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

V pátek 19. října 2007 proběhlo v Kasejovicích slavnostní osázení svahu nově
zbudovaného hřiště, jež bude sloužit škole a veřejnosti jako dopravní a tréninkové
hokejbalové hřiště nebo jako místo pro bruslení a ostatní sporty.
Pod vedením starostky města Marie Čápové tak v páteční dopoledne přiložili
ruku k dílu nejen děti, ale i zastupitelé a občané města Kasejovice. Vysázeno bylo
přes 200 okrasných dřevin a krom dětí a veřejnosti se slavnostního
aktu zúčastnili ještě
další pozvaní hosté jako
starostka
Mladého
Smolivce Eva Kubová
nebo Jiří Žid, ředitel
akciové spole č nosti
Kovo Kasejovice Mont,
jež byla dodavatelem
nové vzduchotechniky
do školní kuchyně v
Kasejovicích.
Slavnostní pro- Na snímku Marie Čápová starostka Kasejovic a Jiří Žid ředitel
gram pokračoval v bu- Kovo Kasejovice Mont během osázení svahu
foto -vbdově školy prohlídkou
výstavy prací z dílny žáků základní školy na téma Dne stromů. K vidění byly obrázky, koláže z listů a látky nebo stromy vyrobené z papíru či dřeva. Během prohlídky školy pak vyhlásila starostka města
Marie Čápová pro děti
od IV. do IX. ročníku
soutěž s jedinou otázkou, a to kolik bylo na
svahu osázeno okrasných dřevin. Tři žáci,
kteří se nejvíce přiblížili svým tipem ke skutečnému číslu, získali
hodnotné ceny na památku osázení svahu.
Po tomto programu se
pak všichni přesunuli
Zleva Vlaďka Slavíčková a Anička Sedláčková společně s třídní do mateřské školy na
foto –vb- prohlídku nově zrekonučitelkou Marií Růžičkovou při osazování svahu
struované školní kuchyně a ochutnávku jídel připravených v nově zakoupeném konvektomatu. Na dopoledne pak volně navázal den otevřených dveřích v obou školách, který končil až
pátou hodinou odpolední.
-rkn-

Z obsahu ……...

 Jeden z osvoboditelů Kasejovic Stanislav Hnělička získal Řád Bílého lva
 Investice za nové Kulturní zařízení v Oselcích přesáhne sedm miliónů
 Dorostenci zakončili podzim na špici Okresního přeboru dorostenců
Příští číslo Kasejovických novin vyjde 12.12.2007. Příjem příspěvků KN
č. 12/2007 do 29.11.2007.
-rkn-

Vážení spoluobčané,
28. října jsme si připomněli vznik
samostatné Československé republiky
před 89 lety. Z hlediska lidského žití
je 89 let úctyhodným věkem. Tento
věk je vysokým i z hlediska trvání
samostatného československého státu.
Tak jako se člověk po dlouhém a pestrém životě ohlíží zpět a dívá se na
svou minulost, tak i my bychom se
měli obrátit zpátky a vzít si ponaučení
z toho, jakých těch bezmála 90 let
našich dějin bylo.
Československá republika vznikla
roku 1918 usilovnou prací a snahou
mnoha českých vlastenců a zároveň
shodou příznivých okolností. Samostatný československý stát založili
lidé, kteří se dokázali povznést nad
svou obyčejnou existenci a tím zanechali svou nesmazatelnou stopu
v dějinách. Patří mezi ně jak čelní
představitelé, za které jmenujme především T. G. Masaryka, tak tisíce prostých legionářů, kteří se pro tento ideál
nebáli nasadit svůj vlastní život na
všech světových frontách.
Je však nutné zdůraznit, že i přes
všechny své neduhy představoval samostatný československý stát jediný
ostrov svobody a demokracie ve střední a východní Evropě a každý občan
republiky na to mohl být právem hrdý.
Je bohužel smutnou skutečností, že
tato svoboda trvala pouze jednu generaci. Po dvaceti letech svobody následovalo několik desetiletí nesvobody,
která většinu dobrého a cenného pošlapala.
Na tradici svobody a demokracie
jsme měli možnost navázat až po roce
1989. Osobně bych si přál, aby se naši
předkové, kteří tuto republiku založili,
nemuseli za nás stydět a abychom si
z jejich příkladu vzali především to
cenné a pokusili se vystříhat jejich
chyb.
Václav Červený,
místostarosta Města Kasejovice
ADVENTNÍ DEN VE ŠKOLE ...

více na str. 5
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MĚSTO KASEJOVICE
zve všechny občany na

Stanislav Hnělička příslušník Československé samostatné
obrněné brigády, jež se v roce 1945 podílel na osvobození města
Kasejovice, byl u příležitosti státního svátku 28.října vyznamenán
prezidentem České republiky Václavem Klausem.
Přestože řadu let žije v Liberci, na
od 17.00 h na náměstí
Kasejovice nedá dopustit. Letos při
v Kasejovicích
květnových oslavách zavítal do
Jedná se o III. ročník a i letos
Kasejovic, aby společně s občany a
Vás čeká bohatý
představiteli radnice po dvaašedekulturní
program v podání dětí ze Základní
sáti letech zavzpomínal na osvoboumělecké školy Kasejovice a dívčího vokálního
zení města. I po tolika letech si
kvarteta “PŘELET M.S.“ z Blovic.
přesně pamatoval, jak kasejovické
Vyvrcholením celé akce bude tradičně v 18.00 h
náměstí vypadalo v roce 1945, že
zpívání českých koled společně s městy
kostel na náměstí se stavebně změPlzeňského kraje.
nil a má věž. Další zajímavostí bylo
setkání s rodákem Františkem LedNa snímku Stanislav Hnělička vinou, který si osvoboditele osobně
během letošních květnových pamatoval a dokonce vlastní i jeho
oslav
Foto -mc- fotografii.
Občané Kasejovic jsou na svého
osvoboditele pyšní. „Je to člověk, který se o osvobození Kasejovic velice zasloužil. Vyznamenání je tedy zcela na místě,“ řekl
Milan Veselý z Kasejovic, který zprostředkoval návštěvu Stanislava Hněličky na květnových oslavách v Kasejovicích. -rkn- ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ:
SCHVALUJE:
 rozpočtové opatření č. 1/2007
 inventarizační komisi pro inventarizaci roku 2007
 odborné ošetření lip na návsi v Hradišti firmou BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. v období X-XI/2007 za celkovou částku 29.700,-Kč bez DPH
 opatrovníka k probíhajícím „Komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Zahorčičky“
 pomístní názvosloví k. ú. Zahorčičky v rámci zpracování KPÚ Zahorčičky
 plán společných zařízení KPÚ Zahorčičky
 záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 652 v k.ú.
Bezděkov
 jednací řád a náplň činnosti kulturní komise
 člena „Sboru zástupců pro KPÚ Zahorčičky“ pana
B.Š,za člena pana J. V., který pozbyl mandátu člena
„Sboru zástupců pro KPÚ Zahorčičky“
 stanovy „Sdružení místních samospráv“ a vstup obce
Hradiště do „Sdružení místních samospráv“
 podání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2153/1
v k.ú.Hradiště
NESCHVALUJE:
 návrh zásad kontrolní činnosti výborů, návrh náplně
činnosti kontrolního výboru a návrh nápln ě činnosti
finančního výboru
PROJEDNALO:
 žádost VHD Hradiště o pronájem obecních pozemků
v k.ú.Hradiště
BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ:
 s tím, že projekt: Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu
Prácheňsko“ bude prodloužen o dva měsíce a tedy, že
bude uzavřen k 31.12.2007. Důvodem je potřeba delšíNa snímcích shora Milan Veselý z Kasejovic při uvítání Stanislava Hněho času na kvalitní zpracování celého dokumentu a
ličky a dole pak zleva Václav Červený, místostarosta Kasejovic a Stanidokončení na str. 3
přípravu projektových záměrů

ve středu
12. prosince 2007

slav Hnělička během letošních květnových oslav v Kasejovicích
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC:
VOLÍ: ověřovatele zápisu – Šmolík František, Spour Jan
SCHVALUJE:
 program zasedání
 prodej pozemku v k. ú. Starý Smolivec p.č. 833/13 o výměře 74 m2 za cenu 20,-- Kč, p. K. E., Starý Smolivec
 členství Obce Mladý Smolivec ve Sdružení místních samospráv ČR, o.s.
 žádost o připojení ke kanalizaci přepadu ze studny p. L.K.
Dožice
 návrh pronájmu pozemku v k. ú. Starý Smolivec p. č.
129/17 a p.č. 129/28 p. D., Starý Smolivec
 rozpočtové opatření č. 1/2007
 uzavření smlouvy s firmou DOZNAČ s.r.o., Borek 290,
na provedení pasportu dopravního značení
 nákup pozemku v k.ú. Starý Smolivec parcela č. st. 178 o
výměře 203 m2 za cenu 11.000,-- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 8/2007
 návrh nové vyhlášky o volném pohybu zvířat v obcích
 informaci o svozu nebezpečného odpadu
 informaci o jednání s p. Tatarem, Bělčice ohledně pozemků a budov
 informaci o likvidaci skládek v obcích
 informaci o ochranných pásmech vodních zdrojů našich
obcí
UKLÁDÁ MÍSTOSTAROSTVI OBCE:
 prověřit poruchu vodovodní přípojky v Dožicích u čp. 36
s. p. Blovským
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

Obec Mladý Smolivec
srdečně zve širokou veřejnost na

od 16.00 h
před budovou
Obecního úřadu
v Mladém Smolivci
Vánoční koledy
zazpívají naše
nejmenší děti
z Mateřské školy ve Starém Smolivci
a děti ze souboru Notička z Kasejovic.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!

Číslo 11; ročník XII.

V Oselcích pokračuje výstavba sociálního zázemí pro kulturní zařízení. „Stavba bude dokončena na konci
listopadu. Na jaře pak budeme pokračovat v celkové rekonstrukci,“ slibuje starosta Oselec Miloslav Cikán. Opraven
bude výčep, sál, klubovna a vybudováno bude i přilehlé
parkoviště. Celková investice dosáhne více než 7 mil.korun.
„Pokud se nám podaří zajistit dotaci, zvažujeme i vybudování tepelného čerpadla pro vytápění,“ dodává starosta.
Kulturní zařízení budou po rekonstrukci využívat i spádové
-vbobce Kotouň a Nová Ves.

Na snímku práce na stavbě Kulturním zařízení v Oselcích
foto -vb-

dokončení ze str. 2

 s přípravou stavební akce „Dláždění příkopu v Hradišti“ a
změnou projektu na zatrubnění příkopu
BERE NA VĚDOMÍ:
 změnu třídění odpadu v obci od 1.10.2007
 pravidla pro změnu jízdních řádů
 možnosti rekonstrukce klubovny v Hradišti a její financování
 návrhy na pořádání soutěže „Hry bez hranic“ v r.2008
 výstupy ukončené 1. 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“, a to především závěry zpracované
analytické části jmenovitě: sociodemografická charakteristika, výsledky zajiš ť ování pot ř eb senior ů
v Horažďovicích a na Prácheňsku, výsledky zjišťování
potřeb lidí se zdravotním postižením v Horažďovicích a
na Prácheňsku,výsledky dotazníkového šetření u dětí,
mládeže a rodičů v Horažďovicích a na Prácheňsku,
SWOT analýzu – senioři, SWOT analýzu – lidí se zdravotním postižením, SWOT analýzu – lidé ohrožení sociální exekucí, děti mládež
PŘIJALO:
 Vizi rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a
prioritní oblasti, kterým se bude prioritně věnovat sociální politika obce Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště
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NAROZENINY V LISTOPADU OSLAVÍ
Božena ŠTĚPÁNKOVÁ
Kasejovice

88 let
87 let

86 let
85 let
84 let

83 let
82 let
81 let
80 let

79 let
78 let
77 let
76 let

75 let

74 let
73 let

72 let
70 let
65 let

60 let

František KLÁSEK
Anna TOTHOVÁ
Jaroslav KUŠKA
František KOVAŘÍK
Růžena ŠAMPALÍKOVÁ
Božena VOCELKOVÁ
Josef HULAČ
Růžena KREJNICKÁ
Marie NESVEDOVÁ
Jarmila ŠÍMOVÁ
Božena VOKÁČOVÁ
Vlasta SLOUPOVÁ
Růžena KLEČKOVÁ
Marie KOTRLOVÁ
Helena ŠTÍPKOVÁ
Milada KOREJČKOVÁ
Marie STAŇKOVÁ
Václav KRAČEK
Růžena HOUŠKOVÁ
Rudolf SUDA
Lidmila VOLFOVÁ
Anna SEDLÁKOVÁ
František ČERVENKA
Marie KOŘÁNOVÁ
Stanislav SEDLÁČEK
František ŠLAJS
Cecílie TOPINKOVÁ
František BLÁHA
Růžena KUBÍKOVÁ
Anna ŠIPATKOVÁ
Marie VODIČKOVÁ
Josef REZEK
František VESELÝ
Marie MUŽÍKOVÁ
Marie KREJČOVÁ
Eva SEDLÁČKOVÁ
Marie URIÁNKOVÁ
Růžena VALENTOVÁ
Josef MITALER
Anna BEČVÁŘOVÁ
Božena BAMBASOVÁ
Karel ČERVENÝ
Božena ŠKYRTOVÁ
Václav ŠIŠKA
Helena ŠTĚPÁNKOVÁ
Josef ŠAMPALÍK
Věra ČADOVÁ
Miloslava STRNADOVÁ
Eva JIROUŠKOVÁ
Marie ŠIŠKOVÁ
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Oselce
Kotouň
Nezdřev
Starý Smolivec
Řesanice
Polánka
Kasejovice
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Životice
Kasejovice
Starý Smolivec
Kasejovice
Radošice
Újezd
Kasejovice
Starý Smolivec
Řesanice
Polánka
Újezd
Chloumek
Polánka
Kasejovice
Nová Ves
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Hradiště
Kladrubce
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Chloumek
Dožice
Mladý Smolivec
Nezdřev
Starý Smolivec
Hradiště
Kasejovice
Zahorčičky
Řesanice
Kotouň
Dožice
Hradiště
Kasejovice
Kotouň
Kotouň
Radošice
Dožice

Blahopřejeme!!!!

ROZLOUČILI JSME SE
Anna VÍTOVÁ, Kasejovice

narozena 1932, zemřela 20.8. 2007
František POJER, Kotouň
narozen 1925, zemřel 17.9.2007
Marie KUBAŘOVÁ, Kasejovice
narozena 1926, zemřela 23.9.2007
František BLÁHA, Kotouň
narozen 1928, zemřel 5.10. 2007

NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ:

8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00

ÚTERÝ :
10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00

TELEFON:
371 585 156
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY




Nau ná literatura pro dosp lé:

Beletrie pro dospělé:

Connolly John: Na ostří nože
Erskinová Barbara: Šepoty v písku
Fousek Josef: Na cestách s anděly
Fulghum Robert: Co jsem to proboha udělal
Lustbader Eric van: Testament
Nosková Věra: Bereme, co je
č
ě
Fröhlich Jiří: Písecké hory
Křížková výšivka 1, 2, 3

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
-nf-

Město Kasejovice a Obce Hradiště,
Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a
Životice Vás srdečně zvou
na tradiční předvánoční

ve středu 21. listopadu 2007
od 14.00 hodin
do sálu a. s. Agrochov
Kasejovice - Smolivec v Kasejovicích

Bohatý kulturní program a občerstvení zajištěno !
K tanci a poslechu hraje
dechovka ze Sedlice !
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ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ DÍL III.

Jako odchylky od průměru uvedu z každého století jeden příklad. V honitbě Dožice o ploše pouhých 421 hektarů bylo roku 1905
zastřeleno: 525 zajíců, 370 koroptví, 35 kachen, 16 ks srnčí a 5 tetřívků. Současně bylo vyhubeno 40 lasiček, 600 veverek, 14 sokolů a krahujců, 160 vran, 40 toulavých psů a koček, 1 kuna a 20 tchořů. Mám
dojem, že pro zachování tak zvané zvěře užitkové bylo bez milosti
odstřeleno vše, co se v revíru objevilo.
Honitba Smolivec rok 2005 plocha 2114 hektarů. Kachna divoká 850, bažant 130, prase divoké 114, vysoká 16, srnčí 14, liška 29.
Protože Smolivec patřil svého času do honitby lnářské, byl by
již citovaný pan Mokrý velmi překvapen, že v jeho honitbě ve výřadu
dnes zcela chybějí zajíci a především koroptve. Byl to on, kdo na počátku 20.století s nadšením v publikaci, ze které dnes čerpáme, uváděl
jak skromné koroptvičky oživují naši českou krajinu. „Zvláště v letních podvečerech, kdy lze sledovat hrdého kohoutka v čele hejna popásajícího se po strništích“ a dodává: „To zrnko, co hospodáři odejme,
tisíckrát nahradí vysbíráním spousty semen plevele a hmyzu. Bez nich
nelze si náš kraj ani představit.“ Opakuji, že v jeho časech na každých
tisíc hektarů bylo loveno 303,75 koroptví. Dnes jsou vzácností. Poslední hony koroptví u nás proběhly v letech 1951-1955. Pak byl pro
nebezpečí úplného vyhubení odstřel zastaven. Jen s touto ochranou u
nás přežívají, ale jejich počty jsou asi na jedné patnáctině žádaného
stavu.
Změny v početním zastoupení se netýkají jen velkých živočichů. Zoolog by uvedl třeba úbytek obojživelníků, botanik mizení upolínů nebo vstavačů ale i stromů. Zanikly jilmy, ztrácí se jalovec obecný a jedle.
Stejně jako u rybářů i myslivců platí, že při jejich náhodných
sešlostech nebo pravidelných posezeních po posledním honu se vyprávějí věci neuvěřitelné až pohádkově nadsazené. Některé představy
přejímá i veřejnost. Třeba často až nábožně vyslovované názory o tom,
jak nedostupným vzorem jsou prý pro nás staré ekologicky citlivé přístupy k přírodě. Že jsou to jen nepodložené legendy dokládají citované údaje o odstřelu „škodné“ i neetické komerční přístupy k lovu samotnému. Příklad čistě obchodního přístupu k přírodě je z Nepomucka. Dokládá nám méně sympatické skutečnosti z dob dávno minulých. Noviny ze září 1904 píší podrobně o tzv. „bennettovských honech“ pořádaných na velkostatku Zelená Hora. J. G. Bennett, americký
milionář a majitel listu New York Herald uzavřel s tehdejším majitelem panství Zelená Hora, princem Auspergem, následující smlouvu.
Velkostatek se zavázal, že připraví k odstřelu nejméně 10 000 koroptví. Američan naproti tomu přijal úvazek zaplatit za každý zastřelený kus 10 francouzských franků. Za případné další kusy střelené nad
uvedený počet pak už jen osm franků.
Pan Bennett si dle své volby přizval k lovu 13 svých přátel Američanů a Francouzů. Pronajimatel dal společnosti dle smlouvy k
dispozici ještě pokoje v zámku Zelená Hora a potřebné kočáry i koně
k přepravě střelců na určená loviště. Ulovená zvěřina zůstávala k dispozici k případnému zpeněžení velkostatku.
Personál zelenohorský asi od poloviny srpna zahájil přípravy na
vlastní hon a to přísunem a vypuštěním dalších koroptví z jiných částí
panství a jejich trénováním. Každý den byly sháněny z polí a luk na
čtyři místa vybraná pro pozdější hon. Tam bylo bohatě prostřeno zrní,
mravenčí kukly, drobně strouhaná krmná řepa a mrkev i dostatek napajedel se stále čerstvou vodou. Soustřeďování probíhalo vždy v podvečer a obstarávalo ho 30 až 60 mužů.
pokračování příště
Karel KABÁTNÍK

Na novou tradici speciálních „svátečních“
dnů ve škole, kdy se žáci a učitelé zaměří na tematiku významného dne případně blížícího se období
svátků a svou činností se ještě více přiblíží pochopení tradice, prohloubí své znalosti a především pomohou vytvořit sváteční atmosféru ve
škole, naváže před Vánoci Základní škola
v Kasejovicích. Termín onoho adventního dne byl
stanoven na 6. prosince. V tento den žáci upustí od
tradičního učení v jednotlivých předmětech a místo
toho se budou věnovat výrobě adventních předmětů, výtvarné činnosti s vánoční tematikou, budou se
učit připravovat tradiční pokrmy a podnikat další
činnosti v duchu vánoční tradice. Výsledky své
práce pak budou vystavovat a prezentovat přímo
v budově školy a veřejnost sem může přijít „okusit
atmosféru Vánoc“ již od deseti hodin dopoledne.
A nemusí zůstat jen u obdivování práce a vynalézavosti dorůstající generace, ale lze si také nějaký ten
adventní předmět odnést a vyzdobit si jím svůj domov. Škola by tímto chtěla pozvat rodiče, příbuzné
a všechny přátele školy, aby se přišli podívat na
adventní den a společně s dětmi ho oslavili.
Jiří VONDRUŠKA,učitel Základní školy Kasejovice

TJ SOKOL KASEJOVICE

za finančního přispění

MĚSTA KASEJOVICE

pořádá pro děti a mládež
zábavné odpoledne

V SOBOTU 8.PROSINCE 2007
na sále restaurace
„Adamec“
v Kasejovicích
začátek 14.00 h

Oproti minulému roku se
letos podíváme do „nebe“.
Odpolednem nás budou
provázet andělé a samozřejmě nebude chybět ani
nadílka od Mikuláše. Těšit se můžete na pohádku
v podání loutkového divadla Tyátr z Horažďovic,
soutěže, tanec a spoustu nebeských laskomin.
Hodné děti těšte se a ty zlobivé ? …..Taky !!!
Vstupné dospělí 30Kč a děti 20Kč
VEČER OD 20.00H

Dospěláci přineste „vtipný dárek“ pro svého blízkého a
obdarujte ho při zábavě prostřednictvím Mikuláše !!!!!!
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SDH ŘESANICE A KLUB
PŘÁTEL ZELENÉ SEDMY

Vás srdečně zvou na 4. ročník
turnaje o putovní pohár

a další ceny

Zleva shora: Tomáš Klíma, David Rezek, Zdeněk Rezek, Karel Flandera, Petr
Zleva shora: Tomáš Klíma, David Rezek, Zdeněk Rezek, Karel Flandera, Petr
Kuryluk, Martin Chára, Martin Škyrta, David Šíma, Jana Spourová (trenérka),
Kuryluk, Martin Chára, Martin Škyrta, David Šíma, Jana Spourová (trenérka),
Václav Drnek, Matěj Topinka, Jakub Kulík, Jan Mašek, Michal Svoboda,
Václav Drnek, Matěj Topinka, Jakub Kulík, Jan Mašek, Michal Svoboda,
foto –echLuboš Darda, David Cicvárek, Ladislav Suda, Václav Jakubčík
foto –echLuboš Darda, David Cicvárek, Ladislav Suda, Václav Jakubčík
Tým fotbalového dorostu TJ Sokol Kasejovice nastartoval dle výsledků
podzimu slibnou dráhu své fotbalové kariéry. Po posledním utkání s Chotěšovem
doma zanechal za sebou takové soupeře jako je Merklín, Štěnovice nebo Chotěšov.
Na výsledcích týmů má jistě nemalé zásluhy i trenérka Jana Spourová, která kluky
vede od samého počátku dorostu v Kasejovicích. A jak se na výsledky týmu dívá
právě ona ? „Po podzimní části sezóny jsem spokojena nejen s výsledky, ale i s
předvedenou hrou, i když každý zápas nebyl herně úplně podle našich představ.
Máme silný tým, který se v rozhodujících momentech dokáže semknou a zápasy
rozhodnout. Chtěla bych klukům poděkovat za předvedené výkony a úsilí, se kterým šli do každého zápasu a první místo v tabulce bylo pro ně tak odměnou. Je
potřeba si ale uvědomit, že nás čeká ještě dlouhá cesta a spousta práce, aby to tak
zůstalo i po posledním kole sezóny,“ dodala Jana Spourová trenérka dorostu. Pro
přehled přinášíme viz níže celkovou tabulku soutěže Okresního přeboru dorostu.
Ostatní týmy TJ Sokol Kasejovice muži, žáci a přípravka dohrají
11.listopadu poslední kola podzimní části okresního přeboru. Konečné výsledky
-rknvšech týmů přineseme v prosincovém čísle Kasejovických novin.
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Kasejovice

8

7

0

1

42: 9

21

( 9)

2.

Merklín

8

6

0

2

34: 11

18

( 3)

3.

Štěnovice

8

6

0

2

32: 18

18

( 3)

4.

Chotěšov

8

5

1

2

43: 12

16

( 7)

5.

Střížovice

8

4

1

3

18: 20

13

( 1)

6.

Losiná

8

3

0

5

9: 20

9

( 0)

7.

Stod

8

2

0

6

15: 28

6

( -6)

V ŘESANICÍCH V KULTURNÍM
ZAŘÍZENÍ
Startovné: 150 Kč včetně
občerstvení
Časový program turnaje:
do 12.50 prezentace
do 13.00 losování 1. kola
do 14.30 hrací doba 1. kola
do 16.00 hrací doba 2. kola
do 16.30 přestávka, občerstvení
do 18.00 hrací doba 3. kola
18.30 vyhlášení výsledků
Rozhodčí: Behenský, Červený,
Šampalík
Hlavní pořadatel: Ing. Václav
Šampalík tel. 606 109 638
Podmínky účasti: včasná
prezentace, sportovní vystupování
a dodržování pravidel a řádů,
respektování výroků rozhodčích
Soutěž: Turnaj je otevřený, hraje
se desetihaléřový mariáš podle
pravidel platných v Řesanicích.
Na Vaši účast se těší vyznavači
mariáše









od 15.11. 2007
kdykoliv
Josef Šampalík,
Polánka 17

Tel. 607 902 273

Obec Nezdřev a Město Kasejovice

NABÍZÍ K PRONÁJMU
PRODEJNÍ PROSTORY
v obcích Nezdřev a Řesanice

8.

Sp. Poříčí

8

2

0

6

16: 40

6

( -6)

9.

Letiny

8

0

0

8

3: 54

0

(-12)

Vhodné ke společnému
provozování - prodej potravin
a jiného !!! Více informací
na obecních úřadech.

Listopad 2007

Vážení občané Kasejovic,
blízkého a vzdálenějšího okolí. Firma Bevar s. r. o. si
dovoluje oznámit, že zahájila svoji činnost v Kasejovicích čp. 70, v areálu pod nádražím ČD, výpadovka
na Hradiště.
Co nabízíme:
Stěžejním programem naší firmy je činnost
zabývající se výkupem a zpracováním kovového
odpadu. Provozujeme rovněž ekologickou likvidaci
autovraků (vystavujeme potvrzení pro registr vozidel), opravy osobních a lehkých užitkových automobilů, pneuservis, prodej nových i použitých náhradních dílů, přípravu, či provedení STK.
Vedlejší činností je prodej štípaného dřeva, dle
přání spojený s dovozem k zákazníkovi. Dle požadavků provozujeme osobní i nákladní dopravu, včetně odtahové služby NONSTOP. Mezi další nabídky
patří poradenská činnost v oblasti likvidace pojistných událostí, jejich vyřízení spolu se zapůjčením
náhradního vozu zdarma.
Věříme, že tento strohý výčet našich činností
Vás zaujme natolik, že budete v budoucnu naši firmu
rádi navštěvovat, či s ní úspěšně spolupracovat.
U příležitosti počátků naší podnikatelské činnosti v Kasejovicích jsme pro širokou veřejnost připravili DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude
konat 17.LISTOPADU 2007 od 8.00 do 16.00 h.
Pracovníci servisu jsou připraveni zdarma zkontrolovat Váš vůz před zimní sezónou, provést seřízení
světel, posoudit stav kapalin, apod.
Bližší informace získáte na níže uvedených
telefonních číslech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za kolektiv zam ěstnanců firmy BEVAR s. r. o.
Kasejovice
Lucie ŠVAGROVÁ, jednatelka společnosti

Tel. 371 595 015, 607 594 014,
e-mail: bevar@email.cz;www.bevar.cz
CENÍK - VÝKUP
KOVOVÉHO ODPADU
Cena za kg
FE 12 - těžké,
kolejnice, traverzy 4,50 Kč
4,- - Kč
FE 14 - těžké
3,50 Kč
FE sm ěs
27-plech
3,- - Kč
Litina - upravená
4,- - Kč
neupravená 3,50 Kč
32,- - Kč
AL - kusový
AL - plech
30,- -Kč
AL drát starý/nový
40-45,- -Kč
CU - opalka nová 1 mm
115-125,- Kč
30,- Kč
CU - MS chladiče
Mosaz
60,- Kč
Nerez nemagnet.
20,- Kč
Olovo
20,- Kč
Bronz
70,- Kč
Cín
70,- Kč
Zinek - plech
20,- Kč
Akumulátory
6,- Kč
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Elektromotory 5,- Kč
CU - kabel
4,- Kč
AL - chladiče 15,- Kč

CENÍK TOPNÉHO
ŠTÍPANÉHO
DŘEVA
Měkké dřevo 600 Kč
Tvrdé dřevo1 000 Kč
(dub, buk, bříza)

Společnost LENALI CZ s.r.o. zabývající se
truhlářskou výrobou v Kasejovicích

hledá
nové spolupracovníky na obsazení
pracovních míst

Truhlář
Lakýrník
Montážní pracovník
nabízíme:

požadujeme:

 zajímavou práci

v zavedené a
stále se rozvíjející
firmě

 nadstandardní
ohodnocení
dle pracovní
výkonnosti

 samostatnost,
spolehlivost

 chuť pracovat a učit se
novým pracovním
postupům

Kontaktní osoba: Dušan Lávička, 777 179 184
Sídlo firmy:
Kladrubce 25
KASEJOVICE CZ
IČO: 263 53 156
DIČ: CZ26353156

Provozovna:
Kasejovice 337
KASEJOVICE 33544 CZ

Bankovní spojení:
KB Nepomuk
č.u: 2399680237/0100
ČSOB Plzeň
202045557/0300

tel.: +420 371 519 070
fax: +420 371 519 073
url: www.lenali.cz
e-mail: lenali@lenali.cz

Ceny jsou za volně
ložený m3 včetně
dopravy !!!!

Kontakt:

371 595 015
PO - PÁ
8.00-16.00 h
SO
8.00-11.00 h

nabízí výrobu plastových oken a dveří
- okna šestikomorová
ZAMĚŘENÍ A DOPRAVA ZDARMA
Krátké dodací lhůty, montáž a
demontáž starých oken

Tel. 723 439 670
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Inzerce … ….
 Prodám noty pro zobcovou flétnu: FLAUTO DOLCE

– Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu 2.díl, Ladislav Daniel 100 Kč, ETUDY pro sopránovou zobcovou
flétnu Jindřich Tioka 70,- Kč, ZÁKLADY TECHNIKY
I—zobcová flétna Ladislav Daniel 50 Kč. Téměř nepoužité ! Tel. 728 148 852 po 16.00 h
—————————————–-—–———–—–——–Koupím zrnomet, lis na malé balíky, koňskou obra-



cečku i hrabačku, jednosou káru za traktor. Najmu
Vaše polnosti a louku. Tel 776 699 803
————————————————————–Prodám ŠKODA FAVORIT 136 L + zimní pneu,
r. výr. 1989. CENA DOHODOU. Tel. 728 574
026



Ů Č

BOMBA P J KA - nejlevnější a
nejschvalovanější půjčka pro všechny bez omezení
věku, i na nízký příjem. Půjčíme i podnikatelům
s nulovým DP ! Půjčíte si 10 tisíc na 12 m ěsíců,
splatíte jen 11 600 Kč ! Solidní a diskrétní jednání,
bez jakýchkoli poplatků ! Volejte naše úvěrové
poradce 723 393 393, 602 608 415. Přijímáme nové
spolupracovníky pro sepisování uvěrových
smluv—zajímavá odm ěna. www.pujcime-vam.cz

Česká spořitelna, a. s. nabízí širokou škálu
uvěrových obchodů. Dovolujeme si Vám proto nabídnout sjednání
výhodného úvěru, který představuje rychlý a pohotový zdroj financí.
Úvěr m ůžete získat za zajímavých podmínek, bez zbytečných formalit,
bez zbytečného papírování. Chtěli bychom Vám být nápomocni
zejména při řešení bytových potřeb, aťˇ už se jedná o pořízení
bydlení či rekonstrukci.

Hypoteční úvěr

(v současné době s 50% slevou z poplatku a výhodnou
úrokovou sazbou) nebo

překlenovací úvěr ze stavebního spoření
/na 100.000, Kč splátka již 850 Kč až do 300 000 Kč splátka
již 2 550 Kč bez dalšího zajištění/
- tyto úvěry lze použít nejen na pořízení bytu nebo domu, ale na vše,
co je s bytovými potřebami spojeno /plastová okna, plovoucí podlahy,
kuchyňská linka, koupelna, obklady a dlažby atd./
Máte-li o naši nabídku úvěru zájem, navštivte pobočku České
spořitelny, a. s. v Kasejovicích, kde Vám rádi poskytneme bližší
informace k nabídce těchto úvěrů. Další informace rovněž získáte
na telefonní lince 371 595 101.

Hledáme nové spolupracovníky
na obsazení pracovního místa:
Dělník v dřevovýrobě:





provoz Drahkov či Kladrubce
práce na moderní pořezové lince
dvousměnný provoz
vhodné i pro ženy

Požadujeme:
 vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
jistotu a stabilitu zavedené výrobní společnosti
nadstandardní ohodnocení dle pracovní
výkonnosti
 závodní stravování



Kontaktní osoba:
p. Dušan Lávička – tel.: 777 179 184

http://www.faklaus.cz
e-mail: faklaus@faklaus.cz
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