SRPEN 2009

Cena 3,- Kč

Číslo 8; ročník XIV.

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

Několik stovek lidí se přišlo pobavit na tradiční oseleckou pouť u
kaple sv. Markéty. Návštěvníkům hrála k poslechu Malá muzika ze Sušice s
kapelníkem Josefem Naušem. Stejně jako v několika posledních letech zazpíval a zahrál na dudy i Martin Matějka z Radošovic oblečený v prácheňském kroji, letos navíc se synem a dcerou. V kapli byla od jedenácté hodiny
sloužena Mše svatá. Po celý den bylo možné absolvovat vyhlídkové lety a
bavit se na pouťových atrakcích.
-vb-

Martin Matějka z Radošovic se synem a dcerou

Foto -vb-

V Mladém Smolivci byla zrekonstruována prašná komunikace v délce 590 m a
průměrné šířce 4 m. Komunikace je spojnicí
místních podnikatelů, trvale žijících občanů,
rekreačních objektů a plánované zástavby
s okolím. Rekonstrukce této části nebo-li
1.etapa začala již 23. 2. 2009 podpisem
smlouvy, potom následovalo 1. 3. 2009 předání staveniště, ale fyzicky, díky nepříznivému počasí, začala až 27. 3. 2009. Přes malý
skluz v začátku jsme úspěšně přebírali hotové
dílo podle smlouvy 30. 4. 2009.
Druhou etapu jsme začali přesně na
termín, tedy 1. června 2009. V druhé etapě
jsme rekonstruovali dvě komunikace
v Dožicích, a to „Do souhradí“ a „Ke mlejnu.
Délka těchto úseků čítala dohromady 800 m
délky při průměrné šířce komunikace 4 m.
Součástí rekonstrukce komunikace „Ke mlejnu“ byla i rekonstrukce točny pro autobusy a
bezpečný výjezd komunikace ze Souhradí.
Drobné stavební přípravy již začaly v druhé
polovině května, ale naplno se začalo na den
dětí. Tato druhá etapa je již z devadesáti procent dokončena, ale ještě chybí drobné dodělávky, jako jsou dosypání travnatých ploch
ornicí, úprava krajnic a točny.
pokračování na str. 3

Z obsahu …...
● Obec Mladý Smolivec, hasiči

i občané společně pomohli
● Do Dožic se sjeli na traktoriádu

závodníci z celé republiky

● V Životicích uctili památku místního

občana
● Kam za kulturou v srpnu …..
Poslední dubnový den letošního roku jsme úspěšně dokončili 1. etapu ● Stará dáma opět mladá
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části Do- ● Míčový sedmiboj dvojic
Rekonstruovaná komunikace v Mladém Smolivci

Foto -ek-

žice“. Jednalo se o jednu místní komunikaci v Mladém Smolivci s názvem
„Hlinovna-Draha“. Celý projekt je spolufinancovaný Evropskou unií a čás- Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15 9.
tečně hrazen z rozpočtu obce. Rekonstrukci provedla na základě výběrového 2009. Příjem příspěvků KN č. 9/2009 do 31.8.
2009.
řízení firma STRABAG a.s..
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
VOLÍ:
• ověřovatele zápisu – Šmolík František, Šustr
Miroslav
SCHVALUJE:
• program zasedání
• rozpočtové opatření č. 8/2009
• uzavření nové smlouvy na programátorský servis a podporu
mzdového programu s firmou Alfa Software s.r.o., Klatovy
• prodej pozemku p. č. 117/1 v k. ú. Starý Smolivec o výměře 901
m2 za cenu 20,-Kč/m2 panu Soukupovi, bytem Praha na výstavbu rodinného domu za podmínky úhrady vodovodní přípojky za
cenu 8.500,-- Kč a zřízení věcného břemene na vodovodní potrubí na tomto pozemku
• pronájem části pozemku p. č. 946/16 v k.ú. Mladý Smolivec
panu Svobodovi z Prahy na uskladnění dříví o výměře 30 m2 za
cenu 1,-- Kč/m2 na rok
• pronájem bytu v nemovitosti (Kampelička) čp. 10 v Radošicích
p. Šmolíkovi M. z Radošic za cenu 1850,-- Kč měsíčně na dobu
neurčitou
• pronájem hostince v Kulturním domě ve Starém Smolivci paní
Štěpánce Kapínové z Radošic na dobu neurčitou za předem stanovených podmínek a nájmem 2.500,-- Kč měsíčně od července
2009
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
• uzavření smlouvy na o dílo na rekonstrukci střechy na šatnách
v projektu „Centrum sportu, relaxace a zdravého životního stylu
Starý Smolivec“ s firmou Miroslava Cihly, Tchořovice
BERE NA VĚDOMÍ:
• kontrolu usnesení 6/09
• informaci pana Kabátníka ze Starého Smolivce o opravě smírčího kříže na Vraždě
• žádost pana Nachtmana z Plzně na pronájem části pozemku
v k.ú. Budislavice st. p. č. 85
• informace o průběhu investičních akcí
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Zastupitelé obce Mladý Smolivec rozhodli zaslat příspěvek
povodněmi postiženým obcím. Po vzájemné dohodě byla vybrána
obec Kunín na Novojičínsku, kterou zasáhla povodeň 24. června
2009. Na účet obce, určený pro povodňové dary jsme zaslali dne
2. července 2009 částku 20.000,-- Kč z obecního rozpočtu.
Dále se k pomoci pro povodněmi postiženým obcím přidali
i Sbory dobrovolných hasičů a občané našich obcí. Sbory dobrovolných hasičů Starý Smolivec, Mladý Smolivec, Radošice a Budislavice přispěly společně částkou 13.500,-- a občané našich pěti
obcí přispěli částkou 18.520,-- Kč. Celkem finanční dar od občanů
a sborů čítal 32.020,-- Kč. Tento dar jsem na základě společné
dohody se zástupci sborů osobně odvezla do obce Putim v Jižních
Čechách a předala starostovi Ing. Václavu Varousovi dne 7. 7.
2009. I tato obec byla povodní zasažená.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem občanům našich
obcí a sborům, kteří neváhali a pomohli. Samozřejmě i zastupitelům obce.
Eva KUBOVÁ, starostka obce Mladý Smolivec

Číslo 8; ročník XIV.

V sobotu 11. července 2009 od třinácti hodin
začaly oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů ve Starém Smolivci okrskovou soutěží na hřišti
ve Starém Smolivci. Okrskové soutěže se zúčastnilo 5
družstev mužů, 2 družstva žen a 2 družstva dětí.
O první příčku se podělila obě dětská družstva
jak z Mladého Smolivce tak z Radošic. Za ženy se zú-

Družstvo SDH Starý Smolivec

foto -ek-

častnila družstva z Radošic a Budislavic. Ženy
z Radošic byly tentokráte lepší, a proto zvítězily.
V kategorii mužů se mezi sebou utkalo 5 družstev: Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Budislavice a
Dožice. Domácí družstvo zvítězilo: Starý Smolivec,
Mladý Smolivec, Dožice, Radošice, Budislavice
V průběhu sobotního soutěžního odpoledne bylo
možné shlédnout hasičskou techniku od historické až po
současnou. Historickou nám předvedli hasiči z Radošic
a s tou současnou k nám přijeli hasiči z Kasejovic.
Celé cvičení doprovázelo na letošní léto celkem hezké počasí a přišlo se podívat 300 diváků. Již od samého
začátku hrála k poslechu hudební skupina Asfalt, bylo
zajištěno chutné občerstvení v podobě chlazeného piva
a pečených klobás. Po skončení soutěže pokračovala na
hřišti taneční zábava. A jak je nám vlastní i ta dopadla
nad očekávání zdařile….
-ek-

V sobotu 4. července 2009 od třinácti hodin se
ve Starém Smolivci utkala v turnaji tři mužstva starých
gard ze Starého Smolivce, Kasejovic a Bělčic. Byl to
velmi pohledný fotbal, všechna mužstva se snažila podat co nejlepší výkony a vzhledem k tomu, že si vypracovala dostatek gólových příležitostí, tak se jim vcelku
dařilo a diváci se měli na co koukat. Přišlo jich fandit
něco kolem stovky. Všechny tři zápasy skončily kupodivu se skórem 4:2 a mužstva se umístila následovně:
1. Starý Smolivec, 2. Kasejovice, 3. Bělčice
Celá akce byla ukončena večer, byly předány
ceny, samozřejmě nechyběly poháry a následovalo občerstvení a veselice pro některé až do rána..
-ek-
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dokončení ze str. 1

Dokončení druhé etapy a tím i celého projektu se plánuje na konec
července a začátek srpna roku 2009. Celý projekt je dotován z 3. výzvy
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa Dostupnost center, oblast podpory Rozvoj místních komunikací. Celkové
náklady projektu mohou být až 6.177.724,54 Kč (jelikož jsme vysoutěžili
ve výběrovém řízení méně, této částky nedosáhneme), po splnění všech

Rekonstruovaná komunikace v Dožicích

foto -ek-

podmínek smlouvy obdržíme dotaci maximálně ve výši 5.647.352,59 Kč.
Jedná se o příspěvek Společenství ve výši 5.189.459,13 Kč a Národní spolufinancování ve výši 457.893,46 Kč. Naše obec se na této rekonstrukci
podílí 7,5%, tj. částkou 530.371,95 Kč. Výsledná a přesná čísla budou
známa po dokončení a vyúčtování celé akce.
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Číslo 7; ročník XIV.
Tělovýchovná jednota Starý Smolivec ve
spolupráci se sbory dobrovolných hasičů, Obcí
Mladý Smolivec a našimi podnikateli uspořádala dne 6. července 2009 od 13.00 hod na hřišti
ve Starém Smolivci již tradiční „Oslavu dne
dětí a začátku prázdnin“.
Počasí nám moc nepřálo, dokonce
jsme zmokli, ale přesto na zábavné sportovní
odpoledne dorazilo asi šedesát dětí ze Starého
Smolivce a blízkého okolí. Děti soutěžily ve
třech věkových kategoriích a šesti disciplínách –
běh, jízda zručnosti na kole, skákání v pytli, hod
míčkem na cíl, střelba na branku a chytání ryb
na čas.
Celé odpoledne děti dováděly ve skákacím hradu, nafukovaly balónky, dokonce je i
plnily vodou a ten, kdo nezmokl, stal se jejich
cílem. No bylo nám všem docela mokro a chladno. Mezi soutěžemi vystoupila dvakrát skupina
historického šermu. Nejprve dětem a ostatním
ukázali trochu šermířského umění, poté kejklířské kousky. V druhém vystoupení došlo na oheň
a chůzi po hřebíkové podložce a dokonce se
zapojením diváků. Všichni jsme se vrátili o několik set let zpátky a bylo to fajn. Diváci chvílemi ani nedýchali.
Pro výherce v jednotlivých disciplín byly
připraveny medaile, ze kterých se děti radovaly
nejvíce a věcné dárky. Samozřejmě všechny
soutěžící i nesoutěžící děti dostaly balíčky
z pamlsků a nanuky. Na závěr se opékaly vuřty.
S přispěním sponzorů se „Den dětí a začátek
prázdnin“ podařil. Odměnou všem pořadatelům
byly rozesmáté tváře všech dětí.
Poděkování patří všem soutěžícím, pořadatelům a hlavně sponzorům.
Za rok na shledanou…
-ek-

V sobotu 5.července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Dožice již VII.ročník největšího závodu traktorů v České republice Dožickou
traktoriádu. Z původního "hecování", kdo má
lepší traktor, se v průběhu několika let stala akce, na kterou se sjíždějí závodníci a diváci z celé
země. Letošní ročník navštívilo rekordních 4500
diváků, kteří na rozbahněné 1200 m dlouhé trati
sledovali 96 traktorů. Akci moderoval Radek
Nakládal, nechyběl doprovodný program, atrakce pro děti ani dostatek občerstvení.
-vb-

Na snímku vyhodnocování soutěží na Oslavách dne dětí a začátku prázdnin ve Starém Smolivci
foto -ek-

Dožická traktoriáda 2009

foto -vb-
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Josef SPOUR
František NOVÁK
Vlasta MAJEROVÁ
Bohuslav KADLEC
Helena ZAHRADNÍKOVÁ
Václav DŽIS
Margit JANDOVÁ
Václav BLÁHA
Vlasta SKUHRAVÁ
Karel PEŠL
Marie LEDVINOVÁ
Václav KEC
Vladislav KVĚTOŇ
Marie BEHENSKÁ
Božena KOVÁŘOVÁ
Marie KLÁSKOVÁ
Božena ŠAMPALÍKOVÁ
Josef SKUHRAVÝ
Zdeněk KILIAN
Anna HRACHOVCOVÁ
Marie STRAKOVÁ
František MAŠEK
Helena FLANDEROVÁ
Helena LEVÁ
Marie KUGLOVÁ
Anežka MYSLIVCOVÁ
Stanislav SEDLÁČEK
Alena BRUNNEROVÁ
Josef KREJNICKÝ
Václav SKUHRAVÝ
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Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Kasejovice
Oselce
Chloumek
Nezdřev
Oselce
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Dožice
Starý Smolivec
Řesanice
Kasejovice
Nová Ves
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Dožice
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Starý Smolivec

B L A H O P Ř E J E M E !!!!

Číslo 8; ročník XIV.

Barbora KREJČOVÁ, Dožice
narozena 9.7. 2009
Nina Vilhelmová, Budislavice
narozena 17.7. 2009

Uctění památky plukovníka Václava Brejchy u pomníku v Životicích foto vb

Zástupci Obecního úřadu Životice, Sboru dobrovolných hasičů Životice a občané se sešli v sobotu 18.července
2009 k uctění památky místního občana, plukovníka Václava
Brejchy, který zahynul při plnění úkolů jako stíhací pilot
RAF. Jeho tělo bylo nalezeno přesně před 68 lety poté, kdy
byl 19.června 1941 sestřelen nad oceánem. Jeho památku
připomíná v Životicích pomník. Letec je pochován ve Scottow v hrabství Norfolk v Anglii. Čest jeho památce.
-vb-

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov pořádá
Vojtěch VOŘÍŠEK, Kasejovice
narozen 1937, zemřel 7.6. 2009
Josef Chlanda, Nezdřev
narozen 1933, zemřel 2.7. 2009
Vlasta KRCHOVÁ, Mladý Smolivec
narozena 1932, zemřela 13.7. 2009
Mária HREHOVÁ, Kasejovice
narozena 1958, zemřela 15.7. 2009
Místní organizace Českého červeného
kříže Kasejovice organizuje pro sezónu
2009-2010 výjezdy
na divadelní představení.
Permanentky na sedm představeních
včetně dopravy autobusem zdarma je
možné rezervovat do 17.srpna 2009
u paní Dany Jakubčíkové v drogerii
v Kasejovicích. Prodej bude zahájen
14.9. 2009

Hraje skupina
JENDA BEND

25.10. 2009 VD ADRIANA LECOUVREUR
opera
29.11. 2009 KD ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
činohra
20.12. 2009 KD ŘEČI
činohra
28.02. 2010 VD BOHÉMA
opera
04.04. 2010 VD ODCHÁZENÍ
činohra
09.05. 2010 KD HLEDÁ SE MUŽ. ZN.: BOHATÝ !
muzikál
20.06. 2010 KD MARYŠA
balet
Začátky představení v 16.00 hodin
Cena od 861 do 1 190 Kč

Srpen 2009

str. 5

Ve středu 27. května jsme vyrazili na školní výlet s cílem navštívit Domažlicko a jeho významné kulturní, přírodní a
historické památky. Naše cesta měla několik zajímavých zastávek.
Nejprve jsme si prohlédli vodní hrad Švihov. Dozvěděli
jsme se, že zaujímá důležité místo mezi našimi opevněnými
stavbami a obdivovali jsme zde jeden z nejlépe dochovaných
pozdně gotických interiérů (zbrojnici, taneční
sál, kapli aj.).
Dále jsme navštívili
pozdně barokní Starý
zámek v Chudenicích,
kde jsme vyslechli
mnoho zajímavého z
jeho historie. Krátkou
Vodní hrad Švihov
procházkou jsme také
došli na vrch Žďár, kde
jsme vystoupali na 45m vysokou vyhlídkovou věž Bolfánek,
na jejímž místě kdysi stával poutní kostel. V nedalekém Chudenickém arboretu, které se nazývá Americká zahrada, jsme
obdivovali mohutný exemplář douglasky tisolisté, pravděpodobně nejstarší na našem kontinentě.
V Horšovském Týně jsme si pak spolu s průvodcem
prošli zdejší krásný renesanční zámek a jeho okolí.
Naší poslední zastávkou byly Domažlice. Město i jeho
okolí jsme si mohli prohlédnout z ochozu věže, který se nachází 56 m nad náměstím, a poté nám paní učitelka Jadrná pověděla něco z jeho bohaté historie. Následovala opravdu důkladná prohlídka náměstí, odkud jsme si všichni přivezli nějaký ten
talisman.
Tento výlet se nám moc líbil, nikdo se nenudil, naopak
jsme se dozvěděli mnoho nových zajímavých informací a poznali kus našeho kraje.
Anketa: CO SE TI NA VÝLETĚ LÍBILO NEJVÍC ?
Josef Chaloupka
„Hodně se mi líbil vystavený model vodního hradu Švihov, jak
vypadal dříve. Na hradě se také natáčela známá pohádka Tři
oříšky pro Popelku. Na zámku v Chudenicích mne zaujala hůlka, která v sobě měla zabudovanou spoušť a sloužila jako pytlácká zbraň.“

Číslo 8 ; ročník XIV.
Šimon Řehoř
„Nejvíce mě zaujala rozhledna Bolfánek, uprostřed rozhledny byla malá výstava včelích úlů a medových výrobků,
shora se dalo koukat na celé údolí.“
Jakub Růt
„Nejvíce se mi líbilo v Domažlicích. Tam jsme měli rozhod, mohli jsme vylézt na věž nebo si koupit suvenýr. Bylo
tam hezky.
Jan Šimůnek
„Na Švihově se mi líbily záchody, které měly tvar obdélníku a ze spodní strany byl malý otvor. Když chtěl někdo
vykonat potřebu musel strčit hlavu do otvoru záchodu a
zakřičet: „Pozor tam dole od hradu dále !!!“ Pěkná byla i
zbrojnice, kde byly vystaveny velké pošťácké boty, které
vážily 4 kg.
Anna Sedláčková
„Moc se mi líbila vyhlídková věž Bolfánek, protože tam byl
pěkný výhled do krajiny. Krásná také byla Americká zahrada.“
Kristýna Zelenková
„Nejvíce se mi líbila prohlídka vodního hradu ve Švihově.
Byly tam různé zbraně, ale také starý nábytek. Dozvěděla
jsem se, že ženy spaly v sedě, aby si nerozcuchaly účesy.“
Ondřej Šustr
„Líbilo se mi na Švihově, prohlédli jsme si hrad, vyslechli
pověsti a dokonce jsme si zazpívali v tanečním sále, kde
mají koncerty slavné kapely a zpěváci.“
žáci 6. ročníku Základní školy Kasejovice

POHŘEBNÍ ÚSTAV JAN HOŘEJŠ
Žižkova 120, Blatná
(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského
Otevřeno PO – PÁ 8 – 17 h, SO 8,30 – 11,30
Stálá služba 24 h denně vč.sobot, nedělí a svátků
Kontaktní telefony:

383 422 464, 603 512 653, 604 213 930
Převozy zemřelých, veškeré pohřební služby, pohřby
do země i žehem, prodej hřbitovních doplňků.

POHŘEBNÍ SLUŽBA MĚSTA BLATNÁ A KREMATORIUM

Zajišťujeme veškeré pohřební služby – přepravu zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace, živá i reprodukovaná hudba, pohřby do země, pohřby žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela a další služby dle přání pozůstalých. Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, krematoria a správcem hřbitovů, můžeme Vám poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní i pohřební na jednom místě
v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve chvílích nejtěžších.
KONTAKTY:
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin denně, včetně dní
pracovního volna a klidu.
Nonstop kontaktní telefonní čísla 383 422 581, 728 784 738,
777 158 285,
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz
www: pohreb-mestoblatna.wz.cz
Provozní doba kanceláře:
Po, Út, Čt, Pá 6,00 -15,30 h
St duben až září 7,30 – 16,30 h, říjen až březen od 7,30 – 16,00 h
Na přání vyřídíme objednávku i u Vás v bytě.

Srpen 2009

————————————————
● Prodám menší zemědělskou usedlost
v Kasejovicích, tel. 723 609 752
————————————————● Prodám kuchyňská kachlová kamna 2
ks, modrá, bíla. Tel. 723 394 156
————————————————● Prodám nejprodávanější posilovací
stroj Total Gym. Cena dohodou. Tel.:
606 821 527
Magistrát města Plzně —
Odbor sociálních služeb oznamuje

NONSTOP od 1. července 2009
poskytována výhradně
v Nemocnici U Sv. Jiří
Staniční ul. 74, Plzeň – Doubravka
(vjezd do areálu z Opavské ul.)
Dostupnost:
trolejbus č. 10 a 16
(zastávka Těšínská)
autobus č. 30 (zastávka ul. Družby)
Provozní doba:. 17.00—7.00 h
So, Ne, svátky: nepřetržitě
Tel.: 377 262 970, 377 263 965,
377 266 647
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov a
Josef Suda, Truhlářská a zemědělská
výroba Bezděkov pořádají

Pořadem provázejí MALÁ MUZIKA
PEPÍKA NAUŠE a JOSEF KALBÁČ

V sobotu 11. července 2009 se
konal již 11. ročník míčového sedmiboje
dvojic, kterého se zúčastnilo celkem 15
dvojic, letos pouze domácích borců.
Většina týmů byla složena z věkově
rozdílných hráčů tj. otec-syn, dorostenec-muž-žáci a přihlásila se dokonce i
jedna odvážná dívka. Po osmihodinové
bitvě se pořadí vykrystalizovalo takto
(první osmička: 1. Kališ P., Drnek V.; 2.
Jedlička M., Kubař M.; 3. Kulík L., Kulík J.; 4. Horal R., Šmíd V.; 5. Řehoř T.,
Sosna L.; 6. Jakubčík V., Rezek ; 6.
Šimůnek K., Šimůnek J.; 7. Kuryluk J.,
Horal K. ml.
-lk-
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Ruční čtyřkolovou koněspřežnou stříkačku firmy SMÉKAL z roku 1894 se
podařilo několika nadšencům, z řad dobrovolných hasičů v Polánce, zrekonstruovat do původního a hlavně funkčního stavu. Tato stříkačka byla naposledy použita
v roce 1956 při požáru hostince u Tesařů v Polánce. Jednotlivé díly byly opískovány a následně nastříkány základní a vrchní červenou barvou. Výsledkem 500
hodin poctivé práce bylo předvedení této stříkačky v plném funkčním stavu na
oslavách 100. výročí založení sboru v Řesanicích a Mohelnici. Zde byla stříkačka
také pokřtěna a zapita polánskou wiskovicí od Jindřicha Pohanky.
Proto bych chtěl touto cestou poděkovat Zdeňku Skuhravému řediteli KOVO Kasejovice MONT, bratrům Peškovým, Marii Čápové starostce města Kasejovice, Karlu Sudovi, Jaroslavu Tolarovi, Františku Chaloupkovi a všem ostatním
bez jejichž pomoci bychom tuto akci nezrealizovali.
V neposlední řadě nesmím zapomenout na tři nadšence Václava Švece,
který vycídil všechny mosazné a měděné díly a montážníky Bohumila Skuhravého
a Václava Tesaře, kteří trávili svůj volný čas v hasičárně mnohdy na úkor svých
manželek a posezení v hospůdce.
Věřím, že i naši nástupci se budou o tuto starou dámu starat tak, by byla
stále mladá.
za sbor Dobrovolných hasičů Polánka Josef FAMĚRA

14. až 16. srpna, „Kulinářské čarování se Zdeňkem Posledním“, seminář v
zámecké kuchyni, zámek, přihlášky u Mgr. E. Smolíkové 376 514 345 (ZŠaMŠ
Chanovice, Panoráma)
22. srpna – sobota, „Václav Hudeček a klavír“, 18.oo hodin, koncert významného českého houslisty, zámek (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠaMŠ Chanovice)
28. srpna – pátek, „Desetiletí soutěže Obec a její lidé“, 18.oo hodin, souhrn
fotografické soutěže z území mezi městy Horažďovice – Blatná – Nepomuk, zámecký areál (Panoráma, ZŠaMŠ Chanovice, Obec Chanovice)
29. srpna – sobota, „Štěpán Rak“, 18.oo hodin, koncert kytarového virtuóza,
zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠaMŠ Chanovice)
Výstavy přes prázdniny:
„Tradice a krása řemesla“, práce studentů a pedagogů SŠ Oselce oborů umělecké zpracování dřeva a kovů
„Expedice Tibet“, fotografie Jany Dvorské a Miloše Kašpara z dvouměsíčního
cestování po himalájských velehorách
„Bytosti ze Zámečku“, výtvarné práce, sochařská díla, fotografie studentů umělecko průmyslové školy z Plzně
Letos pro všechny snížené jednotné vstupné k 15. výročí zahájení obnovy a
záchrany zámeckého areálu. Vše výše uvedené lze vidět s průvodkyní
za cenu 40,- Kč na osobu.
Související:
Vesnická památková zóna Chanovice byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČR
s mottem „K oslavě a zachování umu našich předků“.
Naučná stezka příroda a lesy Pošumaví, tříkilometrová procházka smíšenými
lesy.
Cyklostezky a pěší trasy v trojúhelníku měst Horažďovice, Blatná a Nepomuk.
Informace:
Obecní úřad, 376 514 353, obec.chanovice@email.cz
IC, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz
Internet: www.chanovice.cz
( Prohlídky skupin lze domluvit i mimo uvedenou otevírací dobu.)
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