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Cena 3,- Kč

Číslo 9; ročník XVII.

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

ondělí 3. září otevřelo nový
školní rok 2012/2013. Na tento
den netrpělivě čekali zejména
prvňáčci, kteří do kasejovické základní
školy přišli v doprovodu svých rodičů a
prarodičů. Než stačili usednout do lavic
ve své třídě, před školou je a jejich
starší spolužáky přivítali ředitel školy
Jaroslav Viktora, starostka města Kasejovice Marie Čápová a učitelé. Po
úvodních proslovech ředitele školy a
starostky města se žáci rozešli do tříd,
kde se jich ujaly jejich třídní učitelky,
aby je seznámily s tím, co je v letošním

školním roce čeká a nemine.
Osmnáct malých prvňáčků přivítala ve
vyzdobené třídě jejich třídní učitelka
Marie Růžicková společně se starostkou města Marií Čápovou, která jim
předala pamětní list, který jim bude
připomínat tento slavnostní okamžik.
Poté již začali poznávat, co to znamená
být školou povinný a co všechno se
v první třídě naučí. Následující den
čekalo na prvňáčky setkání s jejich
patrony, kteří je budou v kasejovické
základní škole provázet celé dva roky.
Štěpánka Löffelmannová

SYNAGOGA KASEJOVICE

23.9.
16.00
Vystoupí Richard Novák - bas
Jaroslav Šaroun - klavír

rantišek a Marie Panýrkovi za
Starého Smolivce oslavili padesát
let společného života.
Vášnivý myslivec František Panýrek
pochází z Vacíkova. Narodil se v roce
1938. Pracoval jako řidič nejprve u Státních lesů, později v místním JZD. Mimo
jiné byl předsedou Sboru dobrovolných
hasičů Starý Smolivec, místopředsedou
Mysliveckého spolku a členem Zastupitelstva obce. O čtyři roky mladší Marie
je "starosmolivačka". Po zaměstnání
v Jitexu Rožmitál nastoupila také v
místním JZD, kde pracovala až do důchodu. Její největší zálibou jsou květiny. Své ano si řekli 28.7.1962 na radnici
a v kostele ve Hvožďanech. Oslavu
výročí museli odložit na září ze zdravotních důvodů. V harmonickém manželství vychovali syna, radují se ze dvou
vnoučat a těší se na pravnouče, které jak
doufají brzy přijde, vždyť jeden z vnuků
se minulý týden oženil.
Za Obecní úřad Mladý Smolivec
přišla manželům popřát starostka Eva
Kubová, paní Tatarová a paní Solarová.
Přejeme hodně zdraví do dalších let.
-vb-
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Usnesení ze zasedání Rady města
Kasejovice ze dne 29.srpna 2012

Chtěla bych vyjádřit poděkování starostovi Oselec panu Miloslavu Cikánovi za obětavou a nezištnou pomoc starším obRada schválila:
čanům oselecka, kterým věnuje velkou péči i svůj osobní čas.
finanční příspěvek Českému svazu chovatelů Kasejovice S mimořádnou obětavostí pomáhá starým občanům zvládnout
ve výši 40 000 Kč na rekonstrukci výstavního areálu míst- obtíže spojené se stářím a ulehčuje a zpříjemňuje jim tak žiní organizace
vot nejen konkrétní pomocí, ale také svým zájmem a porozuzáměr odprodeje bytu č.3 v domě čp.360 v Kasejovicích
měním. Zaslouží si obdiv a úctu.
-rgzáměr směny pozemků č.1741 a 1742 v k.ú. Kasejovice
(celkem 1732 m2 ) ve vlastnictví paní Marcely Kašparové
Český červený kříž ve spolupráci
za pozemky část parc.č.479/16 v k.ú. Kasejovice (cca 1000
s diakonií Broumov pořádá
m2 ) ve vlastnictví města
přidělení bytu v DPS paní Marii Škudrnové, bytem KaSBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
sejovice v případě volného místa v DPS
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/. Lůžkoviny,
výpověď z pronájmu k 30.9.2012 zemědělských pozemků
2
Souhlasí:
nabídnout mysliveckému sdružení Čihadlo výpůjčku rybníka Malý Žabokrk, přilehlého břehu a budovy města
č.p.10 v Polánce za pravidelnou údržbu majetku
opět vyzvat VZP ohledně zajištění stálého lékaře do zubní
ordinace v Kasejovicích
Prohlašuje:
historické křížky a kapličky v majetku města Kasejovice
za kulturní dědictví

prostěradla, ručníky, utěrky, záclony. Látky (min. 1m , prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek). Domácí potřeby - nádobí
bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené. Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky. Obuv – nepoškozená.
Hračky - nepoškozené a kompletní.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
- ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
v pátek 12. října 15 - 18 hod,
v sobotu 13. října 8.30 - 11 hod
místo: Agrochov Kasejovice

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú.Kasejovice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,

Ve dnech 17.10.2012 - 30.10.2012 vždy od 9 do 11 hod.
bude v zasedací místnosti MěÚ Kasejovice vyložen k veřejnému nahlédnutí obnovený katastrální operát v katastrálním
území Kasejovice. Ve středu dne 17.10.2012 bude vyložení
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu a obnovený operát bude vyložen od 9 do 17 hod.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Kulturně společenské centrum města Kasejovice
srdečně zve na přednášky
zimního semestru VU3V

Lidské zdraví

Virtuální
Univerzita třetího věku

Témata:
3.10. Základní pojmy v lékařství - buňka, krev, srdce
17.10. Soustava cévní a zažívací
31.10. Nervová soustava a její choroby
14.11. Nemoci stáří - proti věku není léku
Alzheimerova demence, závažné poruchy smyslů
ve stáří - zrak, sluch
28.11. Nejzávažnější choroby - krevní tlak - měření, příčiny, stadia hypertenzních nemocí
12.12. Pokračování nejzávažnějších chorob - nedostatečnost srdeční, ateroskleróza, cukrovka
Zahájení 3.10. 2012 ve 14 hod.
v Kulturně společenském centru.
Přihlášky je možné vyzvednout na Městském úřadě
Kasejovice, nebo v Obecní knihovně.
Cena tohoto semestru činí pro seniory 300 Kč.

aby se nepoškodily transportem
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 16. srpna

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce
Mladý Smolivec ze dne 23. srpna 2012
Schvaluje:
rozpočtové opatření 6/12
uzavření smlouvy na pronájem části
pozemku u pošty v Dožicích p.č. st.
83 (zastávka autobusu) v užívání
České pošty s.p. o výměře 20 m2 za
cenu 400 Kč/rok/pozemek bez DPH
poskytnutí materiálu na opravu zdi
kolem kostela v Budislavicích –
čelní strana s tím, že bude upřesněno množství materiálu a bude určena odpovědná osoba
žádost MŠ ve Starém Smolivci a
povoluje navýšení nejvyššího počtu
děti na třídu o jedno dítě, tzn. 25
dětí na třídu
úhradu neinvestičních nákladů na
žáka ZŠ Vrčeň za rok 2011 ve výši
7992 Kč
žádost pana Houdka z Mladého
Smolivce a povoluje svedení dešťových vod z domu čp. 11 v Mladém
Smolivci do veřejné kanalizace za
podmínek stanovených kanalizačním řádem obce

Vydává:
na základě technické zprávy paní
Přibáňové souhlas se stavbou přístřešku na palivo na st. p. č. 46
v k.ú. Mladý Smolivec panu Faměrovi z Mladého Smolivce

Program:
Pátek 21.9.v 10 hod.
Přednáška o historii blovického
školství - DDM

Kulturní program:
12.15 Na skok ve světě hudby
12.30 Úslaváček
13.00 Oficiální zahájení oslav
13.15 Limonádový Joe - dramatická
skupina Gymnázia Blovice)
13.30 Step by step - stepařská skupina DDM Blovice
13.45 School Band - školní kapela
14.00 Bengál - školní kapela ZŠ Spálené Poříčí

Sobota 22.9. areál gymnázia
12.00 - 16.30 hod.
výstava dobových fotografií, prací
žáků, fotografií Miroslava Čadka
výstava historické výpočetní techniky ze soukromé sbírky P. Vlacha

Bere na vědomí:
kontrolu usnesení 7/12
informaci o odvolání občanů proti
řízení ohledně stavebního povolení
a prodloužení stav. povolení cyklostezky Starý Smolivec – Dožice
informaci o možnosti vyjádření
k podanému odvolání proti rozhodnutí ve věci uznání honebních pozemků za oboru pana Šišky ze Starého Smolivce
informaci o výměně bojlerů v MŠ
ve Starém Smolivci a nutné výměně
vodovodního potrubí ve spodní
koupelně
informaci o pokračování administrace žádosti zelená úsporám na
Klub Starý Smolivec (šatny TJ)

Pozvánka na seminář

Schvaluje :
rozpočtová opatření č.2/2012,
č.3/2012, č.4/2012 a č. 5/2012
úhradu neinvestičních výdajů na
žáka na rok 2012 Městu Blatná, zřizovateli ZŠ T.G. Masaryka, Blatná,
ve výši 9.749,-Kč
vyhlášku č.1/2012 (Požární řád)
záměr pronájmu obecního bytu
v Bezděkově čp.41
Souhlasí:
s pomístním názvoslovím v k.ú.
Bezděkov dle předložených seznamů
Neschvaluje:
stavební úpravy na stavbě st. p. č. 20
v k.ú. Zahorčičky dle předložené
projektové dokumentace
Bere na vědomí:
výpověď z nájmu bytu v Bezděkově
čp.41 a výpověď na odběr vody
z obecního vrtu v Bezděkově ke dni
30.9.2012
výpověď z členství v kulturní komisi
obce od paní Hany Punčochářové.

14.30 Úslaváček
14.45 Přelet M.S.
15.10 School Band
15.40 Pilsen Queen Tribute Band
17.00 - 2.00 hod Lidový dům
odpolední program, taneční zábava
- hudba Eges
18.00 Canticorum (pěvecký soubor)
Čtvrtek 27.9.2012
9.00 Školní akademie

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA
zve na přednášku
Mgr. Vladimíra Červenky

v úterý 25.9.2012 od 17 hod.
v budově Kulturně společenského centra Kasejovice
Pojďme se společně bavit o tom, jak lépe chránit životní
prostředí na Kasejovicku a co pro zlepšení životního prostředí může udělat každý z nás.
Přijďte a zapojte se do diskuze o tomto problému!
Ing.Marie Čápová, starostka města
Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223
„vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví - místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

„Ve jménu Marta“
Bitvy, bojiště a vojáci na Blatensku
od husitství do první světové války
čtvrtek 20. září 2012 od 17:00
Kasejovice – kulturně společenské centrum
Vstupné dobrovolné
a na vlastivědnou vycházku

Okolo Křesovce - Buzice, Škvořetice, Pacelice
neděle 7. října 2012
Výchozí bod: Blatná, před Muzeem Josefa Siblíka, 9:00
Koncový bod: Blatná, cca 15:00
Délka trasy: cca 15 km
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iž tradičně se v sobotu před poutí u sv. Markéty zaplnilo víceúčelové hřiště v Oselcích mladými sportovci. Jako téměř každý rok
měli pořadatelé velké starosti připravit
hřiště po velkém nočním lijáku. Ten
ovlivnil i účast v 8. ročníku nohejbalového turnaje dvojic o ,,ose1ecké štěně".
Jen šest dvojic se utkalo systémem
každý s každým, aby se ztrátou jediného setu zvítězila dvojice tradičních
účastníků Boránek - Procházka. Druhou cenu získala plzeňská dvojice Šik,
Štrunc a třetí domácí pár Dovín, Vastl.
Potěšující byla dobrá úroveň hry dvou
plzeňských dívek, které hrály ve smíšených dvojicích a také účast vedoucích z
tábora u Pihovatého rybníka. Naopak
zarážející účast jen dvou domácích
hráčů, vždyť prvního ročníku se zúčastnilo devět!! oseleckých dvojic. Snad se
oselečtí i kotounští polepší při Václavském turnaji, který se hraje v pátek 29.
září t. r.
Radostný byl pohled na děti
závodící ve skoku dalekém v 7. ročníku
„oseleckého klokánka". V kategorii
dětí předškolních a školáků z 1. tříd
jich soutěžilo dvanáct a za výkon 132
cm v dálce z místa vystoupil na nejvyšší stupeň šestiletý Martin Lála z Kotouně. Děti starších kategorií už skáčou s
rozběhem a mezi druháky a třeťáky byl
nejlepší Jan Jakub Starý s 289 cm. O
kategorii výše excelovala pražská atletka Nikoleta Jíchová s výbornými 362
cm. Konečně nejstarší kategorii 6. a 7.
tř. vyhrál motocyklistický junior Roman Raška z Nepomuku s výkonem
420 cm a mezi dívkami Adélka Červená, jako jediná domácí vítězka. Radost
dětí z medailí, diplomů, bonbónů a
věcných cen byla nelíčená. V žádné
kategorii nebyl letos překonán rekord
“Oseleckého klokánka". Zabránil tomu
silný protivítr, který ubíral závodníkům
cenné decimetry.
Sportovní klání potom pokračo-
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valo koncem července tenisovým turnajem „Oselce open". Na jeho přípravě
si dali pořadatelé zvláště záležet, protože to byl jubilejní 20. ročník.
Turnaj byl založen v roce 1993
a konal se nepřetržitě. Ve velkém vedru
bylo v pátek a sobotu odehráno 1. kolo
a osmifinále, rozehrána i soutěž ,,B"
pro vyřazené v kole 1. Na výborně připraveném kurtu správcem p. Markem
byly k vidění urputné boje a některá
překvapení. Po třísetové výhře nad
loňským finalistou a předloňským vítězem P. Schwarzem postoupil do semifinále horažďovický Jan Svoboda. Také vítězství Jiřího Marka ml. nad fotbalistou Davidem Červeným ml. se nečekalo. V horní polovině herního pavouka se vždy pomaleji rozehrávající mnohonásobný vítěz Libor Červený dostal
na tři sety přes R. Šišku. V semifinále
pak jsme viděli asi nejlepší tenis. Proti
Liborovi postoupil letos šedesátiletý,
bývalý výborný junior a trenér Emil
Vyskočil z Kasejovic. Po vyrovnaném
prvním setu, který se rozhodoval v tie
breaku, už se přece jen projevil věkový
rozdíl a cesta do finále pro L. Červeného byla volná.
Jak už se stalo pravidlem, těsně
před plánovaným začátkem finále se
snesl prudký déšť a ačkoliv v průběhu
turnaje kryli pořadatelé dvorec plachtou, tentokrát museli přívalu vody
ustoupit. Po dohodě se finále hrálo o
týden později v neděli. Po velice vyrovnaném průběhu prvních dvou setů si
Honza Svoboda natáhl sval a zpřesněné
hře soupeře už nedokázal čelit. Libor
Červený tak dostal kromě jiných cen z
rukou starosty p. Míly Cikána putovní
pohár do ročního držení už po třinácté.
Finále soutěže „B" se dohrávalo v týdnu dokonce v Praze, protože oba jeho
aktéři - chalupáři tam trvale žijí.
Sobota 4. srpna pak byla věnována celodennímu turnaji rodinných
čtyřher. Hrály čtyři páry a večer se
radovali z výhry otec a syn Davidové
Červení, když ve finále zmohli Libora
Červeného s Martinem Mrázkem.
Protože v turnaji startovala pouze jediná žena, rozhodli se pořadatelé
při následující "champagne party", že
příští rok jich zapojí více a vypíší turnaj pro smíšené páry bez ohledu na
rodinné vztahy. Tak dámy vzhůru do
tréninku na kurt v Oselcích !
Za pořadatele: dr. Radovan Brož
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Zasíťování 6 stavebních parcel
je dokončeno
Oselcích za bytovkami jsou připraveny stavební pozemky k započetí stavby. Parcely mají 1 000
m2, jsou v klidném prostředí a podmínkou je do pěti let postavit. Cena za 1m2
je 100,-Kč. Zájemci se mohou hlásit na
OÚ Oselce.
Připravujeme se na rekonstrukci
veřejného osvětlení
ískali jsme dotace od Plzeňského
kraje 270 tis. Celkové náklady
jsou plánované 523 781,- Kč.
Původní osvětlení je zastaralé a světla
mají velkou spotřebu energie.Ve všech
obcích je 72 světel. Nyní je v plánu 76
světel a budou svítit celou noc. V každém světle bude regulace svítivosti.
Čtvrtý vrt pro Oselce a Kotouň
iž delší dobu plánujeme posílení
zásobování pitnou vodou. Zakoupili jsme pozemek a požádali o
dotace.
V letošním roce jsme získali dotace od
Ministerstva životního prostředí do celkové částky 401 481,-Kč. Nyní je vyhlášeno výběrové řízení a bude uhrazeno 90% nákladů. Chceme, aby vody
bylo dostatek a zásobování na nízký
tarif.
Oprava místních komunikací
a silnici Kotouň - Řesanice je
odbočka na část obce Dráha. Tato
místní komunikace v délce 500 m
se bude kompletně opravovat. Vyhloubil se horní příkop a čekáme na dodavatele. Ostatní komunikace se průběžně
opravují. Nově vybudované lesní cesty
jsme reklamovali.
Miloslav Cikán, starosta Oselec
Kulturně společenské centrum
Kasejovice
ve spolupráci s Plzeňskou školou
tance a etikety pořádá

Zahájení 5. října od 19 hod.
◙ výuka v pátek 19-21 hod.
◙ 10 lekcí po 2 hod.
◙ cena kurzu 1000 Kč - 1500 Kč
(podle počtu přihlášených)
◙ ukázky na www.tanec-plzen.cz
◙ Přihlášky a informace v Obecní
knihovně, nebo na Městském úřadě.
Informace na tel. 602 429 346.
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ravidelně s mizejícími lístky
z kalendáře se stávají minulostí
také významné dny určující rytmus roku. V Nezdřevě už máme za
sebou novoroční ohňostroj, myslivecký
a hasičský ples, dětský karneval, úspěšnou účast na okrskovém cvičení hasičů
v Hradišti a rovněž účast na 6. ročníku
Her bez hranic v Oselcích. Do vzpomínek patří také oslavy 600 let Nezdřeva i
letošní Tour de oblouk.
Naposledy se zapsala do historie
nezdřevská pouť se svým fotbalovým
turnajem. Zdokonalené zázemí (sociální
buňka se sprchami, dlažba pod pergolou) uvítali jak sportovci, tak návštěvníci. A koneckonců i organizátoři taneční
zábavy, protože po skončení turnaje už
stačilo sestavit vlastní parket a ne jako
v minulých letech ho nejdřív dovézt od
vstřícných a ochotných sousedů
z Bezděkova a po akci ho opět poctivě
vrátit.
Pouť, to není pouze taneční zábava
a fotbal. Je to i spousta návštěv příbuzenstva, zažité zvyky hospodyněk uctít
hosty nejen perfektní stravou, ale i různými specialitami z oboru cukrářského.
A samozřejmě obvyklé hovory o novinkách, které se udály od posledního se-

tkání, výměny zkušeností, oživování
společných vzpomínek a někdy také po
stesknutí, že někteří už přijít nemohli.
Ve fotbalovém turnaji v sobotu
11. srpna odpoledne usilovala o prvenství čtyři mužstva tradičních účastníků.
Po prvních zápasech – Stará garda Kasejovice porazila SK Nezdřev 3:1 a
Stará garda Horažďovice podlehla Sokolu Vrbno 0:2 – bylo jasné finále.
V něm zvítězili fotbalisté z Vrbna nad
Starou gardou Kasejovice 2:1 a poprvé
v historii se tak stali vítězi nezdřevského turnaje. V zápase o třetí místo prohráli domácí se Starou gardou
z Horažďovic 2:4 a nedokázali tedy
zopakovat loňský úspěch. Třebaže
pošmourné počasí zprvu diváky spíše
odrazovalo, nakonec neskáplo a obvyklé množství fandů se na fotbal přece jen
přišlo podívat. A nelitovali, letos se hrál
pohledný fotbal, padaly góly, vyznamenávali se hezkými zákroky brankáři a
faulů bylo pomálu.
Tanečníkům na večerní zábavě, kde
dlouho do noci vyhrával Jenda band,
chladno příliš nevadilo, vždyť tanec
nebo nějaký ten panák dokážou zahřát.
Vydařené pouťové sportování potom
skončilo v neděli odpoledne, kdy si to

místní i „lufťáci“ rozdali v nohejbalovém turnaji. Kdo vyhrál toto klání, není
příliš důležité – bylo hezky, nikdo se
nezranil a radost z pohybu dokázala
zahnat lecjaké každodenní chmury.
Jiří Čepelák

Sociální služby na Kasejovicku
aneb
Druhý seminář konaný v rámci
projektu „Vytvoření sítě
venkovských komunitních škol
v Pošumaví“

semináře paní Mgr. Věru Tomaierovou,
MPA, která se, kromě jiného, podílela
na plánování sociálních služeb na Klatovsku, dále paní Danuši Machátovou,
jenž je expertkou na rovné příležitosti
žen a mužů. Velmi důležitými hosty
byly Olga Šulcová a Šárka Kordová
z Oblastní charity Horažďovice. A neměla bych zapomenout na manažerku
výše zmíněného projektu Ing. Miroslavu Vackovou a starostku města Kasejovice Ing. Marii Čápovou.
Účastníci semináře se shodli na tom,
že Kasejovicko je, s ohledem na rozlohu a počet obyvatel, poměrně slušně
vybaveno sociálními službami, jimiž je
pečovatelská služba a dům s pečovatelskou službou, které poskytují svým
klientům služby jak pobytové, tak terénní.
Na druhou stranu, vždy se dá něco
vylepšit. V případě sociálních služeb
v našem regionu je to především informovanost o těchto službách, aby lidé,

kteří se z důvodu věku, nemoci či jiných příčin dostanou do svízelné životní situace, věděli, jaké služby vlastně
mohou využít. Dále by Kasejovice výhledově chtěly rozšířit své služby v této
oblasti o sociální poradenství a službu
osobních asistentů, kteří pomáhají tělesně postiženým či nemohoucím při
běžných úkonech a přispívají tak k udržení jejich životní úrovně a zachování
lidské důstojnosti.
Seminář určitě nebyl jediným a posledním setkáním věnovaným problematice sociálních služeb. Město Kasejovice chce v rámci svých možností a
ve spolupráci s organizacemi s bohatou
zkušeností v oblasti sociálních služeb i
ve spolupráci s komunitní školou trvale
zlepšovat zabezpečení potřebných sociálních služeb pro své občany a přispívat
tak k plnohodnotnému životu všech
obyvatel Kasejovic a okolí.
Lenka Černá
(komunitní koordinátorka Kasejovice)

úterý - 28. 8. 2012 – se konal
druhý seminář pořádaný v rámci
projektu „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“,
tentokrát věnovaný sociálním službám
v našem regionu.
Ukázalo se, jak moc platí pravidlo,
že o tento druh služeb se člověk zajímá
až v okamžiku, kdy je potřebuje, neboť
účast na semináři bohužel nebyla příliš
vysoká. Na druhou stranu se semináře
účastnili ti lidé, kteří mají se sociálními
službami bohaté zkušenosti a jsou
schopni přispět – minimálně radou k jejich fungování. V první řadě bych
na tomto místě měla jmenovat lektorku

Vítězné mužstvo Sokola Vrbno

Při nohejbalovém turnaji vládla pohoda
Foto Viktor Jandera
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etkal jsem se s názorem, že znak
Kasejovic obsahuje zjednodušenou podobu zdejší tvrze. Je tomu
skutečně tak? Jak už to v historii chodí,
odpověď na tuto otázku jistě nebude
jednoduchá ani exaktní. Snad se však
alespoň trochu přiblížíme pravdě. Podobu kasejovické tvrze totiž neznáme,
jelikož se z ní dochovalo prakticky pouze terénní opevnění v podobě masivního, téměř kruhového valu na pozemcích
domů č. p. 199, 200 a 201 severozápadně od kostela. Vlastní prostor tvrziště je
dnes víceméně zarovnán a zčásti zastavěn.

Současný stav tvrziště v Kasejovicích
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úředníky, purkrabí Čajchana z Heroltic
(1424–1435), Petra Holuběte (1437–
1446, 1455–1459), Vaňka Černého
(1461–1464) a písaře Václava
z Benešova (1463–1464) a Ondřeje
z Prahy (cca 1464–1465). Po smrti paní
Anny připadly Kasejovice ke Lnářům a
zdejší tvrz přestala plnit sídelní funkci.
Ve starší literatuře se předpokládalo, že
brzy zanikla, ale Václav Jiřinec nalezl
zprávy, které dokládají, že byla příležitostně využívána ještě v 16. století.
Roku 1526 zde totiž proběhla jakási
schůzka katolických pánů Zdeňka Lva
z Rožmitálu, Břetislava Švihovského
z Rýzmberka, Kryštofa ze Švamberka,
Albrechta ze Šternberka a dalších, jak
vysvítá z korespondence pana Lva
s uvedenými šlechtici z léta tohoto
roku.
V pozdější době se údajně v bezprostředním sousedství staré tvrze, tehdy však již nevyužívané, nacházel
šlechtický dům náležející Janu Bohušovi z Hradiště, který ho roku 1576 prodal
Zikmundu Chrtovi ze Rtína.
Historik Tomáš Karel, který navázal na zjištění pana Jiřince, se pokusil
posunout zánik kasejovické tvrze ještě
blíže k naší současnosti. Za její vyobrazení totiž označil budovu se sedlovou
střechou a komínem vyčnívající ze zástavby vlevo od kostela sv. Jakuba Staršího podle kresebné kopie pohledu na
Kasejovice, který pochází ze zámku ve
Lnářích, kopie sama je pak uložena ve
sbírkách kasejovického muzea v synagoze. Ve skutečnosti vychází z malované mapy lnářského panství z roku 1698,
která byla zavěšena na jedné z chodeb

Shrňme si tedy, co se dá o kasejovické tvrzi vysledovat v písemných a
obrazových pramenech, jakož i v odborné literatuře. Podle významného
regionálního historika P. Jana Pavla
Hilleho (v letech 1911–1924 kasejovického děkana) vznikla tvrz již ve 13. století, což vychází z nejstarší písemné
zmínky o Kasejovicích, připomínající
roku 1264 vladyku Zdeslava, jenž nosil
v erbu oslí hlavu. Skutečně lze předpokládat, že Zdeslav měl v Kasejovicích
své sídlo, když se po něm psal, ovšem
zda mělo již tehdy podobu tvrze, nevíme. Stejně tak si mohl tvrz v Kasejovicích postavit až ve 14. století Zdeslavův
následovník Protiva, který vysadil Kasejovice roku 1348 na městečko a žil
ještě roku 1394. První výslovná zmínka
o kasejovické tvrzi totiž pochází až
z roku 1452, kdy zde sídlila paní Anna
Zmrzlíková z Frymburka a v její přítomnosti tu („na Twrzi Kassegiowicz“) Kresebná kopie pohledu na Kasejovice
byla uzavřena jistá dohoda. Paní Anna, z roku 1698 - předpokládaná budova
díky jejíž obratné politice (ač kališnice, tvrze označena šipkou.
dokázala dobře vycházet i s katolickou
stranou) zůstaly Kasejovice ušetřeny
zámku ve Lnářích. Donedávna byla
vojenských akcí husitských válek i nápovažována za nezvěstnou (známa byla
sledných mocenských rozbrojů, získala
pouze z fotodokumentace, jíž pořídil
zdejší zboží zřejmě od svých synů Petpočátkem minulého století P. Jan Pavel
ra, Jana a Václava Zmrzlíků ze SvojšíHille), podařilo se ji však dohledat ve
na jako vdovské sídlo. Poprvé je zde
sbírkách Západočeského muzea v Plzni.
připomínána roku 1424, naposledy pak
To ji zakoupilo v padesátých letech od
v roce 1465. Na Kasejovicích měla své
MNV Lnáře, dalo zrestaurovat a dnes ji
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uchovává v depozitáři v Nepomuku. Na
mapě jsou zobrazeny všechny významné budovy panství (zámky, tvrze, hospodářské dvory, kostely atd.) a také
jednotlivé vesnice a obě městečka panství – Kasejovice a Bělčice. Vyobrazení
vesnické, respektive městské zástavby
však musíme brát s rezervou, neboť je
provedeno značně schematicky a bez
snahy o kartografickou přesnost. Popisovaná mapa je totiž především výtvarným dílem, provedeným kromě toho
technikou olejomalby, což do jisté míry
ztěžuje provedení kresebných kopií
jednotlivých objektů, jež jsou na ní
zachyceny, neboť ne všechny detaily
jsou dostatečně zřetelné. Tedy ani kresbu použitou T. Karlem nemůžeme brát
za jednoznačně přesnou. A že by na ní
byla zachycena kasejovická tvrz, již
nejméně sto let nevyužívaná, není příliš
pravděpodobné. Malíř by k tomu měl
sotva nějaký důvod, pokud by nehrála
žádnou roli v panském hospodářství či
jiných potřebách. Kromě toho po roce
1526 skutečně neexistuje žádný písemný doklad, že by v Kasejovicích stála
nějaká tvrz, natož v roce 1698.
S největší pravděpodobností po prvně
uvedeném datu zanikla (sídlo vrchnosti
bylo ve Lnářích) a postupně byla až do
základů rozebrána na materiál pro výstavbu městečka. V roce 1770 čteme
„Nicht ferne von der Kirche sind noch
wenige Trümmer des verfallenen
Schlosses Kaschberg wahrzunehmen.“ (Nedaleko od kostela lze
ještě vidět pozůstatky zaniklého zámku
Kaschberg.). V Sommerově místopisu
Prácheňského kraje z roku 1840 se píše
„An der Stelle des alten Schlosses
Kaschberg, unweit der Kirche, befinden
sich jetzt Gärten, nebst Spuren von
Grundmauern und einem Wallgraben.“ (Na místě starého zámku
Kaschberg, nedaleko od kostela, se
dnes nachází zahrady a zbytky základových zdí s příkopem.). Necháme-li stranou zkomolený název Kaschberg, dokládají oba zápisy postupnou destrukci
kasejovické tvrze. Na indikační skice
(mapovém podkladu) Stabilního katastru z roku 1837 vidíme areál tvrziště
jasně vymezený dochovaným valem,
avšak již rozdělený na tři zahradní parcely a zčásti zastavěný. Zbytky zdí tvrze, které zde v tu dobu ještě musely být,
ač nejsou na mapě zaznamenány, byly
údajně na počátku 20. století definitivně
rozebrány majitelem pozemku panem
Maškem a terénní vyvýšenina, na níž
předpokládáme obytnou budovu tvrze,
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Areál tvrziště se znatelným valem na
indikační skizze stabilního katastru z
roku 1837.
postupně zarovnávána. Bohužel nebyl
učiněn žádný průzkum a co je nejhorší,
ani zakresleno rozložení pozůstatků
zdiva, což by pomohlo určit půdorys
tvrze a stanovit alespoň přibližně její
polohu. A tak zůstala jen kresba P. Jana
Pavla Hilleho, který si kasejovickou
tvrz představoval jako věžovitou stavbu o třech patrech, posledním roubeným, která byla kryta dlátkovou střechou a obehnána dřevěnou palisádou.
Zemní opevnění pak představoval
dodnes dochovaný val. I když k tomu

Představa J.P. Hilleho o kasejovické
tvrzi.
Hille neměl žádné přímé doklady, vycházel jednak z velikosti tvrziště, která
skutečně ukazuje spíše na existenci
věžovité stavby než budovy podélného
půdorysu, jednak z analogie. Věžovité
tvrze, někdy i celodřevěné, situované
na umělém pahorku nebo uprostřed
areálu obehnaného zdí či palisádou,
příkopem a valem, se u nás vyskytova-
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ly poměrně často, a to již od konce 13.
století. Kasejovická tvrz tak mohla být
docela dobře jednou z nich. Představa
P. Hilleho o její podobě tudíž nemusí
být příliš daleko od pravdy, ale jednoznačně to potvrdit už dnes nejspíš
opravdu nikdo nedokáže.
A nyní k jádru věci. Mohla podoba kasejovické tvrze najít odraz ve znaku městečka? Myslím, že nikoli.
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že
znak Kasejovic, či přesněji pečetní
obraz, jenž byl jeho předchůdcem, se
objevil nejspíše až ve druhé polovině
16. století, kdy již byla tvrz takříkajíc
ve stádiu rozkladu. Jen velmi těžko si
lze představit, že zanikající stavba,
nadto možná již v soukromém vlastnictví, by mohla představitele kasejovické
samosprávy inspirovat k tomu, aby si
dali její stylizovanou podobu vyrýt na
úřední pečeť. Hradební architektura
(zdi s cimbuřím, brány, věže) je nejen

Znak města Kasejovice
v českých zemích nejčastější náplní
městských pečetí a znaků. Ve starších
dobách, kdy si pečeti a znaky osvojovala především velká města královská,
vyjadřovaly pevnostní prvky opravdu
skutečnost, že město je hradbami
obehnáno. Naproti tomu většina měst
poddanských nikdy hradby neměla,
kupříkladu ani Blatná, která právo postavit si je obdržela od panovníka a
nevyužila jej, natož pak Kasejovice.
Pevnostní architektura na pečetích a ve
znacích poddanských měst a městeček
tedy pouze vyjadřuje jejich status sídliště vyšší kategorie než je vesnice,
které by opevnění mohlo mít, tedy samozřejmě pokud by mu to bylo panovníkem dovoleno. I v případě Kasejovic
tak byly do pečetního obrazu pojaty
pevnostní prvky, avšak zpodobněné
tak, aby pečeť městečka jednoznačně
odlišovaly od pečetí jiných městeček
s toutéž symbolikou. Kasejovičtí tím
jistě chtěli zdůraznit status městečka,
s největší pravděpodobností ovšem
neměli v úmyslu připomínat existenci
zdejší tvrze a tak je podle mého soudu
nemožné pokládat znak městečka za
doklad její podoby, byť v jakkoli stylizované formě.
Mgr. Vladimír Červenka
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ruhá prázdninová akce konaná
25. srpna 2012 byla věnována
dětem a nesla se v duchu Rozloučení s prázdninami. Hlavním organizátorem byli opět místní hasiči. Potřebovali vyzkoušet hadice a vyčistit studnu,
takže už jen chybělo dát dohromady
sedm členů, připravit stříkačku a pro
veřejnost udělat předvedení toho všeho
v chodu. Nefunkční hadice byly vyměněny a pro velký zájem dětí bylo ještě
jedno kolo požárního útoku navíc. Poté
se všichni mohli vydat na připravenou
trať označenou fáborky a cílem bylo do
sešitků nasbírat razítka Sněhurky a sedmi trpaslíků za plnění soutěžních úkolů.
Na půlkilometrové trati se lovily dřevěné ryby, střílelo se ze vzduchovky, nechyběl hod míčky do domu na kuří nožce, házení na cíl, skok v pytli, střelba
samostřílem a slalom s míčkem na lžičce. Čas mezi ukončením závodu a vyhlášením výsledků byl využit k rozdělání ohně a opékání buřtů, které byly
k dispozici po celý průběh akce, stejně
jako malování na obličej a cukrová vata.
Jelikož se mezi devatenácti soutěžícími
nenašel ani jeden, který by neměl
v notýsku všechna razítka, odměnili
hasiči každého medailí, dárkovým balíčkem a navrch jednou limonádou. Některé z disciplín si poté mohli zájemci
volně vyzkoušet na hřišti. Velkého
úspěchu se dočkaly i čtvery chůdy a v
pokročilé době došlo i na fotbálek. Poslední děti odcházely až po půlnoci a
celá akce byla ukončena úderem čtvrté
hodiny ranní.
Chtěli jsme poskytnout dětem možnost vyzkoušet si práci s proudnicemi,
protože se na to většinou jen dívají.
Osobní zážitek je úplně jiný. Nečekali
jsme takový zájem, a když jsme viděli
v očích dětí smutek z toho, že už končíme, přidali jsme ještě jednou celý útok
až do doby, než nám došla voda a nevydržely to hadice. Mokří jsme byli úplně
všichni, ale nikomu to nevadilo, spíše
naopak, užili jsme si to náramně. Opět
nás to přesvědčilo v tom, že když se
chce, tak jde všechno.
Petr „Loušek“ Jára

Září 2012

90 let
89 let
88 let
87 let
86 let
83 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let

77 let
75 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let
65 let

60 let

str. 8

Julie ČADKOVÁ
Vlasta ČADKOVÁ
Blažena VOKÁČOVÁ
Anna KUŠKOVÁ
Anna CIKÁNOVÁ
Marie KAČENOVÁ
Marie ŠIMŮNKOVÁ
Marie KLOZAROVÁ
Václav HLAVNIČKA
Václav ŠOLLE
Zdeňka KLÁSKOVÁ
Bohuslav ČERNÝ
František ČOUDEK
Marie HLINKOVÁ
Josef NACHTMAN
Vojtěch ARNOŠT
Stanislav KOCOUREK
František JEŽEK
Marie FLACHSOVÁ
Miloslava BLÁHOVÁ
Jaroslav FLANDERA
Růžena FIALOVÁ
Jan MAŠEK
Kamila ZEITHAMLOVÁ
Marie KUBÍKOVÁ
Václav NEDBAL
František SLEZÁK
Josef POLAN
Milada KLOKANOVÁ
Václav BURDA
Ludmila POHANKOVÁ
Václava MALOVICKÁ
Bohumír LADMAN
Božena KOVAŘÍKOVÁ
Anna KUBOVÁ
Zdena NEDBALOVÁ
Marie VOBECKÁ
Jaroslav KVĚTOŇ
Pavel NOVÁK
Karel RUMPLÍK

Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Nezdřev
Oselce
Radošice
Újezd
Újezd
Budislavice
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Oselce
Budislavice
Budislavice
Dožice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Oselce
Kasejovice
Životice
Kasejovice
Radošice
Oselce
Životice
Kasejovice
Kasejovice
Zahorčičky
Dožice
Mladý Smolivec
Životice
Řesanice
Kasejovice
Bezděkov
Dožice

Číslo 9; ročník XVII.

Výpůjční doba: Po 8 - 13, 15.30 - 17 hod.,
Út 12 - 14.30 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 James Patterson: Nedostatek důkazů
 Agatha Christie: Tajemství Chimneys
 Wilbur Smith: Nářek vlků
 Beatrice Small: Koruna osudu
 Oldřiška Ciprová: Čas žít, čas milovat
 Toulavá kamera 14
 Luc Mary: Poslední dny Romanovců
 Astrid Lindgrenová: Jižní louka
 Cínový vojáček a jiné pohádky
 Christopher Paolini: Eldest - 2.část z Dračí trilogie
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

3.9.1923
Večer poprvé zazářilo elektrické světlo v Kasejovicích v některých domech a ulicích, kde bylo už vše zařízeno (bylo to
jenom na zkoušku, potom v dalších dnech se zase již elektrikou nesvítilo).
8.9.1923
Odpoledne ve 1/4 na 3 vypravili baráčníci s tělovýchovnou
jednotou jednoho jezdce na koni v národním kroji, jeden žebřiňák s hudebníky, jeden žebřiňák s děvčaty a hochy v národních krojích z Vrčeně - hostince dolů a zpět na hostinec Vrčeň
k slavnosti dožínkové. Ráno šlo katolické procesí do Kotouně
na pouť, odpoledne zpět. Týž den tábor lidu čsl. církve v hostinci v Kotouni.
12.9.1923
Večer poprvé celkové osvětlení elektrické všech pouličních
lamp v Kasejovicích, svítily do 10 večer. Pak už denně se
svítilo.
16.9.1923
Neděle - od 8 do 2 odpoledne volby do obecního zastupitelstva v Kasejovicích. Zvoleno 8 příslušníků politické strany
národně demokratické, 5 sociálních demokratů a 5 lidovců.
2.10.1923
Starostou Kasejovic zvolen MUDr. Rudolf Kafka, obvodní
lékař.

Žofie Vonášková, Oselce
Martin Lacko, Nová Ves
Jonáš Kovář, Podhůří

Karel Fiala, Kasejovice
Jan Bohuš, Kasejovice
Anastázie Konvářová, Dožice

Fotografie z let 1922 - 1923, kdy bylo v Kasejovicích budováno veřejné osvětlení.
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ROZPIS - podzim 2012 - Okresní přebor mužů
Datum
15.09.12
22.09.12
29.09.12
06.10.12
13.10.12
20.10.12
27.10.12
03.11.12
11.11.12
17.11.12

Den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

Čas
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

Utkání
Blovice B - Kasejovice
Kasejovice - Hradec A
Předenice A - Kasejovice
Kasejovice - Žinkovy
Střížovice - Kasejovice
Kasejovice - Letiny
Dvorec A - Kasejovice
Kasejovice - Chlumčany B
SP.Poříčí B - Kasejovice
Kasejovice - Chotěšov

Sraz
15.00
15.30
14.45
15.00
14.15
14.30
13.20
13.00
12.30
11.30

BUS
BUS
BUS
BUS
BUS

ROZPIS - podzim 2012 - Krajská soutěž dorostu
Datum
16.09.12
23.09.12
30.09.12
06.10.12
14.10.12
20.10.12
28.10.12
04.11.12
11.11.12
18.11.12

ROZPIS
Datum
16.09.12
22.09.12
30.09.12
06.10.12
13.10.12
21.10.12
27.10.12
04.11.12

Den
NE
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE

Čas
10.30
14.00
10.30
10.00
10.30
10.00
10.00
10.30
10.00
10.30

Utkání
Kasejovice - Koloveč
Holýšov - Kasejovice
Kasejovice - Chanovice
VD Luby - Kasejovice
Kasejovice - Nýřany
Mrákov - Kasejovice
Mochtín - Kasejovice
Kasejovice - Nýrsko
Blatnice - Kasejovice
Kasejovice - Staňkov

- podzim 2012 Krajská soutěž žáků
Den
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE

Čas
14.30
14.00
14.00
13.30
13.30
10.30
12.00
14.00

Utkání
Rokycany B - Kasejovice
Kasejovice - Staňkov
Nýřany - Kasejovice
Kasejovice - Bělá nad Radbůzou
Kasejovice - Blovice
Zbiroh - Kasejovice
Kasejovice - Heřmanova Huť
Chotěšov - Kasejovice

Přípravka starší - podzim 2012
Datum
14.09.12
20.09.12
28.09.12
06.10.12
12.10.12
18.10.12
26.10.12
01.11.12

Den
PÁ
ČT
PÁ
SO
PÁ
ČT
PÁ
ČT

Čas
16.30
16.30
16.30
13.00
17.00
16.30
17.00
16.30

Den
ČT
PA
PÁ
PÁ
ČT
ČT

Čas
17.30
17.30
17.30
18.00
17.30
17.30

Přípravky jezdí auty rodičů.

Sraz
12.30 BUS
13.00
12.00 BUS
12.30
12.30
08.00 BUS
11.00
11.30 BUS

Okresní přebor

Utkání
Losiná B - Kasejovice
Kasejovice - Štenovice
Žákavá - Kasejovice
SP.Poříčí - Kasejovice
Nepomuk B - Kasejovice
Kasejovice - Losiná B
Štěnovice - Kasejovice
Kasejovice - Žákavá

Přípravka mladší - podzim 2012
Datum
06.09.12
14.09.12
28.09.12
12.10.12
18.10.12
01.11.12

Sraz
09.30
11.45 BUS
09.30
08.00 BUS
09.30
07.45 BUS
08.00 BUS
09.30
07.45 BUS
09.30

Sraz
15.00
15.45
15.15
12.00
16.00
15.45
15.15
15.45

Okresní přebor

Utkání
Kasejovice - Nepomuk B
Losiná B - Kasejovice
Žákavá - Kasejovice
Nepomuk B - Kasejovice
Kasejovice - Losiná
Kasejovice - Žákavá

Sraz
16.45
16.45
16.45
17.45
16.45
16.45

ramen Kloubovky je vynikající
nejen na pití, ale hlavně na léčbu
bolavých kloubů. A když je tedy
pomoc na dosah, můžeme si tělo bez
obav trochu potrápit třeba při nohejbalu.
Pramen je vydatný, nedostatku se nemusíme obávat a tak Sbor dobrovolných
hasičů Kotouň uspořádal 21. července
rovnou nohejbalový turnaj. A jak to
probíhalo?
Zpočátku trochu napínavě. Ranní
černý mrak při prezentaci udělal vrásky
nejednomu optimistovi. Ale nakonec se
ukázalo, že pořadatelé doručili objednávku na pěkné počasí včas a nikdo
nezmokl. Přijely trojice z Horažďovic,
Lnář, Dvorců, Plzně i Kotouně. Byli
jsme svědky nejen skvělých bloků a
smečů, ale i chytrého hraní "hlavou" :-).
Nikdo z hráčů nenechal soupeři ani bod
bez boje. Všechno vyšlo akorát - finální
zápas o první cenu skončil přesně před
první odpolední přeháňkou. Vyhodnocení a předání cen proběhlo už v bezpečí pod střechou. Věcné ceny sponzorovala obec Oselce a Auto Tukas. Díky
nim si přišly na své všechny ročníky
hráčů a ještě se dostalo na cenu útěchy
pro poslední tým. K jídlu byly výtečné
opečené klobásky z místní prodejny a
výborná dršťková polévka, která se
rychle snědla. Není divu, když si někteří
i opakovaně přidávali. Naštěstí ji měli
soutěžící rezervovanou v ceně startovného, jinak by na ně už nezbyla. Hasiči
mají v Kotouni dokonalé zázemí, takže
nechybělo točené pivo, chlazené limonády, káva, čaj a odpoledne ani teplo u
rozehřátých kamen.
Pořadatelům patří dík i za skvěle
připravené hřiště, které mělo ještě nedávno parametry poslední pralesní ligy.
Kdo si pamatuje předchozí stav, tuší
kolik tu kotounští hasiči museli odpracovat brigádnických hodin. Zbývá jen
dodat přání, aby se i další turnaje povedly stejně dobře.
-mdw-
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Prode j sl ep iče k
Pronajmu zařízený byt +kk v Kasejovicích. Tel.608 638 003.
Prodám 10 ks HAKY lešení, cementové
tašky a eternitové šablony. Cena dohodou.
Tel. 605 551 061.
Prodám slunný byt 3+1 v OV 71 m2 se
sklepem, ve 2. patře ve Lnářích. Klidná
část obce 8 km od Blatné. Nová plastová
okna, topení, stoupačky. V bytě zůstane
kuchyňská linka se sporákem, nové interiérové dveře, nová podlaha v kuchyni, vestavěné skříně. Měsíční náklady cca 4000
Kč. Volný po domluvě. Cena 950 000 Kč.
Při rychlém jednání možná sleva. Tel.724
947 355, 728 208 390.
Mecotronic s.r.o. Kasejovice přijme obráběče kovů nebo prac. znalého obrábění.
Tel. 777 553 479.
Prodám byt 2+1 v Kasejovicích, informace na tel. č. 603375850.
Prodám chladicí vitrínu a mrazák na nanuky PRIMA. Tel.607 707 580.
Obec Hradiště pronajme byt 3+1 ( 75 m2 )
v Bezděkově. Informace na 724378138.
Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg
soudní tlumočnice jazyka německého

nabízí v Blatné a Kasejovicích
letní i celoroční výuku jazyka německého:
- individuální či skupinovou:
pro děti předškolní i žáky škol se zaměřením na přípravu ke státním maturitám
- firemní kurzy
všeobecné i odborné překlady:
- v jakémkoliv oboru
- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů
se soudním ověřením
ústní tlumočení, např při:
- obchodních jednáních,
- soudních či notářských jednáních, atd.
kontakt: lenka@sampalikova.cz
mobil: 721-933 386
www.sampalikova.eu

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15-17 týdnů. Cena 159 – 170 Kč / ks.
Prodej se uskuteční : v neděli 14. října 2012
Kasejovice – u fotbal. hřiště – v 15. 00 hod.
Případné bližší informace – tel : 728605840 728165166 415740719

Krmné směsy ENERGYS HOBBY nově
v prodeji v Pěstitelské pálenici Polánka
Nosnice Klasik (sypká )
Nosnice Gold ( granule)
Kuře mini ( drcená do 6 týdne )
Kuře midi ( granule od 7-21 týdne )
Kuře midi ( sypká od 7-21 týdne )
Brojler midi forte ( drcená s kokc )
Brojler maxi ( granule )
Králík klasik ( bez kokc. výkrm )
Králík klasik forte ( s kokc.chovné+výkrm)
Králík Champion forte ( výstavní s kokc)

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

308,- Kč
312,- Kč
355,- Kč
324,- Kč
324,- Kč
370,- Kč
359,- Kč
276,- Kč
280,- Kč
307,- Kč

Další směsi pro krůty, kachny, bažanty, pštrosy, ovce, jehňata,
holuby, pejsky lze po domluvě také objednat. Tel: 734 35 09 42 .

Firma

MI-PAL
nabízí

Zahrada
práce prováděné
zahradním traktůrkem
práce prováděné
motorovou kosou
příprava záhonů, výsadba
květin a pletí
prořezávání stromů
a problémové kácení
stříhání živých plotů

Úklidové práce
úklid kancelářských prostor
mytí oken, čištění interiéru
automobilů
celkový úklid domácností
(vysávání, mytí oken, úklid
prachu), možnost žehlení
prádla, úklid sněhu a listí

Tel. 607 707 580

MASÁŽE - sportovní, rekondiční,
odblokování páteře v budově DPS
Informace a objednávky tel. 723 38 77 48,
Lenka Kunešová

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 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 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.10. 2012. Příjem
příspěvků do KN č. 10/2012 do 30.9.2012.

