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

 
 

 
 

● Reportáţ z oslav 80.výročí zaloţení místní školy 

● Ohlédnutí za minulým volebním obdobím  

   v Oselcích 

● U3V započala zimní semestr 

● Zápisy z obecní kroniky - rok 1946  

● Výsledky mariášového turnaje 

● Školka ve Starém Smolivci má nový kabát 
 
 
 

 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.11. 2010.  

Příjem příspěvků do KN č. 11 / 2010  do 31. 10. 2010.                                          

 V soboru 25. září si kasejovická základní škola připomněla 

80. výročí svého zaloţení. Její dveře se tak úderem desáté hodiny 

otevřely široké veřejnosti, která si přišla zavzpomínat na čas stráve-

ný ve školních lavicích. Malé i velké návštěvníky školy přivítal její 

ředitel Jaroslav Viktora společně se starostkou Kasejovic Marií Čá-

povou. Ti ve svých proslovech promluvili o historii kasejovického 

školství a o proměnách, kterými škola prošla v uplynulých letech. 

Poté se návštěvníci vydali na prohlídku po škole zpestřenou progra-

mem, který si na tento významný den připravili ţáci společně se 

svými učiteli. 

 V suterénu byly k vidění prostory školní druţiny, ve kterých 

probíhala ukázka výtvarných technik. Hlad návštěvníků mohla za-

hnat ochutnávka kvalitních potravinářských produktů, se kterými do 

školy přijeli zástupci Místní akční skupiny MAS Pošumaví. 

V přízemí školy mohli návštěvníci zhlédnout poutavé divadelní 

představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký, jeţ si pro ně pod vedením 

Svatavy Balkové připravili členové recitačního krouţku. V dalších 

třídách si mohli děti a jejich rodiče pohrát se stavebnicemi, seznámit 

se s tradičními i netradičními školními pomůckami nebo si poslech-

nout trochu muziky v podání ţáků kasejovické pobočky Základní 

umělecké školy Nepomuk. Zapomenuto nebylo ani na nejmenší děti, 

kterým byl po celou dobu k dispozici dětský koutek.  

 V prvním patře školní budovy čekaly na návštěvníky další 

dvě pohádky. Perníkovou chaloupku zahrály ţákyně dramatického 

krouţku, který po celý loňský školní rok vedla Pavlína Jandošová. 

Snow white neboli Sněhurku si pod vedením Ivety Flajšmanové při-

pravili ţáci 8. a 9. ročníku poněkud netradičně, neboť se hrálo 

v anglickém jazyce. Na své si přišli také stoupenci výtvarného umě-

ní, pro které byly připraveny ukázky keramických výrobků jak hoto-

vých, tak připravených k vypálení či přeţehu. Zájemci o práci 

s keramickou hlínou či hmotou si mohli vyzkoušet zhotovit jednodu-

chý výrobek.  

Pro příznivce přírodních věd byla připravena učebna, ve 

které probíhalo poznávání rostlin a ţivočichů a mikroskopování. 

Kromě klasických mikroskopů zde byl k vidění moderní videomik-

roskop. Své znalosti z anglického jazyka, literatury a historie si moh-

li návštěvníci školy prověřit prostřednictvím rozmanitých testů, kte-

rési pro ně přichystali učitelé jednotlivých předmětů. Po celou dobu 

prohlídky školy bylo moţné zhlédnout prezentaci o kasejovické zá-

kladní škole nebo zalistovat ve školních kronikách. V cvičné kuchy-

ni bylo všem k dispozici občerstvení v podobě kávy, čaje, chlebíčků 

a zákusků.  

Vyvrcholením oslav 80. výročí zaloţení kasejovické zá-

kladní školy byl koncert absolventů kasejovické pobočky Základní 

umělecké školy Nepomuk, který se konal v sále kulturně-

společenského centra v budově staré školy na náměstí. Na koncertě 

zazněly písně v podání Ivety Chárové, Terezy Sudové, Dany Zoub-

kové, Michaely Dlouhé, Markéty Průchové, Jana Čápa, Václava 

Zoubka, Jiřího Šulce a Jana Klímy. Koncert, kde hudbu a zpěv stří-

dalo mluvené slovo, byl důstojným zakončením školních oslav, kte-

rými si kasejovická škola připomněla osm desetiletí své existence. 

    Štěpánka Löffelmannová 

foto -lfs- 

foto -lfs- 

foto -lfs- 



 

 

 

VOLÍ: 
●    ověřovatele zápisu – Trhlík František, Krejčík Stanislav 
 

SCHVALUJE: 
● program zasedání 

● rozpočtové opatření 7/2010 

● o ţádosti pana Šťastného a pana Kovaříka z Doţic na koupi 

pozemku se nebude rozhodovat z důvodu nedoloţení geomet-

rického plánu k pozemku 817/19 v k. ú. Doţice a nevytýčení 

hranic 

● provedení inventur k 31. 12. 2010 novým zastupitelstvem 

obce 

● vyplacení odměn členům zastupitelstva do konce října 2010 
 

NESCHVALUJE: 
● ţádost na sníţení nájmu v hostinci v Mladém Smolivci man-

ţelům Voříškovým z Hvoţďan  

 

ZPLNOMOCŇUJE: 
● Evu Kubovou, starostku obce ke všem úkonům a jednáním ve 

věci zajištění a podání ţádosti o dotaci z programu Zelená 

úsporám 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● kontrolu usnesení 8/10 

● informace o dokončených investičních akcí a plánovaných 

akcích do konce roku 2010 

● informaci o podané ţádosti na dotace do programu Zelená 

úsporám na budovu OÚ Mladý Smolivec a šatny TJ Starý 

Smolivec 

● zprávu kontrolního a finančního výboru 

● zprávu o hospodaření v obecních lesích do září 2010 

● informaci o nutné opravě komína MŠ Starý Smolivec 

● informaci o projednání opatření obecné povahy – ochranné 

pásmo studní ve Starém Smolivci dne 12. 10. 2010 od 11.00 

hod. na Obecním úřadě v Mladém Smolivci 
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S nástupem nového volebního obdo-

bí je třeba ohlédnout se za uplynulý-

mi čtyřmi lety a bilancovat. 

Zastupitelstvo obce Oselce mělo za 

toto období 23 veřejných zasedání a 

dvě mimořádná. Před kaţdým zase-

dáním jsme měli poradu starosty. 

Snaţili jsme se pracovat ve všech 

obcích - Oselce, Kotouň i Nová Ves. 

        V Kotouni se opravila kaplička u Řesanic, udělal se 

přístřešek u hasičské zbrojnice, opravila se hasičská klu-

bovna, oplotilo se hřiště a byly namontovány herní prv-

ky. Hasičská stříkačka byla v generální opravě. Opravily 

se částečně lesní cesty. Dlouhodobě se připravuje pro-

jekt na kanalizaci a ČOV. Nyní je připraven k územímu 

rozhodnutí. Poloţila se balená asi 220 m na místní ko-

munikaci Kotouň - Řesanice. Dokončuje se nové na-

pouštění vody na zalévání hřbitova. Snad se ještě stačí 

přemístit kontejner u hřbitova na zpevněnou plochu. 

 V Nové Vsi se dokončila dešťová kanalizace a 

udělala se nová splašková kanalizace včetně ČOV. Je to 

velký úspěch a obyvatele si toho váţí. Dále se opravil 

obecní vodovod, který se zavzdušňoval. Obec pomáhá 

při zajištění pojízdné prodejny. Kolem obce se udělal 

nový obchvat, který se napojil na místní komunikace 

 V Oselcích se koupila hospoda a první rok se 

udělalo nové sociální zařízení. Druhý rok se z kuchyně, 

masny a chodby udělal nový výčep a šatna. Třetí rok se 

opravil sál, školící místnost, tepelné čerpadlo a nová 

zateplená fasáda. Venku se zpevnily všechny plochy a 

udělalo se parkoviště.  V letošním roce se udělala ku-

chyň, sklad potravin, uklízecí místnost a sociální zaříze-

ní pro zaměstnance. Všechno je zkolaudované a bude 

záleţet na vyuţití. Udělala se také část chodníku podél 

hlavní silnice.  Bývalé kino se předělává na garáţe pro 

obecní mechanizaci. 

 Ve všech obcích se udrţují památky a zeleň. 

Místní komunikace se postupně opravují, v zimě se od-

straňuje sníh a v létě se sečou příkopy. Obecní vodovody 

jsou dosti poruchové a snaţíme se poruchám předcházet. 

V letošním roce jsme nakoupili novou lesní techniku. 

Traktor s předním náhonem NEW HOLLAND, čelní 

nakladač, naviják do lesa, pilu, křovinořez, kontejnerový 

návěs 9 t, dva kontejnéry, zadní radlice s hydr. nat. na 

sníh, mulčovač a rozmetadlo na sůl. Povedlo se nám 

získat výborného pracovníka, který techniku ovládá a 

dovede si vše opravit.  Komunální odpad třídíme a 

v kaţdé obci jsou všechny kontejnery. Cena za odvoz 

komunálního odpadu činí 450 Kč, přestoţe zajišťujeme 

dvakrát ročně odvoz velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu. 

 Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupite-

lům za jejich práci ve výborech, v komisích i samotném 

zastupitelstvu. Dále bychom chtěli poděkovat občanům, 

kteří chodí na veřejná zasedání a nebojí se říci svůj ná-

zor. Ve volbách ve dnech 15. a 16. 10. 2010 se o Vaše 

hlasy uchází celkem 30 kandidátů. Z jejich řad vybereme 

9 nových zastupitelů. Přejeme si společně pro Oselce jen 

to nejlepší.      

         Miroslav Cikán 

 

Díky poskytnutí dotace Plzeňského kraje z Programu obnovy ven-

kova se v Ţivoticích podařilo vybudovat obecní bezdrátový roz-

hlas. Celkem Obecní úřad Ţivotice investoval 170 000,- Kč z toho 

dotace činila 100 000,- Kč. "Jsme velmi rádi, ţe se nám podařilo 

rozhlas vybudovat. Bude slouţit k informování našich občanů", 

říká starosta Ţivotic Karel Hlinka.             -vb- 

 

    

    

 

foto -vb- foto -vb- 
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5.ročník Menox ligy v licitovaném míchaném mariáši probě-

hl proběhl 25.9.2010 v Budislavicích 

.       Na osmý turnaj z letošních deseti se do hostince U 

Kříţů v Budislavicích sjelo 61 hráčů. Mezi hráči nechyběly 

ani čtyři ţeny včetně Marie Kříţové, která vlastní několik 

cenných mariášnických trofejí. Na tomto turnaji se nakonec  

umístila na 16. místě.                                      . 

 Kromě ligových bodů si hráči odnesli i mnoţství hod-

notných cen. Na prvním místě se umístil Milan Mareček - 

Mariášová perleť Kladno, na druhém místě Josef Poláček - 

Albi Chodovar a třetí skončil Jiří David  - Vajgar Jindřichův 

Hradec. Kromě jednotlivců soutěţila i druţstva, kde se na 

skvělém druhém místě umístilo druţstvo KPŢE Budislavice. 

Zvítězilo druţstvo Mariášová perleť Kladno a třetí bylo druţ-

stvo Albi Chodovar. 

      -vb- 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov 

 vyhlašuje 

 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 
 

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/.  

Lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky.  

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše 

nepoškozené. Peří, péřové a vatované přikrývky,  

polštáře, deky. Obuv – veškerá nepoškozená. 
 
 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky,  

znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční dne:  
 

5.11. 2010   15 - 18 hod.  

6 .11. 2010   8.30 -  11 hod. 
 

místo: budova Agrochovu Kasejovice - přízemí 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

 aby se nepoškodily transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

Hledají se recepty! 
 

Tiskový odbor ministerstva 

zemědělství hledá recepty na 

jídla typická pro jednotlivé 

regiony v České republice.  

Jedná se zejména o tradiční 

nebo i jiţ částečně  

pozapomenutá jídla.  

Své příspěvky můţete donést 

na radnici MÚ Kasejovice. 
 

Děkujeme! 

 

 

 

Mateřská škola ve Starém 

Smolivci získala nový kabát. 

V listopadu roku 2009 jsme 

předloţili projekt na rekon-

strukci MŠ ve Starém Smo-

livci do Programu rozvoje 

venkova ČR – Realizace 

místní rozvojové strategie, 

MAS sv. Jana z Nepomuku. 

Tento projekt uspěl a o letoš-

ních prázdninách jsme ho zrealizovali. Jednalo se o rekon-

strukci stávající fasády, nátěr fasády, klempířských prvků a 

okapů, rekonstrukci zahradní pumpy, zaloţení biozahrádky. 

Dotace, která nám byla přislíbena, bude po splnění všech pod-

mínek ve výši 535 tis. Kč, přičemţ náklady na rekonstrukci se 

vyšplhají na 717 tis. Kč. Obec přidá na rekonstrukci 

z rozpočtu 182 tis. Kč. V rámci projektu vznikl na školce ob-

raz velikosti 10 m2. Paní ředitelka s dětmi MŠ připravila na 

tento velkoplošný obraz tři návrhy a děti poté hlasováním – 

lístečkovou metodou - rozhodly. Zvítězil strom s veverkou a 

symbolem obce – Zámečkem ve Starém Smolivci. Obraz na 

fasádu nakreslila za pomoci paní ředitelky Svatavy Šlaisové a 

Ivety Petříkové Markéta Kubová, umělecký manaţer projektu. 

Samozřejmě i děti, které navštěvují mateřskou školu, přidaly 

ruku k dílu a s obrázkem pomáhaly….   

                       -ek- 

 

foto -vb- 



 

 

 

Český červený kříţ 
vás zve  

na setkání s cestovatelem  

Františkem Šestákem  

 

 

 
v pondělí 15.11.v 18 hod. 

 
v Kulturně společenském  

centru Kasejovice. 
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Obec Hradiště přivítala 2.10.2010 nové občán-

ky do věku tří let: Lauru Nepokojovou, Matěje 

Petráška, Kateřinu Šulcovou, Andreu Chlando-

vou, Jakuba Kováře, Anetu Novotnou a Samu-

ela Kondela. Na oslavě nechybělo kulturní 

vystoupení místních dětí, hudební vystoupení 

Karla Čady a Jiřího Šulce, dárky pro malé ob-

čánky i květiny pro maminky. K rodičům pro-

mluvil starosta obce Petr Braun. Zápisem do 

pamětní knihy, přípitkem a malým pohoštěním 

byla ukončena slavnostní akce. Na dobrém 

průběhu se podíleli i místní hasiči a člen-             

ky komise.    

   Hana Punčochářová  

 Jak jistě vidíte,  ve středu dne 6. října ve 14 hod. zahájila opět výu-

ku Virtuální universita třetího věku (VU3V). Do lavic zasedli absolventi 

loňských kurzů spolu s novými zájemci o studium. V tomto semestru nás 

čeká téma nám blízké „Pěstování a vyuţití jedlých a léčivých hub“. První 

přednáška nás zavedla do tajemné říše hub a odkryla některá pro nás dříve 

neznámá fakta. 

Víte ţe: 

● Lidé nebyli první, kdo na Zemi pěstovali houby, ale statisíce let před 

nimi začali houby pěstovat mravenci. Známý je rod mravenců Atta, 

kteří způsob pěstování vyvinuli do detailů a to tak, ţe především houby 

slouţí k výţivě několika vývojových generací tohoto hmyzu. Které 

houby pěstují? Jsou to tzv. termitomycéty, které nevytvářejí plodnice, 

protoţe mravenci sklízejí především podhoubí. V případě, ţe mravenci 

termitiště opustí, tak se vytvoří na povrchu země - nad povrchem mra-

veniště velké plodnice těchto termitomycét  a v tropických zemích je 

obyvatelé znají a sbírají. 

● O tom, ţe houby byly u nás oblíbeny jiţ od pradávna svědčí původní 

názvy obcí např. Hřiby, Hřibojedy, Hlívojedy, Hubiles, Smrţice. 

● Nejvíce  se houby pěstují v Číně, dalším velkým producentem je Evro-

pa, USA a Kanada. V Africe, nebo v Jiţní Americe se houby skoro 

vůbec nepěstují. 

● Nejpěstovanější houbou je hlíva, ţampion je na druhém místě, na třetím 

je houba šiitaké a na čtvrtém ucho Jidášovo. 

● V Evropě se v současnosti vyrobí skoro milion tun 

ţampionů. 

● Největšími výrobci jsou Nizozemí (270 tis. tun) a 

Polsko (250 tis. tun). V ČR se vyrobí pouze 4 tis. tun. 

● Původ historie pěstování ţampionů nacházíme v 17. 

stol. ve Francii.  

Ale o tom se více dozvíme 20. října ve 14 hod., kdy se téţ virtuálně ocitne-

me v pěstírně ţampionů.                                                 -mp- 

 

foto -dm- 

foto -dm- 

foto -vb- 

foto -vb- 



 

 

 
„ P O H Y B   J E   Ţ I V O T “ 

 

Přijďte si s námi zacvičit  

AEROBIC PRO VŠECHNY 
  

- jednoduché sestavy, posilování  

na velkém míči a cvičení s měkkým  

míčem zvládnou všichni. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDY? KAŢDÉ ÚTERÝ OD 18:00 HODIN 
 

KAM? DO TĚLOCVIČNY V KASEJOVICÍCH 
 

CO S SEBOU? CVIČEBNÍ OBUV  

A OBLEČENÍ, VELKÝ I MALÝ MÍČ,  

KARIMATKU A HLAVNĚ PITÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

TJ SOKOL KASEJOVICE 

IVANA LEDVINOVÁ 
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● krajina a ţivotní prostředí 

● líbí se mi, ţe je zde zaveden plyn 

● sběrný dvůr je bezvadný 

● infrastruktura (vodovod, plyn, kana-

lizace) 

● náměstí s dominantou kostela a do-

mu Na Růţku 

● upravená bývalá ţidovská čtvrť se 

synagogou - muzeem 

● autobusové spojení s hlavním měs-

tem 

● moţnost dojíţdět vlakem za prací do 

Plzně 

● oţivení kultury v Kasejovicích  

● svoz plastů  

● moţnosti vyţití pro děti (hřiště, škol-

ní klub, krouţky, Sokol, LŠU) 

● odchod prvňáčků k autobusu za asis-

tence dospělé osoby 

V tomto čísle vám naše noviny přinášejí čtenářskou anketu: Na otázky „Co se vám v 

Kasejovicích líbí, nelíbí a co byste rádi změnili?“ odpovídali místní občané - a zde 

jsou jejich názory...anonymně. 

● nezodpovědné chování majitelů 

psů, kteří neuklízí při venčení psí 

exkrementy 

● volně pobíhající psi 

● ty „nešťastný“ kamiony 

● nárůst průjezdu kamionů obcí  

● nelíbí se mi, ţe v dolní části Ka-

sejovic není dobře slyšet místní 

rozhlas 

● po hlavní silnici není bezpečné 

jezdit na kole 

● velmi úzký chodník u Sýbků 

● nedodrţovaná provozní doba  

      lékárny 

● pálení plastů v kotlích 

● zchátralá budova „vodárny“ (?) u 

nádraţí 

● v dopoledních hodinách není vla-

kový spoj do Plzně 

● chybí mi zde krytý bazén, případně 

funkční koupaliště 

● zajištění zubaře v obci  

● obnovení provozu sauny 

● více pracovních příleţitostí 

● oprava chátrajících domů 

● kanalizace v Chloumku 

● aby občané zodpovědněji přistupo-

vali ke společnému ţivotnímu pro-

storu - odpadky, nedopalky cigaret 

na chodnících i jinde 

● více laviček u dětského hřiště pro 

nejmenší u tělocvičny 

● zachování provozu tratě Blatná -

Nepomuk s návazností na spoje do 

Plzně  

● více zeleně pro odhlučnění hlavní 

silnice 

● obchvat Kasejovic  

 
 

 
Kulturně - společenské a vzdělávací centrum  

města Kasejovice  
 

vyhlašuje  

 fotosoutěţ vydařených letních snímků 
 

 

 

 

 

 

Soutěţní fotografie je moţné přihlásit do soutěţe na Městském    

úřadě, nebo v knihovně.Do soutěţe jsou přijímány fotografie min. 

rozměrů 13 x 18 cm. Fotografie musí být na zadní straně označené 

názvem, jménem autora a místem a letopočtem pořízení.  

Všechny soutěţní fotografie budou vystaveny v obecní  

knihovně Kasejovice a  vítězové získají hodnotné ceny. 

Více informací na tel. čísle 602 429 346. 
 

Uzávěrka soutěţe: 31.12.2010 
 
 

Vyhlášení výsledků: 10. ledna 2011 v 17. 30 hod 

 

Kulturně společenské centrum Kasejovice 

nabízí výuku 

 

 

 

Tel. 721 933 386 
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U příleţitosti oslav 80. výročí zaloţení kasejovické základní školy byl pro její ná-

vštěvníky připraven bohatý program. Jeho součástí byla také prezentace projektu 

„Poznáváme svůj kraj“, který škola realizuje od dubna 2009. Všem, kdo do školy 

zavítali, byly k dispozici pohlednice a skládačka, které byly vytvořeny v rámci 

tohoto projektu. Další informace bylo moţné najít na nástěnkách, na kterých byl 

projekt prezentován.  

 Projekt byl široké veřejnosti, která mohla do školy zavítat od 10 do 16 ho-

din, prezentován prostřednictvím výtvarné dílny, kde byly k vidění výkresy ţáků 

druhého stupně a ukázky keramických výrobků, které vytvořili členové výtvarné-

ho krouţku. Zájemci o práci s keramickou hmotou si mohli vyzkoušet zhotovit 

jednoduchý výrobek. Další produkty, které během uplynulého školního roku 

vznikly v keramické dílně, si mohli návštěvníci prohlédnout v prostorách školy.  

 Pro zájemce o přírodní vědy bylo připraveno mikroskopování a to jak za 

pomoci školních mikroskopů, tak moderního videomikroskopu, které Základní 

škola Kasejovice zakoupila prostřednictvím svého projektu. Široká veřejnost tak 

mohla zhlédnout práci s tímto moderním zařízením, díky kterému lze zkoumané 

preparáty pozorovat na monitoru počítače, vyfotografovat a následně vytisknout. 

Pro zájemce o historii byly připraveny dějepisné kvízy a poznávání kulturních 

památek z regionu.  

        Štěpánka Löffelmannová 

 

 

 

foto -lfs- 

 

foto -lfs- 

foto -lfs- 

foto -lfs- 

foto -lfs- foto -lfs- 

foto -lfs- 

foto -lfs- 
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Je-li říjen hodně zelený, 

          bude leden velmi studený. 
 

Máme tu podzim, rána se topí v mlze a jsou čím 

dál tím chudší o zpěv ptactva. Stromy se  

začínají oblékat do barevných kabátků. Vítr sílí a  

vyzývá nás k pouštění draků. Abychom si smutné  

podzimní dny zpestřili, pozvali jsme do naší školky  

členy plzeňské Záchranné stanice ţivočichů - DESOP - Karla Makoně  

a Michala Boušíka. Všichni jsme se na společné setkání těšili. 
 

 

PODZIM V NAŠÍ PŘÍRODĚ 
Tak se nazývalo zajímavé a zábavné vyprávění o volně 

ţijících ptácích a zvířátkách. Záchranáři přivezli barev-

né fotografie s hádankami a samozřejmě i ţivá zvířátka 

- vyléčenou poštolku, která měla poraněné křídlo a ma-

lého jeţka, který by ve volné přírodě nepřeţil zimu. 

Jeţeček Pichláček, kterého jsme vzbudili a vyndali z 

košíku, utíkal a utíkal po koberci ... asi hledal pelíšek, 

kde by si schrupnul. Dozvěděli jsme se, jak se zacho-

vat, kdyţ najdeme v přírodě poraněného ţivočicha, 

kam se obrátit o pomoc, co dělat a co vůbec ne. Společně jsme si zazpívali 

a naučili se novou písničku o ptáčeti a Anče: 

* Anča našla ptáče, komu ho má dát? Nikomu jinému, jenom panu 

hajnému, tomu ho má dát... 

Rozloučili jsme se potleskem. Nashledanou.... uvidíme se v zimě! 

 

● Perlička z naší školky: 
Děti, jak se jmenuje strom, na kterém rostou ţaludy? - Ţaluďák! 

 

● Kmotrovství naší MŠ: 
Naše školka se stane kmotrem sovy pálené z plzeňské ZOO. Budeme při-

spívat na její ţivot v ZOO. 
 

    Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice 

 

Říkáme si: 
 

Dříve než se do hry dáme, 

nejprve se rozpočítáme... 

Jeden, dva, tři,  

my jsme bratři. 

Který je to mezi námi,  

co si zalez do té slámy?  

Ten, ten, ten, 

ten jde z kola ven. 

 

 

 

 
 

Rok 1946  
 K volbám do Ústavodárného Národního shromáţdění 

se v Kasejovicích dostavilo 800 voličů. Kandidátní listina č. 

1 (KSČ) obdrţela 221 hlasů, č.2 (Lidová strana) 163 hlasů, 

č.3 (sociální demokraté) 86 hlasů a č.4 (národní socialisté) 

328 hlasů. Pouze dva hlasy byly prázdné. Předsedou MNV 

byl zvolen zástupce početně nejsilnější strany p. František 

Voříšek, krejčí z čp. 173. Tajemníkem byl od 1.7.1947 usta-

noven učitel František Sloup z čp. 74. 

 Během roku 1946 byla na základě jednání MNV s 

ministerstvy přemístěna z Kraslic do Kasejovic výroba stroj-

ních krajek firmy A.Lorenz a spol. Většinou za pomoci bri-

gád byla postavena provozovna s výrobní halou, kanceláří a 

skladištěm. Tím byla obnovena stará tradice kasejovického 

výšivkářství a místní ţeny získaly pracovní příleţitost. 

 Ve dnech 20. - 21. června 1946 sehráli v sále U 

Adamců ţáci pod vedením ředitele Hrubce Karafiátovu hru 

„Broučci“. 

 Roku 1946 byla mimořádně dobrá úroda obilí a bram-

bor. 1 q pšenice stál 300 Kčs, 1 q brambor 70 Kčs. Asi 200 

zdejších občanů přesídlilo do pohraničí, kde byl dostatek 

půdy, proto se zde projevoval nezájem o zemědělské podni-

kání. 

 

foto -il- 

foto -il- 

foto -il- 

foto -il- 



 

 

 

 

 

 
 

92let  Václav BARNÁŠ Újezd 
90 let Marie ŠAMPALÍKOVÁ Polánka 
89 let Blaţena TRHLÍKOVÁ Podhůří 
86 let Stanislav SLANEC Kasejovice 
  Bohumil SLADKÝ Kasejovice 
84 let  Marie HLÍNOVÁ Chloumek 
  Jaroslav CHÁRA Řesanice 
82 let Josefa BLÁHOVÁ Hradiště 
81 let Věra VIKTOROVÁ Řesanice 
  Josef MICHAL  Kasejovice 
  Alena MELČOVÁ Kotouň 
80 let Danuše NETUŠILOVÁ Doţice 
79 let Anna JÍLKOVÁ Mladý Smolivec 
  Zdeněk FLAJŠMAN Oselce 
78 let Karel ŠKUDRNA Řesanice 
  Miloslava LEDVINOVÁ Kasejovice 
  Jiřina ŠLAJSOVÁ Mladý Smolivec 
77 let Marie JIŘINCOVÁ Hradiště 
75 let Josef HRUBEŠ Kasejovice 
  Miloslava HOŘEJŠÍ Kasejovice 
  Marie HLAVNIČKOVÁ Budislavice 
74 let Růţena JUNGROVÁ Radošice 
  Emilie KARKULÍNOVÁ Kasejovice 
  Martin ŠKYRTA Kotouň 
73 let  Marie SLADKÁ Kasejovice 
71 let Eva JEŢKOVÁ Kasejovice 
  Anna CIBULKOVÁ Nová Ves 
60 let Daniela ČERVENKOVÁ Polánka 
  Josef MINAŘÍK Chloumek 
  Anna VORÁČOVÁ Bezděkov 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 

ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 
 

TELEFON: 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

Beletrie pro dospělé: 
  Monika Czernin: Ţila jsem příliš krátce 
 

  James Patterson: Podraz 

  Susan Richardsová: Kůň, který si mě vybral 

  Nora Robertsová: Síla něhy 

  Richard Herman: Ţelezná brána 
 

 
 

 

 Naučná literatura pro dospělé: 
 

  Kam na Šumavě 

  Joe J. Heydeker, Johannes Lebb: Norimberský proces 
 

Literatura pro děti a mládeţ: 
 

  Karel Čapek: Dášenka čili ţivot štěněte  

  Gosciny, Uderzo: Asterix v Helvetii 

   

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

 

 

Adolf JIŘINEC, Bezděkov 

Růţena KREJČOVÁ, Hradiště 

Václav ČADA, Bezděkov 

 

Čas plyne dál, ale vzpomínka v srdci zůstává. 
 

Dne 4. října uplynou 2 roky,  

co nás navţdy opustila  

paní Marie MATOUŠKOVÁ 

a dne 19. října jsou tomu 4 roky, co nás opustil  

pan Václav MATOUŠEK ze Starého Smolivce. 
 

Za tichou vzpomínku děkuje rodina 

 

Dne 19. října uplyne 13 smutných let, co 

tragicky zahynul  
 

pan Tomáš TRHLÍK z Mladého Smolivce. 
 

 

Ten pocit, ţe vejdeš dveřmi, kterými jsi  

naposledy odešel s tvým elánem a  

úsměvem, ten pocit v nás zůstane navţdy. 
 

Za tichou vzpomínku děkuje a stále vzpomíná rodina. 

 

 

Kulturně společenské centrum města Kasejovice  

zve na diaprojekci  
 

Kamily Berndorffové 
 

Kamila Berndorffová je fotografka,  

publicistka, cestovatelka. 

Jiţ třináct let tráví zimu v Indii, která je jejím hlavním  

ţivotním tématem. Nejraději se pohybuje daleko  

od turistických cest, ţije na vesnici a fotografuje 

 dělníky, vdovy, vesničany, poutníky… 

Autorka dokáţe velmi poutavě a s jistou mírou  

nadsázky vyprávět o současné i tradiční Indii.  

Prostřednictvím krásných fotografií tak máte moţnost 

cestovat po této zemi domorodými vlaky, nořit se do 

posvátných vod spolu s hinduistickými poutníky či prát 

prádlo s indickými pradláky ... 
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Body forming 
s prvky pilates, kalanetiky a aerobiku 

 
Přijďte si protáhnout, posílit a zformovat  

všechny části Vašeho těla, uvolnit namáhané  

zádové svaly, odstranit tukové polštářky  

a svalové disproporce, zbavit se stresu  

při pohodové hudbě v příjemném tempu.  

Vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé! 
 

Kaţdý pátek od 18. hodin  

v kasejovické tělocvičně. 
 

A co s sebou??? 

 
 

 

 
 

Těší se na Vás  

Martina Vodičková a Martina Korejčková 

Listopad je měsícem, kdy se člověk vytrácí 

z krajiny a přírody, kdy ze země vyprchává ţivot a 

celá příroda ztrácí svou sílu a vitalitu. Listopad je mě-

sícem, kdy paradoxně oţívají světlem a hovorem je-

nom hřbitovy, místa tmy a ticha. Připomínáme si slav-

nost všech svatých i památku na věrné zesnulé. Moţná 

to není náhoda.  

V průběhu roku si připomínáme mnoho osob-

ností, které nás inspirovali svým ţivotem a jejichţ 

poselství je ţivé aţ do současnosti. Některým se dosta-

lo uznání i státním svátkem a tak zůstali ţivými i pro 

ty z lidí, kteří v Boha nevěří a jazyk víry je pro ně 

nesrozumitelný.  

Jací lidé jsou světci? Hříšní, nedokonalí a 

chybující. Čím jsou tedy tak výjimeční, ţe si na ně 

vzpomeneme i po staletích? V čem je jejich víra a 

ţivotní příklad pro nás posilou?  Oni u toho neskonči-

li. Jsou to lidé, kteří dokázali dát přednost druhým 

před sebou. Ti, kteří se rozhodli jednat správně i za 

cenu, ţe za to budou potrestáni. To je tím příkladem. I 

kdyţ jim jejich zlozvyky zůstanou a občas i oni šláp-

nou vedle, stejně si zasluhují naši úctu. Kaţdého na 

tomto místě napadne ještě několik jmen z historie. 

Nemusíme si je vyjmenovávat, je jich plný kalendář. 

Jsou tu ale ještě další jména, která v kalendáři 

nenajdeme a přece to byli lidé, kteří dokázali dát před-

nost druhým před sebou. A dokázali se rozhodnout 

správně a neustoupit ze svých zásad i za cenu vlastní 

škody. Kdo? Jsou to naši rodiče, staří rodiče, či souro-

zenci. Jsou to lidé, které moţná nikdo kromě nás  ne-

zná a nepamatuje si je. I jejich ţivot byl ale příkladem, 

tichým a laskavým. 

Na znamení úcty a vděčnosti za jejich ţivot, 

který byl mnohdy obětován právě nám, věnujme jim, 

těmto obyčejným a neznámým světcům naši vzpomín-

ku a vděčnou modlitbu. Navštivme kostelíček, který i 

oni za svého ţivota navštěvovali. Třeba je to malý 

vesnický kostelík v místě, kde uţ nebydlíme, ale obě-

tujme trochu svého pohodlí a podnikněme tuto malou 

pouť k místům a za lidmi, kterým jsme za jejich ţivota 

nebyli lhostejní a kteří se neváhali obětovat pro nás.  
                                     Mgr.Richard Ferčík, 

 farář Církve československé husitské v Kasejovicích 

 

Církev  československá husitská  

               v Kasejovicích 

 

    dne 31. října 2010 v 10 hod.  
se uskuteční  

 

Tryzna za zesnulé 
 

Všichni, kdo chcete vzpomenout při  
bohoslužbě na své drahé, doručte prosím 
čitelně vyplněnou vzpomínku do kostela 

CČSH nejpozději  
před začátkem bohoslužby.  

 
 

DALŠÍ INFORMACE NA WWW.CCSH-KASEJOVICE.CZ, 
 NEBO NA FARNÍM ÚŘADĚ 

 

Kulturně společenské centrum města Kasejovice  
pořádá 

 

v sobotu 20. listopadu 2010  

zájezd do Prahy do Činoherního klubu 

 

HRAJÍ: 
 

Rytíř OLIVER URBAN, bývalý diplomat / 

Petr Nároţný 
 

KLANFAR, velkoprůmyslník / 

Mojmír Maděrič 
 

MELITA, rozená von Szlouganová, jeho ţena / 

Nela Boudová 
 

AUREL, akademický malíř / 

Ondřej Vetchý 
 

KLÁRA, jeho ţena / 

Dana Černá 
 

Cena 500 Kč (autobus, vstupné) 

Odjezd 16.30 hod Kasejovice náměstí. 
 

Závazné přihlášky u paní Jakubčíkové v Drogerii  

do 26. října 2010. 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://sport-fitness.cz/net/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cvi__ebn___podlo_4bded498dafef.jpg&imgrefurl=http://sport-fitness.cz/net/index.php?page=shop.product_details&category_id=97&flypage=flypage.tpl&product
http://www.ccsh-kasejovice.cz/
http://www.cinoherniklub.cz/osoby.php?id=50
http://www.cinoherniklub.cz/osoby.php?id=6
http://www.cinoherniklub.cz/osoby.php?id=32
http://www.cinoherniklub.cz/osoby.php?id=9
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● Prodám tmavý med - cena 90 Kč/kg. 

      Tel.737 135 585. 

● Prodám 2 válendy bez matrací. Zakázková výroba - 

pěkné a levně. Tel. 723 678 769 - večer. 

● Prodám: 

 

 

 

● DORTY - svatební, narozeninové, dětské,  

     smetanové, ovocné 

● zákusky, mini zákusky, rolády, řezy... 

● svatební cukroví 

● vánoční cukroví 
 

Moţnost objednání také DIA výrobků. 
 

Kontakt: Műllerová Lenka, Nepomuk  

Tel. 724 707 610 

E-mail:  

l-mullerova@seznam.cz 

● víceúčelový vysavač ETA, suché i mokré čištění - 

málo pouţívaný. Původní cena 4000,- Kč, nyní 

2000,- Kč. 

● lustr čtyřramenný - dřevo tmavé, sklo mléčné, nový. 

● lustr na 8 ţárovek 40 W, kouřové sklo + zlatý kov. 

Cena 400 Kč. 

● šicí stroj šlapací Weritas - sv. skříňka, entl, vyšívání 

atd. Cena 500 Kč. 

Tel. 603 323 205. 

* sekání zahrad * kompletní servis od a do z * sekání 

zahradním trakůrkem * sečení motorovou kosou *  

příprava záhonů * výsadba květin a pletí * závlahové 

systémy * prořezávání stromů * stříhání ţivých plotů 

a okrasných keřů * dále nabízíme realizaci pergol, 

plotů, vrat a kompletní tesařské a pokrývačské práce 

* psí boudy * suchá wc atd. *  
 

DÁLE:  

Prodej pb lahví 10 kg = 310Kč 2kg = 80 Kč 

- předem nás kontaktujte na tel. 607 707 580.           

Pořádání soukromých akcí  

- narozeniny, večírky, školení, předváděcí akce  

na tel. 607707580. 

  


