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

Město Kasejovice
srdečně zve na 

SLAVNOSTNÍ 
VEČER

k výročí 140 let od povýšení 
Kasejovic na město 
a 100 let od vzniku 

Československé republiky

ź přednáška Mgr.  Vladimíra 
Červenky o povýšení Kasejovic 
na město

ź přednáška Ing. Josefa Kalbáče 
o vzniku republiky doplněná 
písněmi z  1.  světové války

ź představení nově vydané knihy 
„Kasejovicko za Velké války 

       (1914-1918)”
ź občerstvení

v pátek 21. září 2018 od 18 hod.
v Kulturně společenském centru 

města Kasejovice

V sobotu 28.7.2018 se v Podhůří uskutečnilo první setkání rodáků a přátel Podhůří. 
Abychom rodáky a přátele přivedli do hezkého prostředí, byla potřeba  obec na tuto 
akci připravit. Během půl roku se ves měnila k nepoznání. Byla dokončena již dříve 
započatá asfaltace návsi, po které jsme již dlouho toužili. Tím byl dán základ pro to, 
abychom mohli sraz uskutečnit. 

A pak již následovaly další práce, do kterých jsme se vrhli. Začali jsme vyklízet 
budovu OV, okopávat stěny, bílit. Na návsi byla vyměněna stará plechová zastávka za 
hezkou dřevěnou pergolu, podél níž byl vystavěn nový kamenný taras (zídka), nad 
nímž jsme zavěsili květiny, které krášlí střed obce. O kytičky se všichni staráme i po 
srazu, každý den zalévá jedna rodina, a to podle rozpisu. Podél tarasu a pergoly byl 
položen žlab z přírodního kamene. Nejen, že odvádí dešťovou vodu, ale je i ozdobou 
návsi. A pak to hlavní. Budova obecního úřadu, ta září do dáli a kdo přijede do Podhůří, 
nemůže ji přehlédnout. Zevnitř i zvenku je opravená, a my jsme na ni pyšní. 

Během těchto stavebních akci jsme se připravovali na samotný slavnostní den 
28. 7. 2018. Příprava se týkala organizace akce, která probíhala na návsi - zajišťování 
stanů, úvahy o jejich rozmístění... Podle reakci na pozvánky jsme očekávali přes 200 
lidí. Bylo potřeba, aby se mohli všichni v pohodě posadit a příjemně bavit. 
Připravovalo se zajištění programu, obědů, občerstvení. 

28. červenec 2018, pro nás sváteční den, přivítal v Podhůří na 250 lidí, kteří pod 
osmi stany strávili společně příjemné chvíle. Bohatý program provázela nejen slovem, 
ale i zpěvem vlastní písničky o podhůřském zvonečku místní rodačka Vlasta 
Roubalová, rozená Kovářová, nyní žijící v Plzni. Po vystoupení místostarosty MVDr. 
Václava Červeného zahrál a zazpíval dětský folklorní soubor Pšeničky, který vede 
Oldřich Ondrušek a dále následovalo hudební vystoupení místních dětí. Sasha, Sally a 
Danny Blankovi a Dominik Kovář zahráli a zazpívali písničky k poslechu.V době 
podávání oběda nám pohodovou hudbou pobyt zpestřili manželé Ondruškovi - DUO 
PÁRTY.  Poté se předvedla dívčí kapela Reiltale ve složení sester Markéty a Adély 
Járových, Báry Žitníkové a Anežky Hnojské. V 15 hod. se o veselou a příjemnou 
zábavu postarali členové Osvětového retro divadla Orel Kasejovice. V průběhu dne 
bylo pro návštěvníky připraveno také rozličné občerstvení. Kromě oběda se podávaly 
koláče, zákusky, uzeniny a výborná domácí zmrzlina. Na odpoledne byl připraven 
doprovodný program pro děti v podobě skákacího hradu a různých soutěží. Od 16 hod. 
vyhrávala až do pozdních nočních hodin k tanci a poslechu hudební skupina Relax. 

                                                         (dokončení na str. 2)

Setkání rodáků v Podhůří
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Usnesení zasedání Rady města 

Kasejovice ze dne 30. 7. 2018

Rada města Kasejovice schvaluje mj:
ź žádost Základní školy Kasejovice o 

schválení čerpání fondu investic na vyma-
lování části školy v částce cca 102 000 Kč

ź žádost Základní školy Kasejovice o 
schválení změny odpisového plánu pro 
rok 2018

ź návrh Základní školy Kasejovice na 
ocenění žákyně za umístění ve výtvarné 
soutěži

ź žádost Mateřské školy Kasejovice 
o schválení změny odpisového plánu 
pro rok 2018

ź žádost Mateřské školy Kasejovice 
o poskytnutí finančního příspěvku na 
nákup nerezových stolů pro školní 
kuchyni s tím, že bude vyhlášeno výbě-
rové řízení na dodavatele

ź pronájem části pozemku parc. č. 645/1  
2o výměře 10 m  v k.ú. Polánka u Kasejo-

vic p. xxx dobu určitou od 1.8.2018 do 
30. 9. 2018 za účelem výkupu jablek za 
cenu 1 000 Kč

ź pronájem pozemků v k.ú. Kladrubce: 
2parc. č. 471/10 o výměře 375 m , parc. 

2č. 471/11 o výměře 181 m  a části parc. 
2č. st. 59/1 o výměře 170 m  p. xxx za 

2cenu 7 Kč/m /rok s tím, že uhradí nájem 
zpětně za 2 roky dle splátkového kalen-
dáře

ź pronájem zemědělských pozemků 
současným nájemcům, tj. prodloužení 
platných smluv na období od 1.1.2019 
do 30. 9. 2023 za stávajících podmínek

ź vyhlášení záměru pronájmu a prodeje 
pozemků v k.ú. Podhůří u Nepomuka za 
účelem stavby „I/20 křižovatka se silni-
cemi II/188 a III/02014“ realizované 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – záměr 
pronájmu části pozemku parc. č. 250 o 

2výměře 128 m , záměr pronájmu části 
2pozemku parc. č. 255 o výměře 57 m , 

záměr prodeje pozemku parc. č. 250 o 
2výměře 92 m , záměr prodeje pozemku 

2parc. č. 289 o výměře 4 m  a záměr prode-
2je pozemku parc. č. 54/6 o výměře 181 m

ź poskytnutí finanční dotace ve výši 
10 000 Kč Základní organizaci Českého 
svazu chovatelů Kasejovice z Progra-
mu neziskových organizací 2018 na 
pořádání tradiční výstavy drobného 
zvířectva a veřejnoprávní smlouvu              
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

ź poskytnutí individuální finanční dotace 
ve výši 12 000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Polánka na doplnění výstroje a 
výzbroje sboru (2 ks proudnic a 7 ks 
přileb) a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

ź na doporučení hodnotící komise, jako 

zhotovitele stavební akce „Rekonstrukce 
lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovice 
a k.ú. Kladrubce“ společnost STRA-
BAG, a.s., Odštěpný závod České Budě-
jovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České  
Budějovice, IČO 60838744, která nabíd-
la nejnižší nabídkovou celkovou cenu 
bez DPH 2 274 761 Kč, tj. 2 752 461 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o 
dílo a pověřuje paní starostku k podpisu 
této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem předání staveniště.

Souhlasí:
ź s výsledkem výběrového řízení na 

„Dodávku technického a programové-
ho vybavení počítačové učebny 
Základní školy Kasejovice“, s výběrem 
firmy COLIS, s.r.o. Písek s nejnižší 
nabídkovou cenou 364 188 Kč včetně 
DPH a s uvolněním finančních pro-
středků z rozpočtu města Kasejovice ve 
výši 300 000 Kč

ź s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a dohodu   o 
umístění stavby „Újezd u Kasejovic, 
PJ, obec – kNN“  se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní starost-
ku k podpisu

ź s úpravou svahů na parc. č. 253 v k.ú. 
Podhůří u Nepomuk z důvodu stavby 
„Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 
17,458 na trati Blatná – Nepomuk“ na 
sousedním pozemku

Projednala a doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice schvá-

lit prodej  pozemků parc. č. 1154/12 o 
2výměře 100 m , parc. č. 1154/1 díl a), b) 

2o výměře 15 m  a parc. č. 1156/10 o 
2 výměře 13 m v k.ú. Kasejovice (dle 

nového geometrického plánu) p. xxx
ź · Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit prodej pozemku parc. č. 1154/4          
2o výměře 12 m  v k.ú. Kasejovice (dle 

nového geometrického plánu) p. xxx
ź dle uvážení odborného lesního hospo-

dáře Ing. Vladimíra Machovce nabízet 
potencionálním zájemcům dříví ze 

3stromů napadených kůrovcem do 10 m  
za podmínky rychlého vyklizení

Bere na vědomí:
ź odpověď Všeobecné zdravotní pojiš-

ťovny na opětovnou žádost města o 
zajištění personálního obsazení zubní 
ordinace v Kasejovicích a doporučuje 
oslovit MUDr. Najiba Barakata, zubní-
ho lékaře v Nepomuku, zda by měl 
zájem ordinovat také v Kasejovicích

ź předběžný program plánovaných oslav 
140 let povýšení Kasejovic na město

ź vyjádření majitelů pozemku parc. č. 30 
v k.ú. Chloumek u Kasejovic k nabídce 
na odkoupení části pozemku

Obnovená studánka sv. Vojtěcha

V pondělí 3. září se ve vestibulu 
základní školy sešli žáci, jejich rodiče a 
prarodiče, aby společně s učiteli 
slavnostně zahájili nový školní rok 
2018/2019. Dvě stovky žáků přivítala na 
půdě školy její ředitelka Štěpánka 
Löffelmannová společně se starostkou 
města Kasejovice Marií Čápovou. Obě 
všem přítomným popřáli  šťastné 
vkročení do nového školního roku a 
dostatek energie a trpělivosti při plnění 
úkolů, které jim přinese následujících 
deset měsíců. Nový školní rok bude 
významný zejména pro sedmnáct nových 
prvňáčků, kteří do školních lavic v tento 
den usedli vůbec poprvé, a stejně tak pro 
žáky deváté třídy, kteří se začnou 
rozhodovat, na jakou střední školu se 
vydají. 

Poté, co se žáci vyšších ročníků 
rozešli se svými učiteli do tříd, přivítala 
starostka města Marie Čápové malé 
prvňáčky i v jejich třídě. Každému z nich 
věnovala knihu a pamětní list. Poté už se 
jich ujala paní učitelka třídní Dagmar 
Myšáková, která je bude společně 
s dalšími pedagogy provázet celý školní 
rok. Přejeme jim, aby se jim ve škole 
líbilo a svým rodičům a učitelům dělali 
jen samou radost.

                                 -rkn-

Základní škola 

přivítala prvňáčky
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Město Kasejovice a Český svaz 
chovatelů v Kasejovicích pořádají 

v pátek 28. září 2018 od 14 hodin 
v areálu chovatelů

3. POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU

K tanci a poslechu hraje 
Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí 
bude akce uvnitř výstavní haly.

                                                                             (dokončení ze str. 1)
O neméně důležitou část srazu rodáků se postaraly sestry Adéla a Markéta Járovy. 

Vytvořily panely s fotografiemi všech domů, které byly umístěné v budově „výboru“, 
přičemž každé čp. mělo svůj vlastní panel. Díky nim mohli návštěvníci akce 
nahlédnout do života obyvatel Podhůří v průběhu minulého století a též sledovat 
stavební proměny domů. Také zde byla umístěna pamětní kniha, kam hosté zapisovali 
své pocity. Jsme rádi za vřelé ohlasy a projevy uznání. 

U příležitosti této oslavy byla vytištěna brožura "Vítejte v Podhůří", malá 
ochutnávka z chystané knihy o Podhůří. 

Tento den byla otevřena také „Podhůřská stezka“, která na 11 panelech 
rozmístěných na význačných místech nabízí informace o pamětihodnostech a historii 
této malebné vesničky. Děvčata inspirovala kasejovická naučná stezka Putování za 
kasejovickým zlatem...

Sraz rodáků se vydařil, do příprav se s nadšením zapojila většina Podhůřáků. 
Nutno oznámit, že akce takového rozsahu by se nemohla uskutečnit bez finanční a 
materiální podpory města Kasejovice a dále pak sponzorů, kterými byli: BAUMRUK 
& BAUMRUK s.r.o., ČMSS, Farma Oselce a.s., Generali Pojišťovna a.s., Janda 
Vladimír – Autodoprava, KLAUS Timber a.s., Město Kasejovice, Město Nepomuk, 
MILKOT s.r.o., Miloslav Kovář – autodoprava Milkot, Mlýn a krupárna Mrskoš, 
s.r.o., Müllerová Lenka, Obec Oselce, OBRETA spol. s r.o., Palečková Soňa, Trhlík 
Josef, Truhlářství Zdeněk Müller... i všech, kteří přiložili ruku k dílu, za což Spolek pro 
Podhůří srdečně děkuje.

Město Kasejovice zve 
na diaprojekci 

Jaroslava Kortuse

 Indie očima návštěvníka 
v 10 dnech 

1. října 2018 od 18 hod
v sále Kulturně 

společenského centra 
Kasejovice

Setkání rodáků v Podhůří

V září zahájilo město Kasejovice 
rekonstrukci lesní cesty v katastrálních 
územích Chloumek u Kasejovic a 
Kladrubce. Konkrétně se jedná o lesní 
cestu vedoucí od tzv. Bambousku 
v Chloumku směrem do Kladrubec, která 
představuje jedinou cestu zpřístupňující 
lesní komplex mezi těmito dvěma 
obcemi. Tato lesní cesta se napojuje na 
stávající hlavní polní cestu a představuje 
odvozní lesní cestu. Současný stav lesní 
cesty se jeví jako nevyhovující. V celém 
jejím úseku je hloubková koroze, 
zvýšená nezpevněná krajnice, zanesené 
příkopy a je zde vysoká četnost výtluků v 
krytu.  Z toho důvodu se  město 
Kasejovice rozhodlo učinit kroky 
vedoucí k rekonstrukci této lesní cesty. 

Rekonstrukce odvozní lesní cesty 
v katastrálních územích Chloumek 
u Kasejovic a Kladrubce spočívá 
v zesílení stávající konstrukce vozovky 
v délce 980 metrů a šířce 4 metrů 
s asfaltovým povrchem tloušťky 90 mm, 
zřízení výhyben, zpevnění lesní skládky 
a sjezdů do přilehlých lesních porostů 
a v provedení odvodňovacích zařízení 
a vsakovací jímky. 

Celkové náklady na rekonstrukci 
lesní cesty si  vyžádají  f inanční 
prostředky ve výši 2 752 461 Kč. Již na 
jaře letošního roku byla městem 
Kasejovice podána žádost o dotaci 
prostřednictvím Místní akční skupiny 
Pošumaví na Státní  zemědělský 
intervenční fond. Předložená žádost 
byla hodnotící komisí schválena, a proto 
věříme, že i dotace na tuto rekonstrukci 
bude městu definitivně schválena. 

Marie Čápová, starostka města 
Kasejovice

Český svaz zahrádkářů 

pořádá 

VÝSTAVU VÝPĚSTKŮ

v pátek 28. září 2018 

od 13 do 17 hod.

v areálu chovatelů

Lesní cesta z Chloumku

do Kladrubec prochází 

rekonstrukcí
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Usnesení zasedání Rady města 

Kasejovice ze dne 30. 7. 2018

Rada města Kasejovice schvaluje mj:
ź žádost Základní školy Kasejovice o 

schválení čerpání fondu investic na vyma-
lování části školy v částce cca 102 000 Kč

ź žádost Základní školy Kasejovice o 
schválení změny odpisového plánu pro 
rok 2018

ź návrh Základní školy Kasejovice na 
ocenění žákyně za umístění ve výtvarné 
soutěži

ź žádost Mateřské školy Kasejovice 
o schválení změny odpisového plánu 
pro rok 2018

ź žádost Mateřské školy Kasejovice 
o poskytnutí finančního příspěvku na 
nákup nerezových stolů pro školní 
kuchyni s tím, že bude vyhlášeno výbě-
rové řízení na dodavatele

ź pronájem části pozemku parc. č. 645/1  
2o výměře 10 m  v k.ú. Polánka u Kasejo-

vic p. xxx dobu určitou od 1.8.2018 do 
30. 9. 2018 za účelem výkupu jablek za 
cenu 1 000 Kč

ź pronájem pozemků v k.ú. Kladrubce: 
2parc. č. 471/10 o výměře 375 m , parc. 

2č. 471/11 o výměře 181 m  a části parc. 
2č. st. 59/1 o výměře 170 m  p. xxx za 

2cenu 7 Kč/m /rok s tím, že uhradí nájem 
zpětně za 2 roky dle splátkového kalen-
dáře

ź pronájem zemědělských pozemků 
současným nájemcům, tj. prodloužení 
platných smluv na období od 1.1.2019 
do 30. 9. 2023 za stávajících podmínek

ź vyhlášení záměru pronájmu a prodeje 
pozemků v k.ú. Podhůří u Nepomuka za 
účelem stavby „I/20 křižovatka se silni-
cemi II/188 a III/02014“ realizované 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – záměr 
pronájmu části pozemku parc. č. 250 o 

2výměře 128 m , záměr pronájmu části 
2pozemku parc. č. 255 o výměře 57 m , 

záměr prodeje pozemku parc. č. 250 o 
2výměře 92 m , záměr prodeje pozemku 

2parc. č. 289 o výměře 4 m  a záměr prode-
2je pozemku parc. č. 54/6 o výměře 181 m

ź poskytnutí finanční dotace ve výši 
10 000 Kč Základní organizaci Českého 
svazu chovatelů Kasejovice z Progra-
mu neziskových organizací 2018 na 
pořádání tradiční výstavy drobného 
zvířectva a veřejnoprávní smlouvu              
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

ź poskytnutí individuální finanční dotace 
ve výši 12 000 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Polánka na doplnění výstroje a 
výzbroje sboru (2 ks proudnic a 7 ks 
přileb) a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

ź na doporučení hodnotící komise, jako 

zhotovitele stavební akce „Rekonstrukce 
lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovice 
a k.ú. Kladrubce“ společnost STRA-
BAG, a.s., Odštěpný závod České Budě-
jovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České  
Budějovice, IČO 60838744, která nabíd-
la nejnižší nabídkovou celkovou cenu 
bez DPH 2 274 761 Kč, tj. 2 752 461 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o 
dílo a pověřuje paní starostku k podpisu 
této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem předání staveniště.

Souhlasí:
ź s výsledkem výběrového řízení na 

„Dodávku technického a programové-
ho vybavení počítačové učebny 
Základní školy Kasejovice“, s výběrem 
firmy COLIS, s.r.o. Písek s nejnižší 
nabídkovou cenou 364 188 Kč včetně 
DPH a s uvolněním finančních pro-
středků z rozpočtu města Kasejovice ve 
výši 300 000 Kč

ź s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a dohodu   o 
umístění stavby „Újezd u Kasejovic, 
PJ, obec – kNN“  se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní starost-
ku k podpisu

ź s úpravou svahů na parc. č. 253 v k.ú. 
Podhůří u Nepomuk z důvodu stavby 
„Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 
17,458 na trati Blatná – Nepomuk“ na 
sousedním pozemku

Projednala a doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice schvá-

lit prodej  pozemků parc. č. 1154/12 o 
2výměře 100 m , parc. č. 1154/1 díl a), b) 

2o výměře 15 m  a parc. č. 1156/10 o 
2 výměře 13 m v k.ú. Kasejovice (dle 

nového geometrického plánu) p. xxx
ź · Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit prodej pozemku parc. č. 1154/4          
2o výměře 12 m  v k.ú. Kasejovice (dle 

nového geometrického plánu) p. xxx
ź dle uvážení odborného lesního hospo-

dáře Ing. Vladimíra Machovce nabízet 
potencionálním zájemcům dříví ze 

3stromů napadených kůrovcem do 10 m  
za podmínky rychlého vyklizení

Bere na vědomí:
ź odpověď Všeobecné zdravotní pojiš-

ťovny na opětovnou žádost města o 
zajištění personálního obsazení zubní 
ordinace v Kasejovicích a doporučuje 
oslovit MUDr. Najiba Barakata, zubní-
ho lékaře v Nepomuku, zda by měl 
zájem ordinovat také v Kasejovicích

ź předběžný program plánovaných oslav 
140 let povýšení Kasejovic na město

ź vyjádření majitelů pozemku parc. č. 30 
v k.ú. Chloumek u Kasejovic k nabídce 
na odkoupení části pozemku

Obnovená studánka sv. Vojtěcha

V pondělí 3. září se ve vestibulu 
základní školy sešli žáci, jejich rodiče a 
prarodiče, aby společně s učiteli 
slavnostně zahájili nový školní rok 
2018/2019. Dvě stovky žáků přivítala na 
půdě školy její ředitelka Štěpánka 
Löffelmannová společně se starostkou 
města Kasejovice Marií Čápovou. Obě 
všem přítomným popřáli  šťastné 
vkročení do nového školního roku a 
dostatek energie a trpělivosti při plnění 
úkolů, které jim přinese následujících 
deset měsíců. Nový školní rok bude 
významný zejména pro sedmnáct nových 
prvňáčků, kteří do školních lavic v tento 
den usedli vůbec poprvé, a stejně tak pro 
žáky deváté třídy, kteří se začnou 
rozhodovat, na jakou střední školu se 
vydají. 

Poté, co se žáci vyšších ročníků 
rozešli se svými učiteli do tříd, přivítala 
starostka města Marie Čápové malé 
prvňáčky i v jejich třídě. Každému z nich 
věnovala knihu a pamětní list. Poté už se 
jich ujala paní učitelka třídní Dagmar 
Myšáková, která je bude společně 
s dalšími pedagogy provázet celý školní 
rok. Přejeme jim, aby se jim ve škole 
líbilo a svým rodičům a učitelům dělali 
jen samou radost.

                                 -rkn-

Základní škola 

přivítala prvňáčky
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Město Kasejovice a Český svaz 
chovatelů v Kasejovicích pořádají 

v pátek 28. září 2018 od 14 hodin 
v areálu chovatelů

3. POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU

K tanci a poslechu hraje 
Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí 
bude akce uvnitř výstavní haly.

                                                                             (dokončení ze str. 1)
O neméně důležitou část srazu rodáků se postaraly sestry Adéla a Markéta Járovy. 

Vytvořily panely s fotografiemi všech domů, které byly umístěné v budově „výboru“, 
přičemž každé čp. mělo svůj vlastní panel. Díky nim mohli návštěvníci akce 
nahlédnout do života obyvatel Podhůří v průběhu minulého století a též sledovat 
stavební proměny domů. Také zde byla umístěna pamětní kniha, kam hosté zapisovali 
své pocity. Jsme rádi za vřelé ohlasy a projevy uznání. 

U příležitosti této oslavy byla vytištěna brožura "Vítejte v Podhůří", malá 
ochutnávka z chystané knihy o Podhůří. 

Tento den byla otevřena také „Podhůřská stezka“, která na 11 panelech 
rozmístěných na význačných místech nabízí informace o pamětihodnostech a historii 
této malebné vesničky. Děvčata inspirovala kasejovická naučná stezka Putování za 
kasejovickým zlatem...

Sraz rodáků se vydařil, do příprav se s nadšením zapojila většina Podhůřáků. 
Nutno oznámit, že akce takového rozsahu by se nemohla uskutečnit bez finanční a 
materiální podpory města Kasejovice a dále pak sponzorů, kterými byli: BAUMRUK 
& BAUMRUK s.r.o., ČMSS, Farma Oselce a.s., Generali Pojišťovna a.s., Janda 
Vladimír – Autodoprava, KLAUS Timber a.s., Město Kasejovice, Město Nepomuk, 
MILKOT s.r.o., Miloslav Kovář – autodoprava Milkot, Mlýn a krupárna Mrskoš, 
s.r.o., Müllerová Lenka, Obec Oselce, OBRETA spol. s r.o., Palečková Soňa, Trhlík 
Josef, Truhlářství Zdeněk Müller... i všech, kteří přiložili ruku k dílu, za což Spolek pro 
Podhůří srdečně děkuje.

Město Kasejovice zve 
na diaprojekci 

Jaroslava Kortuse

 Indie očima návštěvníka 
v 10 dnech 

1. října 2018 od 18 hod
v sále Kulturně 

společenského centra 
Kasejovice

Setkání rodáků v Podhůří

V září zahájilo město Kasejovice 
rekonstrukci lesní cesty v katastrálních 
územích Chloumek u Kasejovic a 
Kladrubce. Konkrétně se jedná o lesní 
cestu vedoucí od tzv. Bambousku 
v Chloumku směrem do Kladrubec, která 
představuje jedinou cestu zpřístupňující 
lesní komplex mezi těmito dvěma 
obcemi. Tato lesní cesta se napojuje na 
stávající hlavní polní cestu a představuje 
odvozní lesní cestu. Současný stav lesní 
cesty se jeví jako nevyhovující. V celém 
jejím úseku je hloubková koroze, 
zvýšená nezpevněná krajnice, zanesené 
příkopy a je zde vysoká četnost výtluků v 
krytu.  Z toho důvodu se  město 
Kasejovice rozhodlo učinit kroky 
vedoucí k rekonstrukci této lesní cesty. 

Rekonstrukce odvozní lesní cesty 
v katastrálních územích Chloumek 
u Kasejovic a Kladrubce spočívá 
v zesílení stávající konstrukce vozovky 
v délce 980 metrů a šířce 4 metrů 
s asfaltovým povrchem tloušťky 90 mm, 
zřízení výhyben, zpevnění lesní skládky 
a sjezdů do přilehlých lesních porostů 
a v provedení odvodňovacích zařízení 
a vsakovací jímky. 

Celkové náklady na rekonstrukci 
lesní cesty si  vyžádají  f inanční 
prostředky ve výši 2 752 461 Kč. Již na 
jaře letošního roku byla městem 
Kasejovice podána žádost o dotaci 
prostřednictvím Místní akční skupiny 
Pošumaví na Státní  zemědělský 
intervenční fond. Předložená žádost 
byla hodnotící komisí schválena, a proto 
věříme, že i dotace na tuto rekonstrukci 
bude městu definitivně schválena. 

Marie Čápová, starostka města 
Kasejovice

Český svaz zahrádkářů 

pořádá 

VÝSTAVU VÝPĚSTKŮ

v pátek 28. září 2018 

od 13 do 17 hod.

v areálu chovatelů

Lesní cesta z Chloumku

do Kladrubec prochází 

rekonstrukcí
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Z obsahu:
ź Poznámka k počátkům kaple sv. 

Anny pod Ticholovcem (Michal 
Tejček)

ź Školy na panství Zelená Hora v d-
obě zavádění všeobecné školní 
docházky v osmdesátých letech a 
počátkem devadesátých let 18. sto-
letí: Farní škola ve Vrčeni a lokální 
škola v Prádle (Jakub Mírka)

ź Hostince v Kasejovicích za starého 
mocnářství (Vladimír Červenka)

ź Nepokořený kmen Delawarů – 
druhá část (Jiří Sankot)

ź Prostřeno! V Přešticích před 100 
lety (Věra Kokošková)

ź Živé volám, mrtvé oplakávám, 
mračna zaháním: Nový zvon pro 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v 
Přešticích ke cti sv. Jana Nepo-
muckého – Zvon přátelství (Dra-
homíra Valentová)

Časopis je opět k dostání za cenu 40,- 
Kč na městském úřadě a v obchodě 
paní Dany Jakubčíkové.

Za redakční radu: Vladimír Červenka, 
e-mail:  kasej82@atlas.cz, tel.: 723 
985 237

Vyšlo nové číslo 

vlastivědného sborníku 

Pod Zelenou Horou 

(3/2018)

Po zkušebním provozu byla v červen-
ci letošního roku zkolaudována čistička 
odpadních vod v Hradišti u budovy býva-
lé školy. Nahradila jímku, která zde do té 
doby byla. Jímka prosakovala a způsobo-
vala vlhkost budovy. Věřím, že DČOV 
bude sloužit všem, kteří obývají budovu 
č. p. 62 v Hradišti – jsou zde tři nájemní 
byty a kancelář OÚ. Současně se stavbou 
čističky byla odvedena voda, která se 
hromadila v budově, v místě, kde byl 
před lety kotel ústředního topení. Ten byl 
umístěn asi 2 metry pod úrovní podlahy a 
nejméně jedenkrát týdně se nahromadě-
ná voda musela odčerpávat. I tento pro-
blém se v budově podařilo odstranit.

Koncem srpna byla dokončena oprava 
místní komunikace v Hradišti, která vede 
od silnice třetí třídy k bytovce. Jedná se o 
celoplošnou opravu povrchu o ploše cca 

2400 m . Povrch byl očištěn od nánosů, 
nerovnosti vyrovnány z části štěrkodrtí a 
z části asfaltovým betonem. Poté byl 
povrch pokryt asfaltobetonovou vrstvou 
ACO 11. Oprava této cesty byla několik let 
odkládána, protože majitel přilehlé vodní 
nádrže sliboval celkovou rekonstrukci 
nádrže. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce 
nádrže se stále odkládá, rozhodli jsme se 
cestu opravit, aby její uživatelé nemuseli 
jezdit po značně poškozené komunikaci a 
vyhýbat se vyčnívajícím kamenům. Na 
tuto opravu byla poskytnuta dotace Plzeň-
ského kraje z dotačního titulu PSOV PK 
2018 – Projekty obcí ve výši 220.000 Kč. 
Celkové náklady na rekonstrukci uvedené 
cesty jsou 380.000 Kč.

 Stará hasičárna v Bezděkově se 
v dohledné době dočká celkové rekon-
strukce. Na základě podané žádosti 
poskytne Ministerstvo zemědělství obci 
Hradišti částku 309 000 Kč na opravu 
staré hasičské zbrojnice, která byla posta-
vena počátkem minulého století. Oprava 
byla zahájena v červenci. Původně byla 
plánována pouze výměna střešní krytiny, 
ale po otevření střechy jsme se rozhodli 
nahradit původní a značně poškozený 
krov krovem novým. Tím se celá rekon-
strukce zdržela o několik týdnů.

Počátkem letošního roku byla podá-
na na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
žádost o dotace z programu Podpora 
rozvoje regionů na akci „Oprava MK 
Hradiště, místní část Zahorčičky“. 
Žádosti nebylo zprvu vyhověno. V polo-
vině srpna, z důvodu navýšení rozpočtu 
v programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova byla na uvedenou akci vydána 
Registrace akce, tedy bude poskytnuta 
naší obci částka 945.000 Kč. Aby oprava 
komunikace byla provedena v určeném 
termínu, byla vydána Výzva na zakázku 
malého rozsahu na stavební práce. Po 
výběru zhotovitele předpokládáme, že 
oprava místní komunikace ze Zahorči-
ček směrem do Bezděkova bude prove-
dena nejpozději během listopadu.

Obec Hradiště je členem Sdružení 
obcí na povodí Hradišťského potoka, 
společně s obcemi Chanovice, Oselce a 
Nezdřev. Každoročně je v rámci tohoto 
Sdružení podávána žádost o dotace 
Plzeňskému kraji. Žádosti jsou úspěšné 

především díky zpracovateli žádosti 
panu starostovi Chanovic Petru Klásko-
vi. I letos je schválena dotace z dotačního 
titulu PSOV PK 2018 Integrované pro-
jekty, ve výši 140.000 Kč, na akci 
„Naučná stezka územím Hradišťského 
potoka ll. etapa“. Každá obec se vždy 
podílí na spolufinancování projektu, 
letos částkou 30.000 Kč. Celkové před-
pokládané náklady v roce 2018 jsou 
240.000 Kč. Z těchto prostředků bude 
hrazeno vyčištění trasy od náletových 
porostů, úprava povrchu trasy, doplnění 
značení trasy, informační tabule s popi-
sem trasy a naučnými texty o regionu. 
Převážná část peněz určených na úpravu 
povrchu trasy bude použita v obci Hra-
diště a to na úpravu úseku stezky z Bez-
děkova na Novou Ves.

V červenci byla Nadaci ČEZ do pro-
gramu Oranžové hřiště podána žádost 
o dotaci na dětská hřiště v Hradišti a 
v Bezděkově. Rádi bychom v Hradišti, 
po vyfrézování pařezů a úpravě povrchu 
na současném dětském hřišti, dali tři 
nové prvky - houpadlo na pružině, řetě-
zovou houpačku, a lanový kolotoč. 
Obdobné prvky by byly umístěny i v Be-
zděkově – dvoumístná vahadlová hou-
pačka, houpadlo na pružině a kolotoč na 
stání se sloupem a čtyřmi madly. Dou-
fám, že podaná žádost bude úspěšná a 
dětská hřiště potěší především ty nej-
menší.

     Jaroslava Ladmanová,
            starostka obce Hradiště
    

Stavební úpravy v Hradišti, Bezděkově a v Zahorčičkách

   Před pěti lety požár značně poničil 
hospodářskou budovu statku v Bezděko-
vě. Od té doby budova dále chátrá a střeš-
ní krytina na objektu je nebezpečná. 
Majitelé statku žijí v Itálii a tak je jednání 
v této záležitosti obtížné. Obec Hradiště 
dala podnět k řešení  situace stavebnímu 
úřadu v Kasejovicích. Původně byla 
zástupcem vlastníka navržena demolice 
stavby, což by vzhledem  k tomu, že 
budova je v centru obce, nebylo ideální. 
V současné době vydal stavební úřad 
v Kasejovicích stavební povolení na 
opravu poničené budovy. Nezbývá jen 
doufat, že oprava bude v dohledné době 
konečně provedena a budova nebude 
svým současným nepěkným vzhledem 
dále kazit bezděkovskou náves.

        Jaroslava Ladmanová,
                       starostka obce Hradiště

Budova statku 

v Bezděkově

V letních měsících došlo v Základní škole Kasejovice k modernizaci počítačové 
učebny. Ta se mohla uskutečnit díky významné finanční podpoře města Kasejovice. 
S žádostí o finanční příspěvek na vybudování moderní počítačové učebny se základní 
škola obrátila na svého zřizovatele, město Kasejovice, na konci roku 2017. Žádosti 
bylo vyhověno a škole byly na tuto akci poskytnuty finanční prostředky ve výši 
300.000 Kč. Koncem školního roku bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku malého 
rozsahu na „Dodávku technického a programového vybavení počítačové učebny“. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Colis, s.r.o. Písek s nejnižší nabídkovou 
cenou 364 188,- Kč s DPH, která zakázku v měsíci srpnu zrealizovala. Na pořízení 
nové počítačové učebny byly dále využity finanční prostředky poskytnuté obcemi 
Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec a Hradiště a firmy Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice. 
Základní škola Kasejovice tak získala moderní počítačovou učebnu, kterou budou 
moci s novým školním rokem 2018/2019 naplno využívat žáci se svými učiteli. 

Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou poděkovat městu Kasejovice za 
poskytnuté finanční prostředky, obcím Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec a Hradiště 
ze školského spádového obvodu za poskytnutí dotací a firmě Pfeifer Holz s.r.o., 
Chanovice za sponzorský dar. 

                         Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Kasejovická základní škola 

má novou počítačovou učebnu

Třebaže letošní tropické léto hrozilo, že trávník na nezdřevském hřišti bude 
vypálený jako dlouho ne, přece jen byl v sobotu 11. srpna vcelku ucházející. Na něm se 
spolu utkala stejná mužstva jako loni. Bohužel se opět nezdařilo, aby svoji účast 
obnovila Stará garda z Horažďovic. Ani při debatě starostů letmo slíbený příjezd borců 
z Chanovic se neuskutečnil. I doba, kdy na pouť do Nezdřeva jezdili fotbalisté z Vrbna, 
je minulostí. Zkrátka sport na malých vesnicích skomírá. A tak je místní SK rád, že 
díky přítomnosti tří týmů lze hovořit o turnaji.

Bez ohledu na počet mužstev musí organizátoři připravit řadu věcí. Především 
hřiště (byť malé, ale o to kostrbatější), přívětivé pohodlí pro diváky (jejich počet se 
v posledních letech příliš nemění a díky za to) a také občerstvení, hygienu a po sportu 
večerní taneční zábavu. Řeknete možná: To je přece samozřejmé. Vězte, že takhle to 
také vnímají všichni, kteří se o zdar akce pravidelně starají. Fotbalové klání je zkrátka 
pro SK, ale i pro obec otázkou cti a tudíž povinností.

O turnaji i následné tancovačce prakticky všichni účastníci hovořili jako o velmi 
vydařené. Mluvilo se o výjimečně přátelském ovzduší, k němuž přispělo torzo 
hudebního uskupení Karel, které i ve čtyřech dokázalo, že umí své posluchače pozvat 
k radostnému tanci.

Jak fotbalové soupeření dopadlo? FK Bezděkov prohrál se Starou gardou 
Kasejovice 2 : 7, branky Karel Čada 2 – Voříšek 3, Ráž, Šmíd, Vodička a vlastní. Gólem 
Vaněčka porazil SK Nezdřev SG Kasejovice 1 : 0. V posledním zápase zvítězil SK 
Nezdřev nad FK Bezděkov 4 : 0, když branky vstřelili Chlanda, Vaněček, Martin 
Chaloupka a Jiřinec. Z těchto výsledků vyplynulo pořadí 1. SK Nezdřev, 2. SG 
Kasejovice, 3. FK Bezděkov. Cenu pro nejlepšího střelce získal Voříšek, nejlepším 
brankářem byl vyhlášen Karel Horal (oba z SG Kasejovice). Za nejlepšího hráče turnaje 
byl označen bezděkovský brankář Erik Táborek, který sice dostal nejvíc gólů, ale 
předvedl spoustu vynikajících zákroků a vysloužil si potlesk soupeřů. Cenu Fair play 
právem získal kasejovický Petr Kub, když sporně nařízenou penaltu záměrně zahodil. 

P. S. Z mimořádně přívětivé pohody oné soboty vzešla dohoda, že příštího ročníku se 
zúčastní tým složený z fotbalistů Řesanic a Újezda u Kasejovic. Rádi je v Nezdřevě uvítáme.
                                                                           Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Vítězný SK Nezdřev

Nezdřevská pouť byla opojně přátelská

Lucka Kašparová nastoupila 
v dresu FK Bezděkov

Sekretář SK předává cenu nejlepšímu
 hráči turnaje Eriku Táborkovi
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Z obsahu:
ź Poznámka k počátkům kaple sv. 

Anny pod Ticholovcem (Michal 
Tejček)

ź Školy na panství Zelená Hora v d-
obě zavádění všeobecné školní 
docházky v osmdesátých letech a 
počátkem devadesátých let 18. sto-
letí: Farní škola ve Vrčeni a lokální 
škola v Prádle (Jakub Mírka)

ź Hostince v Kasejovicích za starého 
mocnářství (Vladimír Červenka)

ź Nepokořený kmen Delawarů – 
druhá část (Jiří Sankot)

ź Prostřeno! V Přešticích před 100 
lety (Věra Kokošková)

ź Živé volám, mrtvé oplakávám, 
mračna zaháním: Nový zvon pro 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v 
Přešticích ke cti sv. Jana Nepo-
muckého – Zvon přátelství (Dra-
homíra Valentová)

Časopis je opět k dostání za cenu 40,- 
Kč na městském úřadě a v obchodě 
paní Dany Jakubčíkové.

Za redakční radu: Vladimír Červenka, 
e-mail:  kasej82@atlas.cz, tel.: 723 
985 237

Vyšlo nové číslo 

vlastivědného sborníku 

Pod Zelenou Horou 

(3/2018)

Po zkušebním provozu byla v červen-
ci letošního roku zkolaudována čistička 
odpadních vod v Hradišti u budovy býva-
lé školy. Nahradila jímku, která zde do té 
doby byla. Jímka prosakovala a způsobo-
vala vlhkost budovy. Věřím, že DČOV 
bude sloužit všem, kteří obývají budovu 
č. p. 62 v Hradišti – jsou zde tři nájemní 
byty a kancelář OÚ. Současně se stavbou 
čističky byla odvedena voda, která se 
hromadila v budově, v místě, kde byl 
před lety kotel ústředního topení. Ten byl 
umístěn asi 2 metry pod úrovní podlahy a 
nejméně jedenkrát týdně se nahromadě-
ná voda musela odčerpávat. I tento pro-
blém se v budově podařilo odstranit.

Koncem srpna byla dokončena oprava 
místní komunikace v Hradišti, která vede 
od silnice třetí třídy k bytovce. Jedná se o 
celoplošnou opravu povrchu o ploše cca 

2400 m . Povrch byl očištěn od nánosů, 
nerovnosti vyrovnány z části štěrkodrtí a 
z části asfaltovým betonem. Poté byl 
povrch pokryt asfaltobetonovou vrstvou 
ACO 11. Oprava této cesty byla několik let 
odkládána, protože majitel přilehlé vodní 
nádrže sliboval celkovou rekonstrukci 
nádrže. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce 
nádrže se stále odkládá, rozhodli jsme se 
cestu opravit, aby její uživatelé nemuseli 
jezdit po značně poškozené komunikaci a 
vyhýbat se vyčnívajícím kamenům. Na 
tuto opravu byla poskytnuta dotace Plzeň-
ského kraje z dotačního titulu PSOV PK 
2018 – Projekty obcí ve výši 220.000 Kč. 
Celkové náklady na rekonstrukci uvedené 
cesty jsou 380.000 Kč.

 Stará hasičárna v Bezděkově se 
v dohledné době dočká celkové rekon-
strukce. Na základě podané žádosti 
poskytne Ministerstvo zemědělství obci 
Hradišti částku 309 000 Kč na opravu 
staré hasičské zbrojnice, která byla posta-
vena počátkem minulého století. Oprava 
byla zahájena v červenci. Původně byla 
plánována pouze výměna střešní krytiny, 
ale po otevření střechy jsme se rozhodli 
nahradit původní a značně poškozený 
krov krovem novým. Tím se celá rekon-
strukce zdržela o několik týdnů.

Počátkem letošního roku byla podá-
na na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
žádost o dotace z programu Podpora 
rozvoje regionů na akci „Oprava MK 
Hradiště, místní část Zahorčičky“. 
Žádosti nebylo zprvu vyhověno. V polo-
vině srpna, z důvodu navýšení rozpočtu 
v programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova byla na uvedenou akci vydána 
Registrace akce, tedy bude poskytnuta 
naší obci částka 945.000 Kč. Aby oprava 
komunikace byla provedena v určeném 
termínu, byla vydána Výzva na zakázku 
malého rozsahu na stavební práce. Po 
výběru zhotovitele předpokládáme, že 
oprava místní komunikace ze Zahorči-
ček směrem do Bezděkova bude prove-
dena nejpozději během listopadu.

Obec Hradiště je členem Sdružení 
obcí na povodí Hradišťského potoka, 
společně s obcemi Chanovice, Oselce a 
Nezdřev. Každoročně je v rámci tohoto 
Sdružení podávána žádost o dotace 
Plzeňskému kraji. Žádosti jsou úspěšné 

především díky zpracovateli žádosti 
panu starostovi Chanovic Petru Klásko-
vi. I letos je schválena dotace z dotačního 
titulu PSOV PK 2018 Integrované pro-
jekty, ve výši 140.000 Kč, na akci 
„Naučná stezka územím Hradišťského 
potoka ll. etapa“. Každá obec se vždy 
podílí na spolufinancování projektu, 
letos částkou 30.000 Kč. Celkové před-
pokládané náklady v roce 2018 jsou 
240.000 Kč. Z těchto prostředků bude 
hrazeno vyčištění trasy od náletových 
porostů, úprava povrchu trasy, doplnění 
značení trasy, informační tabule s popi-
sem trasy a naučnými texty o regionu. 
Převážná část peněz určených na úpravu 
povrchu trasy bude použita v obci Hra-
diště a to na úpravu úseku stezky z Bez-
děkova na Novou Ves.

V červenci byla Nadaci ČEZ do pro-
gramu Oranžové hřiště podána žádost 
o dotaci na dětská hřiště v Hradišti a 
v Bezděkově. Rádi bychom v Hradišti, 
po vyfrézování pařezů a úpravě povrchu 
na současném dětském hřišti, dali tři 
nové prvky - houpadlo na pružině, řetě-
zovou houpačku, a lanový kolotoč. 
Obdobné prvky by byly umístěny i v Be-
zděkově – dvoumístná vahadlová hou-
pačka, houpadlo na pružině a kolotoč na 
stání se sloupem a čtyřmi madly. Dou-
fám, že podaná žádost bude úspěšná a 
dětská hřiště potěší především ty nej-
menší.

     Jaroslava Ladmanová,
            starostka obce Hradiště
    

Stavební úpravy v Hradišti, Bezděkově a v Zahorčičkách

   Před pěti lety požár značně poničil 
hospodářskou budovu statku v Bezděko-
vě. Od té doby budova dále chátrá a střeš-
ní krytina na objektu je nebezpečná. 
Majitelé statku žijí v Itálii a tak je jednání 
v této záležitosti obtížné. Obec Hradiště 
dala podnět k řešení  situace stavebnímu 
úřadu v Kasejovicích. Původně byla 
zástupcem vlastníka navržena demolice 
stavby, což by vzhledem  k tomu, že 
budova je v centru obce, nebylo ideální. 
V současné době vydal stavební úřad 
v Kasejovicích stavební povolení na 
opravu poničené budovy. Nezbývá jen 
doufat, že oprava bude v dohledné době 
konečně provedena a budova nebude 
svým současným nepěkným vzhledem 
dále kazit bezděkovskou náves.

        Jaroslava Ladmanová,
                       starostka obce Hradiště

Budova statku 

v Bezděkově

V letních měsících došlo v Základní škole Kasejovice k modernizaci počítačové 
učebny. Ta se mohla uskutečnit díky významné finanční podpoře města Kasejovice. 
S žádostí o finanční příspěvek na vybudování moderní počítačové učebny se základní 
škola obrátila na svého zřizovatele, město Kasejovice, na konci roku 2017. Žádosti 
bylo vyhověno a škole byly na tuto akci poskytnuty finanční prostředky ve výši 
300.000 Kč. Koncem školního roku bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku malého 
rozsahu na „Dodávku technického a programového vybavení počítačové učebny“. 
Vítězem výběrového řízení se stala firma Colis, s.r.o. Písek s nejnižší nabídkovou 
cenou 364 188,- Kč s DPH, která zakázku v měsíci srpnu zrealizovala. Na pořízení 
nové počítačové učebny byly dále využity finanční prostředky poskytnuté obcemi 
Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec a Hradiště a firmy Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice. 
Základní škola Kasejovice tak získala moderní počítačovou učebnu, kterou budou 
moci s novým školním rokem 2018/2019 naplno využívat žáci se svými učiteli. 

Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou poděkovat městu Kasejovice za 
poskytnuté finanční prostředky, obcím Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec a Hradiště 
ze školského spádového obvodu za poskytnutí dotací a firmě Pfeifer Holz s.r.o., 
Chanovice za sponzorský dar. 

                         Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Kasejovická základní škola 

má novou počítačovou učebnu

Třebaže letošní tropické léto hrozilo, že trávník na nezdřevském hřišti bude 
vypálený jako dlouho ne, přece jen byl v sobotu 11. srpna vcelku ucházející. Na něm se 
spolu utkala stejná mužstva jako loni. Bohužel se opět nezdařilo, aby svoji účast 
obnovila Stará garda z Horažďovic. Ani při debatě starostů letmo slíbený příjezd borců 
z Chanovic se neuskutečnil. I doba, kdy na pouť do Nezdřeva jezdili fotbalisté z Vrbna, 
je minulostí. Zkrátka sport na malých vesnicích skomírá. A tak je místní SK rád, že 
díky přítomnosti tří týmů lze hovořit o turnaji.

Bez ohledu na počet mužstev musí organizátoři připravit řadu věcí. Především 
hřiště (byť malé, ale o to kostrbatější), přívětivé pohodlí pro diváky (jejich počet se 
v posledních letech příliš nemění a díky za to) a také občerstvení, hygienu a po sportu 
večerní taneční zábavu. Řeknete možná: To je přece samozřejmé. Vězte, že takhle to 
také vnímají všichni, kteří se o zdar akce pravidelně starají. Fotbalové klání je zkrátka 
pro SK, ale i pro obec otázkou cti a tudíž povinností.

O turnaji i následné tancovačce prakticky všichni účastníci hovořili jako o velmi 
vydařené. Mluvilo se o výjimečně přátelském ovzduší, k němuž přispělo torzo 
hudebního uskupení Karel, které i ve čtyřech dokázalo, že umí své posluchače pozvat 
k radostnému tanci.

Jak fotbalové soupeření dopadlo? FK Bezděkov prohrál se Starou gardou 
Kasejovice 2 : 7, branky Karel Čada 2 – Voříšek 3, Ráž, Šmíd, Vodička a vlastní. Gólem 
Vaněčka porazil SK Nezdřev SG Kasejovice 1 : 0. V posledním zápase zvítězil SK 
Nezdřev nad FK Bezděkov 4 : 0, když branky vstřelili Chlanda, Vaněček, Martin 
Chaloupka a Jiřinec. Z těchto výsledků vyplynulo pořadí 1. SK Nezdřev, 2. SG 
Kasejovice, 3. FK Bezděkov. Cenu pro nejlepšího střelce získal Voříšek, nejlepším 
brankářem byl vyhlášen Karel Horal (oba z SG Kasejovice). Za nejlepšího hráče turnaje 
byl označen bezděkovský brankář Erik Táborek, který sice dostal nejvíc gólů, ale 
předvedl spoustu vynikajících zákroků a vysloužil si potlesk soupeřů. Cenu Fair play 
právem získal kasejovický Petr Kub, když sporně nařízenou penaltu záměrně zahodil. 

P. S. Z mimořádně přívětivé pohody oné soboty vzešla dohoda, že příštího ročníku se 
zúčastní tým složený z fotbalistů Řesanic a Újezda u Kasejovic. Rádi je v Nezdřevě uvítáme.
                                                                           Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Vítězný SK Nezdřev

Nezdřevská pouť byla opojně přátelská

Lucka Kašparová nastoupila 
v dresu FK Bezděkov

Sekretář SK předává cenu nejlepšímu
 hráči turnaje Eriku Táborkovi



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

&  Terry Prachett: Barva kouzel
&  Elizabeth Lowell: Perlová zátoka
&  Alena Jakoubková: Kdo jinému jámu kopá... sám do  
       manželství padá
&  Zaniklé venkovské školy
&  Mladý Smolivec 1414–2014
&  Dožice 1318–2018
&  Vladimír Červenka: Lnáře 1318–2018
&  Miroslava Kutáková: Újezd u Kasejovic
&  Václav Malovický: Bez vody neuvaříš
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Dne 24. 9. 2018 uplynou tři 
smutné roky, co není mezi námi 

manžel, táta, děda, praděda, 
báječný člověk, kamarád 

a výborný lékař

pan MUDr. Jiří Rudolský

Vzpomeňte, kdo jste ho měli rádi. 

S láskou  vzpomíná manželka Alena, syn Libor 
s rodinou a dcera Jiřina

Témata:
1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

V šesti přednáškách se zamyslíme nad základními problémy 
českého dějinného vývoje.
 

Začínáme ve středu 3. října 2018 ve 14 hod. v Kulturně 
společenském centru Kasejovice. Cena kurzu 300 Kč. 

Přihlášky v Obecní knihovně Kasejovice.

Pozvánka na nový kurz Virtuální Univerzity třetího

věku České dějiny a jejich souvislosti - 1. část Dostal se mi do rukou třetí díl knihy „Rybníky na Blatensku“.  
Na první pohled je patrné, s jakou pečlivostí, profesionalitou a 
láskou kniha vznikala. 

Autorem textu je vynikající regionální historik Mgr. Jiří Seke-
ra. Velmi čtivou populárně naučnou formou je čtenář seznámen se 
vznikem rybniční soustavy na Blatensku. Za použití archivních 
dokumentů, evidencí a dalších doložených pramenů a ústních 
sdělení se seznámíme se vznikem rybníků, jejich majiteli od 
šlechticů, zemanů až po současné vlastníky a společnosti. Sezná-
míme se s osobnostmi, které rozvíjely ekonomiku chovu a viděly 
v rybníkářství odkaz pro příští generace. Při získávání historic-
kých údajů o rybnících vypomáhal i Mgr. V. Červenka. Informace 
o současném stavu rybníků poskytli představitelé obchodní spo-
lečnosti Blatenská ryba, oborník Sedlické obory, další majitelé a 
uživatelé rybníků a osobnosti současného rybníkářství.

Kniha je unikátní množstvím autorských fotografií Ing. Jana 
Kurze a Jana Rendeka. Najdete zde i fotografie z letadla, z těžko 
přístupných míst, srovnání současné podoby rybníka s historic-
kou fotografií nebo rytinou z podobného úhlu pohledu. Nádherné 
jsou fotografie rybníků za dne ve srovnání s fotografiemi při 
východu měsíce za úplňku, který osvětluje kouzelnou scénu 
krajiny, a my se ocitáme ve snově pohádkovém světě. 

V knize jsou historické doklady a mapy i současné fotografie 
míst, kde bývaly rybníky. Jsou popsány důvody, kdy a proč rybní-
ky zanikly, ať z důvodů ekonomických, výhodnějšího zeměděl-
ského využití nebo z důvodů osídlení. 

Jsou zde zdokumentovány i rybníky obnovené v dávné či 
nedávné minulosti, rybníčky nově vzniklé díky nadšení jejich 
majitelů. 

Na fotografiích z výlovů rybníků najdete nejen představitele 
společností zabývajících se chovem ryb, rybáře a pracovníky, 
kteří přímo tvoří hodnoty v naší společnosti, ale možná najdete i 
sami sebe při výlovu nebo při zimním bruslení. 

Kniha nás vede k přemýšlení o našich moudrých předcích, 
kteří rybníky budovali se záměrem pozvednutí hospodářské úrov-
ně dříve chudého regionu a měli vizi, která přetrvala staletí. Ryb-
níky se staly typickou součástí jihočeské přírody s návaznými 
vodními a mokřadními ekosystémy. Jsou zdrojem rozmanitosti 
rostlin i živočichů od mikroskopických organismů přes vodní 
hmyz po obojživelníky a ptáky. V knize nechybí krásné fotografie 
rostlin a živočichů, spjatých s rybníkem nebo žijících v okolí. 
Rybníky plní dnes důležitou funkci zadržování vody v krajině, 
doplňování spodních vod ve svém okolí a částečně jsou schopny 
zadržet i povodňové vlny. I o povodních a protipovodňových 
opatřeních je v knize zmínka. Neméně důležitou funkcí rybníků je 
pozitivní ovlivňování mikroklimatu.

Kvalitní kniha má šanci stát se součástí každé dobré domác-
nosti Blatenska, Kasejovicka a Lnářska. Je vhodným dárkem pro 
milovníky Jižních Čech, přírody, rybníků, rybaření a pro rodáky 
z našeho regionu. 

Kniha je k dostání v knihkupectvích Kanzelsberger v Blatné, 
Strakonicích, Písku a Českých Budějovicích. Dále v informač-
ních centrech Blatná a Lnáře. Rovněž na Zámku Lnáře. Lze ji 
objednat i telefonicky na čísle 774 401 432 či elektronicky na 
jan.kurz@tiscali.cz. Bližší informace o knize a ukázky z ní najde-
te na http://www.lnare.cz/zamek/fotograf/rybniky.html.

Je dobré zmínit, že na stejných místech lze sehnat i knihu 
Rybníky na Blatensku, první díl Severní Lnářsko. A před Vánoce-
mi 2018 se očekává vydání druhého dílu Jižní Lnářsko. 

Od 4. 9. do 13. 9. 2018 bude v blatenském informačním centru 
instalována výstava fotografií ke všem 3 dílům knihy Rybníky na 
Blatensku. Tato výstava bude od 14. 9. přemístěna do přízemí 
blatenského muzea před knihovnu.

     Aleš Drobník

Dne 9. října 2018 uplynou 2 roky
od smutné události, kdy nás opustil

Ota  Balek
Kdo ho znal, vzpomene,

 kdo ho měl rád, nezapomene.
                           Všem děkuje rodina

Rybníky na Blatensku a Lnářsku

Informace z kasejovické knihovny

Dne 30. 9. 2018 uplyne smutných 5 let, 
kdy nás navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Antonín Vobecký 
z Řesanic

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Děkujeme všem, kdo jste ho znali 
a měli rádi, za tichou vzpomínku.

Přijďte si užít zábavu, 
načerpat nové turistické 
informace, informace z obla-
sti dějin a zeměpisu, mož-
nosti a tipy na výlety a to na 
14. ročník veletrhu cestovní-
ho ruchu Plzeňského kraje 
ITEP 2018 v halách TJ Loko-
motiva v Plzni, který se koná 
ve dnech od 20. – 22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné 
ceny, užít si legraci i trochu adrenalinu, pohodu, odreagovat se, 
pro nové možnosti, kam vyrazit, kde jste ještě nebyli v tuzemsku 
i zahraničí, o čem jste neměli tušení, co Vás dostane a budete 
chtít být u toho. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou 
možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa, od 
infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů a dalších. 
Nenechte si ujít vyprávění z cest a autogramiády známých osob-
ností a sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou 
jógu, vyzkoušejte jízdu na kole s 3D brýlemi, usaďte se u diva-
delních představení, žasněte pod hvězdnou oblohou v nafuko-
vacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního 
parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokou-
šejte přírodní zákony s Techmanií. Ochutnejte výtečné bavorské 
klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská 
vína, německá a česká piva. Přijďte na ITEP 2018!

Bavte se ITEPem 2018!

Třicet jedna rodin z okresu Plzeň jih již dostalo 
finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. 
Díky pravidelným příspěvkům dárců, mohou všechny 

těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pokud 
máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným 

dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny 

s  nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. 
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, 
vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná postižení, 
svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích 
křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s  dětmi, 
v  nichž onemocněl rakovinou jeden z  rodičů. Za šest let 
fungování nadace podpořili dárci více než 5  548 rodin z  celé 
České republiky.

Finanční pomoc pro rodiny 

s vážně nemocným dítětem

– výkopové práce minibagrem
– přeprava materiálu do 2,5 t
– práce motorovou pilou
– kácení a odstranění pařezů

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, AUTODOPRAVA
JOSEF DLOUHÝ, 604 403 700

ů

Řeznictví Rabbit Kasejovice
AKCE 3. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Vepřové sádlo škvařené 500 gr 35 Kč
Uzená kuřecí stehna   100 gr 5.90 Kč
Kuřecí zadní čtvrtka mraž. 1 kg 34,90 Kč 
Novinka: Roztíratelné máslo  180 g  32.90 Kč

Dále výhodné ceny vepřového masa!!!
Přijímáme objednávky. Tel. 371 595 469.  

P r o d e j   s l e p i č e k
Červený Hrádek  prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant 
ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Araukana. 

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 15. října a 22. listopadu 2018    

Kasejovice – u fotbal. hřiště – 14.40 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Informace: Po – Pá 9–16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz.



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

&  Terry Prachett: Barva kouzel
&  Elizabeth Lowell: Perlová zátoka
&  Alena Jakoubková: Kdo jinému jámu kopá... sám do  
       manželství padá
&  Zaniklé venkovské školy
&  Mladý Smolivec 1414–2014
&  Dožice 1318–2018
&  Vladimír Červenka: Lnáře 1318–2018
&  Miroslava Kutáková: Újezd u Kasejovic
&  Václav Malovický: Bez vody neuvaříš
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Dne 24. 9. 2018 uplynou tři 
smutné roky, co není mezi námi 

manžel, táta, děda, praděda, 
báječný člověk, kamarád 

a výborný lékař

pan MUDr. Jiří Rudolský

Vzpomeňte, kdo jste ho měli rádi. 

S láskou  vzpomíná manželka Alena, syn Libor 
s rodinou a dcera Jiřina

Témata:
1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

V šesti přednáškách se zamyslíme nad základními problémy 
českého dějinného vývoje.
 

Začínáme ve středu 3. října 2018 ve 14 hod. v Kulturně 
společenském centru Kasejovice. Cena kurzu 300 Kč. 

Přihlášky v Obecní knihovně Kasejovice.

Pozvánka na nový kurz Virtuální Univerzity třetího

věku České dějiny a jejich souvislosti - 1. část Dostal se mi do rukou třetí díl knihy „Rybníky na Blatensku“.  
Na první pohled je patrné, s jakou pečlivostí, profesionalitou a 
láskou kniha vznikala. 

Autorem textu je vynikající regionální historik Mgr. Jiří Seke-
ra. Velmi čtivou populárně naučnou formou je čtenář seznámen se 
vznikem rybniční soustavy na Blatensku. Za použití archivních 
dokumentů, evidencí a dalších doložených pramenů a ústních 
sdělení se seznámíme se vznikem rybníků, jejich majiteli od 
šlechticů, zemanů až po současné vlastníky a společnosti. Sezná-
míme se s osobnostmi, které rozvíjely ekonomiku chovu a viděly 
v rybníkářství odkaz pro příští generace. Při získávání historic-
kých údajů o rybnících vypomáhal i Mgr. V. Červenka. Informace 
o současném stavu rybníků poskytli představitelé obchodní spo-
lečnosti Blatenská ryba, oborník Sedlické obory, další majitelé a 
uživatelé rybníků a osobnosti současného rybníkářství.

Kniha je unikátní množstvím autorských fotografií Ing. Jana 
Kurze a Jana Rendeka. Najdete zde i fotografie z letadla, z těžko 
přístupných míst, srovnání současné podoby rybníka s historic-
kou fotografií nebo rytinou z podobného úhlu pohledu. Nádherné 
jsou fotografie rybníků za dne ve srovnání s fotografiemi při 
východu měsíce za úplňku, který osvětluje kouzelnou scénu 
krajiny, a my se ocitáme ve snově pohádkovém světě. 

V knize jsou historické doklady a mapy i současné fotografie 
míst, kde bývaly rybníky. Jsou popsány důvody, kdy a proč rybní-
ky zanikly, ať z důvodů ekonomických, výhodnějšího zeměděl-
ského využití nebo z důvodů osídlení. 

Jsou zde zdokumentovány i rybníky obnovené v dávné či 
nedávné minulosti, rybníčky nově vzniklé díky nadšení jejich 
majitelů. 

Na fotografiích z výlovů rybníků najdete nejen představitele 
společností zabývajících se chovem ryb, rybáře a pracovníky, 
kteří přímo tvoří hodnoty v naší společnosti, ale možná najdete i 
sami sebe při výlovu nebo při zimním bruslení. 

Kniha nás vede k přemýšlení o našich moudrých předcích, 
kteří rybníky budovali se záměrem pozvednutí hospodářské úrov-
ně dříve chudého regionu a měli vizi, která přetrvala staletí. Ryb-
níky se staly typickou součástí jihočeské přírody s návaznými 
vodními a mokřadními ekosystémy. Jsou zdrojem rozmanitosti 
rostlin i živočichů od mikroskopických organismů přes vodní 
hmyz po obojživelníky a ptáky. V knize nechybí krásné fotografie 
rostlin a živočichů, spjatých s rybníkem nebo žijících v okolí. 
Rybníky plní dnes důležitou funkci zadržování vody v krajině, 
doplňování spodních vod ve svém okolí a částečně jsou schopny 
zadržet i povodňové vlny. I o povodních a protipovodňových 
opatřeních je v knize zmínka. Neméně důležitou funkcí rybníků je 
pozitivní ovlivňování mikroklimatu.

Kvalitní kniha má šanci stát se součástí každé dobré domác-
nosti Blatenska, Kasejovicka a Lnářska. Je vhodným dárkem pro 
milovníky Jižních Čech, přírody, rybníků, rybaření a pro rodáky 
z našeho regionu. 

Kniha je k dostání v knihkupectvích Kanzelsberger v Blatné, 
Strakonicích, Písku a Českých Budějovicích. Dále v informač-
ních centrech Blatná a Lnáře. Rovněž na Zámku Lnáře. Lze ji 
objednat i telefonicky na čísle 774 401 432 či elektronicky na 
jan.kurz@tiscali.cz. Bližší informace o knize a ukázky z ní najde-
te na http://www.lnare.cz/zamek/fotograf/rybniky.html.

Je dobré zmínit, že na stejných místech lze sehnat i knihu 
Rybníky na Blatensku, první díl Severní Lnářsko. A před Vánoce-
mi 2018 se očekává vydání druhého dílu Jižní Lnářsko. 

Od 4. 9. do 13. 9. 2018 bude v blatenském informačním centru 
instalována výstava fotografií ke všem 3 dílům knihy Rybníky na 
Blatensku. Tato výstava bude od 14. 9. přemístěna do přízemí 
blatenského muzea před knihovnu.

     Aleš Drobník

Dne 9. října 2018 uplynou 2 roky
od smutné události, kdy nás opustil

Ota  Balek
Kdo ho znal, vzpomene,

 kdo ho měl rád, nezapomene.
                           Všem děkuje rodina

Rybníky na Blatensku a Lnářsku

Informace z kasejovické knihovny

Dne 30. 9. 2018 uplyne smutných 5 let, 
kdy nás navždy opustil milovaný 

manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Antonín Vobecký 
z Řesanic

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Děkujeme všem, kdo jste ho znali 
a měli rádi, za tichou vzpomínku.

Přijďte si užít zábavu, 
načerpat nové turistické 
informace, informace z obla-
sti dějin a zeměpisu, mož-
nosti a tipy na výlety a to na 
14. ročník veletrhu cestovní-
ho ruchu Plzeňského kraje 
ITEP 2018 v halách TJ Loko-
motiva v Plzni, který se koná 
ve dnech od 20. – 22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné 
ceny, užít si legraci i trochu adrenalinu, pohodu, odreagovat se, 
pro nové možnosti, kam vyrazit, kde jste ještě nebyli v tuzemsku 
i zahraničí, o čem jste neměli tušení, co Vás dostane a budete 
chtít být u toho. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou 
možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa, od 
infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů a dalších. 
Nenechte si ujít vyprávění z cest a autogramiády známých osob-
ností a sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou 
jógu, vyzkoušejte jízdu na kole s 3D brýlemi, usaďte se u diva-
delních představení, žasněte pod hvězdnou oblohou v nafuko-
vacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního 
parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokou-
šejte přírodní zákony s Techmanií. Ochutnejte výtečné bavorské 
klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská 
vína, německá a česká piva. Přijďte na ITEP 2018!

Bavte se ITEPem 2018!

Třicet jedna rodin z okresu Plzeň jih již dostalo 
finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. 
Díky pravidelným příspěvkům dárců, mohou všechny 

těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pokud 
máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným 

dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny 

s  nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. 
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, 
vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná postižení, 
svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích 
křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s  dětmi, 
v  nichž onemocněl rakovinou jeden z  rodičů. Za šest let 
fungování nadace podpořili dárci více než 5  548 rodin z  celé 
České republiky.

Finanční pomoc pro rodiny 

s vážně nemocným dítětem

– výkopové práce minibagrem
– přeprava materiálu do 2,5 t
– práce motorovou pilou
– kácení a odstranění pařezů

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, AUTODOPRAVA
JOSEF DLOUHÝ, 604 403 700

ů

Řeznictví Rabbit Kasejovice
AKCE 3. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Vepřové sádlo škvařené 500 gr 35 Kč
Uzená kuřecí stehna   100 gr 5.90 Kč
Kuřecí zadní čtvrtka mraž. 1 kg 34,90 Kč 
Novinka: Roztíratelné máslo  180 g  32.90 Kč

Dále výhodné ceny vepřového masa!!!
Přijímáme objednávky. Tel. 371 595 469.  

P r o d e j   s l e p i č e k
Červený Hrádek  prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant 
ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Araukana. 

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 15. října a 22. listopadu 2018    

Kasejovice – u fotbal. hřiště – 14.40 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Informace: Po – Pá 9–16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz.
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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. 9. 2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 10. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 10/2018 do 30.9.2018.                                         

Pěstitelská pálenice Polánka
 zahajuje od 15. 8. 2018  

VÝKUP 

PADANÝCH JABLEK
Cena 1 Kč/kg.

9 - 11 hod., 14 - 18 hod.
 Přijmeme brigádníka 
na zpracování ovoce  

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 21.00
Neděle - 11.30 - 19.30

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

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Pronajmu byt 
2+ kk o výměře 55 m² v Kasejovicích. 

Jen serióznímu zájemci.
Tel: 724 181 001

ź Prodám čal. postele s úložným prostorem, čištěné. 
Cena 2 000 Kč za ks. Tel.: 722 940 432.

ź Pronájem - spěchá... Hledáme dlouhodobý pronájem 
domku se zahradou, údržba a menší opravy samozřej-
mostí, rozumný nájem!!! Tel. 733 700 009, na SMS se 
ozveme! 

ź Prodám tříkolku 3 v 1 od 10 měsíců věku, barva 
tyrkysová, nepoškozená. Tel. 731 854 834.

ź Prodám pšenici, tel .731 854 834.
 


