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Předprodej vstupenek v Drogerii u paní Jakubčíkové. 
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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice 

 
 

 
 

● Dámská jízda na Smolivecku 

● U3V pokračuje - tentokrát na téma ETIKA 

● Ve zkratce o plánovaném sčítání lidu 

● Bály pro princezny na mladosmolivecku 

● Zápis do mateřské školky 

● Tvrz Lnáře zve na plánované akce 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.3.2011 

Příjem příspěvků do KN č. 3/ 2011  do 28.2.2011 

 

   

 

     Zdá se, ţe dnešní svět je trochu víc bláznivý, podivný. 

Ale při bliţším pohledu do dějin lidstva je pravda, ţe se 

vše opakuje, jen v jiné podobě či civilizaci. 

     Podivné snad je jen to, ţe VŘSR nebyla v říjnu, Lenin 

se nejmenoval Lenin. To jsou známé a otřepané vtipy, ale 

daleko horší je pomalu se vkrádající agresivita, vulgár-

nost a bezohlednost i mezi dětmi. V tomto směru si stě-

ţujeme a kritizujeme politiky. Bohuţel, takový je obraz 

národa. Štěstí, ţe většina  jsou poctiví a slušní lidé. 

    Z horšího pohledu uvedu několik příkladů, kdy si rodi-

če „došlápnou“ na školu, protoţe ta po nich chce plnění 

povinností. Zapomenou ale omluvit nepřítomnost svého 

dítěte v zákonné lhůtě s výmluvou, ţe pracují na směny a 

nemají na omluvu čas. Ţáci se nestydí říci paní učitelce, 

ţe je tlustá, ţe se jí na práci vy…, ţe teprve uvidí, jak 

umí být drzá, ţe na vysvědčení potřebuje dvojku, ale nic 

pro to neudělala, ţe si někteří ţáci dovolí okrást své spo-

luţáky, ţe ţák po příchodu do školy nepozdraví, ţe se 

vycházející ţáci dostanou na školy kam vůbec nepatří, 

díky třicetitisícovému převisu nabídky nad poptávkou. Je 

dobře, ţe budou opět přijímací zkoušky, ţe se nebude 

diskutovat o maturitách a nezjistí se s podivem, ţe úro-

veň školství, dle médií, byla nejvyšší v roce 1995. Chyba 

bude asi v celém systému, spíš nesytému. 

     Z lepšího pohledu jsou ţáci, kteří reprezentují školu 

v soutěţích, mají zájem o práci, dbají na své dobré jméno 

a naštěstí jsou i rodiče, kteří poţadují na škole ještě vyšší 

nároky a přísnost. 

     Takţe, opět důkaz, nic nového pod sluncem?????? 

A ještě optimističtější závěr. Ţivot je krásný a stojí za to 

ţít.     Jaroslav Viktora 

     Páteční odpoledne 21. ledna patřilo v Základní škole Kasejovi-

ce především předškoláčkům z mateřských školek. Byl tady pro 

ně nachystán zápis do první třídy. K zápisu bylo osloveno 33 dětí, 

z nichţ 28 jich bylo po splnění připravených úkolů přijato do prv-

ní třídy kasejovické školy. Při této významné události doprovázeli 

děti jejich rodiče, sourozenci, prarodiče a další příbuzní.  

     Děti u zápisu vítaly 

učitelky z prvního a 

druhého stupně, podívat 

se na ně přišel také ře-

ditel školy Jaroslav 

Viktora. Úkolem dětí 

bylo krátce se předsta-

vit, zarecitovat básnič-

ku nebo zazpívat pís-

ničku a správně vyřešit 

připravené úkoly. Na 

památku na zápis 

v kasejovické škole si děti odnesly drobné dárečky, které pro ně 

vyrobili ţáci prvního a druhého stupně společně se svými učiteli.  

                                Štěpánka Löffelmannová 

 

foto -jv- 

foto -jv- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE  
 
 

SCHVALUJE mimo jiné: 

● záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 98 

v Kasejovicích (bývalá kavárna  Pohoda) 

● odměny pro ţáky Základní školy Kasejovice za reprezen-

taci města v oblasti kultury, sportu a vědomostních soutě-

ţí 

● finanční příspěvek Českému svazu zahrádkářů Kasejovi-

ce ve výši 2 000 Kč na vánoční koncert ze dne 19.12. 

2010 
 
 

SOUHLASÍ: 

● se zněním Veřejnoprávní smlouvy Města Kasejovice a 

Obcemi Hradiště a Ţivotice o výkonu přenesené působ-

nosti – přestupkové agendy     

● se zněním Veřejnoprávní smlouvy Města Kasejovice a 

Obcí Oselce o zápisu údajů vedených v informačním 

systému evidence obyvatel 

● s podáním exekučního příkazu na úhradu  poplatku za 

svoz odpadu  
 

NESOUHLASÍ: 

● s úhradou údajné škody ve výši 8 500 Kč paní J. V.  
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● oznámení KÚ PK, odboru zdravotnictví o převzetí zdra-

votnické dokumentace v souvislosti s ukončením činnosti 

MUDr. Jaromíry Krhounové s tím, ţe občané budou in-

formování o postupu vyţádání zdravotnické dokumenta-

ce pacienta      

Obsazení místa zubního lékaře je na dobré cestě. Není 

nutno se evidovat u jiného zubního lékaře. Akutní 

případy ošetří MUDr. Raunerová a MUDr. Tančouso-

vá v Nepomuku. 
 

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kasejovicích 

a okolních obcích na rok 2011 na 1 osobu nebo objekt 

k rekreaci je 420 Kč. Splatnost poplatku je do 28.2. 

2011. (Připomínáme!! Platnost ročních známek na svoz odpa-

du z roku 2010 je do 31.1. 2011. Platnost nespotřebovaných 

jednorázových známek je neomezená.). V roce 2011 bude 

svoz komunálního odpadu v Kasejovicích zajištěn v době 

topné sezóny kaţdý čtvrtek a mimo topnou sezónu v liché 

čtvrtky. V okolních obcích se bude sváţet odpad jen v liché 

čtvrtky. 
 
 

Město Kasejovice nabízí materiál ke štěpkování pro 

zájemce z řad kasejovických občanů. Zájemci se mo-

hou hlásit na MÚ, kde budou dohodnuty podrobnosti. 
 
 

Poplatek za psa na rok 2011 činí 50 Kč za jednoho a 

za kaţdého dalšího 75 Kč. Splatnost poplatku do 28.2. 

2011. 
 

Od 1.1.2011 platí nové nařízení vlády. Podle něj 

musí kaţdý pouţívaný komín alespoň jednou za 

rok zkontrolovat kominík, který vystaví zprávu o 

kontrole anebo čištění.  

● pokud se kontroly nedodrţí, nebo bude chybět doklad, 

můţe být udělena pokuta aţ 25 000 Kč 

● pokud se zjistí pochybení, mohou hasiči udělit pokutu a 

pojišťovny pak strhnou aţ desítky tisíc z vypláceného 

pojistného 

● pokud budou při kontrole zjištěny závaţné nedostatky, v 

jejichţ důsledku by mohlo dojít k poţáru nebo otravě, je 

kominík povinen nahlásit tento stav stavebnímu úřadu 

nebo orgánu státního poţárního dozoru a ti mohou topení 

v nemovitosti zakázat 

● v druhé polovině března bude moţno domluvit kontro-

lu a čištění komína s panem Palackým 
 

Přibývá stíţností na znečišťování chodníků psími ex-

krementy a neochotu jejich majitelů veřejná prostran-

ství uklízet.      

Informace Městského úřadu Kasejovice 

 

Základní škola Kasejovice a Sdružení  
rodičů a přátel školy Vás srdečně zvou na 

 

 

 
na sále  

restaurace  

„ADAMEC“  

v Kasejovicích      

* začátek  od 20.00 

hodin *  k tanci a 

poslechu hraje  

MELODION *  

bohatá tombola  

 

RADA MĚSTA KASEJOVICE  
 
 

PROJEDNALA mimo jiné: 

● rekonstrukci zdravotního střediska  

● opravu místních komunikací v Kladrubcích 

● uţívání veřejného prostranství za účelem dlouhodobého 

parkování včetně parkování v obytných zónách na míst-

ních komunikacích 

● zřízení komise pro rozvoj obcí 

● moţnost zakoupení kolny u nádraţí 

● problematiku budov, které mají různé majitele a nejsou 

zkolaudované ani vedené na katastru nemovitostí 
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ZASTUPITELSTVO OBCE  

MLADÝ SMOLIVEC 

VOLÍ: 

● ověřovatele zápisu – Slavíček Miroslav, Krejčí 

Václav přísedícím OS PJ dle z. č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích, v platném znění pana 

JUDr. Františka Konváře, bytem Doţice 47 
 

JMENUJE: 

● hodnotící komisi zadávacího řízení na „Opravu 

místní komunikace a prostranství Mladý Smoli-

vec“ ve sloţení Eva Kubová, Jan Spour, Miro-

slav Slavíček, Václav Fiala, Marie Kříţová 
 

SCHVALUJE: 

● program zasedání 

● rozpočtové opatření 11/2010 

● vzory pracovníků určených k nařizování a 

schvalování hospodářských operací (Kubová 

Eva, Spour Jan, Růtová Vladislava) 

● začátek zadávacího řízení na „Opravu místní 

komunikace a prostranství Mladý Smolivec“ 

dne 24. 1. 2011 a ukončení dne 11. 2. 2011 

v 11.30 hod 

● vydání povolení k hostování na poutích v roce 

2011 manţelům Novotným z Příbrami ve všech 

našich obcích 

● prodlouţení spoje 17 linky 380760 z Blatné do 

obce Radošice za cenu 7573,-- Kč 

● podání ţádosti o dotaci do PSOV Plzeňského 

kraje v roce 2011 na akci „Přístavba poţární 

zbrojnice – I. etapa“ 

● podání ţádosti o dotaci do Havarijního progra-

mu MK Praha na rekonstrukci fasády 1. Etapa 

(hlavní loď) kostela v Doţicích a podání ţádosti 

o dotaci do programu PK Zachování a obnova 

kulturních památek Plzeňského kraje na rekon-

strukci fasády 2. Etapa (presbyterium) kostela 

v Doţicích 

● podání ţádosti do programu POV MMR Praha 

na rekonstrukci dětského hřiště u MŠ ve Starém 

Smolivci 

● prodej betonové čekárny Mysliveckému sdruţe-

ní Stráţ za cenu 3.000,-- Kč 
 

NESCHVALUJE: 

● ţádost paní Tajovské o sníţení nájmu 

v Hostinci v Doţicích 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● kontrolu usnesení 12/10 

● informaci o neplatičích za místní poplatky za 

rok 2009 a 2010 

● HV v lesním hospodářství za rok 2010 ve výši 

264.722,- Kč 

● informaci o obdrţených dotacích pro rok 2011 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tradiční a nejen dětmi oblíbené 

maškarní bály jsou jiţ tradičně 

součástí zimního období. Jako 

první si děti uţily 22. ledna 

maškarní bál v Budislavicích a 

hned další sobotu 29. ledna 

v Radošicích. Dětské soutěţe, 

spousta sladkostí a prima muzi-

ka navodily tu pravou atmosfé-

ru pro rej dětských masek, kte-

rých se na obou bálech sešlo 

více neţ padesát. Večer vţdy 

následovala maškarní zábava 

„pro dospělé“.  Poslední maš-

karní bál bude na mladosmoli-

vecku 5.března 

v Doţicích. 

  Václav Blovský  

                                                 

 

 

 

 

 
 

která se koná v Kulturním domě ve Starém Smolivci  

v sobotu dne 12. března 2010 od 14.00 hod 
 

Srdečně zveme ţeny kaţdého věku obcí Mladého Smolivce, Starého 

Smolivce, Doţic, Radošic a Budislavic na malou dámskou jízdu.  

Drahé polovičky si můţete vzít samozřejmě s sebou. 
 

Na programu bude vystoupení dětiček, zpěv, tanec a mluvené slovo, 

co to ale bude ve skutečnosti, necháme pro Vás jako překvapení.  

Občerstvení zajištěno a dárečky nám přinesou muţi... 
 

   Odjezd autobusu: 
 

   Mladý Smolivec  13.15 hod 

   Budislavice   13.20 hod 

   Doţice   13.25 hod 

   Radošice   13.30 hod 
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Je-li o Hromnicích studeno,  

přijde brzy jaro. 
 

I kdyţ je zima někdy hodně mrazivá - to kdyţ venku 

vítr skučí a sníh padá - přesto máme řadu příleţitostí, 

jak poznat její příjemnější tvář. Pokud se zimní den 

vydaří tak, ţe svítí sluníčko a je jen mírně pod nulou, 

můţeme na vycházce proţít příjemné chvíle při zim-

ních radovánkách na bobech. Zdravě unavení se spo-

lečně zaposloucháme do pohádek, nebo si nakreslíme 

zimu. Při práci si pěkně zazpíváme - veselé písničky o 

zvířátkách a zimní přírodě.  
 

 

 
 

21.1. 2011 jsme proţili slavnostní den, šli jsme k zápi-

su do první třídy. V letošním roce nás bylo 20 předško-

láčků, zaţili jsme první setkání se školou, třídou a paní 

učitelkou. Uţ víme, jaké to je sedět v lavici, co je to 

tabule. Pravé učení nás čeká v září. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Moc se nám líbilo, víme jak se správně oblékat do zimy, jak a čím 

přikrmovat ptáky, co dělat abychom nebyli nemocní. 
 

Co nás čeká? 
 

☺ návštěva místní knihovny 

☺ divadelní představení s loutkovou pohádkou o vodnících -  

      Divadélko Vysmáto 

☺ divadelní představení O Karkulce a vlkovi - Divadélko Dráček 

☺ výtvarné soutěţe 

☺ myslivecký den 

☺ přikrmování ptactva a zvěře 

 

Herci Divadélka Kuba coby pejsek a 

kočička. 

 

Hádáme: 
 

Stojí stojí dub 

na tom dubě dvanáct větví 

na kaţdé větvi  

po čtyřech hnízdech 

a v kaţdém hnízdě  

po sedmi veverkách. 

(rok, měsíce, týdny, dny) 

Poděkování patří 
 

Děkujeme paní M. Boušové, která si na nás našla čas a 

 ukázala nám jesličky s Jeţíškem v kasejovickém kostele.  

Moc se nám líbili.  Ivana Ledvinová 

 

Mateřská škola Kasejovice  

„Veselá školka“ - školka plná písniček a hrajících si dětiček 
 

vás srdečně zve na  
 

 

 

Zápis se koná ve středu 16.3. a ve čtvrtek 17.3.2011  

od 8.00 - 16.00 hod. 

Současně bude probíhat v těchto dnech “Den otevřených dveří“, 

kdy si budou moci rodiče s dětmi prohlédnout prostory školky a 

její vybavení. 
 

Těšíme se na vás. 

Tel. 371 595 149, 739 456 901 

Ivana Ledvinová 

foto -il- 

foto -il- 

Honzík Flachs a jeho zápis do první třídy. 

Obrázek Daníka Jiřince -   Zápis do školy. 
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Elliter 
svatební studio 
T. G. Masaryka 112 (1. patro) 

Blatná 

Marcela Cibulková 

tel. 723 014 630 

www.elliter.cz  
 

Prodej a půjčení svatebních  

a společenských šatů, veškerý  

svatební sortiment. Rádi Vás obslouţíme  

i po telefonické dohodě. 

 

Kulturní komise při OÚ Hradiště 

Vás srdečně zve na 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
který se koná  

19. února 2011 od 14 hodin  

v bezděkovské škole. 

 

    

Kulturní centrum naplnili ţáčci z mateřské i základní školy. 

Herci z Divadélka Kuba si pro ně zde připravili upravené diva-

delní představení s názvem O pejskovi a kočičce. Na scéně oţilo 

několik pohádek z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Celým 

příběhem nás provázeli pejsek a kočička. Na začátku spolu tan-

čili, pak pekli dort. V průběhu čekání na zchladlý dort  například 

myli podlahu, povídali si o noční košilce. Závěr pohádky ukon-

čil zlý pes, který vychladlý dort snědl. Bylo nutné mu zavolat 

lékaře. Pejsek s kočičkou ale byli rádi, ţe dort nakonec nesnědli. 

Naopak se poučili, ţe někdy je méně více.                     -mr- 

 

 

 

 

Firma Klaus Timber a. s. Kladrubce, Agrochov Kasejovice – 

Smolivec a.s., Pila p. Konvář, Strom Lnáře , SDH Mladý Smoli-

vec,  SDH Doţice, SDH Budislavice, SDH Radošice, SDH Sta-

rý Smolivec, Myslivecké sdruţení Starý Smolivec, Kovo Ka-

sejovice, Zámečnictví – p. Hošek, Truhlářství – p. Spour, Pekár-

na, cukrárna Dvorec – p. Pondělík, p. Kříţová – Budislavice, p. 

Nová – Starý Smolivec, p. Arnoštová – Mladý Smolivec, p. Ho-

řejší – Lnáře. 

Jeţíšek dětem přinesl dětská odráţedla  a cyklistické helmy, 

řezačku, balíkovač slámy a vlek, perníkovou chaloupku a jiné 

didaktické hry, magnet. stavebnici, navlékací zvířátka, knihy a 

skládanky. 

Ještě jednou všem srdečně děkujeme. 

                              S. Šlaisová ředitelka  MŠ Starý Smolivec 

 

Český červený kříţ 
 srdečně zve na  

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
 

5. března 2011 od 14 hod. 
 

na sále u Adamců. 
 

Hraje pan Balog. 
 

Bohatá tombola! 

 

 

 

 

 

● Myslivecký i Hasičský bál se vydařil. 

      Pořadatelé měli hezky vyzdobený sál, bohatou tombo-       

      lu (děkují sponzorům), účast byla dobrá a nálada vydr-  

      ţela aţ do ranních hodin. 

● Nyní se připravuje maškarní průvod po vsi Oselce 

26.února, pořádají oselečtí hasiči 

● Oslava MDŢ bude 5. března v hostinci V Podzámčí - 

pořádá OÚ Oselce a SDH Oselce 

● Maškarní bál bude 12. března téţ v hostinci V Pod-

zámčí - pořádá klub ţen z Oselec 

  

● Výroční valné hromady SDH Kotouň a Oselce se 

uskutečnily podle plánu a zhodnotila se práce za rok 

2010. Schválil se program na rok 2011. Jsou to největ-

ší sloţky v obcích a organizují většinu kulturních a 

sportovních akcí. Hlavním úkolem je poţární preven-

ce, udrţování poţární techniky a účast na okrskových 

soutěţí. Nejsou to snadné úkoly a je třeba Vám za 

všechno poděkovat. 

  

● Zima je dosti krutá a udrţování místních komunikací 

není snadné ani levné. Máme výhodu, ţe jsme nakou-

pili novou techniku.  Řidič to dobře zvládá. 

  

● Ţádáme občany, aby zaplatili odvoz TKO za cenu 450 

Kč, poplatek za psa 50,- Kč a od března vodné a stoč-

né (cena bude určena na veřejném zasedání).  

    Miloslav Cikán, starosta obce Oselce 

 

 

Dlažby Obklady 
 

Plánička Plánice 
 

Prodej keramických obkladů a dlažeb 
 

TRVALE NÍZKÉ CENY!! 
 

Kompletní dodávka zboží včetně obkladačských prací 
 

Možnost zdarma dopravit zakoupené zboží  
k zákazníkovi 

 

Tel. 376 394 264        Po - Pá  7-17 hod. 
 

 Mob. 737 733 022        So     7 - 12 hod. 
 

E-mail: milan.planička@seznam.cz 
 

web: www.obklady-planicka.cz 



 

 

 

 
89 let  Josefa Jiránková Kotouň 
86 let Kristina Štěpánková  Oselce 
85 let  Helena Kubíková Kotouň 
84 let  Anna Kačenová Radošice 
83 let Růžena Janošová Podhůří 
82 let Josef Štěpánek Kasejovice 
81 let  Jiřina Michalová Kasejovice 
80 let Marie Morávková Bezděkov 
  Miloslav Beneš Hradiště 
78 let Emilie Draská Radošice 
77 let František Blovský Dožice 
  Oldřiška Tumová Starý Smolivec 
76 let Věra Kačenová Dožice 
  Ladislav Šolc Nová Ves 
75 let  Jaroslav Jiřinec  Kasejovice 
74 let  Libuše Zoubková Kotouň 
  Ludmila Rezková Kasejovice 
72 let  Miluše Kalistová Kasejovice 
  Vilém Cibulka Nová Ves 
  Kamila Koukalová Oselce 
  Augustin Vaníček Kotouň 
71 let Julie Šollová Kasejovice 
  Anna Motejzíková Oselce 
  Milan Bubečníček Budislavice 
70 let Viktor Synek Radošice 
  Josef Šampalík Řesanice 
  Marie Časková Kasejovice 
69 let Božena Brabcová Nezdřev 
65 let  Václav Tesař Polánka 
  Alena Martanová Radošice 
  Josef Punčochář Hradiště 
  Josef Suda Bezděkov 
62 let  Karel Jiřinec Nezdřev 
60 let Milada Vrbová Újezd 
  Zdeňka Škudrnová Kasejovice 
  Miloš Lehečka Hradiště 
  

 
 
89 let Slezák Josef Hradiště 
86 let Chlandová Jiřina Hradiště 
80 let Marie Augustinová Zahorčičky 
77 let  Marie Braunová Bezděkov 
64 let Marie Jiřincová  Nezdřev 
61 let  Jiří Bláha Nezdřev 
60 let Marie Sudová Hradiště 
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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: 
  David Morrell: Temný soumrak 
 

  Stieg Larsson: Dívka, která kopla do vosího hnízda 

  Daphne du Maurier: Má sestřenka Ráchel 

  Zane Grey: Divoké vody Rogue 

  Ivanka Devátá, Miroslav Plzák: Souţití k zabití 

  Vlasta Javořická: Mrtvé oči 

  Michal Viewegh: Biomanţelka 
 
 

Naučná literatura pro dospělé: 
 

 Zahrada pro inteligentní lenochy  
 

Literatura pro děti a mládeţ: 
 

  Po stopách vlčete, medvídka a kolouška 

  Pavel Čech: Dědečkové 
 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Pavel Šmíd, Mladý Smolivec 

Marie Zralá, Kladrubce 

Marie Šampalíková, Polánka 

 

 
 

          

 

Tolik jsi miloval život a s námi chtěl  

jsi být, ale osud byl tak krutý  

a nenechal Tě žít. 
 

Dne 12. února 2011 uplynul jiţ jeden 

rok, kdy nás navţdy opustil náš  

milovaný tatínek a manţel 
 

pan Jan Fučík, vášnivý chalupář 

z Kotouně. 
 

Stále vzpomínají manţelka Zdena a dcery Káťa se Zuzkou. 

 

Poděkování 
 

Rodina Draských z Radošic děkuje Sboru 

dobrovolných hasičů Radošice, Myslivec-

kému sdruţení Stráţ Mladý Smolivec  

a všem, kteří se přišli naposledy rozloučit 

s naším drahým zesnulým  

Josefem Draským. 

 

● poznávací zájezd 

● 30.4. - 8.5.2011 

● cena 7 900 Kč  

(doprava, ubytování, polopenze) 
 

Informace: Helena Štěpánková 

                  Tel. 728 711 467 
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1948  
  

 Také v Kasejovicích byl vytvořen akční výbor Národ-

ní fronty ze zástupců čtyř politických stran, ROH, Sokola, 

Jednotného svazu českých zemědělců a dalších sloţek NF. 

Předsedou se stal p. Josef Šampalík. Očista od politicky ne-

spolehlivých občanů byla provedena zčásti na MNV a jeho 

komisích. Hned po 25.2.1948 se konala národní směna vítěz-

ství sběrem ţelezného šrotu. Ze zdejší stanice ČD byly do-

praveny 3 vagony do Ostravy a 2 do Třince. Do Českých 

Budějovic byl odeslán 1 vagon starého papíru a textilií. Ţeny 

a děti pracovaly na pletí stromků v obecním lese, členové 

KSČ upravovali cestu před budovou měšťanské školy, která 

byla 1. září přejmenována na střední školu. Ţáci a učitelský 

sbor pracovali před 7.11. - výročím VŘSR - na úpravě chod-

níku před školou, tzv. všeobecná brigáda se konala na úpravě 

silnice z dolní části města k nádraţí. 11.10.1948 zahájila 

činnost továrna na krajky, krajkárna s 20 zaměstnanci, do 

konce roku jich bylo jiţ 38. Pracovní postup byl kompliko-

ván sloţitostí vyšívacích člunkových strojů. Továrna byla 

původně míněna jako obecní závod, avšak byla roku 1948 

prohlášena za národní podnik v koncernu firmy Leco (A. 

Lorenc a spol.). 

 V roce 1948 měly Kasejovice 1142 obyvatel. Někteří 

lidé se vrátili z pohraničí, kam odešli v letech 1945 a 1946. 

V obci se projevil všeobecný nedostatek bytů. K jeho odstra-

nění působila bytová komise MNV, která se ujala přidělová-

ní bytů. Kasejovice zakoupily nový sanitní vůz značky Ško-

da za 107.000 Kčs, určený pro odvoz těţce nemocných do 

Strakonic, Písku nebo do Plzně. Starý sanitní vůz byl prodán 

hasičskému sboru ve Věšíně. 

                        (pokračování příště) 

Kulturně společenské centrum  
srdečně zve všechny  na diaprojekci  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Do této země se na promítacím plátně  

vypravíme s průvodcem  Františkem Moserem.  

 

Poznáte hrad na obrázcích? Byla na něm natáčena pohádka 

Tři oříšky pro Popelku. Asi uţ víte. Je to národní kulturní 

památka - vodní hrad Švihov. Ve Švihově se také 18.1. 2011 

konalo slavnostní ukončení zimního semestru U3V a předá-

ní pamětních listů studentům - účastníkům. Odpolední pro-

gram byl věnován společné prohlídce hradu.  

Zajímá vás, jaké téma si vybrali studenti pro letní semestr? 

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI 

6-dílná přednáška PhDr. Jana Šolce reaguje na stálé zhoršo-

vání mezilidských vztahů a nabízí srozumitelný úvod k etic-

kému vzdělávání. 
 

Pro informaci uvádíme přehled přednášek: 

1. Etika je slovo, slušnost je čin. 

2. Sokrates, Platón a ti druzí 

3. Je naše svědomí věštírna? 

4. Ctnost a štěstí 

5. Smysl ţivota 

6. Etická výchova - Vyučovací předmět nebo primární ori-    

    entace v problematice pro rodiče i prarodiče? 
 

Na závěr něco z propagačního letáku Etického fóra ČR: 

Kdyţ děti ţijí s kritikou, učí se odsuzovat. 

Kdyţ děti ţijí s nepřátelstvím, učí se bojovat. 

Kdyţ děti ţijí s posměchem, učí se bázlivosti. 

Kdyţ děti ţijí se zahanbením, učí se provinilosti. 

Kdyţ děti ţijí s tolerancí, učí se trpělivosti. 

Kdyţ děti ţijí s povzbuzováním, učí se sebedůvěře. 

Kdyţ děti ţijí s bezpečím, učí se věřit. 

Kdyţ děti ţijí s chválou, učí se oceňovat. 

Kdyţ děti ţijí s uznáním, učí se sebeúctě. 

Kdyţ děti ţijí s přízní a přátelstvím, učí se nacházet ve světě 

lásku. 
 

Máte - li zájem, přijďte za námi do kasejovického kulturní-

ho centra. Nikdy není pozdě. 

  Marie Prokopiusová, koordinátor U3V 

 
 

 

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice usku-

teční na jaře 2011. Sčítací komisaři navštíví v době 

od 7. do 25. března kaţdou domácnost v ČR a předa-   

jí jí dotazníky pro všechny osoby, které tam ţijí (včetně 

návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného 

okamţiku v domácnosti třeba jen přechodně). Do 14. dubna 

2011 mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať uţ 

je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně 

předávat sčítacímu komisaři.  

Rozhodným okamţikem, ke kterému sčítání proběhne, bude 

půlnoc z 25. na 26. března 2011.  

foto -fp- 

 

Obecní knihovna Kasejovice 

zve na 

  

blatenského fotografa  

Pavla Hanzlíka 
 

Výstava bude k vidění  

v otevíracích hodinách knihovny  

od 16. března do 31. dubna 2011 

foto -fp- 
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● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:  

      Dům 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 3450000 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 - zastavě 

      ná plocha 174 m2. Cena 300 000 Kč. Při koupi obou  

      stodol cena 600 000 Kč. Tel. 731 388 435. 

● Prodám les o výměře cca 1 ha v k.ú. Hradiště. 

      Tel. 371 595 423, 383 421 269. 

● Koupím dětský akordeon v dobrém stavu za rozumnou 

cenu.  Tel. 608 870 010 

● Daruji fenu - bernský salašnický. Stáří 9 měsíců - zdra-

vá, hodná, mazlivá, výborně hlídá. Pouze do dobrých 

rukou. Tel. 722 905 558. 

● Prodám škvárovo-cementové tvárnice asi 150 ks, latě 

6x4 cm, coulová prkna, řiditelné sáně pro dvě osoby 

(skiboby). Tel. 605 551 061. 

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře 

plánované výstavy a přednášky  
 

25. 2., Tvrz Lnáře, 17:00 

VÝZNAM, ÚKOLY, VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY  

PAMÁTKOVÉ PÉČE NA BLATENSKU 

Přednáška Jitky Říhové (Odbor majetku, investic a rozvoje MÚ 

Blatná) z cyklu Hmotné kulturní dědictví Blatenska 
 

1. 3. – 15. 4., Tvrz Lnáře 

SVATÁ MÍSTA 

Kostely a kaple na Blatensku, jejich historie a architektura - 

Výstava fotografií doplněných naučnými texty 
 

25. 3., Tvrz Lnáře, 17:00 

„HIC EST DOMUS DOMINI ET PORTA COELI“ 

Kostely Blatenska, jejich historie a architektura 

Přednáška Mgr. Romana Lavičky (Národní památkový ústav v 

Českých Budějovicích) 
 

18. 4. – 4. 5., Tvrz Lnáře 

HÁČKOVANÉ VELIKONOCE S VŮNÍ PERNÍKU 

Výstava háčkovaných dekorací a velikonočních perníčků 
 

29. 4., Tvrz Lnáře, 17:00 

IKONOGRAFIE A ATRIBUTY SVATÝCH ANEB  

„JAK JE POZNÁME“ 

Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky (Tvrz Lnáře)  

Blatenska spojená s miniexkurzí na Zámek Lnáře 
 

6. 5. – 30. 6., Tvrz Lnáře 

„MILÉ OSADĚ LNÁŘSKÉ“ 

Ţivot, doba a odkaz P. Aloise Václava Majera,  

OAD (1856–1932) 

Výstava fotografií a dokumentů k 155. výročí narození převora 

lnářských augustiniánů a významné kulturní osobnosti P. Aloi-

se Václava Majera 
 

27. 5., Tvrz Lnáře, 17:00 

KLÁŠTER BOSÝCH AUGUSTINIÁNŮ VE LNÁŘÍCH 

JAKO CENTRUM KULTURYA UMĚNÍ 

Přednáška Mgr. Adély Šmilauerové (Katolická teologická fa-

kulta UK v Praze)  
 

24. 6., Tvrz Lnáře, 18:00 

JAN HORČICE Z PROSTÉHO – HOSPODÁŘ, STAVEB-

NÍK, MECENÁŠ A JEHO ODKAZ NA BLATENSKU 

Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky (Tvrz Lnáře)  
 

Změna programu vyhrazena 

 

GASTRO Vladimír Jadrný 

Vývařovna Mladý Smolivec 
 

nabízí dovoz obědů. 
 

Od 8.11.2010 opět s kuchařem Bohumilem Novákem  

kvalitní klasická staročeská kuchyně, nejrůznější  

speciality, zákusky, saláty ... 

V případě zájmu moţnost výběru ze dvou jídel! 
 

Cena oběda 55,- Kč včetně dovozu. 
 

Informace na tel. 602 681 542 nebo je podá přímo  

p. Jadrný, Kasejovice 24. 


