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

 

sobotu 31. května se 

v kasejovickém kulturně-

společenském centru uskutečnilo 

slavnostní zasedání Zastupitelstva měs-

ta Kasejovice. Zasedání kasejovických 

zastupitelů se konalo u příležitosti za-

hájení Oslav 750 let od první písemné 

zmínky o Kasejovicích. Program slav-

nostního zasedání otevřela starostka 

Kasejovic Marie Čápová, která všechny 

přítomné pozdravila a seznámila 

s programem oslav. Poté přivítala a ke 

slovu vyzvala historika a archiváře Vla-

dimíra Červenku, jenž přítomné pouta-

vě seznámil s první písemnou zmínkou 

o Kasejovicích. Následovala vystoupení 

dětí z mateřské školy a žáků prvního a 

druhého stupně základní školy. Pak se 

slova ujal místostarosta města Kasejo-

vice Václav Červený, který všechny 

přítomné v sále seznámil se jmény na-

vržených dlouholetých členů místních 

spolků a organizací k ocenění. Byli 

mezi nimi zástupci Jednotky sboru dob-

rovolných hasičů Kasejovice, Tělový-

chovné jednoty Sokol Kasejovice, mys-

livců, zahrádkářů, chovatelů a dalších 

sdružení. Ocenění převzali z rukou sta-

rostky Marie Čápové. Následně byli 

pozváni k slavnostnímu přípitku a po 

 

hoštění. V průběhu rautu byl na plátno 

promítán dobový dokument z oslav 

Kasejovice 700 let městysem z roku 

1978.  

Součástí zahájení oslav byl 

den otevřených dveří v mateřské škole, 

základní škole a objektu hasičské zbroj-

nice. V bezprostřední blízkosti školy se 

odehrály volejbalové turnaje. Další 

program byl pro návštěvníky slavností 

připraven v areálu místních chovatelů, 

kde k poslechu hrály kapely Pěčnovan-

ka a Pavlata Band. Návštěvníci zde 

mohli rovněž zhlédnout trofeje zapůjče-

né kasejovickým mysliveckým sdruže-

ním Čihadlo.  

V den oslav nezaháleli ani 

kasejovičtí fotbalisté. Na fotbalovém 

hřišti odehráli žáci turnaj s Mrákovem a 

muži s Lužany. Fotbalová klání na zele-

ném koberci zpestřilo vystoupení bla-

tenských mažoretek Prezioso, mistryň 

republiky. Sobotním večerem oslavy 

Oslavy 750 let od první písemné zmín-

ky o Kasejovicích neskončily, neboť 

jejich program je rozložen do celé dru-

hé poloviny roku 2014. Více informací 

na www.kasejovice.cz.  

 

Štěpánka Löffelmannová 

 

 

foto -dm- 



 

 

 

Rada města mimo jiné schvaluje: 

 prodej hasičské Avie za cenu 

22.000 Kč Sboru dobrovolných 

hasičů Hradiště 

 

Jmenuje: 

 na základě výsledku konkurzního 

řízení ze dne 16.5.2014 paní Mgr. 

Štěpánku Löffelmannovou na ve-

doucí pracovní místo ředitele Zá-

kladní školy Kasejovice  s účinností 

od 1.7.2014 na období 6 let 

 

Souhlasí: 

 s koupí stodoly na parc. č. 460 a 

bývalého špýcharu na parc. č. 444 

v k.ú. Kasejovice od Agrochovu 

Kasejovice – Smolivec, a.s. a dopo-

ručuje zastupitelstvu města ke 

schválení 

Bere na vědomí: 

 závěrečný účet města Kasejovice za 

rok 2013 a doporučuje jej zastupi-

telstvu ke schválení 

 vyjádření náměstka hejtmana Pl-

zeňského kraje pro oblast zdravot-

nictví k žádosti o spolupráci při 

zajištění praktického lékaře v Ka-

sejovicích 

 sdělení ředitele Hasičského zá-

chranného sboru Plzeňského kraje 

k pravidlům odborné přípravy a 

odborné způsobilosti členů jednotek 

sboru dobrovolných  hasičů 
 

Doporučuje: 

 zastupitelstvu ke schválení účetní 

závěrku města Kasejovice za rok 

2013 s vědomím výsledku přezkou-

mání auditorem a doporučuje pře-

vést výsledek hospodaření ve výši 

3.860.401,69 Kč na účet nerozděle-

ného zisku 

 

Rada města mimo jiné schvaluje: 

 návrh smlouvy o přezkoumání hos-

podaření města Kasejovice za rok 

2014 nezávislým auditorem Ing. Ja-

nem Nozarem  

 pronájem pozemku parc. č. 684 o 

výměře 752 m2 v k.ú. Polánka u Ka-

sejovic paní Zuzaně Palodové na 

dobu neurčitou za cenu 1 Kč/rok 

s tím, že nájemce bude pozemek 

pravidelně a řádně udržovat 

 poskytnutí finančního příspěvku na 

činnost ve výši 35.000 Kč Myslivec-

kému sdružení Kasejovice 

 poskytnutí finančního příspěvku na 

činnost ve výši 35.000 Kč Českému 

svazu chovatelů Kasejovice 

 poskytnutí finančního příspěvku 

Sboru dobrovolných hasičů Újezd u 

Kasejovic na pořádání Dětského dne 

v Újezdě u Kasejovic a pověřuje pa-

ní starostku jednáním se zástupci 

sboru o výši příspěvku 

 odprodej výsuvného hasičského žeb-

říku p. Danieli Máchovi, Štěpánovi-

ce, nejvyšší nabídkou 40.000 Kč a 

pověřuje paní starostku k uzavření 

kupní smlouvy 

 

Neschvaluje: 

 pronájem části pozemku parc. č. 

219/6 o výměře 90 m2 v k.ú. Kasejo-

vice 

 odprodej hasičské Avie z důvodu 

nízké nabídkové ceny 

 

Souhlasí: 

 s návrhem odpovědi vyřazenému 

uchazeči konkurzního řízení na mís-

to ředitele Základní školy Kasejovi-

ce 

 se záměrem stavby „Stáj pro dojnice 

Řesanice“ v rámci zjišťovacího říze-

ní podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí 

  

Pověřuje: 

 p. Karla Fialu, člena Zastupitelstva 

města Kasejovice, k přijímání pro-

hlášení o uzavření manželství v Ka-

sejovicích 
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 12.5. 2014 

Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 26.5. 2014 

Mladý Smolivec slaví výročí 600 let 
Srdečně Vás zveme na setkání rodáků a přátel obce Mladý Smolivec 

u příležitosti 600. výročí od první písemné zmínky, které se uskuteční 

v sobotu 19. července 2014 

Program oslav: 

10.00 h Slavnostní mše svatá, pěvecký a chrámový sbor VELKOBOR 

10.45 h Sraz rodáků a přátel obce – prostranství před Obecním úřadem 

11.00 h Průvod k pomníku padlých a položení věnce 

11.30 h Slavnostní zahájení, křest knihy, odhalení pamětní desky Josefa 

  Siblíka 

13.00 h Společné foto, vystoupení mažoretek, přesun na cvičení 

13.30 h Hasičské cvičení Memoriál Františka Šlajse 

16.00 h Vystoupení kapely Dupalka 

19.00 h Taneční zábava - KUDRNÁČI 
 

Po celý den je občerstvení zajištěno. 

mlouváme se občanům 

z Radošic za mylně uvedené 

informace v textu na informační 

tabuli, na webu a v letácích Formanské 

stezky. V textu bylo nesprávně uvede-

no, že výstavbu zaniklé kapličky pro-

vedl Obecní úřad v Mladém Smolivci, 

neboť o výstavbu se postarali obětaví a 

věřící lidé z Radošic za pomoci milo-

dárců. 

                       Eva Kubová 

Opravený text: 

 

Kaplička sv. Anny v Březinách 
Kaplička svaté Anny mezi vsí Radošice 

a střediskovou obcí Mladý Smolivec 

brzo dosáhne čtyř set let svého vzniku. 

Byla totiž vystavěna roku 1648 na pa-

mátku konce třicetileté války. Kaplička 

byla několikrát opravována a po druhé 

světové válce zchátralá a neudržovaná 

úplně zanikla. Bylo to mezi léty 1945 – 

1955. Současná replika pochází z let 

1993 – 94. Její obnovu zajistili obětaví 

a věřící lidé z Radošic za pomoci milo-

dárců. 

        Svatá Anna je i patronkou kaple 

na radošické návsi a v den jejího svátku 

ves Radošice pravidelně slaví pouť.  

 

 

MASÁŽE V DPS 
- sportovní, rekondiční,  

odblokování páteře 
Objednávka na tel. čísle 723 38 77 48,  

                              Lenka Kunešová 



 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 rozpočtové opatření 3/2014 a 

4/2014 

 účetní závěrku MŠ Starý Smolivec 

za rok 2013 a rozdělení HV ve výši 

1040,24 Kč následovně – celou 

částku převést do rezervního fondu 

MŠ 

 účetní závěrku Obce Mladý Smoli-

vec za rok 2013 a inventarizační 

zprávu za rok 2013, Obec Mladý 

Smolivec hospodařila v roce 2013 

s přebytkem ve výši 2.773.805,90 

Kč 

 závěrečný účet Obce Mladý Smoli-

vec za rok 2013 a zprávu o výsled-

ku přezkoumání hospodaření za rok 

2013 s výhradou 

 pronájem místnosti pro telefonní 

ústřednu v Mladém Smolivci čp. 99 

o výměře 14,1 m2 firmě Telefónica 

Czech Republic, a.s. za cenu 10000 

Kč/rok 

 pronájem míst na umístění bezdrá-

tové technologie na poskytování 

internetu na objektech Mladý Smo-

livec 95, Vodárna Dožice p.č. st. 

113/1, Starý Smolivec 80, Starý 

Smolivec 1 a Radošice 10, objekt 

vždy o výměře 1 m2 za cenu 500 

Kč/objekt/rok firmě SporkNet 

s.r.o., spotřebu EE hradí nájemce 

Obci Mladý Smolivec samostatně 

 vydání souhlasu s uložením kabelu 

do země a výstavbou pojistkových 

skříní na pozemcích v k.ú. Dožice 

790, 817/10, 101/1, 584/7, 584/2 

PK 2d2, st. 115, 817/11, st. 20, 92/3 

za dodržení stanovených podmínek 

 uzavření dodatku č. 2 k nájemní 

smlouvě 311/07 na pronájem po-

zemků s firmou Agraspol Předmíř, 

a.s., kde se navyšuje cena na 1500 

Kč/ha u parcel KN a 1200 Kč/ha u 

parcel PK 

 připojení odpadní vody z domovní 

čističky do veřejné kanalizace od 

chaty čp. 98 ve Starém Smolivci za 

dodržení stanovených podmínek 

provozního kanalizačního řádu. 

 uzavření smlouvy na zpracování 

zadávacího řízení na stavební práce 

– Objekt zdravotního střediska a 

sociálních služeb s firmou Erste 

Grantika Advisory, a.s. 

 

Přijímá: 

 nápravné opatření k výhradě pře-

zkoumání hospodaření za rok 2013 

– provedení kontroly v MŠ ve 

Starém Smolivci za rok 2012 a 

2013 v měsících 4-5/2014 

 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 5/14 

 výsledek kontroly hospodaření MŠ 

Starý Smolivec za rok 2012 a 2013 

 petici obyvatel Mladého Smolivce 

týkající se nadměrného hluku 

z prostoru kravína v Mladém Smo-

livci a její zaslání kompetentnímu 

orgánu KHS v Plzni 

 doplatek dotace na cyklostezku ve 

výši 2800628,38 Kč za obě etapy 

 zaslaný dopis Státnímu pozemkové-

mu úřadu ohledně propadlého pro-

pustku na komunikaci za MŠ a od-

vodnění komunikace do Balkáčku 

vše ve Starém Smolivci 

 informace o probíhajícím soudním 

sporu s firmou A-Kepča s r.o. 

 informaci o probíhajícím zateplová-

ní OÚ v Mladém Smolivci 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 uzavření smlouvy s firmou STAFIS-

KT s.r.o. na „Zateplení objektů Ob-

ce Mladý Smolivec“ část 1 – klu-

bovna Starý Smolivec za cenu 

632089 Kč bez DPH s termínem 

dokončení 31. 8. 2014 

 uzavření smlouvy s firmou STAFIS-

KT s.r.o. na „Zateplení objektů Ob-

ce Mladý Smolivec“ část 2 – Obecní 

úřad Mladý Smolivec za cenu 

889284 Kč bez DPH s termínem 

dokončení 30. 6. 2014 

 sponzorský dar pro SDH Starý Smo-

livec na okrskové cvičení pořádané 

28. 6. 2014 u příležitosti 120. výročí 

založení sboru ve výši 10000 Kč 

 příspěvek na dítě z naší obce na te-

rénní sociální službu Raná péče Dia-

konie Stodůlky ve výši 2000 Kč na 

rok 2014 

 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 

 vysvětlení pana Jaromíra Hlinky 

z Prahy ke snížení kanalizace ve 

Starém Smolivci před parcelou č. 

129/21 

 žádost Kláry Vykasalé a Pavla Va-

lenty z Mladého Smolivce ohledně 

zatrubnění veřejné kanalizace před 

čp. 10 s tím, že nejprve bude vyčiš-

těná stoka za zatrubněnou částí u 

Vykysalých a pak bude řešena stoka 

před zatrubněnou částí 

 žádost Lenky Tůmové ze Starého 

Smolivce na řešení situace s vodou 

v části Starého Smolivce – cesta 

z Balkáčku s tím, že bude navržena 

paní Tůmové možnost umístění ob-

rubníků před jejich dům anebo navý-

šení tarasu u plotu, k navrženému 

roštu na cestu do Balkáčku musí být 

nejprve jednáno s vlastníkem cesty 

 provedené měření odběru elektriky 

zařízení SporkNet s.r.o. 
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USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  29.4. 2014 

USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  29.5. 2014 

Zámek Lnáře  
 Volné svatební termíny  

v r. 2014 
 

27. a 28.6., 2. a 30.8.,  

13. a 20.9., 4.10. 
 

Více informací na:  

zameklnare@seznam.cz , 

www.lnare.cz/zamek 

mailto:zameklnare@seznam.cz
http://www.lnare.cz/zamek


 

 

 

 

 

 

 

d května máme nového nájemce na hospodě v Oselcích. 

Po úpravách a dovybavení kuchyně otevřel 16. května 

2014. Nyní je na Oselecku nejen krásná příroda, památky, 

ale můžete se také občerstvit v příjemném prostředí s milou ob-

sluhou. Je poznat, že v tomto oboru pracoval celý život. Ven-

kovní posezení láká kolaře i učně ze SŠ Oselce. Otevřeno je 

každý den kromě pondělí od 11,00 hodin a je zde možnost si 

zakoupit svačinu, něco k pivu, oběd i večeři.  

     Miloslav Cikán 
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ezapomenutelnou akcí byl pro 

žáky 7. a 8. třídy Základní školy 

v Kasejovicích školní výlet do 

městečka Bečov nad Teplou a následně 

pak do Mariánských Lázní, známých 

nejen v Česku, ale i v zahraničí. 

 V úterý 27. května 2014 ještě 

před osmou hodinou se začali scházet 

na kasejovickém náměstí všichni účast-

níci výletu. Po příjezdu luxusního auto-

busu jsme nastoupili – odpočatí a plní 

sil – a vydali jsme se na dlouhou cestu 

do Karlovarského kraje. 

 Za deštivého, ale jinak teplého 

počasí jsme došli spolu s našimi starost-

livými učitelkami Štěpánkou Löffel-

mannovou, Ivetou Flajšmanovou a 

Zdeňkou Jadrnou ke krásnému, ale cel-

kem malému zámečku, který ve své 

trezorové místnosti skrývá vzácný 

skvost. Tím je relikviář svatého Maura, 

druhá nejvzácnější zlatnická památka 

v České republice (hned po korunovač-

ních klenotech). Na interaktivní okruh 

Relikviář sv. Maura se vydali žáci 7. 

třídy, kteří nejen vyslechli napínavý 

příběh o objevení relikviáře, ale mohli 

si maketu relikviáře sami prozkoumat a 

správně vyzdobit. Závěrem se dostali 

na krátkou chvíli do trezorové místnos-

ti, kde mohli obdivovat krásy originálu 

vzácného relikviáře.  

Žáci 8. ročníku si mezitím 

prohlédli zámecké interiéry a dozvěděli 

se spoustu informací o historii zámku. 

Bohužel nás po prohlídce chytil další 

prudký déšť, a tak jsme se místo toulání 

v parku schovali v místnosti pro ná-

vštěvníky a doufali jsme, že brzy pršet 

přestane. Marně. Při té příležitosti si 

mnozí z nás dali kávu či čokoládu na 

zahřátí. Někteří využili volný čas ke 

hraní si s meči v malé napodobenině 

hradu. Musím říct, že bylo vážně zají-

mavé vidět patnáctileté žáky spolu šer-

movat a hrát si na rytíře a princezny. 

Jsme prostě hraví… Sama jsem také 

neodolala a přidala se k nim. 

 Když ani po chvíli čekání déšť 

nepřestal, rozhodli jsme se zariskovat a 

vyběhnout do „slejváku“ směrem auto-

bus. Rozvodněná a rozbahněná přístu-

pová cesta se sice podepsala na čistotě 

a suchosti našeho oblečení, ale statečně 

jsme to všichni přežili. Paní učitelky si 

oddechly a vyrazili jsme vzhůru do 

Mariánských Lázní. 

 Jakmile se nad obzorem objevila 

lanovka, natěšeně jsme koukali z oken 

autobusu. Čekala nás návštěva známé-

ho parku Boheminium, ke kterému 

jsme se přepravili čtyřmístnou kabinko-

vou lanovkou. Mnozí z nás se báli, ně-

kteří ječeli, ale nakonec to všichni pře-

žili. V parku nás upoutala spousta zají-

mavých miniatur českých zámků, hradů 

a jiných staveb. Mohli jsme se vyfotit u 

Karlštejna, u zámku Český Krumlov, 

Máchova jezera, rozhledny a vysílače 

Ještěd, uchvátil nás i zámek Červená 

Lhota vybudovaný na opravdovém ryb-

níčku. 

 Po prohlídce a návratu lanovkou 

k restauraci Koliba jsme se vydali pěš-

ky ke zpívající fontáně, kde zrovna 

začínala znít skladba od Petra Iljiče 

Čajkovského. Všichni jsme obdivovali 

krásu a výjimečnost této fontány. Paní 

učitelky nám daly hodinu rozchod na 

občerstvení, prohlédnutí kolonády a 

zakoupení suvenýrů. Někteří z nás se 

byli na zdejší kolonádě podívat i na 

vystoupení mažoretek a hudebních sou-

borů. Unaveni, s taškami plnými lázeň-

ských oplatek, trdelníků, suvenýrů, ale i 

nového oblečení jsme nasedli do vyhřá-

tého autobusu připraveni na dlouhou 

cestu domů. 

 Na naše přání pan řidič pustil 

film, a tak se nikdo moc nenudil a cesta 

byla mnohem příjemnější. K úplné spo-

kojenosti nám ale scházelo ještě něco… 

A tak pár statečných jedinců přemluvilo 

paní učitelky na malé zastavení 

v plzeňské Olympii, kde jsme se najed-

li, prošli si obchody a něco si koupili. 

 Po návratu do autobusu všichni 

vypadali unaveně, což se podepsalo na 

atmosféře – většina z nás odpočívala, 

někteří dokonce dřímali. Když jsme 

dorazili na kasejovické náměstí, všichni 

si oddechli a s radostí si řekli: „Výlet 

byl fajn, ale hurá, jsme zase doma.“ 

Během pár minut jsme se rozutekli ke 

svým, na nás již čekajícím, rodičům a 

náměstíčko se zase vylidnilo. 

Pavlína Chlandová, žákyně 8. ročníku 
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měsíci květnu odstartovalo nejen 

krásné počasí, ale pro žáky 1. 

stupně také spousta zajímavých 

akcí. V úterý 6. května jsme si připo-

menuli výročí osvobození českosloven-

ského státu po 2. světové válce. Na 

náměstí jsme vyslechli projev paní sta-

rostky, státní hymnu a pak už jsme ob-

divovali vystavená vojenská historická 

vozidla, se kterými přijeli členové klu-

bu přátel 4. obrněné divize. Ochotně 

zodpověděli zvídavé otázky dětí, dovo-

lili jim prohlédnout si vozy a jejich 

vnitřní vybavení. Zejména chlapci si 

zde přišli na své a stali se alespoň na 

chvíli statečnými vojáky. 

Hned poté jsme se přesunuli 

na divadélko z Hradce Králové, které 

za námi přijelo s představením 

„Pohádky ze statku“. V několika krát-

kých příbězích ze statku se ukázalo, že 

dobro vždycky vítězí nad zlem. Pohád-

ky byly veselé a plné vtipných písniček 

a situací, že jsme se smáli od začátku 

do konce. Na další představení se bude-

me moc těšit. 

 Pro prvňáčky nastal velký den 

ve středu 7. května. Proběhla u nich 

třídní slavnost „Jsem čtenář“, na kterou 

pozvali své rodiče, aby jim mohli uká-

zat, jak krásně se naučili číst. I přes 

drobnou nervozitu se všem podařilo 

krásné přečíst svůj text a rodiče i žáci 

měli velkou radost ze svých hezkých 

výkonů. Za odměnu si děti odnesly 

diplom „Jsem čtenář“ a z rukou svých 

patronů převzali jako dárek trávníčka, 

kterého si doma vypěstují. Držíme prv-

ňáčkům pěsti, aby jim všechny školní 

povinnosti šly tak dobře, jako čtení. 

 Ve středu 14. května se v sále 

kulturně společenského centra konala 

tradiční školní akademie. Žáci si pro 

své maminky, babičky, tatínky a další 

blízké připravili písničky, básničky, 

veselé scénky, taneční vystoupení, hu-

dební čísla i anglické divadlo. Nervozi-

ta se sice dostavila, ale všichni své vy-

stoupení zvládli bez chybičky a svým 

nejbližším tak připravili krásné odpo-

ledne. 

 Čtvrťáci a páťáci si 19. května 

vyzkoušeli své cyklistické dovednosti. 

Na dopravním hřišti v Blovicích na ně 

čekala dráha, kterou museli perfektně 

projet, dodržovat všechny předpisy, 

rozpoznávat dopravní značky. 

V teoretickém testu si pak ověřili, zda 

opravdu všechna cyklistická pravidla 

znají a uměli by je použít. Polovina 

žáků pátého ročníku si po úspěšném 

splnění testu vysloužila svůj vlastní 

řidičský průkaz. 

         Ve středu 28. května se žáci 1. - 4. 

třídy vydali na společný výlet do Šviho-

va. I když nám počasí od samého rána 

nepřálo, nenechali jsme se odradit a 

výlet si hezky užili. Na hradě nás čeka-

lo divadélko o dvou rytířích, kteří bojo-

vali každý za svou čest a slávu. Do 

představení zapojili i diváky z publika, 

a tak se dva naši chlapci stali pážaty 

rytíře Dobroslava. Na hradě nás dále 

čekala ukázka středověké hudby, při 

které si děti vyzkoušely hru na různé 

hudební nástroje a s několika novými 

nástroji se také seznámily. V další části 

programu jsme se pokusili dobýt stře-

dověký hrad pomocí dělových koulí, 

sestřelit kuší nepřítele z hradních hra-

deb, poskládat erby měst a useknout 

hlavu Turkovi. Středověké hry děti moc 

bavily. Poslední částí programu byla 

prohlídka samotného hradu, ve které 

jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 

historických údajů o hradu a jeho maji-

telích. Po prohlídce hradu jsme pokra-

čovali do Klatov a se zájemci jsme vy-

stoupili na Černou věž. Přestože počasí 

nebylo ideální a na ochozu věže jsme 

pěkně zmokli, i tak byl výhled z 81 

metrů vysoké věže moc hezký. Z výletu 

jsme se vrátili sice unavení a promoklí, 

ale plní báječných zážitků, na které 

budeme rádi vzpomínat.  

              Mgr. Jana Minaříková 
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a středu 14. května přichystala 

Základní škola Kasejovice tra-

diční akademii. Vystoupení žá-

ků obou stupňů školy se uskutečnilo 

v sále kasejovického kulturně-

společenského centra u příležitosti 

oslavy Dne matek, jenž připadá na dru-

hou květnovou neděli. Akci moderova-

ly žákyně Tereza Melounová a Monika 

Juráčková. Jako první vystoupili 

s hudebními čísly a básničkami 

nejmladší žáci – prvňáčci. Následoval 

pohádkový příběh žáků druhé třídy. 

Svět pohádek neopustili ani třeťáci. 

Chlapci předvedli, jaké je to být lou-

pežníkem, děvčata se zase vžila do role 

načančaných princezen. Vyumělkované 

vystoupení holčiček nepřehlušilo ani 

číslo mladého rockera. Nakonec se 

všichni sjednotili a zazpívali píseň Ces-

ta od Richarda Krajča a Tomáše Kluse.  

S bláznivými básničkami Mi-

loše Kratochvíla pozdravili všechny 

přítomné v sále žáci čtvrté třídy. Došlo 

i na válku. V tomto případě dívčí, kte-

rou předvedli páťáci. Třídní vystoupení 

vystřídala recitace básní v podání Lucie 

Polákové a Karla Matějovského.         

O taneční vystoupení se postaraly žá-

kyně sedmé třídy. Zpěv a hru na kytaru 

předvedl za doprovodu své učitelky 

Štěpánky Bořkové žák třetí třídy Adam 

Frajt. Nechyběla další hudební a pěvec-

ká vystoupení ani číslo mažoretek. 

Schopnost komunikovat i v jiném jazy-

ce než českém dokázali žáci osmého 

ročníku. Ti vystoupili s ukázkami 

z divadelních her, jejichž autorem je 

anglický dramatik Williams Shake-

speare. Konkrétně se jednalo o hry 

Romeo a Julie a Hamlet. Závěrečné 

číslo školní akademie patřilo hudební-

mu souboru Pšeničky, který se s diváky 

rozloučil lidovými písněmi.  

Poděkování patří učitelkám 

Základní školy Kasejovice, kasejovické 

pobočky Základní umělecké školy Ne-

pomuk za precizní nacvičení jednotli-

vých čísel a všem ostatním, kteří se na 

zdárném průběhu této kulturní akce 

podíleli.  

Štěpánka Löffelmannová 

 

úterý 6. května patřil sál kultur-

ně-společenského centra her-

cům královéhradeckého 

„Divadélka pro školy“ Janu Ženatému 

a Vojtěchu Líkařovi. Ve zcela zaplně-

ném sále hráli pro žáky druhého stupně 

„Divadelní učebnici aneb České diva-

dlo 20. století“. Divadelní učebnice 

seznámila žáky s českým divadlem 

z doby od vzniku samostatného Česko-

slovenska až po současnost. A tak Jan 

Ženatý a Vojtěch Líkař předvedli ukáz-

ku z repertoáru Osvobozeného divadla 

Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Geni-

alitu díla Karla Čapka doložili ukázkou 

z jeho dramatu „Válka s mloky“. Došlo 

také na tvorbu pražského divadla Se-

mafor a brněnského divadla Husa na 

provázku. Do známého muzikálu 

„Balada pro banditu“ byli vtaženi sami 

žáci, kteří si tak mohli vyzkoušet, jaké 

to je hrát před živým publikem. Více 

jak hodinové divadelní představení 

„Divadelní učebnice aneb České diva-

dlo 20. století“ zakončili oba herci 

ukázkou ze hry Divadla Járy Cimrmana 

„Vyšetřování ztráty třídní knihy“. 

Hlavním posláním „Divadélka 

pro školy“ je zprostředkovat mladým 

divákům zábavnou formou kousek di-

vadelního kumštu. Sami herci jsou si 

dobře vědomi, že přesvědčit mladé lidi 

o tom, že „divadlo žije“, má své kouzlo 

a je součástí naší kultury, není lehké. 

Proto to také nemůže dělat někdo, koho 

nebaví bavit děti. Herci „Divadélka pro 

školy“, kteří zavítali mezi kasejovické 

školní publikum, nás přesvědčili o tom, 

že dětmi pracovat umí, chtějí je naučit 

něco nového a zároveň je dostatečně 

pobavit.   

Štěpánka Löffelmannová 

 

 

 

a svahovitých cestách se položila 

balená, protože veškeré opravy 

spláchla voda. Firma SILNICE 

CHMELÍŘ s.r.o., Plzeň za tři dny od-

vedla kvalitní práci, bez žádných více-

prací a záruční doba 60 měsíců.Celková 

cena 547 624,-Kč včetně DPH a poskyt-

nuté dotace z dotačního titulu PSOV PK 

2014 byly ve výši 180 tis. Kč. Doufáme, 

že opravené komunikace budou dlouho 

sloužit občanům a v opravách cest chce-

me pokračovat.        Miloslav Cikán  

 



 

 

  

Červen 2014                                                           str. 7                                             Číslo 6; ročník XIX. 

 

 

a druhou květnovou neděli při-

padá Den matek, který se u nás 

dočkal renesance po roce 1989. 

Tomuto svátku je již tradičně věnována 

pozornost i v naší mateřské školce U 

Veverky ve Starém Smolivci. Děti, 

které navštěvují starosmoliveckou škol-

ku, nacvičily hezké vystoupení jako 

poděkování svým maminkám.  

 Po patnácté hodině se začali 

trousit první návštěvníci besídky. Když 

byla všechna místa obsazena, shromáž-

dily se děti do půlkruhu. Besídku zahá-

jila paní Šlaisová, která všechny pří-

tomné přivítala a seznámila rodiče 

s akcemi, které nachystalo vedení škol-

ky na letošní rok. Poté děti zazpívaly 

několik písniček. Potom následovalo 

taneční vystoupení opět se zpěvy dětí. 

V další části programu pak několik 

šikovných dětí-hudebníků zahrálo na 

zobcové flétny. Většinou hrály podle 

notového partu. Za své vystoupení skli-

dily velký potlesk a pochvalu. Program 

potom pokračoval společnou akcí dětí a 

maminek. Děti popřály maminkám k 

jejich svátku a předaly jim malý dáre-

ček, barevnou kytičku a společně pak 

zdobily perníkové srdíčko bílkovou 

polevou.  

 To se již přiblížil konec oslavy 

dne maminek a postupně se třída škol-

ky začala vyprazdňovat.   

 Text a foto: Zdeněk Hřebejk 

e středu 21.5.2014 probíhal v 

Kulturně společenském a vzdělá-

vacím centru Kasejovice slav-

nostní závěrečný seminář VU3V. Tuto 

formu celoživotního vzdělávání organi-

zuje Městský úřad Kasejovice ve spolu-

práci s Provozně ekonomickou fakultou 

ČZU Praha, a proto pamětní listy za ak-

tivní účast v kurzu Dějiny oděvní kultu-

ry předávala dvanácti studentům sta-

rostka města paní Ing. Marie Čápová. 

   Při zpětném hodnocení  se 

všichni shodli, že sledovat na plátně 

hodinovou přednášku lektora bylo veli-

ce příjemné i poučné. Úvodem předná-

šek bylo nejprve v prostředí zámků či 

obrazáren charakterizováno historické 

období, zmíněny vlivy náboženské, 

filosofické i umělecké, které formovaly 

životní styl i módu. A nešlo jen o oděv-

ní součásti, které lektor popisoval na 

dobových obrazech , ale především 

dějinné události a prolínání kultur, co 

určovalo módní styl či ideál krásy. Ani 

opakování formou testíku nijak nezatě-

žovalo. Vybrat z nabízených možností 

tu správnou, jde kolektivně rychle i 

úspěšně. Pak už je vždy čas na povídání 

při kávě nebo čaji.  

   Takže kurz 6ti přednášek 1 krát 

za 14 dní není jen o tématu, ale i o širší 

formě seberealizace nebo odpočinku v 

příjemném prostředí KC. Jde jen o to,  

nebát se překonat stereotypy a využít i 

podpořit dobrý projekt, který více dává, 

než bere.  

   Vážení spoluobčané důchodové-

ho věku, jste srdečně zváni. Nový škol-

ní rok začíná v říjnu. Život a dílo světo-

vě uznávaného sochaře a malíře Miche-

langela Buonarroti je určitě lákavé té-

ma.       Za VU3V Marie Prokopiusová 

 

 

ámek Zelená Hora je dominantou 

regionu Nepomucko a v republice 

je známý především díky filmu 

Černí baroni, který se na tomto zámku 

natáčel. Socialistická éra, během níž are-

ál patřil do správy armády, se na zámku 

podepsala doslova nesmazatelně. Vnitřní 

prostory i kostel jsou bez vnitřního vyba-

vení (část je uchována v depozitářích), 

vše se musí po krůčcích s nemalými in-

vesticemi opravovat. Přesto má zámek a 

jeho zahrada velké magické kouzlo pro 

všechny návštěvníky. Majitelem zámku 

je v současné době obec Klášter. S jejím 

souhlasem se zámecké brány otevřou na 

3 víkendy v srpnu a veřejnost bude mít 

možnost po letech, kdy byl zámek uza-

vřen, procházet zahradou, sklepeními, 

všemi patry zámku.  

 Program na 3 víkendy připravilo 

volnočasové centrum FÉNIX Nepomuk, 

koordinované občanským sdružením 

MONTEVERDE o.s. (www.fenix-

nepomuk.cz). Vstupenka do zámku bude 

víkendová a umožní návštěvníkovi opa-

kovaný vstup do areálu od 9.30 hodin až 

do 19 hodiny. Informace k programu jsou 

zveřejněné na www.zelenahora.fenix-

nepomuk.cz a budou postupně doplňová-

ny aktualitami z přípravy projektu i pře-

hledem firem a jednotlivců, kteří akci 

podporují, ať již formou dobrovolnictví, 

darem nebo sponzorsky. Největší novin-

kou v této oblasti je ochota firmy Elek-

troos.cz zdarma instalovat na zámku 

světla pro osvícení celé budovy. Pokud 

se tento krok podaří dokončit, bude se 

jednat jistě o mimořádnou událost 

v historii zámku. Zelená Hora doslova 

zazáří nad celým regionem. Své zkuše-

nosti organizátorům poskytla i Plzeň 

2015 a podporu projednává Ministerstvo 

kultury České republiky. Vstupenky bu-

dou v předprodeji již od června na 

www.plzenskavstupenka.cz. Rodinné 

vstupné pro 2 dospělé osoby + 1 až 4 děti 

je za 300 Kč na celý víkend. 

 

Výstava  

"Za císaře pána a jeho rodinu" 
 

7. 6. - 31. 10. 2014  
 

Muzeum jižního Plzeňska  

v Blovicích 
  

Výstava se věnuje období I. světové 

války v oblasti jižního Plzeňska 

(projevy, dopady, ohlasy). 

http://www.fenix-nepomuk.cz
http://www.fenix-nepomuk.cz
http://www.zelenahora.fenix-nepomuk.cz
http://www.zelenahora.fenix-nepomuk.cz
http://www.plzenskavstupenka.cz
http://www.muzeum-blovice.cz/akce-a-vystavy/?more=48#ka48
http://www.muzeum-blovice.cz/akce-a-vystavy/?more=48#ka48
http://www.muzeum-blovice.cz/modules/kalendar_akci/show_detail.php?detail=czoxNjoiWG9fNDhfMjVfY3NfMF9vWCI7
http://www.muzeum-blovice.cz/modules/kalendar_akci/show_detail.php?detail=czoxNjoiWG9fNDhfMjVfY3NfMF9vWCI7
http://www.muzeum-blovice.cz/modules/kalendar_akci/show_detail.php?detail=czoxNjoiWG9fNDhfMjVfY3NfMF9vWCI7
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod.,  

Út 12 - 16 hod. 

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

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Josef Siblík: Blatensko a Březnicko 
  Helmut Nowak: Zabiják mráz 
  Nora Robertsová: Sen v bílém 
  Agatha Christie: N či M? 
  Robert Galbraith (J.K.Rowlingová): Volání kukačky 
  JoNesbø: Švábi 
  Nick Arnold: Tajuplné lidské tělo 
  Pavel Šrut: Lichožrouti 
 

Knihovna nově nabízí zapůjčení stolních her.  
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Tereza Nyiriová, Kasejovice 

Natálie Kalbáčová, Mladý Smolivec 

Václav Houlík, Oselce 

Václav Prucha, Vlčice 

Květoslav Weiss, Kasejovice 
Ladislav Nikl, Kasejovice  

  Pro Vás, moji milí, život jsem dožila, 

  do chvíle poslední jen na Vás  

jsem myslela. 
 

Dne 17.6.2014 tomu budou již tři  

smutné roky, co nás navždy opustila 

moje milovaná maminka,  
 

  paní Marie  Kůstová   

z Mladého Smolivce.  
 

Děkuji všem za tichou vzpomínku na ni.       

 

Dne 24. června 2014 uplyne 1 rok,  

co nás navždy opustila paní  

Julie Čadková z Oselec. 
 

Za tichou vzpomínku děkují syn a dcera s rodinami. 

 

 

 

 

 
92 let Anna Mašková Přebudov 

88 let  Annastázie Kabátníková Starý Smolivec 

84 let Karel Matoušek Kasejovice  

83 let  Bohuslava Tyrpeklová Oselce 

  Miloslava Vacková Mladý Smolivec 

82 let Josef Vadlejch Zahorčičky 

81 let  Anna Braunová Hradiště 

  Václav Houlík Oselce 

80 let Anna Ciglerová Kasejovice 

  Marie Hajná Kladrubce 

79 let Josef Marek Hradiště 

  Věra Šampalíková Řesanice 

  Marie Skuhravá Polánka 

78 let Božena Bambasová Zahorčičky 

  Adolf Karkulín Kasejovice 

  Helena Kecová Dožice 

77 let Marie Cikánová Oselce 

  Anna Bártová Radošice 

75 let Karel Rolnik Hradiště 

74 let Josef Jícha Kasejovice 

  Václav Chvátal  Hradiště 

73 let  Karel Śimůnek Kasejovice 

  František Soukup Kasejovice 

  Marta Lehečková Kasejovice 

  Jarmila Vachálková Podhůří 

  Marie Panýrková Starý Smolivec 

70 let  Rohlíčková Zdeňka Oselce 

  Bohumila Kotyzová Hradiště 

65 let Jana Hrachovcová Kasejovice 

  Hana Boušová Kasejovice 

  Vlasta Zíková Kasejovice 

  František Frič Kasejovice 

  Helena Týcová Kasejovice 

  Marie Třeštíková  Podhůří 

  Vojtěch Jedlička Kasejovice 

  Josef Rous  Radošice 

60 let  Zdeněk Soukup Hradiště 

  Jiří Tůma Kasejovice 

  Alois Křenek Kasejovice 

Dne 13. června 2014 je tomu 10 let,  

co nás navždy opustila naše hodná  

maminka, paní Anna Pohanková.  

 

Věnujte jí s námi tichou vzpomínku 

všichni, kdo jste ji měli rádi. 

 

S láskou vzpomínají dcery Iva, Anna  

a syn Jindřich s rodinami. 
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erven – měsíc letního slunovra-

tu. Kvetou lípy, červenají třešně 

a jahody, je to měsíc přicházejí-

cího léta. Život v přírodě je ve znamení 

skotačících mláďat. Pro myslivce je lé-

to začátkem loveckých zážitků, ale i 

dobou práce. Přípravou sena do seníků 

a zajištění dostatku obilí k přikrmování 

zvěře. Poslední klásek z pole – první zr-

no do zásypu! Heslo starých myslivců. 

Pro nás děti těšení na prázdniny a dovo-

lenou s rodiči. Koupání, sluníčko a 

spousty krásných zážitků. Konec škol-

ního roku, zvonění zvonečku a rozlou-

čení se školkou. 

 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

PLAVÁNÍ  MAČKOV 
Je to velké těšení a očekávání. Plavání 

v bazénu v Mačkově jsme si jako vždy 

plně užívali. Nikdo z nás se už vody 

nebojí a stali se z nás šikovní plavčíci. 

Hurá na plavčo, to bylo pro nás  heslo 

tři týdny každé úterý. Také jízda na 

koních byla velmi lákavá a moc nás 

bavila. Seznámili jsme se také s novými  

poníky, které jsme si mohli pohladit a  

povodit po areálu ústavu. Budeme se 

těšit zase za rok. 

 

 

Divadélko Dráček s pohádkou  

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 
Poslední květnový týden nás ve školce 

navštívilo naše oblíbené divadélko Drá-

ček s veselou pohádkou  ,,O perníkové 

chaloupce“. Pohádkou nás provázela 

paní Perníkářka, která měla plné ruce 

práce. Musela napéct pro Ježibabu per-

níčky na novou střechu. Ježibaba pak 

na oplátku paní Perníkářce slíbila, že 

pustí Jeníčka a Mařenku z komůrky a 

že už nebude žádné děti chytat ani zaví-

rat. Pohádku provázely krásné písničky, 

všichni jsme se výborně bavili. 

                                   Naďa Fialová 

 

DEN MAMINEK 
Moje milá maminko, přišli jsme Ti přát, 

písničky a básničky chcem Ti k svátku 

dát. Taková slovíčka z lásky uvedla 

v naší školce vystoupení pro maminky. 

Pak následovalo předání vlastnoručně 

vyrobeného dárečku maminkám a jako 

odměna sladká pusa.  

 

VÝLET DO ZOO OHRADA  

U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 
Hurá, jedeme na výlet….. 

V letošním roce jsme si naplánovali 

výlet za zvířátky do ZOO Ohrada u 

Hluboké nad Vltavou. Těšili jsme se na 

cestu autobusem, dobrou svačinu od 

maminky a hlavně na zajímavá zvířátka 

z naší přírody, ale i exotická. Při našem 

objevování světa zvířat nás okouzlili 

chlupatí medvědi, kteří se právě vzbu-

dili a předvedli nám  zívání s ranní roz-

cvičkou, vydry jako hbití plavci a lovci 

rybek, růžoví plameňáci a pelikáni se 

svými vaky na ryby. Celý den zde bylo 

co zkoumat, a protože jsme měli spous-

tu času, všechna zvířátka a je jich tu 

opravdu hodně, jsme si  v klidu pro-

hlédli a dověděli se o jejich způsobu 

života. Zaskotačili jsme si v dětském 

koutku na opičí dráze a průlezkách, 

nasvačili se a pak hurá  

  k domovu. 

  Počasí nám přálo, cestou nás doprová-

zelo sluníčko a těch pár kapiček nám 

vůbec nevadilo. 

  Na památku jsme si přivezli zvířátko 

jako rolničku, placku s logem ZOO 

Ohrada a spoustu  

  zajímavých poznatků ze světa zvířat. 

Moc se nám tu líbilo. 

  Nashledanou někdy příště, třeba 

s rodiči. 

   

   PROVOZ MŠ KASEJOVICE 

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 

Prázdninový provoz  na jedné třídě od 

30.6. -  25.7. 2014, MŠ bude uzavřena 

od 28.7. -  29.8. 2014. Školní rok 

2014/2015 bude zahájen  v pondělí 1.9. 

2014. Děti a zaměstnanci MŠ přejí 

všem krásné léto a prázdniny.                                                                                               

   Ledvinová Ivana 

 

 

o několikadenních deštích se ko-

nečně počasí 31. května 2014 

umoudřilo a mohl proběhnout na 

Markýtě v Oselcích dětský den, který 

pořádaly oselecké ženy.  

 Na startu pohádkové cesty děti 

přivítal Večerníček, dále se soutěžemi 

byl připraven Vodník, Červená karkul-

ka, Včelka Mája, Vochomůrka, čaroděj-

nice, kuře, opice, Cipísek a vojáci. 

V závěru byla Popelka, u které musely 

děti přebrat hrách a dostaly zasloužené 

odměny. Soutěžícím vyhládlo, proto se 

museli posilnit buřtem, který si sami 

upekli. A pak už slíbená pěna od hasičů 

a hodem domů do tepla……  

 Děkuji všem za pomoc při pří-

pravě dětského dne, dále OÚ Oselce, 

hasičům a Koloniálu Helena Motejzíko-

vá.  

 



 

 

Kulturně společenské centrum  

města Kasejovice  
 

       srdečně zve na  
 

žáků Základní umělecké školy  

Nepomuk 

v pondělí 23. června v 16.30 hod.  
  

v kulturně společenském centru  

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 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  850  výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.7. 2014. Příjem příspěv-
ků do KN č. 7/2014 do 30.6.2014.                                          
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 Prodám menší domek v Kasejovicích č. p. 177, 3+1, se 

stodolou, částečně podsklepený, přípojka vody, kanaliza-

ce, plynu. Cena dohodou. Tel. 721 828 575.  

 Prodám buxus na živé ploty - výška 30 -50 cm, cena do-

hodou. Dále prodám trojdílná plechová vrata a k tomu 

sloupky - výška 180 cm, šířka 380 cm. Cena dohodou. 

Tel. 605 551 061. 

 Přenechám hrob na hřbitově v Kasejovicích. Případnému 

zájemci zašlu fotografie. Cena dohodou. Kontakt 737 718 

713. 

 Daruji dvě vzrostlé agáve v květináči.  

      Tel. 721 360 665. 

 Prodám doma vykrmené prase špičkové kvality,  možno i 

v půlkách, dále oves, tritikale a oves bezpluchý.  Výměna 

možná za kladívkový šrotovník (i neúplnný), nebo vařák 

na vosk či pařák na brambory a kukuřici. Tel.  77 66 99 

785. 

 Koupím moto Simson, Jawa Pionýr nebo podobný do 125 

ccm. Může být i bez TP. Tel. 602 185 131. 

 Pronajmu byt 2+kk v Kasejovicích, výměra 55 m2, plyno-

vé topení. Tel. 724 181 001. 

 Prodám dětské kolo pro věk 7-9 let. Cena 400 Kč. Tel. 

606 095 228. 

 

Obec Mladý Smolivec pořádá  

dne 1. července 2014 od 15.00 hod na cyklostezce 

„Formanská stezka“ Starý Smolivec - Dožice 
 

„První ročník cyklistického závodu“ 
 

Pro všechny kategorie jsou připraveny jednotlivé závody. 

Start je ve Starém Smolivci u Brdského Anděla v 15.30 h. 

 

Občerstvení u BRDSKÉHO ANDĚLA je zajištěno.  

Pro závodníky jsou připraveny hezké výhry. 
 

Srdečně zveme všechny. 

Dětský lidový soubor   

„ PŠENIČKY „ ZUŠ Nepomuk 

pobočky v Kasejovicích 

a 

dětská  country skupina 

„FRIENDS„ ZUŠ Nepomuk 

si  Vás dovolují pozvat 

26.6. 2014 od 17.30 hod.  
do kulturního centra v Kasejovicích 

na  

 

společný 

KONCERT 
 

Přijďte si poslechnout a odpočinout  

při známých lidových a country  

písničkách. 


