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

 

 

 

 

 

 

 V sobotu 

13. února zamíři-

ly kroky dětí 

z Kasejovic a 

okolních vesnic 

do sálu restaura-

ce U Adamců. 

Konal se zde 

tradiční dětský 

maškarní bál, 

který pro děti zorganizovaly členky Českého červeného 

kříţe Kasejovice. Ty také pro děti napekly a nazdobily 

perníčky a připravily bohatou tombolu. A tak druhé úno-

rové sobotní odpoledne mohli sálem proplouvat vodníci, 

indiáni, kovbojové, broučci, beruš-

ky, motýlci, princezny, čarodějnice 

a další bytosti nejen z říše pohádek. 

O hudební doprovod se dětem a 

jejich rodičům postaral František 

Balog a o občerstvení personál re-

staurace Adamec.  

        (pokračování na straně 12) 

Kladrubce 

 

Milí přátelé,  

společně jsme vstoupili do měsíce března, abychom na 

jeho konci po zdlouhavé zimě přivítali tolik očekávané jaro. Bře-

zen je jiţ tradičně pokládán za Měsíc knihy a internetu. Je tedy 

obvyklé v tomto období o knize více hovořit. Kniha vţdy měla, 

má a bude mít v naší kultuře nezastupitelnou úlohu. Je to právě 

ona, kdo k nám promlouvá, informuje, poučuje, vzdělává. Mlad-

ší generaci však dnes více neţ kniha zajímá počítač a internet. Je 

pravda, ţe bez počítače a internetu se dnes neobejdeme téměř 

v ţádné profesi, ale dovolím si tvrdit, ţe i tady platí, ţe internet 

je dobrý sluha, ale špatný pán. Počítač i internet mohou být bez-

pochyby výbornými pomocníky, ale neměli bychom jim svůj 

ţivot zcela podřídit. Proto mne vţdy potěší zájem o knihu zejmé-

na ze strany dětí. Jsem ráda, ţe čtenáři z Kasejovic a okolí jiţ 

nemusejí za svými kniţními výpůjčkami putovat do „staré 

knihovny―, ale ţe se pro tisíce svazků knih našly mnohem krás-

nější a důstojnější prostory v budově kasejovického kulturně-

vzdělávacího centra.  

V měsíci březnu však neoslavujeme pouze knihu, ale na 

jeho konci si připomínáme rovněţ Den učitelů. 28. března roku 

1592 se narodil Jan Amos Komenský. Tato významná osobnost 

jak českých, tak světových dějin výraznou měrou obohatila způ-

sob, jak lidem předat co největší mnoţství poznatků. Důleţitou 

roli zde opět sehrály knihy, kterých „učitel národů―  - Jan Amos 

Komenský stačil během svého ţivota vydat velké mnoţství.  

V letošním roce si budeme připomínat 80. výročí zalo-

ţení kasejovické základní školy. Na těchto oslavách se bude po-

dílet jak Město Kasejovice, tak samotná škola, zejména pak její 

pedagogičtí pracovníci a jejich ţáci. Chtěla bych proto touto 

cestou všem učitelům k jejich svátku popřát hodně štěstí, aby se 

jim jejich práce dařila a dokázali plnit své mnohdy nelehké úkoly.  
                
              Marie Čápová, starostka Města Kasejovice 

 
 
 

● Usnesení zastupitelstev obcí a města 

● Maškarní veselice na Kasejovicku 

● Únor ve školce 

● U3V zahájila druhý semestr 

● Škola nabízí ţákům keramickou dílnu 
 

 
 

 
 

 
 

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.4.2010.  

Příjem příspěvků do KN č. 4/2010  do 31.3. 2010.                                          

 

Bezděkov 

Radošice Doţice Hradiště 

Oselce Starý Smolivec 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 

 

BERE NA VĚDOMÍ:  

● informace starostky o změnách ve vedení účetnictví města 

od 1.1. 2010 

● informaci starostky o uloţení volných finančních prostředků 

na běţném účtu 

● zpráva zubní lékařky MUDr. Krhounové o provozování 

praxe 

● informace starostky o situaci Dobrovolného svazku obcí pro 

odpadové hospodářství 

● informace starostky o přípravě oslav 65. výročí osvobození 

Československa 
 

SOUHLASÍ: 

● s  tím, aby Mateřská škola Kasejovice přijala finanční dar ve 

výši 5 000 Kč jako příspěvek na doprovod dětí dojíţdějících 

do školky od Obce Nezdřev 

● se zněním  Dodatku  č.   1  ke  smlouvě  o   poskytnutí fi-

nančních příspěvků Plzeňskému kraji za zajištění dopravní 

obsluţnosti území Plzeňského kraje 

● se zněním   dodatků   ke   Smlouvě   o   zabezpečení  sběru,  

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů pro město Kasejovice 

● se zněním nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. 

Kasejovice, Řesanice, Kladrubce, Přebudov a Podhůří 

s Výrobně hospodářským druţstvem Oselce 

● se zněním dodatků ke smlouvám na pronájem pozemku s p. 

Lazarikovou, s p. Šollem, s p. Vocelkou 
 

SCHVALUJE: 
 
● odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku na rok 

2010 v Základní a Mateřské škole Kasejovice 

● návrh čerpání příspěvku na provoz v roce 2010 v Základní a  

Mateřské škole Kasejovice 

● ţádost J.Š., bytem Ţivotice o přidělení bytu v DPS Kasejo-

vice 

● záměr pronájmu letního kina za těchto podmínek: pronájem  

 1 Kč za rok + pomoc města s údrţbou areálu (sečení, nátěr 

promítací plochy)                   

● prodlouţení pronájmu pozemku u letního kina J. Š., bytem 

      Kasejovice do 31.12. 2010  za cenu 300 Kč/rok 
 

NESCHVALUJE: 

● ţádost o Ing. Z. P. o přidělení bytu v domě č. p. 11 

v Řesanicích 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
 

JMENUJE: 

● ověřovatele zápisu  
 

SCHVALUJE: 

● rozpočtová opatření č. 7/2009 a č. 8/2009 

● přidělení čísla popisného 81 pro „Obecní veřejnou klu-

bovnu― na stavební parcele č. 114 v k.ú. Hradiště 

● záměr výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemku 

p.č. 2211 v k.ú. Hradiště dle předloţeného plánku 

● záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. 

Hradiště 

● geometrický plán č. 132-148/2009 ze dne 21.10.2009 

● záměr prodeje obecního bytu v Hradišti čp.77 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● zprávy Finančního výboru obce č.8/2009 a č. 9/2009 

● připomínku starosty obce ohledně přípravy rozpočtu na 

rok 2010 

● konec provozu na autobusové lince č. 143445 

● zajištění ozdravného zásahu na lípě v Hradišti na návsi 

firmou BAOBAB 

ZASTUPITELSTVO OBCE: 
 
JMENUJE: 

● ověřovatele zápisu  

 
SCHVALUJE: 

● rozpočtové opatření č. 9/2009 

● rozpočtové provizórium na rok 2010 spolu s pravidly 

rozpočtového provizória 

● zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2010 

● rozpočtový výhled na roky 2010 aţ 2012 

● přílohu na rok 2010 k Obecně závazné vyhlášce  

      č. 1/2006 

● odprodej multifunkčního zařízení SAMSUNG SCX 

4200 za prodejní cenu 2.000,- Kč panu M.M.  

z Hradiště 

 
NESCHVALUJE: 

● projektovou dokumentaci na akci „Kulturní centrum 

Bezděkov― 

 
POVEŘUJE 

● starostu obce provedením posledního rozpočtového 

opatření roku 2009 

 
BERE NA VĚDOMÍ 

● kontrolu minulých usnesení 

● zprávu Finančního výboru č.10/2009 

● zprávu Kontrolního výboru č. 1/2009 

● dopis pana M. H.  z Hradiště ohledně prodeje obecního 

pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště 

● dopis paní M. K.. z Hradiště ohledně odstranění stavby 

garáţe na pozemku ve vlastnictví obce Hradiště 

 MĚSTSKÝ ÚŘAD KASEJOVICE 
 

Změna úředních hodin  

od 15. února do 31.března 2010 z důvodu nemoci: 
 

Pondělí      7 - 12          13 - 17 
 

Středa       7 - 12          13 - 17 
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
 

VOLÍ: 

● ověřovatele zápisu – Kubová Eva, Bouše Karel 

 
SCHVALUJE: 

● program zasedání 

● změnu přílohy nájemní smlouvy uzavřené s Agraspolem 

Předmíř za účelem pronájmu zemědělských pozemků a to 

následovně: nově se pronajímá p.č. 263/23 KN o výměře 678 

m2 za cenu 0,10 Kč/m2/rok a část p.č. 263/1 PK o výměře 

12500 m2 a p.č.539 PK o výměře 8812m2 obě za cenu 0,07 

Kč/m2/rok v k.ú. Mladý Smolivec 

● uzavření Smlouvy na zpracování projektu Cyklostezka Starý 

Smolivec – Doţice s firmou Grantika České spořitelny a.s. 

● uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené s paní Alenou 

Fenkovou na byt čp. 27 v Mladém Smolivci – prodlouţení 

doby nájmu o tři roky 

● uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na tyto pozem-

ky p.č. 464/1, 485, 490/2 všechny KN a 464/1 PK v k.ú. Do-

ţice na akci Pramen PP 0377 Doţice s ČR – ČHMÚ se síd-

lem Praha 4 – Komořany za cenu 2000,-- Kč. 

● uzavření Dodatku č. 3 na svoz TKO pro rok 2010 s firmou 

Rumpold-P Příbram 

● uzavření dodatku 1/2010 ke smlouvě o poskytnutí finančního 

příspěvku PK na zajištění dopravní obsluţnosti pro rok 2010 

ve výši 42300,-- Kč 

● příspěvek ve výši 10.000,-- Kč pro SDH Doţice na pracovní 

stejnokroje 

● provozní řád sauny ve Starém Smolivci 

● podání ţádosti do programu PSOV PK pro rok 2010 na vý-

měnu oken a dveří na OÚ v Mladém Smolivci 

● přípravu ţádosti do programu Zelená úspora na výměnu oken 

a dveří obecních bytů 

● Směrnici - podpisový vzor pracovníků OÚ Mladý Smolivec 

 
BERE NA VĚDOMÍ: 

● kontrolu usnesení 1/10 

● informaci o představení projektu na zpracování podkladových 

a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy 

● zprávu finančního a kontrolního výboru za rok 2009 

● zprávu o hospodaření v lese za rok 2009 

 Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 

OBECNÍ ÚŘAD Mladý Smolivec 
 

Úřední hodiny  
 

Pondělí 7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

Středa  7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

 

Pracovní doba  
 

Pondělí  7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

Úterý  7.00 – 11.30    12.30 – 16.00 

Středa  7.00 – 11.30    12.30 – 17.00 

Čtvrtek         7.00 – 11.30    12.30 – 16.00 

 Nastal večer 20.února 2010 a v Hradišti se opět 

děly věci…..   V místní klubovně začíná dlouho očekáva-

ný obrácený masopustní rej. Vymyšleno, zorganizováno, 

připraveno a ZAČÍNÁME !!!   V klubu se dveře netrh-

nou, přichází jedna účastnice za druhým účastníkem, ještě 

ţe tu máme tolik ţidlí. Místa uţ tolik být nemusí, jsme si 

rádi nablízku.  

 Přítomní začínají navazovat první nesmělé kontak-

ty: Ocelíková s mafiánem z Palerma, Otík od pana Pávka 

se slečnou Sašou z Ukrajiny, Lojzek Vybavený s baletkou 

z „Národního―, pan Pávek s černovlasou dominou, dosta-

vil se i švihák lázeňský Ozzák, princezna, sekyru zaťal 

řezník, o dobro se staral Zorro mstitel, o povyraţení se 

postaralo několik lehkých dívek. Přeodbornou péči bez 

regulačních poplatků zajistil MUDr. Bolíto v doprovodu 

Anduly a Jaruny. Pepička předvedla přepychovou mani-

kůru a tekoucí voči na punčošce, Janík super brejle a Pe-

ťas boţí kanárkovou kravatu. 

 Místní hospodyně napekly a vyrobily spoustu lahů-

dek a delikates, aţ se stoly prohýbaly. K tomu tekla reza-

vá voda z Plzně, v panácích se třpytilo řecké slunko, šťá-

vička z agave. Co Vám budu povídat – kdo nezaţil, můţe 

jen závidět …. 

 A jen tak mimochodem, akce se velmi zdařila, 

půlnoční soud poroty postavil na pomyslné stupně vítězů 

v ţenskomuţské  kategorii pana Pávka s Otíkem, Dr. Bo-

líta a Lojzu. V muţsko-ţenské kategorii baletku, dominu 

a Ocelíkovou. CELKOVĚ PRVNÍ MÍSTO VE VŠECH 

KATEGORIÍCH ZÍSKALI VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ. 

Fotografové se činili. posuďte sami / viz. foto a více na 

www.obec-hradiste.cz /. A my ??? 

My všichni se uţ teď těšíme na příští rok, protoţe jsme si 

řekli: R E P E T E   !!!     

    H.Ch. 

Masopustní sestava v Hradišti 

http://www.obec-hradiste.cz
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 V současné komplikované době je stále větší potřeba 

poskytnout člověku moţnost rozvíjet a vzdělávat lidského 

ducha a tím podpořit kvalitní růst naší společnosti. Umění a 

vzdělanost vytvářely vţdy důleţitou úlohu ve formování naší 

civilizace a po mnoha staletí je to víceméně nejkvalitnější 

důkaz našeho bytí. Kulturně- společenské a vzdělávací cent-

rum v Kasejovicích má  moţnost k této skutečnosti významně 

přispět, prostřednictvím přiblíţení výtvarného umění všem 

občanům v kurzech pod vedením významných umělců. 

 

 

 

 

 

 

Zaměření kurzů: 
 

 Poskytuje moţnost výtvarně se realizovat všem věko-

vým kategoriím, tedy od předškolního aţ po důchodový věk. 

Výtvarně přispívat k zvelebení města Kasejovice a jeho okolí 

( např. při různých oslavách a pořádání významných akcí ). 

Zúčastnit se, nebo uspořádat výtvarné soutěţe či sympózia a 

tím přispět k propagaci města a celého regionu. 

Pořádání přednášek na téma – umění, návštěvy muzeí, galerií 

a autorských i kolektivních výstav. 

Příprava na přijímací zkoušky pro školy se zaměřením na 

výtvarné obory. 
 

 

Výuka: 
 

◊ malba ( příprava, akvarel, olej, uhel, křída, pastely, vodo-

vé barvy a jiné speciální techniky ) 

◊   keramika ( modelování, uţité umění, glazování ) 

◊   figurativní tvorba ( modelování soch, reliéfů ) 

◊ speciální výtvarné techniky (sekání do kamene, práce s          

kovem, sklem, dřevem, jiné speciální hmoty ) 

◊ výroba forem a jejich uţití ve výtvarném umění 

◊ dějiny umění 
     

    Václav Česák a Edita Adlerová 
 

 

Více informací na tel čísle: 602 429 346. 

 

 V sobotu 20.února se konal v Bezděkově maškarní bál. Jiţ počtvrté se tu na par-

ketu sešly různé pohádkové i jiné postavičky. Viděli jsme tu draka, kouzelníka, indiána, 

kovboje, šaška, piráta i několik krásných princezen. Mezi dováděním na parketě při 

hudbě p. Baloga se všichni mohli pobavit v připravených soutěţích.  

 Nechyběla ani bohatá tombola, tentokrát připravená zvlášť pro kluky a zvlášť 

pro děvčata, do které přispěl p. Suda, p. Čada, p. Eretová, p.Ladmanová a členky komi-

se. Velký dík patří i bezděkovským ţenám, které napekly sladké pohoštění pro všechny 

zúčastněné. Také místní hasiči opět připravili příjemné prostředí a postarali se i o občer-

stvení. Poděkování patří nejen pořadatelům, ale i všem, kteří svou účastí přispěli 

k velmi vydařené akci.  

                                                                                               Hana Punčochářová 

 SDH Doţice uspořádal v sobotu 6.2.2010 dětský maš-

karní bál. Po maškarních bálech v Budislavicích a Radoši-

cích se dočkaly svého bálu i děti z Doţic.  

 "I kdyţ doţický bál nemá zatím takovou tradici jako v 

ostatních obcích, jsme rádi, ţe na bál přišly nejen děti z Do-

ţic, ale i z okolí", říká Robert Krejčí z SDH Doţice. Pro děti 

byly připraveny soutěţe od tradiční ţidličkované přes chytá-

ní rybiček aţ po letošní novinku sbírání bonbónů. K tanci 

hrála výborná Sekvence. Moc pěkné odpoledne si jistě uţily 

nejen děti, ale i rodiče.     

                                               -vb-                               

foto -vb- 

foto -vb- 

foto -ba-  
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  Stalo se jiţ tradicí, ţe na masopustní sobotu pořádají 

hasiči v Kladrubcích maškarní průvod. Letošnímu průvodu 

počasí přálo. Nejdříve poţádali zástupci obce starostu  o povo-

lení průvodu. Maškary obdrţely  tradiční klíč od  obce a průvod 

mohl začít. Díky letošní tuhé zimě se masky mohly plně vydo-

vádět na sněhu. 

 Průvodu se zúčastnilo přes dvacet masek. Nakonec se 

masky přesunuly do Kulturního domu a pokračovaly v další 

zábavě. 

                                                      J. Jiřinec, SDH Kladrubce  

Maškarní průvod v Kladrubcích 

 SDH Oselce i v letošním roce uspořádal tradiční 

masopustní průvod. Více neţ dvacet masek prošlo vesnicí a 

zazpívalo u kaţdého stavení, kde byly náleţitě pohoštěni. 

Jiţ devátý ročník znovuobnovené tradice se stejně jako v 

minulých letech velmi povedl. 

                                                                             -vb- 

foto -mc- 

foto -mc- 

 

 

 

 

 

 Na poslední únorovou sobotu připravilo 

Sdruţení rodičů a přátel školy ve spolupráci se 

Základní školou Kasejovice tradiční rodičovský 

ples. Do sálu restaurace „U Adamců― zavítalo za 

tancem a zábavou kolem stosedmdesáti rodičů a 

přátel školy, aby si uţili závěr letošní plesové 

sezóny. Nechyběla pestrá tombola, vystoupení 

Tanečního klubu Kristýny Strnadové z Blatné a 

Blatenských maţoretek a jiţ druhým rokem ce-

lým večerem skvěle provázela hudební skupina 

Melodion.  

Sdruţení rodičů a přátel školy děkuje tímto všem níţe uvedeným sponzorům za fi-

nanční a věcné dary do tomboly, všem „lidičkám―, kteří se podíleli na přípravě bálu a samo-

zřejmě všem, kteří na bál zavítali.  

Výtěţek z letošního plesu bude pouţit na podporu  zájmové činnosti v Základní škole 

Kasejovice. Z těchto prostředků byla například  v minulém roce zakoupena keramická pec.                              

           -mr- 

Sponzoři plesu: 
P+OKNA KASEJOVICE S. R. O.; EKOTES BLATNÁ S. R. O.; P & V ELEKTRONIC S.R.O.; ČEVIT GUMMITECHNIK S. R. O. KASEJOVICE; 
PAVLA A VOJTĚCH ŠOLLOVI, KASEJOVICE 151; MASO BREJCHA; RABBIT KASEJOVICE; MĚSTO KASEJOVICE; AGROCHOV KASEJO-
VICE-SMOLIVEC A.S.; MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ČIHADLO KASEJOVICE; MILAN HRACHOVEC, KASEJOVICE; VHD HRADIŠTĚ; TRUH-
LÁŘSTVÍ JOSEF SUDA BEZDĚKOV; KOVO KASEJOVICE MONT S.R.O.; MIROSLAV MERHOUT ČMSS; MICHAELA MERHOUTOVÁ, HRA-
DIŠTĚ; TRUHLÁŘSTVÍ VĚTROVEC NEZDŘEV; OBEC HRADIŠTĚ; OBEC OSELCE; OBEC MLADÝ SMOLIVEC; JIŘÍ KURC, KASEJOVICE 
ml.; JAN PONDĚLÍK—PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ DVOREC S.R.O.; SALON BELLISIMMA KASEJOVICE ; LIEHMANN KASEJOVICE; 
PĚSTITELSKÁ PÁLENICE POLÁNKA JINDŘICH POHANKA;  OBUV KASEJOVICE D.SUDOVÁ; MIROSLAV VLK, ZAHRADNICTVÍ ZAHOR-
ČIČKY; KAVÁRNA POHODA KASEJOVICE; VEBOR VELKÝ BOR S.R.O.; PRODEJNA ZKD KASEJOVICE; SVAZ VČELAŘŮ KASEJOVICE ; 
PRODEJNA SLEZÁKOVI KASEJOVICE; OVOCE ZELENINA JITKA RŮTOVÁ KASEJOVICE;  VLADIMÍR JADRNÝ, KASEJOVICE; SALON 
ANETA BLATNÁ VÁCLAV ADAMEC, KASEJOVICE; DROGERIE KASEJOVICE KVĚTA ŠIMÁŇOVÁ; KVĚTINÁŘSTVÍ SLUNEČNICE KA-
SEJOVICE; PETRA FIALOVÁ, KASEJOVICE;  DROGERIE KASEJOVICE DANA JAKUBČÍKOVÁ; TEXTIL KASEJOVICE JIŘINA KURCOVÁ ; 
AGRO BLATNÁ A. S.; JOSEF VOCELKA, KASEJOVICE ; DVŮR LNÁŘE S.R.O.; JAN SPOUR, BUDISLAVICE; NOWACO, TÝN NAD VLTA-
VOU; PNEU SERVIS DUCHEK — HAVEL NEPOMUK; VÁCLAV ŠIMŮNEK OBUVNÍK, KASEJOVICE; CEMENTÁRNA LADISLAV KOREJČEK  
KASEJOVICE; ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, KASEJOVICE; JAVO KLIMA KASEJOVICE; VÁCLAV ŠULC, BEZDĚKOV 

 

foto -dk- 

foto -dk



 

 

 

 

 

 

 

91 let  Marie FIALOVÁ Kasejovice 

87 let  Aneţka HOLÁ Kasejovice  

  Marie TŘEŠTÍKOVÁ Kladrubce  

86 let Anna SOUKUPOVÁ Hradiště 

  Zdeňka VALENTOVÁ         Kotouň 

  Růţena ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 

  František MAROUŠ Doţice 

84 let Růţena ZÍKOVÁ Podhůří 

  Josef VIKTORA Řesanice 

83 let  Boţena MRÁZOVÁ Radošice 

81 let Věra PANUŠKOVÁ Oselce 

  Marie KOVAŘÍKOVÁ Starý Smolivec 

  Václav KREJČÍ  Doţice 

  Jaroslav SLOUP Starý Smolivec 

80 let Marie SLOUPOVÁ Mladý Smolivec 

79 let Boţena ČEJKOVÁ Chloumek 

  Helena BREJCHOVÁ Starý Smolivec 

78 let Boţena ŠNEBERKOVÁ Kotouň 

77 let Boţena NETUŠILOVÁ Budislavice 

76 let Marie BOUBELOVÁ Oselce 

  Josef DLOUHÝ Kasejovice 

  Libuše DRAŢANOVÁ Starý Smolivec 

  Marie MAREŠOVÁ Starý Smolivec 

  Anna TUMOVÁ Starý Smolivec 

75 let Jaroslava FIALOVÁ Kasejovice 

  Karel HORAL Kasejovice 

74 let  Lidka CENEFELSOVÁ Mladý Smolivec 

72 let Marie JÍCHOVÁ Polánka 

  Helena DRNKOVÁ Újezd 

71 let Marie JIŘINCOVÁ Bezděkov 

  Václav KALIŠ Oselce 

  Josef RAŠKA Oselce 

  Josef TESAŘ Újezd 

70 let František KOPŘIVA Řesanice 

65 let Marie CHVÁTALOVÁ Hradiště 

  Jarmila MĚŘIČKOVÁ Kotouň 

  Zdeňka BLOVSKÁ Doţice 

60 let Ladislav HOCHMAN  Oselce 

  Marie LINHARTOVÁ Chloumek  

  Jindřiška ŠMÍDOVÁ  Podhůří 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 

ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 
 

TELEFON: 602 429 346 

    
     
     

        
Tomáš Kubík, Kladrubce 
Pavel Fous, Budislavice 

 

 

 

          

Bohumil Moravec, Mladý Smolivec 
František Novák, Mladý Smolivec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 

Beletrie pro dospělé: 
  Dan Brown: Digitální pevnost 

  Martina Formanová: Ten sen 

  Barbara Cartland: Útěk oblohou 

  Nejlepší americké detektivní povídky 

  Ivan Kraus: Kdybys nebyla, vymyslím si tě  

 

Naučná literatura pro dospělé: 
  Jonathan Fenby: Zkáza lodi Lancastria 

  Petr Dvořáček: Naše nejkrásnější zahrady 
  
 

Literatura pro děti a mládeţ: 
  Stephenie Meyerová: Stmívání 

  Zuzana Francková: Lucka, Bambulín a tři taťkové 

  Goscinny, Uderzo: Asterix a olympijské hry 

  Milada Motlová: Česká říkadla, písničky a pohádky 

  Zdeněk Miller: Krtek a televize 

 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

Český zahrádkářský svaz ZO 
 

vás srdečně zve na 

 

 

 

2. dubna 2010 v 19.00 hod. 
 

 Kulturně společenské centrum  
města Kasejovice 

 

Přednáška doc. Pilze na téma ovocnářsko – za-

hrádkářské aktuality a dotazy účastníků spojené 

s promítáním fotografií k danému tématu. 

 

Součástí besedy bude prodej hnojiv za sníženou cenu. 

 

 

 

Kulturně společenské centrum  
nabízí  

zájemcům o francouzský jazyk od září 2010 

 

 

 
 

Informace na tel.čísle 602 429 246. 



 

 

 

Zprávy z podmořského světa 
 

 5. února 2010 jsme se spolu s  Miloslavem Svatošem a Tomá-

šem Todorovem přenesli na dvě hodiny z té bílošedé běloby a teplot 

pod bodem mrazu do rozmařile barevného podmořského světa. Ve-

doucí Potápěčského klubu Horaţďovice s sebou přivezli kompletní 

výstroj, povyprávěli o tajích potápění, při kterém se opravdu aţ tají 

dech a o světě, který se skrývá desítky metrů pod hladinou. Na pro-

mítacím plátně jsme viděli mnoţství rybek a ryb, které často pře-

kvapovaly svými bizardními tvary i originálním designem. Víte na-

příklad, ţe se jedna rybka díky svému kabátku jmenuje Picasso? 

Nebo ţe v moři, věřte nebo ne, plave Napoleon? Opravdu tak vypa-

dá, jen se tak vzhledem ke svým větším kamarádům nechová.  

 V druhé části večera jsme zhlédli sugestivní film o setkání 

našich potápěčů se ţraloky. Ti se prý objevují okamţitě po ponoře-

ní… Ale nebojte, ţádný masakr se nekonal. Ţraloci mají vynikající 

sluch a kde se co šustne, hned jsou tam… nejspíš okouknout, co se 

děje. Dalšími záběry jsme vpluli přímo do obrovského krouţícího 

hejna barakud, jsou jich tisíce a tisíce, z nebezpečné blízkosti jsme 

pozorovali hrozivou dvoumetrovou murénu, dravce podobného ha-

du, který v mţiku dokáţe ukousnout potápěči ruku.  

 Ale podmořský svět neskrývá jen nebezpečí. Jsou tu přece i 

delfíni, veselé rybky klauni, půlmetrové ţelvy… To vše a mnoho 

dalšího jsme viděli a slyšeli na této neobyčejně zajímavé přednášce.                                                                                                                                                                                                      

                             -dm- 

 

Český červený kříţ 
 

vás zve  

na přednášku  

doplněnou promítáním  

fotografií  
 

 

 

 

 

 

 

 

26.března 2010  

v 18.30 hod. 
 

Kulturně společenské  

centrum města  

Kasejovice 
 

O svých záţitcích  

z polní nemocnice v 

Thajsku, na Srí Lance,  

v Jugoslávii a Íránu  

bude vyprávět 

 MUDr. Ladman. 

 

Kulturně - společenské a vzdělávací centrum města Kasejovice 
 

vás srdečně zve 
 

na diaprojekci pořádanou ve spolupráci s Aliance Francaise Plzeň 

 
 

 

22. března 2010 v 18.00 hod. 
 

  Paříţ, Provence, Normandie... 
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Kulturně - společenské a vzdělávací centrum  

města Kasejovice 
vyhlašuje  

 

      AMATÉRSKOU FOTOSOUTĚŢ 
 
 

 
 

Do soutěže jsou přijímány fotografie min. rozměrů 13 x 18 cm, max. 4 ks. 
 Fotografie musí být na zadní straně označené názvem, jménem  

autora a místem a letopočtem pořízení snímku. 
Fotografie je možné přihlásit do soutěže v knihovně nebo na Městském úřadě 
Kasejovice 98, 335 44. Informace: knihovna@kasejovice.cz, tel.602 429 346. 

 Všechny soutěžní fotografie budou vystaveny v knihovně  
města Kasejovice. 

 

Uzávěrka soutěže: 11. června 2010 
 

Vyhlášení výsledků: 

21. června 2010 v 17. hod v knihovně  

foto -dm- 
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„ Březen, za kamna vlezem “ 
 

  První jarní měsíc, zatím celý bílý a plný sněhu, to 

bude vody, aţ závěje roztají. Těšíme se na první sněţenky, 

které si budeme při vycházkách s dětmi prohlíţet. Březen 

bude opět bohatý na zajímavé akce a děti se určitě budou 

mít na co těšit.  

● Divadelní představení „Jak Honza přešel na červenou― 

● Velikonoční tvoření dětí a rodičů - těšíme se na veliko-

noce 

● Pro dospěláky velikonoční inspirace s floristkou paní 

M. Beranovou 

● Vynášení „Báby zimy a hledání víly Jarněnky― 

 

Aţ si všichni společně zavoláme „Plav si zimo, plav, víc se 

nezastav―, bude nám svítit a hřát sluníčko na nebi, ale i v  

duši. 

Brousek pro tvůj  

jazýček: 
 

Věj větříčku, polehoučku, 

rozfoukej ten led, 

 na kopeček sto oveček 

budem vyhánět. 
 

(z Moravy) 

Obrázek „To jsme se společně nasmáli...“ nakreslil Dominik Palečko 

 

CO NÁS ZAJÍMALO? 
 

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 
 

 Zajímavé povídání o ţivotě lesních zvířátek a péči o ně v 

zimních měsících, dokrmování zvěře. Naši kamarádi myslivci z 

mysliveckého sdruţení „Čihadlo― Kasejovice Vašek Adamec a 

Zbyněk Adamec seznámili děti s řadou zajímavostí, jako je 

například vábení zvěře, vábničky, shozy zvěře a dalekohled, na 

které si děti mohly sáhnout, prohlédnout a vyzkoušet. Kluci si 

prohlédli loveckou zbraň a nesmíme zapomenout na loveckého 

psa, kterého jsme si hladili a hladili... 

 Za sběr kaštanů a ţaludů byli odměněni knihou nejlepší 

sběrači - Maruška Červená, Adélka Čadová, Dáda Chlanda. 

Ostatní děti dostaly sladkou odměnu. Zbývá jen poděkovat čle-

nům MS v Kasejovicích za zdařilou akci, kterou si připravili 

pro naše děti. 
                                    Ivana LEDVINOVÁ, ředitelka MŠ Kasejovice 
 

 

DIVADLO "POHÁDKY ZE STATKU" 

Obrázek nakreslil Miky Medvecký Autorem obrázku je Verunka Košanová 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
 

vás srdečně zve na 

  
 

 

 

 

 

 

Zápis se koná ve středu 24.3. a ve čtvrtek 25.3.2010. 

Současně bude probíhat v těchto dnech „Den otevřených 

dveří―, kdy si budou moci rodiče s dětmi prohlédnout 

prostory školky a její vybavení.  

Těšíme se na vás. 

 

Tel. 371 595 149, 739 456 401 

foto -il- 

foto -il- 

Velikonoční říkání: 

 
 

Paní kmotra slyšte chásku, 

přicházíme na pomlázku! 

Paní kmotra nemeškejte 

barevná vajíčka dejte.. 
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V úterý 10. února patřily prostory kasejovického Kulturně-

vzdělávacího centra hercům královéhradeckého „Divadélka pro 

školy― – Vítu Troníčkovi a Michalu Moravcovi. Ve zcela zaplně-

ném sále hráli pro děti z mateřské školy a ţáky 1. – 4. ročníku diva-

delní představení „Pohádky z našeho statku―. Pro ţáky 5. – 9. roční-

ku měli herci připravenou „Divadelní učebnici aneb české divadlo 

20. století.― 

Hlavním aktérem v „Pohádkách z našeho statku― byl pes 

Voříšek, který měl za úkol ve třech veselých příbězích seznámit děti 

se ţivotem na venkovském statku. Společně se naučili řeči jednotli-

vých zvířat, vypátrali zloděje slepic a vytrestali neposlušného bera-

na Matese. Děti měly moţnost poznat, ţe bez práce nejsou koláče a 

podvádět a lhát se nevyplácí. 

„Divadelní učebnice― seznámila ţáky s českým divadlem 

z doby od vzniku samostatného Československa aţ po současnost. 

A tak Vít Troníček a Michal Moravec zahráli ţákům ukázku ze hry 

„Don Juan & comp― z repertoáru Osvobozeného divadla Jiřího Vos-

kovce a Jana Wericha. Genialitu díla Karla Čapka doloţili ukázkou 

z jeho dramatu „Válka s mloky―. Došlo také na tvorbu praţského 

divadla Semafor a brněnského divadla Husa na provázku. Do zná-

mého muzikálu „Balada pro banditu― byli vtaţeni sami ţáci, kteří si 

tak mohli vyzkoušet, jaké to je, hrát před ţivým publikem. Více jak 

hodinové divadelní představení „Divadelní učebnice aneb české 

divadlo 20. století― zakončili oba herci ukázkou ze hry „Vyšetřování 

ztráty třídní knihy, která patří do repertoáru „Divadla Járy Cimrma-

na―.  

Hlavním posláním „Divadélka pro školy― je zprostředkovat 

mladým divákům zábavnou formou kousek divadelního kumštu. 

Sami herci jsou si dobře vědomi, ţe přesvědčit mladé lidi o tom, ţe 

„divadlo ţije―, má své kouzlo a je součástí naší kultury, není lehké. 

Proto to také nemůţe dělat někdo, koho nebaví bavit děti. Herci 

„Divadélka pro školy―, kteří zavítali mezi kasejovické ţákovské 

publikum, nás přesvědčili o tom, ţe s dětmi pracovat umí, chtějí je 

naučit něco nového a zároveň je dostatečně pobavit.   

                                                      Štěpánka Löffelmannová 

NAD HLAVAMI ŢÁKŮ LÉTAL NEPOSLUŠNÝ ČENDA 

 Po dvouleté přestávce zavítal do kasejovické základní školy sokolník Milan Zaleš. Společnost mu tentokrát 

dělali neposlušný puštík bělavý zvaný Čenda, puštík bradatý slyšící na jméno Bart, orel mořský zvaný Pat a raroh 

jiţní. Sokolník ţáky seznámil s nejznámějšími zástupci sov a dravců a připomněl jejich nezastupitelnou roli a vý-

znam v přírodě. Ţáci prvního a druhého stupně tak měli jedinečnou příleţitost zaţít zcela netradiční formu výuky, 

neboť sokolník se snaţil do svého výkladu ţáky přímo 

zapojit.  

 Ţáci se rovněţ dozvěděli, co všechno práce so-

kolníka obnáší. Poznali kompletní sokolnickou výbavu 

a některým se dokonce poštěstilo mít puštíka bradatého 

přímo na ruce. Pochopili, ţe stát se dobrým sokolníkem 

neznamená jen pořídit si několik draţších či levnějších 

krasavců z ptačí říše, ale ţe to vyţaduje mnoho času a 

vynaloţeného úsilí, aby např. práce s Čendou či Bartem 

přinesla vysněné výsledky. Puštík bělavý zvaný Čenda 

nás ale přesvědčil o tom, ţe u „poslušných― sov je to 

stejné jako u dětí. Čenda se totiţ rozhodl, ţe lítat nad 

hlavami ţáků ho prostě nebaví, na maso chuť nemá a je 

opravdu lepší se na svět dívat z výšky.  

                                     Štěpánka Löffelmannová 

  

         foto -lfs- 

 foto -lfs- 

 foto -lfs- 

 foto -lfs-  foto -lfs- 



 

 

 
Publikace „Hradiště historie a současnost“ 

a  „Historie a současnost – Zahorčičky“ 
 

Na OÚ v Hradišti jsou ještě pro zájemce v prodeji  publi-

kace o obci Hradiště, vydané u příleţitosti prvního setkání 

rodáků a přátel obce Hradiště, jejíţ vznik se datuje v letech 

1227 – 1228. Dále je nově pro zájemce v prodeji publikace 

o obci Zahorčičky. 
Kontakty: tel: 371595129, E-mail: obec.hradiste@blatna.net 

  Prvními nováčky republiky byli branci narození roku 

1899 . Zbraně, uniformy a kasárna bývalé c.k. armády poslouţily 

jako prvotní základ nového zboru. Představa, ţe duch vojska bude 

navazovat na legionářské tradice, se v mírových podmínkách neo-

svědčila. Především oslovování „ bratře― bylo odvoláno jiţ po něko-

lika měsících. Republika byla národnostním státem. Němci ani Ma-

ďaři ho za svůj nepřijali. 

Základní vojenská sluţba byla zákonem stanovena na 14 

měsíců. Na nátlak francouzských poradců ( z nichţ byl jeden náčel-

níkem gen. štábu ) byla v roce 1920 prodlouţena o 10 měsíců ( na 

dva roky). V roce 1924 bylo prodlouţení zkráceno o 6 měsíců, trva-

la tedy 18 měsíců. Zákon o 14 měsíční sluţbě měl být plně respek-

tován od roku 1933. V roce 1934 s odvoláním na zhoršení meziná-

rodní situace vojna opět doznala prodlouţení na 24 měsíců. V roce 

1936 byl zákon o 14 měsíční prezenční sluţbě zrušen. Nový zákon 

o obraně státu přímo zakotvoval dvouletou prezenční sluţbu. 

Předválečná Československá armáda byla všemoţně pod-

porována. Měla moderní výzbroj, byla pýchou státu. Strategicky se 

opírala o západní spojence Francii a Anglii. Obě mocnosti náš 

smluvní vztah tak váţně nebraly, uvaţovaly jinak. V kritické situaci 

koncem září 1938 místo vojenské pomoci ČSR se dohodly 

v Mnichově s Hitlerem o odstoupení českého pohraničí v jeho pro-

spěch. Hodily nás přes palubu, ani se nezačervenaly.  

Po odstoupení pohraničních oblastí  a vzniku druhé repub-

liky  proţívala československá armáda obtíţné období. Ještě kon-

cem roku 1938 byl propuštěn do civilu ročník 1935 (mazáci). 

V únoru 1939 pak ročník 1936. Ve zbrani zůstal jediný vycvičený 

ročník (1937), coţ bylo asi 60 000 muţů.  Z nich většina byla dislo-

kována na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

1.března 1939 byli povoláni k útvarům nováčci, ( asi 30 

000), ale to uţ se schylovalo k rozbití Československa. Dne 14. 

března 1939 odsouhlasil Slovenský zemský sněm odtrţení Sloven-

ska od Českých zemí. Téhoţ dne obsadilo Maďarsko Podkarpatskou 

Rus. 

Přítomná čs. vojska ustoupila na východní Slovensko. Poz-

ději byli evakuováni přes Moravu domů. Jednotky z východního 

cípu Podkarpatské Rusi se musely stáhnout do Rumunska. Po kratší 

internaci byly evakuovány přes Maďarsko a Rakousko.  

  (pokračování příště) 

                                                            Karel Kabátník 

Volné pokračování...tam u píseckých kasáren... 
 
 

KDYŽ VERBUJÍ BUDOU BRÁT... 

 

 
 

 

V únorovém vydání Kasejovických novin si opět 

zařádil tiskový šotek. V článku „Kasejovická 

základní škola přivítala budoucí prvňáčky― na str. 7 

způsobil gramatické chyby. Redakce se tímto za 

jeho počínání autorce článku omlouvá. 

                              -rkn- 
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 Tradiční průvod masek o letošním masopustu v 

Radošicích a Starém Smolivci byl k vidění i v letošním 

roce. Pravé zimní počasí, grog, svařák, klobásy a něco 

ostřejšího na zahřátí provázelo v Radošicích dvacet pět 

a ve Smolivci více neţ třicet masek. Přinášíme fotogra-

fie z obou obcí.                      -vb- 

foto -vb- 

foto -vb- 

foto -vb- 

mailto:obec.hradiste@blatna.net


 

 

 

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Ing. Luboš H O Š E K - soudní znalec 

 

 

ODHADY A ZNALECKÉ POSUDKY 
- pro účely dědického řízení 

- pro účely převodu nemovitostí 
- tržní odhady nemovitostí 

- oceňování stavebních poruch 
 

5. května 662, 336 01 Blovice 
tel. 602 165 834, 371 523 005 

E-mail: hoseklubos2@seznam.cz 
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UNIVERSITA TŘETÍHO 
VĚKU ZAHÁJILA  

OPĚT NOVÝ SEMESTR 

  

  

 Doznívající záţitky ze slavnostního 

ukončení zimního semestru university pro 

„starší a pokročilé― vystřídalo překvapení z 

vysokého počtu studentů, kteří se sešli 

17.února 2010 v Kulturně společenském a 

vzdělávacím centru města Kasejovice, aby 

za účasti paní starostky Marie Čápové zahá-

jili letní semestr.  

 Z dosud nabízených kurzů jsme jako 

další  vybrali téma LESNICTVÍ, neboť oče-

káváme, ţe informace i osvěta v tomto obo-

ru jsou pro posluchače nejen potřebné, ale i 

ţádané. Zda se naplní naše očekávání, bude-

me moci posoudit po cyklu šesti přednášek. 

 Je povzbuzující, ţe studenti - senioři 

různých věkových skupin se nenechávají 

odradit moderními způsoby komunikace, 

ale přijímají je, ať uţ pasivně, či aktivně.   

                     -mp- 

 

 
 
 

 

 

 

 

Rozloučení s masopustem jsme si ve školce udělali hned 

dvakrát. Poprvé to bylo na Pyţamovém bále, kde děti tančily 

v nočních košilkách a pyţamech. Někteří měli i slušivé spací če-

pečky. Jako na ţádném bále nesmí chybět ţidličková, i u nás má 

také bohatou tradici a úspěšně se do ní zapojují i ty nejmenší děti. 

Neméně úspěšný byl i „Ptačí tanec―. Také nechybělo losování 

tomboly z klobouku. Po ukončení bálu si děti pochutnaly na kobli-

hách. 

Druhým bálem byl Maškarní bál. Děti si z domova při-

nesly masky a tančily a tančily. Ve víru tance bylo vidět princez-

ny, motýlí vílu, bílé paní, kovboje i pejska s tygříkem. Také se 

konala velká módní přehlídka všech masek a soutěţ v házení papí-

rových krouţků. Odměna byla sladká a to byl také konec masopus-

tu v naší MŠ.  

     Svatava Šlajsová, MŠ Starý Smolivec 

 

Mateřská škola „ U veverky―  
ve Starém Smolivci pořádá  

v úterý 16. 3. 2010 

 od 7. 30 do 15. 30 hod zápis dětí.  

foto -mc- 

  

Advokátní kancelář JUDr. Václava Vladaře 
 

oznamuje 

otevření pobočky kanceláře v Nepomuku 
v areálu provozovny stavebnin UNIBRICK s.r.o. 

Kozlovická 418 (areál bývalých Silnic Nepomuk, naproti Pyramidě) 

počínaje dnem 01.03.2010 
  

Úřední doba: 

Pondělí od 10.00 do 17.00 
  

Činnosti kanceláře: 

● poskytování právních sluţeb v oblasti práva občanského, 
      obchodního, pracovního, rodinného a trestního 
● sepis a vyhotovení smluv na převod nemovitostí (kupních, 

     darovacích, směnných, atd.),včetně zastupování při vkladových     

      řízení u Katastrálního úřadu 
● zakládání a změny obchodních společností, 

             včetně zastupování při řízení u Obchodního rejstříku 
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 Ještě před sněhovou nadílkou byl na rozmáčené ploše 

obecního hřiště v Nezdřevě odpálen jiţ podruhé novoroční oh-

ňostroj. Zhlédlo ho na dvě stě jak místních, tak chalupářských i 

přespolních diváků. Nádhernou více neţ desetiminutovou podíva-

nou připravila firma Ohňostroje Bystřický za 15 000 korun. Za-

jištěno bylo i občerstvení v klubovně SK Nezdřev. 

 Týden po ohňostroji se konala veřejná Výroční valná hro-

mada místního Sboru dobrovolných hasičů, na které převzalo 13 

členů Čestné uznání a osm hasičů medaili Za věrnost. Valné hro-

mady se zúčastnil i starosta okresního výboru SDH pan Josef 

Černý, který kromě tradičních zpráv o činnosti vyslechl i ţivou 

diskusi o loni nově zavedených pravidlech hasičských soutěţí. 

Všichni diskutující odmítli losování na jednotlivé posty 

v soutěţícím druţstvu. Srozumitelnými argumenty obhájili svůj 

postoj na loňském okrskovém hasičském cvičení v Kladrubech, 

kdy třebaţe byli dobře připraveni, právě kvůli novým pravidlům 

odmítli nastoupit. 

 Za čtrnáct dní se uskutečnila další velká akce – hasičský 

bál. Patřil v posledních letech k těm jednoznačně nejvydařeněj-

ším a ti, kteří tentokrát nepřišli, mohou jen litovat. O tom svědčí i 

to, ţe taneční zábava se skupinou Orchidea končila aţ v půl páté 

ráno. Regulérnost půlnočního losování hlavních cen bohaté tom-

boly byla dána tím, ţe se ho zhostil praţský právník JUDr. Petr 

Mrázek, který spolu s moderátorem tohoto aktu vytvořili celkem 

zábavnou dvojici. 

 Poslední lednová sobota patřila v nezdřevském hostinci 55 

dětem a 65 dospělým jejich doprovodu. Dětský karneval 

s hudbou manţelů Váchových naplnila spousta nápaditých ma-

sek, tanečního reje i soutěţí se sladkými odměnami a také rozma-

nité ceny bohaté tomboly. Hlavně však dominovala dětská radost 

a cvakající fotoaparáty dospělých, kteří si nemohli své potomky 

nezvěčnit. A protoţe venku bylo pěkně nasněţeno, děcka s chutí 

a nespoutanou rozpustilostí zasněţila sebe i podlahu sálu obrov-

ským mnoţstvím konfet. 

 V závěru karnevalu připomněl starosta pan Petr Chlanda 

největší akci, která letos Nezdřev čeká. Čtvrtý ročník soutěţe Hry 

bez hranic se na zdejším hřišti uskuteční v sobotu 26. června od-

poledne. Přípravy na tento podnik se v Nezdřevě jiţ rozbíhají. 

 Událostmi nabitý leden skončil s pocitem zdařilosti. O 

zdar těch příštích akcí se jistě všichni Nezdřevští (včetně chalu-

pářů) přičiní s urputností sobě vlastní. 
 

Uţ se zvolna blíţí ta červnová sláva 

Na koho asi pohár vítěze mává 

Všichni se na vítězství těší 

Teď zatím venku pořád sněţí 
 

                                                                            Jiří Čepelák 

 

(pokračování ze strany 1) 
 

 Členky místního Českého červeného kříţe by chtěly touto cestou poděkovat všem, kdo se na 

přípravě celé akce podíleli. Zvláštní poděkování patří sponzorům, kteří svými dary přispěli do tombo-

ly. Jmenovitě se jedná o tyto sponzory: Leifheit (BTF) Blatná, Ţíla – potraviny Blatná, John-Deer-

Strom Lnáře, Agro Blatná, Vebor – Velký Bor, Lenali – Kladrubce, ZKD Plzeň, Česká pošta – poboč-

ka Kasejovice, Česká spořitelna – pobočka Kasejovice, Městský úřad Kasejovice, D. Jakubčíková – 

Drogerie Kasejovice, K. Šimáňová – Kasejovice, p. Vodičková, p. Vocelková a P. Šolová. Poděkování 

patří rovněţ všem, kdo se rozhodli strávit toto mrazivé odpoledne ve společnosti roztančených pohádkových a dalších bytos-

tí. A ţe jich tentokrát nebylo málo, svědčí téměř stovka dětí, která sál U Adamců zcela zaplnila.     

                                                                                    Členky Českého červeného kříţe 
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Okresní hospodářská komora Plzeň – jih se představuje       
Okresní hospodářská komora Plzeň-jih (OHK PJ) je zájmovým sdruţením podnikatelů okre-

su Plzeň - jih na základě jejich dobrovolného členství. 

 Jejím prostřednictvím se podnikatel stává členem Hospodářské komory České repub-

liky (HK ČR) a to dle zákona č. 301 Sbírky zákonů ČNR ze dne 5. května 1992 o Hospodář-

ské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  

 Hlavním cílem OHK PJ je zkvalitnění podmínek pro podnikání v našem regionu, 

ochrana a podpora podnikatelských zájmů a aktivit svých členů. HK ČR hájí a podporuje 

podnikatelský stav na celostátní úrovni.  

 Členství v HK ČR je prestiţní záleţitostí podobně jako v zahraničí. Dá se říci, ţe toto 

členství je jakousi „značkou kvality“ podnikatele a zárukou podnikatelské cti.  

 Komora reprezentuje své členy při jednání se státní správou a místní samosprávou. 

Pořádá pravidelná setkání svých členů. Aby podnikatelé mohli společně pozitivně ovlivňo-

vat celkové podmínky k podnikání v regionu, organizujeme aktivní setkání se zástupci měst 

a obcí, úřadů, atd.. Podnikatel, jakoţto člen komory ví, ţe prostřednictvím tohoto sdruţení 

pluje na jedné lodi s ostatními a není jiţ na jakémsi voru osamocen - v moři plném nástrah, 

kde nezmůţe sám nic, společně se však jiţ dokáţe ubránit. 

 Okolo nás je spousta negativních jevů, které by měly burcovat podnikatelskou veřej-

nost okresu PJ k větší organizovanosti. Díky síle stále rostoucího členského týmu vzrůstá i 

naplnění hlavního zaměření OHK Plzeň-jih, být spojencem při nelehké roli podnikatele. Je 

příjemné konstatovat, ţe jiţ byly navázány pozitivní kontakty mezi OHK PJ a FÚ Přeštice, 

Krajským úřadem PK a s mnohými představiteli měst PJ. 

 Členové jsou pravidelně a průběţně informováni o všech aktualitách, akcích a zají-

mavostech z podnikatelského prostředí. Mají moţnost vytvářet sekce sdruţující podnikatele 

společných zájmů ve stejné oblasti. OHK PJ poskytuje poradenské a konzultační sluţby 

v oblastech spojených s podnikatelskou činností a vzděláváním.  

 Organizuje exkurze do členských firem, prezentace prostřednictvím výstav a veletrhů 

řemesel, účast na akcích spojených s prezentací středních škol a budoucích pracovních pří-

leţitostí, zaměřených především na vycházející ţáky ZŠ a jejich rodiče.  

V loňském roce se konal 5. listopadu v KKC Přeštice první ročník Veletrhu perspektivy řemesel, který zaznamenal 

velice pozitivní ohlas i úspěch. 

    OHK Plzeň-jih se těší na Váš zájem a vstup do společných řad, na Vaši návštěvu a další vzájemnou spolupráci. Kancelář se 

nachází v Přešticích, ul. Na Chmelnicích 1257(v přízemí červené dvoupatrové budovy pod Penny Marketem) a je snadno do-

stupná z hlavní příjezdové silnice od Plzně.  

    Úřad lze kontaktovat telefonem na číslech + 420 / 377 320 290, + 420 / 606 368 194 nebo e-mailem na adrese  

info@ohkplzen-jih.cz. Více informací je moţné nalézt na našich internetových stránkách http://www.ohkplzen-jih.cz.     

                                      

     Ing. Miloš Fürst, Eq.M.              Josef Skala, Cert.Mgmt. 

       předseda OHK PJ    místopřeseda OHK PJ 

 

 

 
 
 

Od poloviny měsíce února mají ţáci kasejovické základní školy moţnost vlastnoručně si 

vyzkoušet, jak vzniká hliněný výrobek. Ţákům je ve škole k dispozici nově zřízená keramic-

ká dílna, kterou mohou navštěvovat při výtvarném krouţku. Tento krouţek probíhá na škole 

v rámci projektu „Poznáváme svůj kraj―, jehoţ realizace byla zahájena před necelým rokem.  

V keramické dílně si tak ţáci mohou zhotovit hliněné výrobky, seznámit se s procesem 

jejich vypalování a malování glazurami. Část výrobků bude moţné si prohlédnout na různých 

výstavách pořádaných školou, nebo v prostorách školy, k jejichţ výzdobě budou pouţity.                                                                                                            

                                      -lfš-  

 

 

mailto:info@ohkplzen-jih.cz
http://www.ohkplzen-jih.cz
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—————————————————— 

● Prodám seno dobré kvality. Tel.382  

      21 00 88, nebo 603 393 517. 

 

● Prodám přívěs za os. auto, loţná plocha 

2050/1200. Tel: 774 270 554 

 

P r o d e j   s l e p i č e k  
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb 
 

opět prodává slepičky snáškových ple-
men Hisex hnědý, Tetra hnědá a Domi-
nant  žíhaný, kropenatý, černý a modrý. 
Stáří slepiček: 17-20 týdnů.  
Garantujeme začátek snášky maximál-
ně do 4 týdnů od data prodeje. 
Cena 138 – 148 Kč / ks dle stáří. 
Je možno si telefonicky objednat i  
slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks. 
 

Prodej se uskuteční  

v sobotu 27.března 2010  
v 16. 40 hod.  

Kasejovice – u fotbalového hřiště.  
 

Případné bližší informace na tel.čísle: 
728605840, 606490805,  
415740719, 728165166. 

Mateřské centrum  

 

 

 

zve do svých řad další maminky s dětmi.  

 

MC je otevřeno vţdy  

v pondělí od 16 hodin  

v Kulturně společenském 

centru na náměstí . 

 

  

 

 

 

      Dne 13.února 2010 se sešlo 10 manţelských ne-

bo spolu chodících párů na jiţ v pořadí 4. míčovém 

víceboji smíšených dvojic. Soutěţilo se v šesti míčo-

vých disciplínách a to ve fotbale, stolním tenisu, 

florbale, košíkové, volejbale a badmintonu. Sedmá 

soutěţ nebyla ze sportovního soudku, ale spíše 

„kulturní záleţitost―. 

     Díky spolupráci s kapelníkem známé kasejovické 

skupiny BRUMENDO Romanem Horalem se nám podařilo zorganizovat stá-

le populárnější KARAOKE, při kterém se většina účastníků příjemně odrea-

govala po tuhých bojích na palubovce naší tělocvičny. Celým odpolednem se 

vinula přátelská atmosféra a všichni hráči i přihlíţející byli podle jejich slov 

nadmíru spokojeni. Musíme ještě vzpo-

menout ty nejlepší páry ve sportovním 

klání: 

1) Šimůnková Jarka, Kuryluk Tomáš 

2) Marie a Libor Kulíkovi 

3) Jarka a Venca Šmídovi 

4) Tereza Sudová a Petr Kališ 

5) Martina a Pavel Vodičkovi 

             -lk- 

 

foto -lk- 

 

 

foto -lk- 


