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

Z obsahu ……... 
 Pozvánka na stylový koncert 
 Mimořádně talentovaný šesťák  

   dobyl republiku  
 Fotbalové jaro v Kasejovicích 

   Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 7.6. 
2006. Příjem příspěvků do č.  6/2006 KN  je do  
28.5. 2006                                                     -rkn- 

RUMUNSKÁ DELEGACE  
NAVŠTÍVILA TAKÉ KASEJOVICE 

 V prvním dubnovém týdnu navštívila Českou republiku os-
mičlenná delegace z Rumunska. Hlavním obsahem jednání obou 
stran byly možnosti budování infrastruktury, jednání o možných 
společných projektech mezi Českou republikou a Rumunskem, 
eventuelně mezi jejich jednotlivými kraji, zejména v oblasti agrotu-
ristiky a ekologického zemědělství. 

Rumunskou stranu zastupovali především Adrian Miroslav Mer-
ka, poslanec rumunského parlamentu za DSSCR, František Draxler, 
předseda České jihobanátské pobočky DSSCR, Horia Irimia, místopřed-
seda župní rady a za městečko Gerník Josef Mašek. Rumunská delegace 
zde měla možnost vystoupit se svou vlastní prezentací, jejímž cílem bylo 
přilákání českých podnikatelů do župy. 

Po příjezdu do Prahy byli účastníci rumunské delegace přijati na 
ministerstvu zemědělství a poté místopředsedou senátu Petrem Pithar-
tem. Na programu měli rovněž návštěvu mezinárodního veletrhu země-
dělské techniky TechAgro v Brně. V dalších dnech se rumunští předsta-
vitelé věnovali návštěvě Plzeňského kraje. Zde byli přijati náměstkyní 
hejtmana Olgou Kalčíkovou. Kromě Plzně navštívili také Švihov, Běši-
ny, Klatovy a Kasejovice. 

V Kasejovicích přijala delegaci starostka Marie Čápová. Rumun-
ští zástupci se zajímali  především o místní infrastrukturu, zejména o to, 
z jakých zdrojů se ji podařilo financovat. Zajímali se také o vybudování 
kanalizace a ceny vody pro soukromé osoby a podnikatele. Součástí je-
jich návštěvy byla rovněž prohlídka místního podniku P a V Eletronic 
zabývající se výrobou vinutých dílů, jehož firma se buduje v rumunském 
Gerníku.                                                                  pokračování  na str. 3 

Milí spoluobčané, 
do parlamentních   

voleb zbývají poslední týdny. 
Ve dnech 2. a 3. června bude-
me mít po čtyřech letech opět 
m o ž n o s t  p ř i s t o u p i t 
k volebním urnám a svým 
hlasem ovlivnit politický vý-
voj pro následující období. 

Ačkoliv jsou mnozí z nás zklamáni a často 
znechuceni současným politickým vývojem, o to 
více bychom se měli snažit a mít zájem danou 
věc změnit. Neměli bychom říkat, že k volbám 
nepůjdeme, protože to nemá žádnou cenu. Nao-
pak bychom se měli snažit svým hlasem podpořit 
politickou stranu, která je nám blízká, se kterou 
sympatizujeme. Je v našem osobním zájmu sle-
dovat volební programy jednotlivých kandidují-
cích stran. Pečlivě bychom měli zvážit, čí pro-
gram je pro nás přijatelný a hlavně v daných spo-
lečenských podmínkách realizovatelný. 

Osobně kandiduji za Křesťanskodemokra-
tickou unii – československou stranu lidovou 
v Plzeňském kraji na 5.místě. Zcela otevřeně 
však říkám, že mou plnou podporu mají favorité 
plzeňské lidovecké kandidátky – Jaroslav Lob-
kowicz a Jiří Vačkář. Oba byli poslední dubnové 
pondělí účastníky minikotle, který se odehrál 
v Kasejovicích. 

Jaroslav Lobkowicz a Jiří Vačkář náleží 
v Plzeňském kraji ke známým osobnostem. Po-
kud se jedná o naší obec, Kasejovice dobře znají 
a vždy je v maximálních možnostech podporovali 
v celé řadě stavebních, kulturních aj. akcích. 

Ve dnech konání voleb bychom tedy roz-
hodně neměli zůstat sedět doma, ale přijít do vo-
lebních místností a svým hlasem podpořit nám 
blízkou či sympatickou politickou stranu. 

Všem spoluobčanům bych chtěla do dal-
ších jarních dnů popřát hodně síly a do začátku 
měsíce června jasnou mysl a pevnou ruku. 

           Marie Čápová, starostka Obce Kasejovice 

Marie Čápová,  
starostka Obce  

Kasejovice 
   Foto -jc- 

OBEC KASEJOVICE INVESTUJE  
DO CHODNÍKŮ I V LETOŠNÍM ROCE 

V měsíci dubnu proběhala v ulici u řadových domků  v Kasejovicích 
oprava chodníků, která si z obecní pokladny vyžádala přibližně 200 tisíc 
korun (více foto).                                                                               -rkn- 

Foto -mr- 

 

SLOVO 
 STAROSTKY 
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Usnesení z veřejného zasedání  
Zastupitelstva Obce Hradiště  

konaného  dne 14.4. 2006  
ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
SCHVALUJE: 
 Vstup obce Hradiště do „Zájmového sdružení právnických 

osob PRÁCHEŇSKO“ se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Ho-
ražďovice a úhradu vstupního poplatku a členského příspěvku za 
rok 2006 
 Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických 

osob Prácheňsko ze dne 25.6. 2001 
 Stanovy „Zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko“ 

ze dne 25.6. 2001 
 Cenovou nabídku elektroinstalace do kaple v Hradišti ze dne 

10.4. 2006 od fa. ELEKTRO - Stanislav Uhlík v celkové částce 
27 047,60 Kč 
 Osvobození od poplatku za likvidaci komunálních odpadů za 

rok 2006 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 dvěma žadate-
lům dle přílohy k tomuto usnesení 
 V rámci komplexní pozemkové úpravy k. ú. Nezdřev prove-

dení změny hranice mezi obcí Hradiště a obcí Nezdřev v k. ú. 
Bezděkov a v k. ú. Nezdřev dle výkazu o celkových výměrách č. 
252-2004 /přírůstek 3082 m2 do k. ú. Bezděkov/ 
BERE NA VĚDOMÍ:    
 Žádost o příspěvek na ekologické vytápění od  V. Ch., bytem 

Hradiště  
 Zprávu starosty obce o jednání s ředitelem a provozním ná-

městkem SÚS Starý Plzenec o stavu státních komunikací v na-
šem obvodu a ústní žádost starosty obce o vyřešení současného 
stavu na komunikacích 
 Dopis ZKD Plzeň ze dne 13.3. 2006 ohledně prodejny v Hra-

dišti 
 Zprávu o získání dotace na opravu autobusové čekárny v 

Bezděkově                          ALŽBĚTA TESAŘOVÁ, OÚ Hradiště 

Usnesení z 2. zasedání  
 Zastupitelstva obce Oselce 
 konaného dne 20.4. 2006  

Usnesení z veřejného  
zasedání Zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec 

konaného dne 31. března 2006 

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 

 Informace o bezdrátovém rozhlase 

 Návrh na odkoupení pohostinství v Oselcích  
SCHVALUJE: 

 Program druhého veřejného zasedání 

 Návrhovou komisi ve složení Václav Zoubek, Jiří Jirka a 
zapisovatelku Evu Pružincovou 

 Ověřovatele zápisu Ing. Václava Bumbičku a Boženu Raško-
vou 

 Z akcí na rok 2007 uvolnit 80 0000 Kč na projekt opravy 
silnice Kotouň-Řesanice 

 Zakoupit a vysázet túje před hřbitovní zdí 
 Pronájem bytu panu J. M., bytem Nýřany v případě složení  

částky 58 500 Kč 
NESCHVALUJE: 

 Pronájem bytu v Kotouni panu J. B., bytem Přebudov  
UKLÁDÁ: 
    Upozornit majitele kotouňského kravína a prasečáku 
pana Česana na otevřené a nezajištěné jímky   

                             Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce  

ZASTUPITELSTVO OBCE 
SCHVALUJE: 
 Ověřovatele zápisu p. Skuhravého, p. Krejčíka 
 Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2006 na 6 400 000 

Kč 
 Úhradu nákladů na instalaci připojení rychlého inter-

netu v jednotlivých obcích 
UKLÁDÁ: 
Starostovi obce 
 Zajistit zpracování projektů na obecní byty do konce 
června 2006 

BERE NA VĚDOMÍ: 
 Část obyvatel obce Radošice nesouhlasí s výstavbou 

větrné elektrárny v k. ú. Radošice z důvodu hrubého 
narušení rázu krajiny 
 Zprávu J. Spoura, starosty honebního společenstva, 

které vyslovilo nesouhlas s výstavbou větrné elektrár-
ny v k. ú. Radošice 
 Vyjádření mysliveckého sdružení, které vyslovilo 

nesouhlas s výstavbou větrné elektrárny, podložený 
členskou základnou 

               Václav HLINKA, starosta Obce Mladý Smolivec       

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

se uskuteční 
 

Starostka obce Kasejovice Marie Čápová podle § 14c 
písm. f) zákona č. 121/2002 Sb. (úplné znění zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vy-
plývá z pozdějších změn) zveřejňuje informaci o počtu a 
sídle volebních okrsků.    
Místa konání voleb: 
Volební okrsek č. 1  KASEJOVICE 
Volební okrsek č. 2  POLÁNKA 
Volební okrsek č. 3  ŘESANICE 
Volební okrsek č. 4  ÚJEZD U KASEJOVIC   
Volební okrsek č. 5  CHLOUMEK 
Volební okrsek č. 6  KLADRUBCE 
Volební okrsek č. 7  PODHŮŘÍ                         -rkn- 

dne  2. června 2006  
v době  od  14.00 do 22.00 hodin 

dne  3. června 2006 
v době  od 8.00 do 14.00 hodin 



 

 

 
Květen  2006                                                            str. 3                                                 Číslo 5; ročník XI. 

NAROZENINY  V KVĚTNU OSLAVÍ 
88 let Marie CHLANDOVÁ Hradiště 
87 let František ŠMOLÍK Radošice 
86 let Jarmila ZACHOVÁ Starý Smolivec 
85 let Anna MAŠKOVÁ Přebudov 
  Božena ŠIMONOVÁ Nezdřev 
84 let Naděžda ŠOURKOVÁ Kladrubce 
82 let Marie VAVŘIČKOVÁ Nová Ves 
  Václav ZOUBEK Kotouň 
81 let Marie ZRŮSTOVÁ Mladý Smolivec  
80 let František NOVOTNÝ Kasejovice 
79 let Anna DŽISOVÁ Nezdřev 
78 let Václav BEHENSKÝ Řesanice 
77 let Marie ŠTĚPÁNKOVÁ Kotouň 
  Jan KRLIŠ Nezdřev 
76 let Bohuslav DOBIÁŠ Budislavice 
  Vlasta RŮŽIČKOVÁ Kotouň 
75 let Jaroslav VODIČKA Kasejovice 
  Jarmila FAMĚROVÁ Mladý Smolivec 
  Zdena KRLIŠOVÁ Nezdřev 
74 let Miloslav KARLÍK Újezd 
  Barbora HLINKOVÁ Radošice 
  Adolf RAŠKA Oselce 
73 let Zdeňka DARDOVÁ Kasejovice 
  Josef  URIÁNEK Nezdřev 
72 let Josef TALŮŽEK Kladrubce 
  Vladimír MATZ Kasejovice 
  Marie NACHTMANOVÁ Budislavice 
  Anna ČOUDKOVÁ Oselce 
71 let Adolf  JIŘINEC Bezděkov 
  Václav SILOVSKÝ Kasejovice 
  Olga SLANCOVÁ Kasejovice 
  Vlasta ŠKUDRNOVÁ Řesanice 
70 let Václav SLUKA Budislavice 
  Věra FRÜHAUFOVÁ Mladý Smolivec 
65 let Václav KOPÁČEK Mladý Smolivec 
  Anna JÁROVÁ Kotouň 
  Jiří PROKOP Kotouň 
60 let Marie KOVÁŘOVÁ Bezděkov 

B l a h o p ř e j e m e   ! ! !  

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Barbora LEVÁ, Kasejovice 

narozena  24.3. 2006 
Jozef SWIETOŇ, Kasejovice  

narozen 8.4. 2006 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 
Jana SVOBODOVÁ, Řesanice 

narozena 1920, zemřela 28.2. 2006 
Vlastimil KOUKAL, Oselce 

narozen 1942, zemřel 28.3. 2006 
Antonín MORAVEC, Budislavice 
narozen 1933, zemřel 4.4. 2006 

Jiřina BLOVSKÁ,  Újezd  
narozena 1930, zemřela  22.4. 2006 

František LUKÁŠ, Dožice 
narozen 1918, zemřel 24.4. 2006  

Josef TOMÁŠEK, Dožice 
narozen 1936, zemřel 26.4. 2006 
Jiřina KRÝDOVÁ, Mladý Smolivec 
narozena 1926, zemřela 2.5. 2006 

INFORMACE Z KASEJOVICKÉ 
KNIHOVNY 

 Nové knižní tituly 
Beletrie pro dospělé: 

 Legendy staré Šumavy 
 Rašek Antotnín: První nevěra 
 Vandenberg Philip: Faraonův komplot 

 Naučná literatura pro dospělé:  
 Mc Carthy Peter, Mike Syron: Tanková válka 
 Lanning Michael: Sto bitev 
 Paine Lauran: Admirál Canaris a Abwehr 
 Velká encyklopedie zeměpisu 

 Literatura pro děti a mládež: 
 Heyduk Richard: Naši trpaslíci, Jak hledali poklad 
 Heyduk Richard: Naši trpaslíci, Návštěva u čaroděje 

 Naučná literatura pro děti mládež: 
 Čéman Richard: Vesmír 1, Sluneční soustava 
 Čéman Richard: Vesmír , Hvězdy, galaxie 
 Dawidson S., Unwin M.: Tajemství světa zvířat 
 Kaysler Reneé: Přítel lesa, příručka pro mladé skauty 
 Knihovna nabízí přístup veřejnosti na internet zdarma, 

max. délka použití pro jednotlivce je 30 minut.               -lfš- 

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

Telefon: 371 585 156 

DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME 
77 let       Růžena MALEČOVÁ        Hradiště 
78 let       Marie ČERVENÁ       Zahorčičky 

 Obecní úřad Hradiště se omlouvá  jubilantům  
za opožděné blahopřání.  

dokončení ze str. 1 
RUMUNSKÁ DELEGACE  

NAVŠTÍVILA TAKÉ KASEJOVICE 
Nechyběla ani prohlídka nově zrekonstruované budo-

vy kasejovické základní školy. Tu obdivoval především 
ředitel české školy ve Svaté Heleně v Banátu. I tam mají 
novou školu, kterou však v současné době navštěvuje pouze 
padesát dětí. Svůj obdiv sklidilo i víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem, jež je možné využít pro jedenáct druhů 
sportů. Z Kasejovic se rumunská návštěva přesunula do 
Běšin, kde měla připravený další program.                     -lfš- 
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MIMOŘÁDNĚ TALENTOVANÝ 
 ŠESŤÁK DOBYL REPUBLIKU  
Opravdu mimořádné studijní nadání v sobě skrývá žák šesté 

třídy kasejovické základní školy. Dvanáctiletý Vojtěch Fiala totiž 
prokázal suverénně největší znalosti v oblasti zeměpisu v soutěži 
stejně starých žáků z celé České republiky, kteří se sešli koncem 
dubna v Libochovicích. Zajistil si tak místo v prestižní znalostní 
soutěži Expedice Eurorebus 2006 po vybraných evropských zemích. 

 Úspěšná mise žáka šesté třídy v zeměpisné olympiádě začala 
vcelku nenápadně, druhým místem v okresním kole. Krajské kolo 
však už Vojta suverénně vyhrál stejně jako kolo celostátní. Tento 
výjimečný úspěch a mimořádné nadání si zaslouží velkou poklonu. 
                          Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní škola Kasejovice 

Foto č. 1 Vojtěch Fiala při práci v celostátním kole olympiády v Libochovi-
cích. Foto č. 2  Vojtěch Fiala při převzetí hlavní ceny. Foto č. 3 Vojtěch 
Fiala  po vyhlášení výsledků a převzetí ceny.                                    Fota  -jv-        

1

2. 3. 

 Cyklista z „konce světa“ přednášel ve škole 
 Jeden z dvojice dobrodruhů, kteří v roce 2005 absolvovali na 

kole šest tisíc kilometrů dlouhou cestu z Blatné až na „konec evrop-
ského světa“, přednášel žákům druhého stupně naší školy. František 
Šesták se se svým kamarádem Františkem Česánkem vydal na tuto 
pouť, aby tak připomněl pětisté čtyřicáté výročí diplomatické mise 
pana Lva z Rožmitálu a z Blatné po západoevropských zemích, která 
se z popudu krále Jiřího z Poděbrad uskutečnila v roce 1465. Mimo-
řádný sportovní, ale také vlastenecký výkon přiblížil našim žákům 
ve velmi zajímavé a inspirující besedě. 
                        Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy  Kasejovice 

 Žáci vyráběli a prodávali  
Velikonoce ve škole 

 Zajímavý projekt zrealizovali žáci a učitelé 
kasejovické školy u příležitosti uplynulých Veliko-
noc. Žáci strávili celodenní vyučování netradičně 
výrobou kulinárních či dekorativních velikonočních 
předmětů, které potom ten samý den nabídli k prodeji 
nejen svým spolužákům, ale také široké veřejnosti, 
které byla škola do odpoledních hodin otevřena. Lví 
podíl na úspěšně zrealizovaném projektu má paní 
učitelka Jitka Matasová, která ho vymyslela a společ-
ně s ostatními učiteli a žáky druhého stupně také zrea-
lizovala. 
   Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice 

Velikonoční beránci z dílny žáků II. stupně základní školy 

Pletení pomlázek při „Velikonočním dni“ ve škole  

Rodiče žáků nakupující velikonoční dekoraci          Fota -jv- 
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ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY  
Z MATEŘSKÉ  ŠKOLY KASEJOVICE  
    Každých čtrnáct dní funguje při mateřské škole KLUB MA-

MINEK a to vždy v den, který si sami určí. Maminky mají mož-
nost se svými dětmi — budoucím mateřáčky – navštívit školku, 
seznámit se s prostředím, popovídat si navzájem o svých rados-
tech i starostech se svými ratolestmi. Děti se seznamují s budoucí-
mi kamarády, společně si pohrají ve třídě i na zahrádce.  
    V polovině měsíce května navštíví školku oblíbené divadélko 

Úsměv s Muzikantskou pohádkou — místo houslí hřebínek, hrnec 
jako bubínek, staré koště místo basy, struny jsou jen moje vlasy 
— za činely poklice, sláva naší muzice ! 

VELIKONOCE NA PRVNÍM STUPNI 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Úterý 11.dubna 2006 bylo pro všechny žáky a žákyně trochu 
výjimečné. 

Děti do školy nešly s taškami na zádech, ale nesly si jen 
malé batůžky s věcmi potřebnými na „Velikonoční den“. 

Během tohoto dne žáci vytvářeli velikonoční výrobky 
z papíru nebo zdobili 
kraslice. 
     Po zdárném dokonče-
ní činnosti se žáci přesu-
nuli do tělocvičny školy, 
kde proběhl turnaj ve 
vybíjené mezi 2. a 3. tří-
dou a mezi 4. a 5. třídou. 
Prvňáci si zahráli sami. 
     Součástí Velikonoční-
ho dne byla také soutěž, 
vyhlášená týden předem.    
Do soutěže se mohly 

zapojit děti s výrobky vyrobenými doma. Celkem na výstavce bylo 
41 přinesených soutěžních výrobků, ze kterých sami děti vybíraly a 
hodnotily ty nejlepší. Na 1. místě se umístil „Květník s beránkem“ 
od Vlaďky Slavíčkové ze 3. třídy, na 2. místě se umístily dva vý-
robky: „Labuť od Terezky Rousové z 1. třídy a „Proutěný květník“ 
od Lukáše Maška ze 3. třídy. Třetí místo obsadil „Zajíc“, kterého 
vyrobil Tomáš Uriánek ze 4. třídy. Vyhodnoceno bylo i   4. místo, 
na kterém se umístilo šest výrobků. 

Za snahu, píli a účast v soutěži byli odměněni sladkostmi 
nejen výherci, ale i ostatní soutěžící.       
  Šárka VOCELKOVÁ, učitelka I. stupně Základní školy Kasejovice 

Obrázek s velikonoční tématikou 
 nakreslila Tereza Šoralová 

Část soutěžních velikonočních výrobků                                           Foto -jv- 

Obrázky zvířátek zleva kotě a králíčky nakreslily Lucinka 
Kurcová a Míša Hrachovcová z Mateřské školy Kasejovice 

     Děti začínají jezdit na plavání do ÚSP Mačkov, 
kde na ně čeká ideální prostředí  na seznámení s vo-
dou, tobogánem a různými vodními hrátkami.    
     31. května se uskuteční oslava Dne dětí, tento-

kráte v režii Českomoravské stavební spořitelny. Na 
zahrádce bude pro děti připraven velký skákací 
HRAD, soutěže, pohádka, drobné dárečky a také 
opékání vuřtů - začátek od 13.00 hodin.   
     Uzavření mateřské školy během prázdnin je 

předběžně naplánováno na měsíc srpen od 1.8. do 
1.9. 2006. Školní rok začíná v pondělí 4. září 2006. 

                Alena BRAUNOVÁ, učitelka mateřské školy  

Pozvánka na stylový koncert 
MUSICI CORONAE REGNI 

 neděle 21. května 2006 
v bývalé židovské synagoze  

v Kasejovicích od 18.00 hodin 

Na programu: 
A. Vivaldi, J. Ph. Rameau, J. Haydn, W. A. Mozart, J. 
S. Bach -  Ch. Gounod, L. V. Beethoven, C. Franck, R. 
Schumann, F. Schubert, P. Mascagni, A. Corelli, A. 
Dvořák R. Schumann, G. F. Händel.   

Koncert se uskuteční pod záštitou 
 kandidáta na poslance v Plzeňském kraji  

Ing. Jiřího Vačkáře. 

Účinkují: 
Markéta Hejsková, el. varhany 

Ladislav Šmejkal, housle 
Eva Charvátová, zpěv 

 
Žáci a učitelé Základní 

školy Kasejovice  
zvou  širokou veřejnost  

NA TRADIČNÍ AKADEMII 
ve středu 10. KVĚTNA 2006 

od 16.00 hodin 
do tělocvičny v Kasejovicích 



 

 

ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA 
Farní úřad Kasejovice oznamuje 

 občanům, že od května 2006 má nové 
 telefonní číslo 731 402 944.  

Doposud užívané telefonní číslo se  tímto ruší.                     
                                                      Mgr. Jiří Čepl 

VÝZVA OBCE HRADIŠTĚ 
     Obec Hradiště připravuje na příští rok vydání ob-
rázkového kalendáře a zpracování historie našich obcí 
Hradiště, Zahorčiček a Bezděkova. Z tohoto důvodu 
prosíme občany o zapůjčení dobových /starých/ foto-
grafií z výše uvedených obcí.  
    Fotografie přijímáme na Obecním úřadě v Hradišti 
v pracovní době nebo po telefonické domluvě si je u 
Vás vyzvedneme.   

    Informace na telefonním čísle 371 595 129 
nebo e-mail adrese obec.hradiste@blatna.net . 
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pokračování z minulého čísla 
ZA OSUDY ŽIVOČICHŮ část V.  

Bývali ve skvělé kondici, s červeným protučněným masem, jiker-
načky o mnoho větší než mlíčňáci. Cestou nepřijímali potravu, a 
proto se nedali lovit na udici. Ve Starých letopisech českých se do-
čítáme, že r. 1507 u Nelahozevsi zatáhli na lososi síť a v ní jich 
bylo tolik, že když vyskakovali ze sítě, naráželi ve vzduchu na sebe 
a vypadalo to, jako kdyby někdo tloukl dvěma prkny o sebe. Byl to 
prý takový třeskot, že rybáři s hrůzou pustili sítě a utekli z řeky. 
Podobné zprávy o hojnosti lososů pocházejí i od Bohuslava Balvína 
(asi z roku 1630). Potvrzuje se rovněž, že jednotlivé roky se  mo-
hutností tahu od sebe lišily. 
 Zpráv o množství nachytaných lososů jsou časté a pocházejí 
z různých míst. Nejčastěji byli chytáni ve vorových propustech u 
jezů do lososnic - též stup zvaných a to tak důkladně, že jedinci 
mohli proplout volně jen ve chvílích, kdy proplouval nějaký vor 
nebo loď a lososníci museli vrata uvolnit. 
 Urbáře velkostatků při řekách uváděli i povinnost kolik loso-
sů měli poddaní každoročně vrchnosti odvádět. V Praze bývali dvě 
lososnice. Jedna u Novotného lávky a druhá u Nových mlýnů. 
  Tady je uveden i úlovek: r.1877 - 99 lososů, 1878 - 352 ks, 
1879 - 289 lososů. Zákonná doba chránění lososů byla vyhlášena 
roku 1883 „zemským rybářským zákonem“ a trvala  od 15.9. do 31. 
12. 
 Lososi si pečlivě vybírali svá trdliště zejména na Otavě, Vl-
tavě, Divoké Orlici a Střele. Koncem května se lososí hejna rozděli-
la na páry. Tření nastávalo teprve na podzim, v říjnu. Do štěrkovi-
tých a písčitých naplavenin vytloukla jikernačka ocasem miskovitou 
prohlubeň o průměru  okolo 1 metru a hloubce do 50 cm, do ní na-
kladla své jikry. Uvádí se počet od 5 do 20 tisíc. Samec jí byl po 
boku a ihned k jikrám vypouštěl své mlíčí. Voda se zabarvila mléč-
ně do běla. Výtěr trval i několik hodin. 
  Po skončení výtěru začala samice jikry ukrývat. Přihrnovala 
na ně písek, drobný štěrk a nakonec i oblázky. Tak byly jikry chrá-
něny před vrankami, mníky, úhoři, hmyzem a skokany, ale také 
před zimními ledy, jarním táním a povodní. Ne ze všech jiker se na 
jaře vykulil potěr. Škodil jim především bahnitý nános. Čistá okys-
ličená voda horských řek bývala pro jikry a potěr nejkrásnější ko-
lébkou. 
  Mladí lososi se nazývali strdlice. Po ročním až dvouletém 
pobytu u nás o váze asi 1 kg se nenápadně vydávali po proudu řeky 
do moře. Nesnadný přístup na místa tření lososů vedl již koncem 
19. stol. k budování umělých líhní. V Čechách jich tehdy bylo vy-
budováno kolem desítky. Poblíž nás stávaly v Sušici, Kašperských 
Horách a v Tažovicích u Strakonic. 
  Problémem zůstalo získávání jiker i mlíčí k jejich oplodnění 
hned po jejich vytření. Lovci zejména v Praze, odmítali spolupráci a 
za celá desetiletí neodvedli jedinou jikru. 
  Poslední silný tah lososů v našich řekách proběhl v roce 
1895, pak už jejich počet trvale slábl. Znovu se objevili roku 1921 
pod Kolínem. Chytání propuklo znovu. V Praze ulovili 322 kg, 
1922 - 35 kg, 1923 - 53 kg, 1924 - 116 kg, 1926 - 1326 kg, 1927 - 
1742 kg; v Písku 155 kg. Kolik bylo při tom chyceno neevidova-
ných úlovků do sítí, vrší, ok nebo nabodáváním nikdo neví. Prosadil 
se bezohledný lov, žádná ochrana, žádný chov. Jarní a letní lov lo-
sosů zůstával nadále povolen. Rybáři živnostníci, pytláci, mlynáři i 
děti se vrhali na lososi a s potěšením je zabíjeli.  Dobrý úlovek měli 
ještě v letech 1932 a 1933. V roce 1934 byla uvedena do provozu 
přehrada pod Střekovem a stala se rybám trvalou nepřekonatelnou 
překážkou na jejich cestě do našich řek. 
 Krásní ušlechtilí lososi ztratili svá oblíbená místa pro svateb-
ní obřady. Naše příroda je natrvalo ochuzena, o hospodářských 
ztrátách nemluvě. 
 Ojedinělé úlovky byly zaznamenány ještě i potom. Poslední 
losos v Čechách byl uloven r. 1941 v Sušici. 
                                                              Karel KABÁTNÍK                             

KLUB PŘÁTEL ŽALUDSKÉHO ESA 
 MLADÝ SMOLIVEC A ČESKÝ SVAZ 

MARIÁŠE 
si Vás dovolují pozvat na 

V. TURNAJ XX. ROČNÍKU 
MENOX LIGY 

 V LICITOVANÉM MARIÁŠI 
v sobotu 20. května 2006 

od 9.00 hodin do budovy 
 Agrochovu Kasejovice-Smolivec a. s.  

v Kasejovicích 
Startovné 150,- Kč včetně oběda 

Program: 
do 9.00 prezentace 
9.00-9.30 losování 1. kolo 
9.30-12.30 hrací doba 1. kola 
12.30-14.00 přestávka na oběd 
14.00-17.00 hrací doba 2. kola 
17.00-17.30 vyhlášení výsledků 
Rozhodčí: Havlíček, Grüner, Kučava 
Hlavní pořadatel: Lubomír Kříž, mobil: 723 489 412 
Podmínky účasti: 
  včasná prezentace do 9.00 hodin 
  sportovní vystupování a dodržování pravidel 
a řádů   
  respektování výroků rozhodčích 

Soutěž: Turnaj je otevřený, hraje se licitovaný  
dvacetihaléřový mariáš podle platných pravidel, 

řádů a bodového systému schváleného  
Českým svazem mariáše. 

Na Vaší účast se těší vyznavači mariáše a 
Lubomír Kříž, hlavní pořadatel 

SVOZ ODPADU V LETNÍCH MĚSÍCÍCH 
Oznamujeme občanům, že zimní svoz končí 18. květ-
na 2006. Letní čtrnáctidenní svoz začíná 1. června 
2006 (22. týden). Svozy budou sudé týdny v Kasejovi-
cích i okolních obcích.  
                  Lenka SUDOVÁ, pracovnice OÚ Kasejovice  
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FOTBALOVÉ JARO V TJ SOKOL 
KASEJOVICE MÁ PRVNÍ 

 VÝSLEDKY 
Muži zapracovali  v dubnu na bodech  
V uplynulém měsíci si muži vykopali na své konto dal-

ších sedm bodů  a to díky  dvěma vítězstvím a jedné remíze. 
Opravdovým soupeřem byl pro ně v tomto měsíci jedině tým ze 
Žákavy, se kterým remízovali a který na podzim skončil 
v celkovém pořadí těsně za nimi.  

Výsledky zápasů:  
9.4. Žákava-Kasejovice 0:0; 23.4. Kasejovice-Neurazy 4:0 
(Zbyněk Adamec 3, David Fiala); 30.4. Seč-Kasejovice 2:7 
(Zbyněk Adamec 3, Lukáš Vodička 2, Vlasta Šmerák 2).  

Dvě prohry stály žáky šest bodů 
Jarní část sezóny nezačala pro družstvo žáků oproti pod-

zimu příliš příznivě. Ze čtyř odehraných zápasů v měsíci dubnu 
a počátku května byl jen jeden vítězný a jeden zápas skončil 
remízou. Mužstvo si tak připsalo pouhé čtyři body. V měsíci 
květnu ho však čekají dva zápasy se soupeři, kteří obsadili na  
podzim poslední příčky, a tak jistá vidina bodů zde jistě je. Na 
druhé straně čeká naše také utkání se soupeřem z blízkého Smo-
livce, který skončil na zimu druhý.   

Výsledky zápasů:   
 9. 4.  Žákava-Kasejovice  2:0;    23.4.   Kasejovice-Blovice     3:1 
(Martin Škyrta 2, Lukáš Kopřiva); 29.4. Dvorec-Kasejovice 2:2 
(Martin Škyrta, Václav Drnek); 1.5. Kasejovice-Nepomuk 0:2. 

Dorostenci na své body ještě čekají  
Dorost zatím zůstává svými výkony na středu. Dva sehra-

né zápasy během dubna obohatily tým o 3 body a to díky jedné 
výhře se Žákavou. Toto vítězství je úspěchem i z toho důvodu, 
že soupeř skončil na podzim dvě příčky před našimi. Převážnou 
část zápasů mají dorostenci ještě před sebou a tím i prostor pro 
prokázání svých kvalit.  

Výsledky zápasů: 
23.4. Kasejovice-Žákava 3:2 (Karel Flandera, Zdeněk Rezek, 
Jakub Frk); 23.4. Blovice-Kasejovice 2:1 (Martin Škyrta) 

Nejmenším chybí závěrečný důraz 
         Přípravka zahájila jaro ukázkovou výhrou nad týmem ze 
Žinkov  a  pěknou  remízou   s  Nepomukem.  Přestože v dalších   

OBEC,  TJ SOKOL a JSDH 
KASEJOVICE  

pořádají   
v sobotu  

27. KVĚTNA 2006 
 od 14.00 hodin 

 

 ZÁBAVNÝ DEN  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 

 na fotbalovém hřišti v Kasejovicích 
Program:  
14.00 Zahájení  
14.10 Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru PK 
– PS  Nepomuk  
14.40 Ukázka techniky Rychlé záchranné služby Vlčice,  
JSDH    Blovice a JSDH Kasejovice   
15.00 Soutěže: skákání v pytli, chůze na chůdách, střelba 
vzduchovkou na terč, hod míčem na cíl a do koše, přeta-
hování lanem, stříkání proudnicí na cíl  a další  
17.00  Volná zábava – prohlídka tahačů (TIR), pro nej-
menší šlapací   traktory nebo svezení na koni 
20.00  Posezení pro rodiče – k tanci a poslechu hraje sku-
pina Jenda   Bend 
Každé dítě obdrží za účast v soutěži malou 
 odměnu a během odpoledne občerstvení ! 

 

 Sponzoři akce: OBEC Kasejovice, RABBIT Trhový Štěpánov 
a.s.,  AGROCHOV  Kasejovice-Smolivec a.s., KOVO Kasejovi-

ce MONT s.r.o., STROM Lnáře, Hana Dlouhá – ČMSS a. s., 
Zemědělské družstvo Měčín   

Družstvo přípravky TJ SOKOL Kasejovice zleva trenérka Eva Cháro-
vá, Ondřej Šustr, Milan Hrachovec, Patrik Pružinec, Stephan Weise, 
Jaroslav Kopáček, Pavel Solar, trenér Miroslav Fiala, Tomáš Jakub-
čík, Karel Solar, Jakub Chaloupka, Christian Bradicean, Tomáš Uriá-
nek, Šimon Řehoř, Martin Fiala                                                 foto -pr- 

zápasech byla několikrát na dosah od vítězství, z výhry se 
nakonec neradovala. Duben přinesl týmu 4 body.  

Výsledky zápasů: 
8.4. Kasejovice-Žinkovy 6:0 (Jakub Chaloupka, Stephan 
Weise 2, Christian Bradicean, Karel Solar 2); 15.4. Kasejo-
vice-Nepomuk 1:1 (Jaroslav Kopáček); 21.4. Stod-
Kasejovice 1:0; 29.4. Kasejovice-Dobřany 5:3 (Jaroslav 
Kopáček, Patrik Pružinec, Ondřej Šustr).                      -mr-    



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Obecní   úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149 fax  371 595 100, e-mail: ou.kasejovice-sluzby@blatna.net Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 
006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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Inzerce … 
 Hledám paní na hlídání chlapce 
2,5 roku starého. Tel. 732 250 037 

POTŘEBUJETE 
HOTOVOST ? 

Jednoduché vyřízení půjčky  
pro zaměstnance, důchodce 

 /i invalidní, bez omezení věku/, 
podnikatele /i ve ztrátě/, osoby s 

nízkými příjmy. Dále vyřídíme   
jednoduché úvěry na vyšší částky 
s velmi nízkými úroky i splátkami 
— na bydlení, rekonstrukci, koupi 

 nemovitosti bez počátečního  
vlastního vkladu  i lidem s nízký-
mi příjmy. Příklad: 600 tis Kč — 

 splátka 3 550 Kč   
Tel. 318 665 807, 

 602 608 415,  
723 393  393 

MONTÁŽ ROZVODU 
VODY A TOPENÍ 

 

VLADIMÍR REZEK 
NA VINICI 544  

335 01 NEPOMUK 
 

TELEFON 736 421 881 
NEPŘETRŽITÁ 

 PRACOVNÍ DOBA !!!! 

Přijmeme do výroby 
v Kasejovicích 

samostatného truhláře - 
hlavní pracovní poměr 

*** 
řidiče dodávky -  

příležitostná práce 
** 

ženu na úklid a eventuelně broušení 
oken - zkrácený úvazek  

Info:371 585 167, 603 519 735,  
e-mail:p-okna@volny.cz 

LADISLAV  
KRATOCHVÍL 
FIRMA EKO  

oznamuje zahájení  
provozu  

 

VÝKUPU ŽELEZA A  
BAREVNÝCH KOVŮ 

 

každé úterý  
15.00-16.00h 

 

železo 1,20/kg 
těžké železo 2,- Kč/kg 

OD KVĚTNA 
Tel. 777 235 2354 

 PŘEBOR DRUŽSTEV  MUŽŮ   
NOHEJBAL 2006 

 

Datum Den Čas Místo 

10.5. středa 17.00 Bzí - Kasejovice 

19.5. pátek 17.00   Kasejovice - Háje 

25.5. čtvrtek 17.00 Čížice - Kasejovice 

2.6. pátek 17.00 Kasejovice - Dobřany „B“ 

9.6. pátek 17.00 Přeštice - Kasejovice 

16.6. pátek 17.00 Kasejovice - Chocenice 

24.6. sobota 9.30 Vodokrky „A“- Kasejovice 

2.7. neděle 9.30 Vodokrky „B„ - Kasejovice 


