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

Z obsahu …... 
●  Usnesení zastupitelstva města    

   a obcí 

●  Sekáč z Radošic přivezl domů  

    stříbro 

●  Dětský den oslavily školní děti  

   s hasiči a border colliemi 

●  Výsledky voleb do Evropského  

   parlamentu       

●  Pozvánky na kulturní a spole-        

   čenské akce     

 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 
15.7.2009. Příjem příspěvků KN č. 7/2009  
do 30.6. 2009.                      

 

 

 

Na konci roku 2008 byla zahájena rozsáhlá stavební akce „Společensko-
kulturní centrum města Kasejovice“, která spočívá v provedení rozsáhlé rekon-
strukce budovy staré školy na náměstí. Objekt byl již delší dobu v havarijním 

stavu a jeho prostory neodpovídaly standardním hygienickým předpisům. Z toho 
důvodu se Město Kasejovice rozhodlo pro provedení rozsáhlých stavebních 
úprav této budovy. Prvního prosince 2008 byla zahájena první etapa rekonstruk-
ce budovy staré školy na náměstí, v rámci které došlo k likvidaci nevhodného 
přístavku se starým WC a šatnami a vybudování nového sociálního zařízení. 
Zároveň pracovníci firmy Jihospol a.s. Strakonice provedli rekonstrukci nosných 
konstrukcí – trámů v meziposchodí a půdním prostoru, pokrytí střechy taškami, 
tesařské a klempířské práce, zemní izolace proti vodě, sanaci zdiva a tepelné 
izolace. V první etapě této rozsáhlé stavební akce, která byla ukončena k 30. 
dubnu letošního roku, bylo proinvestováno 5 655 359,50 korun z celkové částky 
12 243 000 korun. 

 Po ukončení první etapy stavební akce „Společensko-kulturní centrum 
města Kasejovice“ byla vypracována a ke konci května Úřadu Regionální rady 
soudržnosti v Plzni předložena etapová monitorovací zpráva. Následně byla za-
hájena druhá etapa rozsáhlé rekonstrukce budovy staré školy na náměstí, která 
navazuje na ukončenou první etapu. Skončit by měla k 31.08. 2009. 

Poté se dveře zrekonstruované budovy z roku 1866 znovu otevřou širo-
ké veřejnosti. Své prostory zde najdou zavedené a oblíbené kluby – Klub otevře-
ných dveří pro neorganizovanou mládež, klub seniorů Babí léto a mateřské cent-
rum Sedmikráska. Své místo zde bude mít rovněž městská knihovna s veřejným 
internetem  a  společensko-kulturní místnost  pro  pořádání   nejrůznějších   akcí.  

Cílem projektu „Společensko-
kulturní centrum města Kasejovice“, 
který je určen všem věkovým kategori-
ím regionu Kasejovicko, je zlepšení 
dosavadní občanské vybavenosti města 
venkovského charakteru, zkvalitnění 
kulturního a společenského života míst-
ních obyvatel, poskytnutí moderního a 
kvalitního zázemí pro rozvoj spolkové 
činnosti a výrazně tak přispět ke stabili-
zaci obyvatel regionu Kasejovicka.                     

Marie ČÁPOVÁ,  
starostka Města Kasejovice 

 

více uvnitř čísla ……. 

Budova staré školy na náměstí v Kasejovicích  během rekonstrukce             foto -mc- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
ROZHODLA: 
� aby opravu komunikace Řesanice – Kotouň a zpevnění 

prostranství za radnicí v Kasejovicích provedla  akcio-
vá společnost  Strabag  vzhledem  k  nejnižší            
nabídnuté ceně a referencím 

SCHVÁLILA: 
�  Smlouvu  o  dílo  na  „Oprava    komunikace  Řesani-

ce –  Kotouň a zpevnění prostranství za radnicí 
v Kasejovicích“  mezi Městem Kasejovice a a. s. Stra-
bag 

JMENOVALA: 
� komisy   pro   konkurzní   řízení  na  obsazení  funkce  
ředitele  Mateřské   školy  Kasejovice,  okres Plzeň-jih 
ve složení: předseda: MVDr. Václav Červený, mís-
tostarosta města; členové komise: Ing. Marie Čápová, 
starostka města; JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí 
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu  
Plzeňského kraje; Ing. Pavel Honzík, ředitel Plzeňské-
ho inspektorátu České školní inspekce; Svatava Šlaiso-
vá, ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec; Alena 
Braunová, učitelka Mateřské školy Kasejovice, okres 
Plzeň-jih,  příspěvkové organizace 

POVĚŘILA: 
� Marii Řehořovou tajemníkem konkurzní komise   -rkn- 

 

RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVÁLILA: 
� změny v rozpočtu města č. 5/2009, jenž jsou nedílnou součástí 

usnesení 
� žádost   paní  Růženy  Šampalíkové,  bytem  Řesanice  o  pro-

dloužení   nájemní  smlouvy na byt  v Řesanicích v č. p. 11 o 
dva roky 

� záměr pronájmu části pozemku č. 1212/1 v k. ú. Řesanice 
� finanční příspěvky z Programu přímé podpory neziskových 

organizací: 
● ve výši 26 000  Kč  TJ  Sokol Kasejovice na činnost fotbalo-

vého oddílu mini přípravky (5 600 Kč), starší přípravky (6 
500 Kč), žáků (7 700 Kč) a dorostu (6 200 Kč) s tím, že bu-
de dodržen účel a čerpání doloženo účtenkami 

● ve  výši  9 500  Kč  HBC  Kasejovice  na  činnost  hokejba-
lového klubu s tím, že bude dodržen účel a čerpání doloženo 
účtenkami 

● ve  výši 10 000  Kč  ZO  ČSCH  Kasejovice  na  uspořádání  
32. okresní výstavy drobného zvířectva a údržbu areálu a 
venkovních prostor s tím, že bude dodržen účel a čerpání 
doloženo účtenkami 

� finanční  příspěvek  ve  výši  5 000 Kč na uspořádání oslav 100. 
výročí založení  Sboru dobrovolných hasičů v Řesanicích 

� žádost  Rally   klubu   historických   automobilů  v  AČR o 
uspořádání IX. IC  WEST nostalgie historic rallye dne 27.9. 
2009 

� žádost  o    povolení  provozu  letního  tábora  ve  dnech   4.7.  
až  18.7. 2009 za Přebudovským rybníkem 

ROZHODLA: 
� vyhlásit konkurzní řízení na obsazení ředitele Mateřské školy 

Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace.  Náležitos-
ti   vyhlášení   konkurzu  podle § 3 vyhlášky č.  54/2005,  o ná-
ležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, jsou sta-
noveny v příloze, která  je  nedílnou  součástí návrhu usnesení 

POVĚŘILA: 
� starostku   města  nominací   členů   komise    konkurzního   
řízení   ve    složení starostka  a  místostarosta  města, jeden 
člen určený  ředitelem  krajského úřadu,  jeden  odborník   v 
oblasti  státní  správy, organizace a řízení v  oblasti  školství  
podle druhu  a typu příslušné školy nebo školského zařízení,  
jeden pedagogický pracovník  příslušné právnické osoby vyko-
návající činnost  školy,  jeden  školní inspektor České školní 
inspekce 

� starostku  města  a  dva  radní  koupí vhodného zahradního 
traktoru pro potřeby  města   a   to  výběrem  z  následujících  
značek:  John   Deer,   Honda,    Starjet, Mountfield. Rozhodují-
cí  bude   50 %  cena,   dále  dostupnost   servisu,   dobré  refe-
rence, případně dodání příslušenství 

VZALA NA VĚDOMÍ: 
� zprávu  ředitelky  Mateřské  školy  Kasejovice,  okres  Plzeň - 

jih,   příspěvkové  organizace o vzdání se funkce ředitelky 
� žádost  Sboru dobrovolných  hasičů  Kladrubce  o  finanční 

příspěvek na oslavy 110. výročí založení sboru s tím, že žádá o 
doložení nákladů účtenkami 

� žádost Josefa Šimáněho o řešení dopravní situace 
v Kasejovicích s tím, že bude jednáno o umístění informativní 
tabule, jenž měří rychlost   

� nabídku o prezentaci města Kasejovice                                -rkn- 

Srdečně zveme širokou veřejnost 
na třetí ročník  

v sousedském klání obcí Hradiště, 
Nezdřeva, Chanovic, Oselec,  

Mladého Smolivce a 
 města Kasejovice  

 

 
 
 
 

od 13.00 h ve sportovním areálu  

v Chanovicích   
 

za pořádající obec Chanovice zvou organizátoři  
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC: 
VOLÍ: 
� ověřovatele zápisu –  Trhlík František, Krejčík 

Stanislav 
SCHVALUJE: 
� program zasedání 
� rozpočtové opatření č. 3, 4, 6/2009 
� inventarizaci za rok 2008 ke dni 31. 12. 2008, závěrečný účet 

roku 2008 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 
2008 bez výhrad 

� vydání souhlasu s umístěním kabelu na vedení EE na obecní 
pozemky v k.ú. Starý Smolivec p.č. 12/1, 892/1 a 893 KN a zří-
zení věcného břemene na tyto pozemky 

� nákup pozemku v k.ú. Radošice st. p. č. 44 o výměře 194 m2 za 
nabízenou cenu od České Spořitelny a.s. Praha ve výši 5000,-- 
Kč za celou parcelu 

� pronájem části pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 32/3 o vý-
měře 50 m2 za cenu 1,-- Kč/m2 ročně panu Svobodovi z Prahy 

� uzavření dodatku č. 2 na svoz TKO s firmou Rumpold–P Pří-
bram 

� dodatek č. 1 Směrnice o účetnictví 
� žádost klubu historických automobilů v AČR na povolení rallye 

s trasou start Starý Smolivec, Mladý Smolivec, Dožice mimo, 
Budislavice a cíl před Kasejovicemi dne 27. 9. 2009 

� žádost pana Libora Kovaříka z Dožic na upravení vjezdu k čp. 
36 v Dožicích 

� pronájem jedné místnosti v čp. 10 v Radošicích na st. p. č. 44 p. 
Otakaru Friedrichovi za cenu 2125 Kč měsíčně od května do 
prosince 2009 

� nákup křovinořezu 
� opravu nájemní smlouvy – navýšení o pozemek p.č. 697 PK o 

výměře 8110 m2 a snížení o pozemky p.č. 754/9PK o výměře 
1259 m2 a p.č. 598/9PK o výměře 438 m2 všechny v k.ú. Rado-
šice 

NESCHVALUJE: 
� odprodej pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/18 panu Jínovi z 

Prahy  
BERE NA VĚDOMÍ: 
� kontrolu usnesení  4/09 
� žádost pana Soukupa z Prahy na koupi pozemku pro výstavbu 

rodinného domku v k.ú. Starý Smolivec pro trvalé bydlení s tím, 
že pan Soukup se musí vyjádřit, o jaký pozemek bude mít zájem   

� informaci o dokončené výstavbě kanalizace v Dožicích o celko-
vé délce 60 m za cenu 159883,-- Kč od firmy Zacharda 

� informaci o dokončené stavební části I. Etapy – rekonstrukce 
komunikace v Mladém Smolivci s názvem Hlinovna – Draha a o 
přípravách rekonstrukce komunikací v Dožicích – II. Etapa Do 
Souhradí a Ke Mlejnu 

� informaci o dokončené vodovodní a kanalizační přípojce ve St. 
Smolivci na tři stavební parcely vedle Kovárny, ke Kovárně a do 
Hasičárny celkem za 85tis Kč 

� informaci o přidělení dotací pro rok 2009 (PSOV – 170 tis Kč na 
autobusové čekárny, POV -  268 tis Kč na altán MS, PRV – 
MAS sv. J. z Nepomuku – 397 tis Kč na šatny TJ SS, Minister-
stvo kultury – 300 tis Kč na Kamýk Dožice – druhá etapa stře-
chy 

� o podané žádosti na opravu fasády MŠ SS  do PRV- MAS sv. J. 
z Nepomuku 

� informaci o neplacení nájemného v KD SS od ledna 2009 
                             Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

Obec Mladý Smolivec nabízí k prodeji dům 
k bydlení v obci Dožice  č. p. 40 s místním názvem Ká-
chovna v těsné blízkosti hřiště s malým pozemkem. 
Dům má 2 místnosti, příslušenství, sklad a půdní pro-
story vhodné pro podkrovní vestavbu.  Cena nemovitos-
ti je 600 tis Kč. 

Zájemce se může přihlásit na OÚ v Mladé Smo-
livci nebo na tel. č. 371 585 145. 

TJ Starý Smolivec ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Starý Smolivec a 

 Obecním úřadem Mladý Smolivec  pořádá  
 

 
Pro děti jsou připraveny sportovní disciplíny jako je 

skákání v pytli, jízda zručnosti na kole, kopání  
na branku, hod míčkem na cíl, 

závod v běhu a jiné. Dále  
budou mít děti možnost 

 shlédnout vystoupení skupiny 
historického šermu a pro děti 
bude připraven také skákací 

hrad. Na závěr se budou 
 opékat buřty. Soutěžící děti si 

odnesou hezké výhry.  
Srdečně všechny zveme.  

 
 

Obecní úřad Mladý Smolivec oznamuje 
občanům, že  

v sobotu dne 27. 6. 2009  
budou pracovníci obecního úřadu provádět  

během dne opisování konečných stavů  
vodoměrů v Mladém Smolivci, Starém 

 Smolivci, Budislavicích a Dožicích.   
Žádáme občany, aby pracovníkům umožnili 

přístup k vodoměrům.V případě nepřítomnosti 
žádáme občany, aby konečný stav vodoměru  

nahlásili na Obecní úřad Mladý Smolivec  
nejpozději do 15. 7. 2009. 
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František Šmolík, místostarosta obce a hlavně občan Rado-
šic se jako každý rok i letos zúčastnil soutěže – Kosecké písně 
2009 v Buchlovicích. František reprezentoval naši obec opět na 
výbornou, umístil se na 2. místě, za což mu patří blahopřání a vel-
ký dík. 

Letošní počasí příliš Koseckým nepřálo, nicméně písně, 
které vzlétly k nebesům, z hrdel 350 ti krojovaných účastníků a 
700 diváků,  držely déšť v oblacích a rozpršelo se až po vyhlášení 
vítězů. Ozdobou byli slovenští kosci – nazvali naši soutěž 
„krasokosení nebo súťaž v estetike kosenia“.  Oni pořádají 
majstrovstvá Slovenska v kosení – kosecků ligu a sečou na rych-
lost a velikost plochy. Moc se jim u nás líbilo a obdivovali pohodu 
a zpěvnost našich sborů a muzik. Krojované skupiny přijely ze 
třiceti obcí a kosců bylo letos také požehnaně. 

 V soutěži postoupili do finále: muži - Novák Milan Pet-
růvka, Šmolík František Plzeň, Krivačka František Hruštín —
Slovensko,  Hlaváček Vlastimil Suchov. Písek Ludvík Zlín – vítěz 
Ženy — Mičkalová Františka Buchlovice, Hnatovičová Lea Žilina 
- Slovensko, Rašticová Lenka Buchlovice, Úředníčková Evženie 
Velehrad. Vítková Hana Veselí nad Moravou - vítězka. 

Zvítězili, ale všichni zúčastnění  nad nepřízní počasí, nad 
leností a zamračeností  a věřím, že příští kosecké budou zase tak 
rozezpívané a lidsky pohodové.             

                              Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

Oznámení Městského úřadu Kasejovice o 
 
 
 
 

Pouze plasty připravte před svými domy 
nejdříve  jeden den před plánovaným  

svozem !! 

 

Sbor dobrovolných hasičů Starý Smolivec 
pořádá a srdečně Vás zve k příležitosti  

115. výročí založení sboru  

 
 
 

od 13.00 h  
na Okrskové cvičení a  
ukázku hasičské techniky 
 

od 19.00 h 
 na Taneční zábavu –  
hraje kapela Asfalt 

Obec Bezděkov a Sbor dobrovolných hasičů 
Bezděkov ve spolupráci s firmou SUDA —
Truhlářství a zemědělská výroba pořádá 

 

 

 
* začátek v 11.00 h  * k tanci a  

poslechu hraje Malá Muzika Pepíka  
Nauše  * pěkná tombola vlastní výroby * 

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov pořádá 
 
 
 

 
 

V BEZDĚKOVĚ   
* k tanci a poslechu hraje skupina ASFALT 

— hudba všeho druhu * začátek ve 20.00 h * 
Přijďte ochutnat vepřové speciality !! 

Buchlovice—Kosecké písně 2009 , zprava František Šmolík                                           



 

 

  
Červen  2009                                                            str. 5                                              Číslo 6 ; ročník XIV. 

Na pondělí 18. května připravili žáci a učitelé Základní školy Ka-
sejovice další ročník tradiční školní akademie. Kulturní vystoupení žáků 
kasejovické školy je pojímáno jako jedno velké přání všem maminkám 

k jejich květnovému svátku. Na vystoupení žáků se každoročně přicházejí 
podívat nejen maminky, ale i tatínkové, babičky, dědečkové a široká veřej-
nost. O oblíbenosti školní akademie svědčí vždy zaplněné prostory tělocvič-
ny, kde se celá akce odehrává. 
 Na letošní školní akademii vystoupili jak žáci prvního, tak i druhého 
stupně základní školy. Po úvodním proslovu ředitele školy Jaroslava Vikto-
ry následovalo přivítání všech přítomných osvědčenou moderátorskou dvo-
jicí – Annou Maškovou a Pavlínou Vodičkovou, které svým slovem prová-
zely všechny přítomné po celou dobu trvání akademie. Jako první vystoupil 
soubor Základní umělecké školy Nepomuk Notička, který zahrál a zazpíval 
několik písní v lidovém tónu. Poté vystoupili žáci z recitačního kroužku 
prvního stupně s básní „Pro slepičí kvoč“ a žáci třetí třídy s pásmem hra-
ných písniček. O své šikovnosti přišli návštěvníky akademie přesvědčit 
rovněž prvňáčci s pohádkovým vystoupení „O Šípkové Růžence“. V rytmu 
country se podařilo školní tělocvičnu rozvlnit klukům a holkám ze čtvrté 
třídy a rozmňoukat druhákům s vystoupením „Kočičí dům“. 
 V zcela jiném duchu se neslo vystoupení žlutých princezen – 
„Yellow princess“, děvčat ze třídy 7.B, které zcela bezpochyby zaujaly pub-
likum svým moderním tanečním vystoupením. Rychlost pohybu vystřídala 
interpretace soutěžních básní v podání Klárky Kovářové a Aničky Maškové 
a pohádkový muzikál žáků z páté třídy. Poté se na scénu vrátily opět 
„Yellow princess“, tentokrát v roli zpěvaček, aby návštěvníkům školní aka-
demie předvedly dvě písně nazpívané v angličtině. Rozbzučet přiletěly pub-
likum také tančící včelky z tanečního kroužku, který po celý školní rok jako 
pilné včeličky navštěvovali žáci prvního stupně. A o tom, jak vypadá člo-
věk, který stále něco hledá a zapomíná, připomněli publiku žáci osmého 
ročníku ve své „Hymně sklerotiků“. 

Závěr letošního ročníku školní akademie byl netradiční. Pozvánku 
na vystoupení na této akci přijaly mažoretky „Prezioso“ z Tělovýchovné 
jednoty Sokol Blatná. Blatenské mažoretky využívají prostory kasejovické 
školní tělocvičny ke svým tréninkovým soustředěním a o tom, co všechno 
dokážou, přijely přesvědčit kasejovické publikum. 

Vystoupení žáků na školní akademii bylo velmi zdařilé. Bezpochy-
by se neobešlo bez dlouhé pečlivé přípravy, za což patří velký dík nejen 
všem zainteresovaným žákům, ale i jejich učitelům a dalším pracovníkům 
školy, kteří a se na organizaci kulturního vystoupení žáků Základní školy 
Kasejovice podíleli.                                        Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

 Na čtvrtek 28. května připravila třídní 
učitelka prvňáčků Martina Brabcová pro své 
žáčky Svátek slabikáře. Děti tak měly příleži-
tost svým rodičům a prarodičům předvést, jak 

pěkně se naučily za devět měsíců číst. Každý 
z prvňáčků přečetl kousek ze svého slabikáře, 
za což byl odměněn diplomem, který převzal 
z rukou ředitele Základní školy Kasejovice 
Jaroslava Viktory. Popřát k úspěchu přišla 
malým čtenářům rovněž zástupkyně ředitele 
školy Miloslava Třísková, která jim společně 
s Martinou Brabcovou předala sladké odměny. 
V závěru hodiny předvedli prvňáčci všem zú-
častněným, jak krásně se naučili také psát a na 
rozloučenou zazpívali pěknou písničku. 

Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ, 

učitelka Základní školy Kasejovice 

 

V květnu se žáci 9.ročníku (Andrea 
Fialová, Adéla Krajčová, Tomáš Houlík a 
Luboš Darda) zúčastnili okresního kola 
dopravní soutěže, která proběhla pod záštitou 
BESIP 11.5.2009 na dopravním hřišti v areálu 
Základní školy Blovice. 

 Do soutěže, jejímž cílem je přispívat ke 
správnému a bezpečnému chování dětí v 
silničním provozu, se přihlásilo 13 základních 
škol Plzeňského kraje. Čtveřice žáků z 
jednotlivých škol se utkaly v několika 
disciplínách. Soutěžící závodili ve znalosti 
první pomoci, prověřili své vědomosti v 
pravidlech silničního provozu tzn. v teoretické 
znalosti testů a praktické jízdě na dopravním 
hřišti a prokázali svoji šikovnost v jízdě 
zručnosti. 

Naši žáci nakonec obsadili ve 
2.kategorii 8.místo. Gratuluji vítězným týmům 
a přeji našim žákům mnoho úspěchů v dalších 
závodech. 

Pavlína JANDOŠOVÁ,  

učitelka Základní školy Kasejovice  

Na snímku prvňáček Ondrej Kušnírik během Svát-
ku slabikáře v Základní škole Kasejovice  foto -jv- 

Vystoupení děti páté třídy během školní akademie                           foto -jv- 
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93 let  Helena BENÁČKOVÁ Kotouň 
90 let Jaroslav  VOŘÍŠEK Kasejovice  
88 let Marie KREJČÍKOVÁ Mladý Smolivec 
87 let Anna MAŠKOVÁ Přebudov 
83 let Annastázie KABÁTNÍKOVÁ Starý Smolivec 
80 let Václav DRNOCHOD Újezd  
  Vlasta JIŘINCOVÁ Kladrubce 
79 let Karel MATOUŠEK Kasejovice 
  František  LEDVINA Kasejovice 
  Zdeňka SEDLÁČKOVÁ Mladý Smolivec 
78 let Bohuslava TYRPEKLOVÁ Oselce  
  Miloslava VACKOVÁ Mladý Smolivec 
77 let Karel MAŠEK Starý Smolivec 
76 let Marie TŘEŠTÍKOVÁ Polánka 
  Václav HOULÍK Oselce 
  Anna BRAUNOVÁ Hradiště 
  Josef CHLANDA  Nezdřev 
75 let Marie HAJNÁ Kladrubce 
  Anna CIGLEROVÁ Kasejovice 
  Stanislav SLADKÝ Kasejovice 
74 let František JEDLIČKA Kasejovice  
  Věra ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 
  Marie SKUHRAVÁ Polánka  
  Alena VADLEJCHOVÁ Zahorčičky 
  Jiřina ŠMÍDOVÁ Životice 
73 let Adolf KARKULÍN Kasejovice 
  Božena BAMBASOVÁ Zahorčičky 
  Helena KECOVÁ Dožice 
72 let Marie CIKÁNOVÁ Oselce 
  Anna BÁRTOVÁ Radošice 
65 let Zdeňka ROHLÍČKOVÁ Oselce 
  Bohumila KOTYZOVÁ Hradiště 
60 let Vojtěch JEDLIČKA Kasejovice 
  Marie TŘEŠTÍKOVÁ Podhůří 
  Jana HRACHOVCOVÁ Kasejovice 
  Hana BOUŠOVÁ Kasejovice 
  Josef ROUS Radošice 

B L A H O P Ř E  J E M E    !!!! 

 

Matyáš BENEŠ, Polánka 
narozen 16.4. 2009  
Tobiáš BOUŠE, Kasejovice 
narozen 12.5. 2009  
Nikola KORECKÁ, Radošice 
narozena 19.5. 2009 

 

 

  Helena KOCOURKOVÁ, Kasejovice 
  narozena 1936, zemřela 23.3. 2009 
  Alena NĚMEJCOVÁ,  Životice 
  narozena 1954, zemřela 7.5. 2009 
  Marie FRÜHAUFOVÁ, Kotouň 
  narozena 1925, zemřela 16.5. 2009 
  Jarmila KLEČKOVÁ, Kasejovice 
  narozena 1924, zemřela 21.5. 2009 
  Stanislava RŮTOVÁ, Mladý Smolivec 
  narozena 1936, zemřela 28.5. 2009 
  Jaroslav FIALA, Starý Smolivec 
  narozen 1934, zemřel 30.5. 2009 
 

 
 

 
 

 
 

 
v neděli 21. června od 17.00 h  

 
 
 

Jan Riedlbauch 
— flétna 

Miloslav Klaus 
— kytara 

 

Beletrie pro dospělé: 
�   Colin Falconer: Ostrovy přízraků 

�   Mo Hyder: Rituál 

�   Beatrice Small: Kadin, sultánova žena 

�   Gunter Hofé: Merci, kamaráde 

�   Amanda Quick: Klam lásky 

�   Karel Klostermann: Svalený balvan 

Naučná literatura pro dospělé: 
�   Lenka a Václav Špilarovi: Severní Amerika 

�   Královská trilogie 

Literatura pro děti a mládež: 
�   Pat a Mat dokážou všechno 

�   Brigitte Blobelová: Bez tebe nemůžu žít 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na inter-
net zdarma.                                                      -dm- 

 

 VÝPŮJČNÍ DOBA 

 

PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 
ÚTERÝ: 10.30-13.00  -  ZMĚNA !!! ) 

 

TELEFON: 371 585 156 
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 První červen je svátkem všech dětí. Ten letošní připadl na 
pondělí, a proto ho hned na začátku týdne přišli oslavit všichni žáci 
a žákyně kasejovické základní školy. V prostranství sportovního 
areálu bylo pro děti připraveno vystoupení několika členů místní 
jednotky sboru dobrovolných hasičů. Slova při předvádění jednotli-
vých vystavených automobilů se ujal velitel kasejovických dobro-

volných hasičů Karel Suda. Ten také všechny přihlížející žáky in-
formoval o významu a poslání hasičů. Děti měly rovněž jedinečnou 
možnost prohlédnout si hasičské automobilové cisterny zevnitř, či 
si vylézt na jejich střechu a seznámit se tak s jejich vybavením. 
 Po prohlídce hasičské techniky měli žáci příležitost shléd-
nout vystoupení Lukáše Vaňourka a jeho partnerky Dády Poláčko-
vé z Velkého Boru, kteří se věnují chovu a výcviku border collií. 
Lukáš Vaňourek žákům a učitelům nejdříve ve stručnosti vylíčil 
historii plemena border collií. Snad poprvé v životě tak měli všich-
ni přítomní možnost na vlastní oči vidět pasení kachen právě tímto 
plemenem a dozvědět se, že border collie jsou dnes využívány pře-
devším k pasení ovcí, jež je založeno na tzv. „fixaci pohledem“. 
 Po vystoupení Lukáše Vaňourka převedla před publikum 
svoji „borderku“ Rubi Dáda Poláčková. Společně s ní představila 
žákům excelentní číslo v „dogfribee“. Tato disciplína spočívá ve 
vyhazování létajících talířů do vzduchu, kdy pes musí talíř chytit. 
A že to její „borderka“ Rubi, ačkoliv je teprve začátečník, skutečně  

umí, dokázala svým vystoupením. 
 Po přehlídce místních hasičů a vystoupení 
s border colliemi čekaly na žáky prvního i druhého 
stupně nejrůznější soutěže. Soutěžní disciplíny si pro 
žáky druhého stupně připravili učitelé, kteří při nich 
také asistovali. Patronát nad žáčky prvního stupně pře-
vzali žáci devátých tříd. V obou případech získávali 
žáci v jednotlivých soutěžních disciplínách za své vý-
kony barevné žetony různé hodnoty, které si potom 
mohli v „obchodě“ vyměnit za cukrovinku či jinou 
drobnost. Ačkoliv se počasí tvářilo dosti rozmanitě, 
nechalo nakonec déšť v oblacích a vše se odehrálo 
podle předem napsaného scénáře. 

                                  Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

 

BLATNÁ 
Městské muzeum – I. patro  ČESKÁ  KYTARA, 
otevřeno denně kromě pondělí  9.00 – 12.00,  13.00 – 
16.00, výstava potrvá do 28. 6. 2009 
Městské muzeum – II. patro  U  STOLU, J. Synek – 
obrazy a V. Teska – interiérové objekty, otevřeno den-
ně kromě pondělí  9.00 – 12.00,  13.00 – 16.00, výsta-
va potrvá do 28. 6. 2009 
19.června — 15.00 — sobota 20. června. 12.00 zimní 
stadion  BLATENSKÝ FEST 16. ročník, vystoupí 
skupiny Tleskač, Elektric Mann, SPS, Locomotive … 
27. června  MAČKOVSKÉ BIKE ELDORÁDO pre-
zence 8.15-9.00, start 9.00 na mačkovské návsi 

NEPOMUK  
Malá galerie (nám. A. Němejce 126),  VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ - Fotoklub Nepomuk, otevřeno pon-
dělí – pátek 9.00 – 17.00, sobota – neděle 9.00 – 15.00, 
vernisáž 29. 5. od 17.00; výstava potrvá do 30.6. 2009  
XII. Mezinárodní sochařské a řezbářské sympozi-
um Nepomuk 26. 6. – 17. 7.  
pokračování na str. 10 

 

 
  

Na čtvrtek 21. května připravili učitelé Základní 
školy Kasejovice pro žáky druhého stupně sportovní 
den. Soutěžilo se v atletických disciplínách. Žáci a žá-
kyně 6. – 9. tříd s nejlepšími výsledky pak byli nomi-
nováni do sportovní soutěže „Pohár rozhlasu“ 
v atletice, který se konal ve čtvrtek 28. května 
v Přešticích. Atletické soutěže se zúčastnilo celkem 34 
žáků a žákyň kasejovické základní školy. Mezi nejú-
spěšnější z nich patřili Jiří Šulc, žák třídy 9.A, který 
obsadil první místo v běhu na 60 metrů. Pro druhé mís-
to si do dálky doskočil  Vendelín Jánský ze 7.B. Za-
hanbit se nenechali ani Andrea Fialová, která ve skoku 
vysokém obsadila 3. místo  a Robert Janečka, jenž byl 
ve vrhu koulí čtvrtý, oba ze třídy 9.B. Ve štafetovém 
běhu 4x60 metrů bylo úspěšné družstvo mladších žáků, 
které obsadilo krásné druhém místo. Základní škola 
Kasejovice děkuje touto cestou všem žákům za repre-
zentaci naší školy a za to, že dokázali v atletické soutě-
ži Pohár rozhlasu obstát v tak velké konkurenci ostat-
ních zúčastněných škol. 

                       Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

Ukázka techniky JSDH Kasejovice během Dne dětí                 foto  -jv- 

Soutěže během Dne dětí v Základní škole Kasejovice                  foto -jv- 



 

 

  
Červen  2009                                                             str. 8                                             Číslo 6 ; ročník XIV. 

 

Č. str. Strana 
Mladý  

Smolivec 
Starý  

Smolivec Budislavice  Radošice Dožice Celkem 
2 KDU-ČSL 1 3 1   4 9 
3 Věci veřejné 1 1 1 1 1 5 
4 ODS 20 6   7 6 39 
5 Suverenita 1 3  3   7 
6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net    2  1   1 4 

14 SDŽ-Str. důstojného života 3         3 

15 Humanistická strana 1 2   1   4 
20 Nejen has.a živn. S uč. do E. 1     1   2 
21 KSČM 6 8 6 3 6 29 
22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNAT." 1       4 5 
23 Strana svobodných občanů   2       2 
26 Strana zelených         1 1 
27 Koruna Česká (monarch.strana)         1 1 
31 Dělnická strana       2 1 3 
32 NEZÁVISLÍ       1   1 
33 ČSSD 6 12 14 6 13 51 

                
  Počet registrovaných voličů 180 177 53 97 96 603 

  Platné hlasy 41 39 23 25 38 166 

  Volební účast v % 22,78 22,03 43,40 25,77 39,58 27,53 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ — MLADÝ SMOLIVEC 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ 

Č. str. Strana Oselce Kotouň Celkem  Hradiště Bezděkov Celkem 

1 Libertas.cz 2  2  1 1 

2 KDU-ČSL 3 5 8 6 17 23 

3 Věci veřejné 3  3 1  1 

4 ODS 14 2 16 5 5 10 

5 Suverenita  1 1 2 2 4 

6 Volte Pr.Blok  www.cibulka.net  1 1 2  1 1 

9 Evropská demokratická strana 1  1  2 2 

14 SDŽ-Str. důstojného života     1 1 

15 Humanistická strana 1  1    

21 KSČM 5 5 10 7 5 12 

22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNAT." 3 1 4 1  1 

23 Strana svobodných občanů 2  2  1 1 

24 SNK Evropští demokraté 1  1    

26 Strana zelených    1  1 

31 Dělnická strana 1  1 1  1 

32 NEZÁVISLÍ  1 1 2  2 

33 ČSSD 15 8 23 4 4 8 

 pokračování na str. 9       

HRADIŠTĚ OSELCE 
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  Oselce Kotouň Celkem Hradiště  Bezděkov Celkem 

  Počet registrovaných voličů 193 112 305 110 88 198 

  Platné hlasy 52 24 76 30 39 69 
  Volební účast v % 27,46 21,43 25,25 27,27 44,32 34,85 

Č. 
str. Strana Životice Nezdřev 

2 KDU-ČSL 2 6 
3 Věci veřejné   
4 ODS 10 4 
5 Suverenita 1  
6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net  2  
14 SDŽ-Str. důstojného života 1 2 
15 Humanistická strana   
20 Nejen has.a živn. S uč. do E.   
21 KSČM 5 4 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ —  ŽIVOTICE A NEZDŘEV 

Č. 
str. Strana Kasejovice Polánka Řesanice  Újezd Chloumek Kladrubce Podhůří Celkem 

1 Libertas.cz 3       3 
2 KDU-ČSL 30  2 3 2 5 4 46 
3 Věci veřejné 5 1 1 1    8 
4 ODS 55 1 2 5 3 9  75 
5 Suverenita 9  1 1   3 14 
6 Volte Pr.Blok www.cibulka.net  7 3   2   12 
7 Sdruž. pro rep.—Rep.str.Čsl. 1   1    2 

9 Evropská demokratická str. 1     2  3 
13 Národní strana 1       1 
14 SDŽ-Str. důstojného života 2  2    1 5 
16 Moravané 1       1 
17 Spojení dem.—Sdruž. nez. 1       1 
20 Nejen has.a živn. s uč. do E. 3     2  5 
21 KSČM 27 4 8 7 4 6  56 
22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTER." 7   2    9 
24 SNK Evropští demokraté    2    2 

26 Strana zelených 4    2   6 
27 Koruna Česká (monarch.str.) 4       4 
29 „Strana soukromníků ČR“ 4       4 
30 Zelení     3   3 
31 Dělnická strana 2   2  1  5 
32 NEZÁVISLÍ 1       1 
33 ČSSD 42 2 1 5 14 7  71 

            
  Počet registrovaných voličů 755 49 55 56 55 48 29 1047 

  Platné hlasy 213 11 17 29 30 32 8 340 

  Volební účast v % 28,34 22,45 30,91 51,79 54,55 66,67 27,59 32,57 

25 Balbínova poetická strana 3       3 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ —  KASEJOVICE 

22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNAT."  2 
23 Strana svobodných občanů   
26 Strana zelených   
27 Koruna Česká monarch.strana)   
31 Dělnická strana   
32 NEZÁVISLÍ   
33 ČSSD 9 11 

      
  Počet registrovaných voličů 48 99 

  Platné hlasy 30 29 

  Volební účast v % 62,50 29,29 



 

 

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 kachlová akumulační 

kamna, velmi pěkná, cena doho-
dou. Tel. 606 805 384 

—————–————————— 
� Prodám smrkové fošny, délka 6m, 

síla 5 cm, cena dohodou. Tel. 721 
467 284 

—————————–————— 
� Město Kasejovice prodá akumu-

lační kamna 4kW a 6 kW po 1 
000 Kč Tel. 371 595 100 

-—————————————— 
� Prodám bar. televizor Tesla 

500Kč, Ratan nábytek 2 křesla + 
stolek, nové 2 500 Kč a posilovací 
stroj  Fitness King nový cena 500 
Kč, tel. 733 502 831 

————————————–—— 
�  Prodám stavení cihly PORO-

THERM na obvodové zdivo 
(1100 ks), cena 50 Kč/ ks, tel. 728 
538 216 

Obecní úřad Oselce  a sbor dobrovolných 
hasičů pořádají v rámci pouťových slavností  

 

 
 

IV. ročník soutěže ve skoku dalekém a 
 V. roční nohejbalového turnaje dvojic 

 
 

 

Podmínky soutěže Oselecký klokánek 
Kategorie a začátky:  
   I. 9.30 žákyně a žáci předškolní a 1. třídy ZŠ (dálka  
z místa snožno) 
 II. 10.00 žákyně a 
žáci 2. a 3. třídy ZŠ 
(dálka) 
III. 10.30 žákyně a 
žáci 4.- 5. třídy ZŠ 
(dálka) 
IV. 11.00 žákyně 6.-
7. třídy ZŠ a odpoví-
dajících tříd gymnázia (dálka) 
 V. 11.30  žáci 6.-7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd gymná-
zia (dálka) 
Místo: sportovní hřiště v Oselcích u okálů 
Přihlášky: na hřišti 15 minut před zahájením kategorie 
Pravidla: Závodí se dle upravených pravidel atletiky. 
Závodníci I.-III. kategorie mají celkem 3 pokusy, závod-
níci IV.-V. kategorie celkem 4 pokusy. 
Ceny: První 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcné 
ceny, medaile a diplomy. 
Vyhlašování: vždy do 15 min po skončení jednotlivých 
kategorií 
Rekordy: 
I.   kat. Tereza Haberová       Starý Plzenec     173 cm 
II.  kat.  Ondřej Dýba              Praha 6              301 cm 
             Kateřina Čermáková Praha 6              336 cm 
III. kat.  Tomáš Klíma             Oselce               425 cm 
              Klára Volková           Praha 6              368 cm 
IV. kat   Tomáš Klíma             Oselce               444 cm 
 V. kat    Kristýna Kodýdková  Pačejov             460 cm  
 

Podmínky turnaje Oselecké štěně 
Začátek: 9.30 h 
Místo: víceúčelové sportovní hřiště u okálů, povrch 
hřiště pískový 
Soutěž rekreačních hráčů. V družstvu se mohou vystří-
dat max 3 hráči. Hraje se dle soutěžního řádu a pravidel 
Českého nohejbalového svazu.  
Systém bude určen dle počtu přihlášených družstev. 
Zápasy se hrají na dva sety. Každý set do 10 bodů.  
Přihlášky: na místě soutěže do 8.45 h  
Vklad: 100 Kč za družstvo — splatný u prezence 
Drezování: Pořadatelé doporučují jednotné drezování 
družstev. 
Občerstvení pro hráče i diváky bude zajištěno  v pro-
dejním stánku. 
Upozornění: Hráči se turnaje zúčastní na vlastní ne-
bezpečí.                                              ředitelství turnaje 
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 NEPOMUCKO 
17. 6. Přednáška: „Zlatonosné Žižkovsko“, pořádá Vladimír Popp, 
restaurace Steak House v Soběsukach, od 19.00 hod., vstup: 10 Kč 
19. 6. Folkový recitál Vojty „Kiďáka“ Tomáška, Zámek Nebílovy, 
www.zameknebilovy.cz 
20. 6. „Novoveskej sandál“ – country, folk a bluegrass festival, Nová 
Ves u Nepomuku, od 14.00 hod. 
28. 6. Mezinárodní mistroství ČR v motokrosu – 125, Open, Vete-
rán, pořádá AMK Nepomuk, závodiště Kramolín 

CHANOVICKO 
4. 7. Den řemesel, 10.00 h, zámecký areál, tradiční rukodělná řemesla a 
trh, cca šedesát oborů, doplněno vystoupením hudebníků, šermířů, lout-
koherců, tradiční česká kuchyně 
Začátek července — Jana Dvorská, TIBET, Výstava výtvarných děl 
- na zámku do 21.8. 2009 
6. až 10. 7., Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivou Sieberovou, 
přihlášky u Mgr. B Legátové tel. 371 120 175 
10. 7. Tradice a krása řemesla - 18.00 h, práce studentů a pedagogů 
SŠ Oselce, výstava v zámeckém areálu do 23.8. 2009 

LNÁŘE 
Tvrz Lnáře výstava Lnářská zákoutí - Křehká krása s uchem, ote-
vřeno úterý-neděle 9.30-17.00, výstava potrvá do 30.7.  

HORAŽDOVICE 
26.-28. 6. SLAVNOSTI KAŠE: 26.6. městské muzeum Velký sál — 
19.00 Alfréd Strejček a Štěpán Rak, zahájení slavností 
27.6. náměstí ŘEMESLNÝ JARMARK 8.00-17.00; KAŠE NA 
RYNKU  12.00-16.00; doprovodný program dětský koutek, vystoupení 
dětí ZUŠ Horažďovice, středověká hudba, divadelní, šermířské vystou-
pení, Kašová bitva, soutěž o největšího jedlíka, ohňostroj atd.  
28.6. kostel sv. Jana Křtitele  - ukončení slavností   

        Milan Hrachovec    

montáž kotlů ATOMA a 
 dotovaných kotlů  ATMOS – 

 dotace 50% 

Tel: 602 265 109  

       VODA—TOPENÍ—PLYN, 
ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Městský úřad 
Kasejovice 

 nabízí volné 
byty v Domově 

s pečovatelskou službou 
  v Kasejovicích 

 Kontakt:  371 595 227 
(DPS) nebo 371 595 100 

MěÚ Kasejovice 

� Koupím funkční motor z auta 
Škoda 1203. Tel. 607 727 013 


