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

Z obsahu ……... 
� Zpráva Policie České republiky    
� Usnesení zastupitelstev 
� Velikonoce v kapličce v Hradišti 
� Vítání ptačího zpěvu 
� Tradiční pouť na Boučku 
� Čtení na pokračování   
� Lyže nahradily turistické výpravy 
� Rozlosování nohejbalu 
  Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 
14.5. 2007. Příjem příspěvků do č.  5/2007 
KN  je do  30.4. 2007.                            -rkn- 

 
 
 
 
 
Významná ocenění získaly obce Hra-

diště, Oselce, Mladý Smolivec a město Ka-
sejovice v krajské soutěži Zlatý erb 2007 o 
nejlepší internetové stránky měst a obcí.  

V kategorii měst obsadily první místo 
Kasejovice a pokořily tak města jako jsou 
Rokycany na 2.místě nebo Domažlice na 3. 
místě. Po loňském druhém místě v kategorii 
obcí je první místo dalším významným oceně-
ním internetového portálu města Kasejovice.     

Dalším překvapením bylo první místo v 
kategorii obcí pro obec Hradiště, druhé místo 
pro obec Oselce a třetí místo pro obec Mladý 
Smolivec.                                   (více na str. 2) 

 V neděli 11.března navštívil Kasejovice 
biskup Českobudějovické diecéze Jiří Paďour. 
Po příjezdu ho uvítal duchovní správce kasejo-
vické farnosti Jiří Čepl a představitelé Města 
Kasejovice, starostka Marie Čápová a mís-
tostarosta Václav Červený. Poté  následovalo 
přivítání vzácného hosta věřícími v kostele, 
kde biskup Jiří Paďour sloužil slavnostní mši 
svatou. Při bohoslužbě se biskup obrátil na 
věřící s dlouhou promluvou, při které mimo 
jiné vysvětlil, že postupně navštěvuje všechny 
farnosti ve své diecézi. Kasejovice byly jed-
nou z těch, kam se zatím během svého působe-
ní v čele diecéze nedostal. Po mši svaté se Jiří 
Paďour setkal s věřícími před kostelem, kde 
měli lidé zároveň příležitost s biskupem osob-
ně pohovořit či si s ním alespoň podat ruku.         
                                                                    -lfš-  

Biskup Českobudějovické diecéze Jiří Paďour zdravící se před kostelem sv. Jakuba  
v Kasejovicích  s věřícími.                                                                             foto -mc- 

 
 
 

Zajímavou a také užitečnou soutěž zaměřenou na rozvíjení znalosti 
v oblasti právních předpisů a schopnost jejich uplatňování v praktickém 
životě přichystala pro své žáky Základní škola Kasejovice. Děti z druhého 
stupně si ověřily praktické znalosti zákonů, zkusily je tvořivě aplikovat při 
řešení problematických situací ve škole či v jejich městě a zároveň prezen-
tovaly své názory na školní či občanské problémy jako je šikana, uplatňová-
ní práv dětí při vyučování, kouření, mobilní telefony, internet či třeba výuka 
náboženství. V závěru soutěže si také zkusily práci stánkařů, kteří musí 
dennodenně čelit nezletilým zákazníkům žádajícím od nich tabákové výrob-
ky.                                                                               (pokračování na str. 9) 

Zleva Michaela Boušová, Lenka Kučerová,Tereza Červená, David Šíma a Tomáš 
Chaloupka během soutěže o paragrafech                                                    Foto –vb-     
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Na snímcích shora převzetí ocenění v soutěži Zlatý erb z rukou 
hejtmana Plzeňského kraje Petra Zimmermanna a  radního Jiřího 
Kalisty starostkou města Kasejovice Marií Čápovou, starostou obce 
Hradiště Petrem Braunem a webmasterem Václavem Blovským.   
                                                                                                Foto -pk-    

 

Místní akční skupina Pošu-
maví, je zájmovým sdružením 
obcí, podnikatelů, především 

zemědělců a neziskových organizací, které působí na území 
okresů Klatovy, Domažlice a Plzeň–jih. Zahrnuje celkem 
98 členských obcí rozdělených do sedmi mikroregionů: 
Kdyňsko, Běleč, Střední Pošumaví, Prácheňsko, Slavník, 
Plánicko, Měčínsko. Obec Kasejovice a město Klatovy 
jsou zastoupeny samostatně. MAS Pošumaví staví na téměř 
desetileté tradici práce v oblasti rozvoje venkova. 

MAS Pošumaví, z. s. p. o., v letech 2004 – 2006 
rozdělila celkem 11,7 milionů Kč z prostředků Ministerstva 
zemědělství mezi 18 úspěšných projektů obcí, zeměděl-
ských podnikatelů a neziskových organizací. Více o čin-
nosti MAS Pošumaví se můžete dočíst na internetových 
stránkách www.posumavi.jz.cz 

V současné době MAS Pošumaví, z. s. p. o., realizu-
je projekt LEADER +, v jehož rámci se provádí aktualizace 
rozvojové strategie MAS Pošumaví, z. s. p. o., „Zlepšení 
kvality života na území MAS Pošumaví“, pořádají se vzdě-
lávací semináře, rozšiřují se webové stránky MAS Pošuma-
ví a dalším z cílů projektu je posílení vědomí a zlepšení 
informovanosti obyvatelstva o činnostech MAS, metodě 
LEADER a možnostech získání finanční podpory. Důleži-
tým prvkem této podpory je společná, partnerská snaha 
napomoci životu na venkově v tak tíživých podmínkách, 
jakými zemědělství v současné době prochází. 

                            Ing. Lenka Hořejší, MAS Pošumaví 
Spolufinancováno Evropskou unií 
Evropským zemědělským orientačním a záručním 
fondem (EAGGF)   

 
 
 
 

 

PREVENCE V RÁMCI KONTROLY  
REKREAČNÍCH OBJEKTŮ 

Chtěli bychom touto cestou informovat občany o 
novém preventivním prvku v rámci kontroly rekreačních 
objektů. Jedná se o letáky, které policisté již vylepují a 
budou vylepovat, zejména pak mimo rekreační sezónu, 
přímo na rekreační zařízení. Leták poskytuje majiteli infor-
maci o tom, že při kontrole nenesl objekt viditelné známky 
narušení, datu, kdy ke kontrole došlo, podpis policisty, 
který kontrolu provedl a kontakt na příslušné obvodní od-
dělení Policie České republiky. Na druhé straně je pak uve-
deno několik doporučení, která směřují v rámci prevence 
k tomu, jak ochránit vlastní majetek a předejít tak možné-
mu vykradení objektu. 

INFORMACE K TELEFONICKÉMU DOTAZOVÁNÍ 
 V pátek 2.března bylo zahájeno telefonické dotazo-

vání občanů, které se týká spokojenosti s prací Policie Čes-
ké republiky. Tento výzkum probíhá přímo z iniciativy 
Policie České republiky s cílem poznat názor občanů. Do-
tazování bude probíhat až do června roku 2007, 
v pracovních dnech v době od 9.00 do 20.30 hodin a o ví-
kendech v časovém rozmezí 10.00 – 18.00 hodin. Děkuje-
me předem všem, kteří se dotazování zúčastní.  

                              nprap. Mgr. Pavla SOUKUPOVÁ 

dokončení ze str. 1 

Za všemi výše zmiňovanými oceněními je práce jednoho web-
mastera  Václava Blovského z Dožic. Ceny z rukou hejtmana 
Petra Zimmermanna a radního Jiřího Kalisty převzali starostka 
města Kasejovice Marie Čápová, starosta obce Hradiště Petr 
Braun, starosta obce Oselce Miloslav Cikán a starostka obce 
Mladý Smolivec Eva Kubová.                                            -rkn-  

 

Městský ú řad Kasejovice oznamuje ob čanům 

 

SVOZ PLASTŮ  
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

(pneumatik, autobaterií, lednic a jiného).  
 v Kasejovicích a okolních obcích  

 Plasty uložené v zavázaných pytlích uložte před svými 
domy nejdříve jeden den před plánovaným svozem. 

Plasty z více domů shromažďujte v Kasejovicích  
na jedno místo. Usnadníte tak svoz.    

23. a 24.dubna 2007  
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ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� úkoly z minulého veřejného zasedání: zprávu o porá-

žení stromů u pošty v Oselcích a návrh na vybudování 
chodníků 

� údržbu zeleně v obcích: Kotouň (prořezání lípy u pana 
Čady, později poražení lípy, prořezání lip u prodejny) 
a Oselce (prořezání kaštanů u silnice, pořezání stromů 
u pošty) 

SCHVALUJE: 
� program schůze 

� návrhovou komisi: Petr Jára, Václav Houlík, Eva Pru-
žincová 

� ověřovatele zápisu: Petr Bláha, Václav Zoubek 

� zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Oselce za rok 2006 

� žádost K. M. o byt číslo 2 v Kotouni č. p. 37. Bude to 
nájemní byt a budou ještě dodělány žaluzie a linoleum 

� na žádost paní V. zastupitelstvo obce umožní proná-
jem zahrazené plochy části parc. 566/1 v k. ú. Kotouň   

� závěrečnou zprávu za rok 2006 

� zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření mikrore-
gionu Nepomuk za rok 2006 

NESCHVALUJE: 
� dodávku vody pro obec Nekvasovy    

� vybudování dvou rybníků v Kotouni  

� prodej části pozemku 566/1 v k. ú. Kotouň paní V. 
UKLÁDÁ: 
� projednat odkoupení pozemku v k. ú. Kotouň od pana 

Š., za účelem vybudování chodníku v Kotouni 
� zajistit průjezdnost lesní cesty z Oselec do Kotouně 
                          Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce  

Jsou ještě občané, kteří jsou trvale bydlící a nemají 
zaplacený odvoz komunálního odpadu. Tento poplatek 
činní 450 Kč na osobu a měl být zaplacen do konce února. 
V Oselcích se jedná o 8 obyvatel a v Kotouni o 5 obyva-
tel. Zajímá nás kam dnes dávají odpad. Všichni byli pí-
semně upozorněni.  

Další poplatek je ze psů. Ještě  nezaplatilo 15 cho-
vatelů psů. Věříme, že u některých se jedná o zapomenutí.  

Poslední poplatek je za parkování nákladních auto-
mobilů a traktorů na veřejném prostranství. Poplatek se 
platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného pro-
stranství. Za každé parkovací místo, které je vyhrazeno na 
celý rok, je poplatek 300 Kč.  

Celkově musíme občany pochválit za včasné zapla-
cení a udržování veřejných prostor.   

                  Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce  

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ: 

� ověřovatele zápisu – Karel Bouše, Jan  Spour  

SCHVALUJE: 

� rozpočet obce na rok 2007 

� výsledek hospodaření Mateřské školy Starý Smolivec 

� zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikrore-
gion Nepomucko 

� ukončení nájemní smlouvy s Agrochovem Kasejovice-
Smolivec a.s. na pronájem dílny v Dožicích 

� změnu identifikačních údajů smlouvy na pronájem skladu 
v Kulturním domě Starý Smolivec, p. Košek 

� změnu  nájemného u smlouvy na pronájem hostince 
v Mladém Smolivci, p. Klásek 

� dořešení stížnosti p. Skuhravé, Starý Smolivec 

� záměr prodeje části pozemku 946/4 a 946/6 k.ú. Mladý 
Smolivec 

� snížení nájmu za pronájem Kulturního domu Starý Smoli-
vec, p. Veselý 

� žádost o úpravu podkrovní místnosti Kulturního domu Starý 
Smolivec, p. Veselý 
BERE NA VĚDOMÍ: 

� přidělení stavebního dřeva p. Lukášovi, Dožice 

� požadavek na opravu střechy hostince v Dožicích 

� nutnost pokácení tújí u veřejného osvětlení v Dožicích 

� požadavek na prořezání a úpravu potoka v Dožicích u p. 
Štěpánka 

� požadavek na náhradní výsadbu za pokácené lípy a topoly 
ve Starém Smolivci 

� informaci o přidělení dotace PSOV 

UKLÁDÁ: 

� zastupitelům spočítat světla veřejného osvětlení v obcích  

                          Eva KUBOVÁ, starostka obce Mladý Smolivec 

Děkuji dodatečně touto cestou všem členům Sborů 
dobrovolných hasičů z Dožic, Mladého Smolivce, Kasejo-
vic a příslušníkům Hasičského záchranného sboru Nepo-
muk za práce na likvidaci ohně v Dožicích u pana Jarosla-
va Lukáše. Velké uznání a díky patří navíc ještě členům 
Sboru dobrovolných hasičů z Dožic, kteří se podíleli i na 
rekonstrukci poničené budovy.  

       Eva KUBOVÁ, starostka obce Mladý Smolivec   
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Slavnostní přivítání občánků připravila obec Hradiště pro 
své nejmenší na sobotu 24.3. 2007. Do Bezděkova, kde se slav-
nost konala, byly pozvány rodiny s dětmi do tří let věku. 

A koho jsme tedy přivítali? Adélu Čadovou, Matěje Mer-
houta, Josefa Matěje Brejchu, Terezu Kondelovou, Jana Antoše, 
Daniela Chlandu, Žanetu Chvátalovou, Martina Kováře, Rozálii 
Vrátníkovou a Natálii Vachuškovou. 

Na oslavě nechybělo kulturní vystoupení v podání dětí 
z Mateřské školy Kasejovice a Jiřího Šulce, dárky pro nové ob-
čánky i květiny pro maminky. K rodičům promluvil starosta obce 

Petr Braun. Zápis do pamětní knihy a  příjemné posezení 
s občerstvením ukončilo velmi pěknou akci, která věřme, bude 
mít brzy pokračování. 

Obecní úřad Hradiště děkuje Josefu Sudovi a Miroslavu 
Merhoutovi za sponzorské dary a Sboru dobrovolných hasičů 
Bezděkov za zajištění příjemného prostředí. 
                                  Hana PUNČOCHÁŘOVÁ, kulturní komise 

Na snímku zleva starosta obce Hradiště Petr Braun a rodiče Michaela 
a Miroslav Merhoutovi se synem Matějem při vítání občánků   foto -vb-                

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠT Ě 
SCHVALUJE: 
�  rozpočtové opatření č. 3 k 31.12. 2006 

�  osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 
2007 sedmi žadatelům 
�  návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 16.12. 2003 o nájmu 

nebytových prostor Bezděkov č. p. 25 a pověřuje starostu obce 
k jeho podepsání 
�  dodatky č. 21, 22, 23, 24 a 25 ke smlouvě o zabezpečení sběru, 

přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro obec 
Hradiště  firmou Rumpold Plzeň 
�  stavbu polních cest v k. ú. Nezdřev v rámci KPÚ, plánu spo-

lečných zařízení dle předloženého zákresu trasy 
�  pomístní názvosloví dle seznamu pomístních názvů v k. ú. 

Hradiště 

�  odprodej /předání/ plechového přístřešku z bývalé ma-
teřské školy za odstranění betonového základu přístřeš-
ku včetně úpravy terénu tj. urovnání a osev trávníků 
�  návrh Bohumily Kotyzové, aby pracovník 

„Šumavského národního parku“  provedl odborné po-
souzení k ořezání vzrostlých lip v obci 

NESCHVALUJE: 
�  návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2007 

�  snížení platby místního poplatku za likvidaci odpadu 
pro občany mající trvalý pobyt v rodinném domě č. p. 
24 v Bezděkově 

BERE NA VĚDOMÍ: 
�  žádost o zakoupení odpadních rour na pozemek č. p. 

2056/1 před stavbou v Hradišti 
�  žádost na dořešení přejezdu přes pozemkovou parcelu 
č. 708/6 v k. ú. Bezděkov 
�  podání žádosti o dotaci na opravu dláždění podél státní 

komunikace od hasičské zbrojnice k vjezdu do VHD 
Hradiště a na rekonstrukci místních rozhlasů v rámci 
„Mikroregionu obcí na povodí Hradišťského potoka“ 
�  informaci o průběhu KPÚ v k. ú. Zahorčičky 

�  informaci o zpracování dřeva po kalamitě v obecních 
lesích     

                      Alžběta TESAŘOVÁ, Obecní úřad Hradiště 

V podvečer 2.dubna 2007 ožila opět kaplička v 
Hradišti a přivítala návštěvníky z obce i blízkého okolí. 
Mladí i staří, rodiče i děti přilákal program o Velikono-
cích, který připravily zastupitelky obce Bohumila Koty-
zová a Hana Punčochářová. Připomněly tak křesťanský i 
pohanský význam Velikonoc a tradice s nimi spojené. 
Hlavní program však zajistil soubor  "NOTIČKA" z Ka-
sejovic pod vedením Oldřicha Ondruška učitele Základní 
umělecké školy Kasejovice a  Ivy Zoubkové učitelky 
Základní školy Kasejovice. Bylo potěšením poslouchat 
hudbu, zpěv, říkadla a básničky v podání dětí a prožít tak 
příjemné sváteční chvíle. 

Dětem pak pořadatelky poděkovaly občerstvením   
v místním hostinci.             Bohumila KOTYZOVÁ 

Bohumila Kotyzová v kapličce v Hradišti při zahájení kulturní 
velikonoční akce               Foto Blanka ANTOŠOVÁ 
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠT Ě 
SCHVALUJE: 
�  návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2007 v částce 2 470 

000 Kč 
�  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradiště 

za rok 2006 
�  osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 

2007 sedmi občanům obce 
�  dodatek č. 1 /2007 ke smlouvě o poskytnutí finančního pří-

spěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostát-
ní dopravou 

UKLÁDÁ: 
�  starostovi obce zajistit u příslušných úřadů dopravní obsluž-

nost školního autobusového spoje v našich spádových ob-
cích v době letních prázdnin dvakrát týdně 

                              Alžběta TESAŘOVÁ, Obecní úřad Hradiště 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský                              

 
 

 

Upozorňujeme pěstitele brambor v tzv. „uzavřených 
pěstitelských oblastech (dále jen UPO), že v loňském roce 
vstoupila v platnost novela zákona č. 219/2003 Sb. Je v ní 
opět zakotven zásadní princip zvláštního režimu v UPO, tzn. 
že  všichni pěstitelé brambor v UPO (tj.  i záhumenkáři a 
zahrádkáři) musí k výsadbě použít výhradně uznanou sad-
bu, tedy materiál předstupňů, základní rozmnožovací materiál 
nebo certifikovaný rozmnožovací materiál, a to každým 
rokem znovu. Možný je rovněž přeprodej uznaného materiálu 
mezi pěstiteli, osoba prodávající však musí být registrová-
na u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zeměděl-
ského (dále jen ÚKZÚZ) jako osoba uvádějící do oběhu 
rozmnožovací materiál.   

Seznam katastrálních území UPO, popř. potřebné for-
muláře k registraci jsou k dispozici na internetové adrese: 
www.ukzuz.cz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zve srdečně všechny příznivce přírody 
a ptactva a širokou veřejnost na 

 
 
Přivstaňte si ráno a pojďte s námi přivítat jaro ve vašem okolí. 
Akce proběhne formou vycházky probouzející se přírodou za 
odborného výkladu členů pořádající organizace. Dozvíte se 
mnohé ze života ptáků a zajímavosti z okolní přírody. Budou 
zodpovězeny veškeré vaše dotazy a k rozebrání budou mnohé 
tiskoviny s ornitologickou a ekologickou tématikou. V rámci 
doprovodného programu je mimo jiné připravena výstavka, 
ukázky stromolezeckých dovedností a zejména ukázky odchytu 
a kroužkování volně žijících ptáků. A kdy se tato akce koná? 

v sobotu 12. května 2007 
sraz je v 8:00 před radnicí  

v Kasejovicích 
Pořádá: N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s. – 
Klášterecká 40, 335 01 - NEPOMUK, tel.: 777 900 519,  

e-mail: nos@nepomuk.cz, http://nos.zde.cz 

V sobotu 31.3. se uskutečnil v Hradišti Den jarního úklidu. 
Zorganizovala ho Bohumila Kotyzová a díky občanské inicia-
tivě několika rodin se podařilo uklidit mnoho podobných zá-
koutí jako je na obrázku.                                    Text a foto -ba- 

Kontrolu výše uvedených opatření provádějí seme-
nářští inspektoři ÚKZÚZ. 

Shora uvedený zákon stanovuje sankci do výše 500 
000 Kč ve správním řízení tomu, kdo uvedená opatření 
poruší. Pokuty vybírá ÚKZÚZ a vymáhá celní úřad. Ze-
mědělcům, kteří pobírají zemědělské dotace, zároveň hro-
zí jejich částečná redukce.  

Je proto bezpodmínečně nutné, aby pěstitelé 
brambor v UPO měli uschovány doklady (zpravidla 
návěsku či obal se všitým pruhem folie, která návěsku 
nahrazuje a jsou na ní uvedeny všechny údaje o partii, 
odrůdě a připravovateli sadby) o nákupu uznané sadby 
nejméně jeden rok zpět pro případnou kontrolu. 

   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský                    
              Oddělení osiv a sadby, Slovanská Alej 20, Plzeň 
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NAROZENINY  V DUBNU  OSLAVÍ 
88 let  Marie ZELENKOVÁ Kasejovice 
86 let Anna TREFNÁ Kasejovice 
84 let Anastázie MINAŘÍKOVÁ Chloumek 
  Helena KŘIVÁNKOVÁ Hradiště 
  Jiřina CHVÁTALOVÁ Hradiště 
82 let Marie DRAHNÁ Radošice 
  Anastázie KONVÁŘOVÁ Dožice 
81 let Božena VOŘÍŠKOVÁ Újezd 
  Marie KUBAŘOVÁ Kasejovice 
80 let Jaroslav JÍLEK Mladý Smolivec 
  Jaroslav LUKÁŠ Dožice 
  Jan VEJPUSTEK  Kasejovice 
  Marie ARCHMANNOVÁ Chloumek 
79 let Marie ČERVENÁ Zahorčičky  
78 let Marie NOVÁ Dožice 
  Marie MÜLLEROVÁ  Podhůří  
  Růžena MALEČOVÁ Hradiště 
  Marie PIRNÍKOVÁ Životice 
77 let František HOŘEJŠÍ Kasejovice 
76 let Marie BLÁHOVÁ Radošice 
  Zdeňka BLÁHOVÁ Budislavice 
75 let Zdeňka DOVÍNOVÁ Oselce 
74 let Alena VÁCHOVÁ Oselce  
  Miroslav HABADA Kasejovice 
  Vojtěch ŠOLLE Kasejovice 
  Václav BOUŠE Kladrubce 
73 let MUDr. Jiří RUDOLSKÝ Kasejovice 
  Jiřina BROŽÍKOVÁ Radošice 
  Božena ROSÍKOVÁ Radošice 
72 let Květoslava DAVÍDKOVÁ Újezd 
  Josef KADLEC Polánka 
  Valeria BERKOVÁ Kasejovice 
  Jiří LEHEČKA Kasejovice  
71 let Marie ŠÍMOVÁ Radošice 
  Věra KRAFTOVÁ Kasejovice 
  Helena KOCOURKOVÁ Kasejovice 
  Marie ŠOLLOVÁ Zahorčičky 
70 let Ludmila BÁRTOVÁ Radošice 
  Jaroslav PANUŠKA Oselce 
  Vladislav KAISER Kasejovice 
  Stanislav MAŠÍK Kasejovice 
  Marie ŠKUDRNOVÁ Kasejovice  
65 let Marie NEDBALOVÁ Životice 
60 let  JUDr. František KONVÁŘ Dožice 
  Jaroslava PETŘÍKOVÁ Starý Smolivec 
  Jana MAJEROVÁ Nová Ves 
  František LEPIČ Chloumek 
  Jana MATĚJKOVÁ Kasejovice 
  Karel FIALA Řesanice 
  Jiřina ČERVENKOVÁ Kasejovice 
  Marie ZACHOVÁ Kasejovice 

B l a h o p ř e j e m e ! 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Marie HILÁKOVÁ, Kasejovice 

narozena 1929, zemřela 18.2. 2007 

Tomáš POLÁK, Kasejovice 

narozen 1930, zemřel 28.2. 2007 

 

VÍTÁME NOVÉ OB ČÁNKY 
Natálie VACHUŠKOVÁ, Hradišt ě 

narozena 8.2. 2007 

 
 
 
 
 
 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
� Bambus Petr: Zakázaná extáze 
� Bešťáková Eva: Peřina v kufru 
� Novak Ervin: Příběh lékaře 
� Rich Sue: Rozmarná Velvet 
Naučná literatura pro dospělé: 
� Jazairiová Pavla: V jižní Indii 
� Schubert Kurt: Dějiny Židů 
� Verfhoef Esther: Encyklopedie-psi 
Literatura pro d ěti a mládež: 
� Bobková Martina: Divokraj 
� Kratochvílová Jana: Prohraná sázka 
Naučná literatura pro děti a mládež: 
� Ciszak Danuta: Zajímavosti ze světa zvířat 
� Ciszak Danuta: Rekordy ze světa zvířat 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 
Maximální doba použití pro jednotlivce je 30 minut.    -lfš- 

VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 9-12  14-17 
ÚTERÝ:               13-16 
TELEFON: 371 585 156 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KASEJOVICE  
zve širokou veřejnost na  

V NEDĚLI   
22. DUBNA 2007 

 

od 13.00 hodin MŠE 
SVATÁ, poté posezení  

s hudbou a občerstvením  

Město Horažďovice je partnerem projektu Otavská 
cyklostezka aneb Putování krajem Karla Klostermanna. 
Žádáme všechny, kteří by věděli o jakékoliv spojitosti mezi 
Karlem Klostermannem a Vaší obcí, aby své informace 
poskytly na  tel. 376 547 557, e-mail stanko-
va@muhorazdovice.cz nebo osobně na MěÚ Horažďovice, 
odboru památkové péče, školství a kultury. 

                   Lucie STAŇKOVÁ,  MěÚ Horažďovice 
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Po velkých přípravách a z velké části jeho zásluhou vyšlo r. 
1915 dílo Blatensko a Březnicko, ve kterém jsou části: Pravěk, Ře-
mesla a živnosti, Mlynářství, Obchod a průmysl, Správa měst. Po-
dílel se na vydání sborníku Město Blatná (1926), byl spoluautorem 
publikace Blatná a její nejbližší okolí (1926) a přispíval do různých 
odborných publikací. Jeho vědecká práce byla uznána i minister-
stvem školství a národní osvěty, když byl stanoven konzervátorem 
pro předvěké památky okresu blatenského, příbramského a sušic-
kého. Své rozsáhlé sbírky věnoval Okresnímu muzeu v Blatné. 
Zemřel uprostřed práce 11.4. 1931. Na Josefa  Siblíka vzpomíná ve 
své sbírce Voněly vodou večery (1956) Ladislav Stehlík v závěru 
básně Vzpomínka na Blatnou: 
 

 U školy vzpomínám 
 na ruce s popelnicí, 
 známou tvář se skřipcem, 
 úsměvem zjasněnou. 
 Potkám ji někdy zas 
 s deštníkem na ulici? - 
 Bože, já zapomněl 
 na léta, která jdou, 
 

 a slyším zhloubi jich 
 hlasy, jež dávno zněly 
 ze škamen žákovských - 
 ach, kde jste druzi mí? 
 Tak rád bych pověděl 
 vám, pane řediteli,  
 čím jara kvetla nám, 
 co svály podzimy… 
 

 Jak do slov zachytit, 
 co už je dozpíváno? 
 Nechybí nikdo z vás? 
 ( Nad hrobem tiknul pták.) 
 Až se mě zeptáte, 
 neřeknu: " Prosím, ano..." 
 Jenom se zajiknu 
 a sklopím plaše zrak. 

 

Mnohé z jeho prací zůstávají 
dodnes nepřekonány a tvoří solidní základ pro činnost v této ob-
lasti. Město Blatná mu zůstává stále dost dlužno. V r. 1994 mu na 
chodbě Základní školy J. A. Komenského v Blatné byl odhalen 
reliéf, autorkou je jeho vnučka akad. malířka Eva Chmelařová 
( roz. Siblíková), ale to je vše. Stále ještě  nebylo nalezeno trvalé 
místo, kde by jeho celoživotní dílo bylo zpřístupněno veřejnosti 
tak, jak si přál i v poslední vůli. "Nechť slouží ku povzbuzení, ku 
dalšímu studiu naší české minulosti a ku poučení." Doufám, že 
článek bude ku prospěchu věci a vzpomínkou na Josefa Siblíka.  

                   PaedDr. Dagmar HOZOVÁ, pravnučka Josefa  Siblíka 

Fotografie Josefa Siblíka 
zapůjčené rodinou 

 
 
 
Navštívila jsem Mladý Smolivec a Budislavice. Nalezla 

jsem za přispění místních občanů Siblíkův mlýn. Další zprávy o 
Siblíkových a Sloupových, neteř Josefa Siblíka se provdala  za 
pana Sloupa, jsou téměř nulové. Dozvěděla jsem se, že Sloupovi v 
Mladém  Smolivci žijí, ale nevím, zda jsou v příbuzenském vztahu 
k Siblíkovým. 

Na 24.duben připadá v kalendáři svátek velkého 
světce křesťanské církve, svatého Jiří. Údaje o jeho ži-
votě jsou neúplné a většinou se o nich dozvídáme 
z legend. Podle nich se tento světec narodil v polovině 
3. století, v urozené rodině v Kappadokii (Malá Asie). 
Jiří se později rozhodl  vstoupit do vojska, kde časem 
dosáhl hodnosti plukovníka římské armády. V době, 
kdy římský císař Dioklecián začal pronásledovat všech-
ny křesťany, postavil se sv. Jiří proti němu a vyznal se 
před ním ze své víry. Císař ho potom nechal ihned 
uvěznit, mučit a následně roku 303 popravit. Tento jeho 
odvážný boj na obranu křesťanství představuje výjev, 
při kterém sv. Jiří s mečem v ruce zápasí s drakem, kte-
rý zde symbolizuje tehdy stále ještě živé pohanství. 

Ostatky sv. Jiří byly uloženy v Lyddě (rovněž 
Malá Asie), kde nad jeho hrobem později vznikla bazili-
ka. Hrob sv. Jiří se velice brzy po jeho smrti stal cílem 
návštěvy mnoha poutníků a místem četných zázraků. 
Kult svatého Jiří se v průběhu následujících století veli-
ce rychle rozšířil nejen v Asii, ale rovněž po celé Evro-
pě. Dokladem toho je nespočet kostelů zasvěcených 
právě tomuto křesťanskému mučedníkovi. Díky svému 
záslužnému činu se ve středověku stal patronem rytíř-
ských řádů, vojáků, řemeslníků a v neposlední řadě 
mnoha států. Mezi jeho nejčastější atributy patří drak, 
kopí, meč či nástroje, kterými byl mučen. 

Kult svatého Jiří velice rychle zdomácněl také 
v lidovém prostředí. Podle lidové víry se na sv. Jiří ote-
vírá země. Z toho důvodu byl svatojiřský svátek jedním 
z nejdůležitějších mezníků hospodářského roku. Na 
svátek sv. Jiří se dobytek vyháněl na pastvu a hospodáři 
dělali společně s pastýřem jeho evidenci. V některých 
oblastech bylo jarní vyhánění dobytka na pastvu spoje-
no s celou řadou rituálů. Hospodáři ho někdy polévali 
svěcenou vodou či zdobili věnci s pentlemi, jejichž čer-
vená barva měla dobytek chránit před uhranutím. Mezi 
lidmi byla rovněž rozšířená pověra, že na sv. Jiří vylé-
zají hadi a štíři, kteří v tento den ještě nejsou jedovatí. 
Kromě toho se tradovalo, že na sv. Jiří je voda ve stu-
dánkách jedovatá. Pro poddané představoval svatojiřský 
svátek zároveň povinnost odvést každoroční jarní daň  a 
to jak  v penězích tak naturáliích. Dnes se téměř žádná 
z těchto pověrečných praktik nedochovala a svatý Jiří je 
vnímán především jako velký světec křesťanské církve. 

                                       Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

dokončení z minulého čísla         Byla bych velmi ráda, kdyby se mi někdo pro-
střednictvím Kasejovických novin ozval, třeba jen 
skromnou informací. Obecní úřad v Mladém Smolivci 
mi podal zprávu, ale velice stručnou. Při návštěvě jsem 
hledala hrob, ale bez úspěchu. I informaci o něm bych 
velmi přivítala.  

Předem děkuji všem, kteří se mi ozvou. 
         PaedDr. Dagmar HOZOVÁ, pravnučka J. Siblíka 
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„Hele, jaro kouká,“ volaly děti a ukazovaly na kope-
ček petrklíčů. Hezké počasí nás zlákalo i na písek, ale pak 
zima ukázala drápky a schovala jaro pod bílou přikrývku. 
První jarní den však zaklepal na dveře a nastal čas loučení 
se zimou. Tentokrát nám popadané stromy zamezily přístup 

k potoku, tak jsme zimě připravili malý ohníček. Vítr nám 
pomohl a zima skončila v plamenech. 

„Ta zima má snad sestru“, čertily se děti nad ranními 
mrazíky. A tak jsme museli opět na místo, kde zima skon-
čila, abychom se přesvědčili, že opravdu zůstal ze zimy jen 
popel. 

Koncem března se počasí ustálilo a my mohli využít 
slunečních paprsků ke hrám na louce i na zahrádce. 
     Alena BRAUNOVÁ, učitelka Mateřské školy Kasejovice 

JARNÍ PODĚKOVÁNÍ 
Veselé ručníky, které oživily naše umývárny, věno-

vala jako sponzorský dar Českomoravská stavební spořitel-
na a. s.  zastoupená Miroslavem Merhoutem. 

 I takový sponzorský dar dovede potěšit. 
Děkujeme 

Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka Mateřské školy Kasejovice 
   

Obrázek ptáčků na jaře nakreslil Toník Řehoř ze třídy Vodníčků      

 

TJ SOKOL KASEJOVICE 

za finančního přispění  
Města Kasejovice 

zve rodiče s dětmi na 
 

 
 

 
 
 

v pondělí 30.dubna 2007 
 * pitný režim zajištěn — pivo, limo, káva *   
 buřty s sebou * začátek před setměním * 

 

Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala 
jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc 
než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly 
zlé síly škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se 
hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ 
z kapradí, svěcenou vodu a další předměty. Lidé věřili, že 
v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na sa-
bat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic“. 

Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem 
proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat 
pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic a někdy i čarodějů. 
Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení 
s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozma-
nitými praktikami. 

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených 
místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště 
v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z vý-
ročních ohňů stalo „pálení čarodějnic“ – mladíci zapalovali 
košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čaro-
dějnice létající na košťatech v povětří. Jinde se říkávalo, že 
je tak možno čarodějnici srazit k zemi. 

Na noc filipojakubskou se zejména soustředila ochra-
na úrody a dobytka.V ten den se prováděly pověry na ochra-
nu chléva – zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pís-
kem. Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, 
to byl hlavní účel tohoto lidového svátku. 
                         čerpáno z M. Bestajovského; Lidové obyčeje  

 
 
 
Máte doma zajímavý recept na kaši a chcete zkusit, jak  
chutná ostatním? Při slavnostech Kaše poslední víkend  
v červnu v Horažďovicích máte jedinečnou možnost!  

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší recept na kaši (ovesnou, 
bramborovou, hrachovou, krupičkovou… zkrátka podle Va-
šeho gusta). 30. června, přímo na náměstí, se budou recepty 
 ochutnávat, vyhlášen bude ten nejlepší a jeho autor se stane  

kuchařem "Krále Kaše" - třeba to budete zrovna Vy! 
Recepty posílejte do 31. května na adresu: Lucie Staňková, 

Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01  
Horažďovice nebo na e-mail: stankova@muhorazdovice.cz 
<mailto:stankova@muhorazdovice.cz>. K receptu uveďte 

jméno a adresu. Více čtěte v příštím čísle KN.  

Děti z Mateřské školy Kasejovice při loučení se zimou      Foto -ab- 
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I letos mají žáci prvního stupně možnost zúčastnit 
se této tradiční soutěže a získat sladkou odměnu a ocenění. 
Do soutěže byly zařazeny plošné obrázky, pohlednice i 
přání a prostorové dekorace s jarními a velikonočními 
motivy s využitím jakékoliv techniky či použitého 
materiálu. Vše záleží na autorech, jejich inspiraci a 
šikovnosti. Nápaditost soutěžících je velmi bohatá a 
výrobky zdařilé – což posoudíte sami. Vítěze soutěže 
anonymně volí děti samy, aniž by jmenovitě znaly autory 
vystavených dílek (ta jsou na výstavě označena pouze 
čísly). Zbývá jen popřát všem zúčastněným hodně štěstí.  
   Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice 

Projekt iniciovalo občanské sdružení Aliance 18 a jeho 
cílem bylo kromě rozšíření právního vědomí mezi mládeží po-
pularizovat některé paragrafy, zejména novelu zákona, kterou 
byla zvednuta hranice pro prodej tabákových výrobků mladist-
vím ze šestnácti na osmnáct let. Soutěž bude pokračovat oblast-
ním kolem v polovině dubna v Plzni, kterého se zúčastní nejú-
spěšnější družstvo z Kasejovic. Jsou jím děti ze sedmé třídy – 
Vojtěch Fiala, Lukáš Vondruška, Michaela Kuryluková, Petr 
Chára a David Cicvárek.  
              Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice 

Část vítězného družstva zleva Lukáš Vondruška, Michaela Kuryluková, 
Vojtěch Fiala, David Cicvárek.                                              Foto -vb-   

Žáci druhého až devátého ročníku naší Základní  
školy Kasejovice se zúčastnili matematické soutěže. 
Soutěž je rozdělena dle ročníků na Matematického 
CVRČKA (pro 2. a 3. ročník), Matematického 
KLOKÁNKA (pro 4. a 5. ročník), Matematického 
BENJAMÍNA (pro 6. a 7. ročník) a Matematického 
KADETA (pro 8. a 9. ročník). Ve všech kategoriích žáci 
řeší úkoly založené na logickém uvažování, pozorném 
čtení, ale i postřehu (úlohy s geometrickými útvary). Tři 
nejlepší řešitelé z uvedených kategorií jsou: CVRČEK - 
Eliška Červená, Michaela Juráčková, Adéla Červená; 
z kategorie KLOKÁNEK - Pavlína Vodičková, Ana 
Masec, Marie Sudová; BENJAMÍN – Václav Zoubek, 
Lukáš Vondruška, Martin Mrázek; KADET – Jiří Slavíček, 
Karel Jiřinec, Martina Vodičková. Výhercům gratulujeme.   
    Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice 

Ukázka soutěžních velikonočních výrobků                      foto -jv- 

dokončení ze strany 1 

 
 
 
 

Každým rokem jezdí žáci 7. a 8. třídy na lyžařský vý-
cvik. Tento rok se výcvik konal v Železné Rudě na Samotách.  

Ubytováni jsme byli v Alpském domě od 12.-16.března. 
Díky nedostatku sněhu jsme místo lyžování podnikali turistické 
výpravy a další akce. První dva dny jsme okukovali Železnou 
Rudu a okolí. Navštívili jsme také Bavorskou Rudu, kde se 
nám líbil kostel s  pomníkem padlých z obou světových válek a 
plavecký bazén ve Zwiesselu, kde jsme se vyřádili na venkov-
ním tobogánu. Další výpravy vedly na Belveder, Hofmanky, 
Černé jezero a Pancíř.  

Pobyt se nám velmi líbil a rozhodně jsme se tam nenudi-
li.                                           Michaela KURYLUKOVÁ, 7. třída           

Výprava do Bavorské Rudy                                                 foto -jv- 
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Inzerce.. 
�Prodám les s pozemkem v k. 

ú. Budislavice, tel.371585409    
—————————-—–—- 
� Prodám koberec, perský 

vzor, béžová + hnědá barva 
2,4  + 3,30, tel. 371 595 694 – 
volat večer. Cena dohodou.    

—————–-————-—— 
� Prodám dvě válendy /úložný 

prostor – šuplíky/ i jednotlivě 
bez matrací, tel. 371 595 694 
– večer. Cena dohodou.  

—————————-——–— 
� Prodám seno dobré kvality, 

tel. 382 210 088 nebo 
603 393 517. 

——————–——–-—–—— 
� Prodám mrazák, čtyři zásuv-

ky, zachovalý, postýlku – 
kovovou bez matrace. Cena 
dohodou, tel. 723 560 179  

————–————————- 
� Hledám dvě šikovné ženské /

kamarádky nebo matka-dcera/ 
1 x týdně /většinou neděle/ na 
úklid pensionu /4-5 hodin 
práce/. Slušné ohodnocení. 
Hospoda „na statku“ Pole, 
Běhavá 383 491 007 
www.skocdopole.cz, malto: 
odyssea@volny.cz  

—————————–——-— 
�  Prodám žebříky 4m, 5m, 

rudlík, decimálku se závažím, 
popelnici, plast. přepravky na 
ovoce, ždímačku prům. 30 
cm, ruční nářadí na zahrádku, 
tel. večer 776 693 073 

TJ SOKOL KASEJOVICE 
pořádá další hudební výlet,  

tentokrát za kapelou 

 

v pátek 1. června 2007  
od 19.00 hodin v Plzni 
(Lokomotiva – fotbalový stadion) 

 

Odjezd autobusu z kasejovického  
náměstí v 16.00 hodin. 

 

Cena vstupenky 350,- K č +  
doprava 50,- K č 

 

Závazné přihlášky + platba: 
 do 20.4.2007 

u M. Řehořové a I. Sudové 

KLUB PŘÁTEL ŽALUDSKÉHO 
ESA PUŠKAŘSTVÍ  BUDISLAVICE  

A ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

v sobotu 14. dubna 2007 
v Budislavicích od 8.00 h 

v hostinci „U K ŘÍŽŮ“ 
Časový program turnaje: 
 8.00 -9.00 prezentace 
 9.00-9.30 losování 1. kola 
 9.30-12.30 hrací doba 1. kola 
12.30-13.30   přestávka na oběd 
13.30-16.30 hrací doba 2. kola 
16.30-17.00 vyhlášení výsledků 
 

Soutěž: Turnaj je otevřený hraje se  
míchaný licitovaný desetihaléřový mariáš 
podle platných pravidel, řádů a bodového 

systému schváleného Českým svazem  
mariáše 1.ledna 2007. Kontaktní osoba: 
Lubomír Kříž, Budislavice 40, 335 01 

Nepomuk, tel. 723 489 412 

Den Datum Hodina Utkání 
PÁ 20.04. 17.00 KASEJOVICE – LETINY 

ST 25.04. 17.00 CHOCENICE – KASEJOVICE 

PÁ 04.05. 17.00 KASEJOVICE – ŘENČE 

PÁ 11.05. 17.00 HÁJE – KASEJOVICE 

PÁ 18.05. 17.00 KASEJOVICE – ČIŽICE 

ST 23.05. 17.00 BZÍ – KASEJOVICE 

PÁ 01.06 17.00 KASEJOVICE – ŽDÍREC 
SO 16.06. 17.00 VODOKRTY „A“ – KASEJOVICE 

PÁ 22.06 17.00 KASEJOVICE – PŘEŠTICE 

NE 01.07. 9.30 VODOKRTY „B“ - KASEJOVICE 

Po skončení základní části bude hrát prvních šest týmů o první místo a 
ostatních pět o poslední.                         Libor KULÍK, oddíl nohejbalu 

OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV  MUŽŮ  V NOHEJBALU 

� Prodám tm. obýv. stěnu, sedací soupravu, 
ložnici kompl. tmavá s bílou, příborník, 
knihovnu, stůl a židle, konf. stolek, 4 skří-
ně, 2  válendy, 2 stojací lampy sv. dub., 
tel. večer 776 693 073.  


