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

Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské
školy Kasejovice sešly děti společně se svými rodiči, aby i ony
podobně jako žáci ostatních škol zahájily nový školní rok

Budova Mateřské školy v Kasejovicích po opravě

foto -vb-

2008/2009. Přivítat je přišli jak jejich učitelky tak představitelé
Města Kasejovice – starostka Marie Čápová a místostarosta Václav Červený, který je zároveň prvním náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládeže a sportu, aby společně
pokrač. na str. 2
dětem předali školku ve zcela novém kabátě.

V pondělí prvního září přivítala Základní škola Kasejovice
po dvouměsíční odmlce opět své žáky, aby společně zahájili školní rok 2008/2009. Stejně jako v předchozích letech poprvé překročili práh školy žáci prvního ročníku, kteří se do své třídy vypravili v doprovodu rodičů a prarodičů. Slavnostního zahájení
nového školního roku se ujala ředitelka školy Jaroslava Ladmanová, která ke všem přítomným promluvila ve školním rozhlase.
pokračování na str. 2

První září otevřelo dveře všech mateřských, základních a středních škol a ohlásilo tak začátek nového
školního roku 2008/2009. Na nejmenší děti čekaly učitelky mateřských škol, aby se společně mohly vydat na
objevování nových věcí kolem sebe. Loňští předškoláci
se stali školou povinní a společně se svými kamarády
poprvé usedli do školních lavic, kde plni napětí čekali na
první školní zvonění a svoji paní učitelku. Žáci bývalých
devátých ročníků poprvé překročili práh střední školy či
učiliště, pro které se v uplynulém školním roce rozhodli
a na které byli přijati.
Čas prázdnin dal všem dětem, žákům, rodičům,
učitelům a dalším pracovníkům škol příležitost si odpočinout, načerpat energii a připravit se tak na nový školní
rok. V jeho průběhu se žáci společně s učiteli opět vydají na společnou cestu za poznáním, na které budou získávat nové vědomosti a dovednosti nezbytné pro život.
Přál bych si, aby se děti obdobně jako v uplynulém školním roce realizovaly v nejrůznějších zájmových kroužcích nabízených školou. K efektivnímu využití volného
času jim bude opět k dispozici Klub otevřených dveří
v budově staré školy na náměstí. Věřím, že prázdný nezůstane ani sportovní areál v bezprostřední blízkosti
školy, kde bylo v letošním roce vedle víceúčelového
hřiště s umělým povrchem otevřeno nové hokejbalové a
dopravní hřiště určené nejen mateřské a základní škole,
ale celé široké veřejnosti. Děti z mateřské školy tak mají
příležitost seznámit se základy pravidel silničního provozu a zvýšit tak svou bezpečnost při pohybu městem a
naučit se jízdě na kole. Za tímto účelem bylo pro děti
zakoupeno několik jízdních kol. Starším dětem se tímto
otevřela možnost vedle fotbalu a florbalu trénovat také
hokejbal.
Závěrem mi dovolte, abych všem dětem, žákům,
studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům popřál, aby byl pro ně nový školní rok úspěšný a
společně dokázali zvládnout všechny problémy, které
jim přinese následujících deset měsíců.
Václav ČERVENÝ, místostarosta Města Kasejovice

Z obsahu ……...

 V Budislavicích oslavili 110 let od založení sboru
 Usnesení z jednání zastupitelů obcí
 František Šmolík z Radošic patřil opět
k nejlepším sekáčům

 Po dlouholeté odmlce se hrál ve Smolivci o pouti
nohejbal
 Informace z kasejovické knihovny
 Rozpis fotbalových zápasů 2008/2009 — podzim

Starostka Města Kasejovice Marie Čápová během předávání dárků prvňáčkům Základní školy Kasejovice.
Foto -vb-

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 13.10.2008.
Příjem příspěvků KN č. 10/2008 do 30.9.2008.
-rkn-
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str. 2
dokončení ze str. 1

MĚSTO KASEJOVICE PŘEDALO DĚTEM
OPRAVENOU ŠKOLKU
Starostka Marie Čápová ve svém vystoupení poděkovala dětem a učitelkám mateřské školy za obrázky namalované v rámci
soutěže „Jakou barvu by měla mít moje školka“, která byla součástí
RADA MĚSTA KASEJOVICE
úspěšně realizovaného projektu „Oprava fasády a výměna oken
SCHVALUJE:
v mateřské škole.“ Ve svém proslovu dále zmínila, že stavební akce
 Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem Společensko-kulturní
centrum Města Kasejovice
 změny v rozpočtu města č. 7 v 8/2008, které jsou
nedílnou součástí usnesení
SOUHLASÍ:
 s vyhlášením soutěže na prodej hasičské Liaz
JSDH Kasejovice nejvyšší nabídce

s výběrem firmy Klaus a. s. Kladrubce jako
dodavatele akce Oprava střechy Kulturního střediska v Kladrubcích
BERE NA VĚDOMÍ:
 informaci o sponzorech cisternové automobilové
stříkačky CAS 20 – TATRA 818 4X4
Na snímku Ervín Nyiri se synem Tomášem během kreslení na fasádu

informaci o průběhu výběrového řízení na opravu
Foto -vbbudovy Mateřské školy v Kasejovicích.
střechy Kulturního střediska v Kladrubcích
si vyžádala 1,8 milionů korun, přičemž 300 tisíc získalo Město Kasejovice z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova. Zbylou částku 1,5 milionů korun hradilo město ze svého rozpočtu.
Na slova Marie Čápové navázal místostarosta Kasejovic a
náměstek hejtmana Václav Červený, který dětem a učitelkám mateřské školy popřál hodně úspěchů a do budoucna stále dostatečný počet
dětí, které by její prostory mohly využívat.
RADA MĚSTA KASEJOVICE
Aby se děti mohly spolupodílet na vytvoření nového kabátu
SCHVALUJE:
školky, byla jim za tímto účelem vyčleněna přízemní plocha, kde jim
 změny rozpočtu města č. 6 v 7/2008 na základě
malíři nakreslili duhu a dva krásné stromy. Úkolem dětí bylo dát
-rknpověření zastupitelstva města
stromům zelené listy. Každé dítě tak s pomocí rodičů otisklo do koruny stromů svoji dlaň, která jim v budoucnu bude připomínat čas
strávený v místní školce. Na všechny přítomné potom čekalo ještě
jedno překvapení v prostorách školní jídelny, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Díky úspěšné realizaci projektu se tak děti opět
mohly zapojit do komunitního života v obci a sami přispět ke zveleVÝPADKY
bení místa, kde žijí.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

ČEZ a. s. upozorňuje na

ELEKŘINY V OBCÍCH:

dokončení ze str. 1
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍVÍTALA OPĚT PRVŇÁČKY

Nejvíce napjatí a plni očekávání byli bezpochyby žáci první
třídy, které přivítala jejich třídní učitelka Martina Brabcová. Následně se s prvňáky přišli pozdravit starostka Města Kasejovice Marie
Čápová, ředitelka Jaroslava Ladmanová a zástupce ředitele Jaroslav
Viktora. Marie Čápová předala každému prvňáčkovi pamětní list na
první školní den společně s malým dárkem v podobě usměvavého
sluníčka. Patronát nad letošní první třídou převzali žáci osmého ročníku, jejichž úkolem bude především pomáhat prvňákům orientovat
se v prostředí školy. Všichni přítomní popřáli čtrnácti novým prvňáčkům, aby se jim v novém prostředí líbilo a dokázali zvládnout vše, co
jim škola nachystá.
Během prázdnin došlo ke změnám také v pedagogickém sboru
základní školy. Do důchodu odešla dlouholetá učitelka školy Marie
Dvořáková. Pedagogický tým opustili rovněž Jiří Vondruška, Blanka
Palečková a vychovatelka školní družiny Veronika Sudová. Nahradily je Iveta Flajšmanová, Pavlína Jandošová a Martina Brabcová, do
školní družiny nastoupila Šárka Vocelková.
-lfš-

18.9. 2008 PODHŮŘÍ
od 8.00 do 11.00
18.9. 2008 PŘEBUDOV
od 12.00 do 15.00
19.9. 2008 KOTOUŇ
od 8.00 do 12.00
22.9. 2008 POLÁNKA
od 8.00 do 11.00
23.9. 2008 ŽIVOTICE
od 8.00 do 11.00
24.9. 2008 KLADRUBCE
od 8.00 do 13.00

Obvodní pošta Plzeň 26 informuje o
úpravě hodin pro veřejnost na poště v
Kasejovicích s platností od 1.10. 2008.
Po-Pá 8.00-10.00

13.00-17.00

Září 2008

str. 3

Poslední víkend v červenci a první víkend v srpnu
patřily oslavám 110. výročí od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Budislavicích. Dne 25. 7. 2008 proběhla slavnostní
hasičská schůze, na kterou byli pozváni zástupci okolních
sborů Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a
Kladrubce. Schůze se účastnili také Václav Sýkora za OSH
Plzeň – jih a starostka Obce Mladý Smolivec Eva Kubová.
Nejprve přednesl starosta sboru Lubomír Kříž st. zprávu o
historii a zrodu hasičů v obci až po současnou činnost, dále
byli někteří současní členové a členky oceněni za dobrou a
příkladnou práci ve sboru. Nakonec následovalo chutné občerstvení a volná zábava zpestřená hudbou.
V sobotu 2. srpna od 12.30 hodin začaly oslavy slavnostním průvodem od pomníku padlých hrdinů z první světové války na cvičiště. U pomníku byl položen věnec
k uctění památky a zazněla i česká národní hymna. Na cvičišti pak začala vlastní soutěž a proběhla zde i ukázka hasičské techniky, od historické až po tu současnou, moderní.
Okrskové soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů
(družstvo Kladrubec mimo soutěž), 2 družstva žen a 3 družstva dětí.
Mezi dětmi se z vítězství radovalo družstvo
z Mladého Smolivce s výsledným časem 149,7 vteřiny, na
druhém místě se umístilo družstvo Řesanic – 158,7 vt. a třetí
skončilo družstvo Radošic. Radošickým dětem bohužel nevyšel požární útok (došlo k rozpojení B hadice u rozdělovače a útok nebyl dokon čen), zato ve štafetě měly ale čas nejlepší – 54,7 vt., druhé Řesanice - 56,6 vt. a třetí Ml. Smolivec – 60,7 vt..
Za ženy si to rozdala družstva Budislavic a Radošic.
Budislavské ženy byly o chlup lepší než radošické.
V kategorii mužů se mezi sebou utkalo 5 družstev:
Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice a dvě družstva
Budislavic „A“ a „B“, mimo soutěž cvičilo družstvo
z Kladrubec. Domácím se povedl husarský kousek – obsadili první a druhé místo.
1. Budislavice „A“ s výsledným časem 148,9 vt.
2. Budislavice „B“ s výsledným časem 160,7 vt.
3. St. Smolivec s výsledným časem 161,9 vt.
4. Radošice
s výsledným časem 219,9 vt.
5. Ml. Smolivec s výsledným časem 233,2 vt.
Postup do okresního kola v klasické soutěži, která se
uskuteční 6. září 2008 ve Štěnovickém Borku, si zajistila
obě družstva žen a první tři družstva mužů. Doufám, že budou náš okrsek vzorně reprezentovat.
Bohužel jsme se také přesvědčili o tom, že je třeba
mít vždy zajištěnou zdravotní službu. Během této akce nám
ji poskytl záchranář Karel Žatecký. Při štafetě se zranil jeden člen z družstva Kladrubec. Po vyšetření se ukázalo, že
zranění není naštěstí tak vážné, jak se zdálo. Děkujeme panu
Karlu Žateckému za odbornou pomoc a za zajištění zdravotní služby při celém cvičení.
V průběhu sobotního soutěžního odpoledne byly
provedeny dvě ukázky hasičské techniky. Tou první bylo
hašení pěnou a předvedl ho sbor dobrovolných hasičů Kasejovice, kterému velí Karel Suda. Největší radost z pěny
měly děti, které se v ní doslova vykoupaly. Druhou ukázku
s dnes ještě funkční ruční koňskou stříkačkou provedli hasiči z Radošic. Předvedli nám, jakým způsobem se hasilo za
pokračování na str. 4
starých časů.
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ZASTUPISTELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC:
VOLÍ:
 ověřovatele zápisu – Spour J., Šustr M.
SCHVALUJE:
 program zasedání
 prodej pozemků v k.ú. Budislavice p.č.
616/15 o výměře 70 m2, p.č. 616/16 o výměře 69 m2 a směnu části d) pozemku p.č. 1 o výměře 2 m2 p.
Hlavatá, Budislavice dle přiloženého GP č. 64-36/2008, tzn.
celkem 137 m2 za cenu 20,- Kč/m2, celkem 2740,-- Kč
 pronájem stodoly s kůlnou u čp. 47 v k.ú. Starý Smolivec o
vým ěře 307 m2, obestavěný prostor 1821 m3 za cenu
30.000,-- Kč/rok dosavadnímu nájemci p. Trnkovi, Klatovy
od 1. 7. 2008, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce
 rozpočtové opatření 5/2008
 zrušení autobusového spoje z Mladého Smolivce do Dožic
v 7.35 hod číslo 450 582 s tím, že spoj ve 12.15 hod
z Dožic do Mladého Smolivce bude zachován pod číslem
450 609
 umístění nových informačních tabulí a směrových tabulek
cyklotras v našich obcích v souvislosti s přípravou výstavby
nové rozhledny na Třemšíně
 žádost p. Žáka z Prahy na svedení dešťové vody u čp. 24
v Dožicích do kanalizace za předpokladu dodržení provozního řádu kanalizace obce
 žádost p. Pištorové z Prahy na povolení vodovodní přípojky
k čp. 8 v Mladém Smolivci pouze za předpokladu dodržení
podmínek provozního řádu vodovodu a úhrady poplatku za
připojení ve výši 3.500,-- Kč s tím, že komunikace bude
uvedena do původní stavu, zejména asfaltový povrch
 uzavření nové pojistné smlouvy na majetek obce za roční
pojistné 50.398,-- Kč s pojišťovnou Kooperativa
 podání žádosti do Programu rozvoje venkova Osa IV – Leader u MAS sv. Jana z Nepomuku, opatření 2.5. Kulturní,
společenské a sportovní akce a zázemí pro jejich pořádání a
to na výměnu střešní krytiny budovy TJ Starý Smolivec,
spolu s rozšířením relaxačního centra – sauna, prolézačky
pro děti, celkem za hodnotu do 500 tis. Kč.
 vydání souhlasu se stavebními úpravami firmě ČEZ v k.ú.
Budislavice: výměna betonového sloupu č. 8 za nový č. 1,
vým ěna holých vodičů za nové – závěsné kabely NN a provedení nového kabelového svodu k objektu čp. 1 s tím, že
firma zajistí neporušení sítí vodovodu, kanalizace a uvede
komunikace do původního stavu, zejména asfaltový povrch
NESCHVALUJE:
 žádost p. Žáka z Prahy na svedení odpadu z kuchyn ě u čp.
24 Dožice do kanalizace, odpad z kuchyně musí pan Žák
svést do svého odpadového zařízení
BERE NA VĚDOMÍ:
 informaci o dokon čení rekonstrukce MŠ ve Starém Smolivci
 informaci o uzavření Pošty v Dožicích ke dni 31. 12. 2008
 informaci o opravě požární nádrže v Dožicích
UKLÁDÁ:
 starostce obce zajistit dodržování čekací doby autobusu od
Blatné na autobus z Nepomuku v 17.25 hod
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
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dokončení ze str. 4

V BUDISLAVICÍCH OSLAVILI
110 LET OD ZALOŽENÍ SBORU

Na snímku požární útok v Budislavicích

Na snímku vyhodnocení turnaje v nohejbale ve Smolivci

foto -ek-

foto -ek-

Koňská ruční stříkačka pochází z roku 1893.
K vidění byla také koňská motorová stříkačka RA
SMEKAL – SLATIŇANY. Obě tyto stříkačky
jsou zrenovované a udržované ve velmi pěkném
stavu. Podobné kousky můžeme spatřit už jen
v muzeu.
Celé cvičení doprovázelo krásné letní počasí i hojná účast diváků. Hasičům se dobře cvičilo
a hostům dobře fandilo. K úplné spokojenosti
všech bylo zajištěno chutné občerstvení v podobě
chlazeného piva a pečených klobás. Na úplný
závěr byli všichni pozváni do místní hospůdky,
kde od 19.00 hodin hrála k tanci i poslechu kapela
Rybáři Blatná. I přes velmi náročné odpoledne
vydrželi někteří až do rána.
Lubomír KŘÍŽ st., starosta sbo-

V Mladém Smolivci se v sobotu 9. 8. 2008
konal od 10.00 hodin po několikaleté odmlce opět
"Pouťový nohejbalový turnaj". Do turnaje se přihlásilo 9 družstev. Čtyři družstva byly z Mladého
Smolivce, dvě ze Starého Smolivce, jedno z Radošic a dvě z Prahy. Jedno družstvo z Prahy bylo
smíšené dvě ženy a jeden muž. Asi po pěti hodinách sportovního klání bylo rozhodnuto. Na prvním místě skončili Pražáci muži, na druhém místě
Pražáci smíšené družstvo, na třetím místě Mladý
Smolivec - KUB P., KOPÁČEK, DUŠEK a na
čtvrtém Mladý Smolivec - KUB I., RŮT J. ml.,
RŮT S. Na nohejbal se přišlo během dne podívat
asi 50 fanoušků. Každý účastník obdržel triko s
logem turnaje a vítězové věcné ceny od sponzorů.
-ek-

Sběrný box na Obecním úřadě v Mladém Smolivci
Co vše patří do sběrného boxu?

Obecně lze říci, že do sběrného boxu může občan odložit rozměrově vhodné (malé a střední)
elektrospotřebiče a také baterie.
NÁSLEDUJÍCÍ SPOTŘEBIČE DO SBĚRNÉHO BOXU PATŘÍ:
A. Střední a drobné elektrospotřebiče:
Malé domácí spotřebiče např. vysavače, žehličky, topinkova če, fritovací hrnce, mlýnky,
mixéry, kávovary, holicí strojky, masážní strojky, hodinky, budíky, váhy.
Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení např. minipočítače, notebooky, elektronické diáře, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, počítačové periferie
jako myši, klávesnice nebo reproduktory, počítačové komponenty apod.
Spotřebitelská zařízení např. rádia, videokamery, videorekordéry, CD, DVD, MP3 a
jiné přehrávače, walkmeny apod.
Elektrické a elektronické nástroje např. vrtačky, pily, brusky a jiné malé a střední nástroje.
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty např. elektrické vláčky a autíčka, ruční ovladače videoher, videohry, tachometry a jiná sportovní měřidla.
Ostatní střední a drobné elektrospotřebiče např. měřící přístroje, lékařské přístroje apod.
B. Tužkové a knoflíkové baterie

NAOPAK, DO SBĚRNÉHO
BOXU NEPATŘÍ:
A. Elektrospotřebiče, které jsou
rozměrově nevhodné
(orientačně větší než mikrovlnná
trouba) – např. pračky, myčky,
sporáky,…
B. Elektrospotřebiče, které vyžadují speciální recyklační technologii
televizory, monitory, zářivky,
lednice a mrazáky
C. Tonery a cartridge
inkoustové a jiné náplně tiskáren
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schválila dotaci ve výši 500 tis Kč a my jsme se mohli
pustit do rekonstrukce.
Ve školce jsme vym ěnili 52 oken, hlavní vchodové
ře, 4 venkovní dveře, v první patře jsme vyměnili
dve
Počátkem léta proběhla ve vsetínském Semetíně tradiční
Velká cena Valašska v sečení kosú. Do soutěže se přihlásilo devět
mužů a dvě ženy. Již poněkolikáté byl horkým favoritem právě
František Šmolík z Radošic, který například v letech 2004 a 2005
zvítězil na sekáčské soutěži v Buchlovicích. Od začátku nasadil
vysoké tempo a nikoho nenechal na pochybách, že hodlá bojovat o
příčku nejvyšší. Nakonec ho ale neuvěřitelným časem dvě minuty
a jedenáct sekund odsunul na druhé místo poslední soutěžící ze
Vsetína. Porota hodnotila nejenom rychlost, ale i kvalitu pokosu a
styl.
-rkn-

Na snímku zrekonstruovaná budova Mateřské školy
ve Starém Smolivci
foto -ek-

Prvního září jsme otevřeli nově zrekonstruovanou Mateřskou školu u Veverky ve Starém Smolivci. Naši školku bude letos dětské toalety, v přízemí sprchový kout a provedli jsme
navštěvovat 17 dětí z našich pěti obcí. Děti do školky svážíme i rozsáhlé opravy v kotelně. Celou školku jsme s pomocí
rozvážíme domů už několik let a druhý rok je tato služba pro našich zaměstnanců vymalovali. Rekonstrukce nás přišla na 830 tis Kč. Díky dotaci Plzeňského kraje jsme
z rozpočtu obce ukrojili pouhých 330 tis Kč a Mateřská
škola u Veverky získala zcela novou tvář. Do budoucna
se ve školce chystáme ještě na rekonstrukci podlah,
opravu a nabarvení fasády.
Mateřská škola ve Starém Smolivci nebyla naše jediná akce v letošním roce. Z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje jsme obdrželi dotaci
120 tis Kč na zhotovení územních plánů, jejichž příprava právě probíhá, dále jsme z tohoto programu obdrželi
dotaci ve výši 180 tis Kč na opravu a odbahnění požárních nádrží v Dožicích, ta bude provedena na podzim
letošního roku. V září začneme s výměnou střešní krytiny hlavní věže kostela sv. Michaela v Dožicích, na kterou jsme také získali dotaci ve výši 300 tis Kč
z havarijního programu ministerstva kultury.
foto -ekNa snímku učebna Mateřské školy Starý Smolivec
Chtěla bych touto cestou jménem svým i jménem
celého zastupitelstva Obce Mladý Smolivce poděkovat
zastupitelům Plzeňského kraje, kteří se s námi pro toto
mladé rodiny zdarma. Neodradilo nás ani zrušení výjimky pro volební období loučí a kandidátům do dalšího volebního
hromadnou přepravu, nakoupili jsme autosedačky a děti svážíme období popřát hodně štěstí.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
na vícekrát.
V loňském roce jsme se s vedením školky shodli na nutnosti
opravy a nátěru oken a opravě kotelny a sociálního zařízení. Na
závady nás upozornila nejen hygienička, ale i revizní technik. Okna však byla v takovém stavu, že jakákoliv oprava s nátěrem by
Srdečné poděkování všem, kteří svou účastí
podle odhadů odborníků stála obec minimálně tři sta tisíc korun a na dobročinném bazaru v Hradišti 23.8.2008 přiokna by stále zůstala stará.
spěli na dokončení obnovy tzv. Kovářské uličky.
Jednohlasně jsme proto na zastupitelstvu rozhodli, že okna
Vzhledem k tomu, že veškeré zboží i značkovym ěníme za nová. Stačilo oslovit několik firem, vybrat z jejich
ě
ci
byly prodávány za velmi nízké ceny ( 10 vé
v
nabídek tu nejlepší a potom už jen drobnost „sehnat na rekonstrukci finance“. Vypadalo to jako pohádka, ale z pohádky se díky po- 40 Kč ), vybraná částka 3 340 Kč bude užitečně
využita.
moci Krajského úřadu Plzeňského kraje stala realita.
Velké poděkování patří též panu Josefu SuPožádali jsme prvního náměstka pro oblast školství MVDr.
Václava Červeného o pomoc při řešení havarijní situace v naší dovi z Bezděkova, který ochotně zhotovil stůl se
školce a o radu, jak máme v takové situaci postupovat. Nebylo to dvěma lavicemi před obchod v Hradišti, který
poprvé, kdy jsme se na něj obrátili a kdy nám opět dobře poradil a slouží od července občanům. Peníze na zhotovení
zajisté i pomohl. Na jeho doporučení jsme si podali žádost na mi- byly použity také z dobročinného bazaru v roce
mořádnou neinvestiční dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje na
2007.
B.K.
posílení vlastních zdrojů obce. Rada Plzeňského kraje nám
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NAROZENINY V ZÁŘÍ OSLAVÍ

92 let
91 let
86 let
85 let
84 let

83 let
82 let
79 let

78 let

77 let
76 let
75 let
74 let

73 let
71 let
70 let
65 let

60 let

Anna LINHARTOVÁ
Barbora ŘEHOŘOVÁ
Julie ČADKOVÁ
Vlasta ČADKOVÁ
Růžena BOUŠOVÁ
Blažena VOKÁČOVÁ
Anna KUŠKOVÁ
Božena ŠMÍDOVÁ
Anna CIKÁNOVÁ
Marie KAČENOVÁ
Marie ŠIMŮNKOVÁ
Marie KLOZAROVÁ
Václav HLAVNIČKA
Václav ŠOLLE
Václav BROŽÍK
Zdeňka KLÁSKOVÁ
Bohuslav ČERNÝ
František ČOUDEK
Marie HLINKOVÁ
Josef NACHTMAN
Vojtěch ARNOŠT
Stanislav KOCOUREK
František JEŽEK
Marie FLACHSOVÁ
Jaroslav FIALA
Václav ČADA
Miloslava BLÁHOVÁ
Jaroslav FLANDERA
Růžena FIALOVÁ
Jan MAŠEK
Kamila ZEITHAMLOVÁ
Marie KUBÍKOVÁ
Jaroslav KUCERA
Jana SLEZÁKOVÁ
František BURIAN
František FRIEDRICH
Jana MARKOVÁ
Václav SKUHRAVÝ
Hana TATAROVÁ

Chloumek
Hradiště
Oselce
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Nezdřev
Životice
Oselce
Radošice
Újezd
Újezd
Budislavice
Kasejovice
Radošice
Bezděkov
Mladý Smolivec
Oselce
Budislavice
Budislavice
Dožice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Bezděkov
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Mladý Smolivec
Oselce
Budislavice
Starý Smolivec

V neděli 17. srpna 2008 se otevřely dveře kasejovické
synagogy pro občany, jenž zavítali již na sedmý ročník Hudby v synagogách Plzeňského regionu. Tato každoročně hojně

navštěvovaná kulturní akce přilákala do prostor kasejovického muzea kolem padesáti milovníku hudby, jenž se v průběhu podvečera zaposlouchali do skladeb v podání Pražského
kvarteta lesních rohů. Bohatý kulturní zážitek završilo malé
posezení návštěvníků a organizátorů koncertu spolu s účinkujícími v kavárně Pohoda v Kasejovicích.
-rkn-

VÝPŮJČNÍ DOBA

PONDĚLÍ: 8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00
ÚTERÝ : 10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00

Blahopřejeme !!!

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

Anna ŠIPULOVÁ, Starý Smolivec
narozena 31.7. 2008
Barbora ŠILHANOVÁ, Oselce
narozena 4.7. 2008

ROZLOUČILI JSME SE
Lidmila VOLFOVÁ, Chloumek
narozena 1929, zemřela 20.7. 2008
František JIROUŠEK, Radošice
narozen 1941, zemřel 7.8. 2008
Jan PANUŠKA, Oselce
narozen 1938, zemřel 14.8. 2008
Eva MACHOVÁ, Dožice
narozena 1925, zemřela 1.9. 2008

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY






Beletrie pro dospělé:
Čepelka Miloň : Poklesky rozverné snoubenky
Erskinová Barbara : Oheň je tvým osudem
Francis Dick : Mrtvý dostih
Gerwald Mattias : Hvězdář se stříbrným nosem
Ken Mc Clure : Neviditelný nepřítel
Khadra Yasmina : Černá vdova
Schreiber Hermann : Zrádné sny
Váňová Magda : Zapomeň na minulost

Literatura pro d ti a mládež:


Naučná literatura pro dospělé:
David C. ISBY : Hráz proti invazi
ě
Němcová Božena a jiní: Pohádky pro maličké
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
-nf-
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Na Obecním úřadě v Hradišti jsou připraveny pro zájemce v prodeji nové publikace o obci Hradiště, vydané u příležitosti prvního setkání rodáků a přátel obce Hradiště, jejíž
vznik se datuje v letech 1227 – 1228.
Kontakty: tel: 371595129, E-mail: obec.hradiste@blatna.net

Úryvek z nově vydané publikace
„HRADIŠTĚ historie a současnost“
Historie Hradiště v datech

…………..1875, 31. prosince

- žádost starosty obce Václava Zacha o povolení zřídit
v Hradišti samostatnou školu
1881, 1. ledna
- v Hradišti zřízeno zimní vyučování do 31. března (v následujících letech pak vždy pro období od 1. listopadu do 31. března); jednalo se o expozituru školy lnářské
1883, 15. listopadu
- další žádost o zřízení školy v Hradišti
1892, 16. prosince
- výnosem c.k. zemské školní rady povoleno v Hradišti zřízení
jednotřídní obecné školy; ta funguje jako obecná škola v r.
1894, jako prozatímní správce školy je zde zaměstnán František Skopal (ve školním roce 1894/1895)
1893
- založen sbor dobrovolných hasičů
1894, 24. června
- ve veřejné dražbě zadána stavba budovy školy za nejnižší
podanou cenu 7.250 zlatých Janu Hlínovi z Radošic a jeho
společníkovi Janu Šollovi z Hradiště; Obec Hradiště předpokládá, že na částečnou úhradu stavebních nákladů si vezme
půjčku u Zemské banky království Českého v Praze ve výši
3.000 zlatých, tu bude splácet následujících 40 let; banka žádosti vyhověla 22. listopadu 1895
……………..
Obec HRADIŠTĚ
Kulturní komise při Obecním úřadě v Hradišti Vás zve
na vystoupení hudebně dramatického souboru

Na odpoledne jsou pak pro děti připraveny různé
soutěže a diskotéka.

provedení úprav na obecní budově čp.25 v Bezděkově,
kde je umístěna prodejna potravin Západočeského konzumního družstva Plzeň dle předloženého návrhu
 uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s Městem Kasejovice za cenu 500,-Kč za přestupek a
pověřuje starostu obce k jejímu uzavření do 31.12.2010
 sdělení Pozemkovému fondu ČR územnímu pracovišti
Plzeň, že pozemek p.č. 2153/1 v k.ú.Hradiště je určen
k zástavbě územním plánem
 uzavření
„Smlouvy o výpůjčce ev.č. půjčitele
:42/OPV/1043/2008“ s Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou
NESCHVALUJE:
 projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace Hradiště
II B“ v k.ú. Hradiště
BERE NA VĚDOMÍ:
 žádost o odprodej obecního pozemku od M.Nové, Blatná a M.Zacha, Kasejovice
 žádost o odprodej nebo směnu obecních pozemků od p.
Mašíka, Kasejovice
 námitku na obsah zápisu č.2/2008 ze dne 9.5.2008 od
B.Kotyzové
 informaci o umístění E-boxu
 informace o provedené kontrole pln ění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů“ zástupcem
společnosti EKO-KOM a.s.
 informace o provedené kontrole použití finan čních prostředků poskytnutých na hospodaření v obecním lese.
Kontrolu provedl zástupce z krajského úřadu
 informaci o finan čním pln ění akce „Hry bez hranic
2008“
 informaci o možnosti získání CD-historie obce Hradiště
,CD-fotografie „Hry bez hranic“, CD –sraz rodáků
v Hradišti a DVD „Hry bez hranic“
 informaci o získání dotace na opravu komunikací
 informaci o akci „Úprava veřejného prostranství
v Hradišti“

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ
SCHVALUJE:
 návrhovou a mandátovou komisi
 ověřovatele zápisu
 předsedkyni kontrolního výboru paní J. Ladmanovou
 odměnu nového člena zastupitelstva obce pana
J.Chvátala od 1.8.2008
 odměnu předsedkyn ě kontrolního výboru zastupitelstva
ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ
obce od 1.8.2008
SCHVALUJE:
BERE NA VĚDOMÍ:
 rozpočtové změny č.4/2008
 rezignaci PaedDr B. Kotyzové na mandát člena Zastupi přijetí dotace podle smlouvy o poskytnutí účelové dotace
telstva obce Hradiště
č. 1434/2008, VS: 200005757 v celkové částce 10.000,-Kč
 náhradníka na uvoln ěný mandát p. J.Chvátala
 stavbu propustku na pozemku p.č. 2434 v k.ú. Hradiště
PŘEDALO:
 místní šetření na pozemku p.č. 2030/1 v k.ú. Hradiště za
 osvěd čení člena Zastupitelstva obce Hradiště p. J.
přítomnosti p. Štolby a členů zastupitelstva obce
Chvátalovi
 legalizaci společenského objektu v Hradišti na pozemku
KONSTATUJE:
p.č. 2032 /KN/ a s tím spojené úkony za finančně nejvý složení slibu člena Zastupitelstva obce Hradiště pana J.
hodnější náklady
Chvátala
Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště
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Pro velký úspěch ( cca 35 000 návštěvníků ) budou i letos na
lukách u svatého Jiří - na Doubravce zářit nad Plzní v pátek nesoutěžní
ohňostroj a v sobotu tři soutěžní ohňostroje s bohatým kulturním programem.

Česká pojišťovna a.s.,

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Co se skrývá pod názvem Plzeňské ohýnky?
Jedná se o soutěž profesionálních firem, které provádí ohňostroje. Příprava
soutěžního ohňostroje trvá dva až tři měsíce. První a nejtěžší úkol je vybrat
správnou hudbu. Po sestavení hudebního scénáře se podle hudby sestaví
(osadí výrobky) vlastní ohňostroj. Každá soutěž má daná pravidla, pro
všechny stejná. Od nás dostali tři soutěžící firmy čas - délku ohňostroje
minimálně12 minut s hudbou a počet velkých závěrečných efektů.
Co nového můžeme veřejnost čekat?
Letošní ročník je pod patronátem primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla, který věnoval pohár pro vítězné družstvo. Hlavní změna je, že program
bude dvoudenní. Produkce začne již v pátek 19. září od 14.00 hodin
zábavný program - kolotoče, prodej tomboly (300 cen) a hry šermířů, od
17.00 kulturní program 17.50 - Nedostatečných folk, 19.00 Jan Hrubý a
skupina Kukulín - irská hudba, 20.00 ohňová show, 20.30 hodin start ohňostroje starostou obvodu Plzeň 4 JUDr. Hynkem Bromem na živou
hudbu kapely Kukulín z pódia.
V loni se ukázalo a potvrdilo, že přišli celé rodiny, a tak jsme letošní
produkci směřovali programově opět na všechny věkové kategorie. Hlavní
program v sobotu 20. září od 13.00 hodin Neboysa, 14,00 Maxim turbulenc, 15.00 Petr nebo Pavel country, 16.30 Klatovští Dragouni moderní
dechovka, 17.50 Kečup - křest nového CD. Ve 20.00 pozve moderátor na
pódium hosty, kteří budou losovat 10 hlavních cen ( barevná televize /
82mm) a startovat jednotlivé ohňostroje.
O dobrou zábavu se také postarají zábavné atrakce - kolotoče, střelnice, různá nafukovací skákadla, houpačky atd. Pro mlsné jazýčky chutné
občerstvení a pro dobrou náladu pivo, víno a pro děti limonády, zmrzlina,
cukrová vata a cukrovinky všeho druhu.
Šermířská skupina bude ukazovat historické hry, které si děti budou
moci vyzkoušet. A po loňském velkém ohlasu přijedou opět historická
vozidla. Úplnou novinkou bude videoprojekce, která bude snímat na plátno
dění kolem pódia. V prostoru vedle pódia bude stan, ve kterém budou
ukázky výroby (tělesně postižených) chráněné dílny ze Stoda a výroba
smetáčků - Výrobní družstvo invalidů Plzeň.
Na závěr chceme za organizátory poděkovat všem, kteří nám
pomáhají finančně, bez jejich podpory by se tak skvělý program nezdařil. Děkujeme.
Průběžné informace najdete na www.plzenske-ohynky.cz., kde si
můžete přečíst již dnes celý podrobný program.
za organizátory Ladislav KINCL, LAKI ohňostroje Plzeň

„Správce obce“
Pracovní náplň:
- poradenství v oblasti zajištění majetku,
zdraví, života, úrazu občanů, pojištění
motorových vozidel, odpov ědnostní
zajištění, podílové fondy, penzijní
připojištění se státním příspěvkem, po
zaškolení možnost poradenství v oblasti
prodeje hypoték, stavebního spoření a
dalších finančních produktů.
Nabízíme:
- příspěvek 50 000 Kč
- zvýhodněné notebooky (dotace 10 000 Kč)
- zvýhodněný tarif O2
- odborná školení
- podpora v oblasti kmene pojištění dané obce
- marketingová podpora
- dotované zařízení kanceláře
- výborný pracovní kolektiv + podpora
vedoucího pracovníka

Požadujeme:
- min. středoškolské vzdělání ukončené
maturitou nebo výučním listem
- komunikační schopnosti
- ochotu učit se
- flexibilitu a loajalitu k firm ě
- ochotu pracovat s lidmi
- věk nerozhoduje

Přihlášení můžete provést telefonicky,
vyplněním doprovodné karty nebo
vyplněním přihlášky na nejbližším
obecním úřadě.
Česká pojišťovna a.s.
Region západní Čechy, agentura 335 Plzeň I
Slovanská alej 24 A,326 63 Plzeň

Telefon: 377 170 614 paní Čadová
377 170 642 sl. Golčáková
e-mail: MCadova@cpoj.cz
MGolcakova@cpoj.cz



Komisní výkup a prodej
KOČÁRKŮ A AUTOSEDAČEK
Út — Pá 9.00-11.30 13.00-16.00
So
9.00-11.00
(vykupujeme pouze kvalitní a čisté zboží)
Tř. J. P. Koubka 81, Blatná (vedle GE Money Bank)

Tel.: 724 773 949, www.abkocarky.cz

trvalá úprava váhy - vhodné i pro
vyšší nadváhu
 úprava stravovacích návyků
 cílená výživa pro sportovce
 prevence civilizačních chorob
bez použití léků
 instruktážní poradenství péče o pleť
a líčení
———————————————————
Konzultace Centrum MUDr. Chvalové
606 361 997
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Kooperativa se již dlouhou dobu drží na špičce českého pojistného trhu. „Důvěra dvou milionů klientů nás zavazuje, a proto
se neustále snažíme zlepšovat naše služby – v poslední době se můžeme pochlubit především zrychlenou a kvalitní likvidací
pojistných událostí a několika unikátními novými produkty,“ říká vedoucí pobočky v Blovicích Hana Mášková.

Můžete krátce Kooperativu představit?

Kooperativa vyrostla za 17 let úspěšného působení na českém trhu z nuly v jednu z největších a
nejrespektovanějších finančních firem v ČR, která poskytuje kompletní pojištění pro jednotlivce, rodiny,
podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. Naše produkty nejen stále upravujeme tak, aby přesně
odpovídaly potřebám našich klientů, ale navíc se našim zákazníkům snažíme vždy dobře poradit a
porozumět jejich problémům. Kooperativa je zkrátka pojišťovnou pro život, jaký je.

Volba pojišťovny je pro každého významným krokem. Určitě je důležité, jaké má
akcionáře, partnery, podíl na trhu…

Potřebnou jistotu určitě dokážeme klientům nabídnout. Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na
českém trhu s podílem 23 %. Může se pochlubit jak kvalitním zázemím – hlavním akcionářem je jeden z
nejvýznamnějších evropských pojišťovacích koncernů Vienna Insurance Group, tak silným partnerem –
strategickou spolupráci Kooperativa navázala před třemi roky s Českou spořitelnou. Kooperativa
disponuje i dostatečně širokou obchodní sítí – má více než 300 kanceláří a přes 3500 zaměstnanců a o
klienty dále pečuje několik tisíc externích spolupracovníků.

Hovořila jste o novinkách. Co může Kooperativa nabídnout například v životním pojištění, což jsou produkty, jejichž
popularita mezi klienty neustále roste?
Vyzdvihla bych investiční životní pojištění, protože v poslední době se trh orientuje právě tímto směrem. Klienti chtějí o tom, kam se
investuje rezerva pojištění, sami rozhodovat, chtějí mít možnost v průběhu pojištění disponovat svými naspořenými prostředky či
prostředky vkládat. Toto všechno jim nabízí investiční životní pojištění PERSPEKTIVA. Kromě možnosti zvolit strategii investování láká
klienty fakt, že neplatí žádný poplatek za správu fondů, a vysoká variabilita tohoto pojištění – mohou měnit téměř všechny jeho parametry,
jako je např. pojistná částka, výše pojistného a široká škála druhů připojištění. O kvalitách PERSPEKTIVY svědčí skutečnost, že zvítězila
za poslední rok ve dvou nejprestižnějších anketách, kde odborníci hodnotí finanční produkty – je držitelem jak titulu Životní pojištění
roku, tak ocenění Zlatá koruna.

A když chtějí klienti využít další finanční služby?

I v tomto případě se na nás samozřejmě mohou obrátit – díky spolupráci s Finanční skupinou ČS mohou pojišťovací poradci Kooperativy
nabídnout klientům široké spektrum dalších finančních služeb, jako jsou stavební spoření, penzijní připojištění, hypotéky či platební karty.

Jaké novinky může Kooperativa nabídnout motoristům?

Především bych zdůraznila, že i letos trvá naše unikátní a na českém trhu ojedinělá nabídka – ke každému povinnému ručení od nás řidiči
dostanou automaticky a navíc zdarma pojištění auta proti živelním pohromám. A připomeňme, že mnoho klientů tuto výhodu ocenilo
například v období, kdy na republiku v loňském roce udeřil orkán Kyrill a letos vichřice Ema. Za zmínku určitě stojí i naše komplexní
pojištění vozidel GLOBAL – teď už stačí jediná smlouva komplexního pojištění, která zahrnuje havarijní pojištění, povinné ručení a
širokou škálu volitelných připojištění. Pojištění Global je navíc vysoce variabilní – upravovat smlouvu, například změnami připojištění, je
možné kdykoli.

Kooperativa jistě nezapomíná ani na pojištění majetku občanů, tedy domů, bytů, rekreačních objektů…

Ano, i v této oblasti máme k dispozici moderní produkty a registrujeme rostoucí zájem klientů. Vyzdvihla bych pojištění OPTIMUM, což
je společné pojištění rodinného domu a domácnosti ve formě skvělé kombinace široké pojistné ochrany majetku za výhodnou cenu. Jedná
se o stavebnicový produkt, šitý na míru každého klienta.

Kooperativa je zjevně úspěšnou a perspektivní firmou. Je možné se k vašemu týmu spolupracovníků přidat?

Určitě. Schopných lidí si umíme vážit, což dokazuje i ocenění, které Kooperativa získala – Nejdynamičtější zaměstnavatel roku 2007.
Mám-li být konkrétní: rádi bychom mezi sebe přijali do pracovního poměru pro naši kancelář v Blovicích nové spolupracovníky. Jejich
úkolem bude poskytovat občanům z regionů této kanceláře komplexní péči ve finančním poradenství a pojišťovnictví. Případní zájemci se
mohou více informovat na e-mailu hmaskova1@koop.cz nebo nás mohou navštívit přímo v pobočce v
Blovicích, Hradišťská 12.

Blovice jsou od Kasejovic přece jen vzdálené. Je možné informovat se o pojištění i někde
blíže? Nejen informovat. Přímo v Kasejovicích si můžete sjednat jakékoli pojištění z naší široké nabídky u

paní Marie Rezkové, která bydlí v domě číslo 387. Určitě Vám ráda poradí na telefonu 724 007 488 nebo
můžete využít její e-mailovou adresu mrezkova@koop.cz.

KLUB PŘÁTEL ŽALUDSKÉHO ESA PUŠKAŘSTVÍ BUDISLAVICE A ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE
G}çGóG¡GGv sobotu 27. září 2008 do Budislavic do HOSTINCE „U KŘÍŽŮ“
GGVII. TURNAJ III. ROČ NÍKU KOOPERATIVA LIGY V MÍCHANÉM LICITOVANÉM MARIÁŠI

Časový program turnaje:
8:00–9:00 prezentace
9:00–9:30 losování 1. kolo
9:30–12:30 hrací doba 1. kola
12:30 – 13:30 přestávka na oběd
13:30 – 16:30 hrací doba 2. kola

Soutěž: Turnaj je otevřený, hraje se míchaný licitovaný desetihaléřový mariáš podle platných pravidel, řádů a bodového systému schváleného Českým svazem mariáše 1. ledna
2007. Podmínkou soutěže je respektování těchto pravidel, soutěžního řádu a výroků rozhodčích.
Kontaktní osoba: Lubomír Kříž, Budislavice 40, Nepomuk 335 01, tel.:723 489 412
Na vaši účast se těší a mnoho krásných zážitků ze hry přeje
KPŽE PUŠKAŘSTVÍ BUDISLAVICE

Září 2008

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ

 Prodám

mrazák Calex 220l,
cena 4 500 Kč,
tel. 607 924 811
———————
 Prodám thuje
velikost
6090cm, cena od
39 Kč, dle velikosti. Tel. 604
508 777 od 8.00
do 20.00h
—-————— Prodám CITRO Ë N
ZX ,
2.0D, combi,
rok 1996, modrá metal, najeto
190000, posilovač řízení, cena
40 000 Kč. Tel.
371 580 185
večer nebo mobil 728 711
467.
———————
 Prodám starší
rodinnou zděnou hrobku v
Ka sejovi cí ch .
Tel. 383 331
185 nebo 722
070 619.
———————
 Daruji teraso
rám + 3 hrobové desky z
dvojhrobu
v
Ka sejovi cí ch .
Tel. 377 248
055.
———————
 Prodám krůťata,
kachňata,
dojné kozy a
zdrobnělé Velsunky. Tel. 776
699 803.
———————
 Prodám 4 q
n etříd ěn ých
brambor. Cena
2 Kč/kg. Tel.
776 693 073
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Datum

Den Hodina

Utkání

23.08.

SO

17.00

30.08.

SO

17.00

06.09

SO

17.00

Kasejovice — Chotěšov

13.09.

SO

17.00

Smolivec A — Kasejovice

20.09.

SO

16.30

Kasejovice — Zdemyslice

27.09.

SO

16.30

Hradec A — Kasejovice

04.10.

SO

16.00

Kasejovice — Merklín A

11.10.

SO

16.00

Kasejovice — Štěnovice A

18.10.

SO

15.30

Dvorec A — Kasejovice

25.10.

SO

14.30

Kasejovice — Letiny A

01.11.

SO

14.00

Střížovice — Kasejovice

08.11.

SO

14.00

Kasejovice — Blovice

15.11.

SO

13.30

Lužany A — Kasejovice

Odjezd

Kasejovice — Žinkovy A

Datum

Radkovice A — Kasejovice 15.30 B

16.00 B

Den Hodina

31.08.

NE

07.09.

14.30 B

12.30 B

11.30 B

Utkání

Odjezd

11.00

Sp. Poříčí — Kasejovice

9. 30 A

NE

11.00

Kasejovice — Žákava

13.09.

SO

10.00

Chlumčany — Kasejovice

21.09.

NE

11.00

Kasejovice — Losiná

28.09.

NE

13.30

Stod — Kasejovice

05.10.

NE

11.00

Kasejovice —- Sp. Poříčí

12.10.

NE

10.00

Žákava — Kasejovice

19.10.

NE

11.00

Kasejovice — Chlumčany

26.10.

NE

10.45

Losiná — Kasejovice

2.11.

NE

11.00

Kasejovice — Stod

Zkratky A, B v kolonce
odjezdy označují
způsob dopravy :
A = auto
B = autobus
Změny času a způsobu
dopravy vyhrazeny.

Den Hodina

Utkání

Odjezd

30.08. SO

14.30

Radkovice — Kasejovice 13.00 A

06.09. SO

14.30

Kasejovice — Štěnovice

13.09. SO

14.30

Smolivec — Kasejovice 13.30 A

20.09. SO

14.00

Kasejovice — Žákava

28.09. NE

14.00

Merklín — Kasejovice

04.10. SO

13.30

Kasejovice — Neurazy

11.10. SO

13.30

Kasejovice — Dobřany

18.10. SO

13.00

Dvorec — Kasejovice

25.10. SO

12.00

Kasejovice — Letiny

28.10. ÚT

12.00

Kasejovice — Vstiš

02.11. NE

10.00

Předenice — Kasejovice

08.11. SO

11.30

Kasejovice — Sp. Poříčí

16.11. NE

10.00 Chlumčany — Kasejovice 8.15 B

14.15 B

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU
Datum

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ,
skupina B

8.00 A

11.30 A

8.30 A

9.15 A

12.15 B

12.00 A

8.15 B

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK
Datum Den Hodina

Utkání

Odjezd
15.30 A

29.08. PÁ

17.00

Lukavice — Kasejovice

07.09. NE

9.15

Kasejovice - Chlumčany

21.09. NE

9.15

Kasejovice — Přeštice

26.09. PÁ

16.30

Chotěšov — Kasejovice 15.00 A

05.10. NE

9.15

Kasejovice — Merklín

10.10. PÁ

17.00

Stod — Kasejovice

19.10. NE

9.15

Kasejovice — Dobřany

24.10. PÁ

17.00

Lužany — Kasejovice

28.10. ÚT

9.15

Kasejovice — Štěnovice

02.11. NE

9.15

Kasejovice — Sp. Poříčí

09.11. NE

9.15

Kasejovice — Nepomuk

14.11. PÁ

16.30

Losiná — Kasejovice

15.30 A

15.30 A

15.00 A

Kasejovická agentura VYBRO (VYskočil — BROuček) oznamuje:
Kdy ? - sobota 4. října 2008
Kde ? - velký sál U Adamců v Kasejovicích od 20.00 h
Co Vás čeká a nemine ? - Večer plný hudby, tance, dobré zábavy a již
tradiční Vybroguláš !
Všechny Vás srdečně zveme !

Vaše VYBRO

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149 fax 371 595 100, e-mail: kn@kasejovice.cz Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j. 006236/91.
Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků.

