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

V
roce 1992 požádalo město 
Kasejovice na základě zákona č. 
172/1991 Sb. katastrální úřad o 

zápis historického majetku na podkladě 
výpisu z pozemkových knih. Podle toho-
to zákona přešly dnem účinnosti 
24.5.1991 do vlastnictví obcí z vlastnic-
tví ČR pozemky, s nimiž obce ke dni 
účinnosti hospodařily. Nevydávaly se 
pozemky obcím, které byly zastavěny 
stavbou, která byla ve vlastnictví státu. 

Mimo jiné byl obci Kasejovice 
zapsán na LV 1 do jejího majetku v katas-
tru nemovitostí pozemek parc. č. 1602 

2PK o výměře 66 042 m , který se nacházel 
pod komunikací I/20, pod chodníky a 
veřejným prostranstvím. Stát, Česká 
republika, neměl v té době zaměřenou 
tuto komunikaci. Jednou z nejdůležitěj-
ších podmínek dle výše uvedeného záko-
na byla skutečnost, že obec na pozemku 
fakticky hospodařila ke dni účinnosti 
zákona. 

Při rekonstrukci komunikace I/20 
v roce 2004 byla tato komunikace rozší-
řena i na další pozemky města (např. 
v parku na náměstí). V té době si stát již 
dal pozemek pod komunikací geometric-
ky zaměřit dle skutečnosti. Pozemek pod 
komunikací má po novém zaměření 
výměru 65 451 m² a nachází se od začát-
ku katastru od Lnář až ke konci katastru 
k Životicím. 

Na konci prosince 2013 zaslal Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých městu Kasejovice návrh na souhlas-
né prohlášení k podpisu s tím, že tímto 
pozemek (po novém odměření) o výměře 

265 451 m  pod komunikací vydává a tato 
věc se tímto vyřeší mimosoudně. Jako 
důvod stát - ČR uvedl: „Zápis do katastru 
nemovitostí nebyl proveden v souladu se 
zákonem, neboť město Kasejovice nespl-
nilo jednu ze tří kumulativně stanove-
ných podmínek pro přechod vlastnického 
práva k předmětnému pozemku, a to 
skutečně hospodaření s touto nemovitos-
tí“. Tento návrh souhlasného prohlášení 
jsme neakceptovali, a tudíž stát ČR na 
město Kasejovice podal začátkem roku 
2014 žalobu k Okresnímu soudu Plzeň-
jih.

Vzhledem k velmi složitému případu 
jsme uzavřeli dohodu o poskytování 
právních služeb s JUDr. Jaroslavem 
Svejkovským z Plzně. Ten také město 
Kasejovice zastupoval při soudních jed-
náních. Museli jsme vyhledat v archivech 
veškeré dokumenty k faktickému hospo-
daření s pozemkem před rokem 1991, 
jako bylo např. výstavba rourového kaná-
lu včetně osazení obrubníků a rigolů 
v roce 1939, provedení dešťové kanaliza-
ce, veřejného osvětlení a další. Po téměř 
roce a půl Okresní soud Plzeň-jih rozhodl 
o zamítnutí žaloby na město Kasejovice a 
potvrdil vlastnictví pozemku pod komu-
nikací I/20 městu Kasejovice. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových podal odvolání ke Krajské-
mu soudu v Plzni a ten koncem roku 2016 
rozsudek soudu I. stupně, tj. Okresního 
soudu Plzeň-jih potvrdil – tzn., že poze-
mek pod komunikací I/20 patří městu 
Kasejovice. Po tomto rozsudku podal 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových dovolání k Nejvyššímu 
soudu ČR o určení vlastnictví práva k p-
ozemku. Ten se dne 14.9.2017 usnesl, že 
dovolání není přípustné a proto jej 
odmítl.

Musíme podotknout, že pozemek pod 
komunikací je pro město velmi význam-
ný, protože jak město, tak i občané mají 
své vodovodní, kanalizační a plynovodní 
přípojky umístěné na tomto pozemku. 
V případě jejich opravy by museli požá-
dat stát a uhradit i velké poplatky za vstup 
na pozemek státu.

Velké poděkování za tento výsledek 
patří JUDr. Jaroslavu Svejkovskému, 
který město Kasejovice u soudů zastupo-
val a obhájil tu skutečnost, že město 
Kasejovice na pozemku fakticky hospo-
dařilo, neboť je využívalo k plnění svých 
úkolů (kanalizační a vodovodní síť, deš-
ťová kanalizace, veřejné osvětlení, chod-
níky a další a vystupovalo v něm řadě 
případů jako investor a udržoval jej).

	 Marie Čápová, 
             starostka města Kasejovice

Město Kasejovice vyhrálo soudní spory o majetek

Město Kasejovice zve 

všechny občany na 

ZPÍVÁNÍ KOLED 
S ČESKÝM ROZHLASEM

ve středu 13. prosince 

od 17 hod. na kasejovickém 

náměstí 

Jedná se již o XIII. ročník a těšit 

se můžete na bohatý kulturní 

program. Vyvrcholením celé akce 

bude  v 18 hod. zpívání pěti českých 

koled společně s městy Plzeňského 

kraje a rozsvícení vánočního 

stromečku na náměstí. 

Každý účastník obdrží pamětní list.

Pro zahřátí svařák a čaj zdarma!
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chlou-
mek u Kasejovic      

ź návrh Smlouvy o právu provést stav-
bu v k.ú. Řesanice uzavřenou s ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní sta-
rostku k podpisu

ź přidělení dotace z Programu podpory 
neziskových organizací kategorie „B“ 
Spolku pro Podhůří, z.s. ve výši 2 500 
Kč na uspořádání 27. ročníku nohejba-
lového turnaje a veřejnoprávní smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Kasejovice

ź přidělení individuální neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Kasejovice 
Domovu pro seniory Blatná ve výši 
11 000 Kč na nákup antidekubitních 
pomůcek – pomůcek proti proleženi-
nám a schvaluje veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Kasejovice

Doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit žádost společnosti INTERI-
ORS manufacture & design, a.s. 
Kasejovice o prodej části pozemku 

2parc. č. 505/13 o výměře cca 95 m  
v k.ú. Kasejovice

ź požádat Krajský úřad Plzeňského 
kraje o zajištění autobusového spoje-
ní z obcí Kladrubce a Přebudov za 
účelem dojíždění dětí do Mateřské a 
Základní školy v Kasejovicích

Bere na vědomí:
ź informaci paní starostky o předání 

staveniště na akci Revitalizace rybní-
ka U Jiřinců a koryta Kopřivnického 
potoka v k.ú. Kasejovice

ź připomínku ke způsobu provádění 
úpravy parkovacích míst u domu 
s pečovatelskou službou v Kasejovi-
cích

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 27.9.2017

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace na tel. 371 595 100.

Listopad 2017                                                         str. 3                                             Číslo 11; ročník XXII.

Srdečně zveme: 

Výstava chovatelů

25. - 26. listopadu 2017
- v areálu chovatelů

Adventní odpoledne

- výroba adventních věnců, pletení 
z papíru, zdobení perníčků, výroba 

mýdel, plstění, výroba šperků
3. prosince 2017 od 13 do 16 hod.
sál Kulturně společenského centra

Zpívání koled 
s Českým rozhlasem

13. prosince 2017 od 17 hod.
kasejovické náměstí

Vánoční koncert 
Základní umělecké školy

18. prosince 2017 od 16.30 hod.
sál Kulturně společenského centra
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ANO 2011 132 21 15 16 20 12 8

KDU – ČSL 9 - - 1 2 3 -

Realisté - - - 1 - - -

Sportovci 1 - - - - - -

Dělnická strana 4 - - - - - -

SPD T. Okamura 58 - 5 6 2 2 2

Strana práv občanů 1 - - - - - -

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. – 21.10.2017
Výsledky hlasování Kasejovice

i
Město Kasejovice nabízí volné 
byty místním (pokoje i dvou-

pokojový byt pro manželský pár) 
v Domě s pečovatelskou službou.

K doptání na Městském úřadě 
Kasejovice, tel. 371 595 100.

Spolek pro Podhůří uspořádal 20. 
září 2017 ve vyprodaném sále 
hotelu Dvorec koncert Veselé 

trojky Pavla Kršky. Akce se velmi 
vydařila.                      -rb-

Ve Dvorci bylo veselo

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Klubem 

kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské,  dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon

2- látek (min. 1 m , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek)

- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 
skleničky - vše nepoškozené

- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 24. listopadu 2017 	15 - 18 hod.

sobota 25. listopadu 2017  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových 

pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace: 
tel. 224 316 800, 224 317 203 

nebo u paní Evy Ježkové: 
tel. 371 595 081

Mě s t o  K a s e j o v i c e  d ě k u j e 
„Kasejovickým ženám”, které 
organizují sbírky pro Diakonii 

Broumov. Níže dopis adresovaný nejen 
organizátorkám, ale i všem, kteří použité 
oděvy darují...

Vážení přátelé, rádi bychom Vám 
poděkovali za darovaný použitý textil, 
obuv a ostatní potřebné věci. 

Přijměte, prosím, naši vděčnost a 
poděkování za Vaši štědrost a ochotu 
pomáhat potřebným. Vámi darované věci 
jsou výraznou pomocí všem, kteří to 
opravdu potřebují, lidem v nouzi či 
v sociální tísni.

Vážíme si, že podporujete naše 
poslání a věříme, že tomu tak bude i 
nadále. Díky Vám můžeme realizovat 
v praxi naše motto „NEPOTŘEBNÉ 
VĚCI POTŘEBNÝM”.
    Ing. Hendrichovský, předseda družstva

Poděkování Diakonie Broumov

Do kasejovické tělocvičny po roce 
opět zavítal sokolník, pan Milan 
Zaleš. Za žáky prvního i druhého 

stupně dorazily s panem Zalešem tři sovy 
a orel mořský. V zajímavé přednášce jsme 
se dozvěděli, v čem tkví rozdíly mezi 
sovou a dravcem. Děti si zasoutěžily, 
výherci vědomostní soutěže a někteří 
učitelé si mohli vyzkoušet sovu a orla na 
ruce.

Jeden říjnový čtvrtek jsme se na 
pozvání pana Sedláka z firmy Dvůr Lnáře 
vypravili na výlov rybníka Nový u Lnář. 
Zde pár útržků zážitků páťáků:

Ve čtvrtek 12. října jsme jeli s druháky 
vlakem na výlov rybníka Nový u Lnář. 
Měli jsme štěstí na počasí, ráno sice byla 
zima, ale brzy vyšlo sluníčko a oteplilo se. 
U rybníka už na nás čekal pan Sedlák, 
který nám pověděl ne jednu, ale hned 
několik zajímavostí o rybách. Potom nás 
doprovodil na místo s lepším výhledem. 
Odtamtud jsme pěkně viděli, jak se loví 
ryby. Pak nám nečekaně rybáři přinesli 
velký kyblík s různými druhy ryb, napří-
klad sumce, štiku, kapra nebo lína. Kdo 
chtěl, mohl si nějakou rybu vzít domů, a 

kdo měl holínky a ryba na něj nezbyla, 
mohl si pro ni dojít k rybářům do rybníka. 
Do školy jsme se vrátili zase vlakem. 
Výlov rybníka byl pro nás nevšední záži-
tek. (Zuzka Cinová, 5. ročník)

U rybníka nás přivítal pan Sedlák a 
pověděl nám samé zajímavé věci. Dozvě-
děli jsme se například, že rybník Nový 
patří mezi dominantní rybníky v okolí, 
před výlovem se vypouští 14 dní a loví se 
z něj v 95 % kapři. Z kádí jsme si sami 
mohli vylovit ryby a od rybářů jsme 
všichni dostali k svačině párky s chlebem. 
Zpátky do školy jsme se vrátili na oběd. 
Výlet si mi líbil. Domů jsem si přinesl 
mnoho ryb. Budu na něj dlouho vzpomí-
nat a doufám, že nás paní učitelka vezme 
příští rok zas. (Filip Konvář, 5. ročník)

Se třídou jsme se jeli podívat do Lnář 
na výlov rybníka Nový. Byl krásný slu-
nečný den. Teplota byla kolem 15 stupňů. 
Všichni běhali jen v mikinách. Zdeněk 
málem uvíznul v bahně. Všichni jsme si 
ale výlet moc užili a dozvěděli jsme se, že 
v rybníku plavou kapři, sumci, štiky, líni a 
další ryby. Někdo vypadal jako prasátko, 
ale nikomu se nic nestalo. (Zdeněk 

Kuneš, 5. ročník)
Tímto chceme panu Sedlákovi a celé-

mu Dvoru Lnáře moc poděkovat za 
nevšední zážitek, skutečné vtažení do 
děje výlovu a laskavý, tolerantní přístup 
pánů rybářů. 

20. října se první a druhá třída vypra-
vila do plzeňského divadla Alfa. Místo 
původně plánovaného představení 
Kosprd a Telecí, které bylo zrušeno z dů-
vodu onemocnění herce, jsme zhlédli 
Příběhy včelích medvídků v podání herců 
pražského divadla Krapet. Všichni byli 
z divadla nadšení – upoutaly nás propra-
cované hmyzí kostýmy, známé melodické 
písničky, vtipná říkadla i úžasná scéna. 
Na té jsme mohli objevit za paloučky 
ukryté trampolíny, díky kterým čmeláč-
kové věrohodně lítali, nebo velikánský 
plyšový luční zvonek, jež opravdu zvonil. 
Další prioritou tohoto představení bylo 
vtažení malých i velkých diváků do děje. 
Již teď se těšíme na další návštěvu plzeň-
ské Alfy.

Marie Sekáčová, třídní učitelka 
2. ročníku, Mgr. Pavlína Jandošová, 

třídní učitelka 5. ročníku

Podzim na prvním stupni ZŠ Kasejovice

Obrázek Lucinky Červenkové z 2. ročníku Obrázek  Ondřeje Urbance z 2. ročníkuObrázek Zdeňka Stupky z 2. ročníku

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba (ZMĚNA):
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.00 - 19.30
Sobota - 11.00 - 21.00
Neděle - 11.00 - 19.30

Láká na dobrou pizzu, koláčky, 
kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chlou-
mek u Kasejovic      

ź návrh Smlouvy o právu provést stav-
bu v k.ú. Řesanice uzavřenou s ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní sta-
rostku k podpisu

ź přidělení dotace z Programu podpory 
neziskových organizací kategorie „B“ 
Spolku pro Podhůří, z.s. ve výši 2 500 
Kč na uspořádání 27. ročníku nohejba-
lového turnaje a veřejnoprávní smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Kasejovice

ź přidělení individuální neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Kasejovice 
Domovu pro seniory Blatná ve výši 
11 000 Kč na nákup antidekubitních 
pomůcek – pomůcek proti proleženi-
nám a schvaluje veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Kasejovice

Doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit žádost společnosti INTERI-
ORS manufacture & design, a.s. 
Kasejovice o prodej části pozemku 

2parc. č. 505/13 o výměře cca 95 m  
v k.ú. Kasejovice

ź požádat Krajský úřad Plzeňského 
kraje o zajištění autobusového spoje-
ní z obcí Kladrubce a Přebudov za 
účelem dojíždění dětí do Mateřské a 
Základní školy v Kasejovicích

Bere na vědomí:
ź informaci paní starostky o předání 

staveniště na akci Revitalizace rybní-
ka U Jiřinců a koryta Kopřivnického 
potoka v k.ú. Kasejovice

ź připomínku ke způsobu provádění 
úpravy parkovacích míst u domu 
s pečovatelskou službou v Kasejovi-
cích

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 27.9.2017

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 
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- v areálu chovatelů

Adventní odpoledne

- výroba adventních věnců, pletení 
z papíru, zdobení perníčků, výroba 

mýdel, plstění, výroba šperků
3. prosince 2017 od 13 do 16 hod.
sál Kulturně společenského centra
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s Českým rozhlasem

13. prosince 2017 od 17 hod.
kasejovické náměstí
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Základní umělecké školy

18. prosince 2017 od 16.30 hod.
sál Kulturně společenského centra
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. – 21.10.2017
Výsledky hlasování Kasejovice

i
Město Kasejovice nabízí volné 
byty místním (pokoje i dvou-

pokojový byt pro manželský pár) 
v Domě s pečovatelskou službou.

K doptání na Městském úřadě 
Kasejovice, tel. 371 595 100.

Spolek pro Podhůří uspořádal 20. 
září 2017 ve vyprodaném sále 
hotelu Dvorec koncert Veselé 

trojky Pavla Kršky. Akce se velmi 
vydařila.                      -rb-

Ve Dvorci bylo veselo

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Klubem 

kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské,  dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon

2- látek (min. 1 m , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek)

- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 
skleničky - vše nepoškozené

- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 24. listopadu 2017 	15 - 18 hod.

sobota 25. listopadu 2017  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových 

pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace: 
tel. 224 316 800, 224 317 203 

nebo u paní Evy Ježkové: 
tel. 371 595 081

Mě s t o  K a s e j o v i c e  d ě k u j e 
„Kasejovickým ženám”, které 
organizují sbírky pro Diakonii 

Broumov. Níže dopis adresovaný nejen 
organizátorkám, ale i všem, kteří použité 
oděvy darují...

Vážení přátelé, rádi bychom Vám 
poděkovali za darovaný použitý textil, 
obuv a ostatní potřebné věci. 

Přijměte, prosím, naši vděčnost a 
poděkování za Vaši štědrost a ochotu 
pomáhat potřebným. Vámi darované věci 
jsou výraznou pomocí všem, kteří to 
opravdu potřebují, lidem v nouzi či 
v sociální tísni.

Vážíme si, že podporujete naše 
poslání a věříme, že tomu tak bude i 
nadále. Díky Vám můžeme realizovat 
v praxi naše motto „NEPOTŘEBNÉ 
VĚCI POTŘEBNÝM”.
    Ing. Hendrichovský, předseda družstva

Poděkování Diakonie Broumov

Do kasejovické tělocvičny po roce 
opět zavítal sokolník, pan Milan 
Zaleš. Za žáky prvního i druhého 

stupně dorazily s panem Zalešem tři sovy 
a orel mořský. V zajímavé přednášce jsme 
se dozvěděli, v čem tkví rozdíly mezi 
sovou a dravcem. Děti si zasoutěžily, 
výherci vědomostní soutěže a někteří 
učitelé si mohli vyzkoušet sovu a orla na 
ruce.

Jeden říjnový čtvrtek jsme se na 
pozvání pana Sedláka z firmy Dvůr Lnáře 
vypravili na výlov rybníka Nový u Lnář. 
Zde pár útržků zážitků páťáků:

Ve čtvrtek 12. října jsme jeli s druháky 
vlakem na výlov rybníka Nový u Lnář. 
Měli jsme štěstí na počasí, ráno sice byla 
zima, ale brzy vyšlo sluníčko a oteplilo se. 
U rybníka už na nás čekal pan Sedlák, 
který nám pověděl ne jednu, ale hned 
několik zajímavostí o rybách. Potom nás 
doprovodil na místo s lepším výhledem. 
Odtamtud jsme pěkně viděli, jak se loví 
ryby. Pak nám nečekaně rybáři přinesli 
velký kyblík s různými druhy ryb, napří-
klad sumce, štiku, kapra nebo lína. Kdo 
chtěl, mohl si nějakou rybu vzít domů, a 

kdo měl holínky a ryba na něj nezbyla, 
mohl si pro ni dojít k rybářům do rybníka. 
Do školy jsme se vrátili zase vlakem. 
Výlov rybníka byl pro nás nevšední záži-
tek. (Zuzka Cinová, 5. ročník)

U rybníka nás přivítal pan Sedlák a 
pověděl nám samé zajímavé věci. Dozvě-
děli jsme se například, že rybník Nový 
patří mezi dominantní rybníky v okolí, 
před výlovem se vypouští 14 dní a loví se 
z něj v 95 % kapři. Z kádí jsme si sami 
mohli vylovit ryby a od rybářů jsme 
všichni dostali k svačině párky s chlebem. 
Zpátky do školy jsme se vrátili na oběd. 
Výlet si mi líbil. Domů jsem si přinesl 
mnoho ryb. Budu na něj dlouho vzpomí-
nat a doufám, že nás paní učitelka vezme 
příští rok zas. (Filip Konvář, 5. ročník)

Se třídou jsme se jeli podívat do Lnář 
na výlov rybníka Nový. Byl krásný slu-
nečný den. Teplota byla kolem 15 stupňů. 
Všichni běhali jen v mikinách. Zdeněk 
málem uvíznul v bahně. Všichni jsme si 
ale výlet moc užili a dozvěděli jsme se, že 
v rybníku plavou kapři, sumci, štiky, líni a 
další ryby. Někdo vypadal jako prasátko, 
ale nikomu se nic nestalo. (Zdeněk 

Kuneš, 5. ročník)
Tímto chceme panu Sedlákovi a celé-

mu Dvoru Lnáře moc poděkovat za 
nevšední zážitek, skutečné vtažení do 
děje výlovu a laskavý, tolerantní přístup 
pánů rybářů. 

20. října se první a druhá třída vypra-
vila do plzeňského divadla Alfa. Místo 
původně plánovaného představení 
Kosprd a Telecí, které bylo zrušeno z dů-
vodu onemocnění herce, jsme zhlédli 
Příběhy včelích medvídků v podání herců 
pražského divadla Krapet. Všichni byli 
z divadla nadšení – upoutaly nás propra-
cované hmyzí kostýmy, známé melodické 
písničky, vtipná říkadla i úžasná scéna. 
Na té jsme mohli objevit za paloučky 
ukryté trampolíny, díky kterým čmeláč-
kové věrohodně lítali, nebo velikánský 
plyšový luční zvonek, jež opravdu zvonil. 
Další prioritou tohoto představení bylo 
vtažení malých i velkých diváků do děje. 
Již teď se těšíme na další návštěvu plzeň-
ské Alfy.

Marie Sekáčová, třídní učitelka 
2. ročníku, Mgr. Pavlína Jandošová, 

třídní učitelka 5. ročníku

Podzim na prvním stupni ZŠ Kasejovice

Obrázek Lucinky Červenkové z 2. ročníku Obrázek  Ondřeje Urbance z 2. ročníkuObrázek Zdeňka Stupky z 2. ročníku

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba (ZMĚNA):
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.00 - 19.30
Sobota - 11.00 - 21.00
Neděle - 11.00 - 19.30

Láká na dobrou pizzu, koláčky, 
kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390
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Vpolovině roku 2017 vypracovala a podala Základní škola Kasejovice 
projektovou žádost do dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2017 na projekt Kasejovice – 

Zwiesel 2017. Projektová žádost byla podpořena a na vlastní realizaci projektu získala 
základní škola finanční prostředky ve výši 15 000 Kč. 

Realizace projektu byla zahájena v měsíci červnu, kdy vedení kasejovické školy 
navštívilo partnerskou školu v bavorském městě Zwiesel (Mittelschule Zwiesel). Zde 
byl s ředitelem školy Josefem Wellischem domluven předběžný program podzimní 
realizace vlastního projektu. První část projektu Kasejovice – Zwiesel 2017 se tradičně 
uskutečnila ve spolkové zemi Bavorsko, kam žáci kasejovické školy zavítali společně 
se svými učiteli ve dnech 11. a 12. října. První den návštěvy byla na programu 
prohlídka muzejní vesnice (Museumsdorf) v Tittlingu. Tento skanzen lidové 
architektury byl založen v 70. letech 20. století a v současné době představuje největší 
muzeum pod širým nebem v Evropě. Muzeum tvoří 150 menších i větších budov, do 
kterých jsou nainstalovány historické expozice, jež návštěvníkům dokládají, jak naši 
předci žili, bydleli a pracovali. Unikátem muzea je nejstarší lidová škola v Německu z 
roku 1660. 

Po prohlídce muzea se žáci přemístili do Pasova, kde měli možnost prohlédnout si 
jeho historické památky, navštívit nákupní centrum a projít si nábřeží podél Dunaje. 
Druhý den strávili žáci v městečku Zwiesel, kde pro ně žáci z partnerské školy 
připravili prohlídku školy a regionálního muzea.

Druhá část realizace projektu proběhla 24. října na půdě kasejovické základní 
školy. Pro bavorské žáky byl připraven keramický workshop, při kterém si žáci 
vyzkoušeli práci s keramickou hlínou. Jejich úkolem bylo vyrobit si podzimní misku. 
Následovala prohlídka školy. Návštěvu zakončili bavorští a kasejovičtí žáci 
v zámeckém parku v nedaleké Blatné.

Díky tomuto projektu měli žáci možnost seznámit se životem, historií, zvyky a 
tradicemi na obou stranách česko-německé hranice a vyzkoušet si své jazykové 
dovednosti v praxi. 

                      Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Kasejovičtí žáci navštívili největší skanzen v Evropě

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se vybraní 
žáci ze ZŠ Kasejovice zúčastnili 
Okresního přeboru v přespolním 

běhu v Chlumčanech. Naši školu reprezen-
tovali: Tereza Melounová, Lia Vilhelmová, 
Lukáš Mála, Adam Frait, Filip Arnošt, Filip 
Konvář, Štěpán Adamec a Patrik Mašek.  
Největšího individuálního úspěchu dosáhl 
Filip Arnošt, který zvítězil v  kategorii II 
chlapců, celkový počet účastníků dosáhl 
44. Můžeme jen litovat, že pro tuto 
nejmladší kategorii nebyla vyhlášena sou-
těž družstev, protože i ostatní hoši běželi 
výjimečně dobře: Patrik Mašek doběhl na 
5., Štěpán Adamec na 7. a Filip Konvář na 
11. místě. V kategorii III chlapců se umístil 
Lukáš Mála na 15. místě a Adam Frait na 
32. místě, přičemž celkový počet účastníků 
vyšplhal na 47. Velkého individuálního 
úspěchu dosáhla i Lia Vilhelmová, která se 
v kategorii IV prodrala na 3. místo v kon-
kurenci 32 děvčat, neztratila se ani Tereza 
Melounová, která skončila přesně v polovi-
ně startovního pole, na 16. místě.  Chtěla 
bych zdůraznit, že trať v Chlumčanech je 
mimořádně náročná a všechny naše děti se 
skutečně vydaly ze všech sil. 

Závěrem chci poděkovat panu Arnoš-
tovi, že nám vypomohl s dopravou a po 
celé závody nám pomáhal udržovat 
bojovného ducha a dobrou náladu. A dík 
mu ještě patří za fotografie, které si může-
te prohlédnout nyní i vy.

                    Jaroslava Mlsová

VISHAY ELECTRONIC 
spol. s r.o. závod ESTA 
Blatná 

Přijme nové spolupracovníky/ce 
na pozice:

Pracovník elektromontáže
ź pájení, drobné montáže, obsluha 

zavíracího stroje apod. – práce vhod-
ná i pro ženy

Svářeč 
ź sváření nerezových a hliníkových 

nádob kondenzátorů
Pracovník kovovýroby
ź práce s nerezovým plechem
Mechanik seřizovač 
ź navíjecí stroje poslední generace
Pracovník expedice 
ź dokončení výrobků, balení
Pracovník impregnace
ź impregnace olejem a hmotou
Pracovník lakovny 
ź příprava a stříkání kondenzátorů

Nabízíme:
ź nadprůměrné výdělky
ź náborový příspěvek 5 000,- Kč
ź práce na HPP u stabilní nadnárodní 

společnosti
ź příspěvek na dovolenou a Vánoce 

(13. a 14. plat), ostatní nadstandardní 
příplatky

ź dovolenou 25 dní + další dny za 
odpracovanou dobu

ź příspěvek na dopravu až 1 000,- 
Kč/měsíc

ź příspěvek na životní připojištění
ź variabilní složka mzdy
ź dotované stravování
ź každoroční  navyšování  mzdy      

(v tomto roce 8 %)
ź příspěvek na dětský tábor

Zájemci mohou volat 383 455 516, 
 a životopis zaslat na email: 
Jana.Benesova@vishay.com

Přespolní běh žáků 

v Chlumčanech kolní družina je součástí základní 

Šškoly, má tři samostatné družiny, 
využívá školní zahradu s trampo-

línou, pískovištěm a fotbalovými branka-
mi a školní hřiště pro pohybové a spor-
tovní vyžití.

 Družina je k dispozici žákům 1. – 4. 
třídy v ranních hodinách od 6.25 do 7.45 
hod. a následně po vyučování do 16 hod.

Družina poskytuje žákům zájmové 
vzdělávání formou zájmových, vzdělá-
vacích, spontánních a příležitostných 
činností, odpočinku a relaxace, hrou 
vedoucí k výchově, individuální prací a 
motivačním projevem.Všech 5 oblastí je 
zastoupeno v činnosti ŠD, navzájem se 

prolínají ve 4 blocích – jaro, léto, podzim 
a zima.

V podzimních měsících jsme si ještě 
užili hezkého počasí na zahradě i na hřiš-
ti, zavzpomínali na prázdniny, vyráběli 
z papíru a kartonu, využili přírodniny – 
kukuřici, kaštany, žaludy, jeřabiny a 
javorové listy, ze kterých jsme vyráběli 
růžičky a svazovali je do kytic. Připravili 
jsme se i na lidový svátek  Halloween, 
který se k nám přesunul z anglicky mluví-
cích zemí, a vytvořili jsme si dýňové 
lampičky ze zavařovacích sklenic.

V příštích dnech už se budeme připra-
vovat na Vánoce a vánoční vyrábění.

          Šárka Vocelková

Školní družina

úterý 10. října zavítal po dvou Vletech mezi žáky Základní školy 
Kasejovice sokolník Milan Zaleš 

s výukovým programem zaměřeným na 
sovy. Program se tradičně odehrál v pro-
storu školní tělocvičny. Na ukázku přive-
zl sokolník mezi žáky zástupce jak sov, 
tak dravců. Ze sov se jednalo o výra vir-
ginského, výra bengálského a výra velké-
ho, z dravců potom o orla mořského. 

V první části programu vysvětlil 
sokolník Milan Zaleš žákům význam 

těchto zástupců ptačí říše v přírodě a 
základní rozdíly mezi dravcem a sovou. 
Druhá část programu byla zaměřena na 
praktickou ukázku letu sov a dravců, 
která žáky zvlášť zaujala. Vystoupení 
sokolníka v kasejovické základní škole se 
u žáků vždy těší velké oblibě, takže již 
nyní se žáci mohou těšit na další výukový 
program na téma sokolnictví. 
	

Mgr. Štěpánka Löffelmannová, 
ředitelka ZŠ Kasejovice

Žáci zažili lekce sokolnictví

 Město Kasejovice oznamuje
 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

27.11. 2017
Plastový odpad v zavázaných pytlích 

uložte den PŘEDEM na sběrných 
místech v Kasejovicích.

Plastový odpad prosím neukládejte 
mimo tato určená místa. 

Děkujeme. 

Město Kasejovice zve srdečně na diaprojekci Tomáše Ondruška

v pondělí 27. listopadu 2017 od 18 hod. 
v sále Kulturně společenského centra Kasejovice

aneb putování po Appalačské stezce

MALÝ VANDR ZA 

VELKOU LOUŽÍ
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prohlídka muzejní vesnice (Museumsdorf) v Tittlingu. Tento skanzen lidové 
architektury byl založen v 70. letech 20. století a v současné době představuje největší 
muzeum pod širým nebem v Evropě. Muzeum tvoří 150 menších i větších budov, do 
kterých jsou nainstalovány historické expozice, jež návštěvníkům dokládají, jak naši 
předci žili, bydleli a pracovali. Unikátem muzea je nejstarší lidová škola v Německu z 
roku 1660. 

Po prohlídce muzea se žáci přemístili do Pasova, kde měli možnost prohlédnout si 
jeho historické památky, navštívit nákupní centrum a projít si nábřeží podél Dunaje. 
Druhý den strávili žáci v městečku Zwiesel, kde pro ně žáci z partnerské školy 
připravili prohlídku školy a regionálního muzea.

Druhá část realizace projektu proběhla 24. října na půdě kasejovické základní 
školy. Pro bavorské žáky byl připraven keramický workshop, při kterém si žáci 
vyzkoušeli práci s keramickou hlínou. Jejich úkolem bylo vyrobit si podzimní misku. 
Následovala prohlídka školy. Návštěvu zakončili bavorští a kasejovičtí žáci 
v zámeckém parku v nedaleké Blatné.

Díky tomuto projektu měli žáci možnost seznámit se životem, historií, zvyky a 
tradicemi na obou stranách česko-německé hranice a vyzkoušet si své jazykové 
dovednosti v praxi. 

                      Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Kasejovičtí žáci navštívili největší skanzen v Evropě

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se vybraní 
žáci ze ZŠ Kasejovice zúčastnili 
Okresního přeboru v přespolním 

běhu v Chlumčanech. Naši školu reprezen-
tovali: Tereza Melounová, Lia Vilhelmová, 
Lukáš Mála, Adam Frait, Filip Arnošt, Filip 
Konvář, Štěpán Adamec a Patrik Mašek.  
Největšího individuálního úspěchu dosáhl 
Filip Arnošt, který zvítězil v  kategorii II 
chlapců, celkový počet účastníků dosáhl 
44. Můžeme jen litovat, že pro tuto 
nejmladší kategorii nebyla vyhlášena sou-
těž družstev, protože i ostatní hoši běželi 
výjimečně dobře: Patrik Mašek doběhl na 
5., Štěpán Adamec na 7. a Filip Konvář na 
11. místě. V kategorii III chlapců se umístil 
Lukáš Mála na 15. místě a Adam Frait na 
32. místě, přičemž celkový počet účastníků 
vyšplhal na 47. Velkého individuálního 
úspěchu dosáhla i Lia Vilhelmová, která se 
v kategorii IV prodrala na 3. místo v kon-
kurenci 32 děvčat, neztratila se ani Tereza 
Melounová, která skončila přesně v polovi-
ně startovního pole, na 16. místě.  Chtěla 
bych zdůraznit, že trať v Chlumčanech je 
mimořádně náročná a všechny naše děti se 
skutečně vydaly ze všech sil. 

Závěrem chci poděkovat panu Arnoš-
tovi, že nám vypomohl s dopravou a po 
celé závody nám pomáhal udržovat 
bojovného ducha a dobrou náladu. A dík 
mu ještě patří za fotografie, které si může-
te prohlédnout nyní i vy.

                    Jaroslava Mlsová

VISHAY ELECTRONIC 
spol. s r.o. závod ESTA 
Blatná 

Přijme nové spolupracovníky/ce 
na pozice:

Pracovník elektromontáže
ź pájení, drobné montáže, obsluha 

zavíracího stroje apod. – práce vhod-
ná i pro ženy

Svářeč 
ź sváření nerezových a hliníkových 

nádob kondenzátorů
Pracovník kovovýroby
ź práce s nerezovým plechem
Mechanik seřizovač 
ź navíjecí stroje poslední generace
Pracovník expedice 
ź dokončení výrobků, balení
Pracovník impregnace
ź impregnace olejem a hmotou
Pracovník lakovny 
ź příprava a stříkání kondenzátorů

Nabízíme:
ź nadprůměrné výdělky
ź náborový příspěvek 5 000,- Kč
ź práce na HPP u stabilní nadnárodní 

společnosti
ź příspěvek na dovolenou a Vánoce 

(13. a 14. plat), ostatní nadstandardní 
příplatky

ź dovolenou 25 dní + další dny za 
odpracovanou dobu

ź příspěvek na dopravu až 1 000,- 
Kč/měsíc

ź příspěvek na životní připojištění
ź variabilní složka mzdy
ź dotované stravování
ź každoroční  navyšování  mzdy      

(v tomto roce 8 %)
ź příspěvek na dětský tábor

Zájemci mohou volat 383 455 516, 
 a životopis zaslat na email: 
Jana.Benesova@vishay.com

Přespolní běh žáků 

v Chlumčanech kolní družina je součástí základní 

Šškoly, má tři samostatné družiny, 
využívá školní zahradu s trampo-

línou, pískovištěm a fotbalovými branka-
mi a školní hřiště pro pohybové a spor-
tovní vyžití.

 Družina je k dispozici žákům 1. – 4. 
třídy v ranních hodinách od 6.25 do 7.45 
hod. a následně po vyučování do 16 hod.

Družina poskytuje žákům zájmové 
vzdělávání formou zájmových, vzdělá-
vacích, spontánních a příležitostných 
činností, odpočinku a relaxace, hrou 
vedoucí k výchově, individuální prací a 
motivačním projevem.Všech 5 oblastí je 
zastoupeno v činnosti ŠD, navzájem se 

prolínají ve 4 blocích – jaro, léto, podzim 
a zima.

V podzimních měsících jsme si ještě 
užili hezkého počasí na zahradě i na hřiš-
ti, zavzpomínali na prázdniny, vyráběli 
z papíru a kartonu, využili přírodniny – 
kukuřici, kaštany, žaludy, jeřabiny a 
javorové listy, ze kterých jsme vyráběli 
růžičky a svazovali je do kytic. Připravili 
jsme se i na lidový svátek  Halloween, 
který se k nám přesunul z anglicky mluví-
cích zemí, a vytvořili jsme si dýňové 
lampičky ze zavařovacích sklenic.

V příštích dnech už se budeme připra-
vovat na Vánoce a vánoční vyrábění.

          Šárka Vocelková

Školní družina

úterý 10. října zavítal po dvou Vletech mezi žáky Základní školy 
Kasejovice sokolník Milan Zaleš 

s výukovým programem zaměřeným na 
sovy. Program se tradičně odehrál v pro-
storu školní tělocvičny. Na ukázku přive-
zl sokolník mezi žáky zástupce jak sov, 
tak dravců. Ze sov se jednalo o výra vir-
ginského, výra bengálského a výra velké-
ho, z dravců potom o orla mořského. 

V první části programu vysvětlil 
sokolník Milan Zaleš žákům význam 

těchto zástupců ptačí říše v přírodě a 
základní rozdíly mezi dravcem a sovou. 
Druhá část programu byla zaměřena na 
praktickou ukázku letu sov a dravců, 
která žáky zvlášť zaujala. Vystoupení 
sokolníka v kasejovické základní škole se 
u žáků vždy těší velké oblibě, takže již 
nyní se žáci mohou těšit na další výukový 
program na téma sokolnictví. 
	

Mgr. Štěpánka Löffelmannová, 
ředitelka ZŠ Kasejovice

Žáci zažili lekce sokolnictví

 Město Kasejovice oznamuje
 

PRAVIDELNÝ SVOZ 
PLASTOVÉHO ODPADU 

27.11. 2017
Plastový odpad v zavázaných pytlích 

uložte den PŘEDEM na sběrných 
místech v Kasejovicích.

Plastový odpad prosím neukládejte 
mimo tato určená místa. 

Děkujeme. 

Město Kasejovice zve srdečně na diaprojekci Tomáše Ondruška

v pondělí 27. listopadu 2017 od 18 hod. 
v sále Kulturně společenského centra Kasejovice

aneb putování po Appalačské stezce

MALÝ VANDR ZA 

VELKOU LOUŽÍ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

P
O
D
Z
I

M

V listopadu přijmi radu: 
schovej uši, nos i bradu.

Podzim vzal už opravdu vládu do svých 
rukou, stromy svlékly barevné kabátky, 
červenají se hložinky a šípky. Síla sluníč-
ka slábne a vítr je silnější a silnější. 
Při procházkách nám stačí otevřít oči, 
rozhlédnout se kolem sebe a všude vidí-
me plno barev a podzimního dění, které 
nás láká objevovat…

Říkáme si spolu: 
Podzime, podzime, už zas nosíš deště, 
pěkně tě prosíme, počkej týden ještě…

Na co jsme se těšili?
Divadlo Kolem přijelo s pohádkou ,,Jení-
ček a Mařenka,, - nevšední a krásně 
zahrané divadelní představení pohádky, 
kterou známe snad všichni. Smáli jsme se 
a učili zároveň. Dobro zvítězí nad zlem, 
musíme si pomáhat, domov je tam, kde je 
maminka a tatínek.

Ufoukaný den..
...nás všechny děti ze školky zval na Hula-

čů louku k pouštění draků. Sešli jsme se 
navzdory dešti a do mraků se vznesla 
spousta dračích kamarádů. Společně 
s rodiči jsme si pouštění draků opravdu 
užívali. Za statečnost jsme všichni dostali 
sladkou dračí odměnu. 

,,Máme rádi zvířata” 
Vzdělávací projekt, který připravila pro 
děti v mateřských školách Státní veteri-
nární zpráva a do kterého jsme se přihlá-
sili. Cílem bylo zábavnou a hravou for-
mou předat dětem informace o domácích, 
hospodářských a volně žijících zvířatech. 
Do naší mateřské školy přijela paní dok-
torka MVDr. V. Hanischová z Přeštic a 
povídala si s námi o tom, jak se ke zvířát-
kům správně chovat, jak se o ně starat, 
aby byla spokojená a u nás doma šťastná. 
Přivezla s sebou plyšového pejska, které-
mu jsme dali jméno Ťapka a který teď 
bydlí u nás ve školce. Radost nám udělaly 
obrázky k vybarvování a pro pozorné 
posluchače i sladká odměna. Povídání 
bylo moc zajímavé a poučné. Součástí 
projektu je výtvarná soutěž o nejhezčí 

dětský obrázek ,,zvířátko v domácnosti” 
do které jsme se také zapojili.

Divadlo CIRGUS
Akrobatické zvířecí kousky a kouzelnic-
ké vystoupení.

Na návštěvě v lese
Na dlouhou vycházku jsme se moc těšili, 
čekali jsme na sluneční podzimní den a 
hurá na výlet, úvozovou cestou do lesa, 
kde se říká na Kladrubině.
Po cestě jsme se seznamovali s různými 
rostlinami, houbami, ptáky a zvířaty, 
které jsme náhodou zahlédli. Obdivovali 
jsme krásně zbarvené podzimní listí a 
úžasný rozhled do okolí Kasejovic. Po 
návratu do školky nás pěkně bolely nohy, 
ale stálo to za to. Výpravy do okolí bude-
me plánovat častěji.  
                  

To je zlaté posvícení…
Tuto veselou písničku a ještě další jsme si 
společně zazpívali s babičkami a dědeč-
ky na návštěvě v DPS. Přinesli jsme jim 
vlastnoručně ozdobené posvícenské 
placičky a popřáli jim krásné posvícení.

Dýňování
První společné tvořeníčko s rodiči. Kdo 
chtěl, ten přišel a pohrál si… V šikovných 
rukou rodičů a dětí vznikali panáčci ,,Dý-
ňáčci”. Některé si vzaly děti domů, jiný-
mi jsme si vyzdobili vchod do školky. 
Každé ráno nás vítají a hlídají školku. 
Děkujeme všem, kteří přišli.

To je radost, to je radost, 
to je radost na světě. 

Kdo se směje, i když  leje, 
tomu štěstí pokvete…

                                                                                
Ledvinová Ivana, 

ředitelka mateřské školy

Spolek pro Podhůří, z.s.

pořádá dne 17.11.2017

PROCHÁZKU S LAMPIONKY

A MALOU STEZKOU 

ODVAHY !!!

Sraz v Podhůří na návsi 

v 17 hodin

Mezi Velikonocemi 1934 a Božím hodem svatoduš-
ním přibyl do náboženské obce Církve českoslo-
venské (husitské) – CČS(H) v Kasejovicích nový 

jáhen, pomocný duchovní a učitel československého nábo-
ženství František Božovský. Kasejovice se staly jeho první 
farářskou štací. Právě zde se pod vedením farářů Ladislava 
Böhma a následně Františka Klabana započala téměř sedm-
desátiletá kněžská pouť člověka, jehož určujícími znaky 
byla hluboká a k životu přivrácená zbožnost, vlídnost, 
vstřícnost a laskavost projevu, tedy fenomény navýsost 
františkánské.

František Božovský se narodil 25. března 1912 v jihočes-
kých Dobřejovicích, kde také navštěvoval obecnou školu. Otce 
nepoznal, a tak mu jej nahrazoval děd Josef, který vnuka rovněž 
podporoval při studiích na Jirsíkově státním gymnáziu v Čes-
kých Budějovicích, na kterém mladý František v červnu 1932 
úspěšně složil maturitní zkoušku. Často později vzpomínal, jak 
si musel nevyspalý – s maminkou bydleli u dědy Josefa, který 
kromě malého hospodářství provozoval i hospodu, v níž na 
lavici u kamen František přespával – v zimě cestou do školy 
prošlapávat hlubokým sněhem pěšinku na vlak. 

Po skončení gymnazijních studií byl František nucen začít 
uvažovat o svém budoucím povolání a rozhodl se stát učitelem. 
Jak uvádí zpráva řídícího učitele Karla Skály, od září 1932 půl 
roku velmi horlivě hospitoval na IV. obecné škole v Českých 
Budějovicích, 20. září 1933 potom vykonal doplňovací maturi-
tu na Státním československém koedukačním učitelském ústa-
vu v Českých Budějovicích. Volné místo pro mladého absol-
venta se však nenašlo, ač František žádal rovněž na Slovensku a 
dokonce i u Zemského úřadu v podkarpatoruském Užhorodě. 
Později, když už sloužil jako jáhen v CČSH, obdržel během 
dvou let hned patnáct nabídek na místo výpomocného učitele, 
ale to již nedokázal a nechtěl duchovenskou dráhu v církvi 
opustit. 

V obtížné životní situaci Františkovi pomohl farář CČS(H) 
z Hluboké nad Vltavou Miloš Našinec, který mu doporučil, aby 
si zažádal o místo učitele československého náboženství. Fran-
tišek v té době již dobře znal prostředí CČS(H), neboť stále 
ještě jako římský katolík docházel do Hluboké nad Vltavou, 
kde ho svými kázáními upoutal usměvavý duchovní CČS(H) 
František Brož. V listopadu 1933 u něj dozrálo rozhodnutí a 
přestoupil do mladé církve, které cestu ke vzniku (8. 1. 1920) 
připravoval český reformní katolicismus a katolický modernis-
mus. Po soukromém studiu církevní věrouky a mravouky, 
v němž mu vydatně pomáhal právě M. Našinec, složil u diecéz-
ního tajemníka Jana Lomoze jáhenské zkoušky a 22. dubna 
1934 byl v pražském karlínském sboru druhým patriarchou 
CČS(H) Gustavem Adolfem Procházkou vysvěcen na jáhna.

Od května 1934 byl Fr. Božovský ustanoven do Kasejovic, 
kde měl vypomáhat faráři Ladislavu Böhmovi a od počátku 
roku 1935 jeho nástupci Františku Klabanovi. Farnost, která 
v této obci byla státně schválena v únoru 1923, čítala v první 
polovině 30. let na 2 659 věřících, na vyučování českosloven-
ského náboženství docházelo v celém obvodu náboženské obce 
445 dětí. Pro konání bohoslužeb i jako zázemí pro další pasto-
rační aktivity sloužil od července 1924 Husův sbor. 

Ve svém prvním působišti konal Fr. Božovský střídavě 
s farářem bohoslužby, náboženství vyučoval pravidelně na 
obecných a měšťanských školách v Kasejovicích, Kotouni, 
Řesanicích, Předmíři, Starém Smolivci, Dožicích a Bezděko-
vě. Několik hodin měl přiděleno též na Nepomucku. Po dohodě 

s farářem mohl konat církevní obřady a vyřizovat farní agendu. 
Za tuto činnost mu měsíčně náleželo 400 Kč služného plus 
peněžitá odměna k platu od škol (remunerace). 

V Kasejovicích Fr. Božovský působil do konce července 
1935. Poslední bohoslužby odsloužil na konci července 1935 
v Metlách (21. 7.) a v Kasejovicích (28. 7.). Během této doby 
zde poznal několik duchovních CČS(H), z nichž nejvíce vzpo-
mínal na obětavého zakladatele této církve ve Lnářích a dale-
kém okolí, bývalého bosého augustiniána, faráře Adolfa 
Arnošta. Prožil zde podvakrát i Husovy oslavy, při kterých obcí 
procházel průvod k Husovu pomníku, přičemž slavnost večer 
končívala zapálením hranice. Seznámil se zde i se svojí první 
ženou Marií, rozenou Štěpánkovou. Sám později na krátký, ale 
intenzivní službou prožitý čas vzpomínal: „Mám na tamní 
náboženskou obec nejkrásnější vzpomínky. Náboženská obec 
měla sice dluh na sboru, duchovním přispívat nemohla, ale lidé 
byli hodní a věrní. V Kasejovicích se mnou začala společnou 
pouť po několika náboženských obcích moje matka.“

V srpnu 1935 byl Fr. Božovský přeložen na tři měsíce do 
Písku, kde se nejen sblížil s farářem Jaroslavem Bosákem, ale 
poznal i po všech stránkách (náboženské, kulturní i sociální) 
rozvinutou obec. Koncem října 1935 byl vzhledem ke svým 
neutěšeným majetkovým poměrům bezplatně přijat do Boho-
slovecké koleje CČS v Praze a v témže roce nastoupil tamtéž na 
Husovu československou evangelickou fakultu bohoslovec-
kou. Studia a život v koleji pak střídal se službou v nábožen-
ských obcích (v letech 1936 a 1937 opakovaně působil v Net-
vořicích u Benešova, v září 1937 navíc vypomáhal v Klato-
vech). Během návratů na Husovu fakultu se věnoval studiu a 
konal zkoušky. Ducha Kristova mu pomáhali objevovat zejmé-
na profesoři František Kovář a Alois Spisar. Odevzdáním 
písemné práce na téma Česká katolická moderna a Církev 
československá Fr. Božovský úspěšně složil ve dnech 23.–24. 
února 1937 první státní zkoušku, druhou vykonal již jako 
vysvěcený kněz 21.–24. února 1939. To už působil v Březnici, 
kam nastoupil 1. února 1938 po Josefu Kracíkovi. Náboženská 
obec nebyla početná, ale zato velmi živá. Právě v roce Božov-
ského příchodu tak byl za přítomnosti patriarchy G. A. Pro-
cházky v Březnici slavnostně otevřen (18. září 1938) nový 
Husův sbor.

  Martin Jindra

                                                    (dokončení v dalším čísle)

První farářská štace Františka Božovského v Kasejovicích

e dnech 20. a 21. 10. 2017 se Vv Nepomuku uskutečnil při příle-
žitosti Světového dne chůze 36. 

ročník memoriálu Jiřího Sedláčka Podzim 
pod Zelenou Horou světový den chůze a 
Toulavý kočárek. Pěší trasy IVV 12, 14, 
25, 35 a 50 km, cyklotrasy IVV 40, 55 a 85 
km, start rodný dům Augustina Němejce, 
cíl Sokolovna Nepomuk, start 7-10 hodin, 
cíl do 18 hodin. Toulavý kočárek - rodinná 
trasa do 7 km, start rodný dům Augustina 
Němejce, cíl Sokolovna. 

Akce proběhla po turistických trasách 
a cyklotrasách i po našem okolí. Celé akce 
se zúčastnilo cca kolem 270 turistů.
               Václav Houlík, starosta Oselec

  

Světový den chůze
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

P
O
D
Z
I

M

V listopadu přijmi radu: 
schovej uši, nos i bradu.

Podzim vzal už opravdu vládu do svých 
rukou, stromy svlékly barevné kabátky, 
červenají se hložinky a šípky. Síla sluníč-
ka slábne a vítr je silnější a silnější. 
Při procházkách nám stačí otevřít oči, 
rozhlédnout se kolem sebe a všude vidí-
me plno barev a podzimního dění, které 
nás láká objevovat…

Říkáme si spolu: 
Podzime, podzime, už zas nosíš deště, 
pěkně tě prosíme, počkej týden ještě…

Na co jsme se těšili?
Divadlo Kolem přijelo s pohádkou ,,Jení-
ček a Mařenka,, - nevšední a krásně 
zahrané divadelní představení pohádky, 
kterou známe snad všichni. Smáli jsme se 
a učili zároveň. Dobro zvítězí nad zlem, 
musíme si pomáhat, domov je tam, kde je 
maminka a tatínek.

Ufoukaný den..
...nás všechny děti ze školky zval na Hula-

čů louku k pouštění draků. Sešli jsme se 
navzdory dešti a do mraků se vznesla 
spousta dračích kamarádů. Společně 
s rodiči jsme si pouštění draků opravdu 
užívali. Za statečnost jsme všichni dostali 
sladkou dračí odměnu. 

,,Máme rádi zvířata” 
Vzdělávací projekt, který připravila pro 
děti v mateřských školách Státní veteri-
nární zpráva a do kterého jsme se přihlá-
sili. Cílem bylo zábavnou a hravou for-
mou předat dětem informace o domácích, 
hospodářských a volně žijících zvířatech. 
Do naší mateřské školy přijela paní dok-
torka MVDr. V. Hanischová z Přeštic a 
povídala si s námi o tom, jak se ke zvířát-
kům správně chovat, jak se o ně starat, 
aby byla spokojená a u nás doma šťastná. 
Přivezla s sebou plyšového pejska, které-
mu jsme dali jméno Ťapka a který teď 
bydlí u nás ve školce. Radost nám udělaly 
obrázky k vybarvování a pro pozorné 
posluchače i sladká odměna. Povídání 
bylo moc zajímavé a poučné. Součástí 
projektu je výtvarná soutěž o nejhezčí 

dětský obrázek ,,zvířátko v domácnosti” 
do které jsme se také zapojili.

Divadlo CIRGUS
Akrobatické zvířecí kousky a kouzelnic-
ké vystoupení.

Na návštěvě v lese
Na dlouhou vycházku jsme se moc těšili, 
čekali jsme na sluneční podzimní den a 
hurá na výlet, úvozovou cestou do lesa, 
kde se říká na Kladrubině.
Po cestě jsme se seznamovali s různými 
rostlinami, houbami, ptáky a zvířaty, 
které jsme náhodou zahlédli. Obdivovali 
jsme krásně zbarvené podzimní listí a 
úžasný rozhled do okolí Kasejovic. Po 
návratu do školky nás pěkně bolely nohy, 
ale stálo to za to. Výpravy do okolí bude-
me plánovat častěji.  
                  

To je zlaté posvícení…
Tuto veselou písničku a ještě další jsme si 
společně zazpívali s babičkami a dědeč-
ky na návštěvě v DPS. Přinesli jsme jim 
vlastnoručně ozdobené posvícenské 
placičky a popřáli jim krásné posvícení.

Dýňování
První společné tvořeníčko s rodiči. Kdo 
chtěl, ten přišel a pohrál si… V šikovných 
rukou rodičů a dětí vznikali panáčci ,,Dý-
ňáčci”. Některé si vzaly děti domů, jiný-
mi jsme si vyzdobili vchod do školky. 
Každé ráno nás vítají a hlídají školku. 
Děkujeme všem, kteří přišli.

To je radost, to je radost, 
to je radost na světě. 

Kdo se směje, i když  leje, 
tomu štěstí pokvete…

                                                                                
Ledvinová Ivana, 

ředitelka mateřské školy

Spolek pro Podhůří, z.s.

pořádá dne 17.11.2017

PROCHÁZKU S LAMPIONKY

A MALOU STEZKOU 

ODVAHY !!!

Sraz v Podhůří na návsi 

v 17 hodin

Mezi Velikonocemi 1934 a Božím hodem svatoduš-
ním přibyl do náboženské obce Církve českoslo-
venské (husitské) – CČS(H) v Kasejovicích nový 

jáhen, pomocný duchovní a učitel československého nábo-
ženství František Božovský. Kasejovice se staly jeho první 
farářskou štací. Právě zde se pod vedením farářů Ladislava 
Böhma a následně Františka Klabana započala téměř sedm-
desátiletá kněžská pouť člověka, jehož určujícími znaky 
byla hluboká a k životu přivrácená zbožnost, vlídnost, 
vstřícnost a laskavost projevu, tedy fenomény navýsost 
františkánské.

František Božovský se narodil 25. března 1912 v jihočes-
kých Dobřejovicích, kde také navštěvoval obecnou školu. Otce 
nepoznal, a tak mu jej nahrazoval děd Josef, který vnuka rovněž 
podporoval při studiích na Jirsíkově státním gymnáziu v Čes-
kých Budějovicích, na kterém mladý František v červnu 1932 
úspěšně složil maturitní zkoušku. Často později vzpomínal, jak 
si musel nevyspalý – s maminkou bydleli u dědy Josefa, který 
kromě malého hospodářství provozoval i hospodu, v níž na 
lavici u kamen František přespával – v zimě cestou do školy 
prošlapávat hlubokým sněhem pěšinku na vlak. 

Po skončení gymnazijních studií byl František nucen začít 
uvažovat o svém budoucím povolání a rozhodl se stát učitelem. 
Jak uvádí zpráva řídícího učitele Karla Skály, od září 1932 půl 
roku velmi horlivě hospitoval na IV. obecné škole v Českých 
Budějovicích, 20. září 1933 potom vykonal doplňovací maturi-
tu na Státním československém koedukačním učitelském ústa-
vu v Českých Budějovicích. Volné místo pro mladého absol-
venta se však nenašlo, ač František žádal rovněž na Slovensku a 
dokonce i u Zemského úřadu v podkarpatoruském Užhorodě. 
Později, když už sloužil jako jáhen v CČSH, obdržel během 
dvou let hned patnáct nabídek na místo výpomocného učitele, 
ale to již nedokázal a nechtěl duchovenskou dráhu v církvi 
opustit. 

V obtížné životní situaci Františkovi pomohl farář CČS(H) 
z Hluboké nad Vltavou Miloš Našinec, který mu doporučil, aby 
si zažádal o místo učitele československého náboženství. Fran-
tišek v té době již dobře znal prostředí CČS(H), neboť stále 
ještě jako římský katolík docházel do Hluboké nad Vltavou, 
kde ho svými kázáními upoutal usměvavý duchovní CČS(H) 
František Brož. V listopadu 1933 u něj dozrálo rozhodnutí a 
přestoupil do mladé církve, které cestu ke vzniku (8. 1. 1920) 
připravoval český reformní katolicismus a katolický modernis-
mus. Po soukromém studiu církevní věrouky a mravouky, 
v němž mu vydatně pomáhal právě M. Našinec, složil u diecéz-
ního tajemníka Jana Lomoze jáhenské zkoušky a 22. dubna 
1934 byl v pražském karlínském sboru druhým patriarchou 
CČS(H) Gustavem Adolfem Procházkou vysvěcen na jáhna.

Od května 1934 byl Fr. Božovský ustanoven do Kasejovic, 
kde měl vypomáhat faráři Ladislavu Böhmovi a od počátku 
roku 1935 jeho nástupci Františku Klabanovi. Farnost, která 
v této obci byla státně schválena v únoru 1923, čítala v první 
polovině 30. let na 2 659 věřících, na vyučování českosloven-
ského náboženství docházelo v celém obvodu náboženské obce 
445 dětí. Pro konání bohoslužeb i jako zázemí pro další pasto-
rační aktivity sloužil od července 1924 Husův sbor. 

Ve svém prvním působišti konal Fr. Božovský střídavě 
s farářem bohoslužby, náboženství vyučoval pravidelně na 
obecných a měšťanských školách v Kasejovicích, Kotouni, 
Řesanicích, Předmíři, Starém Smolivci, Dožicích a Bezděko-
vě. Několik hodin měl přiděleno též na Nepomucku. Po dohodě 

s farářem mohl konat církevní obřady a vyřizovat farní agendu. 
Za tuto činnost mu měsíčně náleželo 400 Kč služného plus 
peněžitá odměna k platu od škol (remunerace). 

V Kasejovicích Fr. Božovský působil do konce července 
1935. Poslední bohoslužby odsloužil na konci července 1935 
v Metlách (21. 7.) a v Kasejovicích (28. 7.). Během této doby 
zde poznal několik duchovních CČS(H), z nichž nejvíce vzpo-
mínal na obětavého zakladatele této církve ve Lnářích a dale-
kém okolí, bývalého bosého augustiniána, faráře Adolfa 
Arnošta. Prožil zde podvakrát i Husovy oslavy, při kterých obcí 
procházel průvod k Husovu pomníku, přičemž slavnost večer 
končívala zapálením hranice. Seznámil se zde i se svojí první 
ženou Marií, rozenou Štěpánkovou. Sám později na krátký, ale 
intenzivní službou prožitý čas vzpomínal: „Mám na tamní 
náboženskou obec nejkrásnější vzpomínky. Náboženská obec 
měla sice dluh na sboru, duchovním přispívat nemohla, ale lidé 
byli hodní a věrní. V Kasejovicích se mnou začala společnou 
pouť po několika náboženských obcích moje matka.“

V srpnu 1935 byl Fr. Božovský přeložen na tři měsíce do 
Písku, kde se nejen sblížil s farářem Jaroslavem Bosákem, ale 
poznal i po všech stránkách (náboženské, kulturní i sociální) 
rozvinutou obec. Koncem října 1935 byl vzhledem ke svým 
neutěšeným majetkovým poměrům bezplatně přijat do Boho-
slovecké koleje CČS v Praze a v témže roce nastoupil tamtéž na 
Husovu československou evangelickou fakultu bohoslovec-
kou. Studia a život v koleji pak střídal se službou v nábožen-
ských obcích (v letech 1936 a 1937 opakovaně působil v Net-
vořicích u Benešova, v září 1937 navíc vypomáhal v Klato-
vech). Během návratů na Husovu fakultu se věnoval studiu a 
konal zkoušky. Ducha Kristova mu pomáhali objevovat zejmé-
na profesoři František Kovář a Alois Spisar. Odevzdáním 
písemné práce na téma Česká katolická moderna a Církev 
československá Fr. Božovský úspěšně složil ve dnech 23.–24. 
února 1937 první státní zkoušku, druhou vykonal již jako 
vysvěcený kněz 21.–24. února 1939. To už působil v Březnici, 
kam nastoupil 1. února 1938 po Josefu Kracíkovi. Náboženská 
obec nebyla početná, ale zato velmi živá. Právě v roce Božov-
ského příchodu tak byl za přítomnosti patriarchy G. A. Pro-
cházky v Březnici slavnostně otevřen (18. září 1938) nový 
Husův sbor.

  Martin Jindra

                                                    (dokončení v dalším čísle)

První farářská štace Františka Božovského v Kasejovicích

e dnech 20. a 21. 10. 2017 se Vv Nepomuku uskutečnil při příle-
žitosti Světového dne chůze 36. 

ročník memoriálu Jiřího Sedláčka Podzim 
pod Zelenou Horou světový den chůze a 
Toulavý kočárek. Pěší trasy IVV 12, 14, 
25, 35 a 50 km, cyklotrasy IVV 40, 55 a 85 
km, start rodný dům Augustina Němejce, 
cíl Sokolovna Nepomuk, start 7-10 hodin, 
cíl do 18 hodin. Toulavý kočárek - rodinná 
trasa do 7 km, start rodný dům Augustina 
Němejce, cíl Sokolovna. 

Akce proběhla po turistických trasách 
a cyklotrasách i po našem okolí. Celé akce 
se zúčastnilo cca kolem 270 turistů.
               Václav Houlík, starosta Oselec

  

Světový den chůze
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ź Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám rohovou rozkládací  sedací  soupravu 
160x320x230 cm, mikroplyš, cihlová barva, cena 4000 
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 731 854 834.

ź Prodám trojdílná plechová vrata, výška 180 cm, šířka 380 
cm plus tři sloupky. Dále míchačku na 2 kolečka malty, 4 
posuvné stavební kozy na lešení, traverzy různých 
velikostí a železné trubky o průměru 5 a 6 cm, řezivo  (latě, 
trámy, prkna) - nové, suché, plechový sud s obručemi, 

3obsah 200 l, soklový žulový kámen 2 m . Cena dohodou. 
Tel. 605 551 061.

ź Hledám pronájem bytu nebo části RD v Kasejovicích. 
Prosím nabídněte. Tel. p. Herzinger - 603 153 354.

ź Prodám rohovou sedací soupravu, červená barva, levně. 
Tel. 723 571 323.

Inzerce...

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, 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  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.11.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.12. 2017. Příjem příspěvků do KN č. 12/2017 do 30.11.2017.                                         

RABBIT řeznictví - vzorková prodejna Kasejovice

Nabízíme maso: kuřecí, krůtí, králičí, vepřové, hovězí. Dále velký výběr uzenin, 
sýry, máslo, ovocné a bramborové knedlíky, různé druhy koření, česká vejce, 

dárkové balíčky atd. Každý týden pro Vás nové akční ceny. 
Přijímáme též telefonické objednávky. Tel. 371 595 469. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Provozní doba: 

Pondělí  7.30 - 13.00
Úterý  7.30 - 11. 30 12 - 16.00
Středa  7.30 - 11. 30 12 - 16.00
Čtvrtek  7.30 - 11. 30 12 - 16.30
Pátek  7.30 - 11. 30 12 - 16.30

Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Ken Follet: Pád titánů
&  Ken Follet: Smrtící kód
&  Paula Hopkins: Do vody
&  Radka Třeštíková: To prší moře
&  Patrik Rozkovec: Vysoká hra
&  Jaroslav Kuťák: Když zraje tráva
&  Václav Malovický: Kuchyně staré Šumavy
&  David Jan Novotný: Pohádky z Ementálu
&  Mary Kelly: Nezbedné kůzlátko

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Informace z kasejovické knihovny


