DUBEN 2006

Cena 3,- Kč

Číslo 4; ročník XI.

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

Na snímku zleva bavorské městečko Neukirchen
bei Heligen Blut a znak
města
Foto -pk-

KASEJOVICE MAJÍ ZÁJEM
O PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI

ZIMA NÁS PŘIŠLA DRAHO
Letošní dlouhá, mrazivá a na sněhovou
nadílku bohatá zima již pominula. Ačkoliv velké množství sněhu mnohdy komplikovalo dopravu a ztěžovalo pohyb po chodnících, naštěstí
nezpůsobilo vážnější problémy. Údržba místních komunikací, chodníků a přilehlých prostranství si vyžádala vysoké výdaje. Na prohrnování, posyp a odvoz sněhu z náměstí a hlavních ulic vynaložila obec od začátku letošního
roku do druhé poloviny měsíce března celkem
113 187 Kč, přičemž tato částka výrazně zasáhla do obecního rozpočtu.
Těžký sníh nezpůsobil vážnější problémy
ani na střechách veřejných budov. Rovná střecha mateřské školy s jednoduchou konstrukcí
byla v loňském roce nahrazena střechou sedlovou, čímž se odstranily problémy se zatékáním,
které obecní pokladnu stály značné peníze.
Sedlovou střechu s taškami získala i nově vybudovaná přístavba základní školy. Celý školní
areál se tak podařilo uchránit od nemalých
komplikací, které by pravděpodobně nastaly, a
zároveň sladit s okolní zástavbou a kulturními
památkami. Přetížení střechy hrozilo snad jen u
budovy tělocvičny. Ta však v loňském roce
prošla kompletní rekonstrukcí. Prohlídkou bylo
zjištěno, že sníh na sedlové střeše s mírným
sklonem nemá na bezpečnost budovy negativní
vliv a střešní konstrukce jsou v naprostém pořádku.
-lfš-

Dne 16. března se v bavorském městečku Neukirchen bei Heligen Blut konalo přeshraniční setkání starostů. Sešli se zde představitelé měst a obcí Plzeňského kraje, Horního Falcka a Dolního Bavorska. Hlavním cílem setkání bylo prohloubení a upevnění dosavadní spolupráce a navázání nových kontaktů mezi českou a německou stranou. Mezi zúčastněnými byla i Obec Kasejovice, zastoupená její starostkou Marií Čápovou.
V úvodní části konference vystoupili se svými proslovy jednotliví
představitelé obou zainteresovaných regionů – Plzeňského kraje a Bavorska. Mezi nimi nechyběli ani předsedové Bavorského sněmu obcí, Karl
Holmeier a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, Jaroslav Perlík.
Všichni zúčastnění měli možnost seznámit se s dosavadním fungováním evropského programu Interreg, jenž se týká výhradně přeshraniční
spolupráce. V rámci tohoto programu může každá obec z pohraničního
regionu podávat projekty, díky kterým lze získat finanční prostředky
z evropských fondů. Zájem o evropský program Interreg má velké množství českých a bavorských měst a obcí, o čemž svědčí četná partnerství
uzavřená mezi obcemi na obou stranách hranic.
Cílem přeshraničního setkání starostů bylo rovněž představení vybraných obcí a komunálních sdružení. Za Plzeňský kraj se prezentovaly tři
obce. Jako obec I. typu s matričním a stavebním úřadem se představily
Kasejovice, jako obec II. typu s pověřeným obecním úřadem Poběžovice
a za obce III. typu s rozšířenou působností městečko Horšovský Týn.
Starostka Obce Kasejovice, Marie Čápová, podala účastníkům setkání
základní informace o obci, seznámila je s občanskou vybaveností Kasejovic, stručnou historií a zajímavými kulturněhistorickými památkami.
Nejdůležitějším bodem prezentace bylo obeznámit zúčastněné se získáváním financí na realizaci jednotlivých, zejména stavebních akcí, a na
další rozvoj obce. Podle slov starostky Marie Čápové zde bude nejdůleži- Z obsahu ……...
tější roli hrát zahájení výstavby obchvatu Kasejovic, který by zajistil
Tradiční pouť na Boučku
odklon mezinárodní silnice I/20 od centra městečka. Neméně významné
Za kulturou do Oselec
také bude nadále zlepšovat kvalitu občanské vybavenosti a odpovídající
Velikonoční kvíz
technickou infrastrukturu obce. Dalšímu rozvoji Kasejovicka by mohly
pomoci rovněž prostředky z programu Interreg. K tomu je ovšem důležiPrvní kasejovický smíšený sedmiboj
té najít odpovědného partnera na bavorské straně hranic, který by měl
Rozpis fotbalových utkání JARO 2006
obdobné zájmy, zejména v oblasti školství a sportu. Pokud se to KasejoPříští číslo Kasejovických novin vyjde 10.
vicím podaří, dojde tak k navázání přeshraniční partnerské spolupráce,
5. 2006. Příjem příspěvků do č. 5/2006 KN je
která přinese pozitivní výsledky oběma zúčastněným stranám.
-lfšdo 30. 4. 2006.
-rkn.
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Usnesení ze 45. schůze Rady obce
Kasejovice konané dne 23. 3. 2006
na radnici v Kasejovicích
RADA OBCE KASEJOVICE
SOUHLASÍ:
s finančním příspěvkem na dopravní obslužnost
se zněním Smlouvy na provedení projektových prací a inženýrského dozoru – II. etapa rekonstrukce a přístavba tělocvičny
se zněním Smlouvy o financování akce z grantového schématu
SROP
SCHVÁLILA:
pronájem pozemků v k.ú. Kladrubce, č.624 PK 5.629 m2, 625
PK 6895 m2, 645 PK 3453 m2, 646/1 KN 15.066 m2, 646/4 KN
4.569 m2, 646/2 KN 191m2, 750/3 KN 352 m2 a 660 KN 1.385
m2, celková výměra 37.540 m2 paní L., bytem Kladrubce za roční
nájem 878,56 Kč na dobu neurčitou
pronájem pozemků v k. ú. Přebudov, Kladrubce, Podhůří,
Kasejovice a Řesanice viz příloha za cenu 1 463,56 Kč na dobu
neurčitou Zemědělskému výrobnímu družstvu Oselce
žádost paní D., bytem Kasejovice o přidělení bytu v DPS Kasejovice pro rodiče, v současnosti bytem Kotouň
žádost 33. junáckého oddílu Šíp Plzeň o povolení provozu letního
tábora v době od 1. července do 15. července 2006 a sběru palivového dřeva pro provoz polní kuchyně

Usnesení ze 17. schůze Zastupitelstva
obce Kasejovice konané dne
23.3. 2006 na radnici v Kasejovicích
Zastupitelstvo obce Kasejovice:
A. s c h v a l u j e :
stanovy společenství vlastníků jednotek - „Společenství pro dům
č. p. 360 v Kasejovicích“

B. d e l e g u j e :
paní Danu Chaloupkovou jako zástupce obce do výboru Společenství pro dům č. p. 360 v Kasejovicích
-rkn-

Obecní úřad Kasejovice
oznamuje občanům, že
v obci Kasejovice
a okolních obcích
proběhne

18. a 19. 4. 2006
SVOZ PLASTŮ
A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
(pneumatik, autobaterií, lednic a
jiného). Plasty uložené
v zavázaných pytlích uložte před
svými domy nejdříve 1 den před
plánovaným svozem. Zároveň
žádáme občany o třídění plastů a
to samostatně PET lahve a zvlášť
ostatní plasty.

FIRMA
LADEKOV + FIN

NEZDŘEV s.r.o.
Výroba a prodej
plastových oken šestikomorových,
montáž, likvidace
starých oken,
zednické práce
Zaměření a
mikroventilace

Telefon
723 439 670

Číslo 4; ročník XI.

Občané parkující trvale
na veřejném prostranství
porušují vyhlášku
V říjnu 2005 jsme se zmínili v Kasejovických novinách v souvislosti s dokončením rekonstrukce chodníků o nedovoleném parkování
vozidel na chodníku podél komunikace I/20 po
levé straně ve směru od Blatné na Nepomuk.
Vzhledem k neustávajícím stížnostem ze
strany občanů, upozorňujeme majitele osobních
automobilů, že chodníky mají sloužit především k
bezpečnějšímu pohybu chodců při této frekventované silnici. Pro parkování vozů jsou vyhrazena samostatná místa, která jsou k tomuto účelu zpevněna dlažbou o síle 8 cm. Najíždění a parkování na
chodník s dlažbou o síle 6 cm dlažbu ničí.
Dále reagujeme na stížnosti občanů, záchranné služby a hasičů na parkování vozidel v
obytných zónách. U nás se jedná především o ulice
Betlémská, Kostelní a Martinská. Zde nejsou vyhrazena parkoviště a v případě parkování je zde porušována vyhláška o silničním provozu.
Parkoviště vyčleněná v obytné zóně, podél
státní komunikace nebo na náměstí slouží především za účelem nákupu, návštěvy tj. přechodně. V
žádném případě nejsou určena k trvalému parkování.
Jako nepovolené lze označit i užívání veřejného prostranství k demontáži starších vozidel
apod.
Tímto upozorňujeme občany, kteří takto
využívají veřejné prostranství, že od 1. dubna 2006
bude kontrolní komise při OÚ Kasejovice provádět
pravidelnou kontrolu parkování vozidel na veřejném prostranství.
Marie ČÁPOVÁ, starostka obce Kasejovice

VYUŽIJTE NABÍDKY
NA BEZPLATNÉ ZMĚŘENÍ RADONU
Do konce dubna 2006 mohou ještě občané
Kasejovic a okolních obcí nahlásit na Obecním
úřadě v Kasejovicích svoje jméno a číslo popisné
budovy, ve které chtějí provést bezplatné měření radonu.
Jak již jsme informovali v minulém čísle,
bezplatné měření obsahu radonu v budovách se
provádí dozimetry RAMAN po dobu jednoho roku
po osazení. Rozmístění je jednoduché například
uložením na skříň nebo polici. Po stažení dozimetrů
provede SÚJB vyhodnocení množství radonu v
jednotlivých změřených objektech a prostřednictvím krajského úřadu oznámí písemně uživatelům
výsledek měření.
V budovách, kde bude překročena hodnota
1000Bq/m3 se dále postupuje podle vyhlášky
107/2003 Sb., kde fyzickým osobám je možno poskytnout dotaci v hodnotě do 150 000 Kč na
ozdravná opatření proti radou. Podle vyhlášky
307/2002 Sb. SÚJB se považuje za přijatelnou hodnotu množství do 400 Bq/m3.
V již změřených objektech v předcházejícím
období, kde byly naměřeny limitní hodnoty do
400Bq/m3, se měření neprovádí.
-rkn-
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VOJTĚCHOVO PŮSOBENÍ V BOUČKU
Náboženské poutě představují jev, který se s životem
věřících pojí po celá staletí. Lidé putovali a putují na místa
zasvěcená nejrůznějším
patronům, kteří měli
s danou lokalitou určitou
souvislost. Dnes se o
jejich působení v onom
místě dozvídáme převážně z legend a pověstí.
Mezi významné
světce náleží sv. Vojtěch,
jeden z velkých českých
patronů. Vojtěchův svátek připadá na 23. dubna
a jeho jméno nese velké
množství kostelů a kaplí
nejen v Čechách, ale po
celé Evropě. Do českých
dějin se sv. Vojtěch zapsal především jako
v pořadí druhý biskup
na pražském stolci. Nevynikl však pouze jako duchovní hlava
diecéze, ale rovněž jako významný a vzdělaný misionář evropského formátu.
Svatý Vojtěch se narodil kolem roku 950. Pocházel
z mocného českého rodu Slavníkovců. Legenda hovoří o tom,
že byl Vojtěch původně určen ke světské dráze, ale po jeho
zázračném uzdravení na přímluvy Panny Marie se vydal na
cestu duchovního. V roce 982 byl uveden do funkce pražského
biskupa, kde vystřídal zemřelého saského Dětmara. V té době
hýbal Evropou boj za reformu církve požadující nezávislost
moci církevní na světské. Sympatizantem nových reformních
myšlenek byl i sv. Vojtěch.. To byl také jeden z důvodů, proč
se dostal do sporu s českým knížecím rodem Přemyslovců.
Roku 988 opustil Čechy a odebral se do Itálie. Vojtěchův odchod do ciziny znamenal pro tehdy se formující samostatný
český stát velkou ztrátu. Nepřítomnost biskupa s sebou nesla
značné komplikace, neboť neměl kdo světit nové kněze a vyřizovat zásadní církevní záležitosti. To byl také jeden z hlavních
důvodů, proč se Vojtěch v roce 992 na požádání knížete Boleslava II. Pobožného do Čech vrátil. Jeho přičiněním došlo
k dalšímu šíření křesťanské víry a založení prvního mužského
benediktinského kláštera na pražském Břevnově.
Nevraživost mezi knížecími rody Přemyslovců a Slavníkovců donutila sv. Vojtěcha k dalšímu odchodu ze země.
Krátce pobýval v Itálii a potom se odebral na misie do Polska.
Vojtěchova misionářská činnost mezi pohanskými Prusy se mu
stala osudnou. Roku 997 byl jimi zavražděn poblíž dnešního
města Královec. Sv. Vojtěch je vždy zobrazován jako biskup
s mitrou, berlou a knihou. Jeho individuálním atributem je
veslo.
Obdobně jako jiným svatým je i Vojtěchovi přičítáno
mnoho zázraků spojených s jeho činností na nejrůznějších místech české země. Jedna pověst hovoří o jeho působení
V Boučku nedaleko Kasejovic. Podle ní se sv. Vojtěch vydal
z Prahy na Suchou Horu (Zelená Hora u Nepomuku). Šel od
Újezda přes louky a bukový les, kde na vršku pásl pasák dobytek, který řval hlady a žízní. Vojtěch přišel k pasáčkovi a ptal
se ho: „proč ti pasáčku ten dobytek tolik řve?“ A ten mu na to
odpověděl: „jak by neřval, dědečku, sedm roků tady neprší, tak
má hlad a žízeň, nalízá se jen časně z rána té rosy.“ Sv. Vojtěch řekl: „zažeň je sem do toho vršíčku, zde se napije.“ Pasák
odporoval: „jakpak se napije na vršíčku, když se nenapije

Číslo 4; ročník XI.
v dolíčku.“ Vojtěch požehnal tento vršek, zabodl svoji
berli a ze země hned vytryskl pramen. Nařídil pasáčkovi,
aby udělal větší jamku, aby tam dobytek mohl strčit tlamu a
napít se. První přišla strakatá jalovice, klekla na přední nohy, pila a po ní pak celé stádo. Opodál byl velký kámen, na
který si sv. Vojtěch stoupl a otiskl tam svoji nohu. V tu
chvíli poznal udivený pasáček, že se zde stal Boží zázrak.
Na místě, kde zabodl sv. Vojtěch berlu, vykopali
lidé studnu a později nad ní postavili kapli nesoucí světcovo jméno. Voda ve studánce měla léčit sedm nemocí. To
byl také jeden z hlavních důvodů, proč lidé na toto místo od
té doby tak často přicházeli. Nebylo to jen proto, aby vzdali
úctu sv. Vojtěchovi, ale také víra a naděje v zázračné působení vody a jejich uzdravení.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

OBECNÍ ÚŘAD KASEJOVICE
zve širokou
veřejnost na

TRADIČNÍ
POUŤ
NA BOUČKU
v neděli
23. 4. 2006
Od 11.00 hodin mše
svatá, následuje
pouťová zábava
s občerstvením !!!

Bohoslužby
o Velikonocích
ZELENÝ
ČTVRTEK
Kasejovice 19.00 h
Lnáře 17.30 h

VELKÝ PÁTEK
Kasejovice 18.00 h
Lnáře 16.00 h

BÍLÁ SOBOTA
Lnáře 8.00 h
Kasejovice 21.00 h

HOD BOŽÍ
VELIKONOČNÍ
Kasejovice 9.30 h
Lnáře 8.00 h

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA
Farní úřad Kasejovice oznamuje občanům,
že od května 2006 má nové telefonní číslo

731 402 944.
Doposud užívané telefonní číslo se tímto
ruší.
Mgr. Jiří Čepl
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ZA KULTUROU DO OSELEC

Číslo 4; ročník XI.
BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS
Koncem března byl částečně dokončen bezdrátový rozhlas. Dnes máme možnost z Oselec informovat občany v každé obci. Nová Ves je dokončena podle projektu. V Oselcích byly ozvučeny nové bytovky a horní část na Chlumy. Obec Kotouň je
napojena na stávající rozhlas. Nově umístěné reproduktory se nechají jednotlivě zesilovat nebo zeslabovat dle požadavku občanů.
Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce

AGROCHOV Kasejovice – Smolivec
zrealizoval v letošním roce projekt
spolufinancovaný Evropskou unií

V sobotu 11. března 2006 proběhla v pohostinství v Oselcích již
tradiční oslava Mezinárodního dne žen. Kromě vystoupení žáků
Základní školy Kasejovice, mladých oseleckých hasičů a dětí z
Dětského domova Oselce zde poprvé vystoupily se svým programem ženy z Oselec (více snímek). Na oslavě nechyběly výborné
domácí koláče z dílny místních žen a hudba v podání Jenda Bend.

Akciová společnost Agrochov KasejoviceSmolivec zrealizovala v letošním roce další projekt spolufinancovaný Evropskou unií pod názvem „Obnova strojového parku pořízením strojů pro zemědělskou výrobu v roce 2006“.
Nákladem 5 106 130 Kč byly zakoupeny
následující stroje: samojízdný překopávač kompostů, mulčovač s příkopovým ramenem pro údržbu
těžko přístupných ploch a okrajů pozemků, čelní
rotační žací stroj, vzadu nesený rotační stroj a širokozáběrový nahrabovač píce.
Část prostředků ve výši 2 297 758 Kč bude
poskytnuta z Operačního programu Státního zemědělského intervenčního fondu a prostředků EU po
podání žádosti a po provedení kontroly SZIFem.
Zbývající část společnost financovala z vlastních
zdrojů.
Zakoupením uvedených strojů se zvýší výkon sklizňových linek, zvýší se produktivita práce a
v neposlední řadě se přispěje ke zlepšení údržby
krajiny.
Ing. František SEDLÁK, předseda představenstva

USNESENÍ z veřejného
zasedání Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
dne 30. března 2006

O týden později v sobotu 18. března získaly prostor pro zábavu
tentokrát děti. Ženy z Oselec připravily pro děti z širokého okolí
maškarní bál s bohatým programem a hudbou v podání tradičního Jenda Bend.
Foto a text -vb- ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE:
ověřovatele zápisu — p. Šampalík, p. Skuhravý

INFORMACE Z OBCE OSELCE

NEZAPLACENÝ ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obecní úřad Oselce eviduje k poslednímu dni v měsíci březnu
ještě několik rodin, které nemají zaplacený poplatek za odvoz komunálního odpadu. Jedná se o dvě rodiny z Nové Vsi, čtyři rodiny z Oselec a pět rodin z Kotouně. Se všemi rodinami budeme opětovně jednat
a s výsledkem Vás seznámíme v příštím čísle.
Pro sběr plastů byly zakoupeny do každé obce plastové kontejnery žluté barvy. Žádáme občany, aby plastové lahve sešlapávali a
využívali umístěné kontejnery v obci k určenému odpadu.
PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO
V měsíci dubnu budou provedeny kontroly vodoměrů. Žádáme
občany, aby do konce května zaplatili vodné v ceně 13 Kč/m3 a v
Oselcích stočné 7 Kč/m3. V Oselcích, kde rodiny používají svoji vodu, zaplatí stočné podle smlouvy 46 m3 na jednu osobu.
PLACENÍ PARKOVNÉHO NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Parkování na veřejném prostranství pro nákladní automobily
a traktory činí 300 Kč za rok. Žádáme řidiče o uhrazení do konce
května.

návrhovou komisi — p. Šmolík, p. Zahradníková,
p. Krejčík
UKLÁDÁ:
Starostovi obce:
opravit zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 23.2.2006
Stavební komisi:
prověřit stížnost p. Engla v obci Dožice
prověřit odstranění plotu a navážky kamene v
příkopu u lesíka Balkáček v k.ú. Starý Smolivec
BERE NA VĚDOMÍ:
informace o předpokládaných investičních akcí
na r. 2006—2010
informace o záměru firmy Vatex Electronics s. r.
o. Paštiky o výstavbu větrné elektrárny
Václav HLINKA, starosta obce Mladý Smolivec
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VELIKONOČNÍ SYMBOLY A ZVYKY
Velikonoce, stejně jako Vánoce, provázelo a stále provází nepřeberné množství pohanských a křesťanských zvyků, které se někdy zcela
prolnuly. Většinou velikonoční zvyky vycházejí z podstaty života rolníka na zemědělském venkově. Byly to svátky jara, kdy se příroda opět
probouzela k životu a různými obřady bylo potřeba zabezpečit úrodu a
zdar nově nadcházejícího zemědělského roku — to jsou tedy Velikonoce lidové. Dále možno rozlišit Velikonoce křesťanské a měšťanské.
Nejznámějším zvykem je samozřejmě barvení vajíček a pletení
pomlázek. Téměř zapomenutým zvykem je vysypávání ornamentů na
zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobení oken
květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla — takto se zdobívaly
vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích, nebo na dožínky a posvícení.

BERÁNEK A ZAJÍČEK
Dodnes pečeme beránka, který znamená obnovu života jeho vítězství nad smrtí a symbolizuje památku Krista. Když spatřil Jan Křtitel
Krista, zvolal:“Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa“! Kristus
vystupuje v roli vykupitele hříchů, aby lidé dosáhli odpuštění a spásy.
Z historických pramenů ale jen ztěží rozeznáváme, zda šlo o maso nebo pečivo. Pravděpodobně se jedla pečeně i piškotové pečivo, v
případě masa je to doloženo rituálem „čarování z beránkových kostí“.
Beránek se dnes peče z těsta a po upečení se ozdobí mašlí.
Zajíček tzv. „ostrházi“ - pochází z Německa, k nám se dostal až
počátkem 20. století. Je to utajený dárce, který ukrývá dětem velikonoční dárky — nejčastěji vajíčka. U nás nemá tento zvyk velkou tradici,
pouze připomíná nadílku lišky o první nebo čtvrté neděli postní — Liščí
neděli. Zajíc je ovšem i symbolem plodnosti, života a štěstí a je spjat s
egyptskou a aztéckou mytologií. Velikonočního zajíčka najdeme už v
Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné, pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie — symbol čistoty nad tělesným pokušením.

VAJÍČKA — KRASLICE
Kraslice patří k magickým předmětům prastarého původu. Vyskytují se nejen na našem území ale i po celé Evropě. Jako symbolu
života, plodnosti a růstu se jim přisuzovala nadpřirozená moc, která se
zvyšovala jejich obarvením nebo připojením ornamentu. Červená barva
přitom hrála asi velmi významnou roli, neboť je to barva krve — tedy
života. Rovněž ornament měl symbolický význam. Dodnes se na Slovácku některým motivům říká „znamena“ - měla snad zprostředkovat
styk s předky a tajemnými přírodními silami. Zdobená vejce se užívala
nejen při jarních obřadech, ale také při narozeních, svatbách a pohřbech.
Protože kultovní smysl nemělo darování, ale požití jejich obsahu, zdobila se od nepaměti vařená.
Prastarý zvyk dávat velikonoční vajíčko pochází patrně až ze
starého Egypta. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl pak obyčej zdobení
kraslic, který se krajově velmi různí, stejně jako pojmenování — např.
straky nebo rejsky. Kraslice je prý slovo východočeské a znamená červené velikonoční vejce. Červené barvě se totiž říkalo „krásná“ a kraslice
se dříve omalovávaly hlavně červenou barvou. Zvyk zdobení kraslic
pochází teprve z druhé poloviny 19. století. Vyfouknutému nezdobenému vajíčku se říká výdumek, jinde poucho.

POMLÁZKA
(citace z Ottova naučného slovníku):“….. nazývá se starý a velmi
rozšířený zvyk velikonoční, při němž mládež obojího pohlaví se šlehává
metlami spletenými z proutí vrbového nebo jívového, které bývají často
ozdobeny stužkami a strakatými klůcky. Metla, již se při tom užívá,
sluje též pomlázka, a nazývá se tak i obvyklý dárek velikonoční při šlehání tom — malovaná vajíčka, kraslice. Jest to patrně zvyk symbolický
a vztahuje se k omladnutí jarní přírody, jak už samo slovo pomlázka
(kmen mlad-) zdá se zkazovati. Šleháním přenáší se symbolicky síla
omladné přírody na živou bytost. Z toho možno si vysvětlit, proč se
mrskávají zvláště dívky, aby totiž byly stále svěžími, zdravými a veselými, staré panny, aby omládly a k světu se měly, a konečně dobytek, aby
byl zdráv.“ Veselé Velikonoce !
-rkn-

Číslo 4; ročník XI.

VELIKONOČNÍ KVÍZ
1) Jak se určuje datum Velikonoc ?
a) jsou první neděli po prvním jarním úplňku
b) jsou pravidelně třetí neděli v dubnu
c) jsou vždy vyhlášeny ministerstvem kultury —
bývají většinou v březnu
d) jsou první neděli před první jarním úplňkem
2) Zdobená vajíčka a kraslice všichni známe,
víte však, z jakého slova se odvozuje
„kraslice“ ?
a) kreslit
b) krasový
c) krásná
d) kropenatý a slunce
3) Víte, kdy „odlétají zvony do Říma“ ?
a) na Zelený čtvrtek
b) na Velký pátek
d) na Modré půndělí
d) na Šedivé houterý
4) Víte, jakou symboliku v sobě nese mazanec ?
a) koloběh života
b) zeměkoule
c) slunce
d) luna — jarní úplněk
5) A Jidášky znáte ? Co to vlastně je ?
a) kuřátko, které se narodí první o velikonočním
pondělí
b) pečená vajíčka s kopřivami, která se jedí
c) pečené figurky z těsta
d) nejmenší dítě ve stavení, které dostane o velikonočním pondělí novou košilku
6) A velikonoční pražmo ?
a) pražská moučná velikonoční pochoutka ve tvaru
malých placiček, prodávala se na trzích
b) nabobtnaný hrách, opražený na sádle, solený
nebo slazený
c) starý lidový nástroj na pletení pomlázky
d) vypražené kousky jehněčí pečeně
7) Víte, jaké přírodniny obarví vajíčko na modro
a na hnědo ?
a) listy pampelišky, slupky z brambor
b) olšové větvičky nebo kůra, slupky z cibule
c) mladé jahodníkové lístečky, sušená třezalka
d) mladé žito, káva
8) “Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný..“ málokdo zná i jinou velikonoční koledu,
ale víte vůbec, co jsou to ty „provody“ ?
a) projevení lásky a darování vejce
b) Kristovo prozrazení
d) první neděle po Velikonocích, zvaná Provodní
e) znamená to jarní prodlužování dne a světla
9) Proč vlastně vyplácejí muži ženy pomlázkou ?
a) aby je pomladili — omladili a vlili do nich novu
sílu přenášenou zeleným čerstvým proutkem
b) aby ženy nebyly líné a špinavé
c) aby si vykoledovali požehnání
d) aby měli muži na poli pevný krok a jistou ruku

Správné odpovědi:
1a); 2c); 3a); 4c); 5c); 6b); 7b); 8d) Původní znění
je však Pomni hody do Provody = nehoduj (nejez
tučná jídla, zůstávej zdrženlivý, zanech veselosti,
svodu) do Provodní neděle; 9a).
Vaše skóre je 0 z možných 9 !
Hodnocení:
...………...…už jste někdy zažil(a) Velikonoce
v Čechách ?
-rkn-
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NAROZENINY V DUBNU OSLAVÍ
94 let
87 let
85 let
84 let
83 let
81 let
80 let
79 let

77 let
76 let
75 let
74 let
73 let

72 let
71 let

70 let

65 let
60 let

Jana SKALOVÁ
Marie ZELENKOVÁ
Anna TREFNÁ
Marie ŠOLOVÁ
Anastázie MINAŘÍKOVÍ
Helena KŘIVÁNKOVÁ
Jiřina CHVÁTALOVÁ
Marie DRAHNÁ
Anastázie KONVÁŘOVÁ
Božena VOŘÍŠKOVÁ
Marie KUBAŘOVÁ
Josef SUDA
Jan VEJPUSTEK
Marie ARCHMANNOVÁ
Jaroslav JÍLEK
Jaroslav LUKÁŠ
Marie MÜLLEROVÁ
Luděk HŮLKA
Marie NOVÁ
František HOŘEJŠÍ
Marie BLÁHOVÁ
Zdeňka BLÁHOVÁ
Zdeňka DOVÍNOVÁ
Miroslav HABADA
Vojtěch ŠOLLE
Václav BOUŠE
Alena VÁCHOVÁ
MUDr. Jiří RUDOLSKÝ
Božena ROSÍKOVÁ
Květoslava DAVÍDKOVÁ
Josef KADLEC
Valeria BERKOVÁ
Jiří LEHEČKA
Věra KRAFTOVÁ
Helena KOCOURKOVÁ
Marie ŠOLLOVÁ
Marie ŠÍMOVÁ
Bohuslava HORALOVÁ
Miloslava VESELÁ
Jaroslava SOLAROVÁ
Bohumila FLACHSOVÁ
Václav JÁRA
Pavel MAJER

Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Dožice
Chloumek
Hradiště
Hradiště
Radošice
Dožice
Újezd
Kasejovice
Bezděkov
Kasejovice
Chloumek
Mladý Smolivec
Dožice
Podhůří
Kasejovice
Dožice
Kasejovice
Radošice
Budislavice
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Kladrubce
Oselce
Kasejovice
Radošice
Újezd
Polánka
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Zahorčičky
Radošice
Kasejovice
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Kotouň
Nová Ves

Blahopřejeme!
ROZLOUČILI JSME SE

Václav BOUŠE, Bezděkov
narozen 1941, zemřel 13.2.2006
Petr STUPKA, Starý Smolivec
narozen 1962, zemřel 26.2.2006
Anna POLÁKOVÁ, Kasejovice
narozena 1931, zemřela 1.3. 2006
Božena PEŠLOVÁ, Kasejovice
narozena 1922, zemřela 3.3. 2006
František KABÁTNÍK, Starý Smolivec
narozen 1920, zemřel 13.3.2006

Číslo 4; ročník XI.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Michaela PRAGEROVÁ, Kasejovice
narozena 20. 2. 2006
Alena FENKOVÁ, Mladý Smolivec
narozena 21.2. 2006

ZÁMECKÁ RESTAURACE LNÁŘE
ZAHAJUJE TURISTICKOU SEZÓNU

od 1. DUBNA 2006
Příjemné posezení, velký výběr
specialit a nápojů

Kontakt: 724 22 59 09 www.lnare.cz

VELIKONOČNÍ ZÁBAVA

v sobotu 15. dubna 2006
U KŘÍŽŮ v Budislavicích
K tanci a poslechu hraje skupina Normál

INFORMACE
Z KASEJOVICKÉ KNIHOVNY
VÝPŮJČNÍ DOBA:
PONDĚLÍ 9-12 14-17
ÚTERÝ
13-16
Telefon: 371 585 156
Nové knižní tituly
Beletrie pro dospělé:
Clancy Tom: Konec hry
Cole Martina: Mamon
Denker Henri: Klinika
Javořická Vlasta: Na hrobech zelených
Simonay Bernard: Tasmánští tygři
Woodová Barbara: Věštkyně

Naučná literatura pro dospělé:
Antoniou Jim: Světové metropole včera a dnes
Bauer Jan: Tajnosti královských trůnů aneb milenky,
levobočci a nevěry
Hagara Ladislav, Antonín Vladimír, Baier Jiří: Velký
atlas Hub
Hubáček Miloš: Boj o Středomoří. Prvních devět měsíců
Lidé, kteří změnili svět
Murphy Audie: Návrat z pekel
Špillar Václav, Špillarová Lenka: Afrika. Jiný svět

Literatura pro děti a mládež:
Munkovi Alena a Jiří: Nová dobrodružství Štaflíka a
Špagetky
Řeháčková Věra: Bezhlavě do maléru
Knihovna nabízí přístup veřejnosti na internet zdarma, max.
-lfšdélka použití pro jednotlivce 30 minut.
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Číslo 4; ročník XI.

Začátek dubna bude žít přípravami na velikonoční svátky. Pokud počasí a příroda dovolí,
čeká nás také otevírání zahrádky, objevování krás
jarní přírody, pozorování mláďat a spousta dalších
Ve známost se všem už dává,
aktivit, které je možné přenést ven do přírody či na
po zimě že jaro vstává !
zahrádku.
Tak jsme se konečně dočkali ! Jaro přišlo po malých krůčcích a
Alena BRAUNOVÁ, učitelka mateřské školy
s plnou náručí vody a deště. Sluníčko se opírá do paprsků a zima musí
ustoupit. Barvičky schované od masopustu dostaly prostor. Barevné
JARNÍ SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ
květinky a veselí ptáčci zaplnili volné kouty ve školce. Také jarní poV MATEŘSKÉ ŠKOLE KASEJOVICE
hádka o vodníčkovi v podání divadélka Úsměv rozveselila nejen děti
ale i učitelky. A již tradičně došlo i na paní Zimu. Nejstarší děti naparáTři nejlepší práce dětí na téma JARO
dily slaměnou bábu Zimu a připravily ji na její poslední cestu. Všechny

JARNÍ SVÁTKY A SLAVNOSTI
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Nakreslil Jiřík Sedláček

Nakreslila Anička Pohanková

Učitelka mateřské školy Vendula Hrachovcová spolu s dětmi při loučení se
zimou
foto -ab-

Nakreslil Toník Řehoř

Tři kasejovičtí recitátoři budou
reprezentovat v kraji

Významného úspěchu dosáhla naše škola
v okresním kole recitační soutěže, která se konala
děti a říkadlo „Zimo zimo táhni pryč“ doprovodily zimu až do lesa k v uplynulém měsíci březnu v Blovicích. V tradičně
rozvodněnému potoku. Zde byla bába Zima za křiku dětí spálena a její silném a ambiciózním sboru malých interpretů
poezie se našli hned čtyři vítězové, z nichž tři nás
budou reprezentovat v nadcházejícím krajském
kole.
Ve druhé kategorii dětí ze čtvrtých a pátých
tříd se na prvním a druhém místě umístily žákyně
z kasejovické čtvrté třídy, Ana Masec, která
z prvního místa postoupila do krajského kola, a
Hana Procházková, jež je její náhradnice. Ještě
většího úspěchu dosáhli naši recitátoři mezi žáky
šestých a sedmých tříd. Dva kasejovičtí šesťáci,
Václav Zoubek a Vojtěch Fiala, se podělili o první
místo a oba nás budou svým umem reprezentovat
v krajském kole soutěže.
Kasejovickou základní školu reprezentovali
v okresním kole i další zdatní recitátoři, a i když se
neumístili mezi prvními, podali slušný výkon. Byli
to Štěpán Fous a Barbora Kopřivová ze druhé třídy
a Růžena Spourová z deváté. Postupujícím budeme
držet palce.
Jiří VONDRUŠKA, učitel ZŠ Kasejovice
Děti přinášející „jaro“ na zahrádku mateřské školy

foto -ab-

zbytky odnesla voda.
Při zpáteční cestě se na zahrádce schovávalo JARO v podobě
břízové větvičky s jarními symboly. Choulilo se za stromky, ale bystré
dětské oči ho nepřehlédly. „Hele, velikonoce“, volal Tomáš, který byl
mezi jeho prvními objeviteli.Veselými písničkami pak děti doprovodily
jaro až před školku.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Kasejovice děkuje členkám
Českého červeného kříže v Kasejovicích
za uspořádání jarní humanitární sbírky
v Kasejovicích v měsíci březnu a těší se
na další spolupráci na podzim. -rkn-
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ZA OSUDY ŽIVOČICHŮ část IV.
Historie perlorodek u nás je jen popisem jejich ničení a ubývání. O vymizení se postarala lidská ziskuchtivost a nešetrné zacházení s nimi při hledání perel. Žoldnéři a pytláci vyhazovali
celé koberce mlžů na břeh, kde je otevírali až když byly mrtvé.
Zachovaly se i záznamy o jejich ochraně. 28.7.1681 objevil knížecí rybář Malý u Českého Krumlova asi 4 strychy
(373 litrů) otevřených lastur. Jeho syn Ondřej počkal, kdo je
přijde vybírat a zjistil, že to byli čtyři místní pacholci. Jak byli
potrestáni nevíme, ale jisté je, že 30.7.1681 vydal kníže Eggenberg nařízení, že lovení perel bude trestáno smrtí. Kromě toho
nařídil, aby byly vysekány všechny křoviny, stromky a keře
kolem břehů, “ve kterých zloději stále vězí“.
Zachovala se zpráva, že hájením perlorodek na Vltavě
mezi Zlatou Korunou a Boršovem byl r. 1689 pověřen panský
služebník Václav Tkadlec, což přineslo dobré výsledky. Při
následném lovu r.1691 se našlo 21 velmi krásných perel.
Cisterciánský kronikář ve Vyšším Brodě uvádí, že roku
1697 vynesl lov perel na Vltavě 530 zlatých. Roku 1698 jen 50,
ale r.1699 celých 400 zlatých. Z roku 1704 se zachovala přesná
zpráva, že bylo za 140 perel utrženo 60 zlatých a roku 1706 312
zlatých. Všechny perly však klášter neprodal. Opat Kurz dal
zhotovit perlový ornát bohatě zdobený zlatým vyšíváním.
Opat Schopper rozmnožil klášterní klenoty o monstranci
s 391 drahokamy a 94 vltavskými perlami a dále o kalich s větším množstvím perel místního původu. Obdobné cenné předměty z té doby, zdobené perlami, byly v církevních institucích
zcela běžné.
O výsledcích lovu zdejších perlorodek pokračují přesné
záznamy až roku 1810. Nejvíce krásných perel bylo vyloveno
roku 1777 a to 219 kusů. Také sušický lékárník Jan Mayer líčí
neobyčejné množství nalezených perel u hradu Rábí. Od lovu
konaného v pravidelných sedmi až desetiletých intervalech se
do r. 1835 dospělo k nekontrolovanému rabovaní.
Ani ředitelé panství se svými lidmi nebyli sto perlový
pych překonat a zlomit. Nejprve byla vypleněna Vltava. Otava
dopadla poněkud lépe. Z roku 1902 jsou zachovány zprávy o
pokusech znovu vysadit perlorodku z Otavy do vod Vltavy.
Místodržitelské nařízení o úplném zákazu lovu zmařilo i tyto
snahy a paradoxně tak působilo spíše negativně.
Posledním místem, kde se perlorodka u nás ještě ve dvacátém století vyskytovala, byla Otava a mlýnský náhon v Horažďovicích. Majitelka panství provozovala lov perel vždy po
čtyřech letech. Před l. svět válkou již zde žilo asi 80 tisíc škeblí.
R.1921 nalezeno 80 perel, ale jen 25 prvotřídních. Do r. 1936
klesl i zde počet perlorodek jen asi na 10 tisíc kusů. Do dnešních dnů jich přežívá, díky péči ochránců přírody, jen pár kousků.

Číslo 4; ročník XI.

Velikonoční zvyky a tradice
v tělocvičně
Velikonoční zvyky a tradice si připomněli žáci
kasejovické školy při vystoupení, které si pro ně „přivezla“
trojice umělců z hudební agentury Petra Kubce z Vrané
nad Vltavou. Asi hodinový komponovaný pořad, humorné
vyprávění o vzniku a zvycích velikonočních svátků od
pohanských dob až dodnes, lidové koledy, písně i poezie,
včetně klasické zpívané a instrumentální hudby z období
18.-19. století, zhlédly děti z prvního i druhého stupně
v kasejovické tělocvičně. Vystoupení jim jistě pomůže,
aby lépe porozuměly významu nadcházejících svátečních
dnů a zvyků, které se v jejich rodinách ještě hojně udržují.
Jiří Vondruška, učitel ZŠ Kasejovice

Vystoupení umělců z hudební agentury Petra Kubce
z Vrané nad Vltavou v tělocvičně
Foto -jv-

Lososi
Na rozdíl od úhořů je losos rybou mořskou, ale jeho
trdliště jsou v čirých, sladkých vodách na horních tocích řek a
potoků, na písčitých dnech. Dnes už jen v některých severoevropských a severoamerických tocích, kde lidé dosud nepostavili
vysoké jezy nebo přehrady.
V minulosti táhli lososi za svými trdlišti i do Čech. Při“
plouvali k nám dospělí jedinci o váze 11 - 12 kg, kterou dosa- - velký výběr textilu pro celou rodinu, vč. povlečení,
hovali po tříletém životě v moři. Byli připraveni na svoji první
ubrusů, ručníků aj. doplňků pro domácnost
svatební cestu do našich řek. Tah lososů začínal po odchodu - pro maminky plenkové kalhotky na suchý zip za super
jarní sněhové vody, když (zpravidla v březnu) pronikla do helcenu 3,20 Kč/kus
Najdete nás v Kasejovicích na náměstí
golandské zátoky. Jakmile ryby ucítily její vůni, vydávaly se v
/proti
novinovému
stánku/. Těšíme se na Vaši návštěvu.
početných hejnech proti proudu Labe.
Otevírací
doba:
Po
—
pá 8.30 — 16.00 So 7.30 — 10.30
(pokračování příště)
Karel KABÁTNÍK

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!
LEVNÝ TEXTIL „FAMILY
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PRVNÍ KASEJOVICKÝ
SMÍŠENÝ SEDMIBOJ
V sobotu 18. března se v tělocvičně v Kasejovicích
uskutečnil první ročník smíšeného sedmiboje za účasti rekordních osmnácti dvojic.
Soutěžilo se v sedmi disciplínách, ze kterých vzešla
vždy vítězná dvojice. V první disciplíně volejbalu se hrál vždy
jeden set do 15 bodů a vítězem se stala dvojice Jan Zelenka a
Marie Grešáková. Druhou disciplínou byl stolní tenis a hrálo se
na dva sety vždy do 11 bodů. Tentokrát potěšilo vítězství Evu a
Zdeňka Chárovi. V pořadí třetí byla košíková, kdy každý házel
pětkrát na koš. Tady si nejlépe vedli Libor a Marie Kulíkovi.
Opravdovým zpestřením byl pak určitě
florbal, kdy každý
ze
zúčastněných
provedl tři trestná
střílení a to vždy
žena na ženu a muž
na muže. Vítězství si
zaslouženě vychutnala dvojice Jana
Spourová a Martin
Chára. Poslední disciplínou v tělocvičně
byla kopaná. Každý
kopal třikrát na
Jana Šampalíková ve florbalové bráně
přesnost přes celou
tělocvičnu a vítězem se stali Václav a Dana Jakubčíkovi.
Poté se sedmiboj přenesl do restaurace u Adamců, kde
po lehké večeři následovaly poslední dvě disciplíny. Ve stolním
fotbale ve hře do 10 gólů a i v následujících šipkách zde zvítězila finišující dvojice Jiří Bouše a Tereza Sudová.
Na závěr sedmiboje bylo vyhlášeno celkové pořadí dvo-

Souboj dvojic vpředu zleva Jana Spourová, Martin Škyrta rozhodčí,
Martin Chára, Tereza Sudová, Jiří Bouše
fota -psjic 1. Karel a Jarka Šimůnkovi, 2. Libor a Marie Kulíkovi, 3. Jiří
Bouše a Tereza Sudová, 4. František Hercik a Veronika Sudová,
5. Jan Zelenka a Marie Grešáková, 6. Martin Chára a Jana Spourová, 7. Zdeněk a Eva Chárovi, 8. Jan Faměra a Markéta Žáková, 9. Roman Flandera a Marie Kuryluková, 10. Martin Jedlička
a Jana Šampalíková, 11. Roman a Pavla Horalovi, 12. Míra a
Renata Šustrovi, 13. Dana a Václav Jakubčíkovi, 14. Míra a Petra Fialovi, 15. Pavel Kysel a Michaela Weise, 16. Martin Kubař a
Monika Brejchová, 17. Pavel a Marie Řehořovi, 18. Luboš a
Radka Dardovi. Dvojice, které obsadily první místa, obdržely
hodnotné ceny a poté následovala volná zábava.
-lk-

Číslo 4; ročník XI.

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ

JARO 2006
TJ SOKOL KASEJOVICE

PŘÍPRAVKA

Datum Den

Hodina

Utkání

8.4.

SO

09.15

Kasejovice—Žinkovy

15.4.

SO

09.15

Kasejovice—Nepomuk

21.4.

PÁ

17.00

Stod—Kasejovice

29.4.

SO

09.15

Kasejovice—Dobřany

5.5.

PÁ

16.00

Merklín— Kasejovice

13.5.

SO

09.15

Kasejovice— Chotěšov

19.5.

PÁ

17.00

Štěnovice—Kasejovice

27.5.

SO

09.15

Kasejovice—Vstiš

2.6.

PÁ

16.00

Chlumčany—Kasejovice

10.6.

SO

09.15

Kasejovice— Přeštice

18.6.

NE

10.00

Blovice— Kasejovice

PERLIČKY NA DNĚ
(óda na kopanou) pokračování
A těch rozhodčích, kteří po vzoru svých slavných kolegů
odmítají uznat svou chybu. Když ještě nastupoval mladičký Miroslav Hule za béčko Zlivi, vyloučil ho v Temelíně jeden takový
kruťas za faul, kterého se nedopustil on, ale jeho bratr Jeff. Když
na to hráč M. Hule upozornil, sudí odsekl: „Já ti dám,… ! Pro mě
je Hule jako Hule !“
Ano, i dole jsou rozhodčí, kteří berou. Berou úplatky a
nepískají rovinu. Internacionál Ladislav Vízek dokonce tvrdí:
„Dole? To je úplná džungle“. Tam vás rozhodčí klidně zařízne za
tři klobásy.“ Fotbalisté košířské rezervy s ním souhlasí a hned
uvádějí nejproslulejší úplatné jméno. „A víš jakou má taxu? To je
jednoduchý, přece kolik zrovna stojí tepláková souprava Adidas.“
KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ
Den před nedělním mistrovským zápasem bundesligy
proti Frankfurtu odjíždí záložník Freiburgu Jorg Freiden s celým
mužstvem na soustředění do hotelu. V ruce má rozpis všeho, co
bude v následujících šestatřiceti hodinách dělat.
Ladislav Hrouda, záložník Sokolu Deštná u Jindřichova
Hradce, si den před mistrovským utkáním třetí třídy proti Chvalkovu doma po obědě chvíli zdřímne. Pak musí odvézt švagrovou
za její tetou do Rosičky, řezat dříví na cirkulárce, před večeří zas
pro švagrovou.
Jorg Freiden odchází po lehké večeři na pokoj. Usíná ve
22.15.
Ladislav Hrouda odchází po těžké večeři k taneční zábavě
na parket Pod lipkami.
Budíček mužstva Freiburgu v 8.00; v 8.45 snídaně (müsli
s mlékem a ovoce, ovocné šťávy); 9.15 taktická porada mužstva,
každý hráč obdrží podrobné materiály o hráčích soupeře; 10.45
individuální rozcvička s míčem; 11.30 těstoviny se zeleninovým
salátem; poté klid na lůžku, doléčování zhmožděnin elektroléčbou, laserem; 15.00 bujón, káva nebo čaj; 16.00 odjez na stadion.
Budíček mužstva Deštné individuální. Ladislav Hrouda
procitá v 11.45. Po obědě (houbová polévka, cmunda s uzeným)
se mu spát nechce. Odchází zabít dva králíky, slíbil to tetě Fandě.
16-17.00 individuální příchod mužstva na hřiště, doléčování
zhmožděnin kelénem.
(pokračování na str. 10)
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Inzerce … ….
h Prodám levně funkční mrazák
šuplíkový. Obsah 150 l. Tel. 371
585 118

POTŘEBUJETE
HOTOVOST ?
Jednoduché vyřízení půjčky

pro zaměstnance, důchodce
/i invalidní, bez omezení věku/,
podnikatele /i ve ztrátě/, osoby s
nízkými příjmy. Dále vyřídíme
jednoduché úvěry na vyšší částky s
velmi nízkými úroky i splátkami —
na bydlení, rekonstrukci, koupi
nemovitosti bez počátečního
vlastního vkladu i lidem s nízkými
příjmy. Příklad: 600 tis Kč —
splátka 3 550 Kč
Tel. 318 665 807,

602 608 415,
723 393 393
dokončení ze str. 9

PERLIČKY NA DNĚ
17-19.00 zápas ve Freiburgu, občerstvení v šatně: Gatorade, Magnesia,
ovoce.
17-19.00 zápas v Deštné, občerstvení v šatně: desítka Regent.
Ihned po zápase dostává Jorg Freiden vitamínové injekce do žíly, převléká se do suchého dresu a tepláků a jde
zpátky na stadion vyklusávat únavu.
Teprve pak se svlékne, osprchuje, následují vířivá podvodní lázeň a masáže. Pokud si dá jedno pivo, pak nejdříve dvě hodiny po zápase, až bude trochu zregenerovaný. Pro vyčerpaný
organismus je pivo jed.
Ihned po zápase se Ladislav Hrouda dere pod sprchu, ale přijde pozdě. Z
boileru teče už jen studená. Patnáct
minut po zápase sedí s mužstvem v
hospodě. Znovu si to ve vzpomínkách
strkají do ulice, sbíhají po křídlech a
centrují, nasazují šprajcy a kosí soupeře, pálí levou, pravou, hlavou. Na léčení utržených šrámů bude zítra času
dost.
První pivo se pije na ex — na oslavu vítězství. A pokud se zrovna prohrálo, pije se na ex taky. Proč ? No
přece na oslavu toho příštího.
čerpáno z internetu — anonym
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Číslo 4; ročník XI.

dokončení ze str. 9

Rozpis JARO 2006

TJ SOKOL KASEJOVICE

MUŽI

Datum Den Hodina

Utkání

Odjezd

9.4.

NE

16.30

Žákavá „B“ - Kasejovice

15.15

16.4.

NE

17.00

Střížovice — Kasejovice

15.45

23.4.

NE

17.00

Kasejovice — Neurazy

30.4.

NE

17.00

Seč—Kasejovice

7.5.

NE

17.00

Kasejovice - Nezbavětice

14.5.

NE

17.00

Losiná „B“—Kasejovice

21.5.

NE

17.00

Kasejovice—Chlum

28.5.

NE

14.00

Nekvasovy—Kasejovice

4.6..

NE

17.00

Kasejovice—Předenice

11.6.

NE

17.00

Zdemyslice—Kasejovice

18.6.

NE

17.00

Kasejovice—Záhoří „B“

TJ SOKOL KASEJOVICE

15.45

15.30

13.00

15.45

DOROST

Datum

Den Hodina

Utkání

8.4.

SO

10.45

Kasejovice— Žákavá

22.4.

SO

10.00

Blovice—Kasejovice

08.30

7.5.

NE

17.00

Merklín—Kasejovice

15.15

13.5.

SO

10.45

Kasejovice - Stod

21.5.

NE

14.00

Chotěšov —Kasejovice

27.5.

SO

10.45

Kasejovice — Losiná

4.6.

NE

10.45

Štěnovice—Kasejovice

10.6.

SO

10.45

Kasejovice—Letiny

18.6.

NE

10.45

Dvorec—Kasejovice

TJ SOKOL KASEJOVICE

Odjezd

12.15

09.00

09.45

ŽÁCI

Datum

Den Hodina

Utkání

Odjezd

9.4.

NE

14.00

Žákavá— Kasejovice

12.30

16.4.

NE

10.00

Starý Smolivec—Kasejovice

09.00

23.4.

NE

14.30

Kasejovice—Blovice „B“

29.4.

SO

14.30

Dvorec—Kasejovice

7.5.

NE

14.30

Kasejovice - Letiny

14.5.

NE

14.30

Zdemyslice —Kasejovice

21.5.

NE

14.30

Kasejovice – Nepomuk

13.15

13.15

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Obecní úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149 fax 371 595 100, e-mail: ou.kasejovice-sluzby@blatna.net Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j.
006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků.

