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

 
 

 
 

● Usnesení z ustavujících zasedání 

● Bývalá hospoda v Doţicích lehla popelem 

● Adventní tvoření v Hradišti 

● Ţákyně kasejovické školy se umístily na 

druhém a třetím místě v celostátní soutěţi 

● Smolivečtí předškoláčci si vyzkoušeli škol-

ní lavice 

● Řesanický pohár putuje do Kasejovic 
 

 

Kulturně - společenské a vzdělávací   

 centrum města Kasejovice 
 
 

vás srdečně zve  
   

 

 

 

 

 

             Milí přátelé,  

poslední listopadová neděle otevřela dveře adventu. 

Toto slovo pochází z latinského slova adventus – příchod. Pro 

mnohé z nás je tento čas dobou největšího shonu, čekání na 

příchod vánočních svátkŧ a konec roku. Podstata adventního 

času je ale někde jinde. Je to doba, v níţ se lidé mají vnitřně 

připravit na příchod Spasitele, který si kaţdoročně připomíná-

me o Vánocích, kdy slavíme svátek narození Jeţíše Krista.  

Doba adventní je pro většinu z nás časem, ve kterém 

začínáme hodnotit pomalu se končící rok. Pokud bych tak 

měla učinit i já, mohu říci, ţe to bylo období velice náročné, 

ve kterém se nám podařilo uskutečnit celou řadu zajímavých a 

zároveň finančně náročných akcí. Na druhé straně zŧstaly vě-

ci, které se nám zrealizovat či napravit nepodařilo, ať jiţ z 

finančních či časových dŧvodŧ.  

Rok 2010 byl rokem, ve kterém proběhly volby do 

obecních zastupitelstev a senátu. Podzimní komunální volby 

na mnohých místech výrazně zamíchaly kartami. K určitým 

změnám došlo také na kasejovické radnici, kde do městského 

zastupitelstva zasedli noví členové. Chtěla bych touto cestou 

ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli k mému znovuzvo-

lení do funkce starostky.  

Nový rok, který se za necelý měsíc naplno rozběhne, 

bude rokem, ve kterém bychom chtěli začít realizovat další 

z plánovaných akcí uvedených ve volebním programu. Kromě 

toho bude město Kasejovice nadále podporovat a rozvíjet spo-

lupráci s mateřskou a základní školou a dalšími místními spol-

ky a organizacemi. Neméně dŧleţité bude pro město Kasejovi-

ce organizování kulturních a vzdělávacích akcí v kulturně-

vzdělávacím a společenském centru, účast v rŧzných soutěţích 

a realizace dalších aktivit, které významně přispějí ke zlepšení 

ţivota lidí v Kasejovicích a okolních vesnicích.  

Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřála poku-

sit se dobu adventní proţít poněkud klidněji neţ v předchozích 

letech, příjemně proţít vánoční svátky a úspěšně vstoupit do 

nového roku 2011.  

                              Marie Čápová, starostka města Kasejovice  

 

Na první adventní 

neděli 28. listopadu 

2010 zemřel v Kněţ- 

ském domově v Čes- 

kých Budějovicích – 

Suchém Vrbném ve 

věku 86 let páter 

František Paroubek.         

Narodil se 20. února 

1924 v Domaţlicích. 

Po vysvěcení na 

kněze roku 1949 krátce pŧsobil jako kaplan v Kašperských 

Horách. V letech 1950-1953 absolvoval vojenskou sluţbu u 

pomocného technického praporu. Od roku 1954 byl kapla-

nem v Sušici a od 1. prosince 1954 do 31. ledna 2000 admi-

nistrátorem v Kotouni. V letech 1957 – 2000 dojíţděl záro-

veň do farnosti Kvášňovice. Od 1. dubna 1982 začal vykoná-

vat duchovní správu v Kasejovicích, kde pŧsobil aţ do 31. 

ledna 2000. Ani potom se Kasejovicím jako farář nevzdálil, 

neboť aţ do 31. ledna 2003 pracoval jako výpomocný du-

chovní v nedaleké Kotouni.  

 Do konce roku 2006 ţil páter František Paroubek 

v kasejovickém domě s pečovatelskou sluţbou, odkud poz-

ději odešel do Kněţského domova v Českých Budějovicích – 

Suchém Vrbném, kde 28. listopadu 2010 zemřel. Páter Pa-

roubek byl v Kasejovicích a okolí velmi oblíbeným duchov-

ním správcem. Dne 26. června 1997 mu udělilo kasejovické 

obecní zastupitelstvo u příleţitosti 100 let výročí děkanství 

v Kasejovicích čestné občanství za dlouholetou duchovní 

činnost v místní farnosti.  

 Poslední rozloučení s páterem Františkem Paroubkem 

se konalo 3. prosince 2010 v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném. Po zádušní mši 

a obřadech posledního rozloučení byl převezen na hřbitov 

sv. Otýlie a pohřben do kněţského hrobu.              

      - rkn- 

        

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.1.2011 

Příjem příspěvkŧ do KN č.1/ 2011  do 31.12.2010 
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Dŧm s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích nabízí volné 

byty pro soběstačné seniory. Dále zajistí případným 

zájemcŧm dovoz obědŧ. Více informací na tel. 371 

595 227.                                       -rkn-                 

 V úterý 9. listopadu se na sále kasejovického kulturně

-společenského centra konalo ustavující zasedání nově zvole-

ného Zastupitelstva města Kasejovice. Vedením zastupitel-

stva byl pověřen Václav Kalbáč. Nejprve byli nově zvolení 

členové zastupitelstva a veřejnost seznámeni s programem.  

Následovalo určení ověřovatelŧ zápisu a zapisovatele a 

schválení navrţeného programu.  

 Hlavními body programu bylo zvolení nového staros-

ty a místostarosty. Tajným hlasováním byla pro další volební 

období starostkou města Kasejovice zvolena Marie Čápová, 

na funkci místostarosty byl zvolen Václav Červený. Poté byli 

zvoleni noví členové rady. Těmi se stali Marie Čápová, Vác-

lav Červený, Václav Kalbáč, Eva Chárová a Václav Jakub-

čík.  

 Dalším bodem programu bylo zřízení finančního a 

kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru byl zvolen 

Josef Hulač. Dalšími jeho členy se stali Karel Fiala a Karel 

Suda. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Hana Čer-

nochová. Dalšími jeho členy byli zvoleni Jiří Buriánek a Jo-

sef Šimáně. Po odsouhlasení rozhodnutí o odměnách za vý-

kon funkcí neuvolněným členŧm zastupitelstva následovala 

diskuse. Při ní nově zvolená starostka města Kasejovice Ma-

rie Čápová poděkovala členŧm nového zastupitelstva za pod-

poru a popřála všem hodně úspěchŧ při další spolupráci 

v následujících čtyřech  letech.  

                              Štěpánka Löffelmannová 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE 

URČUJE: 

● ověřovateli zápisu Karla Fialu a Karla Sudu a zapisova-

tele Marii Řehořovu 
 

SCHVALUJE: 

● program ustavujícího zasedání 

● schvaluje   tajný zpŧsob volby  starosty, místostarosty, 

členŧ rady, předsedŧ finančního a kontrolního výboru a 

jejich členŧ 
 

VOLÍ: 

● členy volební a mandátové komise Josefa Pěčka a Jose-

fa Šimáněho 

● členy návrhové komise MVDr. Václava Červeného a 

Václava Kalbáče 

● starostou města Ing. Marii Čápovou narozenou 30.3. 

1956 s počtem hlasŧ 12 

● místostarostou města MVDr. Václava Červeného 

s počtem hlasŧ 10 

● členy rady: 

      Bc. Václava Jakubčíka  s počtem hlasŧ 13 

      Václava Kalbáče s počtem hlasŧ 10 

      Evu Chárovou s počtem hlasŧ 8 

● předsedou finančního výboru Josefa Hulače  s počtem 

hlasŧ 9 

● předsedou kontrolního výboru MVDr. Hanu Černo-

chovou  s počtem hlasŧ 13 

● členy finančního výboru 

      Karla Sudu s počtem hlasŧ 11 

      Karla Fialu s počtem hlasŧ 9 

● členy kontrolního výboru  

      MUDr. Jiřího Buriánka  s počtem hlasŧ 13 

      Josefa Šimáněho s počtem hlasŧ 9 
 

ZŘIZUJE: 

● finanční výbor a kontrolní výbor. Oba budou tříčlenné.                   
 

URČUJE: 

● v souladu s § 84 odst.2 písm. k) zákona o  obcích, ţe pro  

výkon  funkce  starosty  a   místostarosty města bude 

člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

● v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích       

stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena      

zastupitelstva města a to ode dne  10.11. 2010 takto: 

      - člen zastupitelstva ve výši 360 Kč  

      - člen rady ve výši 1 300  Kč 

      - předseda výboru ve výši 1 120  Kč  

      - člen výboru ve výši  880  Kč 

Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolně-

ným členŧm  zastupitelstva poskytne pouze za výkon funk-

ce, za nichţ podle rozhodnutí zastupitelstva náleţí nejvyšší 

odměna. 

Nově zvolení členové zastupitelstva města Kasejovice.   foto - vb- 

 Upozornění motoristŧm 
 

 

MÚ Kasejovice ţádá občany, aby neparkovali 

v zimním období na místních komunikacích a 

umoţnili tak odklízení sněhu.         -rkn-             

 

 

Myslivecké sdruţení Kasejovice 

zve na  

 

 
 

18. 12. 2010  ve 20 hod. 
 

Na sále u Adamcŧ - hraje skupina Vybro. 

 BOHATÁ TOMBOLA! 

Vstupné 100 Kč. 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 

SCHVÁLILA: 

● předloţený program 

● jednací řád rady města s platností od 29.11.2010 

● zřídit podpisový vzor Ing. Marie Čápové, MVDr. Václa-

va Červeného a Dany Chaloupkové pro jednání 

s bankami za Město Kasejovice. 

● sloţení inventarizační komise pro zajištění inventarizace 

hospodářských prostředkŧ k 31.12. 2010. Sloţení inven-

tarizační komise je nedílnou součástí usnesení.  

● změny v rozpočtu města č. 11/2010. Změny rozpočtu 

města č. 11/2010 jsou nedílnou součástí usnesení.  

● smlouvu o partnerství na projekt „Vytvoření sítě venkov-

ských komunitních škol  v Pošumaví-místních partnerství 

zaměřených na  prosazování rovných příleţitostí ţen a 

muţŧ“.  

● kritéria odměňování ředitelŧ Základní a Mateřské školy 

Kasejovice.  

● odměnu za výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 

2009/2010 řediteli  Základní školy Kasejovice a ředitelce 

Mateřské školy Kasejovice.  

● základní škole Kasejovice nákup drobného dlouhodobého 

hmotného majetku a to vybavení dvou učeben nábytkem 

do výše100 000 Kč.  

● Mateřské škole Kasejovice nákup drobného dlouhodobé-

ho hmotného majetku a to vybavení dvou učeben nábyt-

kem do výše 60 000Kč. 

● datum konání zastupitelstva města 13.12. 2010 od 18.00 

h a program zasedání:  
      - Jednací řád zastupitelstva města 
       - Rozpočet města na rok 2011 a pověření rady města 

       prováděním změn ve  výdajích a pověření starostky 

       schválit změnu v rozpočtu města v rámci  projektu Zá 

       kladní školy Kasejovice „Poznávej svŧj kraj“ 

       - Koupě pozemkŧ v k. ú. Kasejovice 

       - Předání majetku Základní škole Kasejovice    

       - Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú.    

       Kladrubce – ČEZ distribuce  

● prodlouţení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. 

č. 219/6 o výměře 2 370 m2 v k. ú. Kasejovice Marii Su-

dové,  bytem Kasejovice 113 do 31.12. 2014.   

● prodlouţení nájemní smlouvy o pronájmu 1  ks nádrţe na 

kapalný plyn propan a propan butan o jednotlivém obsa-

hu 4,8  m3 se zpětnou platností od 2.2. 2010  na dobu 

určitou do 1.2. 2014.    

● Dodatek č. 40 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, 

třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ 

pro město  

● odpis publikací nenalezených, poškozených nebo zastara-

lých z Obecní knihovny Kasejovice viz soupis.    

● finanční příspěvek z Programu přímé podpory nezisko-

vých organizací ve výši 11 000 Kč Klubu otevřených 

dveří.   

PROJEDNALA: 

● situaci ohledně dořešení vlastníka pozemku parc. č. 

1336/14. 

 

 

 
  

 Rok se s rokem sešel a v Řesanicích v kulturáčku se 

opět zasedlo ke stolŧm, aby se uskutečnil jiţ sedmý ročník o 

Putovní pohár v „řesanickém voleném mariáši“. 

Tento turnaj je desetníkový a hraje se podle pravidel daných 

v Řesanicích. Letošního turnaje se zúčastnilo 36 hráčŧ mari-

áše, kteří byli rozlosováni k devíti stolŧm. Po tříkolovém 

maratonu rozhodčí vyhlásili tyto výsledky. Drţitelem hlavní 

ceny a „Putovního poháru“ se stal Miroslav Drnek 

z Kasejovic, na druhém místě se umístil Josef Faměra 

z Polánky, a třetí místo obsadil Michal Juráček z Polánky. 

 Klub přátel Zelené sedmy a SDH Řesanice děkují 

všem organizátorŧm a hlavně sponzorŧm za hodnotné ceny a 

zdárný prŧběh turnaje a těší se na další spolupráci. 

SPONZOŘI TURNAJE: TTC MARCONI, AGRO BLAT-

NÁ, AGROCHOV KASEJOVICE.SMOLIVEC, STILL 

PRAHA, TESLA BLATNÁ, FRUTA BLATNÁ,LUKR PL-

ZEŇ, MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE, MYSLI-

VECKÉ SDRUŢENÍ KASEJOVICE, PRESSOL, NOVUM 

CZECH PRAHA, MONSANTO, RABBIT, PIVOVARSKÝ 

DVŦR PURKMISTR, AGROSPOL CHOCENICE, AN-

TIKVARIÁT JAN VEBR, MVDR. LADISLAV JANOVEC, 

ING. JOSEF ŠELEPA, ING. VÁCLAV ŠAMPALÍK, ING. 

FRANTIŠEK SEDLÁK. 

Na stupních vítězů zleva:  Josef Faměra z Polánky, upro-

střed vítěz putovního poháru Miroslav Drnek Z Kasejovic a  

třetí Michal Juráček z Polánky. 

 ● ţádost o povolení stavby rodinného domu na pozemku 

parc. č. 1157/2 v k. ú. Kasejovice.  

● rozpočet Města Kasejovice na rok 2011 a doporučuje  

zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Kasejovice 

na rok 2011. Rozpočet Města Kasejovice na rok 2011 je  

nedílnou součástí usnesení. 

● rozpočtový výhled na r. 2011-14 a doporučuje zastupitel-

stvu města schválit  rozpočtový výhled na r. 2011-2014. 

Rozpočtový výhled na r. 2011-2014 je nedílnou součástí 

usnesení.    
    

VZALA NA VĚDOMÍ: 

●  ţádost o změnu územního plánu a odprodej pozemku č. 

parc. 220/1 v k. ú. Kasejovice.       
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 V sobotu 6.11. 2010 došlo k velkému po-

ţáru patrové budovy bývalého pohostinství v obci 

Doţice. „Na kouř, který v ranních hodinách zpo-

zoroval, nás upozornil místní občan Václav Ku-

ba“, říká Robert Krejčí, člen Sboru dobrovolných 

hasičŧ Doţice, který vyhlásil poplach. To uţ se 

sbíhali nejen členové SDH, ale i další občané, 

kteří se snaţili pomoci. „Příprava techniky se 

vyplatila, během několika minut jsme byli připra-

veni hasit. Museli jsme ale počkat na odpojení 

elektřiny“, dodává Krejčí. Poţár, který vznikl v 

prvním patře pravděpodobně od elektroinstalace, 

se podařilo zlikvidovat během několika hodin. 

Značnému poškození budovy se i přes rychlý 

zásah nepodařilo zabránit. Naštěstí nedošlo k ţád- 

ným zraněním. 

        V Doţicích naposledy hořelo v roce 2007, 

kdy došlo k úplnému zničení stodoly p. Lukáše. 

V roce 2005 pak menší poţár zničil uskladněné 

seno. Mezi největší poţáry v Doţicích patří ten z 

roku 1947, kdy blesk zapálil kostel sv. Michaela  

archanděla. 

  Zásahu se mimo místního SDH zúčastnily 

HZS Nepomuk, HZS Přeštice, SDH Kasejovice, 

SDH Mladý Smolivec, SDH Starý Smolivec a 

SDH Radošice.                                -vb- 

 

Třetí etapa rozsáhlé rekonstrukce kostela 
 

Třetí etapa opravy kostela začala 1. 11. 2010. Při této etapě bu-

deme opravovat střechu na lodi kostela. Předpokládané náklady na opra-

vu budou činit téměř 350 tis. Kč. Jedná se o poslední etapu rekonstrukce 

střechy, která by měla skončit do konce listopadu, ale rozhodně se nejed-

ná o poslední etapu rekonstrukce kostela. Další na řadě budou okna a 

dveře a samozřejmě fasáda. Vše ale záleţí na získání finančních příspěv-

kŧ. Doufejme, ţe budeme úspěšní a nějaké prostředky obdrţíme. Na třetí 

etapu jsme obdrţeli z havarijního programu Ministerstva kultury dotaci 

ve výši 255 tis. Kč. Sečteme-li všechny tři etapy, obdrţeli jsme celkem 

855 tis. Kč a náklady na opravu celé střechy se vyšplhaly na 1050 tis. Kč. 

 Při druhé etapě opravy kostela, která probíhala na konci loňské-

ho roku, jsme museli nechat zhotovit nový zvon – umíráček, do sanktus-

níkové věţe kostela. Pŧvodní zvon byl prasklý a oprava byla nutná. Za-

slali jsme jej do zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová v Brodku u 

Přerova. Autorka Leticie Vránová – Dytrychová nám podle pŧvodního 

zvonu zhotovila zvon nový. Pŧvodní zvon byl roztaven a pouţit jako zá-

kladní materiál pro zvon nový. Zvon se jménem Marie nám v pátek 5. 

listopadu 2010 pokřtil pan farář Vančo, který zde  v kostele slouţí pravi-

delně vţdy v pátek jednou za čtrnáct dní mši svatou. Zvon nese jméno po 

paní Marii Krejčové z Doţic, která na jeho zhotovení věnovala spolu s 

manţelem dar ve výši 20 tis. Kč. Na nás uţ zbyla doplatit jen částka 3 tis. 

Kč. Za tento dar bych chtěla paní Krejčové poděkovat. Zároveň manţe-

lŧm Krejčovým patří dík i za celoţivotní péči o kostel, o který se starají 

více neţ vzorně…. 

                                    Eva Kubová 
foto -vb- 

Čas, kdy křesťané slaví narození 

Jeţíše Krista. Slovo, které má 

zvláštní moc, Boţí slovo stalo se 

v něm člověkem. Ten krátký čas je naplněn přípravami, úklidem, náku-

py a plánováním, koho tentokrát poctíme svojí návštěvou  . 

Dovolte mi, milí spoluobčané naší kasejovické obce a farníci, abych Vám připomněl  

ještě jednou dŧleţitou přípravu. A to přípravu nitra. Člověk proţívá veškeré události 

krásně, pokud je v něm mír. Nezapomeňte na smíření se s lidmi v rodinách, kruhu 

přátel a sousedství. Neberte tato slova jako farářovo kázání v Kasejovických novi-

nách, ale spíše jako připomínku, ţe ovocem vnitřního míru je radost. 

K blíţícím se svátkŧm chci Vám všem popřát hodně pokoje v srdci, zdraví 

a boţí milosti. Nemocným sílu, naději a uzdravení. Starším a osamělým, aby nebyli 

v tomto čase osamocení.  Dětem „bohatého Jeţíška“. Manţelŧm ten zvláštní pocit 

lásky, která dokáţe všechno odpustit a vítězit nadevše. Ať nikdo není sám a nepláče 

jako ztroskotanec nad nepřízní osudu. 

 Bŧh miluje kaţdého člověka. Také tady, v malé obci jakou jsou Kasejovice. 

        P. Robert Paruszewski 

Zveme vás na vánoční mše: 
 

24.12 půlnoční 

22.00 Lnáře  

24.00 Kasejovice  
 

25.12. sobota, Boží hod Vánoční 

  8.00 Kocelovice 

  9.30 Kasejovice  

11.30 Budislavice  
 

26.12. neděle, sv. Štěpána 

  8.00 Lnáře 

  9.30 Kasejovice 

11.30 Kotouň 
 

01.01.2011 sobota Nový rok 

  8.00 Kocelovice 

  9.30 Kasejovice 

11.30 Kotouň 
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

URČUJE: 

● zapisovatele – Zahradníková Anna 
 

SCHVALUJE: 

● program zasedání 

● zvolení jednoho místostarosty 

● do funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn 

● tajnou volbu starosty a místostarosty 
 

VOLÍ: 

● ověřovatele zápisu - Slavíček Miroslav, Šmíd Pavel 

● členy volební komise - Krejčík Stanislav, Hlinka Václav, 

Trhlík František,  

● členy návrhové komise – Fiala Jan, Šmíd Pavel, Krejčí 

Václav 

● ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích: 

      - starostku obce Evu   Kubovou, narozenou 3. 5. 1970 

      počtem hlasŧ 11 

      - místostarostu obce Jana  Spoura, narozeného 18. 7. 1978 

      počtem hlasŧ 6              

  

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

VOLÍ: 

● ověřovatele zápisu – František Trhlík, Václav Fiala 

● předsedou finančního výboru Miroslava Slavíčka 

● předsedou kontrolního výboru Václava Fialu 

● členy finančního výboru Fiala Jan, Šmíd Pavel 

● členy kontrolního výboru Kříţová Marie, Krejčí Václav 

● členy stavební komise Trhlík František, Hlinka Václav, 

Krejčík Stanislav 
 

JMENUJE: 

● hodnotící komisi pro zadávací řízení projektu 

„Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“ ve slo-

ţení Eva Kubová, Jan Spour, Ing. Otakar Friedrich, 

Miroslav Slavíček a Václav Fiala 
 

SCHVALUJE: 

● program zasedání 

● rozpočtové opatření 8, 9/2010 

● odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolně-

ného člena zastupitelstva 8.000,-- Kč měsíčně od 1. 11. 

2010 

● odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvol-

něného člena zastupitelstva 1.520,-- Kč měsíčně od 1. 

11. 2010 

● odměnu člena výboru 1.210,-- Kč měsíčně od 1. 11. 

2010 

● odměnu člena zastupitelstva 1.180,-- Kč měsíčně od 1. 

11. 2010 

● prodej nemovitosti čp. 40 v k. ú. Doţice (Káchovna), 

parcelu st. č. 27/2 v k. ú. Doţice o výměře 215 m2 a 

parcelu č. 101/2 v k. ú. Doţice o výměře 90 m2 vše 

dohromady za cenu 550.000,-- Kč manţelŧm Ţáčko-

vým, bytem Na Radosti 699, 336 01 Blovice 

● ţádost SDH Doţice na zakoupení hadic a kulového roz-

dělovače 

● zápisy v kronikách našich obcí za rok 2009 

● stanovení data zahájení zadávacího řízení projektu 

„Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti“ na den 

30. 11. 2010 a oslovení pěti stavebních firem 

● finanční příspěvek na opravu kostela v Budislavicích ve 

výši 15.000,-- Kč 

● sníţení nájmu v hostinci v Mladém Smolivci na částku 

1.300,-- Kč/měsíčně od měsíce prosince 2010 bez pro-

nájmu zasedací místnosti 

● sníţení nájmu v hostinci ve Starém Smolivci na částku 

1.500,-- Kč/měsíčně od měsíce prosince 2010 bez pro-

nájmu sálu a přísálí 
 

ZŘIZUJE: 

● finanční a kontrolní výbor, oba tyto výbory budou 

tříčlenné 

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 

URČUJE: 

● ověřovateli zápisu Václava Houlíka a Václava Panušku 
 

SCHVALUJE: 

● program veřejného zasedání 

● počet tří členŧ kontrolního výboru - 9 hlasy 

● počet tří členŧ finančního výboru - 9 hlasy 

● volební a mandátní komisi - Boţena Rašková, Marek Jiří 

a Zdeněk Dovín - 9 hlasy 

● návrhovou komisi - Ing. Václav Bumbička, Jiří Strnad, 

Eva Pruţincová - 7 hlasy 

● veřejnou volbu starosty a místostarosty - 9 hlasy 

● uvolněného starostu - 9 hlasy 

● měsíční odměnu člena zastupitelstva 350 Kč - 9 hlasy 

● měsíční odměnu předsedy finančního a kontrolního výbo-

ru 700 Kč - 8 hlasy 

● měsíční odměnu místostarosty 2000 Kč - 7 hlasy 
 

VOLÍ: 

● starostu Miroslava Cikána - 8 hlasy 

● 2 místostarosty - 9 hlasy 

● 1. místostarostu Ing. Václava Bumbičku - 8 hlasy 

● 2. místostarostu Václava Houlíka - 8 hlasy 

● finanční výbor ve sloţení Pavel Kadič, Jiří Strnad a Pavel 

Fedák - 6 hlasy 

● předsedu finančního výboru Pavla Kadiče - 8 hlasy 

● kontrolní výbor ve sloţení Jiří Jirka, Václav Panuška, Pa-

vel Pechr - 6 hlasy 

● předsedu kontrolního výboru Jiřího Jirku - 8 hlasy 

 

 

Příjemné a klidné prožití svátků vánočních, 
hodně zdraví, štěstí,úspěchů a pohody v novém roce Vám 

všem přejí zastupitelé obce Mladý Smolivec. 

 



 

 

 

ZAHÁJEN PRODEJ RYB 
● cena 60 Kč / kg 

● každý den 8.00 – 18.00 hod. 
 

Šampalíkovi, Polánka 17  

tel. 371 595 355, 607 902 273 
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 

URČUJE: 
● ověřovateli  zápisu pana Miroslava Merhouta a Ing.      

Františka Červeného  

  

SCHVALUJE: 
● program ustavujícího zasedání 

● jednoho místostarostu 

● veřejný zpŧsob volby starosty a místostarosty 
 

ZŘIZUJE: 
● finanční a kontrolní výbor a kulturní komisi. Oba výbory 

budou tříčlenné, kulturní komise bude tříčlenná. 
 

VOLÍ: 
● starostou obce pana Karla Čadu 

● místostarostkou paní Jaroslavu Ladmanovou 

● předsedou finančního výboru pana Miroslava Merhouta 

● předsedou kontrolního výboru pana Václava Šulce 

● předsedkyní kulturní komise paní Hanu Punčochářovou 
 

ODKLÁDÁ: 
● volbu členŧ kontrolního a finančního výboru a kulturní 

komise z dŧvodu nedostatku kandidátŧ na členství ve 

výborech a kulturní komisi na nejbliţší zasedání. 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● ověření voleb do zastupitelstva obce dle sdělení registrač-

ního úřadu o platnosti voleb 

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 

URČUJE: 
● ověřovateli zápisu p. Václava Šulce a p. Pavla Nováka  

a zapisovatelem  pí.  Jaroslavu Ladmanovou 
 

SCHVALUJE: 
● program zasedání. 

● jednací řád Zastupitelstva obce Hradiště dle předloţeného 

návrhu. 

● rozpočtové změny č.6/2010 a č.7/2010. 

● členy inventarizační komise pro inventarizaci obecního 

majetku k 31.12.2010 dle předloţeného návrhu 

● přijetí p. P. Pouznara na obecně prospěšné práce s tím, ţe 

k ţádosti musí předloţit  rozhodnutí soudu 
 

JMENUJE: 
 

● členy finančního a kontrolního výboru a členy kulturní 

komise takto: 

     - finanční výbor: Josef Chvátal a Marie Sudová 

     - kontrolní výbor: Ing. František Červený a Marta Šulco- 

        vá 

     - kulturní komise: Olga Šulcová a Štěpánka Lexová 
 

STANOVÍ: 
● v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

odměnu za výkon funkce  neuvolněného starosty obce ve 

výši 6000,- Kč měsíčně, za výkon funkce neuvolněné mís-

tostarostky obce ve výši 2800,- Kč měsíčně, za výkon 

funkce předsedy výboru obce ve výši 550,- Kč měsíčně, za 

výkon člena zastupitelstva obce ve výši 140,- Kč měsíčně 

a za výkon předsedkyně kulturní komise obce ve výši 550,

- Kč měsíčně.  Odměna bude poskytována ode dne 

11.11.2010 a v případě náhradníka ode dne prvního zase-

dání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil. 

     Členové výborŧ obce a kulturní komise obce budou odmě-      

     ňováni 1x ročně dle posouzení výsledkŧ činnosti. 
 

POVOLUJE: 
● pí. Sudové provedení nezbytných úprav komínu v obecním 

bytě č.3 v čp.62 v Hradišti, s tím, ţe náklady spojené 

s úpravou bude hradit ţadatelka. Dále zajistí ţadatelka 

potřebnou revizi komína , taktéţ na své náklady. Při pří-

padném vystěhování z obecního bytu nebude pí. Sudová 

poţadovat náhradu vynaloţených výdajŧ na úpravu komí-

na. 
 

NESCHVALUJE: 
● proplacení ochranných pracovních pomŧcek panu Honsovi 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 
● dodací list na zakázku „Oprava hřiště v Hradišti“. 

 

 

 

 
 

 V sobotu 27.11. 2010 jsme se sešli na návsi – děti, 

rodiče a několik nadšencŧ k ozdobení vánočního stromku u 

kapličky. Ručně vyrobené řetězy z fazolek, klasické ozdoby 

a barevné dárečky proměnili obyčejný smrček v nádherný 

vánoční strom. Zdobili jsme všichni – děti, rodiče i přihlíţe-

jící. Dalším naším cílem byla klubovna, kde jsme opět jako 

v loňském roce tvořili adventní a vánoční dekorace. Věnce, 

svícny a stromečky. Všechny výrobky se zdařily, udělaly 

nám radost. 

 Následující první adventní neděli jsme slavnostně 

rozsvítili vánoční stromek. Děti si zazpívaly vánoční koledy 

a pro dospěláky byl připraven chutný svařáček. Prostě vá-

noční atmosféra jak má být. 

Fotodokumentace této akce  je zveřejněna na webo-

vých stránkách obce Hradiště: www.obec-hradiste.cz 

      J+P+J 

 

 

Město Kasejovice 

 
děkuje členkám Českého červeného kříže  

za uspořádání humanitárních sbírek. 

http://www.obec-hradiste.cz


 

 

 
 
 

 

pořádá  
o vánocích sportovní turnaje: 

 

26. 12. Turnaj ve stolním tenise 

             v KD v Kladrubcích 
 

30. 12.  Tradiční turnaj ve  florbale 
 
 

Zapálení ohňostroje se uskuteční   
31. 12. v 19 hodin  

u KD v Kladrubcích . 
 

Srdečně zveme všechny občany.  
z obce a okolí. 

 

V sobotu 27.11.2010 se 

v   místní   kavárně   Pohoda  uskutečnil  

0. ročník turnaje v šipkách. Soutěţících 

se přihlásilo 16 a pro všechny byly při-

praveny hodnotné ceny a občerstvení. 

 Celý turnaj probíhal v přátelské 

atmosféře. Přestoţe síly všech byly cel-

kem vyrovnané, do finále se doházela 

Diana Sedláková a Tomáš Kuryluk, 

který si nakonec domŧ odnesl pomyslné 

zlato. Na třetím místě skončil Roman 

Flandera ml.  

 Přestoţe pořadatelé předpokláda-

li větší účast hráčŧ, s prŧběhem celého 

soutěţního večera byli spokojeni a dou-

fají, ţe příští ročník šipkového turnaje 

bude minimálně stejně tak vydařený.  

 Touto cestou bychom také rádi 

poděkovali sponzorŧm, kteří věnovali 

ceny do soutěţe a kavárně Pohoda za 

moţnost uspořádání turnaje. 

                                     Jana Jeţková                                                                                      
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Ve středu 3. listopadu ráno v 7:30 

hodin jsme se shromáţdili se třídou 

na náměstí v Kasejovicích, kde jsme 

společně čekali na  autobus, který 

nás měl vézt do Plzně na muzikál 

„Ať ţijí duchové!“. Ten vznikl pře-

pracováním známého filmu stejného 

názvu. 

 Nečekali jsme příliš dlouho, 

poněvadţ autobus přijel asi za 5 mi-

nut. Nastoupili jsme a v klidu se 

usadili. Cesta nám příjemně utekla. 

Po příjezdu do Plzně, jsme se vypra-

vili do Domu kultury Inwest. Okolo 

nás bylo spoustu dětí z rŧzných škol, 

ale také malí školáčci, kteří vypadali 

trošku vyděšeně. Vešli jsme do Domu kultury a odloţili si své kabáty. Po přícho-

du do 2. patra se všichni pohodlně usadili do sedaček. Po chvíli zhasla světla a 

dveře se zavřely. Na podiu se objevily čtyři děti, které se nám představily a za-

zpívaly. Dále se tam objevil prodavač se svou švagrovou, ti si začali s dětmi po-

vídat. Ale prodavač byl velice pyšný a myslel jen sám na sebe. Byl proti všem 

názorŧm dětí, ţádný jejich nápad se mu nelíbil. Děti chodily na hrad, kde si hrá-

ly. Jednoho dne si usmyslely, ţe hrad opraví a budou na něm trávit více času. 

Vypravily se na obecní úřad jednat s paní starostkou, které se tento návrh velice 

líbil. Schvalovali ho skoro všichni, aţ na prodavače a jeho švagrovou. Děti se 

rozhodly dokázat, ţe nemají strach, a jako dŧkaz odvahy se šly v noci na hrad 

podepsat křídou. Jednu holčičku něco praštilo přes záda. V tu chvíli začaly 

všechny křičet a utíkat z hradu. Druhý den ráno hrad opět navštívily a seznámily 

se s bílou paní jménem Leontýnka, která byla také ještě dítě, a s jejím otcem, 

rytířem Brtníkem. Ten s návrhem na opravení hradu souhlasil a Leontýnka také. 

Nakonec i švagrová prodavače změnila názor a nápad dětí podpořila. A tak náš 

milý prodavač prohrál a hrad se přestavěl. Všichni byli spokojeni. Nakonec nám 

všichni zatančili a ještě jednou zazpívali. Po potlesku se zatáhla opona, rozsvítila 

se světla a otevřely se dveře. Zvedli jsme se a vyzvedli si své kabáty. 

 Autobus uţ na nás čekal. Usadili jsme se a nasvačili. Po příjezdu domŧ do 

Kasejovic pro nás byl připravený oběd. Divadlo i celý výlet se všem moc líbil a 

těšíme se, ţe budeme mít brzy moţnost si kulturní záţitek zopakovat. 
      

     Tereza Rousová, ţákyně 6. třídy   

 



 

 

 

 

 

 

Ve středu 3. listopadu se ţáci pří-

rodovědně-dějepisného krouţku, který Zá-

kladní škola Kasejovice realizuje v rámci 

projektu „Poznáváme svŧj kraj“, vypravili 

mapovat kapličky a kříţky tentokrát v dolní 

části Kasejovic. Navázali tak na akci 

„Mapování kříţkŧ a kapliček v horní části 

Kasejovic“, kterou ţáci tohoto krouţku 

realizovali společně se svými garanty 

v uplynulém školním roce.  

Od školy vedly první kroky ţákŧ 

na Jánské náměstí, kde si ţáci prohlédli 

kapličku sv. Jana Nepomuckého. Od svých 

učitelek se dozvěděli, kdy a proč lidé tyto 

kaple a kříţky stavěli. Z Jánského náměstí 

putovali směrem k fotbalovému hřišti, kde 

se zastavili u kříţe, který má v podstavci 

vytesaný letopočet 1895. Zde byli informo-

váni o tom, ţe přibliţně 1 km odtud smě-

rem na Lnáře se na červeně značené cestě 

nachází ještě jeden podobný kříţek pochá-

zející pravděpodobně z roku 1887. Na zpá-

teční cestě se ţáci seznámili s tím, jak pro-

bíhalo mapování kříţkŧ a kapliček v horní 

části Kasejovic v minulém školním roce a 

kde všude se takové objekty nacházejí.  

     Štěpánka Löffelmannová 

V druhé polovině listopadu proběhly v Základní škole Kasejovice 

„Příběhy bezpráví“. Jedná se o projekt společnosti Člověk v tísni, která ho 

v letošním roce nabídla školám jiţ potřetí. Hlavním posláním tohoto projektu 

je prostřednictvím filmové projekce a následné přednášky a besedy 

s pamětníkem či osobou znalou daného tématu ţákŧm přiblíţit poválečné ob-

dobí našich dějin.  

 Pro letošní rok si Základní škola Kasejovice vybrala film „Ztracená 

duše národa – Ztráta tradice“. Ţáci 8. a 9. ročníku měli příleţitost vidět doku-

ment pojednávající o situaci v Československu v v 50. letech 20. století, kdy 

docházelo z vystěhovávání selských rodŧ z jejich rodových hospodářství. Obě-

tem byl postupně zabaven majetek a mnozí z nich byli neprávem odsouzeni a 

uvězněni. O situaci v 50. letech na českém venkově ve filmu vypráví pamětní-

ci Ladislav Křivánek a Bohumil Loucký.  

 Po zhlédnutí dokumentu následovala přednáška Vladimíra Šavrdy, re-

daktora Blatenských listŧ, který se intenzivně zajímá o historii selských rodŧ 

na Blatensku. Na základě získaných informací si ţáci mohli vytvořit představu 

o tom, jak asi český venkov v polovině 20. století vypadal a kolik selských 

rodin stihl stejný osud, jako pamětníky vystupující ve filmovém dokumentu.  

      Štěpánka Löffelmannová 
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VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

KASEJOVICE „POZNÁVÁME SVŮJ KRAJ“  

NALEZNETE NA WEBOVÝCH  

STRÁNKÁCH PROJEKTU 
 

www.poznavamesvujkraj.cz 

www.poznavame-svuj-kraj.cz 

foto -lfs-

foto -lfs-

http://www.poznavamesvujkraj.cz
http://www.poznavame-svuj-kraj.cz
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Stejně jako v předchozích letech 

nabízí i letos Základní škola 

Kasejovice svým ţákŧm celou 

řadu zájmových krouţkŧ. Na 

prvním stupni mohou ţáci na-

vštěvovat krouţek recitační, ta-

neční, počítačový a angličtiny.  

Na druhém stupni mají starší 

ţáci moţnost navštěvovat dva 

sportovní krouţky – volejbalový 

a florbalový. Další krouţky ško-

la realizuje v rámci projektu „Poznáváme svŧj kraj“. Konkrétně se jedná o krou-

ţek výtvarný, který kromě tradiční výtvarné dílny nabízí krouţek keramický a 

paličkování. Zájemci o přírodu a památky z Kasejovic a okolí mohou navštěvo-

vat krouţek přírodovědně-dějepisný a ţáci se zájmem o práci s počítači krouţek 

PC-foto.  

Kromě zájmových krouţkŧ, které vedou učitelé kasejovické základní 

školy, pŧsobí na škole pobočka Základní umělecké školy Nepomuk, která ţákŧm 

nabízí výuku hry na rŧzné hudební nástroje a účinkování v souboru Notička. 

Mimo školu mohou ţáci svŧj volný čas smysluplně vyuţívat v Klubu otevřených 

dveří pro neorganizované děti a mládeţ v budově kasejovického kulturně-

společenského a vzdělávacího centra. Klub se školou spolupracuje při organizo-

vání rŧzných akcí.  

                                                       Štěpánka Löffelmannová 

 

V úterý 23. listopadu se 

v praţském Muzeu Policie České republi-

ky konalo slavnostní odpoledne u příleţi-

tosti vyhlášení vítězŧ výtvarné soutěţe 

pro děti nazvané „Dávají za nás ruku do 

ohně“ na téma „Máme rádi hasiče“. Slav-

nostního vyhlášení vítězŧ se zúčastnily 

také dvě ţákyně 9. třídy kasejovické zá-

kladní školy – Anna Mašková a Michaela 

Martínková, které se do soutěţe přihlásily 

se svými výtvarnými dílky. Ve věkové 

kategorii 11 – 16 let se Anna Mašková 

umístila na druhém a Michaela Martínko-

vá na třetím místě. Pro oceněné byl 

v Muzeu Policie České republiky připra-

ven bohatý doprovodný program, po je-

hoţ skončení si účastníci mohli prohléd-

nout jednotlivé muzejní expozice.  

 Kromě této soutěţe se Anna Maš-

ková stala vítězkou výtvarné soutěţe na-

zvané „Náš kraj, naše město“, kterou or-

ganizovala společnost Mediatel, 

spol.s.r.o. Obrázek s kasejovickým koste-

lem sv. Jakuba se stal vítězným obrázkem 

pro lokalitu Horaţďovice a je otištěn 

v telefonním seznamu Zlaté stránky pro 

Plzeňský kraj v části nazvané Místní 

stránky a to v rámci jednotlivých lokalit.  

 Poděkování patří oběma ţákyním 

– Anně Maškové a Michaele Martínkové 

za reprezentaci školy a jejich učitelce 

výtvarné výchovy Zdeňce Jadrné, která 

jim s přihlášením do výtvarných soutěţí 

pomáhala.  
 

           Štěpánka Löffelmannová 

  

      

 V pondělí 22. 11. navštívili prvňáčky ZŠ Kasejovice a paní učitelku Dag-

mar Myšákovou paní učitelka Věra Potocsková a předškoláčci z Mateřské školy 

Číţkov a paní učitelka Svatava Šlaisová a předškoláčci z Mateřské školy Starý 

Smolivec. Současní prvňáčci ukázali budoucím prvňáčkŧm, co uţ se ve škole 

naučili, jaká uţ umí písmenka (nejen číst, ale i psát). Dále jim zazpívali písničku 

a předali dárky, které si pro ně na tento den připravili. Prvňáčci předškoláčkŧm a 

paním učitelkám ukázali svoji třídu. Prošli s nimi také celou naši školu, včetně 

jednotlivých tříd na I. stupni, kde budoucí ţáčci mohli najít a pozdravit své starší 

kamarády. 

    Dětem i p. učitelkám se škola velmi líbila a jako poděkování zazpívali písnič-

ku.                                                                      Marie Růžičková 

 

foto -lfs-

foto -lfs-

Vítězný obrázek Anny Maškové. 
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MATEŘSKOU ŠKOLKU OŽIVILI PODZIMNÍČCI 
 

 Ve středu 10. listopadu se v kasejovické mateřské školce konalo v letošním 

školním roce jiţ druhé podzimní tvoření dětí a rodičŧ. Při prvním setkání si děti 

společně s rodiči vytvořily dýňové panáčky. Při druhém podzimním tvoření bylo                                

jejich úkolem vyrobit podzimníčky. K tomu si malí a velcí tvŧrci                                  

přinesli rozmanité druhy přírodnin, které během několika minut pro-

měnili v rŧzně tvarované obličeje lesních skřítkŧ, muţíkŧ, indiánŧ, 

strašidýlek a dalších lesních bytostí z pohádkové říše.  

S nápadem vyuţít při portrétovaní rŧzné druhy ovoce a zeleniny, 

obilné klasy, květiny, dřevo a další materiál z přírody přišel jiţ 

v 16. století italský malíř Guiseppe Arcimboldo. Ten se také pro-

slavil netradičním portrétem císaře Rudofa II. Habsburského. Tak 

proč této metody nevyuţít i dnes. Moţná by se divil, jaké fantastic-

ké nápady se dokáţou zrodit v hlavách dětí a jakou radost v nich 

hotové plastické obrazy vyvolají. S jistotou mŧţeme říct, ţe i druhé 

společné setkání dětí a rodičŧ se vydařilo, za coţ patří poděkování 

učitelkám mateřské školy a všem, kdo se na jeho zdárném prŧběhu podíleli.                                    

      Štěpánka Löffelmannová 

          Když vánoce obílí stromy sněhem, 

            tak je jaro posype květem... 

 
„Zima to je bílá paní, těšíme se všichni na ní. 

Potom přijdou vánoce, přesně jednou po roce“, 

budeme si říkat a těšit se společně na Jeţíška, 

Štedrovečerní nadílku pod zářícím stromečkem 

a magické kouzlo vánoc. 

 

O vánocích se budeme v naší školce těšit na: 

☺ Mikuláše ve školce 

☺ vystoupení pro seniory 

☺ tradiční vítání občánkŧ města Kasejovice 

☺ vánoční pohádku „Betlém“ - divadélko Šŧs 

☺ vánoční tvořeníčko v MŠ s rodiči 

☺ společné zpívání koled na náměstí 

☺ návštěvu DPS s dárečky 

☺ vánoční setkání s rodiči - besídka 

Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice 

 

 

 
 

Výstava chovatelů drobného zvířectva  

v Kasejovicích, kterou jsme společně 

navštívili a zvířátko, které u nás vyhrálo 

první místo  

 

Naše vánoční přání: 
 

Já bych rád k Betlému,  

k Jeţíšku malému.  

Mám doma křepeličku 

a pěknou ţeţuličku,  

ty mu odvedu. 

Zdráv budiţ Jeţíšku! 
 

Krásné a klidné vánoce,  

hodně štěstí a zdraví 

přejí děti a zaměstnanci  

Mateřské školky Kasejovice 

Obrázek namalovala Evelínka Matějovská. 

Canisterapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adventní inspirace s paní Beranovou 

z květinářství Slunečnice v Kasejovi-

cích. Názorně nám předvedla výrobu 

adventních věncŧ, svícnŧ a rŧzných 

vánočních dekorací. Patří jí poděková-

ní za opravdu inspirativní tvořeníčko v 

naší školce. 

foto -il-

foto -il-

foto -il-

foto -il- foto -il-foto -il-
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 Tesařské a pokrývačské 

 práce 
 

 

 

 

- zhotovuje krovy, pergoly, stání na auta, dřevěné podlahy, 

opravy a pokládku krytin, výškové práce, shazování sněhu  

a ledu z plochých střech 

 

 

 

 

 

 

 

 Ve čtvrtek 11. 11. 2010 jsme ve školce přivítali děti, 

paní učitelky a paní ředitelku E. Beránkovou z MŠ Vrčeň. 

Přijaly naše pozvání na besedu o biopotravinách a o zdravé 

výţivě, vedenou paní Hanou Moulisovou. Besedy se také 

zúčastnila paní starostka E. Kubová a pan M. Arnošt, zástup-

ce skupiny MAS sv. Jana z Nepomuku. 

 Paní Hana Moulisová si nejprve s dětmi povídala o 

domácích zvířatech, o ekologickém zemědělství a pěstování 

biozeleniny. Také dětem ukázala, jak tyto potraviny pozná-

me na obalech v obchodě. Zpestřením besedy byla ochutnáv-

ka s určováním biopotravin. Společně jsme ochutnávali jo-

gurty, sýry, jablka a mrkev. Ve většině případŧ jsme správně 

rozpoznali rozdíly a také, ţe chutnější potraviny jsou ty, kte-

ré mají označení bio. Většinu lidí však při nákupu těchto 

bioproduktŧ asi odradí jejich vysoká cena. Na závěr besedy 

jsme si společně zazpívali známé dětské písničky. 

 Tato beseda se konala v rámci projektu Malovaná 

školka nejen pro předškoláky, stejně jako malovaný obraz na 

fasádě školky a nově zřízená biozahrádka. Před odjezdem 

dětí z Vrčeně zpátky do jejich školky jsme jim naši bioza-

hrádku, na kterou jsme společně s našimi dětmi zasázeli ja-

hody, meduňku, mátu a další bylinky, ukázali. Všechny také 

zaujal obrázek na nové fasádě. 

Při rozloučení jsme se domluvili na další spolupráci obou 

školek a jiţ se těšíme na příští společné setkání. 

     Svatava Šlaisová 

Kulturně společenské centrum  
zve na cestopisný pořad 

 

 

 

 
 

 

Tentokrát se s paní Janou Dvorskou podíváme do Národního  

parku Sierra Nevada del Cocuy, dále do oblasti Santa 

 Marty aţ k indiánŧm kmene Kogiŧ...  

 

 

 

 

Je to jiţ po čtvrté, co rozsvěcíme vánoční stromečky 

v našich obcích. Společně tak v obci Mladý Smolivec začíná-

me čas adventu. Starostka obce Eva Kubová krátce zhodnoti-

la, jaké investiční akce se v roce 2010 podařily realizovat, 

seznámila nás s tím, co nás bude v našich obcích čekat rok 

příští. Poděkovala všem sloţkám obce za jejich práci a kultur-

ní dění během celého roku, všem zaměstnancŧm obce za pořá-

dek v obcích, který u nás udrţují a všem občanŧm, kteří se 

aktivně podílejí na rozvoji našich obcí a celoročně pomáhají. 

Nejprve vystoupily děti z MŠ ve Starém Smolivci a 

potěšily nás vánočními koledami a básničkami. Potom nám 

hrály a zpívaly koledy děti ze souboru notička pod vedením 

manţelŧ Ondruškových. Po celou dobu se podával zdarma 

svařáček a vánoční štola. 

                                                           Václav Blovský 

foto -vb- 



 

 

 

 
 

87 let  Miloš Vácha Oselce 
85 let  Václav Janoš Podhůří 
83 let Josef Klozar  Újezd 
82 let Jiří Panuška  Újezd 
  Josef Melč Kotouň 
81 let  Miloslava Fejtová Kasejovice 
  Milada Pavelcová  Kasejovice 
  Václav Průcha Kotouň 
  Jarmila Šišková Oselce 
80 let Miroslava Flachsová Kasejovice 
  Miloslav Vít Kasejovice 
  Marie Dobiášová Budislavice 
  Václav Zoubek  Kotouň 
79 let Marie Boušová Kladrubce 
78 let Marie Bláhová  Kladrubce 
76 let Jitka Houlíková  Oselce 
  Zdeňka Hlušičková Kasejovice 
  Marie Urianková Nezdřev 
74 let  Josef Veselý  Kasejovice 
72 let  Jaryna Habadová Kasejovice 
  Jana Matzová Kasejovice 
  Augustin Červený Nezdřev 
71 let Vlasta Šulcová Kasejovice 
  Růžena Zíková Mladý Smolivec 
70 let Jiří Kovařík  Starý Smolivec 
65 let  Otakar Honzík Kasejovice 
  Jaroslava Tesařová Polánka 
  Ladislav Gottfried Radošice 
62 let  Dana Jiřincová  Nezdřev 
61 let  Marie Šimonová  Nezdřev 
  Marie Chaloupková Nezdřev 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 

ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 
 

TELEFON: 602 429 346 email: knihovna@kasejovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

Beletrie pro dospělé: 
  Philippa Gregory: Králova přízeň 
 

  Barbara Taylor Bradford: Anděl 

  Caroline Grahamová: Charles a Camilla - Love story 

  Fern Michaels - Píseň pro Sáru 

  Lída Schellenbergová:Čas vítězŧ 
 
 

Naučná literatura pro dospělé: 
 

  Word: Podrobný prŧvodce začínajícího uţivatele 

  K.Lagus, J. Polák: Město za mříţemi 

  Jan Kavale: Zakázaná archeologie na Šumavě 
 

Literatura pro děti a mládeţ: 
 

  Lucky Luke - Dalton City  

  Gosciny, Uderzo: Asterix a Kleopatra 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Zámek Lnáře a Obecní úřad Lnáře oznamují 
 

Termíny občanských svatebních obřadů  

na Zámku Lnáře v  r. 2011 
 

30. dubna, 21. května, 11. června, 25. června,  

2. července, 30. července, 13. srpna, 27. srpna, 10. září a 

MAGICKÉ DATUM 11. 11. 2011 v 11 hod. a 11min. 
 

Termíny církevních svatebních obřadŧ v zámecké kapli  

sv. Josefa lze domluvit individuálně ! 
 

   Dovolujeme si Vás pozvat  i na tradiční Svatební exkurze, 

kdy je moţné si nezávazně prohlédnout obřadní sály a další 

prostory zámku a získat organizační informace o prŧběhu 

svatebního dne i kontakty na doprovodné a další sluţby. 
 

Svatební exkurze: 20.11. – 4.12. 2010 
Pouze po tel.nebo e-mail. objednávce. 604 401 432  

                      Miroslav Uriánek – kastelán Zámku Lnáře 

                                             www.lnare.cz/zamek 

 

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,  

chviličku postát a tiše vzpomínat. 
 

Dne 9. prosince 2009 uplynul jeden rok,  

kdy nás opustil náš drahý tatínek,  

manţel a dědeček  
 

pan Bohumil Kravařík z Polánky u Kasejovic. 
 

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 

Josef VIKTORA, Řesanice 

Josef RŦT, Chloumek 

Marie KOVAŘÍKOVÁ, Starý Smolivec 

Karel MAŠEK, Starý Smolivec 

 

V sobotu 4.12. se zasedací 

místnost obecního úřadu 

proměnila v cukrářskou díl-

nu. Místní občané se v před-

vánočním čase sešli, aby si 

společně vyrobili vánoční 

svícny a zasvětili ty nejmen-

ší do tajŧ zdobení perníčkŧ. 

Ty doma napekla a polevy 

přinesla paní Olga Šulcová. Při poslechu koled nám nechybělo 

ani pohoštění, o které se postarala paní Čadová. Zdobení per-

níčkŧ všechny přítomné natolik nadchlo, ţe zdobili nejen děti, 

ale všichni přítomní. Snad kaţdý si domŧ odnesl vlastnoručně 

ozdobený perníček. Myslím, ţe se akce kulturní komisi vyda-

řila, navodila správnou předvánoční atmosféru a společně se 

budeme těšit na pátek 10.12., kdy v bezděkovské škole v 17 

hodin vystoupí soubor Notička pod vedením pana Ondruška.  

      Hana Punčochářová  

 



 

 

 

                 Město Kasejovice a ZO Českého zahrádkářského svazu  
      si vás dovolují  srdečně pozvat  

 

     na podvečer krásné hudby, na výběr vánočních koled,  
                   pastorel, duchovní hudby, arie antiche. 

 

                                     Těšíme se na vás  
                     v neděli 19. prosince 2010 v 16 hod.  
                        v Kulturně společenském centru   
                     (bývalá Obecná škola) v Kasejovicích 
 

                              Účinkují: 
Adéla Váňová - Mičková - soprán 

prof. Jan Štěpán - housle 
Veronika Husinecká - klavírní doprovod 

 

Vstupné: 80 Kč dospělí, 50 Kč děti 
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Mag.phil. Lenka ŠAMPALÍKOVÁ 
 

absolventka Univerzity Salcburk v Rakousku 

a soudní tlumočnice jazyka německého 

 

nabízí: 

překladatelské a tlumočnické sluţby  

NĚMECKÉHO JAZYKA 

 

individuální a skupinové výuky 

pro zájemce v Blatné a Kasejovicích 

                                             

mobil: 721 933 386 
 

e-mail: lenka.sampalikova@blatna.net 

www.sampalikovapreklady.blatna.net  

 

Plánované akce na Oselecku: 
  
24.12. 2010     Zpívání koled u kapličky Kloubovka 
25. - 26.12.     Turnaj ve stolním tenisu v sále v    

                        Oselcích 
31.12. 2010     Novoroční přípitek ve 24. hodin a  

                        ohňostroj 
 1.  1. 2011      Novoroční pochod - sraz ve 13.hod.  

                        před hospodou v Oselcích 
 8.  1. 2011      Myslivecký bál 
 5.  2. 2011      Hasičský bál - oselecký  
12. 2. 2011      Hasičský bál - kotouňský 

 

Základní škola Kasejovice zve širokou  

veřejnost na  

 

 

 

 
 

v Kulturně společenském a vzdělávacím 

centru města Kasejovice 
 

Výstavu lze shlédnout jako doprovodný  

program kulturních akcí ve dnech 19. - 21. prosince 2010, 
 

 nebo v úterý 21. prosince 2010 
 

 8 - 12 hod.       13 - 15. 30 hod. 

foto -dm- 

foto -dm- 

Bylo, nebylo... Za ča-

sŧ, kdy ještě nepadal 

sníh, a nemrzlo aţ 

praštělo, vypravili se 

jednou kasejovičtí na 

lampionový prŧvod. I 

sešlo se lidu nepočíta-

ně. Děti vzali si s se-

bou pestré lampionky, 

přišli téţ maminky a 

tatínkové, babičky a 

dokonce i pár dědečkŧ. 

I vydal se ten lampio-

nový prŧvod městem. 

Všichni byli zvědavi, 

zda k nám tentokrát 

zavítá - svatý Martin! 

Ponejprv se cesta kli-

katila Kostelní ulicí a pak dolŧ kol Kouteckého rybníka a 

dál. A tu se ze stínŧ, na svém bílém koni, vynořil svatý 

Martin sám! No tedy Martin, spíš Martínek. A ne na bí-

lém koni, ale koníčkovi. I to bylo radosti! A pokračoval 

pak prŧvod městem aţ došel k hasičské zbrojnici, kde byl 

zakončen velikým ohňostrojem. No tedy... spíš malým. A 

viďte, ţe kdyţ jsme toho sv. Martina tak náleţitě uvítali, 

ještě se k nám rád vrátil s pořádnou chumelenicí!    

        -dm- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svatý Martínek, alias Kristýnka 

Jarolímová - děkujeme! 

foto -dm- 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 

100, 371 585 149, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  

č.j. 006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtiskŧ. 
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● Koupím motocykl Pionýr. Tel. 603 313 335. 

● Prodám šicí stroj šlapací Veritas - skříňka barvy třešeň, 

entl, vyšívání atd. Cena 500 Kč. Tel. 371 595 021. 

● Prodám víceúčelový vysavač ETA 2404 na suché a 

mokré čištění + turbokartáč navíc.  

      Pŧvodní cena 4990 Kč, nyní 2000 Kč. Málo pouţívaný. 

      Dále prodám bundy zimní 2 ks pánská, vel. XL a XXL,       

      1 ks dámská vel. L.  

      Daruji dřevěnou válendu bez matrace. 

      Tel. 603 323 205. 

● Koupím koryto pro prase a krávu, prodám krŧty, kach-

ny, husy. Směna moţná. 

      Pronajmu si vaše pole i louku v okolí Mladého Smoliv- 

      ce. Tel. 77 66 99 803. 

● Prodám rodinný dŧm u nádraţí v Kasejovicích:  

      Dŧm je patrový, v 1. patře je byt 4+1, podlahová plocha      

      170m2, v přízemí o velikosti 170 m2 je garáţ,  prostor 

      pro samostatný byt 2+1 nebo k podnikání. Sklep, ÚT -  

      plyn + tuhá paliva,zateplená fasáda. Cena 3 450 000 Kč. 

      Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 

      776 m2. Nutné stavební úpravy, vhodná jako dílna,  

      sklad.Cena 350 000 Kč. 

      Dále prodám cihlovou stodolu s vjezdem ze silnice v  

      Kasejovicích u nádraţí - zastavěná plocha 174 m2. Cena  

      300 000 Kč. Při koupi obou stodol cena 600 000 Kč. 

      Tel. 731 388 435. 

 
 

 

 

otevřeno kaţdou středu 

9 - 16 hod. 

i bez objednání 
 

Mobil 602 763 419 

kde: Kasejovice 256, směr Nepomuk,  
        odbočka Řesanice, Polánka, prosím zvoňte 
 

otevírací doba:   ÚT - PÁ  8 - 12    15 - 19 
                              SO          8 - 12 


