prostoru Předmíř - Kasejovice - 

Lnáře dorazili na svém ústupu od Prahy první 

příslušníci Vlasovovy armády (10. a 11. května), k 

nim nepatřil. Mimo to nad jeho hrobem stříleli 

čestné salvy kasejovičtí „partyzáni“ na znamení, 

ţe to byl jejich druh. Pohřeb byl vypravován z 

kasejovické, tehdy Obecné školy, a poslední slova 

rozloučení nad rakví pronesl řídící učitel Bohumil 

Beran.     -káf- 

      

 

Místo střetu v Zeleném Dole u Brandova  
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„Na svatého Jána otvírá se k létu brána“ (24. června) 
 

V měsíci červnu začíná léto, na které se těší děti, dospělí, ale i zvířátka a ptá-

ci. Začínají zrát jahody a třešně. Teplé počasí nás láká k pobytu venku a k 

vodě.  

„Hurá prázdniny“ - společně si zakřičíme poslední červnový den. Slovo 

prázdniny moţná vzniklo od slova „prázdno“ - to bude ve školách a školkách 

brzy, aţ zvonek zazvoní u těch „velkých“ tento školní rok naposledy. Neţ se 

tak stane, čeká nás ještě spousta zajímavých akcí. 

● Den dětí - oslavíme sportem. Olympiáda v naší školce s dětmi z MŠ Starý 

Smolivec 

● Divadelní představení „Hrnečku vař!“- divadélko Dráček 

● Školní výlet na hrad Švihov s ekopohádkou 

● Návštěva 1. třídy ZŠ 

● Rozloučení s předškoláky s pasováním na školáčky 

● Vítání prázdnin, rozloučení se školním rokem s rodiči „Putování s Čmel-

dou a Brumdou“ 

Brousek pro tvůj jazýček 
 

Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji to sám. 

Bazén v Mačkově nás nezklamal, voda byla super! Společně jsme si zařádili a 

uţ víme, ţe se vody nebojíme!  

Trochu jsme si zahráli na indiány a kovboje. 

 
Provoz v MŠ Kasejovice  

v době prázdnin: 

 
 

MŠ bude uzavřena od 19.7.2010 

      Školní rok 2010/2011 bude zahájen 

1. září. 
 

Děti a zaměstnanci  

mateřské školy přejí všem krásné léto  

a prázdniny! 
                

Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice 

„Kovboj“ Honzíka Flachse.  

Obrázek namaloval Ondrášek Löffelmann. 

Záţitky z výletu namaloval Jaroušek Fous. 

 

foto -il- 

foto -il- 

foto -il- 

foto -il- 

Karel Makoň z dobrovolného  

ekologického spolku 

Přáli jsme maminkám 
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 Vţdy kolem poloviny května se v naší školce schází-

me, abychom společně oslavili Den matek. Po přivítání mami-

nek i ostatních hostů  děti zatančily country tance. Zapojili se i 

ti nejmenší prckové a zvládli to opravdu dobře. Potom děti 

přednášely a zpívaly písničky o maminkách. Děti také před-

vedly cvičení s říkadly a zazpívaly písničku od J. Uhlíře Stro-

my. Adélka Konvářová nám zahrála na flétnu písničku 

z pohádky Tři oříšky pro Popelku. S velkou chutí také děti 

předvedly loupeţníky v písničce Pod dubem, za dubem.  

Na závěr vystoupení předaly svým maminkám přáníčka a vy-

zdobené dečky.    Svatava Šlaisová 

 

 

 

 V naší školce děti rády zpívají a k oblíbeným  písnič-

kám patří i ty od J. Uhlíře. A proto, kdyţ přišla nabídka po-

řadu z Měšťanské besedy z Plzně, dlouho jsme se nerozmýš-

leli a objednali jsme si vstupenky. Na středu 28. 4. jsme se 

všichni opravdu těšili, přestoţe jsme si museli vystát frontu, 

protoţe o představení byl velký zájem. To nám ale vůbec 

nevadilo, protoţe jsme alespoň měli dost času prohlíţet si 

krásně zrenovované sály Měšťanské besedy. Společně 

s dětmi z jiných škol a školek jsme strávili příjemnou hodinu 

zpěvu se samotným autorem J. Uhlířem, který také s námi 

zpíval a doprovázel  na klavír. Děti  si zazpívaly písničky ze 

známých pohádek např.: Není nutno, Kaţdý den, Pod du-

bem, Dělání, Statistika, Skřítkové, tesaři a také si zazpívaly  

některé písničky o zvířatech. Hodina uběhla jako nic a uţ 

jsme se museli rozloučit. Myslím si, ţe si kaţdý odnášel 

krásný záţitek, protoţe slyšet zpívat najednou tolik dětských 

hlásků, to se jen tak nepovede. 

 V autobuse jsme si snědli oběd, který jsme měli s 

sebou a vyrazili jsme směrem na Doubravku k Záchranné  

stanici ţivočichů. Tam nás přivítal pan Makoň a ukázal nám 

poraněné ptáky, o které teď pečují. Nejvíc se dětem líbil výr 

Kuba a kavka. Zajímavé také bylo krmení malého ptačího 

holátka, které vypadlo z hnízda. Pracovníci Záchranné stani-

ce měli pro děti připravenou naučnou stezku, kde děti hleda-

ly a plnily dané úkoly. Spokojené děti, plné nových záţitků a 

dojmů, pak většinou prospaly zpáteční cestu domů. Výlet se 

nám opravdu vydařil i počasí nám přálo, a tak uţ se zase 

těšíme na další výlet. To se pojedeme podívat na Švihov.                 

                             S. Šlaisová, ředitelka  MŠ Starý Smolivec  

 

 

 

 
 

Další jiţ VIII. ročník největšího závodu traktorů v ČR při-

pravuje SDH Doţice na 5.7.2010. Po loňském rekordním 

závodu, kdy téměř 100 traktorů sledovalo 4000 diváků, pořa-

datelé doufají, ţe i letošní ročník bude podobně úspěšný. 

„Přípravy jsou v plném proudu. Podobně jako v minulých 

letech je připravena náročná terénní trať, dostatek místa i 

občerstvení pro diváky a bohaté ceny pro závodníky“, říká 

jeden z organizátorů Robert Krejčí. V průběhu dne bude 

předváděna současná moderní zemědělská technika. Závody 

moderuje Radek Nakládal, pro děti jsou připraveny atrakce 

zdarma. Přijďte se na státní svátek v pondělí 5.7.2010 podí-

vat na závody, na které se nedá zapomenout! Veškeré 

podrobnosti na 
 

 www.traktoriada.cz 

 

 

 

 

TJ Starý Smolivec ve spolupráci  

se sponzory pořádá  
 

dne 4. července 2010 od 13.00 hod  
 

na hřišti ve Starém Smolivci  

„Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“.  

Pro děti budou připraveny nejrůznější sportovní disciplíny.  

Bude připraven také skákací hrad a nebude chybět  

překvapení. Na závěr se budou opékat vuřty.  

Soutěţící děti si odnesou sladké výhry a hezké záţitky. 
 

Po skončení akce pro děti bude na hřišti následovat  

od 19.00 h taneční zábava na parketu.  

K poslechu a tanci bude hrát MINI MAX. 
 

Srdečně všechny zveme. 
Záţitky z výletu namaloval Jaroušek Fous. 

foto -sš- 

foto -sš- 

foto -vb- 

http://www.traktoriada.cz
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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - KASEJOVICE 
 
Č. str. 

 
Strana 

 
Kasejovice 

 
Polánka 

 
Řesanice 

 
Újezd 

 
Chloumek 

 
Kladrubce 

 
Podhůří 

 
CELKEM 

4 Věci veřejné 55 8  2 3 2 1 71 

6 Komunistická strana 56 11 10 14 5 5  101 

7 Koruna Česká 1       1 

9 ČSSD 91 3 7 12 14 12 13 152 

13 Strana Práv Občanů 16 1 1 1 1   20 

15 TOP 114 1 1 5 7 8 2 138 

17 KDU-ČSL 29  3 6 3 5 1 47 

18 Volte Pravý Blok 1    1   2 

19 Česká strana nár. soc.     1   1 

20 Strana zelených 16  1 1 4 4 1 27 

21 Suverenita  22 1 1 1  4 1 30 

22 Česká pirátská strana 2 5      7 

24 Dělnická str. soc. spr. 7 1  1    9 

25 Strana svobod.občanů 1       1 

26  ODS 82 6 2 5 6 6 3 110 

          

 Počet registr.voličů 760 47 56 56 55 51 30 1055 

 Platné hlasy 493 37 26 48 45 46 22 717 

 Volební účast v % 65,39 78,72 46,43 85,71 81,82 90,20 73,33 74,51 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - MLADÝ SMOLIVEC 

Č. str. Strana Ml. Smolivec St. Smolivec Budislavice Radošice Dožice Celkem 

1 OBČANÉ.CZ 0 1 0 0 0 1 

4 Věci veřejné 7 7 3 5 7 29 

5 Konzervativní strana 0 1 0 0 0 1 

6 KSČM 15 13 10 17 20 75 

9 Česká str.sociálně demokrat. 12 28 12 7 15 74 

13 Strana Práv Občanů  3 1 0 2 3 9 

15 TOP 09 11 12 2 13 12 50 

17 KDU-ČSL 0 3 3 0 6 12 

18 Volte Pr.Blok  0 2 1 0 1 4 

19 Česká str.národ.soc. 1 1 1 2 0 5 

20 Strana zelených 2 0 0 0 1 3 
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Č. str. Strana Životice  Nezdřev 

4 Věci veřejné  3 

6 KSČM 6 11 

9 ČSSD 10 16 

13 Strana Práv Občanů 1 2 

15 TOP 3 4 

17  KDU-ČSL  7 

18  Volte Pravý Blok  2 

21 Suverenita  2 3 

23 Česká pirátská str.  2 

24 Dělnická str. soc.  4 

26  ODS 17 5 

    

 Počet reg. voličů 50 100 

 Platné hlasy 39 59 

 Volební účast v % 78 59 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - ŽIVOTICE A NEZDŘEV 

       

Počet registrovaných voličů 175 174 52 98 100 599 

Platné hlasy 79 94 35 63 75 346 

Volební účast v % 46,29 54,60 67,31 64,29 76 61,70 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ  OSELCE HRADIŠTĚ 
 
Č. str. 

 
Strana 

 
Oselce 

 
Kotouň 

 
CELKEM 

 
Hradiště 

 
Bezděkov 

 
CELKEM 

1 OBČANÉ 1     1 

4 Věci veřejné 20 6 26 3 4 7 

6 Komunistická strana 10 9 19 8 11 19 

7 Koruna Česká 1  1    

9 ČSSD 40 23 63 11 9 20 

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 5 8 3 3 6 

15 TOP 13 4 17 5 8 13 

17 KDU-ČSL 3 3 6 3 15 18 

18 Volte Pravý Blok    1  1 

19 Česká strana národně socialistická       

20 Strana zelených  3 3    

21 Suverenita - blok J. Bobošíkové 11 9 20 2 5 7 

22 Česká pirátská strana  1 1 1  1 

24 Dělnická str. soc. sprav.  2 2    

25 Strana svobod.občanů 2  2 1  1 

26  ODS 19 7 26 7 10 17 

        

 Počet registrovaných voličů 190 111 301 104 88 192 

 Platné hlasy 123 72 195 45 65 110 

 Volební účast v % 64,74 64,86 64,8 43,27 73,86 58,56 

24 Dělnic.str.sociální spr. 0 1 0 0 0 1 

25 Strana svobodných občanů 0 2 0 0 1 3 

26 ODS 22 20 3 6 8 59 

21 Suverenita-blok J.B. 6 2 0 11 1 20 



 

 

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 motorovou pilu profi Husquarna - model 266 (vyhřívaná 

rukojeť), obsah 66,7 m3, málo pouţívaná od chalupáře. Vhodná 

do lesa. Řezná délka lišty 35 cm. První majitel. Původní cena  

      22 000 Kč, nyní 9 000 Kč - při rychlém jednání sleva.  

      Tel. 775 991 651 - Oselce. 
 

● Prodám štěňata - Bernský sal., čistokrevná, bez PP, dobří hlídači, 

vhodná k dětem, odčervená, očkovaná. K odběru od 27.6.2010.  

      Tel. 722 905 558. 
 

● Hledám podnájem bytu v Kasejovicích.  

      Tel.728 504 128. 

 

 

Pohřební ústav Jan Hořejš 
 

Ţiţkova 120, Blatná 
 
 

Otevřeno:  
Po - Pá 8 – 17,  So 8.30 – 11.30  

tel.: 383 422 073 
 
 

Nepřetrţitá sluţba 24 hod. denně, 7 dní v týdnu 

včetně svátků na tel. číslech: 

 

383 422 464, 603 512 653, 

604 213 930, 775 968 082 
 

Zajišťujeme veškeré pohřební sluţby (převozy  

a pohřby po celé ČR, kopání hrobů, parte, květiny,  

autobus, kamenické práce atd.). 

Prodej hřbitovních doplňků. 
 

Vyřízení obřadů kdykoli i po pracovní  

době, moţno i u vás doma. 
 
 

Dlouholeté zkušenosti. 
 
 

 

(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského) 

 

Dlažby Obklady 
 

Plánička Plánice 
 

Prodej keramických obkladů a dlažeb 
 

TRVALE NÍZKÉ CENY!! 
 

Kompletní dodávka zboží včetně obkladačských prací 
 

Možnost zdarma dopravit zakoupené zboží k zákazníkovi 
 

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

 Mob. 737 733 022        So     7 - 12 hod. 

 

E-mail: milan.planička@seznam.cz 

 

web: www.obklady-planicka.cz 

  

                  Zámek Lnáře 

      Připravované kulturní akce 

------------------------------------------- 

 2.7. 19:00 Nádvoří – Koncert blatenské skupiny 

                                            FALLE OCELOT 

 4.- 9.7.  LETNÍ DIVADLO – Nádvoří zámku 

                4.7.  18:00 Čert to nemá nikdy lehké 
             ...pohádka o mladém a nezkušeném čertovi ... 

               4.7. 21:00 Střípky z národního poblouznění 
             ( VÁLKOVO KOČOVNÉ DIVADLO PRAHA ) 

               7. a 9.7. 19:00  O Martinovi a Lidušce 

            ...pohádka na motiv ,,PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA,,  

              ( DIVADLO  K.U.K  NYMBURK) 

 5.-9.7.  TÝDEN NEVŠEDNÍCH PROHLÍDEK 

               prohlídky budou doplněny o zdramatizované 

              scénky z historie zámku a Lnář. 
15.7.- 28.8. VÝSTAVA výtvarnice a malířky J.Píšové 

                         KOČKY  a ,, KOČKY ,, 
 

                         
  www.lnare.cz/zamek 


