
                                                          

LISTOPAD 2009                           Cena 3,- Kč                  Číslo 11; ročník XIV.   

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

Z obsahu …... 
●  Usnesení ze zastupitelstev a rady 
●  Pozvánky na prosincové kulturní akce 
●  Smolivečtí fotbalisté dostali za odmě- 
   nu saunu a novou střechu 
●  Někteří pánové si oddychli     

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.12. 2009. 
Příjem příspěvků  KN č. 12/2009  do 30.11. 2009.                 

 
 

„Tak hlavně na ty nové šaty jsem se opra-
vu moc těšil,“ já, Váš   Klub otevřených dveří v 
Kasejovicích.  Nová okna, dveře, topení, podla-
hy, malba, zcela nový kuchyňský kout — no 
modýlek jak ze žurnálu. A v něm jsem se předve-
dl svým kamarádům  26. října od čtrnácti hodin. 
Slavnostně, za účasti starostky města Marie Čá-
pové, na staronové adrese bývalé malé školy, 

dnes Kulturně-společenské a vzdělávací centrum 
města Kasejovice, jsem po desetiměsíční dovole-
né znovu zahájil svoji činnost. 

Slavnostní pásku v klubu přestřihl první 
návštěvník Vlastík Novotný ze Životic, který 
zároveň obdržel na památku malý dárek. Paní 
starostka pak všechny přítomné pozdravila a 
povyprávěla o rekonstrukci a využití celé budovy 
a pozvala je na prohlídku celého centra — herny, 
knihovny, kulturního sálu, kuchyně a všech dal-
ších prostor. 

Všichni, kteří mě tento den navštívili, se 
zapsali do pamětního listu, který si na památku 
uložím do svého „rodinného alba“. 

Byl jsem rád, že k nám zavítaly i děti z  
družiny s paní vychovatelkou Vlastou Zíkovou.  

Tečkou za tímto slavnostním zahájením 
bylo pak posezení při malém  občerstvení, kde 
jsme kuli plány do budoucna, ale o tom snad 
někdy příště.  

Zdraví Vás  
Klub otevřených dveří Kasejovice      

Oselcích a v Nové Vsi se v současné době realizují dvě poměrně 
velké investice. "V Oselcích jde o obnovu spolkového domu a v Nové 
Vsi realizujeme výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod," říká sta-
rosta Oselec Miloslav Cikán. Po loňském otevření rekonstruované restau-
race a sociálního zařízení se letos oselečtí můžou těšit na nově opravený 
sál, školící místnost a klubovnu. "Celý objekt bude také zateplen, navíc 
vytápěn tepelným čerpadlem. Slibujeme si od toho výraznou úsporu ná-
kladů na provoz," dodává starosta. Dokončení obnovy spolkového domu 
v Oselcích je plánováno na konec listopadu. Celková výše investice je 7 
463 000 korun. Devadesát procent poskytl formou dotace Státní zeměděl-
ský intervenční fond, deset procent financuje Obec Oselce ze svého roz-
počtu.                                                                            dokončení na str. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na přednášku univerzity třetího věku (U3V) na  téma 
„Astronomie v architektuře, hudbě a výtvarném umění“ zavítali do Kul-
turně-společenského a vzdělávacího centra v Kasejovicích  ve středu 
4.listopadu první studenti. V nových prostorech je přivítala starostka měs-
ta Marie Čápová společně s Klárou Nehodovou z České zemědělské uni-
verzity v Praze, která tímto zahájila cyklus předná-
šek připravených pro naše seniory.                  -rkn-  

 

18.11. 2009  
od 14.00 h  

Sluneční hodiny  
od renesance  
po současnost 

2.12. 2009 
od 14.00 h 
Sluneční  
soustava 

16.12. 2009 
od 14.00 h 

Dějiny astronomie 
— velcí  

astronomové  
Evropy  

Na snímcích první přednáška U3V v budově č. p. 2 v Kasejovicích     fota -mc- 

Otevření Klubu otevřených dveří           foto -mc- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
● změny v rozpočtu města č. 10/2009 
● složení  inventarizačních  komisí   pro  inventarizaci majetku Města 

Kasejovice, Základní školy Kasejovice, Mateřské školy Kasejovice 
k 31.12. 2009 

● odměny řediteli Základní školy Kasejovice 
● navýšení příspěvku na provoz v Základní škole Kasejovice a 

v Mateřské škole Kasejovice 
● žádosti z Programu podpory neziskových organizací: 

□ HC Kasejovice 6 000 Kč na obnovu hokejové tradice 
v Kasejovicích – pronájem ledové plochy 

□ TJ Sokol Kasejovice 5 000 Kč na zahájení činnosti volejbalové-
ho kroužku dětí 

□ SDH Kladrubce 3 000 Kč na vánoční turnaj ve florbale a stol-
ním tenisu 

□ Klub otevřených dveří 24 500 Kč na provoz a kulturní akce 
● Finanční příspěvek na dopravu darovaného materiálu Diakonii 

Broumov  
BERE NA VĚDOMÍ: 
● Výroční zprávu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih 
SOUHLASÍ: 
● aby  Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková orga-

nizace přijala finanční  příspěvek  ve  výši  10 000  Kč  od  Obce  
Hradiště na dopravu dětí do  školky 

DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT: 
● dodatek  č. 7  ke  zřizovací  listině  Mateřské školy  Kasejovice, 

okres Plzeň-jih,  příspěvkové organizace 
● dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Kasejovice, okres 

Plzeň-jih 
● pronájem nebytových prostor v č. p. 11 v Řesanicích V. H., bytem 

Lnáře za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží 
● pronájem nebytový prostor v č. p. 98 v Kasejovicích M. K., bytem 

Kasejovice za účelem provozování kavárny 
NESCHVALUJE: 
● finanční   příspěvek  firmě  Bosák  Bus  s. r. o.  na  zajištění autobu-

sového spoje Kasejovice-Praha 

SCHVALUJE: 
●  Dodatek   č. 8  ke  zřizovací  listině  příspěvkové   organizace Zá-

kladní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih 
●  Dodatek č. 7   ke  zřizovací  listině  příspěvkové  organizace  Ma-

teřské  školy Kasejovice, okres Plzeň-jih 
● pronájem   části   pozemku  parc.  č. 1212/1 v k. ú. Řesanice o vý-

měře cca 35 m2  dle  vyznačení   na   katastrální   mapě  (viz přílo-
ha) J. P., bytem Plzeň s tím, že  pozemek nebude oplocen a bude 
udržován 

● pronájem   nebytových  prostor   v radnici   v  Kasejovicích  č. p.  
98 (prostor kavárny) za cenu jako u předchozího nájemce M. K., 
bytem Kasejovice 

● pronájem nebytových prostor v domě č. p. 11 v Řesanicích za cenu 
100Kč na  měsíc V. H., bytem Lnáře 

BERE NA VĚDOMÍ: 
●  informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice            -rkn- 

MĚSTO KASEJOVICE  
zve všechny občany na  

 

 
 

 
 

 

 
od 17.00 h  
na náměstí 

 v Kasejovicích 
 

Jedná se již  
o V. ročník a těšit se 
můžete na  kulturní 
program v podání 
dětí ze Základní 

umělecké školy Kasejovice a  
 

hudebního seskupení: Libor MAKRLÍK, 
Tereza SUDOVÁ a Pavel KOROUS    

 

Vyvrcholením celé akce bude tradičně  
v 18.00 h zpívání českých koled „Narodil se 

Kristus Pán“ a „Nesem vám noviny“ společně  
s městy Plzeňského kraje a rozsvícení  

vánočního stromečku na náměstí.  
Každý účastník obdrží pamětní list. 

Doprovodné akce: prodej vánoční dekorace a 
pochutin. Občerstvení zajištěno !  

Pro zahřátí „svařáček“ nebo „čajík“ zdarma.  
 V loňském  roce zpívalo na našem náměstí 

427 občanů.  
PŘIJĎTE překonat tento rekord!     

Město Kasejovice a Obce Hradiště, Oselce, 
Mladý Smolivec, Nezdřev a Životice  

Vás srdečně zvou  
na tradiční předvánoční 

 
 

od 14.00 hodin na sále akciové společnosti  
AGROCHOV Kasejovice-Smolivec 

 

Program: Kulturní vystoupení dětí z Mateřské 
školy Kasejovice a Mateřské školy Starý Smoli-
vec, žáků ze Základní školy Kasejovice a Zá-
kladní umělecké školy Kasejovice, Dechového 
orchestru při Základní umělecké škole Nepo-

muk a taneční vystoupení dětských párů  
pod vedením manželů Strnadových z Blatné.     

———— ————– 
 
Město Kasejovice děkuje touto cestou členkám 

Českého červeného kříže Kasejovice  
za organizaci dvou humanitárních sbírek, které 
se uskutečnily  v Kasejovicích v letošním roce 

pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.   
Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice  
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dokončení ze str. 1.  

Druhá významná investice Obce Oselce probíhá v Nové 
Vsi. Za 4 600 000 korun zde probíhá výstavba kanalizace a čistír-
ny odpadních vod. Z celkem 842 m je nyní položeno 520 m po-
trubí. Plánované dokončení stavby je v polovině listopadu. Na 
výstavbu poskytl pro tento rok KÚPK Odbor životního prostředí 
dotaci 2 000 000,-Kč s příslibem další dotace v roce 2010 ve výši 
1 100 000,-Kč. "Věříme, že jak kanalizace v Nové Vsi, tak obno-
va spolkového domu bude pro naše občany přínosem a bude se 
jim v našich obcích žít zase o trochu lépe," říká starosta Miloslav 
Cikán.                                                                                        -vb- 

Na snímku shora rekonstruovaná budova spolkového domu v 
Oselcích - zateplování budovy, dále probíhající rekonstrukce 
sálu, dole pak  výstavba kanalizace v Nové Vsi.              Foto -vb- 

ZASTUPISTELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
SCHVALUJE: 
● přidělení evidenčního čísla  pro rekreační domek na 

stavební parcele číslo 62/1 v k.ú. Hradiště 
● nové podmínky verze 3. pro dotaci dle výzvy IOP č.02 

CzechPOINT s platností od 11.9.2009 
● rozpočtová opatření č.4/2009, 5/2009 a 6/2009 
● pronajmutí obecního bytu v přízemí čp.41 v Bezděkově 

panu J. J., t.č. bytem Svéradice  
● odprodej osobního počítače včetně monitoru panu F. K. 

za cenu 2.000,-Kč 
● úřední vystěhování občanů přihlášených k trvalému 

pobytu v obecním bytě č.5 v čp.77 v Hradišti 
● odprodej části obecního pozemku p.č. 2268 v k.ú. Hra-

diště dle nákresu KN mapy panu M. K,. bytem Plzeň a 
panu R. P., bytem Plzeň za prodejní cenu 7.500,-Kč a 
za sjednaných podmínek prodeje 

● inventarizační komisi pro inventarizaci za rok 2009 
● finanční příspěvek na dozor při dopravě dětí autobuso-

vou dopravou MŠ Kasejovice v celkové částce 10.000,-    
Kč na školní rok 2009/2010 /12 měsíců/ 

● vypsání ankety na pokácení vzrostlé lípy u hřbitovní zdi 
naproti čp.36 a čp.6 v k.ú. Bezděkov 

● realizaci stavby „Kulturní centrum Bezděkov“ dle před-
ložené projektové dokumentace ATELIÉRU PENTA 
Strakonice za celkovou cenu stavebních nákladů 
7.021.000,-Kč včetně DPH 

● podání žádosti o dotaci na akci „Kulturní centrum 
Bezděkov“ dle předložené projektové dokumentace  
ATELIÉRU PENTA Strakonice za celkovou cenu sta-
vebních nákladů 7.021.000,-Kč včetně DPH a úhradu  
projektových prací a inženýrské činnosti ATELIÉRU 
PENTA Strakonice v celkové výši 311.636,-Kč včetně  
DPH 

SCHVALUJE A  POVOLUJE: 
● paní  B. K.  zajištění a zhotovení bezpečnostního zá-

bradlí na obecním pozemku p.č. 2135/1, které bude 
umístěno k opěrné zdi u čp.20 v k.ú. Hradiště. 

SOUHLASÍ A SCHVALUJE: 
● pomístní názvy a místní názvy v k.ú. Zahorčičky dle 

přiložených příloh od zpracující firmy GEOREAL s.r.o. 
NESCHVALUJE: 
● prominutí místního poplatku za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů na rok 2009 panu J.H., 
bytem Hradiště  

JMENUJE: 
● ověřovatele zápisu – Punčochářová  H., Ing. Červený F. 
POVĚŘUJE: 
● starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s fa. ATELI-

ÉR PENTA s.r.o, Raisova 1004, Strakonice na vypra-
cování projektu stavby pro územní řízení, projekt stav-
by pro stavební řízení a zajištění územního a stavebního 
řízení na stavbu „Kulturní centrum Bezděkov“  za do-
hodnutou cenu díla 311.636,-Kč včetně DPH. 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● kontrolu usnesení 3/2009 
● zprávu o postavení nelegální stavby na pozemku vedle 
čp.13 v Hradišti    Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 
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Obec Mladý Smolivec pořádá 
 
 

Vánoční koledy nám zazpívají naše  
nejmenší děti z Mateřské školy ve Starém 

Smolivci a děti ze souboru Notička 
ze  Základní umělecké školy Kasejovice. 

Občerstvení v podobě svařáčku a vánoční 
štoly zajištěno. Samozřejmě nebudou 
 chybět klobásky a grilovaná kuřata. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ: 
● ověřovatele zápisu – Šmolík František, Šampalík 

Josef 
SCHVALUJE: 
● program zasedání 
● pokácení uschlých lip v Mladém Smolivci u kap-

ličky 1 ks a v Radošicích na návsi 2 ks z důvodu nebezpečí 
pádu 

● rozpočtové opatření č. 12/2009 
● zápisy do obecních kronik za rok 2008 
● inventarizaci v MŠ ve Starém Smolivci ke dni 30. 9.2009 
● dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ ve Starém Smolivci 
● dodatek č. 2 Směrnice o účetnictví 
● uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti čp. 

40 v Dožicích Káchovna s realitní kanceláří BIB Pardubice 
● uzavření smlouvy o dílo s firmou SOMARO na dopravní zna-
čení, 2. etapa  

● množstevní slevu ve výši 20 % z ceny za odběr vody firmě 
Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. za rok 2009 

● zhotovení kalendářů na rok 2010 
BERE NA VĚDOMÍ:  
● kontrolu usnesení 9/09 
● žádost na koupi stavební parcely v k. ú. Starý Smolivec K. Z. a 

P. L. a zařazení této žádosti do pořadí 
● žádost o povolení pouťových atrakcí na rok 2010 paní Třísko-

vé z Nových Mitrovic s tím, že povolení se bude vydávat až 
v roce 2010 na základě přihlášených zájemců firmě s nejlepší 
nabídkou 

● informaci o získání dotace pro rok 2010 na rekonstrukci a 
úpravu pomníků v obcích Mladý Smolivec, Starý Smolivec, 
Dožice a Budislavice 

● informaci o veřejném projednání Územního plánu obce Mladý 
Smolivec, které se bude konat 2. 12. 2009 

             Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

Oznamujeme občanům, že od 2. 11. 2009 do 2. 12. 2009 
je na Obecním úřadě v Mladém Smolivci, dále na stránkách 
obce www.mladysmolivec.cz a na MěÚ v Nepomuku vystaven 
návrh územního plánu obce Mladý Smolivec a jejích částí. 
Veřejné projednání územního plánu se uskuteční 2. 12. 2009 od 
16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém 
Smolivci s architektem Pavlem Valtrem 
                           Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 
 
 
 
 
Fotbalová sezóna 2009-10 je zatím pro 

Smolivecké “Áčko” úspěšná. Vedou tabulku Okresního 
přeboru mužů a zatím ani jednou nebyli poraženi. Ani 
“Béčko” se nemusí za své výkony stydět, je v polovině 
tabulky. Jedině žákům, kteří jsou na spodních příčkách 
tabulky, se moc nedaří. Přesto patří pochvala všem. 

Za odměnu všichni dostali na budovu šatny TJ 
Starý Smolivec novou střechu, 
do budovy novou saunu a na 
hřiště děti horolezeckou stěnu a 
basketbalový koš. Tato 
investice byla pořízena díky 
projektu „Centrum sportu, 
relaxace a zdravého životního 
s tylu  S t a rý S mol ivec“ 
podpořeného z Evropské unie. 
Jedná se o dotaci z Programu 
rozvoje venkova ČR, opatření 
Realizace místní rozvojové 
strategie (MAS sv. Jana 
z Nepomuka - Strategický plán Leader „Budoucnost 
založená na tradici“). 

S projektem jsme začali již v srpnu 2008 
podáním žádosti. V dubnu letošního roku jsme podepsali 
smlouvu o poskytnutí dotace a v červnu jsme začali stavět. 
Nejprve přišla na řadu střecha a horolezecká stěna, poté 
stavební úpravy pro saunu a montáž sauny samotné a 
nakonec basketbalový koš. Celá investice nás přišla na 
535 tisíc korun a dotace by měla po administraci a 
kontrole čítat téměř 398 tisíc korun. Rozdíl ve výši 137 
tisís korun je spoluúčast obce. 

Projekt byl realizován za výborné spolupráce 
dodavatelů (Cihla, Předmíř a Sauna projekt Praha, F+V 

Elektro Nepomuk, Smitka Radnice, Agrochov Kasejovice 
Smolivec a.s. a Hainzel Česká Kamenice) a samozřejmě 
díky dobrovolnické činnosti TJ Starý Smolivec, SDH 
Starý Smolivec a SDH Mladý Smolivec. Pomoc byla i 
finanční – sponzorský dar od Agrochovu Kasejovice-
Smolivec a.s.. 

Všem bych tímto chtěla poděkovat a fotbalistům 
popřát úspěchy i do jarní části sezóny. Snad jim k tomu 
napomůže i naše nová sauna, kterou budou moci 
samozřejmě využívat i ostatní občané našich obcí. 

Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

Nová sauna       foto -ek-  

Horolezecká stěna na hřišti TJ Starý Smolivec      foto -ek- 
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Máme to za sebou! Takhle si určitě oddychli někteří pánové 
po posledním říjnovém pátku letošního roku. Ve Starém Smolivci 
v kulturním domě totiž probíhaly taneční kurzy pro dospělé pod 
vedením manželů Strnadových z Blatné. Absolvovali jsme šest 
lekcí, kde jsme se naučili standardní tance a dokonce i 
latinskoamerické. Celkem se nás každý pátek sešlo 9 párů téměř 
stejné věkové kategorie, takže o legraci bylo postaráno. Pevná ruka 
manželů Strnadových nás však nenechala zahálet a museli jsme se 
snažit. Na závěr jsme se odměnili hezkou prodlouženou. Jestliže se 
na jaře ve zdraví sejdeme, chtěli bychom pokračovat a ještě se 
zdokonalovat (alespoň většina párů byla pro…).                         -ek- 

Společné foto účastníků tanečního kurzu spolu s manžely Strnadovými  

Foto -ek- 

 více v prosincovém vydání Kasejovický novin 
 

21.12. 2009 od 15.30 h VÁNOČNÍ BESÍDKA 
                                     s jarmarkem v Mateřské  
                                     škole ve Starém Smolivci 
29.12. 2009 od 16.00 h II. ročník ČLOVĚČE  
                                      NEZLOB SE —   
                                      kategorie dospělí—   
                           Hostinec U Křížů v Budislavicích  

 

Český svaz chovatelů  
Kasejovice zve širokou  

veřejnost na tradiční 
 

 
 
 

 

 
 

(900 ks — holubi, králíci, drůbež, exoti) 

                      Zámek Lnáře                      Zámek Lnáře                    
                                            ————————————--  
V předvánočním čase si Vás dovolujeme pozvat na 

 

Dne 12. prosince 2009 od 18.00 hodin 
v ZÁMECKÉ KAPLI NA ZÁMKU LNÁŘE 

Vystupují: 
Kateřina SRNKOVÁ — housle 

Pavel SRNKA — klasická kytara 
Průvodní slovo k historii kaple a freskové výzdobě: 

pan Mgr. Vladimír Červenka 
Od 17.00 hodin je pro zájemce připravena 

„mimořádná“ prohlídka zámku  
Vstupné dobrovolné ! 

Rezervace míst na tel. 604 40 14 32 
Srdečně zvou pořadatelé: Správa Zámku Lnáře a  

Dvůr Lnáře, spol. s. r. o.       vww.lnare.cz  

 
 

V neděli 11. října 2009 proběhla při Kulturně-společenském 
a vzdělávacím centru v Kasejovicích  soutěžní hra „Z Kasejovic do 
pohádky a zpátky“. Děti lovily ryby u vodníka, s vílou hledaly zača-
rované obrázky, zapomětlivé Karkulce pomohly vybrat dárky pro 
babičku, se skřítkem skládaly Sněhurku z puzzlí a další úkoly měli 
pro děti připravené Zlatovláska, bystrozraký, pirátka, čarodějnice, 
obr a ježibaba. Po splnění všech úkolů čekala na malé soutěžící 
sladká odměna.  

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě hry ….. a také 
těm, kteří si přišli hrát.                                      Dana MATĚJOVSKÁ   

Kulturně-společenské a vzdělávací centrum 
města Kasejovice Vás zve na  

 
 

 
 

v podání Divadélka KOS 

Všichni čerti jsou líní, špinaví a 
hloupí. Ale pozor ! Čertice Čanča-
lína  je čistá, navoněná a hloupá 
určitě není. A proto z pekla utek-
la, aby si mezi lidmi našla ženi-

cha. Do cesty jí přijde hajný, dědoušek, mládenec On-
dřej, ale žádný z nich ji za ženu nechce. Až přijde Mi-
kuláš a ten umí ledacos …. Že by se Čančalína oprav-

du vdávala ? Jisté je jenom to, že Mikuláš si přišel 
popovídat s dětmi. Těm hodným pak určitě něco 

 nadělí a na ty zlobivé …….   

Realizační tým „Z Kasejovic do pohádky a zpátky“: zleva Dana 
Matějovská, Růžena Jarolímová, Pavla Vodičková, Anna Mašková, 
Bára Swietoňová, Hana Procházková;  dole zleva Kristýna Jarolí-
mová, Bára Žáková, Karel a Mikuláš Matějovských          foto -dm-  
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90 let Božena ŠTĚPÁNKOVÁ Kasejovice  
89 let Anna TOTHOVÁ Kotouň 
87 let František KOVAŘÍK Starý Smolivec 
86 let  Božena ŠTĚPÁNKOVÁ Kasejovice 
  Růžena ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 
  Josef  HULAČ Kasejovice 
  Jarmila ŠÍMOVÁ Životice 
  Růžena KREJNICKÁ Starý Smolivec  
  Marie NESVEDOVÁ Starý Smolivec 
85 let Božena VOKÁČOVÁ Kasejovice 
  Vlasta SLOUPOVÁ Starý Smolivec 
82 let Helena ŠTÍPKOVÁ Újezd 
  Milada KOREJČKOVÁ Kasejovice 
  Marie STAŇKOVÁ Starý Smolivec 
81 let Václav  KRAČEK Řesanice 
  Růžena HOUŠKOVÁ Polánka   
80 let Rudolf SUDA Újezd 
79 let Anna SEDLÁKOVÁ Polánka 
78 let František ČERVENKA Kasejovice 
  Cecílie TOPINKOVÁ Hradiště 
  Marie KOŘÁNOVÁ Nová Ves 
  Stanislav SEDLÁČEK Mladý Smolivec 
  František ŠLAJS Mladý Smolivec  
77 let František BLÁHA Kladrubce 
  Růžena KUBÍKOVÁ Kasejovice 
  Anna ŠIPATKOVÁ Kladrubce  
76 let Marie VODIČKOVÁ Kasejovice 
  Josef REZEK Kasejovice 
75 let František VESELÝ Kasejovice 
  Marie MUŽÍKOVÁ Chloumek 
  Marie KREJČOVÁ Dožice 
  Eva SEDLÁČKOVÁ Mladý Smolivec  
74 let Josef MITALER Hradiště 
  Růžena VALENTOVÁ Starý Smolivec 
72 let Anna BEČVÁŘOVÁ Kasejovice 
  Božena BAMBASOVÁ Zahorčičky 
71 let Alena PRŮCHOVÁ Kotouň 
70 let Zdeňka KAISEROVÁ Kasejovice 
  Jiřina STUPKOVÁ Starý Smolivec 
65 let František SMÍŠEK Kasejovice 
  Jarmila KALBÁČOVÁ Újezd 
  Eliška KOŠANOVÁ Dožice 
60 let Milan ŠŤASTNÝ  Kasejovice 
  Marie PEROUTKOVÁ Kasejovice 
  Marie HOUŠKOVÁ Kladrubce 
  MVDr. Václav ČERVENÝ Kasejovice 
  Marie ČERVENÁ Řesanice   
  Václav KRLIŠ Bezděkov 
  Václav ČERVENÝ Oselce 
  Oldřich ZACHATÝ Dožice 

 
 
 

   Jindřich CHVÁTAL, Kasejovice 
   Josef SUDA, Kasejovice  
   Miloš BLÁHA, Hradiště     
   Marie DRAHNÁ, Radošice  

 

 
 

Na Obecní úřadu v Hradišti lze zakoupit 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  

Knihovna: 
Pondělí 8.00-13.00  16.00-17.30 
Úterý 12.00-14.30 
Klub otevřených dveří pro děti a 
mládež 
Pondělí, středa a čtvrtek 13.00-16.00 
Mateřské centrum Sedmikráska  
Pondělí, středa a čtvrtek 16.00-17.30 
Klub seniorů Babí léto 
Úterý 15.00-17.00 

 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY: 
Beletrie pro dospělé: 
● Marie Bajzová: Vůně karamelek 
● Jenny Eclairová: Máme se téměř báječně 
● John Grogan: Marley a já 
● Michael Peinkofer: Dědicové černé vlajky 
● Josef Fousek: Cesty  za nadějí 
Naučná literatura pro dospělé: 
● Pavel Nedvěd, Hana Voděrová: Šumavské vzpomínky 
● Toušlová, Podhorský, Maršál: Toulavá kamera 8 
● Lenka a Václav Špillarovi: Amerikou cestou necestou 
Literatura pro děti a mládež: 
● Joan Sfar: Malý princ (komiks) 
● Jan Suchl: Senzační pár 
● Lenka Lanczová: Potížistka 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 
Telefon 602 429 346                                                         -dm-       

Český červený kříž Kasejovice zve širokou veřejnost na 
 
 
 
 

 

v Kulturně-společenském a vzdělávacím centru  
v Kasejovicích 

Vyprávění cestovatele pana Šestáka spolu  
s promítáním fotografií 

Sdružení občanů Kasejovic na ochranu krajiny a 
přírody oznamuje občanům, že  
na přelomu listopadu a prosince 
2009 budou zprovozněny jejich 
nové webové stránky: 
www.sdruzenikasejovice.cz  
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Čtení na pokračování   část III. 

 
 

Někdy byly naše úlovky opravdu velké, jindy spíše 
jen průměrné. Vyloženě špatné nebyly snad nikdy, poněvadž 
už před vlastní výpravou jsme se lstivě a hlavně nenápadně 
vyptávali ve svém okolí, jestli nějaké houby rostou a hlavně 
kde. A věřte—nevěřte, občas se našel nějaký chlubílek, který 
nám řekl pravdu, chtěje se tak trochu vytáhnout, i když  jsme 
museli počítat s tím, že bude místy dost přehánět.  

Z lesa jsme se vraceli k domovu tak kolem desáté 
hodiny dopolední a málokdy cestou, kudy jsme k lesu přišli. 
Na jeden takový návrat asi nikdy nezapomenu a snad neudě-
lám chybu, když vás s ním seznámím.  

Tehdy jsme les opouštěli poblíž bývalé „zlaté“ šachty 
Jakub a šli po cestičce mezi poli směrem k Novým hrobům. 
Bylo to někdy na začátku července. Někdo z nás si povšiml v 
níže položeném lánu ovsa opodál rostoucího nějakého pohy-
bu v obilí. Zastavili jsme se a v tichu se položili do trávy. A 
brzy jsem přišli věci na kloub. Uprostřed ovsa ležela srna a 
pásla se na obilí tím způsobem, že stočila hlavu, co nejvíce 
doleva, začala tlamičkou drhnout obilí a pokračovala v půl-
kruhu tak, že za chvilku její nos směřoval zcela vpravo. Vše 
pak opakovala v opačném směru, jenže musela trochu více 
natáhnout krk, a tak pořád dokola. Bylo to zajímavé podívá-
ní, ovesné klasy v ní mizely jako v kontejneru, hotový kom-
bajn. 

Jenže to nebylo vše. V její těsné blízkosti si hrála dvě 
malá srnčata. Dorážela na sebe a směšně vyskakovala. Neby-
la velká, v jejich hnědé srsti ještě byly zřetelně vidět bílé 
skvrny.  

Jejich pohyby a skákání byly tak komické, že jsme se 
stěží zdrželi smíchu—ne však dlouho. Jedna z našich dívek 
už se neovládla a projevila se trochu hlasitěji. To mělo za 
následek, že srna stála rázem na nohou s hlavou obrácenou k 
nám a vydala jakési zapísknutí. Pak už následoval její úprk s 
malými srnčaty v patách směrem od nás. Celá skupinka 
rychle zmizela v dálavách. Měli jsme po „divadle“, ale i po 
tolika letech si na onu příhodu občas vzpomenu s úsměvem. 

Někdy se ale stalo, že moji přátelé měli něco na práci 
nebo jinou zábavu. Mne to ale neodolatelně táhlo na houby. 
V už zmíněné obecní cihelně bydlel se svými rodiči a dvěma 
sestrami můj spolužák a výborný kamarád Pepík Štěpánek, 
který také ve volných chvílích rád houbařil /bohužel, už je 
mnoho let v houbařském nebíčku/. Často jsem pro něj zašel a 

pokud houby rostly, dostal 
od rodičů vždy svolení k 
odchodu do lesa, poněvadž 
svými „úlovky“ vydatně 
přispěl k obohacení stravy 
celé rodiny. Nebyl to žád-
ný sobec. Nezištně mne 
zavedl i do míst, která znal 
jen on sám a kde houbař-
ská žeň jen čekala na skli-
zení.     
Zanedlouho jsme se pak 
vraceli s plnými koši. U 
jejich obytného stavení 
mne Pepa vždy přesvědčil, 
že je hloupost nosit domů 
houby řádně neočištěné 

nebo  dokonce  červivé.  Z domu  rychle   přinesl  na  zápraží        

staré, už přečtené noviny a  nad nimi jsme začali s čištěním. 
Také červivé nebo slimáky ožrané části klobouků skončily na 
novinách. 

Dlouho jsem si lámal hlavu, proč má Pepík takovou 
starost, abych domů přinesl houby v bezvadně očištěném sta-
vu. Přišel jsem na to až mnohem, mnohem později, když už 
jsem byl dospělý. Z cihelny už bylo zbořeniště a hliniště 
opuštěná. Při jednom mém návratu z výpravy za houbami 
jsem zašel do těch míst a světe div se. V jednom z těch býva-
lých hlinišť, pod několika vzrostlými břízami, rostla spousta 
osikáčů a špičníků. Nechyběly ani modřínové klouzky v úcty-
hodném množství. A tehdy mi konečně svitlo. Vždyť právě 
tam Pepa vždycky vynášel houbový odpad. Zahlédl jsem jej 
několikrát při svém odchodu k domovu. Jak jednoduché, z 
okrájených červivých houbiček vypadaly výtrusy do trávy, 
časem z nich vyrostlo podhoubí a začalo plodit. Zkrátka Pepa 
si tam založil houbovou plantáž.  

Že tomu nevěříte ? Zkuste si to tedy sami ! Já jsem to 
udělal již několikrát na příhodných místech,  kde předtím 
nikdy houby nerostly a funguje to, bohužel jen u křemenáčů, 
špičníků a  klouzků — u hříbků ani náhodou.                   -káf-        

Volné pokračování  .. za vojáčka ma vzali .. část II. 
 

Horší to bylo se svoláním zemské hotovosti. Z kaž-
dých 1000 kop grošů českých majetku měli jednotliví šlechti-
ci a majitelé panství postavit a vyslat 5 pěších a čtyři  jízdní 
bojovníky. Vojsko se mělo sejít 28. října u Znojma. Než k 
tomu došlo, opustil už Sulejman 14. října z důvodu špatného 
počasí a nedostatečného zásobování Rakousko i Uhry sám.  

Podobné to bylo i v roce 1541 i v dalších letech, kdy 
hrozilo přímé nebezpečí pro české země. Přesto se uvedený 
systém formování a organizace vojska v nezměněné podobě 
udržel dalších sto let. Až během povstání české šlechty v r. 
1618 a následující války třicetileté se jako nový prvek objevi-
la silná nájemná vojska soukromých válečných podnikatelů, 
majitelů pluků. Byquoy, Mansfeld, Dampier, Thurn, Maxmi-
lián Bavorský a v neposlední řadě proslulý Albrecht z Vald-
štejna. Kterýkoliv panovník je mohl najmout. 

Tyto ozbrojence však nemůžeme srovnávat s vojáky 
první nebo druhé světové války. Tehdy šlo obvykle o dobro-
druhy, pro které bylo vojenské řemeslo stálým povoláním. 
Válčili pro žold a proti komu bojují jim bylo lhostejné. Výše 
měsíčního žoldu řadového pěšáka v letech 1566-1600 činila 
čtyři zlaté, jízdní měli o polovinu více. Důstojníci pobírali 
mnohonásobek. Sestavení a vydržování jednoho pluku si mě-
síčně vyžadovalo 40 000 zlatých.  

Žoldnéřské vojsko doprovázeli jejich ženy a děti, ob-
chodníci—markytáni, také felčar, písař, profous (něco jako 
policista), proviantmeistr, vozmistr, ale i kat a hurrenweibel 
dozorující skupinu všudypřítomných lehkých žen.  

Bez rozdílu zda šlo o vojsko vlastní či nepřátelské,  
vždy na své rase pochodu bývali obávanou metlou místního 
obyvatelstva. Kasárna v té době žádná nebyla. Ubytovávali se 
v obydlích na trase, rabovali dobytek, drůbež, přisvojovali si 
cenné předměty, obuv a šatstvo, požadovali stravu, peníze a 
píci pro koně, protivníci výpalné. 

Doplňování jejich řad se dělo lákáním na pravidel-
ných žold. Uniformy vojáků obstarával majitel pluku za pení-
ze, které později nováčkovi odečetl ze žoldu. Proto byla uni-
forma majetkem vojáka. Úvazek byl závazný natrvalo. Vý-
jimku tvořili zajatí příslušníci protivníka. Ti mohli být najati 
jen na sjednanou dobu. pokračování příště  Karel KABÁTNÍK              

Bývalá cihelna v Kasejovicích  
nakreslil Stanislav Hrbek 



 
 

j sem profesionální kadeřník a mám 
desetiletou praxi. Rád bych Vás  provedl 
zajímavostmi v oboru kadeřník. Obdivuji 
salony s poradenskou službou. Povedlo se 
mi zažít a navštívit poradenskou místnost 
sousedící s  provozovnou kosmetiky a 
kadeřnictví. Tato místnost je vlastně oddělená od provo-
zu. Měl jsem tam klid na poslech návrhů a také čas přidat 
se se svými nápady. Tento ateliér byl vybaven pracovním 
stolkem se zrcadlem, konferenčním stolkem a nedílnou 
součástí byly fotografie s poslední účesovou módou a to 
jak na stěnách, tak v knižní podobě. Při výběru jsem od-
halil svůj vkus a lépe sladil svůj názor s kadeřníkem. Mi-
le mne překvapili s dalšími pomůckami. Například s ba-

revnými příčesky nebo parukami o 
různých délkách. Pak mne náhle 
uchvátila verze proměn v počítačo-
vých programech. Ti, kteří stále 
hledají, co jim sluší, se mohou ne-
chat inspirovat. Ale v čem vy se 
cítíte nejlépe, ví každý sám !  

(pokračování příště)                                Martin BRŠLICA 
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Je tu nový školní rok a s ním opět i školní parlament. Vol-
by do žákovského parlamentu se letos konaly dne 30.září 2009. 
Voleb se zúčastnilo celkem 138 voličů z řad žáků (3.- 9.ročník). 
Ti vybírali 8 zástupců z 32 navržených kandidátů. 

 Čtrnáct dní před volbami proběhla na chodbách naší školy 
předvolební kampaň, ve které se kandidáti z jednotlivých tříd 
představili ostatním formou předvolebních plakátů. V den D pak 
žáci vyplnili za plentou hlasovací lístek a vhodili jej do volební 
urny. 

Zde vám představujeme zvolené zástupce školního parla-
mentu pro školní rok 2009/2010: 
3.ročník Antonín Řehoř – 22 hlasů 
4.ročník Josef Mašek – 20 hlasů 
5.ročník Adéla Červená – 24 hlasů 
6.ročník Cristian Bradicean – 25 hlasů 
7.ročník Ondřej Šustr – 38 hlasů 
8.A  Kateřina Kvasníková – 32 hlasů 
8.B  Tomáš Uriánek – 32 hlasů 
9.ročník Karolína Černá – 36 hlasů 
 Při prvním zasedání, které se uskutečnilo 8.října 2009 
zvolení zástupci schválili Stanovy a Řád školního parlamentu, 
dohodli se také 
na svých funk-
cích, které bu-
dou v rámci 
školního parla-
mentu zastávat 
a poté s těmito 
i n f o r m a c e m i 
seznámili také 
své spolužáky v 
t ř í d n i c k ý c h 
hodinách. 
 Zasedání 
se budou konat 
1x měsíčně a 
zástupci na nich budou mít možnost prezentovat nápady, návrhy 
a dotazy své i svých spolužáků. Vyslanci školního parlamentu 
pak tyto připomínky budou konzultovat s ředitelem školy Jaro-
slavem Viktorou a případně uvádět do praxe naší školy.       
                                                                                žáci 6.ročníku

Jaroslav Kopáček během voleb do žákovského parlamentu   foto  -pj- 

Žáci sedmé třídy při volbách                          foto -pj-                         

   Základní škola Kasejovice zve  
širokou veřejnost na  

 
 
 

 
 

v Kulturně-společenském a  
vzdělávacím centru v Kasejovicích. 

 Výstava bude k nahlédnutí jako doprovodný 
 program všech kulturních akcí v centru.   

Základní umělecká škola Kasejovice zve 
 širokou veřejnost  na  

 
 
 
 
 

 
 

Letos prvně v budově Kulturně-společenského a 
vzdělávacího centra v Kasejovicích. 

 Přijďte si vychutnat předvánoční atmosféru !  
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Podzimní pranostika: PODZIM na barevné kobyle jede.  
Na listopad připravujeme pro naše děti: 
● Divadelní představení „ZAČAROVANÉ PÍSNIČKY“ 
13.11. od 10.15 h ve spolupráci se základní školou 

● Návštěva dětí Mateřské školy Starý Smolivec v naší školce 
● Podzimní tvořeníčko „SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK“ rodičů a 

dětí s následnou výstavou 
● ADVENTNÍ ISNPIRACE  pro rodiče ve spolupráci s paní 

Beranovou z květinářství Slunečnice 
● Netradiční představení podzimu „PODZIM V PŘÍRODĚ“  

uspořádá pro nás Dobrovolný ekologický spolek  - ochrana 
ptactva  Plzeň 

● Uzávěrka soutěže rodičů a dětí o jméno naší školky 
„KRESLI A PŘEMÝŠLEJ“ 31.11. 2009 

CO SE NÁM POVEDLO ? 

 NEBE NAD LOUKOU CHTĚLI ROZZÁŘIT DRACI 
Ve středu 7. října se na „Hulačově louce“ konal další 

ročník drakiády, které pro své žáčky připravila Mateřská škola 
Kasejovice pod vedením ředitelky Ivany Ledvinové a učitelek 
Aleny Braunové a Jaroslavy Slavíkové. Na louce se sešly děti 
se svými rodiči, sourozenci a dráčky nejrůznějších barev a 
tvarů. Ačkoliv účast a touha dětí nechat vzlétnout svého draka 
k oblakům byla veliká, bezvětří tomu nedovolilo. Za snahu a 
pokus rozletět dráčka, čekala na všechny přítomné děti sladká 
odměna. Poděkování patří všem, kdo se letošního ročníku 
drakiády zúčastnili a všem, kdo se podíleli na její organizaci. 

                                              Štěpánka Löffelmannová 

Drakiádu nakreslili zleva Kubíček Bízek a Jaroušek Fous 

BROUSEK PRO NÁŠ JAZÝČEK 
Lávka, larva, labuť, len, 
když se spleteš, musíš ven. 
Liška, lípa, lupen, lať, 
až to řekneš, tak se vrať ! 
 

Vážení partneři, vážení rodiče a příznivci naší mateřské ško-
ly, vzhledem k Vašemu letošnímu zájmu o různé formy 
sponzorování jsme vytvořili seznam z různých oblastí, ve 
kterých byla pomoc mateřské škole poskytnuta: 
● Rodiče Marečka Šůcha (tř. Vodníčků) darovali dětem 

puzzle a zásobují obě třídy papíry na kreslení 
● Rodiče Jeníčka Bartoše (tř. Zajíčků) darovali dětem ply-

šová zvířátka 
● Rodiče Janičky Marxové (tř. Zajíčků) darovali papíry do 

kopírky 
● Rodiče Kubíčka Bízka (tř. Vodníčků) darovali dětem 

hračky 
● Tatínek Adélky Čadové (tř. Vodníčků) opravil dřevěné 

části polykarpovi stavebnice a nabídl další pomoc    
● Rodiče Žanetky Chvátalové a Dády Chlandy pomohli při 

shánění včelích medvídků 
● Leigheit, s. r. o. Sádlov 1300, Blatná poskytla školce 

uklízecí sady a nůžky pro děti  
● Myslivecké sdružení Čihadlo Kasejovice nám poskytlo 

krmelec na přikrmování zvěře v zimě 
Zvířátka děkují dětem a rodičům za opravdu velké množství 
nasbíraných žaludů a kaštanů. 
● Obecní úřad Hradiště poskytl finanční příspěvek na do-

provod dětí autobusem z obcí Hradiště, Bezděkov a Ne-
zdřev do mateřské školy.  

 
             DĚKUJEME VÁM 

    za kolektiv  
Mateřské školy Kasejovice               

   Ivana LEDVINOVÁ, ředitelka školy  

 
Druhý měsíc školního roku 
2009/2010 přinesl s sebou zahá-
jení činnosti četných zájmových 
kroužků určených všem žákům 
jak prvního, tak druhého stupně. 
Na prvním stupni se žáci první a 
druhé třídy mohou účastnit 
kroužku angličtiny, žáci prvního 
až pátého ročníku kroužku reci-
tačního, tanečního a počítačové-
ho. Pro žáky druhého stupně 
připravili učitelé dva kroužky 
zaměřené sportovně – volejbalo-
vý a florbal. Seznámit se 

s pravidly silničního provozu a bezpečné jízdy si klade krou-
žek dopravní, rozvíjet pohybové a vyjadřovací schopnosti 
žáků má kroužek dramatický. Kromě těchto kroužků nabízí 
Základní škola Kasejovice svým žákům tři kroužky, které 
realizuje v rámci svého projektu „Poznáváme svůj kraj“. 
Konkrétně se jedná o kroužek přírodovědně-dějepisný, vý-
tvarný a kroužek PC-foto. Cílem všech těchto kroužků je dát 
žákům možnost smysluplně využívat volný čas a zároveň 
rozvíjet své schopnosti, vědomosti a dovednosti 
v nejrůznějších oblastech.  

Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

Eliška Drábková z Řesanic ukazuje draka, kterého si vyrobi-
la s maminkou.                                                             foto -il- 
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Chcete strávit příjemné sobotní  
předadventní odpoledne v nově otevřeném  

Kulturně-společenském a vzdělávacím  
centru v Kasejovicích ?  

Pak je tady pro Vás 
 

Program:  
● Zahájení dětmi z Klubu otevřených dveří 

Kasejovice 
● Vlastní tvoření adventních věnců a vánoč-

ních dekorací pod profesionálním vede-
ním paní Beranové z kasejovického květi-
nářství 

 

Veškerý materiál — korpusy, chvojí, drátky, 
mašle, ozdoby, svíčky atd. zakoupíte na 

místě. S sebou pouze nůžky a tavné  
pistole. Občerstvení zajištěno.  

Těší se na Vás Klub otevřených dveří a 
Klub Babí léto Kasejovice   

TVRZ LNÁŘE  
nabízí všem, kdo provozují lidové řemeslo, možnost  
prezentovat svou práci a výrobky širší veřejnosti  

na Mikulášském řemeslném trhu,  
který proběhne dne 5. 12. 2009 na Tvrzi ve Lnářích.  

Prosíme všechny zájemce, aby nás kontaktovali do 27. 11.  
na telefonním čísle 380 423 770 nebo na mailové adrese 

tvrzlnare@blatna.net. 

Obec Lnáře zve širokou veřejnost  na 
 

MIKULÁŠSKÝ ŘEMESLNÝ TRH,  
 

spojený s výstavou perníčků  
a paličkované krajky, 

 

který se koná 5.  12. 2009 
od 9:00 do 13:00 na T V R Z I  

v e  L n á ř í c h .  
 

„Přijďte pobejt!“  
Můžete u nás obdivovat  

šikovnost  místních  
řemeslníků  a  třeba i koupit 

 vánoční dárek, který potěší.   

Česká genealogická a 
heraldická společnost 
v Praze, Obec Lnáře,  
Tvrz Lnáře, Galerie a 

infocentrum 

srdečně zvou  na přednášku  „Putování za předky“ 
Základy občanského rodopisu aneb „jak na to“ 

(předpokládaná délka asi 3 hod. s přestávkou) 
 

přednáší Helena Voldánová z ČGHSP 
Přednáška je vhodná zejména pro začínající a 

mírně pokročilé rodopisce, matrikáře a  
kronikáře obcí, knihovníky ad. 

Program přednášky na http://tvrz.lnare-obec.cz/ 

———— ———— 
 

Pořadatelé VÁNOČNÍHO KONCERTU 
děkují touto cestou sponzorům: 

P+V Elektronic s. r. o. Kasejovice 
P- OKNA s. r. o. Kasejovice 



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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———————————————— 
●  Koupím seno. Tel. 603 724 745 
———————————————— 
● Prodám ROTOPED,  3  lus t ry 

(1xkouřové sklo, 2x bílé sklo), šicí 
stroj VERITAS - šlapací (entl, vyšívá-
ní apod.), koberec běhoun—nový, 
proužkovaný, šířka 90 cm, délka 10 m 
tel. 603 323 205 

————————————————   
● Prodám ruční káru (velká kola) a že-

lezné trubky na oplocení průměr 5 cm 
tel. 605 551 061  

/areál fy AGROCHOV a.s./ 
nabízí: 

● pořez dřeva, dodávku dřeva, 
stavební řezivo, sušení řeziva 

● prkna hraněná, nehraněná, 
krovy dle požadavku 

● impregnace, moření 
● palivové dřevo z výroby palet, 

palivové dřevo, odřezky 
(balíky) 

   Doprava zajištěna. Kontakt: 
 602 269 187, 724 756 093  

SDH ŘESANICE A KLUB PŘÁTEL 
 ZELENÉ SEDMY 

Vás srdečně zvou  
na 6. ročník turnaje  

o putovní pohár a další ceny  
 

 

V ŘESANICÍCH V KULTURNÍM 
ZAŘÍZENÍ 

 

Startovné:  
200 Kč, včetně občerstvení 

 

Časový program turnaje: 
● do 12.30 prezentace 
● od 12.30 do 13.00 losování 1. kola 
● od 13.00 do 14.30 hrací doba 1. kola 
● od 14.40 do 16.00 hrací doba 2. kola  
● od 16.00 do 16.30 přestávka, občer-

stvení 
● od 16.30 do 18.00 hrací doba 3. kola 
● do 19.00 vyhlášení  
 

Rozhodčí: 
Behenský, Červený, Šampalík 

 

Hlavní pořadatel: 
 Ing. Václav Šampalík tel. 606 109 638 

 

Podmínky účasti:  
● včasná prezentace do 12.30 h 
● sportovní vystupování a dodržování 

pravidel a řádů  
● respektování výroků rozhodčích 
 

Soutěž: 
 Turnaj je otevřený, hraje se desetiha-
léřový mariáš podle pravidel platných 

v Řesanicích. 

 

Na Vaši účast se těší  
vyznavači mariáše   

Ing. Václav Šampalík, hlavní pořadatel 

Od posledního dubna se utkávali každý týden naši nohejbalisté v Okresní 
přeboru Plzeň-jih. Letos se přeboru zúčastnilo rekordních 13 družstev. V základ-
ním kole se hrál systém každý s každým. Celkové skóre pro sehrání 12 kol bylo 6 
výher, 3 remízy a 3 prohry  a to s lídrem soutěže z Hájů s B týmem Prádla a stále 
se lepšícím Bzí. Po prázdninách se rozehrálo play-of, kde se spolu utkaly 1-7 tým 
a 8-13 tým. Odvety jsme zvládli takto: Kasejovice-Bzí  3:3, Kasejovice-Háje 1:5, 
Kasejovice-Letiny 5:1, Kasejovice-Vodokrty 1:5, Kasejovice-Roupov 3:3, Ka-
sejovice-Prádlo 3:3. Tým, který nás reprezentoval: Kulík L., Horal R., Kališ P., 
Hokr R., Čech J., Šimůnek K., Zelenka J., Kulík J. a další, kteří jen střídali a do-
plnili „A“ mužstvo.                                                                              Libor KULÍK   

1. NO Háje 34 bodů 

2. Sokol Černý baron Prádlo „B“ 28 bodů 

3. ZCHP Bzí 23 bodů 

4. SK Vodokrty 21 bodů 

5. NC Bezinkáři Roupov „A“  20 bodů 

6. NC Sokol Kasejovice 20 bodů 

7. 1.NC Škrpál 1415 Letiny 18 bodů 

8. TJ Úslavan Ždírec 18 bodů 

9. Tichota — TEAM Zelené 17 bodů 

10. AVZO NC Čižice „B“ 14 bodů 

11. TJ Řenče 10 bodů 

12. NC Bezinkáři Roupov „B“ 8 bodů 

13.  TJ Střížovice 3 body 

TABULKA OP PLZEŇ-JIH 2009 

        V sobotu 10. října 2009 se sešlo osmnáct kasejovických nohejbalistů, aby 
vyhodnotili uplynulou antukovou sezónu a zahájili sezónu v hale. Při této příleži-
tosti se uskutečnil jubilejní dvacátý miniturnaj trojic. Všichni se rozdělili do třech 
výkonnostních košů jako na mistrovství světa a rozlosovalo se 6 trojic. Všech 15 
utkání se hrálo na ostří nože, protože se všichni známe a nikdo nechtěl s kamará-
dem prohrát. Na závěr se vyhlásili výsledky, snědl guláš a  všichni jsme pospí-
chali na kvalifikaci na mistrovství světa ve fotbale Česko-Polsko v půl deváté.  
Celkové pořadí losovaného miniturnaje: 1. Kališ P., Liška D., Prchal S.; 2. Čech 
J., Šimůnek K., Balek O.; 3. Zelenka J., Bouše J., Horal K. ml. 4. Horal R., Ma-
tějka J., Škyrta M. st.; 5. Kulík L., Vodička J., Topinka M.; 6. Kulík J., Škyrta M. 
ml., Rezek Z..                                                                                     Libor KULÍK   

Nevíte, co darovat své blízké osobě  
k Vánocům ? 

Salon Bellisimma v Kasejovicích nabízí 
dárkové poukazy a nebo originální 

značkové parfémy za bezkonkurenčně 
nízké ceny, kterými uděláte radost. 

Přijďte se přesvědčit ! 
Těší se Vás Michaela Weise   


