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

Z obsahu ……... 
� Statistika obyvatel za rok 2007  

� Kostel v Dožicích čekají opravy 

� Nejen kantoři a rodiče se přišli pobavit      

� Invaze motýlů v Nezdřevě 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 13.3. 
2008. Příjem příspěvků KN č. 3/2008  do 29.2. 
2008.                                                           -rkn- 

Masopustní průvod o první sobotě v únoru  provázelo veselí a dob-
rá nálada, ale hlavně tato tradice jedinečným způsobem opět stmelila oby-
vatele obcí. Ve Starém Smolivci obveselilo místní více než 30 masek a 
téměř 20 masek v Radošicích. Rej masek doprovázený  muzikou si nene-
chal ujít žádný obyvatel obce.                                                              -rkn- 

Průvod masek ve Starém Smolivci                                                               foto -vb-

Přibližně před třemi roky přestala budova dnes již bývalé školy 
na náměstí sloužit svému původnímu účelu. Krátce po té, co se její žáci 
přemístili do nově zrekonstruované školy, se začalo s její vnitřní úpravou. 
V přízemí se tak bývalé třídy proměnily na Klub otevřených dveří pro 
neorganizované děti a mládež. O několik měsíců později přibyl klub seni-
orů „Babí léto“ a mateřské centrum „Sedmikráska“. Vzhledem k tomu, že 
zejména dětmi a mládeží hojně využívaný Klub otevřených dveří a senio-
ry navštěvované „Babí léto“ se osvědčily, rozhodlo se Město Kasejovice 
pro další etapu rekonstrukce této budovy na náměstí. 

 Již v loňském roce byla zpracována studie na rekonstrukci 
staré školy na byty. Za předpokladu, že by byl provoz klubů na přízemí 
zachován, mohlo by být v této budově umístěno celkem 6-12 bytů. Pokud 
by se vycházelo z toho, že na každý byt by město muselo ze svého vlast-
ního rozpočtu vynaložit přibližně jeden milion korun, v případě všech 
bytů tedy 6-12 milionů korun, jeví se tento návrh jako nereálný. 

 Z toho důvodu byl zastupitelstvem města schválen záměr 
zřídit v této budově společensko-kulturní centrum města. Na přízemí by 
tak k doposud provozovaným klubům přibyla knihovna, první poschodí 
by pak sloužilo ke společensko-kulturním akcím. V současné době se 
zpracovává projektová dokumentace, která je potřebná k podání žádosti 
do Regionálního operačního programu k získání dotačních prostředků na 
tuto akci. V případě, že Město Kasejovice se svou žádostí uspěje, bude 
moci získat alespoň část finančních prostředků na zamýšlenou rekon-
strukci budovy staré školy, která je velmi nutná.                       

                                Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice  

 
 
 
 

 
 

Podobně jako v předchozím roce museli 
občané Města Kasejovice uhradit do konce měsí-
ce ledna poplatek za svoz komunálního odpadu. 
Ten na občana a rok činí 420 korun. Ačkoliv 
firma Rumpold, která svoz komunálního odpadu 
zajišťuje, každoročně přichází se zdražením 
z důvodu zvýšení cen nafty, servisních poplatků 
v opravnách, zvýšení mezd zaměstnanců a další-
mi, zastupitelé Města Kasejovice nemají zájem 
na tom, aby se tento poplatek zvyšoval. Z toho 
důvodu město každoročně přispívá ze svého 
rozpočtu na zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu 
nemalou finanční částkou. 
 V souvislosti s výší poplatku je nutné 
zdůraznit, že v této ceně je zahrnut nejen svoz 
směsného komunálního odpadu z popelnicových 
nádob, ale jsou v něm rovněž obsaženy veškeré 
náklady na pravidelný svoz plastů, skla, nebez-
pečného a objemného odpadu, vyřazených ledni-
ček a praček a provoz sběrného dvora. To je také 
důvod, proč je sběrný dvůr určen pouze pro ob-
čany Kasejovic, kteří jsou povinni každoročně 
uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu. 
Na rozdíl od jiných obcí a měst sváží Město Ka-
sejovice plasty, objemný a další odpad od každé-
ho domu dvakrát ročně, což je ve srovnání 
s nimi zcela výjimečné. 
 Již výše zmíněná firma Rumpold, která je 
pověřena svozem komunálního odpadu, si 
v současné době účtuje za vyvezení jedné tuny 
směsného odpadu 2236 korun. Další poplatky je 
potom nutné uhradit za vyvezení objemného 
odpadu. S částečnou návratností vynaložených 
finančních prostředků na třídění odpadů lze po-
čítat pouze v případě skla, kdy za jednu vyveze-
nou nádobu dostává město 90 korun. Tato částka 
je potom odečítána z celkových nákladů. Naopak 
poplatek za vytříděné plasty je tak minimální, že 
v částce, která musí být vynaložena na jeho 
svoz, je téměř zanedbatelný.    pokračování str. 6 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
�  prodloužení nájemní smlouvy na byt ve zdravotním středisku P. 

L., bytem Kasejovice  do 30.6. 2008 
� dodatky č. 25-29 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídě-

ní, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro město Ka-
sejovice firmou Rumpold 

� pronájem nebytových prostor v č. p. 98 v Kasejovicích za účelem 
provozování  kavárny – J. Š., bytem Kasejovice 

� záměr pronájmu parc. č. 138/5, 138/4, 138/1, 1303/1 v k. ú. Újezd 
u Kasejovic 

� výpůjčku části pozemku parc. č. 645/3 v k. ú. Polánka V.Š., bytem  
Blatná na dobu neurčitou 

� záměr pronájmu pozemku st. parc. č. 8/2 v k. ú. Polánka 
� nákup sekačky na údržbu zeleně v Kasejovicích 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� zprávu o podání žádostí do Programu stabil. a obnovy venkova 
� změny v Mikroregionu Nepomucko 
� přípravu výběrového řízení pro nákup CAS 
� poděkování Pionýrské skupiny Nepomuk Městskému úřadu Ka-

sejovice za  přínos na rozvoji tábora v Přebudově  
� stanovisko ČEZ k odprodeji transformační komínové stanice 

v Řesanicích  
� zprávu ohledně výměry zeleně  k údržbě veřejného prostranství 

v Polánce 
NESOUHLASÍ: 
� se zvýšením ceny vodného a stočného na rok 2008 
� s pronájmem části pozemku parc. č. 225/1 v k. ú. Přebudov  za 

účelem umístění  plechové garáže  
ROZHODLA: 
�  o sjednání nápravy ve věci problémů se psy  v okolí parku   
�  o sjednání nápravy ve věci  ničení veřejného prostranství tj. chod-

níků a přilehlé travnaté plochy  v Kasejovicích ze strany občanů  

Město  KASEJOVICE  1. 1. 2007 1. 1. 2008 

Kasejovice 906 908 

Újezd 68 62 

Chloumek 63 65 

Polánka 55 53 

Řesanice 72 73 

Kladrubce 58 58 

Podhůří 33 32 

Přebudov 8 7 

CELKEM 1 263 1 258 

Obec MLADÝ SMOLIVEC 1. 1. 2007 1. 1. 2008 

Mladý Smolivec 208 215 

Starý Smolivec 203 204 

Radošice 118 112 

Budislavice 73 72 

Dožice 121 124 

CELKEM 723 727 

Obec OSELCE 1. 1. 2007 1. 1. 2008 

Oselce 197 198 

Kotouň 136 134 

Nová Ves 27 29 

CELKEM 360 361 

Obec HRADIŠTĚ 1. 1. 2007 1. 1. 2008 

Hradiště 125 132 

Bezděkov 86 81 

Zahorčičky 24 25 

CELKEM 235 238 

Celkem narozeno 10, zemřelo 13, přistěhováno 34, odstěho-
váno 36 

Celkem narozeno 7, zemřelo 6, přistěhováno 24, odstěhová-
no 21 

Celkem narozeno 3, zemřelo 4, přistěhováno 9, odstěhová-
no 7 

Celkem narozeno 2, zemřelo 0, přistěhováno 13, odstěhová-
no 12                                                                             -rkn- 

 

 

 

RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
� odměny ředitelkám základní a mateřské školy 
� žádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého 

hmotného majetku a to pylonové tabule, elektrického sporáku a 
nábytku do učebny zpětně  v roce 2007 

�  záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� výpověď R.  H. z pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98  

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE:  
�  III. změny v rozpočtu města Kasejovice za rok 2007 
SOUHLASÍ: 
�  s  využitím  bývalé  budovy   základní  školy  na   náměstí  č. p. 2  

v Kasejovicích na  kulturně společenské centrum 
města 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� informativní zprávu  o činnosti Rady města za obdo-

bí od  3.12.2007 do 16.1.2008 
� zprávu finančního výboru                                -rkn- 
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ZASTUPITELSTVO OBCE  
MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ: 
� členy volební komise – Krejčík S., Šmolík F., Spour J. 

do funkce neuvolněného místostarosty – Miroslava Sla-
víčka 

SCHVALUJE: 
� program zasedání 
� rozpočtové opatření č. 4/07 
� rozpočtový výhled na období 2009-2010 
� žádost občanského sdružení Voletín o podporu projektu 

revitalizace objektu  Chybím 
� zápisy do kronik obcí za rok 2006 
� žádost p. Třískové o povolení pouťových atrakcí v ob-

cích s podmínkou zajištění atrakcí i na pouti 
v Radošicích 

� žádost firmy Telefonica O2 o umístění telefonního slou-
pu v k.ú. Radošice vedle váhy 

� funkci druhého neuvolněného místostarosty  
� pořadí v zastupování 1. místostarosta Miroslav Slavíček, 

2. místostarosta Václav Hlinka 
� výši odměny pro oba místostarosty od 1. 2. 2008 
� doplnění podpisového vzoru místostarosty Miroslava 

Slavíčka 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� kontrolu usnesení 11/2007 
� informaci o přípravě žádostí o dotace na rok 2008 
� prodej rypadla Bělorus 

        Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 

Dne 25. ledna 2008 od  sedmé večer  se v Budislavicích 
v hostinci „U Křížů“ konala Výroční valná hromada Sboru dob-
rovolných hasičů Budislavice. Schůze proběhla za hojné účasti 
hasiček a hasičů sboru a přítomni byli také hosté: místostarosta 
Okresního sboru hasičů (OSH) Plzeň-jih Václav Sýkora, starost-
ka Obce Mladý Smolivec Eva Kubová a zástupci sousedních 
sborů Mladý Smolivec a Kladrubce. 

V rámci schůze byla zhodnocena činnost a hospodaření 
sboru za rok 2007, projednán plán činnosti na rok 2008 a předá-
ní několika ocenění členům sboru. 

Věrnostní medaili za 60 let činnosti ve sboru měl dostat 
Václav Bláha, který se ze zdravotních důvodů z valné hromady 
omluvil.  Ocenění mu proto osobně předali doma za OSH Plzeň-
jih Václav Sýkora, starosta sboru Lubomír Kříž a starostka Obce 
Mladý Smolivec Eva Kubová. 

Za zmínku stojí také, že za dlouholetou a příkladnou čin-
nost, jak ve sboru, tak i jako velitele okrsku Mladý Smolivec, 
dostal Václav Bláha v srpnu 2007 k životnímu jubileu 80. let od 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka medaili za mimořádné 
zásluhy.  

Po bohaté diskuzi následovala večeře a veselá zábava 
s harmonikou do časných ranních hodin. 

Za SDH Budislavice starosta sboru            Lubomír KŘÍŽ  

Obec Mladý Smolivec plánuje v blízké době  rekonstruk-
ci asi nejstarší památky kostela sv.Michaela v Dožicích. V lednu 
se k místnímu šetření a zjištění stavu sešli starostka Obce Mladý 
Smolivec Eva Kubová, pracovnice Odboru památkové péče 
Městského úřadu Nepomuk Marie Rašínová a  zástupci odborné 
firmy. „Bohužel jsme zjistili, že kostel je v horším stavu než 

jsme se původně domnívali. Budeme muset vypracovat statický 
posudek a rekonstrukci rozdělit do několika etap,“ sdělila sta-
rostka Eva Kubová. Poslední menší oprava střechy proběhla 
v roce 1993. V současné době zatéká do kostela na několika 
místech. Především dřevěná konstrukce kostelní věže a opláštění 
vyžaduje neodkladnou opravu. „Snažíme se na opravu získat 
dotaci. Opravu případně celkovou rekonstrukci chceme provést 
co nejdříve a předejít tak mnohem větším investicím,“ dodala 
starostka.                                                                                  -vb- 

Na snímku zleva Marie Rašínová z MěÚ Nepomuk, starostka 
Obce Eva Kubová a  Marie Krejčová obyvatelka Dožic 
                                                                                         foto -vb- 

dok. ze str. 1         
 Výhodou Města Kasejovice je, že je členem Svaz-
ku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. Pod-
mínkou sice je placení členského příspěvku ve výši 20 
korun na občana, přičemž za tento poplatek sdružení za-
jišťuje pro všechny členské obce dvakrát ročně ambulant-
ní svoz nebezpečných a problémových složek odpadů 
produkovaných občany. Tento svoz plně hradí ze svých 
členských příspěvků a na základě výběrového řízení po-
tom vybere firmu, která tento svoz provede. 
 V souvislosti s informacemi o svozu komunálního 
odpadu je nutné zdůraznit, že občané se skutečně snaží 
odpad třídit, čímž významně snižují další zatěžování ži-
votního prostředí. Dokladem toho jsou údaje za posled-
ních pět let, ze kterých zcela jasně vyplývá, že celkové 
množství vyvážených tun směsného odpadu 
z popelnicových nádob neustále klesá. Jestliže v roce 
2003 bylo celkem vyvezeno 241 tun směsného odpadu, 
potom v loňském roce již o 29 tun méně, tedy 212 tun. 
Pokud by se tedy měly vyvážené tuny navyšovat např. 
ukládáním stavební suti či odpadem ze zahrádky do polni-
cových nádob, potom by byli znevýhodněni ti občané, 
kteří odpady poctivě třídí. Těm, kteří tak činí, patří beze-
sporu pochvala a poděkování za to, že jim slovo ekologie 
není pojem neznámý, a osud našeho životního prostředí 
zcela lhostejný.   
                    Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice 



 

 

 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Josef ZRALÝ, Kladrubce 

narozen 1942, zemřel 4.12. 2007 

Marie BURDOVÁ, Kasejovice 

narozena 1930, zemřela 10.1. 2008 

Marie SLUKOVÁ, Budislavice 

narozena 1939, zemřela 30.1. 2008 

NAROZENINY  V ÚNORU OSLAVÍ 

 

95 let Anna KOPŘIVOVÁ Řesanice 
88 let Marie ZRALÁ Kladrubce 
86 let Josefa JIRÁNKOVÁ Kotouň 
  Josef BLÁHA Hradiště  
84 let Josef LADMAN  Kotouň 
83 let Kristina ŠTĚPÁNKOVÁ Oselce 
  Karolína KECOVÁ Dožice 
82 let Helena KUBÍKOVÁ Kotouň 
81 let Anna KAČENOVÁ Radošice  
80 let Růžena JANOŠOVÁ Podhůří 
79 let Josef ŠTĚPÁNEK Kasejovice 
  Ludmila ZEMANOVÁ Radošice 
78 let Jiřina MICHALOVÁ Kasejovice 
77 let Marie MORÁVKOVÁ Bezděkov 
  Miloslav BENEŠ Hradiště 
76 let Vlasta KRCHOVÁ Mladý Smolivec 
75 let Emilie DRASKÁ Radošice  
74 let Jiřina SUDOVÁ Újezd 
  František BLOVSKÝ Dožice 
  Jaroslav PECHR Budislavice 
  Oldřiška TŮMOVÁ Starý Smolivec 
73 let Ladislav ŠOLC Nová Ves 
  Věra KAČENOVÁ Dožice 
72 let Jaroslav JIŘINEC Kasejovice 
71 let Libuše ZOUBKOVÁ Kotouň 
  Ludmila REZKOVÁ Kasejovice  
65 let Eva MAŠÍKOVÁ Kasejovice  
  Jiřina ČERNÁ Mladý Smolivec 
60 let Milada ČERNÁ Chloumek 
  Jiřina SKUHRAVÁ Kasejovice 
  Daniela SUDOVÁ Kasejovice 
  Jarmila HRUŠKOVÁ Starý Smolivec 
  Anna ŠAMPALÍKOVÁ Starý Smolivec 
  Dušan URBAN Zahorčičky 
  Jan VLK Zahorčičky 
  Josef KALISTA Bezděkov 

 B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 
Dodatečně blahopřejeme za leden 

86 let Josef SLEZÁK    Hradiště  

 

 

 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00 – 9.00, 10.30 – 13.00, 16.00 – 19.00 

 

ÚTERÝ : 10.30 – 12.00, 13.00 – 14.00 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
 

Veronika HOŠKOVÁ, Kasejovice  
narozena  16.12. 2007 

Andrea BAŠNIKOVÁ, Kasejovice 
narozena 25.12. 2007 
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NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
Beráková Zora: MARNÉ NÁVRATY 
Gordon Richard: DOKTOR V DOMĚ 
McBain Ed: GANGY 
Robertsová Nora: ZAKLETÁ ZEMĚ 
Schreiber Hermann: GALANTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
Schreiber Hermann: KRÁLOVSKÝ VĚZEŇ 
Steel Danielle: DŮM 
Naučná literatura pro dospělé: 
Erich von Däniken: PLANETA LHÁŘŮ 
Kozák Pavel: TAJEMNÁ MÍSTA PLZEŇSKA 
Literatura pro děti a mládež: 
Gohlová Christiane: JULIE NA PRÁZDNINÁCH 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.                 
                                                                                        -nf- 

K zápisu do první třídy, který se uskutečnil v pátek 
25.ledna 2008,  oslovila Základní škola Kasejovice celkem 
třiadvacet dětí. Jedna  z prvních velkých životních zkoušek 
dětí měla prověřit především jejich vyjadřovací schopnosti, 
logické myšlení, orientaci v geometrických tvarech a bar-
vách. Děti si mohly po předvedení svých dovedností za od-
měnu vybrat dárky, které pro ně vyrobili jejich budoucí spo-
lužáci. Navíc obdržely od pořádající školy omalovánky a 
pastelky. Vedení školy zhodnotilo průběh zápisu kladně a 
věří, že děti ze zápisu usednou v září do školních lavic právě 
na škole v Kasejovicích.                                                -rkn- 

 
 

 
Hledáme kroniku legionářů, kterou zpracoval František Ka-
čena z Kasejovic. Přivítáme jakoukoli zprávu o jejím ulože-
ní.                                                                  MěÚ Kasejovice 

Na snímku zleva Iva Zoubková učitelka I. stupně Základní školy 
Kasejovice společně s Aničkou Fialovou z Radošic         foto -vb- 
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Tak to první, milí čtenáři, je zkratka mého celého jména. 
A kdo, co, že to je ? Zcela určitě celé jméno rozkódujete, až 
Vám o sobě něco povím. Však  mě mnozí osobně anebo zpro-
středkovaně znáte. Jsem vlastně ještě docela mladý, skoro dítě, 
které na svět přivedl Městský úřad Kasejovice za finanční pod-
pory Plzeňského kraje. Momentálně o mě vedle městského 
úřadu pečuje „au-pair“ Pavla Šimsová, která opatrovnictví pře-
vzala po bývalém učiteli základní školy Augustinu Červeném. 
Mým bydlištěm je budova bývalé školy na náměstí 
v Kasejovicích. Už tušíte ? 

Tvoří mě dvě části – jedna je klubovna, ve které mám 
počítače, čtenářský koutek, společenské hry, koberec na odpo-
činek a pohodlné čalouněné židle se stoly. Druhou částí mého 
já je herna s boxovacím pytlem a  stolním tenisem, hokejem a 
fotbalem. 

To, co jsem do teď o sobě sdělil, není to nejdůležitější. 
Hlavní je pro co nebo spíše pro koho jsem se narodil, pro moje 
kamarády, děvčata a kluky z naší kasejovické  školy, kteří mě 
navštěvují v pondělí, středu a čtvrtek od 12.30 do 16.00 h. Ně-
kdy se jich u mě prostřídá za jedno odpoledne i okolo čtyřiceti. 
Hlavně když je venku psí počasí a mnozí z nich musí na ná-
městí čekat na autobusy do svých domovů. To jim pak přijde 
vhod i teplý čaj, který  u mě také najdou. 

Myslím, že nejraději mají moji kamarádi hry na počítači 
a sportovní činnosti, ale mnozí se rádi účastní i jiných aktivit. 
V říjnu to byla soutěž ke Dni stromů, kterou vyhrál Lukáš Ma-
šek. Dominiku Mirgovi, Lidce Voříškové a Josefu Chaloupkovi 
se zase moc povedla koláž „podzimní lípa“ a nezapomněli ani 
na podzimní výzdobu klubovny. 11.11.2007 jsme odstartovali 
soutěž Po stopách svatého Martina, o které Vám již moji kama-
rádi psali. Pak byl zahájen turnaj ve stolním tenisu a začali 
jsme se chystat na čas vánoční. Markéta Nachtmanová vyrobila 
krásný adventní věnec, který jsme pověsili na vchodové dveře, 

ale protože ho noční déšť začal proměňovat do jakési nechtěné 
podoby, sundali ho kluci dolů a umístili dovnitř do klubovny. 
Mnozí zase našli zálibu ve vystřihování a rozvěšování advent-
ních andělů nebo proměňovali podzimní výzdobu do adventní a 
vánoční. 

Další akcí, podle mě moc zdařilou, byl Mikuláš. Z herny 
se stalo dýmající a rudě blikající peklo, kde svůdné čertice 
Vendula Boháčová, Kačka Dardová, Pavla Horalová a Adéla 
Krajčová dávali zlobivákům co proto. Hodňáky si naopak od-
váděl krásný anděl Michaela Kuryluková do nebe, kde je  spolu  

s humorným Mikulášem Lubošem Dardou podle zásluhy 
obdarovávali. Ještě dnes to mám před očima. Však si s tím 
všichni jmenovaní dali pěknou práci. 

Těsně před Vánocemi jsme dokončili turnaj 
ve stolním tenisu. V mladší kategorii 3. místo obsadil Pavel 
Solar, druhý byl Tomáš Jakubčík a vítězem se stal Patrik 
Pružinec. Ve starší kategorii 3. místo patřilo Járovi Pružin-
covi, druhé Pavlu Nachtmanovi a 1. místo obsadil Filip 
Růt. Zvláštní uznání si odnesla Lidka Voříšková, která si 
jako jediná dívka troufla na souboj s kluky a vůbec si ne-
vedla špatně. Všem byly předány diplomy a malé odměny. 
Týž den jsme se zároveň u slavnostního adventního stolu 
rozloučili, aby pak již každý podle svého prožil požehnaný 
čas vánoční. 

Já jsem celou tu dobu strávil jako vlk samotář a těšil 
se, až se zase se svými kamarády uvidím. Také proto, že 
jsem měl pro ně přichystaný dárek od Městského úřadu 
Kasejovice. 

V novém roce hned 14. ledna si ho kamarádi převza-
li. Byl to boxovací pytel a rukavice. Myslím, že z něho měli 
radost, však si ho také hned otestovali. A tady bych neměl 
zapomenout poděkovat dárci, určitě i za moje kamarády. A 
nejen za boxovací pytel. Ono najít podobné místo, jako 
jsem já, kam si může návštěvník libovolně přijít a zcela 
bezplatně využívat veškeré zařízení, tak to abyste hledali. A 
proto jsme moc rád, když si to moji kamarádi uvědomují, 
chovají se pěkně a se vším šetrně zacházejí. A to bych si 
moc přál i do budoucnosti. 

Tak a tímto končím. Myslím, že už jsem tohoto na 
sebe prozradil dost. Už víte, kdo jsem ? 

         Váš KOD = Klub otevřených dveří 
(z Kasejovic) 

První sobotu v únoru ožil sál restaurace Adamec v 
Kasejovicích atmosférou tradičního rodičovského bálu. 
Kolem dvou stovek občanů se přišlo pobavit na místo, které 
bylo v minulosti v bálovém rejstříku pojmem. Pořadatelé 
Základní škola Kasejovice spolu s rodiči nezůstali určitě 
tradici nic dlužni.  Zdařilý bál s bohatou tombolou a netra-
dičním půlnočním překvapením se jistě v příštím roce stane 
vyhledávanou kulturní akcí.                                         -rkn-  

Půlnoční překvapení v podání mužského seskupení „Druhá míza“   
pod vedením Lenky Kurcové                                            foto -ech-  

Děti z Klubu otevřených dveří v Kasejovicích                   foto -ps- 
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 lidový svátek,  
který se slavil před Popeleční středou 

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své 
podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je 
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní 
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je 
pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.  

Přípravou na masopust býval čtvrtek před maso-
pustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Pano-

valo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co 
nejvíce, aby byl celý rok při síle.  

Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní 
neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš 
dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. 
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protá-
hl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve zna-
mení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal "mužovský 
bál", kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen 
ženatí a vdané.  

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne 
procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopust-
ní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Ob-
chůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu 
a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou prová-
dět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a 
především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly roz-
pustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, 
které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. med-
věd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční 
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrý-
vající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem 
na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, 
kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. 

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o 
půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či ně-
kdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli do-
mů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. 
Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním ba-
sy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde 
o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud bu-
dou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi 
nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě. 

O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou 
dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek 
je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci 
vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu 
děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. 

Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky 
"Církevní rok a lidové obyčeje"                               -rkn-    

Navzdory panující roční době se v Nezdřevě objevilo pět motý-
lů, jedna beruška a dokonce i muchomůrka. To, že se vyskytli v pří-
tomnosti řady princezen, čarodějnic, černokněžníků a dalších pohád-
kových postav, už upřesňuje, že se v sobotu 2. února konal v nezdřev-
ské hospodě tradiční dětský karneval organizovaný místním obecním 
úřadem. 

Třiapůlhodinový karneval se 57 místním dětem i těm z blízké-
ho nebo vzdálenějšího (Nepomuk, Spálené Poříčí, Strakonice) okolí 

rozhodně líbil. 
Svědčil o tom 
jejich neúnavný 
rej na parketě 
plném konfet, k 
němuž jim s po-
chopením pro tak 
mladinké publi-
kum vyhrával V 
+ V Band ze 
Strakonic. Ta-
neční hemžení 
několikrát přeru-
šily zábavné sou-
těže provázené 
radostí z cen, 

které při nich děti získaly. A kdo neuspěl v soutěži, počkal si na boha-
tou tombolu obecního úřadu, či na ceny od „lišky“ Hany Dlouhé z 
Českomoravské stavební spořitelny, která je již obvyklým sponzorem 
nezdřevského karnevalu. 

Sedmi desítkám dospělých (rodičům, babičkám, dědům) usmě-
vavé a uvolněné dovádění jejich spokojených potomků rozjasnilo tvá-
ře a aspoň na chvíli jim dovolilo zapomenout na starosti s nynějším 
všeobecným zdražováním. A tak se nedivme, že v závěru vydařeného 
odpoledne, kdy už se některé děti přece jen trochu unavily a parket 
byl tudíž volnější, vrhla se do tance také část dospěláků. 

Poděkování patří všem, kdo se o úspěšný průběh karnevalu 
přičinili, zejména pak nezdřevskému starostovi Petru Chlandovi. Na 
děti teď čekají zase všední starosti, ale také radosti a věřím, že až se 
přiblíží příští únor, připomenou si letošní karneval a budou se těšit na 
nový. Stejně jako dospělí.                                               Jiří ČEPELÁK                                                       

 
 

 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Kasejovice na školní rok 
2008/2009 se bude konat dne 25.února 2008 v době od 8.00 do 11.00 
h. K zápisu se dostaví i děti, které  nastoupí do školky v roce 2009 
(leden – červen). Tento den  bude  probíhat na třídách ,,HRACÍ DEN, 
kdy budou mít zájemci možnost seznámit se s prostředím školky a 
zapojit se do dopoledních her a činností. Srdečně zveme rodiče i děti ! 
Případné dotazy zodpovíme na telefonu: 371 595 149 

 
 

 

Mateřská škola Kasejovice zve rodiče i ostatní zájemce na 
přednášku na téma Prevence vad a poruch řeči,  která se bude konat 
v prostorách mateřské školy dne 20. února 2008  od 15.00 h pod ve-
dením PaeDr. Bohumily Kotyzové. Dozvíte se o tom, kudy vede cesta 
k získání správných návyků při výslovnosti, jak postupovat při nápra-
vě vadné výslovnosti, co vše udělat, aby dítě dobře mluvilo. 

Těšíme se na vaši účast! 
                 Karla SEDLÁČKOVÁ, ředitelka Mateřské školy Kasejovice 

  Masopustní rej v Radošicích                          foto -vb- Soutěžení děti během bálu v Nezdřevě        foto -pch- 



 

 

  
Únor  2008                                                              str. 7                                                Číslo 2; ročník XIII. 

 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 

                                                                

 
    

 

   

   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  

 

CENÍK  - VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU 
platný od 21.1. 2008   

                
                                                 

FE 12V-kolejnice,do 40 cm dél.        
FE 12-těžké, kolejnice,  traver.            
FE 14-těžké                                        
FE směs                                                
FE 27-plech                                           
Litina-upravená                                   
          neupravená                               
AL-kusový                                                                     
AL-plech                                                                        
AL drát-starý/nový                                                     
CU-opalka-nová 1 mm                                                
CU-MS chladiče                            
Mosaz                                             
Nerez nemagnet.                            
Olovo                                              
Bronz                                              
Cín                                                   
Zinek - plech                                   
Akumulátory                                    
Elektromotory                                  
CU kabel                                          
AL-CU chladiče                               
Špony-AL                                       

 

CENÍK TOPNÉHO  
ŠTÍPANÉHO DŘEVA 

 

(prodej v paletách - 
1 paleta = 1,4 m3) 

 

MĚKKÉ DŘEVO 700 Kč 
 

TVRDÉ DŘEVO 1 150 Kč 
(dub, buk, bříza) 

 

Ceny jsou za volně ložený m3 
 

Zákazník hradí jednu cestu  
(12 Kč/km) 

 
 

TELEFON: 371 595 015, 774 022 775 
 

 

PROVOZNÍ DOBA: 
PO-PÁ  8-16 HOD 
SO         8-11 HOD    

 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE KASEJOVICE 

 

Každé první PONDĚLÍ  v měsíci na-
bízíme maminkám s malými dětmi, které 
dosud školku nenavštěvují, dopoledne 
plné her a  vzájemného poznávání 
s názvem ,,BABY DOPOLEDNE“. Zámě-
rem této nabídky je nenásilné seznamo-
vání dětí s prostředím školky a zároveň 
přispění  k lepší adaptaci dítěte na pobyt 
v novém kolektivu. 

Využijte této možnosti a přijďte si po-
hrát, navázat nové kontakty, popovídat si 
o svých dětech, předat si zkušenosti, 
nápady, poznatky ! 

První ,,BABY DOPOLEDNE,, se 
bude konat v pondělí 10.3. 2008 od 
8.00 – 11.00 hodin ve třídě ,,U zajíč-
ků“. 

Ve školce je kamarádů, 
jako zrnek máčku, 

Každý tam má svoje místo, 
každý tam má hračku. 

 
Mateřská škola 

Kasejovice 

Cena za kg 
5,50  Kč 
5,— Kč 
4,50 Kč 
3,70 Kč 
3,50 Kč 
4,50 Kč 
4,— Kč 

30,— Kč 
25,— Kč 

33-38,— Kč 
90-95,— Kč 

30,— Kč 
60,— Kč 
20,— Kč  
20,— Kč 
32,— Kč 
70,— Kč 
20,— Kč 
6,— Kč 
5,— Kč 
4,— Kč 

30,— Kč 
13,— Kč 



 

 

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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Inzerce….
� Koupím rodinný dům, byt, chatu nebo 

chalupu. Kasejovice a okolí 728 986 
196   

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

Tel.  728 551 176 BOMBA PŮJČKA  -  
 

 nejlevnější a  
nejschvalovanější půjčka pro 
všechny bez omezení věku,  
i na nízký příjem. Půjčíme i 

podnikatelům  
s nulovým DP ! Půjčíte si 10 
tisíc na 12 měsíců, splatíte  
jen 11 600 Kč ! Solidní a 

diskrétní jednání,  
bez jakýchkoli poplatků ! 

Volejte naše úvěrové  
poradce 723 393 393, 602 

608 415. Přijímáme  
nové spolupracovníky pro 

sepisování uvěrových  
smluv—zajímavá odměna.  

www.pujcime-vam.cz    

Prodej a montáž teplovodních 
kotlů na tuhá paliva 

 
 

 
 

 
 

Kasejovice 233, 
 tel.: 602 265 109 

 Záruka 8 let, životnost 30 let, 
možnost  9 % DPH 

 

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  

   

V sobotu 26.ledna zaplnilo kasejovickou tělo-
cvičnu sedmnáct dvojic, aby změřily své  síly v tra-
dičním šestiboji. Po rozlosování se všichni utkali 
v šesti míčových disciplínách a to volejbalu, košíko-
vé, stolním tenisu, kopané, nohejbalu a florbalu. 
Účast sedmnácti dvojic byla za existenci šestiboje 
zatím rekordní, a tak pořadatele těší, že trend úbytku 
sportovní aktivit má v Kasejovicích charakter spíše 
opačný. Napínavé a hodně vyrovnané boje přinesly 
následující pořadí v elitní osmičce: 1.Martin Škyrta, 
Martin Škyrta ml.; 2. Jiří Bouše, Václav Šmíd; 3. 
Martin Jedlička, Martin Kubař; 4. Libor Kulík, Jakub 
Kulík; 5. Petr Kališ, Petr Suda; 6. Roman Horal, Petr 
Lavička; 7. Petr Musil, Jiří Suda; 8. Zbyněk Šmíd, 
Václav Diviš.                                      Libor KULÍK  

Na snímku vpravo vítězný tým Martin Škyrta a Martin 
Škyrta ml.                                                              Foto -jk- 

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

KOMPLETNÍ DODÁVKY ELEKTRO DO 1 000 V 

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

Výkonný výbor TJ SOKOL 

 Kasejovice zve všechny členy na 

 

 

 

od 19.00 hodin 

Občerstvení a hudba zajištěno ! 


