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

Z obsahu ……... 
� Je březen stále měsícem knihy ?  

� Usnesení zastupitelstev obcí 

� Škola nemá nouzi o dobré matematiky      

� Zlatý hřeb — taneční vystoupení žen   

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 
10.4. 2008. Příjem příspěvků KN č. 4/2008  
do 31.3. 2008                                        -rkn- 

 
 
 
 
 
 
 
Už si nikdo nemusí brát dovolenou, 

aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitos-
tí do vzdáleného města. Končí pocit bezna-
děje člověka před kolosem státní byrokracie. 
Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způ-
sob, jak z jediného místa komunikovat 
s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli 
Český Podací Ověřovací Informační Národ-
ní Terminál, je asistovaným místem výkonu 
veřejné správy, kde každý člověk může zís-
kat všechny informace o údajích, které 
o něm vede stát v centrálních registrech 
a kde bude moci také učinit jakékoliv podání 
ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť 
Czech POINT odnést ověřené výstupy 
z živnostenského a obchodního rejstříku, 
z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. 
Czech POINT vám ušetří čas, nervy 
i peníze. 

Pracoviště Czech POINT v Kasejo-
vicích je umístěno na Městském úřadě v 
Kasejovicích  v odd. matriky.  

V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů bude od žadatele vybírán správní 
poplatek za první stránku ve výši 100 Kč za 
každou další započatou stránku 50 Kč.  

 U výpisu z Rejstříku trestů zaplatí 
žadatel správní poplatek ve výši 50 Kč podle 
položky 10a) zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů. Osoba, která podává žádost o vý-
pis musí mít platný doklad totožnosti  a při-
dělené rodné číslo. To znamená, že výpis se 
může vydat i cizincům, kteří mají například 
trvalé bydliště v České republice. Na  praco-
vištích Czech point není možné vydávat 
výpis zplnomocněncům, kteří žádají o výpis 
z rejstříku trestů  na základě plné moci. -rkn- 

Na sále U Adamců tančili, kouzelníci, princezny  
a další bytosti   více na str. 5 

Rada Města Kasejovice během svého únorového zasedání projednala 
stížnosti občanů na ničení chodníků i přilehlé zeleně ze strany některých ob-
čanů s tím, že nyní bude v této věci postupně sjednávána náprava. Jak jsme již 
dříve informovali na stránkách Kasejovických novin, vložilo Město Kasejovi-
ce do obnovy, oprav a údržby veřejného prostranství finanční částku převyšu-
jící 20 milionů korun. Z toho důvodu nehodlá Město Kasejovice přihlížet své-
volnému ničení majetku, který je v jeho vlastnictví. 

V souvislosti s tím bych chtěla připomenout, že nedávno opravené a 
znovuvybudované chodníky mají sloužit především k bezpečnějšímu pohybu 
chodců, nikoliv k parkování či skladování materiálu. Pro parkování vozů jsou 
vyhrazena samostatná místa, která jsou k tomuto účelu zpevněna dlažbou o 
síle 8 cm. Najíždění a parkování chodník s dlažbou o síle 6 cm tuto dlažbu 
ničí. V případě dočasného užití veřejného prostranství ze strany občana napří-
klad ke skladování stavebního materiálu, si musí dotyčný vždy vyžádat sou-
hlas Města Kasejovice. 

Po opravě veřejného prostranství následovala výsadba zeleně a výsev 
trávníků, které si vyžádaly rovněž nemalé investice. I v tomto případě bylo 
zjištěno, že je přes zatravněné plochy často najížděno automobily či dokonce 
parkováno. Tím se na trávnících tvoří nechtěné koleje a dochází tak k ničení 
porostu. Problém potom nastává také při údržbě zeleně, při níž dochází k po-
škození techniky města, tj. sekaček a křovinořezů. 

Občané, u kterých dosud bylo zjištěno, že způsobili škody na veřej-
ném prostranství, byli již Městem Kasejovice osloveni a vyzváni, aby poniče-
né chodníky uvedli do původního stavu. V případě, že tak neučiní, zajistí 
město opravu na vlastní náklady, které potom bude vyžadovat od těch, kteří ji 
způsobili. 

Naopak významná většina občanů Kasejovic se chová velmi vstřícně   
a podílí se na údržbě veřejné zeleně. Patří jim za to dík a uznání vedení města.                                                  

                                          Marie Čápová, starostka Města Kasejovice  

Na snímku zleva Toník Řehoř, Kristýna Bašniková a Lucie Kurcová na Dět-
ském maškarním  bále v Kasejovicích pořádaným ČČK Kasejovice   foto -lm-  
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
SCHVALUJE: 
�  Rozpočtové provizorium na rok 2008 a 

„Zásady hospodaření obce Hradiště na po-
čátku roku 2008“. 

�  Místní  poplatek  za odstraňování  komu-
nálních odpadů na rok 2008 ve výši  500,-
Kč na osobu trvale bydlící v obci nebo jed-
nu trvale neobydlenou nemovitost. 

� Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 
�  Dodatky č. 26, 27, 28, 29 a 30 ke smlouvě 

o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro obec Hradiště s fa. Rumpold  s.r.o. Pl-
zeň. 

� Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hradiště 
těchto p.č.:1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 
1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/27, 1,29, 
1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/37, 
1/38, 1/39, 1/41, 1/44, 1/46, 1/50, 1/51, 
1/52, 1/53, 1/56, 1/61, 1/64, 1/65, 1/66, 
1/67, 1/68, 1/71, 1/74, 1/75, 1/80, 1/85, 
1/87, 1/88, 1/89, 1/92, 1/97, 1/98, 1/103, 
1/106, 1/107, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 
1/119, 1/135, 1/136, 1/137,1/140, 1/141, 
1/142, 1/143, 1/144, 1/147, 1/162, 1/163, 
1/164, 1/166, 1/167, 1/176, 1/181, 1/184, 
1/185, 1/187, 1/191, 1422. 

�  Pronájem  obecního  pozemku  p.č. 652  o  
celkové  výměře  8848 m2  v  k.ú. Bezděkov 
panu Z. S. 

� Rozpočtové opatření č.2/2007 dle návrhu 
rozpočtového opatření. 

� Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2010. 
� Návrh na montáž potrubí z kanalizačních 

trub z PVC v délce 40 m před stavbou p. J. 
v Hradišti za předpokládanou cenu 
118.205,-Kč. 

� Zatrubnění  kanalizace v obci  Hradiště  
v části  od hasičské zbrojnice v délce 140 m 
směrem na Kasejovice, provedeného za 
celkovou částku 359.658,- Kč bez DPH. 

NESCHVALUJE: 
�  Návrh rozpočtu na rok 2008. 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� Zprávu o neplacení místních poplatků za 

rok 2006 a 2007, a neplacení  nájemného 
z obecních bytů za rok 2006 a 2007. 
� Žádost p. Milera o opravu obecní komuni-

kace v Hradišti 
            Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 

  
 
 

Těžko můžeme dát na tuto otázku jednoznačnou odpověď. Pro mnohé 
z nás zůstává zcela jistě i nadále březen Měsícem knihy. Mnozí však tento 
projekt zavrhli kvůli ideologickému pozadí akce nebo jednoduše již zcela 
propadli fenoménu jménem internet a klasické knihy pro ně tolik nezname-
nají. Ať už se ale přikláníme k tomu či onomu názoru, pojďme se podívat na 
historii vzniku Měsíce knihy a později Měsíce internetu. 

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy také proběhl 
první ročník. Vzhledem k tomu, že byl celý projekt propojen s oficiálními 
místy, těšil se ohromné státní přízni a jeho ideou byla nejširší propagace 
knihy. 

Ovšem právě spojitost se státním aparátem, zapříčinila značný ideolo-
gický podtext. Na druhou stranu, ona každá doba má nějakou svoji ideologii, 
která ovlivňuje nejrůznější aktivity. Proto se domnívám, že bychom neměli 
vše hned odsuzovat jen kvůli době, v níž se konaly. Pravdou však zůstává, 
že komunistická propaganda si od Měsíce knihy slibovala mnoho, jelikož 
tato akce měla plnit ideově výchovné poslání. Kniha se tak v rukou osvěto-
vých pracovníků stala nástrojem politické agitace a ideologické propagandy. 
Ona si totiž vládnoucí strana byla velmi dobře vědoma síly psaného slova a 
tak se ji snažila ovládnout. A právě Měsíc knihy měl sloužit jako manifesta-
ce této síly ve službách komunistické doktríny. 

Jenže ono nikdy nic není tak horké, jak se to uvaří. Páteří projektu 
byly především knihovny a knihkupectví, které sice dostávaly metodické 
pokyny a musely podávat hlášení o činnosti na podporu knih, ale v praxi si 
obvykle mohly tyto podpůrné akce organizovat podle sebe. A tak se pořáda-
ly různé besedy, soutěže a jiné akce, které knihy zpřístupnily široké veřej-
nosti, včetně lidí, kteří by se jinak k literatuře asi nedostali. Navíc se v této 
době začaly budovat knihovny i na místech, kde do té doby neexistovaly 
žádné instituce podobného zaměření. Tudíž nesporný význam pro rozvoj 
čtenářství tato akce měla. 

Pak přišel rok 1989, sametová revoluce a s ní i řada změn. Měsíc kni-
hy přestal být oficiální akcí pořádanou ministerstvem a tak téměř zanikl. 
Jeho místo zaujal Týden knihoven pořádaný Svazem knihovníků a informač-
ních pracovníků. S nástupem elektronických médií pak přišla kniha o své 
výsadní postavení, což se mimo jiné projevilo i v tom, že se z Měsíce knihy 
stal Měsíc knihy a internetu. 

V roce 1998 se pak z března stal měsíc internetu. Prvotním cílem 
tohoto projektu bylo upozornit na nový fenomén. Sotva kdo tehdy tušil, v 
jak rozsáhlou akci se projekt rozroste. 

Již v rámci prvního ročníku se uskutečnila i konference na téma Inter-
net ve státní správě a samosprávě, která se již následující rok stala nejvý-
znamnější akcí tohoto druhu ve střední Evropě. Druhý ročník byl také vý-
znamný tím, že byla vyhlášena soutěž o nejlepší webové stránky - Zlatý erb. 

Mezníkem Měsíce internetu pak byl rok 2000, kdy se aktivně zapojily 
také knihovny, čímž se zvýšil počet míst, kde se lidé mohli s internetem se-
známit. V tomtéž roce také Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
vyhlásil soutěž Biblioweb, která měla podpořit tvorbu kvalitních webových 
stránek knihoven. 

Pozadu nezůstal ani čtvrtý ročník, ve kterém se zrodila akce zaměře-
ná na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Její kolébkou je 
knihovna v Uherském Hradišti, ale díky podpoře se tato akce brzy rozšířila i 
do dalších míst, kde na sebe nabírala další a další nápady. Postupem času se 
pohádková noc rozšířila i na Slovensko, do Polska, Maďarska i Slovinska. 

Následující rok se také uskutečnil první ročník konference INSPO - 
Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se 
stala jednou z nejvýznamnějších aktivit sdružení BMI (sdružení, které zašti-
ťuje celý projekt Měsíc internetu). 

Každý další rok se pak v rámci projektu uskutečňují nové a nové 
akce, které mají napomoci řešení aktuálních problémů souvisejících s infor-
mační oblastí. Každý rok také získává projekt větší podporu z řad institucí a 
rovněž stoupá jeho návštěvnost. 
                                                                                dokončení na str. 4 
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za účelem provozování hostinské činnosti. 
 

Zájemci mohou podávat přihlášky  v kanceláři 
Obecního úřadu v Mladém Smolivci  

do 20. března 2008.  

MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST  
STRÁŽE - LNÁŘE  

 
 

 vyhlašuje 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Příjem prací do 30. dubna 2008 ve školách nebo 
 v Galerii Tvrz ve Lnářích. Kategorie: 1. MŠ, 2. I. stu-
peň ZŠ, 3. II. stupeň ZŠ. Na zadní straně práce musí 
být uvedeno: jméno, příjmení, věk, kategorie, škola, 

adresa autora 

 

 Požadujeme:  formát A4, A3, čtvrtka;  
technika libovolná; počet prací maximálně  

3 práce od jednoho účastníka  
 

Porota vybere vítězné práce v průběhu měsíce května.  
Vítězové budou oceněni při soutěžním dni v sobotu 

 14. června 2008 na lovecké chatě „Domeček“ ve Lnářích. 
Poté budou práce vystaveny při výstavě 60.let myslivecké 

společnosti Stráže-Lnáře v prostorách Galerie Tvrz 
 ve Lnářích od 5.7. do 30.8. 2008.  

 

       Ing. Eduard LEVÝ, Myslivecké sdružení Stráže-Lnáře 

 

Na závěr masopustu pořádáme v naší mateřské škole 
pravidelně dětský maškarní bál. Letos jsme se připravovali 
tři týdny a děti pozorně sledovaly na kalendáři, kdy už si ve 
školce uděláme bál. Vyrobili jsme si masky zajíčků, veverek, 
pejsků i kočiček  z pěnové hmoty, papírové korunky pro 
princezny a barevné škrabošky. Třída i šatna byla vyzdobená 
barevnými balónky. Z nástěnek se na nás usmívali šaškové a 
klauni, které jsme s dětmi vyrobily z papíru. Také jsme si 
vyzkoušeli tiskat  bramborovými tiskátky a zapouštět barvu 
do mokrého podkladu. 

Po obědě byl již připraven maškarní bál. Děti se pře-
vlékly do přinesených masek a pustily se do tance. Tančili tu 
princezny i Maková panenka, víly, Večernice, šašek, Sněhur-
ka, pavoučí Ninja, beruška, rytíř, kocourek s kočičkou, pej-
sek, žabí princ, Paegas i Spiderman.   Samozřejmě nechyběla 
ani tradiční židličková a tombola. Spokojené děti se pak 
s chutí pustily do masopustní koblihy. Letošní maškarní bál 
se vydařil, všem dětem maminky připravily hezké masky a 
my jsme si maškarní bál opravdu užili. 

Svatava ŠLAISOVÁ,  
ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ:   
� ověřovatele zápisu  
� členy návrhové komise 
� členy volební komise  
� do funkce druhého neuvolněného místostarosty – Františka 

Šmolíka 
SCHVALUJE:  
� program zasedání 
� odměňování prvního i druhého místostarosty 
� ukončení tříměsíčních platebních  prázdnin pro nově uzaví-

rané smlouvy na hostince a zavedení skládání kauce u nově 
uzavíraných smluv 

� výši nájemného v hostinci v Mladém Smolivci 1.500,-- Kč, 
v Dožicích 2.000,-- Kč a ve Starém Smolivci 2.500 Kč 

� záměr pronájmu Kulturního domu ve Starém Smolivci 
� pronájem hostince v Mladém Smolivci (***) z Hvožďan 
� rozpočet ÚC DSO Mikroregionu Nepomucko na rok 2008 a 

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 
bez výhrad 

� rozpočet Svazku obcí okresu PJ pro odpadové hospodářství 
na rok 2008 

� záměr prodeje pozemku p.č. 27 PK v k.ú. Starý Smolivec 
� nákup lesního pozemku v k.ú. Čížkov p.č. 262 KN o výmě-
ře 6389 m2 od (***) za cenu 30.000,-- Kč 

� předpisy a směrnice BOZP a PO 
� nákup přístupové cesty ke kostelu sv. Michaela Archanděla 

v k.ú. Dožice od (***) z Dožic za cenu 20,-- Kč/m2 
� podání žádosti o dotaci z EU na rekonstrukci místních ko-

munikací a uzavření smlouvy s firmou Raven EU Advisory, 
která zpracuje projekt 

� nákup informačních tabulí do všech obcí 
� nákup křovinořezu 
NESCHVALUJE:  
� žádost p. Třísky na úhradu poplatku za zajištění poutě v 

Radošicích ve výši 10.000,-- Kč 
BERE NA VĚDOMÍ:  
� kontrolu usnesení 11/2007 a 1/2008 
� ukončení nájemní smlouvy Kulturního domu ve Starém 

Smolivci Davídek Vojtěch 
� ukončení nájemní smlouvy hostince v Mladém Smolivci 
� výsledek hospodaření Svazku obcí okresu PJ pro odpadové 

hospodářství za rok 2007 
� zahájení jednání o odprodeji pozemku č. 316/1 v k.ú. Doži-

ce okolo kostela sv. Michaela Archanděla 
� Informace o zvýšení koeficientu sazby daně z nemovitostí 

od roku 2009 
� Informace o opravě vzdušné sítě nízkého napětí ČEZ a.s. 
� Podání žádosti PSOV na dvě akce – vyčištění požárních 

nádrží v obci Dožice 400 tis. a územní plány 300 tis. 
� Termín veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20. 

března 2008, které se bude konat v hostinci v Dožicích 
UKLÁDA:  
� starostce obce zajistit vydání lesa u studní ve Starém Smo-

livci a uzavření dohody o ukončení pasení zvířat v blízkosti 
studní 

                      Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 



 

 

 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

 

Marie ŠTĚPÁNKOVÁ, Kasejovice 

narozena 1929, zemřela 20.1. 2008 

Anna TREFNÁ, Kasejovice 

narozena 1921, zemřela 4.2. 2008 

Marie KOTRLOVÁ, Radošice 

narozena 1926, zemřela 14.2. 2008 

 

NAROZENINY  V BŘEZNU OSLAVÍ 

 
 

96 let Anna JÁROVÁ Kotouň 
89 let Marie FIALOVÁ Kasejovice 
86 let  Terezie SPOUROVÁ Budislavice 
85 let Anežka HOLÁ Kasejovice 
  Marie TŘEŠTÍKOVÁ Kladrubce 
84 let Růžena ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 
  Zdeňka VALENTOVÁ Kotouň  
  František MAROUŠ Dožice 
  Anna SOUKUPOVÁ Hradiště 
83 let Marie ADAMCOVÁ Kasejovice 
  Marie FRÜHAUFOVÁ Kotouň 
82 let Růžena ZÝKOVÁ Podhůří 
  Josef  VIKTOROVÁ Řesanice 
81 let Božena MRÁZOVÁ Radošice  
79 let Věra PANUŠKOVÁ Oselce 
  Marie KOVAŘÍKOVÁ Starý Smolivec 
  Václav KREJČÍ Dožice 
79 let Jaroslav SLOUP Starý Smolivec 
78 let Marie SLOUPOVÁ Mladý Smolivec 
77 let Božena ČEJKOVÁ Chloumek 
  Vlastislav  BAŠTÁŘ Starý Smolivec 
  Helena BREJCHOVÁ Starý Smolivec  
76 let Božena ŠNEBERKOVÁ Kotouň 
75 let Božena NETUŠILOVÁ Budislavice 
74 let Josef DLOUHÝ Kasejovice 
  Marie BOUBELOVÁ Oselce 
  Libuše DRAŽANOVÁ Starý Smolivec 
  Marie MAREŠOVÁ Starý Smolivec 
  Anna TŮMOVÁ Starý Smolivec 
73 let Jaroslava FIALOVÁ Kasejovice 
  Karel HORAL Kasejovice 
72 let Lidka CENEFELSOVÁ Mladý Smolivec 
71 let Vojtěch VOŘÍŠEK Kasejovice 
70 let Marie JÍCHOVÁ Polánka 
  Helena DRNKOVÁ Újezd 
65 let Jiří SUDA Kasejovice 
  Josef SKALA Oselce 
  Josef KOVAŘÍK Starý Smolivec  
60 let Jaroslav KOSTKA  Kasejovice 
  Josef  MAŠEK  Kasejovice 
  Josef ŠAMPALÍK Polánka 
  Jan ŠOLE Dožice 
  František ZACHATÝ Dožice 

 B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

 

 

 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 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
 

Michal KUŠNÍRIK, Mladý Smolivec  
narozen 8.1. 2008 

 
 

Tereza MOTEJZÍKOVÁ, Oselce  
narozena  1.2. 2008 
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NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
Coulterová Catherine: Urozená dáma 
Falconer Colin: Anastázie 
Grogan John: Marley a já 
Khady: Zmrzačená 
Kubátová Marie: Haraburdí aneb Jak se líhnou knížky 
Neumann Jiří: Vstávej, jde se na pytláky 
Wilsonová Hilary: Egypťanka 
Šumavský kalendář 2008 

Naučná literatura pro dospělé: 
J. Sucháčová , L. Hromádková: Vůně dobrot z podhůří 
Šumavy – Jaro 
Kozák Pavel: Santiniho cesta za světlem – putování Pl-
zeňským krajem 

Literatura pro děti a mládež: 
Lanczová Lenka: Náhradní princ 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 
                                                                                    -nf- 

dokončení ze str. 2 

Jak jsem tedy již předeslala na začátku tohoto člán-
ku, nemůžeme jednoznačně odpovědět, zda má být březen 
Měsícem knihy či internetu. Vždyť mnohé z akcí, které 
provází Měsíc internetu se týkají právě knihy jako takové. 
A i mnohé instituce navazují na tradici Měsíce knihy, 
přitom není třeba tyto aktivity nějak centrálně organizo-
vat. Mimo to, kniha i internet přece mohou ve společnosti 
existovat vedle sebe a vzájemně se doplňovat. Samozřej-
mě, že dnes si již těžko představíme svůj život bez techni-
ky a internetu, patří to k naší době a celkovému vývoji, 
ale neměli bychom ani zavrhovat klasickou knihu. Protože 
knihy mají i v dnešní době stále své kouzlo. 
                                                       Zuzana NEŠPOROVÁ 
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Ve čtvrtek 21. února navštívil Základní školu Kasejovice se 
svým vystoupením sokolník Milan Zaleš, odborník na chov dra-
vých ptáků u nás. Jeho poutavých přednášek se zúčastnili jak žáci 
nižšího tak  vyššího stupně. Vystoupení rozdělil sokolník Zaleš na 
dvě části. V první publikum seznámil s rozdělením dravců a jejich  
významem v přírodě, druhou část potom tvořila prezentace dra-
vých  ptáků,  které  Milan  Zaleš  přivezl  s  sebou.  Konkrétně   se  

 
 

Již podruhé v letošním 
roce ožil sál restaurace 
U Adamců. Zatímco 
první únorovou sobotu 
se na rodičovském bále 
až do pozdních nočních 
hodin bavily desítky 
dospělých, druhou úno-
rovou sobotu patřil sál 
především pohádkovým 
bytostem. V jejich 
přestrojení se přišly 
pobavit děti 
v doprovodu svých ro-
dičů. Sálem tak létaly 
nejen čarodějnice, ale 

parket stačili roztančit také kouzelníci, myslivci, prin-
cezny, lišky, berušky a další postavičky. 

Celou akci připravily pro děti a jejich dospě-
lácký doprovod místní členky Českého červeného 
kříže. Ty pro děti již tradičně připravily zdobené per-
níčky, bohatou tombolu a odpoledne plné tance a sou-
těží. O hudební doprovod se stejně jako v loňském 
roce postaral František Balog, o soutěže zástupci Čes-
komoravské stavební spořitelny. Pro všechny účastní-
ky bylo zajištěno občerstvení. 

Poděkování patří všem, kdo si s upořádáním 
maškarního bálu dali práci a samozřejmě také těm, 
kteří se ho zúčastnili. Právě vysoká účast návštěvníků 
na této akci je dokladem toho, že úsilí vynaložené na 
její realizaci nebylo zbytečné. 

členky Českého červeného  kříže  Kasejovice 

 

 Skvělého výsledku dosáhli žáci z nejvyššího ročníku 
základní školy v okresním kole matematické olympiády. Marti-
na Vodičková si tu vydobyla ostruhy nejlepší matematičky 
v okrese, když předvedla nejlepší znalosti a obsadila první mís-
to. Velmi dobře jí sekundoval její spolužák z deváté třídy Jiří 
Slavíček, který dosáhl na druhé místo v této soutěži. 

 Okresní kolo mají za sebou i matematici z 5. třídy. Lepší-
ho umístění dosáhl Jan Izakovič, když se umístil jako jedenáctý, 
Ondřej Šustr vybojoval místo šestnácté. 

 Naši žáci se rovněž zapojili i do dějepisné olympiády, 
jejíž okresní kolo bylo zaměřené na téma Osobnosti české a 
moravské kultury od národního obrození do konce 1. republiky. 
Své znalosti si tu prověřili dva žáci z deváté třídy, Jiří Slavíček a 
Kateřina Šustrová, kteří obsadili dvanácté a třinácté místo. 

 Výraznějšího úspěchu dosáhli rovněž naši florbalisté, 
kteří jsou letos opět nejlepší v okrese, jak již jsme vás informo-
vali. V krajském kole, které se konalo v lednu v Rokycanech, už 
bohužel uspět nedokázali, i když za své výkony nejen 
v krajském finále, ale i v průběhu sezóny se rozhodně stydět 
nemusí. 

 S nadějí škola vyhlíží i do dalších soutěží, jejichž okresní 
kola proběhnou v nadcházejících měsících. Uskutečnilo se již 
školní kolo recitační soutěže, kterého se účastnilo kolem šedesá-
ti žáků, a nejlepších osm z nich, ve čtyřech věkových kategori-
ích od druhé do deváté třídy, nás bude reprezentovat počátkem 
března v okresním kole. Věříme, že v této naší tradičně silné 
disciplíně letos opět uspějeme. 

 Velký počet žáků se též zúčastnil školního kola zeměpis-
né olympiády a taky olympiády v českém jazyce. I tady se učite-
lé snaží co nejlépe připravit žáky, kteří uspěli a budou nás repre-
zentovat v klání nejlepších olympioniků v okrese. 

     Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice  

jednalo o puštíka bělavého, sovu pálenou, raroha velké-
ho a orla mořského. 
 V první části přednášky se žáci dozvěděli, že 
dravce používané k sokolnictví můžeme rozdělit do čtyř 
skupin, na sokolovité, krahujcovité, orly a sovy. Dále se 
seznámili s významem dravců v přírodě. Žáci si tak 
mohli zopakovat, že dravci tvoří důležitou součást po-
travního řetězce a v přírodě působí jako predátoři, kteří 
pro svou obživu loví jiná zvířata. Jejich kořistí se stávají 
především slabá a nemocná zvířata, která je snazší ulo-
vit. Tak přispívají k tomu, že v přírodě přežívají přede-
vším zdraví a silní jedinci. Žáci se mohli rovněž dozvě-
dět, jakým způsobem dravci loví a jakých předností 
k tomu využívají. Kromě pařátů (drápů) a zobáků to 
jsou také jejich smyslové orgány, zejména vynikající 
zrak, dále sluch a čich. 
 V druhé části svého vystoupení seznámil sokol-
ník žáky a jejich učitele se čtyřmi dovezenými dravci a 
jejich specifickými vlastnostmi. Následovala ukázka 
příletů puštíka bělavého a žáci si mohli aktivně vyzkou-
šet přílety se sovou pálenou. Závěrem svého vystoupení 
odpovídal sokolník žákům na konkrétní otázky a pozval 
je na své další předváděcí programy do Zoologické za-
hrady Plzeň.              Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ, 
učitelka Základní školy Kasejovice 

Sokolník Milan Zaleš při  ukázce dravců                                             foto –jv- 

Dětský bál u Adamců   foto -lm- 
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Poslední víkend v únoru uspořádali členové Sboru dobrovol-
ných hasičů pro občany z Kladrubec a své hosty první ročník 
Kladrubecké zabijačky.  

Dobře vykrmeného pašíka zakoupili hasiči od Václava Šolleho z 
Budislavic  a dopravili před Kulturní dům v Kladrubcích, kde se již role 
řezníků ujali Pavel Krejčí a Míra Jiřinec. Ostatní členové sboru pomáha-
li všude tam, kde bylo potřeba. Během dne se tak vařil ovar, dělali jitrni-
ce, jelítka a tlačenky, ale především se hodovalo.  Část masa se naložila 
a připravila k vyuzení na šunky, které poslouží  členům sboru při brigá-
dách jako svačina.     

„Všechny výrobky z vepříka byli moc chutné, za což patří řezní-
kům a jejich pomocníkům velké poděkování,“ zazněly ohlasy z řad ob-
čanů obce a pořadatelů. Podle slov pořadatelů se tak již nyní můžeme 
těšit na druhý ročník této akce opět za rok.                       Josef  JIŘINEC  

Karnevalem každým rokem,  
příchod jara slavíme. 

Každý je tu maskovaný,  
nikdo neví, kdo to je. 

Kde se ukryl chlapeček? 
Kde se skrývá holčička? 

Možná je to šášula,  
nebo malá kočička. 

 
 

V sobotu 8.3.2008 uspořádal Sbor dobro-
volných hasičů Dožice Dětský maškarní bál. "V 
loňském roce se bál velmi povedl, tak jsme se 
rozhodli, že i letos připravíme pro děti veselé od-
poledne," prozradil člen Sboru dobrovolných hasi-
čů Václav Netušil. Více než třicet dětí plnilo tra-
diční bálové soutěže od tančení s balónky až po 
"židličkovanou". Ty odvážnější zazpívaly na mik-
rofon a všechny si odnesly sladkou odměnu. Sbor 
dobrovolných hasičů Dožice podporuje děti i ji-
nak. V loňském roce zakoupil na místní dětské 
hřiště kolotoč, zahradní altán a na letošní rok při-
pravuje pro děti další překvapení. 

                                        Václav BLOVSKÝ 

I v letošním roce se v Oselcích slavil Mezinárodní den žen. Již 
šestý ročník obnovené tradice připravil pro oselecké ženy Svaz dobro-
volných hasičů Oselce. Více než sto oslavenkyň sledovalo vystoupení 

dětí ze Základ-
ních škol Cha-
novice a Ka-
sejovice. Zla-
tým hřebem 
s l a vn os t n í h o 
odpoledne bylo 
taneční vystou-
pení oseleckých 
žen. „Jsme vel-
mi rádi, že se v 
Oselcích daří 
tuto a podobné 
akce udržet. 
Mají na tom 

velký podíl nejenom místní hasiči, ale i naše ženy. Vždyť připravit si tak 
pěkné vystoupení zabere spoustu času,“ chválí starosta Oselec Miloslav 
Cikán. Po tanečním vystoupení následovalo předávání květin ženám a 
volná zábava až do pozdních večerních hodin. K tanci a poslechu hrál 
JENDA BEND.                                                           Václav BLOVSKÝ     

Druhou sobotu v únoru se konal v Bezdě-
kově Dětský maškarní bál. Pro děti byly  
připraveny různé soutěže a bohatá tombola, kde 
vyhrával každý. Velkým lákadlem tomboly bylo 
vyřezávané nákladní auto od pana Čady, krásně 
zdobený dort od paní Ladmanové, dřevěné stolič-
ky od pana Sudy a také podložky do vany od fir-
my BTF Blatná.  Poděkování si zaslouží  členové 
sboru dobrovolných hasičů, kteří připravili sál a 
zajišťovali občerstvení. Děti prožily zábavné od-
poledne i díky příjemné hudbě Františka Baloga. 

                                    Blanka ANTOŠOVÁ 

Dětský bál v Bezděkově 

Karneval v Mateřské 
škole v Kasejovicích 

Z Dětského maškarního bálu v Dožicích                foto –vb- 

Vystoupení oseleckých žen při oslavě MDŽ v Oselcích    foto -vb- 

Na snímku zabijačka v Kladrubcích                                                                foto -jj-  
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 h l e d á   p r a c o v n í k y 
   do nově zařízené výroby rodinných domů v Oselcích na výrobu stěnových dílců.  

 

  Požadujeme:  
� pracovitost 
� zájem o danou profesi 
� bezkonfliktnost 
� schopnost týmové práce 
� komunikační schopnosti 

 
 
Vyučení není podmínkou ! 

 

Nabízíme: 
�  profesní zaškolení 
�  výborné platové podmínky 
�  měsíční příspěvky na dopravu  
   zaměstnanců do práce 
�  zaměstnanecké výhody - např. penzijní 
   připojištění 
�  výkonnostní odměny 
�  výhodné zaměstnanecké půjčky 
�  podpora dětí zaměstnanců na odborných, 

středních a vysokých školách bezúročnými 
půjčkami  

   dále přijme  zedníky na profesionální 
   provádění betonových potěrů do nově vznikající 
   montážní party.                                              Působnost celá ČR       

 
   v á ž í m e    s i    s v ý c h 
   z a m ě s t n a n c ů 

Počet novostaveb v Česku sice roste, většina z nás ale 
stále bydlí v domech, na jejichž stavu i vzhledu se pode-
psal zub času. Takové bydlení může jen stěží splňovat  
naše představy o hezkém a útulném domově. Tuto situ-
aci ovšem můžete pomocí Buřinky snadno změnit. Bu-
řinka totiž nyní nabízí skvělé podmínky pro financování 
rekonstrukce a modernizace bydlení. Na podrobnosti 
k nabízeným výhodám jsme se zeptali Dany Chárové, 
manažerky  pobočky České spořitelny v  Kasejovicích .  
 

Co nového Buřinka nyní nabízí?   
Základem akční nabídky od Buřinky je bezplatné vyřízení 
jak překlenovacího úvěru, tak řádného úvěru ze stavebního 
spoření. Díky tomu může klient ušetřit až 9 500 korun! Ne-
přichází však přitom o další, již tradiční výhody úvěrů od 
Buřinky.  
 

Jaké vlastně jsou dosavadní výhody úvěru od 
Buřinky? 
Především je to nízká a pevná úroková sazba po celou dobu 
splácení a z toho vyplývající nízké měsíční splátky. Dále 
může klient kdykoliv a bez sankcí vložit na úvěrový účet 
mimořádnou splátku, příp. celý úvěr předčasně splatit. Mno-
zí jistě uvítají možnost získat financování rekonstrukce byd-
lení bez počátečního vkladu vlastních prostředků, jinak řeče-
no bez akontace. Úvěry od Buřinky samozřejmě umožňují 
odepsat si i úroky z daňového základu.  
 

                                                                

 
    

 

   

   V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat - po - pá  6 -15 hod. 
   Kontaktní osoba - Marcela Brůžková, tel.: 376 547 211, 606 621 100 
   Atrium, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01  Horažďovice, www.atrium.cz    

          

                    R e n o m o v a n ý    v ý r o b c e 

 

       m o n t o v a n ý c h   r o d i n n ý c h    d o m ů  

Jednou z nejlákavějších výhod stále zůstává státní pod-
pora po celou dobu spoření ve výši až 3 000 Kč ročně. 
 

Komu byste doporučil využití této nabídky? 
Všem, kteří chtějí rekonstruovat či modernizovat své 
bydlení. Nabídka je vhodná pro větší i drobnější úpravy 
domácnosti. Lze ji využít například na rekonstrukci ku-
chyně, koupelny, podlahy nebo střechy. Pomocí zvýhod-
něného úvěru je možné realizovat půdní vestavbu a ná-
stavbu, koupit bytu či stavební pozemek, případně po-
stavit rodinný dům. Úvěr od Buřinky lze také použít na 
splácení jiných, méně výhodných úvěrů a půjček poskyt-
nutých na bytovou potřebu či na úhradu členského vkla-
du. 
 

Je tato lákavá nabídka časově omezena?  
Ano, tato nabídka platí od 1. února do 31. března 2008. 
Proto doporučuji všem, kteří nejsou spokojeni se svým 
bydlením, aby neváhali a obrátili se na kteroukoliv po-
bočku České spořitelny nebo na její externí finanční po-
radce. Bližší informace lze získat také na bezplatné lince 
800 207 207 a na internetové adrese www.burinka.cz. 

 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský    úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149 fax  371 595 100, e-mail: kn@kasejovice.cz Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91.  
Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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� Koupím kotouč na cirkulárku průměr 

50-60 cm, výtah na sudy, trezor na 
dlouhé zbraně, malou funkční másel-
nici a krávu nebo jalovičku jersey  Tel. 
776 699 803 

————————————————- 
� Koupím nebo pronajmu pole v míst-

ním katastru. Tel. 776 699 803 
———————————————— 
� Koupím rodinný dům, byt, chatu nebo 

chalupu. Kasejovice a okolí 728 986 
196   

———————————–————- 
� Prodám akordeon. Cena dohodou. 

Tel.  728 551 176 

 

Vishay Electronic spol. s r.o., závod 25 – ESTA  
přijme  montážní dělníky, elektrikáře,  

svářeče, zámečníky a lakýrníky 
 do vícesměnného provozu. 

 

    Kontakt: tel.  383 455 511.    
    Adresa: VISHAY Electronic spol. s r. o., 
    Paštická 1243, 388 01 Blatná  

 

 
montáže*opravy*hromosvody*přípojky NN*přihlášky*revize 

KOMPLETNÍ DODÁVKY ELEKTRO DO 1 000 V 

TELEFON: 371 595 272, 607 137 315, 739 021 357  

 

* byty * rodinné domy * chalupy * 
v Blatné, Strakonicích, Horažďovicích a jejich okolí 

383 420 103, 724 832 716, 605 265 798 

 

O víkendu 16.2. 2008 se sešli 
všichni příznivci kasejovického no-
hejbalu na již devatenáctém klání 
trojic. Přišlo osmnáct hráčů všech 
věkových kategorií od nejmladšího 
Jakuba Kulíka (15 let) až po veterá-
ny, mezi kterými byl nejstarší Vác-
lav Tesař (62 let). Všichni hráči se 
rozlosovali do 6 trojic a hráli systé-
mem každý s každým. Výsledky 
turnaje: 1. místo R. Horal, V. Šmíd, 
V.Tesař; 2. místo J.  Dlouhý, K.  
Šimůnek, Ota Balek; 3. místo J. 
Čech, M. Škyrta, K. Horal ml.; 4. 
místo P. Kališ, K. Horal, J. Růt; 5. 
místo L. Kulík, J. Vodička, J. Kulík; 
6. místo P. Lávička, J. Bouše, Z. 
Chára.                           Libor KULÍK 

 
 

Veřejně se velice omlouvám a je 
mi líto, že mojí vinou došlo k nedo-
rozumění a prosím, aby moji omluvu 
přijala paní Věra Járová  z Kotouně 

Marie VOBECKÁ , Second Hand 
Kasejovice 

Na snímku nahoře  zleva J. Čech, M. Škyrta, K. Horal ml, na druhém snímku J. Dlouhý, K. Šimůnek, 
Ota Balek, na posledním snímku uprostřed zleva R. Horal, V. Šmíd, V. Tesař                           foto -lk-  


