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

Na stránkách kasejovických novin upo-
zorňujeme občany Města Kasejovice a spá-
dových vesnic o pravidelném svozu plastů a 
nebezpečného odpadu. Tyto svozy zajišťuje 
Městský úřad Kasejovice na své vlastní 
náklady. Cílem svozů je přimět občana 
k tomu, aby každý druh odpadu našel své 
místo a nevznikaly tak další černé skládky. 
Kromě toho, že Město Kasejovice zajišťuje 
pravidelný svoz plastů, jsou navíc po městě 
k dispozici zelené a modré kontejnery urče-
né na odkládání skla a papíru. Vzhledem 
k tomu, že tyto kontejnery nezejí prázdno-
tou a před pravidelným svozem plastů se 
před domy vždy objeví hromady pytlů s pet 
lahvemi, svědčí od tom, že třídit odpad se 
pro většinu z nás stalo samozřejmostí.  

V poslední době se stále častěji mno-
ží případy, kdy lidé před domy či sběrný 
dvůr odkládají nehodnotné části autovraků. 
Ačkoliv je možné pro likvidaci nepojízdné-
ho auta využít služeb firem k tomu urče-
ných, často si někteří občané Kasejovic řeší 
tento problém po svém. Části autovraků, 
které lze zpeněžit odvážejí do sběrných 
dvorů, zbylé části potom nechávají na veřej-
ných prostranstvích, aby je Město Kasejovi-
ce uklidilo na svůj účet.   

                         pokračování na str. 3 

Před dvěma lety navázala Základní škola Kasejovice partnerství se zá-
kladní školou v bavorském Zwieselu, kterou si mohli kasejovičtí žáci se svými 
učiteli prohlédnout v souvislosti s návštěvou výstavy „Bavorsko – Čechy, 

1500 let sou-
sedství.“ 

Na začátku 
roku 2008 
z p r a c o v a l a 
Základní škola 
K a s e j o v i c e 
v rámci pro-
gramu Plzeň-
ského kraje na 
podporu mezi-
národní spolu-
práce projekt 
n a z v a n ý 
„Kasejovice – 
Z w i e s e l 
2008“. Cílem 
p r o j e k t u 
„Kasejovice – 
Zwiesel 2008“ 
je rozvíjet u 

žáků jejich jazykové schopnosti a umožnit jim vzájemné poznávaní české a 
německé kultury. Společné organizování nejrůznějších akcí tak má vést 
ke vzájemnému poznávání a prohloubení partnerství mezi oběmi školami. 
Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný a škola poté získala od Plzeňského kraje 
část finančních prostředků potřebných na jeho realizaci. 

První společná akce realizovaná v rámci projektu „Kasejovice – Zwie-
sel 2008“ se uskutečnila v úterý 7. října, kdy dvacet žáků sedmého ročníku ze 
základní školy ve Zwieselu navštívilo v doprovodu svého ředitele Edmunda 
Sterna a jeho zástupce  Josefa Wellische kasejovickou základní školu. Po při-
vítání bavorské výpravy ředitelkou Jaroslavou Ladmanovou, zástupcem ředi-
telky Jaroslavem Viktorou, kasejovickými žáky a učiteli následovala prohlídka 
základní školy a návštěva kasejovického muzea v prostorách synagogy. Po 
obědě  žáci obou škol sehráli přátelské utkání ve fotbale s výsledkem 6:1 pro 
kasejovické žáky. Obě družstva odehrála zápas s nadšením, za což byly oba 
týmy oceněny pamětními poháry, které jim budou turnaj připomínat. 

Poté se žáci obou spřátelených škol aktivně zapojili do připravené vý-
tvarné dílny. Zde si pod vedením Marie Dvořákové vyzkoušeli zdobení per-
níčků kornoutkovou technikou. Za asistence Miloslavy Třískové a Zdenky 
Jadrné měli bavorští hosté příležitost vyrobit si několik podzimních dekorací 
v podobě obrázků ze sušených květin a listů či ozdobné misky z přírodních 
materiálů. 

Posledním číslem programu, který si pro bavorské hosty připravili žáci 
a učitelé Základní školy Kasejovice, bylo přijetí žáků a učitelů ze Zwieselu 
starostkou Města Kasejovice Marií Čápovou. Po krátkém proslovu předala 
starostka dětem malé dárky a všechny pozvala k posezení do kavárny Pohoda. 
Čas programu se v odpoledních hodinách naplnil a žákům a učitelům obou 
škol nezbývalo, než se rozloučit a těšit se na příští vzájemné setkání tentokrát 
ve Zwieselu.                                                       

                                                                 Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ  

Z obsahu …... 
●  V Hradišti se soutěžilo  

●  Poslední den v září se otevřely 

dveře Mateřské školy „U veverky“ i 

pro veřejnost  

� Nohejbalisté se utkali na Václava  

� Studenti Střední školy Oselce pro-

kazovali své dovednosti ve Francii 

� Odvěcí fotbaloví rivalové se utkali 

ve Starém Smolivci 

� Naši nejmenší fotbalisté si v Plzni 

oblékli dresy viktoriánů  
 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 
13.11.2008. Příjem příspěvků KN č. 11/2008  
do 31.10.2008.                                          

 
 

     
 

více na str. 4 

Na snímku zleva Štěpánka Löffelmannová učitelka Základní školy 
Kasejovice spolu s ředitelem školy ve Zwieselu Edmundem Sternem  
a dětmi během prohlídky kasejovického muzea                       foto -jv- 
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
 
 

VOLÍ: 
�  ověřovatele zápisu: Slavíček 

Miroslav, Bouše Karel  
 

SCHVALUJE: 
�  program zasedání 
�  uzavření smlouvy na odbahnění a opravu požár-

ních nádrží v Dožicích  p.č. 111 KN a 75 KN 
obě v k.ú. Dožice s firmou Zvonovec a.s., České 
Budějovice 

�  vydání souhlasného stanoviska s montáží klíčo-
vého trezoru vedle vchodu do tel. ústředny 
v Mladém Smolivci čp. 99, kterou si od obce 
pronajímá Telefónica O2 

�  zápisy kronik ve všech pěti obcích za rok 2007 
�  zachování ceny 20,-- Kč/m2 u všech prodáva-

ných obecních  pozemků v intravilánu i extravi-
lánu obce Mladý Smolivec 

�  záměr prodeje pozemku v k.ú. Starý Smolivec 
p.č. 833/11 o výměře 537 m2 za cenu 20,-- 
Kč/m2 

�  žádost p. Slavíčkové, Radošice na zakoupení 
kamen do Dožické hospody  

�  vyčištění stoky a položení kanalizace v délce 
cca 50 m za p. Slukou, Budislavice 

�  zakoupení nových věžních hodin od p. Silov-
ského z Dobřan do kostela sv. Jiljí 
v Budislavicích za cenu  65 tisíc korun se spolu-
účastí farnosti Budislavice 10 tis. korun  

�  rozpočtové opatření č. 6/2008 
�  vydání souhlasného stanoviska s rekonstrukcí 

objektů podzemních vod ve správě ČHMÚ Pl-
zeň, pramen p.p. 0377 Dožice dle přiložené pro-
jektové dokumentace ze srpna 2008 

 

BERE NA VĚDOMÍ: 

�  kontrolu usnesení  
�  připomínky občanů na zápisy do kronik obcí 
�  žádost p. Trnky, Starý Smolivec na odprodej 

pozemku 
�  opravu věžních hodiny v Radošicích  
�  informace o veřejných vodovodech, jejich záva-

dách a provedených opravách, čištění studní a 
oplocení studní ve Starém Smolivci, čištění 
studny v Radošicích    

�  informace o jednáních týkajících se uzavření 
pošty  v Dožicích 

�  informace o probíhající rekonstrukci kostela sv. 
Michaela  v Dožicích 

�  připomínky občanů k probíhajícím nešetrným 
opravám na kostele sv. Jiljí v Budislavicích a 
opravami narušených hřbitovních míst vedle 
kostela 

 

 UKLÁDÁ: 

�  starostce obce prověřit, zda-li probíhají opravy 
na kostele sv. Jiljí v Budislavicích v souladu se 
zákonem a etikou 

    Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec  

 

 

 

U příležitosti dokončení rekonstrukce budovy škoky uspořádala 
v úterý 30. září 2008 Mateřská škola Starý Smolivec spolu s Obecním 
úřadem Mladý Smolivec jako zřizovatelem den otevřených dveří, který 
odpoledne vyvrcholil malou oslavou. Pozvání přijali i starostové okol-
ních obcí a bývalí a současní zaměstnanci školky. Krajský úřad Plzeň-
ského kraje zastupoval 1. náměstek hejtmana pro oblast školství, mláde-

že a sportu MVDr. Václav Červený. "Jsme velmi rádi, že se nám podaři-
lo budovu opravit. Především havarijní stav oken nás velmi trápil. Na-
štěstí nás podpořil krajský úřad, a tak jsme mohli dát vše do pořádku," 
vysvětluje starostka  Obce Mladý Smolivec Eva Kubová. 

Poslední větší oprava školky proběhla v roce 1980, před 10 lety 
pak byla opravena střecha. V rámci právě dokončené rekonstrukce bylo 
vyměněno 52 oken, vchodové dveře a kompletně opraveno bylo také 
sociální zařízení. Nově jsou vymalovány vnitřní prostory a opravené je i 
vytápění. Celkem obec proinvestovala 854 tisíc korun, včetně 500 tis. 
korun z havarijního fondu pro školská zařízení Krajského úřadu Plzeň-
ského kraje. "V letošním roce máme méně dětí než v minulých letech, 
věříme ale, že do budoucna se situace zlepší. Jistě k tomu přispěje i vel-
mi pěkné prostředí, které nyní dětem a rodičům můžeme nabídnout," 
říká ředitelka Svatava Šlaisová. Mateřská škola zajišťuje předškolní 
výchovu pro děti z obcí pod správou Mladého Smolivce a okolí, které 

sváží minibusem obecního úřadu. Do budoucna obec připravuje opravu 
fasády, výměnu podlah v učebnách a dovybavení hřiště.                    -vb- 

Na snímku zleva Eva Kubová starostka Obce Mladý Smolivec společně s Václa-
vem  Červeným prvním náměstkem hejtmana Plzeňského kraje během slavnosti  
ve školce                                                                                                  foto –vb-   

foto -vb- 

Eva Kubová starostka Obce Mladý Smolivec společně s dětmi mateřské 
školy při oslavě                                                                           foto -vb- 
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Dne 6.září 2008 za slunečného počasí proběhl již 
11.ročník POUŤOVÉHO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ v 
Budislavicích.  Turnaje se zúčastnilo šest týmů z okolních 
obcí a to: Budislavice, Roukal, Vacíkov, Kladrubce, Smoli-
vec, Životice, Čmelíny. Turnaj se hrál systémem 5+1 a hrálo 
se každý s každým (15 zápasů celkem). První zápas začal v 
devět hodin a poslední se odehrál chvilku po patnácté hodině. 
 První místo "překvapivě" obsadil domácí tým  Budislavic a to 
beze ztráty jediného bodu. Na druhé příčce se umístil tým 
Kladrubec a o třetí místo rozhodly pokutové kopy mezi týmy 
Roukal – Vacíkov - Čmelíny. Penalty vyzněly vítězně pro tým 
z Vacíkova a čtvrté místo připadlo týmu  ze  Čmelín. Na pá-
tém místě skončil tým ze Smolivce a poslední šesté místo zby-
lo na tým Životic, který svůj jediný bod vyválčil v posledním 
zápase s Roukalem, kde remizoval 0:0. Na závěr bych  rád  
všem účastníkům poděkoval za účast a budeme se těšit na 
příštím turnaji v roce 2009.                                    Pavel FOUS  

 

 

Třetí ročník Václavského turnaje trojic v nohejbale proběhl v 
sobotu 27. září  na víceúčelovém hřišti v Oselcích. Turnaj stejně jako 
minulé ročníky pořádal Obecní úřad Oselce. Z původně více než 
desítky přihlášených mužstev nakonec soutěžilo mužstev šest. 
Trosky Oselce, Podhůří NC, Šárka Plzeň, Pinocchio Plzeň, Blahous-
ty Plzeň a Saláti Třebčice. Letošní ročník nově řídil Miroslav Šantrů-
ček, který bude na tomto postu i v budoucích ročnících. 
A jak to dopadlo? Na prvním místě se umístil tým Šárka před týmem 
Blahousty a bronzový byl Pinocchio.                                             -vb-    

 

Kulturní komise při Obecním úřadu Hradiště uspořá-
dala v sobotu 27. září dětské odpoledne. Pro děti byly při-
praveny různé soutěže na stanovištích, vystoupení dětského 
dramatického kroužku Čekanka z Mačkova a diskotéka. 
Vzhledem k tomu, že účast dětí byla velmi malá, potěšilo 
nás, že si s radostí šli zasoutěžit i všichni účinkující divadel-
ního spolku. Vyvrcholením programu a pro všechny přítom-

né velkým 
překvapením, 
bylo skvělé 
představení 
souboru, kte-
rý předvedl tři 
pohádky 
s čertovskou 
tématikou. 
Jejich výkon, 
byť pro hrstku 
diváků, byl 
obdivuhodný! 
Vtipné texty, 
chytlavá hud-
ba, propraco-
vané kostýmy 
i nádherně 
vymalované 
kulisy, to vše 
nadchlo i do-
spělé diváky. 
Je mi oprav-
du líto, že 
rodiče nepři-
vedli své 

ratolesti. Mohli si užít opravdu vydařené odpoledne!  
                         za kulturní komisi Hana PUNČOCHÁŘOVÁ  Na snímku jeden ze zápasů  turnaje                                    foto -pf-  

Průběh Václavského turnaje v nohejbale v Oselcích        foto –vb- 

dokončení ze str. 1 
 

 
 
Chtěla bych tímto občany upozornit, že pokud se roz-

hodnou pro likvidaci nepojízdného vozidla, měli by využít 
služeb specializovaných firem nebo si svůj autovrak zlikvi-
dovat úplně. To znamená, aby ty části, které již nelze zpeně-
žit, nemuselo Město Kasejovice odstraňovat na své vlastní 
náklady a odpad zbytečně nehyzdil veřejné prostranství a 
ještě více nezatěžoval životní prostředí. 
              Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice  

 
 
 
 

 
 

Na Obecním úřadě v Hradišti jsou připrave-
ny pro zájemce v prodeji nové publikace o obci 
Hradiště, vydané u příležitosti prvního setkání 
rodáků a přátel obce Hradiště, jejíž vznik se datu-
je v letech 1227 – 1228.   

Kontakty: tel: 371 595 129, E-mail: 
obec.hradiste@blatna.net 
                      Alžběta TESAŘOVÁ, Obecní úřad Hradiště   

Na snímku  ukázka z pohádky v podání souboru 
Čekanka                                                  foto -ba- 



 

 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

 Vlasta TALŮŽKOVÁ, Kladrubce 
narozena 1938, zemřela 14.9. 2008 

NAROZENINY  V ŘÍJNU OSLAVÍ 
90 let Václav BARNÁŠ Újezd  
88 let Marie ŠAMPALÍKOVÁ Polánka 
87 let Blažena TRHLÍKOVÁ Podhůří 
  Božena VOCELÍKOVÁ Životice 
84 let Stanislav SLANEC Kasejovice 
  Jarmila KLEČKOVÁ Kasejovice 
  Bohumil SLADKÝ  Kasejovice  
82 let Marie HLÍNOVÁ Chloumek 
83 let František SEDLÁČEK Mladý Smolivec 
  Jaroslav CHÁRA Řesanice 
80 let Josef FLACHS Kasejovice 
  Josefa BLÁHOVÁ Hradiště  
79 let Věra VIKTOROVÁ Řesanice  
  Josef MICHAL Kasejovice 
  Danuše NETUŠILOVÁ Dožice  
  Alena MELČOVÁ Kotouň 
78 let Danuše NETUŠILOVÁ Dožice 
77 let Anna JÍLKOVÁ Mladý Smolivec 
  Zdeněk FLAJŠMAN Oselce 
76 let Karel ŠKUDRNA Řesanice 
  Miloslava LEDVINOVÁ Kasejovice 
  Jiřina ŠLAJSOVÁ Mladý Smolivec 
75 let Marie JIŘINCOVÁ Hradiště 
73 let Josef  HRUBEŠ Kasejovice  
  Miloslava HOŘEJŠÍ Kasejovice 
  Marie HLAVNIČKOVÁ Budislavice 
72 let Emilie KARKULÍNOVÁ Kasejovice 
  Růžena JUNGROVÁ Radošice 
  Stanislava RŮTOVÁ Mladý Smolivec  
  Martin ŠKYRTA Kotouň  
71 let Marie SLADKÁ Kasejovice 
60 let František TRHLÍK Mladý Smolivec 

  B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Lukáš SWIETOŇ,  Kasejovice 
narozen 21.8. 2008  

Lukáš ČERVENKA, Polánka 
narozen 1.9. 2008 

Stanislav ŠILHAVÝ, Kasejovice 
narozen 1.9. 2008 

Jakub KOVÁŘ, Bezděkov 
narozen 2.9. 2008 

Josef  PRÁT, Mladý Smolivec 
narozen 11.9. 2008 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-9.00, 10.30-13.00, 16.00-19.00 
ÚTERÝ: 10.30-12.00, 13.00-14.00  -  ZMĚNA !!! ) 

 

TELEFON: 371 585 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

Beletrie pro dospělé: 
� Bachman Richard: Blaze 
� Eliášková Zuzana- Iva Hoňková: Jak voní svět koní  
� Erskinová Barbara: Stíny na ostrově 
� Holden Sam: Deník zoufalého otce 
� Kellerman Jonathan: Svědkyně 
� Longová Kate: Výměna manželek 
� Robertsová Nora: Zkouška důvěry 
 

Naučná literatura pro dospělé: 
� Arthur C. Clarke: Odvrácená strana nebe 
� Bestajovský Martin: Lidové obyčeje a nápady – Podzim 
 

Literatura pro děti a mládež: 
� Mádrová Jitka: Ze života koníčků                               -nf- 

 
 
 

 
 

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na úze-
mí České republiky volit podle § 4 odst. 1. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.  

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.                                                                                                                                                 -rkn-               

Čtyřleté volební období Zastupitelstva Plzeňského 
kraje dospělo ke svému konci. Za tuto dobu vytvořilo krajské 
vedení mnoho dotačních programů určených na podporu 
měst, obcí a obyvatel Plzeňského kraje. Také Město Kasejo-
vice získalo z těchto programů finanční podporu v řádech 
milionů korun na realizaci mnoha investičních i neinvestič-
ních akcí. Protože Město Kasejovice hospodaří s nízkým roz-
počtem, bez pomoci Plzeňského kraje by se tyto akce nemoh-
ly uskutečnit. 

Jménem občanů Města Kasejovice proto děkuji sou-
časnému vedení Plzeňského kraje za jeho pomoc. V tomto 
vedení měly Kasejovice a jejich široké okolí velmi význam-
nou oporu. Přeji nám všem, aby i nově zvolené vedení Plzeň-
ského kraje k nám bylo stejně přátelské, podporovalo rozvoj 
venkovských obcí a pomohlo nám dále uskutečňovat naše 
záměry.             Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice  
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J e d e n   z  n e j v ě t š í c h  v ý r o b c ů   a  d o d a v a t e l ů 
v y s o c e   k v a l i t n í c h   m o n t o v a n ý c h   r o d i n n ý c h 
d o m ů  —  d ř e v o s t a v e b  v  Č e s k é   r e p u b l i c e           

  n a b í z í   u p l a t n ě n í   n a   p o z i c e 

� t e s a ř,   t r u h l á ř  (  p r o v o z o v n a   O s e l c e )  
Požadujeme:  

� spolehlivost 
� zájem o danou profesi 
� schopnost týmové práce 
� dvousměnný provoz — ranní, odpolední 
� vyučení v oboru nebo zkušenost s výrobou dřevostaveb 

Nabízíme: 
� profesní zaškolení 
� odpovídající finanční ohodnocení 
� měsíční příspěvky na dopravu zaměstnanců do práce 
� zaměstnanecké výhody — např. penzijní připojištění 
� výkonnostní odměny 
� výhodné zaměstnanecké půjčky 
� podpora dětí zaměstnanců na odborných, středních a vysokých 
   školách bezúročnými půjčkami 
� nástup možný po domluvě 

 
 

 

 
 
- KOČÁRKY (některé ještě v záruce!),               
  AUTOSEDAČKY, POSTÝLKY, CHODÍTKA.. 

 

KOMISNÍ VÝKUP A PRODEJ  
  

PO ZO R NO VI NK APO ZO R NO VI NK APO ZO R NO VI NK A   

Prodej  INTELIGENTNÍ PLASTELÍNY 
  - výborný dárek pro děti i dospělé 

J.P. Koubka 81, BLATNÁ 
(v budově vedle GE Money Bank) 

Kontakt: 724 773 944  

 
 
 

———————————————————————— 
● Ekologická likvidace  všech typů autovraků 

● výkup a zpracování kovového odpadu 
● prodej štípaného topného dřeva 

● autoservis  ●  pneuservis 
     335 44 Kasejovice 70                                 mob. 773 653 717 
     e-mail: bevar@email.cz                              mob. 774 022 775 
     Tel.: 371 595 015                                        mob. 608 537 175 

� 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 

 
 

PONDĚLÍ              zavřeno 
ÚTERÝ                  zavřeno   
STŘEDA               13.00 — 20.00 
ČTVRTEK             13.00 — 20.00          
PÁTEK                  13.00 — dle hostů    
SOBOTA               13.00 — dle hostů  
NEDĚLE                13.00 — 19.00  
Provozovatel: ŠIMŮNKOVÁ JAROSLAVA, IČO:76169341 

 
 

 
 

Městský úřad Kasejovice upozorňuje občany, že 
platnost občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů vydaných do 31. prosince 2003 končí nejpozději 
31. prosince 2008.  

Pro občany narozené před 1.1. 1936 platí výjimka 
— občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou do-
bu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena 
bez omezení“, zůstávají nadále platné.  

Tato výměna občanských průkazů nepodléhá 
správnímu poplatku.  

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí 
po dobu v nich uvedenou.                                               

     V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat - Po - Pá  6 -14 hod. 
                              Kontaktní osoba - Marcela Brůžková, tel.: 3 7 6   5 4 7   2 2 7,   6 0 6   6 2 1   1 0 0 
                              Atrium, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01  Horažďovice, www.atrium.cz    
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Střední škola Oselce  v rámci projektu Otevřená brána poznání zajistila pro 26 žáků druhých a třetích ročníků umělec-
ko-řemeslných maturitních oborů odbornou třítýdenní stáž v jihozápadní Francii v Tussonu ve spolupráci s Clubem Marpen. 
Tato organizace se řadu let zabývá rekonstrukcemi historických budov v městečku a okolí a léta spolupracuje s obcí Chano-
vice. V Tussonu jsme byli již podruhé a plnili jsme v rámci odborného výcviku náročný pracovní program. 

Skupina kovářů pod vedením učitele Jiřího Vallnera zhotovila dva kusy zábradlí, skupina truhlářů  řízená učitelem 
Václavem Jakubčíkem demontovala 66 metrů čtverečních stropu a zhotovila nový včetně podlah v místnosti ze 17.století. 
Vedoucí výpravy  Zdeněk Tauchen, zástupce ředitele školy, koordinoval spolupráci s místními řemeslníky, francouzskými 
studenty a ředitelem Clubu Marpen panem Jackie Flaudem. 

Dobře jsme se prezentovali jako součást české výpravy na místní slavnosti Národního dědictví, kterou navštívilo tři 
tisíce lidí. Součástí pobytu 
byly odborné exkurze, např. 
do města La Rochelle a Ro-
chefortu, kde jsme viděli 
pevnost Boyard, stavbu ko-
pie  válečné lodě Hermionne 
z l8. století, výrobu konop-
ných lan, muzeum výroby 
lodí a výstavu o stavbě prů-
plavu v Panamě. Poznali 
jsme i život v regionu, vítěz-
ně sehráli dva fotbalové 
zápasy, navštívili střední 
š k o l u  v  R u f f e c u 
s obdobným technickým 
zaměřením. 

Plánovaný program jsme 
splnili beze zbytku, obdrželi 
mezinárodní osvědčení o 
vykonané odborné stáži 
Europas mobility, dostali 
srdečné pozvání na další 
pobyt v roce 2010 a vraceli 
se domů přes Bretaň, Nor-
mandii a Paříž. Taháky byly 
zejména takové turistické 
destinace jako zámky Vil-
landry, Azay-Rideau, Car-
nac, Mont Saint Michel a 
pláže vylodění 6. června 
1944 v Normandii. 

Vrátili jsme se v pořádku 
domů, zůstanou hezké vzpo-
mínky i kus vykonané práce 
daleko od domova, práce 
vykonané s českým fortelem 
a oceňované našimi fran-
couzskými přáteli.  

 Václav BUMBIČKA, ředitel      

 Střední školy Oselce  
 

Na snímcích shora skupina 
kovářů Střední školy Oselce 
spolu s učitelem Jiřím Vall-
nerem u jimi zhotoveného 
zábradlí; dole skupina truh-
lářů Střední školy Oselce 
spolu s učitelem Václavem 
Jakubčíkem pod jimi zhoto-
veným stropem.  
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Skupina truhlářů před zahájením rekonstrukce stropu  

Skupinka kovářů během zhotovení zábradlí    

Průběh rekonstrukce stropu ze 17. století  

Průběh výroby zábradlí kováři z Oselec 

Truhláři z Oselec při rekonstrukci podlahy 

Průběh nátěru zhotovené podlahy 

Prezentace oseleckých kovářů při slavnosti Národního dědic-
tví 

Prezentace oseleckých truhlářů při slavnosti Národního dědic-
tví                                                              fota Václav Jakubčík 



 

 

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. 
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—————————————————— 
� Prodám míchačku, 380 V, objem 150l 

(2kolečka), vyklápění, změna směru otáče-
ní, motor v samost. skříni, 3 poj. kolečka + 
držadla-tovární výroba. Cena 1 900 Kč 
Tel. 721 817 141 nebo 728 007 165 

—————————————————— 
� Prodám PVC, kvalitní, orig. zabalené, tl. 3 

mm, šíř. 4m, délka 4,3m, dlaždicový vzor, 
barva béžovo-hnědá. Cena 1900 Kč 
(původní 4 300 Kč) Tel. 721 817 141 nebo 
728 007 165    

——————–————-—–————— 
� Prodám thuje velikost 60-90cm, cena od 

39 Kč, dle velikosti. Tel. 604 508 777 od 
8.00 do 20.00h 

———————–———–——————- 
� Daruji teraso rám + 3 hrobové desky z 

dvojhrobu v Kasejovicích. Tel. 377 248 
055. 

———————–——–———————— 
� Koupím BRUTAR s topeništěm na pevná 

paliva, vhodný na ohřev vody na zabijač-
ku. Tel. 371 597 282 večer. 

—————————————————— 
� Daruji za symbolickou cenu zbytky stav. 

materiálu—tepel. a zvuk. isolační desky 
R o c k w o o l  S t e p r o c k  H D 
1000x500x25mm—3 kusy a isol. materiál 
LIAPOR 1-4 mm 2 x 501. Tel. 723 473 
206  

—————————————————— 
 

DERBY STARÝ SMOLIVEC—KASEJOVICE 
V sobotu 13. září od sedmnácti hodin se ve Starém Smolivci utkali 

odvěcí rivalové, fotbalisté Starého Smolivce a Kasejovic. Byl to velmi vyrov-
naný zápas, obě mužstva se snažila podat co nejlepší výkony a vzhledem k 
tomu, že si vypracovala několik gólových příležitostí, tak se jim to vcelku 
dařilo, i když kombinace ať hostů či domácích místy skřípala. Zato pánům 
rozhodčím se jejich výkony moc nezdařily a musím podotknout, že jejich 
několik velmi špatných rozhodnutí zapříčinilo, že se snažili tyto chyby napra-
vit a odpískali nesmyslný pokutový kop proti hostům. Tato skutečnost mohla 
velmi zásadně ovlivnit zápas. Avšak se tak nestalo, protože domácí danou 
výhodu nevyužili, ale to už se ve fotbale stává. Nakonec se radoval šťastnější  
celek. Zápas po závěrečném hvizdu měl konečné skóre 1:2 pro hosty.  
                                             Jan SPOUR, trenér týmu mužů TJ Starý Smolivec   

Na snímku zleva souboj Lukáše Vodičky (TJ Sokol Kasejovice) s Jiřím Kovaříkem 
(TJ Starý Smolivec)                                                                                     foto -ek- 

 
Poslední sobotu v září byli naši nej-

menší fotbalisté TJ Sokol Kasejovice přizvá-
ni na zápas FC Viktoria Plzeň X FC Baník 
Ostrava, aby doprovázeli hráče před utkáním 
na hřiště. Tělovýchovná jednota zajistila pro 
děti s rodiči a ostatní doprovod autobus a 
správný fotbalový výlet byl na světě.  

V Plzni si pak naši  na základě losu 
oblékli dres Viktoria Plzeň a vedli tak hráče 
z Baníku Ostrava jako Václava Svěrkoše 
nebo Tomáše Galáska a naopak malí fotba-
listé z Chanovic ve dresech Baníku Ostrava 
doprovázeli hráče Viktorky jako např. Pavla 
Horvátha nebo Jana Rezka. 

 Navíc o přestávce si  naši nejmenší 
zahráli na půlce hřiště s týmem z Chanovic a 
díky celkem slušné návštěvnosti, cca čtyři 
tisíce diváků,  se mohli  na chvilku vcítit do 
role opravdových fotbalových  profesionálů.   

                                                    -rkn- 

Na snímku naši nejmenší fotbalisté TJ SOKOL Kasejovice společně s hráči FC 
Baník Ostrava                                                                                        foto -pr- 


