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

Z obsahu ……... 
 V Oselcích se sešli starostové    
 Bezplatné měření radonu ….. 
 Usnesení ze zasedání zastupitelstev    
 Klub zábavy v Kasejovicích  
 Fotbalové turnaje během zimy …..   

   Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 13. 
4. 2006. Příjem příspěvků do č.  4/2006 KN  
je do  30. 3. 2006.                                       -rkn- 

           Ve středu 1. března byla za účasti hejtmana Plzeňského kraje Petra Zimmermanna předána ocenění finalistům 
krajského kola soutěže „Zlatý erb“. Obec Kasejovice získala v této soutěži druhé místo v kategorii „Nejlepší webové 
stránky obce“ a obec Mladý Smolivec třetí místo v kategorii „Nejlepší elektronická služba“. Ceny převzali starostka 
obce Kasejovice Marie Čápová, starosta obce Mladý Smolivec Václav Hlinka  a webmaster Václav Blovský.    
         Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb 
poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět 
tak k rozvoji kvality života ve městech , obcích a krajích České republiky.                                                                          -rkn-   

Zleva Petr Zimmermann hejtman Plzeňského kraje, Marie Čápová starostka obce 
Kasejovice, webmaster Václav Blovský a Jan  Savický za Sdružení Zlatý erb  

Zleva Petr Zimmermann hejtman Plzeňského kraje, Václav Blovský webmaster a Vác-
lav Hlinka starosta obce Mladý Smolivec                                                          fota –vb- 

 

KASEJOVICE A MLADÝ SMOLIVEC SE STALY DRŽITELI 
 PŘEDNÍCH MÍST V SOUTĚŽI O ZLATÝ ERB  
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Usnesení ze 43. schůze  Rady obce 
Kasejovice konané dne 27. 1. 2006 

na radnici v Kasejovicích   

BEZPLATNÉ MĚŘENÍ RADONU 
VE VAŠICH DOMOVECH  

    Občané mají nyní možnost bezplatného změře-
ní obsahu radonu v budovách s následnou mož-
ností udělení finanční dotace na snížení obsahu 
radonu v objektu přesahující 1000Bq/m3 a více.  
    Měření se provádí dozimetry RAMAN a probíhá 
po dobu jednoho roku po osazení ve veřejných do-
mech, bytových domech, domech ve vlastnictví 
fyzických osob se stavebním povolením měřeného 
objektu vydaného do roku 1991. (Po roce 1991 si 
stavebník musí nechat změřit radonový index ke 
kolaudaci). 
    V již změřených objektech v předcházejícím ob-
dobí, kde byly naměřeny limitní hodnoty do 400Bq/
m3, se měření neprovádí. 
    Osazení a zapsání hodnot, včetně stažení dozime-
trů zabezpečí KÚ Plzeňského kraje. 
    Změření je pro majitele (uživatele) objektu bez-
platné.  
    Rozmístění je jednoduché př. uložením na skříň, 
polici. Předání dozimetrů provádí vyškolení brigád-
níci krajského úřadu. Po stažení dozimetrů provede 
SÚJB vyhodnocení množství radonu v jednotlivých 
změřených objektech a prostřednictvím krajského 
úřadu oznámí písemně uživatelům výsledek měření.  
    Pokud budete mít zájem o změření radonu, na-
hlaste jméno a číslo popisné na Obecním úřadě v 
Kasejovicích. 
    V budovách, kde bude překročena hodnota 
1000Bq/m3 se dále postupuje podle vyhlášky 
107/2003 Sb., kde fyzickým osobám je možno po-
skytnout dotaci v hodnotě do 150 000 Kč na ozdrav-
ná opatření proti radou. Podle vyhlášky 307/2002 
Sb. SUJB se považuje za přijatelnou hodnotu množ-
ství do 400 Bq/m3.                                             -rkn-    

OZNÁMENÍ PRO OBČANY 
Od 6. března do 31. března 2006 budou prováděny 
pravidelné odečty plynoměrů a elektroměrů.     -rkn- 

SVOZ  PLASTU V OBCI HRADIŠTĚ 
     Do pondělí 20. 3. 2006 mohou občané obce Hradiště, Bezděko-
va a Zahorčiček shromažďovat pytle s plastovým odpadem na 
těchto místech:  
HRADIŠTĚ  —  na návsi u kontejneru na sklo 
BEZDĚKOV — na návsi u staré hasičské zbrojnice 
ZAHORČIČKY— na návsi u kontejneru na sklo 
    Pytle se sešlapanými plasty odveze v úterý 21. 3. 2006 svozové 
auto fa RUMPOLD. Igelitové pytle na plastový odpad jsou k vyzved-
nutí zdarma na Obecním úřadě v Hradišti nebo v Bezděkově u pana 
Nováka č. p. 49 a v Zahorčičkách u paní Bambasové č. p. 13. 

Jedná se pouze o plastový odpad !!!! 

 RADA OBCE KASEJOVICE 
 SCHVALUJE: 
 znění kupní smlouvy mezi Obcí Kasejovice a LENALI CZ s. r. o. 

o prodeji bývalého areálu Šumavan 

Usnesení ze 44. schůze Rady obce 
Kasejovice konané dne 23. 2. 2006 

na radnici v Kasejovicích 

RADA OBCE KASEJOVICE: 
SCHVALUJE: 
  žádost p. Josefa Vocelky, Kasejovice 342 o pronájem pozemků č. 
891, 818 a 817 v k.ú Kasejovice o celkové výměře 1,35 ha na dobu 
neurčitou za cenu 250,- Kč/ha/rok + úhrada daně z nemovitosti 
  vyhlášení záměru pronájmu pozemků č. 624  PK 5629 m2, 625 PK  
6895 m2,  645 PK 3453 m2, 646/1 KN 15.066 m2, 646/4 KN 4.569 
m2, 646/2 KN 191 m2, 750/3 KN 352 m2 a 660 KN 1.385 m2, celko-
vá výměra 37.540 m2 v k.ú. Kladrubce 
  vyhlášení záměru pronájmu pozemků v katastru obce, které obhos-
podařuje Zemědělské výrobní družstvo Oselce  
  ponechat peněžní prostředky získané z prodeje objektu bývalého 
Šumavanu na účtu obce vedeného u Komerční banky Přeštice 
  provádění plateb z účtu obce prostřednictvím elektronického ban-
kovnictví, tzv. Home Banking 
  pověřit správou dvou neprodaných bytů v domě čp. 360 v Kasejovi-
cích Bytové družstvo Přeštice 

BERE NA VĚDOMÍ: 
  kalkulaci nákladů na pitnou a odkanalizovanou vodu a ponechání 
ceny na úrovni roku 2005 (15,- Kč/m2 vodné a 16,- Kč/m2 stočné) 
  současnou situaci ve financování Služby zdravotnické záchranné 
služby Plzeňského kraje 
   informace z obce: 
 o  jednání s firmou Rumpold o ceně za svoz odpadu na rok 2006 
 o uskutečněném prodeji objektu bývalého Šumavanu 
 o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2006 
 o průběhu II. etapy rekonstrukce tělocvičny a rekonstrukce místní 

komunikace ke škole 
POVĚŘUJE: 
  paní starostku jednáním ve věci zajištění lékařské služby první po-
moci s Městem Blatná a Horažďovice a vyvolat jednání s praktickou 
lékařkou MUDr. Černochovou o možnosti zajištění první pomoci 
mimo ordinační hodiny                                                               -rkn- 

NÁVRH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 
ČESKÝCH DRAH 

     V současné době je připravován návrh jízdní-
ho řádu Českých drah na trati č. 191 Blatná –
Nepomuk na další období, tj. s platností od pro-
since 2006.  
     Vzhledem k tomu, že v zájmu obce Kasejovice je 
především koordinovat návaznost jednotlivých spo-
jů v Nepomuku na rychlíky do Plzně a zpět a dále 
zajistit vhodné spojení pro dojíždějící občany do 
zaměstnání v Blatné, žádáme  občany o sdělení ná-
mětů a připomínek ke zlepšení dopravní obslužnos-
ti.         Marie ČÁPOVÁ, starostka obce  Kasejovice                   

B Y D L E N Í   P R O   S E N I O R Y   
Obec Kasejovice nabízí občanům  v důchodovém 
věku volné byty v Domě s pečovatelskou službou v 
Kasejovicích i pro manželské páry. Kontakt Lenka 
Sudová,  DPS Kasejovice  377 595 227 nebo 371 
595 219.                                                              -rkn- 



 

 

  
Březen 2006                                                              str. 3                                                 Číslo 3; ročník XI. 

 

USNESENÍ z veřejného  
zasedání Zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec 

 dne 23. 2. 2006 
ZASTUPITELSTVO OBCE  MLADÝ SMOLIVEC 
SCHVALUJE: 
  žádost firmy Vatec Electronocs Paštiky — výstavba 
větrné elektrárny v k. ú. Radošice  
  zrušení vyhlášky č. 1/2003 o výši příspěvku na čás-
tečnou úhradu neinvestičních nákladů na Mateřskou 
školu Starý Smolivec, která byla schválena 27. 2. 
2003 
  zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/1998 o místním 
poplatku za výherní automaty, schválená 15. 1. 1998 
  finanční náklady na provoz Mateřské školy Starý 
Smolivec pro r. 2006 
  ukončení pracovního poměru s panem Kačenou k 1. 
3. 2006 

BERE NA VĚDOMÍ: 
  informaci o koupi pozemků v k. ú. Dožice a Starý 
Smolivec 
  informaci o viníkovi nepovolené skládky z obce Vol-
duchy v k. ú. Mladý Smolivec 
  internetizaci místní knihovny v obci Mladý Smolivec 
a Dožice Václav HLINKA, starosta obce Ml.Smolivec 

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
  informace o návrhu nového jízdního řádu Českých 
drah Nepomuk-Blatná platného od května 2006 
 seznámení občanů s tříděním komunálního odpadu 
 informace o hospodaření za rok 2005 
 částečný návrh akcí na rok 2006 

SCHVALUJE: 
 návrhovou komisi a ověřovatele zápisu Romana Kob-
lase, Václava Zoubka; zapisovatelku Evu Pružincovou 
 změnu programu — odložení bodu schválení rozpočtu 
na rok 2006 
 prodej části pozemku (zahrada) 316/32 a 316/21 v k. 
ú. Kotouň manželům Kaiserovým, bytem Plzeň. Část 
pozemku 316/21 bude prodána s věcným břemenem 
 prodej pozemku 316/2 v k. ú. Kotouň panu P. Pechro-
vi, bytem Blatná 
 výjimky platby komunálního odpadu u rodinných 
domků. Neplatí se z čísla popisného: Oselce 76, Osel-
ce 95, Kotouň 34, Kotouň 35, Kotouň 44, Kotouň 85, 
Nová Ves 28 
 vnitřní směrnice o zveřejňování informací 
 jednací řád obce Oselce 

NESCHVALUJE: 
 prodej části pozemku 311/1 v k. ú. Kotouň panu P. 
Pechrovi, Blatná 
 udělit výjimku studentce E. Škudrnové, Kotouň na 
odvoz komunálního odpadu  

                           Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce 

PLESOVOU SEZÓNU UKONČIL 
MAŠKARNÍ BÁL V OSELCÍCH 

     V sobotu 4. března 2006 se v hostinci „V Podzámčí“ sešlo 
mnoho masek z Oselec i širokého okolí. Návštěvnost mladých a 
dříve narozených byla bohatá a kapela „Asfalt“ dokonale rozprou-
dila všechny tanečníky. Vyhodnoceno bylo patnáct skupin masek. 
Jediným sponzorem byl masokombinát Písek, kterému tímto děku-
jeme.  
     Velkým překvapením bylo půlnoční předtančení místních žen, 
které bál pořádaly. Zaslouží si velký obdiv, že se dokázaly sejít, 
předtančení vymyslet, nacvičit a sami si připravit kostýmy. Maš-
karní bál se všem přítomným líbil.   
                                             Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce      

USNESENÍ z veřejného zasedání  
Zastupitelstva obce Oselce  

dne 3. března 2006 

TRADIČNÍ BABSKÝ BÁL 
 VE TCHOŘOVICÍCH 

v sobotu 18. března 2006 od 20.00 h 
PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ, BOHATÁ TOMBOLA 

hraje skupina NORMÁL  

V Oselcích se sešli starostové 
 V úterý 21. února proběhlo tradiční setkání starostů obcí a 

komunálních politiků z okresů Plzeň – jih a Klatovy. Předmě-
tem jednání byly především možnosti čerpání dotací 
z rozvojových programů a fondů Evropské unie. Jednání se 
jako host zúčastnil první náměstek hejtmana Plzeňského kraje 
Václav Červený, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj  Jiří 
Vačkář a ředitelka Odboru rozvoje venkova a environmentál-
ní politiky Ministerstva zemědělství Kamila Matoušková. Se-
tkání se konalo ve společenské místnosti hasičské zbrojnice 
v Oselcích. 

V úvodu představil starosta Miloslav Cikán obec Oselce a její 
zajímavosti. Náměstek ministra  pro hospodářskou a strukturální 

politiku Jiří Vačkář 
poté informoval 
přítomné komunál-
ní politiky o dotač-
ních programech 
Ministerstva pro 
místní rozvoj. Upo-
zornil starosty 
na možnosti, které 
mohou tyto progra-
my poskytnout 
obcím a na způso-
by, jak je využít. 
      N á m ě s t e k 
hejtmana Václav 
Červený seznámil 
přítomné starosty 

s rozvojovými programy, které vypisuje Plzeňský kraj a do kte-
rých se mohou obce hlásit. Spektrum vyhlašovaných programů je 
velmi rozsáhlé, od podpory cestovního ruchu až po dotace do ob-
lasti  volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ředitelka Odboru roz-
voje venkova a environmentální politiky Ministerstva zemědělství 
Kamila Matoušková popsala přítomným starostům plány a záměry 
ministerstva v oblasti rozvoje venkova. 

Václav Červený s Jiřím Vačkářem vybídli starosty, aby se do 
těchto programů hlásili se  svými projekty a snažili se tak získávat 
prostředky pro rozvoj a zkvalitnění života ve svých obcích.      -lef- 

Na snímku náměstek ministra Jiří Vačkář  foto -pl- 
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NAROZENINY  V BŘEZNU  OSLAVÍ 
96 let Bedřich RODINA Dožice 
94 let Anna JÁROVÁ Kotouň 
91 let Marie ŠUSTROVÁ Radošice 
87 let Marie FIALOVÁ Kasejovice 
83 let Anežka HOLÁ Kasejovice  
  Marie TŘEŠTÍKOVÁ Kladrubce 
82 let Růžena ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 
  František MAROUŠ Dožice 
  Anna SOUKUPOVÁ Hradiště 
  Zdeňka VALENTOVÁ Kotouň 
81 let Marie ADAMCOVÁ Kasejovice 
  Marie FRÜHAUFOVÁ Kotouň  
80 let Růžena ZÝKOVÁ Podhůří 
  Josef VIKTORA Řesanice 
78 let Jan TOUFAR Dožice 
77 let Marie KOVAŘÍKOVÁ Starý Smolivec 
  Václav KREJČÍ  Dožice 
  Jaroslav SLOUP Starý Smolivec 
  Věra PANUŠKOVÁ Oselce 
76 let Tomáš POLÁK Kasejovice 
  Marie SLOUPOVÁ Mladý Smolivec 
75 let Božena ČEJKOVÁ Chloumek 
  Vlastislav BAŠTÁŘ Starý Smolivec 
  Helena BREJCHOVÁ Starý Smolivec 
74 let Božena ŠNEBERKOVÁ Kotouň 
73 let  Božena NETUŠILOVÁ Budislavice  
72 let Josef DLOUHÝ Kasejovice 
  Libuše DRAŽANOVÁ Starý Smolivec 
  Marie MAREŠOVÁ Starý Smolivec 
  Anna TŮMOVÁ Starý Smolivec 
  Marie BOUBELOVÁ Oselce 
71 let Jaroslava FIALOVÁ Kasejovice 
  Karel HORAL Kasejovice 
70 let Lidka CENEFELSOVÁ Mladý Smolivec 
65 let Bohuslav KRAVAŘÍK  Polánka 
60 let Věra HRUBEŠOVÁ Mladý Smolivec 
  Antonín BLÁHA Kotouň 

B l a h o p ř e j e m e ! 

dokončení  z minulého čísla 
Po stopách Československé  

samostatné obrněné brigády část III. 
     Pro zajímavost uvádím její složení: 1. , 2., 3. tankový prapor, 
motorizovaný prapor, brigádní tankové dílny, dělostřelecký 
pluk, protiletadlová baterie, protitankový oddíl, dopravní záso-
bovací oddíl, záložní tanková rota, ženijní rota, polní ambulan-
ce a velitelství brigády.  
     Všechny tyto útvary byly rozmístěny na přibližně kruhovém 
území, jehož střed byl u Plánice a hranice kruhu byla ohraniče-

na na severu Zde-
myslicemi, na zápa-
dě Klatovy, na jihu 
Sušicí a na východě 
Lnářemi. Výše zmí-
něný 2. tankový 
prapor, který sehrál 
významnou úlohu 
při obléhání Dun-
kerque, jak už jsem 
popsal, byl složen 
ze tří tankových rot. 
První měla ve zna-
ku na tankové věži 
trojúhelník a ubyto-
vána byla v Životi-
cích, druhá , 
„kasejovická byla 
označena čtvercem 
a třetí, která měla 

své stanoviště ve Lnářích, byla ve znamení kruhu.  
     27. května se brigáda jako celek zúčastnila slavnostní pře-
hlídky v Praze. Na tribuně byl přítomen president republiky dr. 
Edvard Beneš, členové vlády a generalita spojeneckých armád. 
Tanky po oficielním uvítání projely ulicemi hlavního města, 
plnými jásajících davů a po ukončení přehlídky opět odjely na 
svá předchozí stanoviště na západní stranu demarkační linie. 
     Na svých místech zůstaly útvary do druhé poloviny září, kdy 
byla celá brigády přemístěna /dle jednoho pramene do Vojkova 
u Sedlčan, dle jiného do Benešova/ a brzy nato organizačně 
zrušena a přeměněna na I. tankový sbor, složený z 11., 12., 13. 
a později i 14. tankové brigády. I tento sbor byl brzy rozpuštěn 
a jeho jednotlivé části byly rozptýleny po posádkách na celém 
území republiky, čímž byla historie čs. samostatné obrněné 
brigády definitivně ukončena.  
    Co dodat ?  
    Velká část mužstva i důstojníků odešla do civilního života a 
ta druhá část sloužila v armádě ještě nějakou dobu. Někteří pří-
slušníci bývalé brigády odešli z republiky do zahraničí už před 
Únorem 1948 nebo brzy po něm, a to i ilegálně. Ti, kteří se 
během války v Anglii oženili, volili tuto zemi, jiní se rozprchli 
po celém světě.  
    Horší osud čekal mnoho „západních“ vojáků i důstojníků po 
r. 1948. V lepším případě nesměli pro svou vojenskou minulost 
zastávat z kádrových důvodů odpovědná pracovní místa, v hor-
ším se brzy ocitli v pracovních táborech nebo vězeních a někteří 
za své služby v době války prokázané republice zaplatili i svý-
mi životy. 
    Dnes už žijí jen nemnozí, ale všichni bez rozdílu čekali na 
svou rehabilitaci dlouhé desítky let, což bylo politováníhodné. 
    Poděkujme jim v duchu alespoň dnes.                              -káf- 

 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Kateřina STOKLASOVÁ, Radošice 

narozena  2. 2. 2006 

DOTATEČNĚ BLAHOPŘEJEME ZA ÚNOR 
64 let     Božena BRABCOVÁ               Nezdřev 
50 let     František TREFNÝ                 Nezdřev    

ZÁMECKÁ RESTAURACE LNÁŘE 
ZAHAJUJE TURISTICKOU SEZÓNU  

V SOBOTU  1. DUBNA 2006 
Příjemné posezení, velký výběr  

specialit a nápojů  
Od 20.00 hodin taneční zábava  

- hraje skupina NORMÁL 
Rezerve: 724 22 59 09 www.lnare.cz   

Kasejovické náměstí v roce 1945  - 
příjezd čs. obrněné samostatné brigády   
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ÚNOROVÉ DOVÁDĚNÍ   
v Mateřské škole Kasejovice 

     VESELÉ SÁŇKOVÁNÍ 
     Mráz, poletující sníh a studený vítr provázel soutěž 
„VESELÉ SÁŇKOVÁNÍ“. I přes nepřízeň počasí se sešla 
skupina nadšenců z řad rodičů a dětí, kteří s sebou přivezli 
nazdobené saně a boby. Veselé sáňkování bylo opravdu vese-
lé. Jezdili nejen děti, ale i rodiče. Jako nejlepší zimní vozidla 
byla vyhodnocena: 3. barevné saně Lukáška Medveckého, 2. 
saně se šaškem Michalky Hrachovcové a první místo obsadil 
Tomáš Řehoř s jezdícím monočlánkem. I ostatní účastníci byli 
po zásluze odměněni, protože v takovém počasí si to všichni 
zasloužili.  

MASOPUST 
     Výroba masek, malý průvod masek  městem, masopustní 
rej se spoustou soutěží byly zpestřením letošní dlouhé zimy. 
Veselé barvy a třpytivé masky ozářily tu okoukanou bílou, 
která je stalé kolem nás.  
     I když masopust ve školce trval pouze týden, jeho barevné 
tóny zůstaly a jsou připraveny zároveň s dětmi přivítat jaro.  

MASOPUST JE DÁVNO PRYČ 
JARO, JARO, KDE MÁŠ KLÍČ  ? 
ČEKÁME TĚ S BARVIČKAMI 

CHCEME TĚ UVÍTAT PÍSNIČKAMI.    

Žáci uspěli ve znalostních soutěžích 
 Za úspěch lze považovat dosavadní angažmá žáků 

naší základní školy v letošním ročníku znalostních soutěží. 
Škola vyslala své reprezentanty do okresních kol olympiády 
v matematice, anglickém jazyce, dějepisu a českém jazyce a 
ti se vždy umístili na předních pozicích.  

Asi největšího úspěchu dosáhl žák deváté třídy Jiří Růt, 
který ve své tradičně silné disciplíně, matematice, obsadil 
třetí místo. Ten samý žák vybojoval společně se svým spo-
lužákem z deváté třídy Jiřím Hlínou páté respektive šesté 
místo v dějepisné olympiádě. A do třetice dosáhl tento vše-
stranně nadaný chlapec umístění v první desítce i v olympiá-
dě z české jazyka, jen několik příček za ním skončila ve 
stejné disciplíně Růžena Spourová rovněž z deváté třídy 
(přesné výsledky okresního kola olympiády v mateřském 
jazyce nebyly do uzávěrky tohoto vydání známy).      

Za úspěch lze letos považovat účast našich žáků 
v olympiádě v anglickém jazyce. Žákyně deváté třídy, Ivana 
Houlíková se v silné konkurenci probojovala na šesté místo, 
slušného umístění dosáhla i její spolužačka Veronika Vikto-
rová, která byla jedenáctá. 

S nemalými ambicemi odjíždějí do okresního kola reci-
tační soutěže pořádaného v prvním březnovém týdnu vítězní 
interpreti poezie ze školního kola, kterého se zúčastnilo bez-
mála šedesát žáků naší školy, především z prvního stupně.                      

                                 Jiří Vondruška, učitel ZŠ Kasejovice 

Vítězní Tomáš a Šimon Řehořovi na startu                 foto -ab- 

Masopustní rej ve třídě u Zajíčků                                foto -ab-        

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
     Zápis dětí do Mateřské školy v Kasejovicích na nový 
školní rok proběhl dne 28. února v odpoledních hodinách. 
Budoucí „mateřáčky“ doprovázeli maminky, ale i tatínkové 
a babičky. Děti měly možnost seznámit se s prostředím 
školky, pohrát si s hračkami, zadovádět si na skluzavce, 
seznámit se s novými  kamarády. Maminky se zatím infor-
movaly na vše, co souvisí s provozem školky a vyplňová-
ním přihlášky.  
      Počet dětí, které nás navštívily, byl menší než jsme pů-
vodně předpokládali. Ani zájemci z řad veřejnosti naše po-
zvání,  „podívat se“ , jak se žije ve školce, nevyužili.  Rodi-
če dětí, kteří mají zájem, aby jejich dítě navštěvovalo školku 
ve školním roce 2006/2007, upozorňujeme, že  mají ještě 
možnost vyzvednout si přihlášku do konce měsíce března 
2006 v mateřské školce každý den od 7.00 do 16.00 hodin. 
Jedná se i o děti, které by školku navštěvovaly v roce 2007 
tj. v měsících leden 2007 až srpen 2007. Využijte této příle-
žitosti a přijďte se informovat.      
                         Alena BRAUNOVÁ, učitelka MŠ Kasejovice 

KLUB ZÁBAVY V KASEJOVICÍCH 
     Jak už jistě všechny děti vědí, je v Kasejovicích nově 
otevřen klub pro děti, ve kterém je spoustu zábavných her a 
srandy s kamarády. 
    Každé pondělí a středu je otevřen klub, ve kterém na nás 
dává pozor bývalý pan učitel Červený, který je na nás velmi 
hodný. A právě děti mají z tohoto klubu největší radost.  
Řekněte, kdo by v tomto mrazivém počasí chtěl zůstat ven-
ku ? Až na některé jedince, kteří rádi pronásledují s koulí 
v ruce své spolužačky, je tento klub vždy plně obsazen. A 
co že sem každého láká ? No přece volný přístup k počítači 
s internetem, několik stolních her, stolní fotbal a stolní tenis, 
který je zde velice oblíbený.  
   Tento klub  nám zařídila paní starostka Čápová  ve  škole 
na náměstí a my tímto chceme paní starostce a obecnímu 
úřadu za klub  poděkovat. Děkujeme Vám paní starostko 
jménem všech dětí navštěvujících tento klub zábavy. 
                                                                 Lucie HORALOVÁ  
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pokračování z minulého čísla 
ZA OSUDY ŽIVOČICHŮ část III.  

Něco málo o úhořích 
V severoevropských řekách je však stále dost těch, kteří  vod 
Severního a Baltského moře dosáhnou. Tady se zavrtávají do 
bahnitých nánosů a přezimo-
vávají. Prodělávají při tom 
důležitou proměnu. Narůstají 
jim veliké oči o průměru přes 
20 mm, které  nasvědčují 
tomu, že jejich další cesta a 
zbytek života již bude probí-
hat v mořských hlubinách. 

Ani během této přeměny 
nemají klid. Místní rybáři dobře znají jejich zimoviště. Vyseká-
vají do ledu díry a zvláštními vidlicemi na dlouhých násadách 
se snaží v bahně úhoře nabodnout. Tento způsob lovu je velice 
starý a jsou o něm doklady již z doby prehistorické. 

Jen ti jedinci, kterým se podařilo uniknout všem nástrahám, 
se již s velkýma očima vydávají přes Atlantik do rodného Sar-
gasového moře, kde po vyvrcholení svatebních rejů hynou. 

Ryba s tak složitou životní drahou by si zasloužila všechno 
jiné než úhoře chytat a zabíjet. Lidé ale tak velkoryse neuvažu-
jí. Buď jsou tak bohatí, že si požitek z pamlsku mohou dopřát, 
nebo prostě  mají jen hlad. 

I rybářské organizace, které malé úhoře kupují,  se vracejí  
zpět k lovu dospělých do pastí jako dříve. Říkají jim úhoří chy-
ták. Princip je stejný jako byl u slupí. Důvod ? Úhoři se nedají 
všichni pochytat na udice, a když přijde čas jejich návratu 
(červenec, srpen), nalezli by stejně jen smrt v přehradních vý-
pustích. 

  Perlorodka říční 
Jak  napovídá sám název domovem tohoto mlže byla čistá, 

písčitá koryta řek, potoků a mlýnských náhonů. Jeho blízkými 
příbuznými bylo několik druhů obyčejných škeblí rybničních. 
Dříve se u nás oba druhy vyskytovaly velmi hojně. Tisíce per-

lorodek žily v koloniích v 
nánosech říčního písku. 
Podle dobových zpráv to 
místy vypadalo jako kdyby 
dna některých vodních toků 
byla škeblemi vydlážděna. 
     Na rozdíl od obyčejné 
škeble měly perlorodky sil-
nější lastury a byly poněkud 
menší. Jejich podivuhodná 
vlastnost obalovat cizí tělís-
ka vniklá dovnitř lastury 

vápenitou lesklou hmotou - schopnost vytvářet žádané perly - 
byla nakonec i důvodem jejich zkázy a zániku. 

U nás připadal nález jedné pěkné perly asi na 2000 prohléd-
nutých perlorodek. Kromě toho se vždy našly i perly horší, ne-
pravidelné i zcela bezcenné. Naproti tomu se občas vyskytla i 
vysoce ceněná perla černá. 

Cena perel se řídila jejich velikostí, pravidelností tvaru, les-
kem a zbarvením. Jako hmotnostní jednotka se užívalo zrno 
suchého pepře (1 zrno = 1 gran = 0,036 gramu). Za napoleon-
ských válek v roce 1811 se platilo za pěkné vltavské perly  2 - 3 
grany těžké 10 - 15 zlatých,  za 6 - 8 granové 40 - 60 zlatých. V 
r. 1926 stál 1 karát (0,2 gramu) perel 1000 korun. Dvojice stej-
ných perel se vždy cenila víc než jednotlivé kusy. 
(pokračování příště)                                      Karel KABÁTNÍK                             
 
 

VOŇAVÉ PERNÍČKY 
     Každým rokem pořádá Český červený kříž Kasejovice 
dětský maškarní bál, na kterém, jak již jsme si zvykli, ne-
smějí chybět voňavé perníčky. Ty za účasti obětavých čle-
nek také stále častěji pečou i zdobí děti, nastupující nová 
generace. Těm bychom chtěli velmi poděkovat za jejich 
snahu. Většina z nich navštěvuje „perníkářský kroužek“, 
kde se pod vedením paní učitelky Marie Dvořákové učí 
cukrářské dovednosti a je vidět, že ji děti umí i samostatně 
využít.  
    Zároveň děkujeme vedení základní školy za zapůjčení 
prostor při pečení perníčků a paní učitelce Dvořákové za 
přípravu nových talentů. 
                        Členky Českého červeného kříže Kasejovice        

Členky ČČK Kasejovice spolu s dětmi při zdobení perníčků 
na maškarní bál                                                       foto -rh- 

INFORMACE  
Z KASEJOVICKÉ KNIHOVNY  

 
 
 
 
 

Nové knižní tituly: 
Beletrie pro dospělé: 
  Brockway Connie: Pod závojem noci 
  Francková Zuzana: Z deníčku štěněte  
  Smith Wilbur: Triumf slunce 
  Vandengerg Philip: Faraonův komplot 
  Vievegh Michal: Román pro ženy 
  Woodová Barbara: Kletba svitků 

 Naučná literatura: 
  Kessler Leo: Únik z Berlína 
  Rekordy České republiky – Člověk a společnost 
  Shaw Antony: Druhá světová válka den po dni 
  Schulz Karel: Legendy 
  Špillar Václav, Špillarová Lenka: Z Asie do Nového 
světa 

 Literatura pro děti a mládež: 
  Kubátová Marie: Pohádky poštovských panáčků 
  Lanczová Sandra: Moje druhé já                      -lfš- 

VÝPŮJČNÍ DOBA: 
PONDĚLÍ  9-12      14-17 
ÚTERÝ                    13-16 

Telefon: 371 585 156 

Úhoř říční 

 Perlorodka říční 
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Místní spolek hráčů z Kasejovic a okolí 
pořádá I. ročník voleného mariáše  

O „JIŽANSKÝ POHÁR“ 
v restauraci „U ADAMCŮ“  

v Kasejovicích v sobotu  
18. března 2006 od 13.00 hodin    

HLAVNÍ CENA TELEVIZOR 
Prezentace od 12.00 do 13.00 hodin 

Startovné turnaje 120,- Kč 
Občerstvení zajištěno.  

Srdečně zvou pořadatelé ! 

FOTBALOVÉ TURNAJE BĚHEM  
 ZIMY JSOU SOUČÁSTÍ TRÉNINKU 

    Přestože k odpískání jarní části sezóny zbývá ještě ně-
kolik týdnů, fotbalová družstva dětí a mládeže z TJ Sokol 
Kasejovice se již nyní zúčastnila několika turnajů 
v blízkém i širokém okolí. Jak nám prozradila trenérka 
družstva přípravky Eva Chárová, přítomnost na turna-
jích je pro děti součástí tréninků.  
    První za zkušenostmi vyrazilo 11. února do blízkého Ne-
pomuku družstvo starších žáků. Pořadatelé připravili pro 
mladé fotbalisty turnaj pod názvem „Memoriál Jaroslava 
Ochoze – starší žáci“ za účasti dvou skupin „A“ a  „B“. Ve 
skupině „A“ bojovala o umístění družstva Nepomuku „A“, 
Rokycan, Dvorce, Starého Smolivce a ve skupině „B“ druž-
stva Nepomuku „B“, Klatov, Měčína a Kasejovic. Barvy 
našich v tomto turnaji hájil Michal Svoboda, Martin Škyrta, 
Matěj Topinka, Václav Jakubčík, David Šíma, Václav Dr-
nek, Ladislav Suda, Petr Chára, Jakub Kulík a Jan Mašek. 
    Naši vstoupili to turnaje trochu rozpačitě a první zápas 
s Nepomukem „B“ prohráli 0:1. Po taktické poradě týmu 
s trenéry nastoupili naši do dalších zápasů s větším důrazem 
a bojovností. Odměnou jim bylo okamžitě vítězství 
s Měčínem 2:1 a následně nejlépe sehraný zápas z celého 
turnaje s Klatovy 2:1. Bohužel v zápasech o umístění 
s Rokycany naši inkasovali 0:4 a podobně s Nepomukem 
„A“ 0:3. V konečném žebříčku se tak umístili na pěkném 4. 
místě. Musíme brát samozřejmě na zřetel i fakt, že týmy, 
umístěné v žebříčku před našimi, hrají  v současnosti kraj-
skou soutěž. Našim mladým fotbalistům patří poděkování za 
výborné výkony a nasazení do hry.  Za zmínku jistě stojí 
ještě vyhlášení nejlepšího hráče našeho družstva Václava 
Jakubčíka. Konečné pořadí týmů na turnaji bylo Klatovy, 
Rokycany, Nepomuk „A“, Kasejovice, Měčín, Nepomuk 
„B“, Starý Smolivec, Dvorec. 
    Příštího turnaje v Nepomuku tentokrát „Memoriálu Jaro-
slav Ochoze – mladší žáci“ dne 18. února se naši zúčastnili 
ve složení hráčů: Jan Mašek, Nikola Chárová, Bára Swieto-
ňová, Jaroslav Kopáček, Patrik Pružinec, Lukáš Kopřiva, 
Petr Chára, Luboš Darda a David Cicvárek.  Týmy byly roz-
děleny jak již minule do dvou skupin. Skupinu „A“ tvořila 
družstva  Nepomuku „A“, Rokycan, Dvorce, Senca 
Doubravka a skupinu „B“ družstva Nepomuku „B“, Klatov, 
Spojů Plzeň a Kasejovic. Hrálo se tradičně čtyři na čtyři po 
dobu 13 minut. Vzhledem k tomu, že šest týmů z celkových 
osmi zúčastněných hraje v současnosti krajský přebor, nara-
zilo tentokrát naše družstvo na opravdu silné soupeře. 
    Naši dali do všech zápasů opravdu maximum svých sil. 
V prvním zápase s Nepomukem „B“ dostali nešťastný gól 
v poslední minutě, přestože remíza by pro ně byla jistě za-
sloužená a prohráli 0:1. V dalším zápase se Spoji Plzeň se 
dostali do vedení, ale opět v poslední vteřině inkasovali a 
souboj skončil remízou. Následující zápas s Klatovy nevyšel 
(0:3), a tak si naši vše vynahradili alespoň proti Nepomuku 
„A“ a vyhráli 2:1. Bohužel zápas o umístění s Rokycany 
skončil prohrou 1:4 a naši se umístili na 6. místě. I tak patří 
celému mužstvu poděkování, protože bojovalo do posled-
ních vteřin. Nejlepším hráčem našeho týmu byl vyhlášen 
Patrik Pružinec a Jan Mašek získal trofej za nejlepšího bran-
káře turnaje. Góly vstřelili Lukáš Kopřiva, Petr Chára, Patrik 
Pružinec (2). Výsledné pořadí týmů bylo Senco Doubravka, 
Klatovy, Spoje Plzeň, Dvorec, Rokycany, Kasejovice, Nepo-
muk „A“, Nepomuk „B“.                
                                                            ( pokračování na str. 8) 

Auto  Kápl 
autoservis/autosalon Škoda 

pyramida NEPOMUK 

Vám nabízí nové vozy 

Škoda Fabia, Octavia, Superb, 
- autobazar s vozy různých značek 

- servisní služby 
- mimořádná akce  Fabia Combi plná 
výbava /předváděcí/ - sleva 50 tis.Kč 

 tj. cena po slevě 279 000,-Kč 
tel. 371 591 812 
www.autokapl.cz 

e-mail  kapl_nepomuk@iol.cz 



 

 

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. 
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Inzerce … 
 Koupím pozemek za účelem 
výstavby rodinného domu v Ka-
sejovicích. Tel. 775 663 678 

—————————————— 
 Prodám ŠKODA FAVORIT,  
po přepnutí možno jezdit na ruč-
ní řízení, najeto 70 000 km, r. v. 
93, zachovalý interiér, mírná ko-
roze, rádio, závěs, nové tlumiče, 
potahy a puklice kol. LEVNĚ -  
cena dohodou. Tel. 607 503 757 

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   
 

PERLIČKY NA DNĚ 
(óda na kopanou) pokračování 

     K starému sliveneckému hřišti vedla jediná 
cesta mezi plaňkovými ploty. Skoro po každém 
mistrovském utkání byly rozebrány k lité řeži me-
zi příznivci domácích a hostí. Nebo kdykoliv měli 
v dávných časech do Braníka připlout na prami-
cích hlubočepští plejeři, chystali si místní občané 
už od středy na vltavském břehu hromady kame-
nů. Ty pak po zápase metali na odplouvající hosty. 
To se ví, že se při odvetě v Hlubočepích měli na 
co těšit.  
     Především rozhodčí by měl v nižších soutěžích 
vědět, do čeho jde. Například ve Zlivi měli fa-
noušci domácího Tatranu pro sudího dvě pohrůž-
ky: „Pudeš pod kytičky“ a „Pudeš na rybičky“ 
podle toho, kde se hrálo. V obci totiž ležela dvě 
hřiště. Jedno pod kopečkem u hřbitova a druhé 
provizorní na břehu rybníka Bedrev. K naplnění 
první  hrozby  dosud nedošlo. Tu druhou pocítil na  
vlastní   kůži  hlavní  rozhodčí  Souhrada  z  Písku,  

Tel. 318 665 807, 
 602 608 415,  
723 393  393 

dokončení ze str. 7   
FOTBALOVÉ TURNAJE BĚHEM ZIMY …... 

     Hned dvou turnajů se zúčastnilo naše družstvo přípravky  a to 
nejdříve v Klatovech 26. 2.  v sestavě Martin Fiala, Jaroslav Ko-
páček, Karel Solar, Pavel Solar, Šimon Řehoř, Jan Šimůnek, To-
máš Jakubčík, Jakub Chaloupka, Cristian Bradicean, Ondřej Šus-
tr, Milan Hrachovec a pak v  Nepomuku 4. 3. v sestavě  Martin 
Fiala, Jaroslav Kopáček, Karel Solar, Pavel Solar, Šimon Řehoř, 
Jan Šimůnek, Tomáš Jakubčík, Jakub Chaloupka, Cristian Bradi-
cean, Ondřej Šustr, Tomáš Kopřiva. 

    V Klatovech ve skupině „A“ bojovaly týmy z Chanovic, Strakonic, Viktoria 
Plzeň Ž, Katovic a ve skupině „B“ týmy z Blatné, Sušice, Kolince a Kasejovic. 
    Naši rozehráli první zápas s Kolincem tak trochu bez orientace na hřišti, ale i tak 
se jim nakonec podařilo remízovat. Druhý zápas byl již se zkušenou Sušicí těžší a 
naši inkasovali 1:3. V očekávání „snadný“ souboj s prohrávající Blatnou se nako-
nec proměnil taktéž v prohru 0:1. Po tomto zápase nastoupili naši bez přestávky 
proti Strakonicům a tady dali do hry konečně svoji bojovnost. Gól v posledních 
vteřinách do naší brány 2:3 však nakonec odsoudil náš tým ke hře o 7. a 8. místo. 
Poslední zápas s Chanovicemi 0:2 se našim taktéž nezdařil a tým tak skončil na 
posledním místě. Vzhledem k tomu, že náš tým hraje soutěž teprve od minulého 
roku a se sálovou hrou má jen minimální zkušenosti, stojí výkony týmu jistě za 
pochvalu. Střelci gólů na turnaji byli Jaroslav Kopáček, Cristian Bradicean (2), 
Jakub  Chaloupka. Nejlepším hráčem týmu byl Cristian Bradicean. Výsledné pořa-
dí týmů na turnaji bylo Viktoria Plzeň Ž, Katovice, Sušice, Kolinec, Strakonice, 
Blatná, Chanovice, Kasejovice. 
    Naopak na turnaji v Nepomuku 4. 3. na „Memoriálu Jaroslava Ochoze – pří-
pravky“ se naši očividně hledali. Hra byla bez nasazení a většího soustředění. Tým 
zmobilizoval své síly jedině při zápase se Dvorcem, kdy vyhrál 4:0 a v souboji 
s Chanovicemi o 5. místo, kdy sice prohrál 1:2, ale dal do hry to správné nasazení.  
Ostatní zápasy s Rokycany (0:3), Chanovicemi (0:2), Nepomukem „A“ (1:5) naši 
inkasovali bez většího odporu  a obsadili tak šesté místo. Střelci turnaje z našeho 
týmu byli Jaroslav Kopáček (2), Christian Bradicean (2), Jakub Chaloupka (2) a 
nejlepším hráčem týmu byl vyhlášen Jaroslav Kopáček.  Závěrečné  pořadí týmů 
na turnaji bylo Nepomuk „A“, Rokycany, Přeštice, Kemnath (SRN), Chanovice, 
Kasejovice, Dvorec, Nepomuk „B“. 
    V nadcházející sezóně přejeme našim mladým fotbalistům, aby jim hodiny strá-
vené  tréninkem v tělocvičně a zkušenosti získané ze sálových turnajů přinesly 
dostatek  vítězství nebo alespoň  radost ze hry a pohybu.                                    -mr-    

když se po mači převlékal, pustili ho domácí hráči i fandové po hladině 
nedozírných vod i s dřevěnou kabinou. Proč ? „Způsobil nám bolest“, 
říká básník, knihkupec a bývalý útočník TJ Tatranu Zliv Miroslav Hule.  

ROZHODČÍ 
     Totéž, co o nevrcholových fotbalových hřištích, lze říci i o sudích, 
kteří po nich běhají. Nad jejich rozmanitostí by evolucionista Charles 
Darwin roztál. 
    Jsou tací, kteří mají mimořádně vyvinutý  smysl pro plynulost hry. Z 
ničeho nic povídá: “Jen hrajte kluci, hrajte !“ a začal couvat z hřiště, 
vzpomíná na jednoho z nich kapitán rezervy Košíř, prý, že ho bolí bři-
cho a musí na velkou. Hráli jsme sami. Za čtvrt hodiny se zjevil a ptá se: 
„Tak co, kluci, kolik to je ?“ 
     Jsou tací, v nichž se svářejí povinnosti rozhodčího s rodinnými zá-
vazky. Třeba ten, přezdívaný strýček Skrblík, protože v jisté sezóně 
ukončil v pražském regionu několik utkání už po dvaceti minutách dru-
hého poločasu, aby jeho vnukům, které měl na starosti, neutekl v televi-
zi populární seriál stejného jména.  
     Jsou rozhodčí citliví, ba přecitlivělí — jako onen, co v jistém oka-
mžiku zmizel, protože ho urazil výkřik z publika: „Ty seš jako Felix 
Slováček ! Ten když píská, tak taky zavře voči !“ Hráči  i diváci si toho 
všimli, až když odcházel převlečený s taškou. Toho přemlouvání než se 
uvolil vrátit.  (pokračování příště)               čerpáno z internetu, anonym 


