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

 
 

 

● Chloumkem proplouval parník 

● V Oselcích řádilo Tsunami 

● Dostaveníčko Hujerů 

● Solasido rozzářilo malé pěvecké 

hvězdy 

Příští číslo KN vyjde 15.5.2011. 

Příjem příspěvků do KN č. 5/ 2011  

do 30.4.2011. 

  

 

 

Na sobotu 5. března 

přichystaly členky Čes-

kého červeného kříţe 

dětský maškarní bál. 

Tradičnímu reji 

v maskách předcházela 

příprava v podobě pe-

čení a zdobení voňa-

vých perníčků, úpravy 

sálu v restauraci U 

Adamců a přichystání 

bohaté tomboly. Na bál 

zavítaly desítky dětí 

přestrojených za prin-

cezny, rytíře, vodníky, kovboje, broučky, víly, myslivce a další postavičky a pohád-

kové bytosti. Organizátoři připravili pro děti celou řadu her a soutěţí. Novinkou 

letošního dětského maškarního bálu bylo přichystané překvapení pro rodiče 

v podobě ţidličkované. O hudební doprovod se jiţ tradičně postaral František Balog 

a o občerstvení personál restaurace Adamec.  

 Členky místní pobočky Českého červeného kříţe by chtěly touto cestou po-

děkovat všem, kdo se na přípravě celé akce podíleli. Zvláštní poděkování patří spon-

zorům, kteří svými dary přispěli do tomboly. Jmenovitě se jedná o tyto sponzory: 

Leifheit (BTF) Blatná, Ţíla – potraviny Blatná, John-Deer-Strom Lnáře, Agro Lná-

ře, Vebor – Velký Bor, Haas Chanovice, město Kasejovice, Česká Spořitelna, ZKD 

Plzeň, Kovomont Kasejovice, Agrochov Kasejovice – Smolivec, PV elektronic Ka-

sejovice, Slunečnice Kasejovice, dohlíţecí výbor ZKD, MUDr. Hana Černochová, 

Vendula Hrachovcová, Dana Jakubčíková, Petr Kohout, Marta Poláková, Jitka Rů-

tová, Květa Šimáňová, Pavla Šollová, Zdena Vocelková, Jaroslava Vodičková a 

Marie Weissová. Poděkování patří rovněţ všem, kdo se rozhodli proţít toto sobotní 

březnové odpoledne ve světě pohádkových bytostí a zapomenout tak na starosti 

všedního dne.  

    Členky Českého červeného kříţe 

          Letošní plesovou sezónu v Kasejovicích zakončily Šibřinky.  Po    

           delší odmlce je uspořádala TJ Sokol Kasejovice. Sál u Adamců  

             oţil mnoţstvím nejrůznějších masek a k tanci a  poslechu hrá- 

              la místní skupina BRUMENDO. Bylo oceněno pět nejzdaři-  

            lejších masek, většinou skupin a obrovský úspěch sklidila 

                    draţba vepřové hlavy. Celý večer vládla skvělá atmosféra  

                     a tři generace návštěvníků se bavily aţ do ranních hodin.  

                    Doufáme, ţe se podaří navázat na tradici a Šibřinky uspo 

                     řádat i v dalších letech. Děkujeme za přízeň!   

       TJ Sokol 

 

Kulturně společenské centrum 

města Kasejovice pořádá 
 

autobusový zájezd na 
 

 

 

 

 
 

Odjezd 7.30 hod. Kasejovice náměstí 

Plánovaný příjezd cca 18.30 hod.  
 

Cena zájezdu:  

150 Kč za dopravu 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Závazné přihlášky včetně úhrady  

u paní Jakubčíkové v prodejně  

Drogerie do 6. května 2011. 
 

 Informace na tel. 602 429 346. 

 

foto -mb- foto -mb- foto -mb- 

foto -dm- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE PROJEDNALA A 

SCHVÁLILA: 

● hospodaření a inventarizaci základní a mateřské školy za 

rok 2010, odpisové plány na rok 2011 a návrh čerpání 

příspěvku na provoz a hospodaření s fondy 

● pronájem  prostor pro zubní ordinaci ve zdrav. středisku 
● záměr pronájmu pozemků v k.ú. Polánka 
 

 

PROJEDNALA: 

● kalkulace ceny vodného a stočného 2010 a návrh cen pro 

rok 2011 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 

VOLÍ: 

● ověřovatele zápisu – Fiala Václav, Trhlík František  

SCHVALUJE: 

● program zasedání 

● rozpočtové opatření č. 1/2011 

● rozdělení HV za rok 2011 v Mateřské škole Starý Smoli-

vec následovně – do rezervního fondu 711,73 Kč a do 

fondu odměn 1.000,- Kč 

● smlouvu o zřízení věcného břemene v k. ú. Radošice p. č. 

754/32 KN, p. č. 754/3 PK, p. č. 754/6 PK za cenu 

10.849,- Kč s firmou ČEPRO a. s. Praha 7, 

IČO 26225557 

● výroční zprávu o poskytování informací za rok 2010 

podle 106/199 Sb. 

● výpověď paní Marii Voříškové z Hvoţďan k 31. 3. 2011 

na pronájem hostince v Mladém Smolivci 

● uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o pojištění majetku na 

nesprávné rozhodnutí za cenu 845 Kč/rok a pojištění za-

stupitelů za 2.031,- Kč rok 
 

BERE NA VĚDOMÍ: 

● kontrolu usnesení 2/11 

● informaci o získání dotace z programu PSOV PK pro rok 

2011 na první etapu rekonstrukce hasičské zbrojnice ve 

Starém Smolivci ve výši 250 tis Kč a nepřidělení dotace 

z Havarijního programu MK ČR na opravu fasády – hlav-

ní věţ kostela v Doţicích 

● ţádost o koupi pozemku ve Starém Smolivci pan Ondřej 

Liška, Praha 

● ţádost na pronájem restaurace v Mladém Smolivci paní 

Kateřina Marková, Praha 

 

PROTETIK  DENT s.r.o.  

Z U B N Í   O R D I N A C E 
Kasejovice 251, IČ 264 00 120, Telefon:  734 703 942 

 

 

ORDINAČNÍ  HODINY 
 

     PONDĚLÍ        7.30   -   16.30  hod.   
     ÚTERÝ        7.30   -   16.30  hod. 

     STŘEDA        7.30   -   16.30  hod. 

     ČTVRTEK      7.30   -   18.30  hod. 
         

1. pomoc  PO – ČT    7.30 – 8.30 hod. 
 

Kasejovické zdravotní středisko  

čeká rekonstrukce 
 

V letošním roce se město Kasejovice chystá zrekonstruovat 

budovu zdravotního střediska, aby v ní bylo příjemněji léka-

řům i pacientům. Práce jsou rozvrţeny do dvou etap - první z 

nich je rekonstrukce střechy. Tato etapa se uskuteční, uspěje-

li město v ţádosti o dotaci. V druhé etapě, jejíţ rozpočet je 

855 tis. Kč a na kterou jiţ město obdrţelo dotaci ve výši 280 

tis. od Krajského úřadu, vznikne parkoviště v areálu středis-

ka. Občané jiţ nebudou muset parkovat na protější straně  

rušné hlavní silnice a s obtíţemi jí přecházet. Kromě parko-

viště se zdravotní středisko dočká také úpravy vstupu do 

budovy a parkové zeleně. 
 

   Informace městského úřadu Kasejovice 
  Je moţno si na radnici vyzvednout sáčky na psí ex-   

   krementy a vyuţít je při venčení psů na veřejném  

   prostranství. 

   

 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/. 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látky  
(min. 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky  

látek). Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - 
vše nepoškozené. Peří, péřových a vatovaných přikrývek, 

polštářů a dek. Obuv – veškerou nepoškozenou.  
Hraček - nepoškozených a kompletních. 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a 

dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný 
a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: 6. května 15 - 18 hod, 7. května 8.30 - 11 hod 
místo: Agrochov Kasejovice 

 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se  

nepoškodily transportem  

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 

MÚ Kasejovice zve širokou veřejnost na  

 

Tradiční pouť na Boučku  
 

v neděli 24.dubna 2011  

 

od 13 hod. MŠE SVATÁ v kapli  
od 14 hod. Posezení s hudbou a občerstvením  
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V sobotu 12. března si obyvatelé Chloumku uspořádali maso-

pustní průvod masek. Akce se zúčastnilo okolo 35 masek a 

samozřejmě také další lidé, kteří celý průvod doprovázeli. 

Myslím, ţe takovou účast nikdo nečekal. Nechyběly zde ty-

pické masopustní maškary, jako například nevěsta s ţenichem, 

kominík, medvěd, ale dále jsme mohli spatřit Parník, doktor-

ku, cikány, strašidlo, peřinu … V kaţdé domácnosti pro nás 

měli připravené malé pohoštění v podobě koblíţků, chlebíčků 

či panáčka poctivé slivovice. Celou vesnici trvalo projít asi 5 

hodin a všichni se náramně bavili. Večer jsme se uchýlili do 

společenské místnosti, která byla příjemně vyhřátá novými 

kamny. K zábavě přispěli členové místní hudební skupiny 

Minimax,  kteří hráli aţ do pozdních nočních hodin. První 

ročník masopustu se i díky pěknému počasí vydařil a všichni 

se těšíme na příští rok, kdy si celou akci zopakujeme. 

    JS ml. 

 

 

 
 

S příchodem jara přichází jarní úklid. Tímto se nechali inspi-

rovat děti a někteří dospělí z Chloumku. Letos znovu uspořá-

dali úklid odpadků okolo vesnice. Ještě předtím však zametli 

náves a upravili prostranství u kapličky. Po dlouhé zimě se 

objevilo okolo silnic spoustu nejrůznějších odpadků. Podle 

toho co jsme nalezli, lze říci, ţe řidiči propadají kouření, kon-

zumaci léků a energetických nápojů. Byla také nalezena igeli-

tová taška plná rozkládajících se ostatků nějakého zvířete. 

Musím však konstatovat, ţe odpadu bylo výrazně méně neţ 

v minulém roce. Přesto nedokáţi pochopit, jak je ve 21. století 

moţné, ţe lidé dokáţí dělat takový bordel okolo silnic. Z toho 

plyne, ţe člověk je jediný tvor na světě, který dokáţe ničit 

svou rodnou planetu. V této věci se musí občané naší republi-

ky ještě hodně učit od vyspělých států západní Evropy. Moţná 

by jen stačilo začít zálohovat obaly plastových lahví a plecho-

vek. Pak by si lidé rozmysleli, jestli to vyhodí jen tak 

z okénka automobilu. Na závěr nezbývá, neţ poděkovat všem 

účastníkům sběru a doufat, ţe toho příště bude zase o něco 

méně.       JS ml. 

        Nezapomenutelným záţitkem pro mnohé     

          jistě bylo zhlédnutí divadelní komedie 

        AMANT v podání strakonických 

             ochotníků a v reţii Petra Záles-

              kého. V úvodu hry jsme nahlédli 

do domácnosti, ve které ţije matka Stáňa se svojí hudebně 

nadanou dcerou Káťou. Dcera má nápadníka - amanta, které-

ho však nikdy neviděla a zná ho pouze z dopisů, ovšem ty jiţ 

dávno přestala číst… Jak jinak, kdyţ má ráda jiného mláden-

ce - Radka. Dopisy však pečlivě čte a uschovává její matka. 

Jí se tento amant, pan Pavel, velice zamlouvá, vţdyť tak ro-

manticky píše a hlavně je zajištěný!  A tak se rozhodne dceři 

ku štěstí trochu dopomoci a pozve milého nápadníka na 

oběd. Stejný nápad má však i její dcera a také pozve svého 

chlapce na oběd, aby ho maminka konečně poznala. Bohuţel 

na týţ den! Proto Káťa se svým chlapcem vymyslí rafinova-

ný plán. Napíší panu Pavlovi dopis, ţe maminka měla úraz 

na kole a tudíţ se sobotní oběd ruší. Radek bude hrát pana 

Pavla a získá si přízeň Kátiny matky… V sobotu dopoledne 

pak přichází nastrojen coby očekávaný amant a mamince se 

hned zalíbí, jen se jí zdá trochu moc mladý. Jenţe naneštěstí i 

skutečný pan Pavel přijíţdí alespoň předat květinu zraněné 

Stáně, coţ samozřejmě Kátě a Radkovi hatí plány a tak to 

nemohou dopustit.  Zatímco Káťa ukazuje panu Pavlovi za-

hradu, přestrojí se Radek za maminku, coţ je docela snadné, 

protoţe maminka přece utrpěla úraz hlavy a je tedy zafačova-

ná, s prominutím, jako mumie. Konečně se jim podaří pana 

Pavla vystrnadit zahradní brankou… Dlouho však jejich ra-

dost netrvá, neboť zvoní zvonek a na scénu přichází policis-

ta, kterého hraje sám reţisér komedie Petr Záleský a v ţelíz-

kách vede pana Pavla - prý jim lezl přes plot zahrady, tak ho 

zatknul. Po delším vysvětlování policista s velkou námahou 

pochopí, ţe se nejednalo o trestný čin, ale o diskrétní odchod 

a odhodlá se tedy svého vězně propustit. Ovšem to není za-

potřebí, pan Pavel jiţ dávno odešel, jelikoţ mile přihlouplý 

policajt pověsil ţelízka se zadrţeným jednoduše na věšák. 

Nakonec se do celé zamotané situace vloţí ještě další návště-

va, tentokrát nahluchlá tetička Emilka a rovněţ policista se 

ještě několikrát vrátí s dalšími zatčenými… 

Vylíčit celou hru v jejím postupném sledu nelze. Lze ovšem 

popravdě napsat, ţe komedie to byla výborná a diváci se 

bavili od začátku aţ do konce. Dobrou zprávou pak je, nejen 

pro ty kdo představení neviděli, ţe pro velký úspěch se bude 

na podzim opakovat!   -dm- 

foto -dm- 
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Jiţ potřetí proběhla oslava MDŢ v Kulturním domě ve Starém 

Smolivci. Znovuobnovená tradice oslav Mezinárodního dne 

ţen se stala očekávanou událostí mladosmolivecka. Letošní 

důstojnou oslavu pro naše ţeny, dívky, babičky, ale i pro ty 

nejmladší zajistil stejně jako v předešlých letech Obecní úřad 

Mladý Smolivec. Do nádherně vyzdobeného sálu ve Starém 

Smolivci se sjelo kolem 150-ti oslavenkyň z okolních obcí, 

kde je čekal "obsluhující personál". Ten tvořili členové zastu-

pitelstva muţského rodu se stylovou zástěrkou pod vedením 

„vrchního“, místostarosty Jana Spoura. 

V úvodu všechny přivítala starostka obce Eva Kubová. Popřá-

la ţenám všechno nejlepší k jejich mezinárodnímu svátku a 

popřála dobrou náladu při odpoledním programu. A opravdu 

se bylo nejen na co dívat, ale i co poslouchat. Program zaháji-

ly děti z MŠ ve Starém Smolivci pod vedením paní Šustrové. 

Jejich přednes byl odměněn potleskem, stejně jako následující 

vystoupení orientální tanečnice. Hudební skupina ABBA revi-

val vyplnila další chvilky známými a snad nikdy nestárnoucí-

mi písněmi. Dynamickou muziku vystřídal kouzelník - fakír v 

jedné osobě. Přece jen chůze, leţení či stojka na hlavě na stře-

pech není v běţném ţivotě tak často vidět. Nejedna přihlíţející 

tvář se při představení stáhla aţ do bolestné grimasy. Ale vše 

dopadlo dobře a odměnou vystupujícím byl dlouhotrvající 

potlesk. Další chvilky oslav byly určeny opět skupině ABBA 

revival, která své šou ukončila zpěvem a tancem s diváky. Aţ 

do pozdních odpoledních hodin se o další zábavu starali man-

ţelé Vondruškovi. Při jejich melodiích si zazpívala určitě vět-

šina z přítomných na sále. 

Oslava se velmi povedla. Důkazem je i posunutí odjezdu auto-

busu, který Obecní úřad kaţdoročně zajišťuje pro svoz na tuto 

akci. Kromě bohatého programu nechybělo ani občerstvení a 

květina pro kaţdou ţenu.Díky všem organizátorům a účinkují-

cím za nádherné sváteční odpoledne! -ek- 

 

 

 

V Radošicích vznikla 4. února 2011 nová tradice a to setkání 

Hujerů. Kdo to Hujeři jsou, na to jsem se zeptala samotných 

zakladatelů – pořadatelů této akce, kterými byla naše babi a 

Ujo Pája. 

„Kdo to jsou Hujerovi?“ 

Ujo Pája (Pavel Panýrek st.) „Původně to asi pocházelo od 

Pojerů, ale pak se to smíchalo všechno dohromady, na to je 

těţká odpověď.“ Ale manţelka Jíťa je přeci jen znalejší a 

pohotově doplňuje svého muţe: „No to jsme taky jednou byli 

všichni na nějaké akci v Radošicích a v kuchyni na občer-

stvovací přestávce někdo řekl: Kam aţ sahají HUJEROVI? a 

bylo to. Ale to uţ bylo strašně dávno“. 

Naše babi (Vendulka Fialová): „Kdo to jsou Hujerovi? Rodi-

na Fialů a všichni příbuzní, všichni kdoţ pomáhají na akcích 

a motají se kolem Hujerů. A proč Hujeři? Protoţe je jich hod-

ně a parta těchto příbuzných a pomáhačů si začala takto pře-

zdívat podle legendárního filmu Marečku, podejte mi pero“. 

Dva dotázaní, no a dvě odpovědi. Kde je pravda? No vzhle-

dem k tomu, ţe jsem na akci také byla, původně za pomáhač-

ku, ale podrobným průzkumem se zjistilo, ţe jsem taky tak 

trochu příbuzná, přikláním se k názoru „naší babi“. 

Akce se zdařila jak jinak neţ na výbornou. U Fialů v hospodě 

to snad ani jinak nejde. Jedlo se, pilo se, tančilo se, řádilo se, 

soutěţilo se, zpívalo se, losovala se krásná tombola s hlavní 

cenou Mařkou Fialkou-Hujerkou a dokonce proběhlo i česko-

ruské přátelství českých pionýrek a ruské zpěvačky. 

Jediný drobný nedostatek vidím v tom, ţe pokrytí Radošic 

signálem mobilních operátorů je mizerný a musí se chodit 

telefonovat do kuchyně, no a protoţe nám dost často někomu 

zvonil telefon, strávili jsme v kuchyni spoustu času… 

 

Pozvánky na jarní akce v Oselcích: 
 

 Velikonoční zábava 
- 23. dubna  - organizuje klub žen z Oselec.  

Na tuto událost budou pozváni všichni chalupáři  
a chataři, abychom společně přivítali jaro.  

Do tomboly jsou připraveny pěkné ceny určené  
na úklid a zkrášlení svého okolí. 

 

Velikonoční nádivka 
- v neděli 24. dubna od 14. hodin  v Obecním šenku  

v Oselcích bude 7. ročník  soutěže o nejlepší nádivku. 
Do soutěže se může přihlásit každý muž,  

který přinese vzorek nádivky. 

1. března 2011 se sešli 

příznivci Klubu seniorů 

Babí léto na společné 

oslavě legendárního 

MDŢ. K zábavě hrála 

kasejovická skupina 

BRUMENDO a duo 

KARVAŠ. Všem se 

oslava moc líbila, ob-

čerstvení bylo dobré a 

hudba hrála do půlno-

ci…                   -vv- 

http://abbarevival.rkagentura.cz/
http://abbarevival.rkagentura.cz/
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Dětský maškarní bál v Osel-
cích, který tradičně pořádají 
Oselecké ţeny, je velmi oblí-
bený. Letošní návštěva byla 
ale rekordní. Více neţ 80 
dětských masek v doprovodu 
rodičů naplnilo oselecký sál 
Kulturně společenského cent-
ra do posledního místečka. 
Rej dětských masek doprová-
zela výborná muzika a jak je 
jiţ v Oselcích zvykem,  
rozdávala se  

bohatá tombola. Děti si zasoutěţily v maskování  
za mumie, nošení oříšků a chytání balónků.  
Vyhlášeny byly samozřejmě i nejhezčí masky, 
 odměnu ale dostaly všechny děti. 
Pořadatelé děkují sponzorům:  
KOLONIÁL MOTEJZÍKOVÁ, MARTINA  
ADÁMKOVÁ, STŘEDNÍ ŠKOLA OSELCE,  
HASIČI OSELCE, HASIČI KOTOUŇ,  
HÜGLI, OBEC OSELCE a panu Jiřímu  
Strnadovi za velkou pomoc při přípravě bálu. 

 

Po roce se v oseleckém kulturně společenském centru sešly 

ţeny z Oselec a okolí, aby oslavily svůj svátek. Oselecké 

MDŢ je vyhlášené zábavným programem a tak se společen-

ský sál zaplnil do posledního místa. A o zábavu bylo i letos 

postaráno. Úvodem vystoupily děti ze Základní školy Ka-

sejovice a děti z Dětského domova Oselce. Sportovní umění 

a ukázku sebeobrany předvedl Sportovní klub karate Plzeň. 

Krásné vystoupení předvedly i maţoretky Blatná. Pak uţ 

nastoupili místní. Nejprve hasiči s ukázkou poţárního zásahu 

následovaní Klubem Oseleckých ţen „Tsunami“ s parádním 

tanečním vystoupením a na závěr ţenám zazpíval sbor muţů.  

Občerstvení a květina kaţdé ţeně je na oseleckém MDŢ 

samozřejmostí. Akci připravil SDH Oselce ve spolupráci s 

OÚ Oselce.   

Sezóna 2010 - 2011 Šumavské hokejové ligy skončila. Na-

ši hokejisti se od loňska posunuli o dvě příčky a skončili na 

druhém místě. V sobotu 26. března 2011 se hrál na Sušic-

kém stadionu závěrečný turnaj, kde se umístili rovněţ na 

druhém místě. Lepší byly jen Jetenovice. Trenér Pavel Na-

chtman (Bábík) můţe být na sebe a svůj tým hrdý, protoţe i 

přes všechny problémy, které letošní ligu provázely, tlak 

Agra Blatná ustáli a ještě Agro porazili!  

I kdyţ letošní sezónu nebyla návštěvnost zápasů jako minu-

le, na turnaj si fanoušci čas udělali a opět zazářili. Fanouš-

ků Smolivce bylo rozhodně nejvíce. 

      Eva Kubová 
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V měsíci březnu zavítalo do Kasejovic studio Deto Pavla Justicha 

s populární pěveckou soutěţí Solasido. Do soutěţe se mohly přihlásit děti 

kasejovické základní školy ve věku od 6 do 15 let. Zájemců se našlo hned 

několik desítek, o čemţ svědčí početné zastoupení ţáků v jednotlivých kate-

goriích. Dříve neţ se mohli malí zpěváci zúčastnit natáčení CD a vystoupit se 

svým připraveným pěveckým číslem na koncertě, museli projít výběrovým 

kolem. Konkurz se konal ve středu 9. března. O dva dny později proběhlo 

s vybranými zpěváky natáčení CD, přičemţ pro mnohé bylo natáčení skuteč-

né hudební nahrávky nejen velkým záţitkem, ale zároveň premiérou.  

K vyvrcholení soutěţe došlo ve čtvrtek 17. března, kdy se 

v prostorách kasejovického kulturně-společenského centra konala nejdříve 

generální zkouška a večer potom koncert, na kterém malé pěvecké hvězdy 

zazpívaly publiku. Za své vystoupení byli zpěváci oceněni nejen potleskem, 

ale v závěru také pěknými cenami. Jejich výkony hodnotila rovněţ porota, ve 

které nechyběli ani zástupci města Kasejovice. Porota také rozhodla o vítězích 

v jednotlivých kategoriích.  

V první kategorii obsadili stupně vítězů ţáci první třídy. S písničkou 

„Pod naším okýnkem“ zvítězila Barbora Petrášková, druhé místo si 

s písničkou „Pec nám spadla“ vyzpíval Dominik Palečko  a píseň „Okolo 

Frýdku“ přinesla třetí místo Adéle Kopřivové. Ve druhé kategorii zvítězila 

Kateřina Řehořová (3. třída) s písní Ewy Farné „Měľs mě vůbec rád“. Druhé 

místo si s písní „Vlak, co nikde nestaví“ vyzpíval Karel Matějovský (4. třída) 

a třetí místo obsadila Michaela Skuhravá s písní „Tři oříšky pro Popelku“. 

Vítězná místa ve třetí kategorii obsadily ţákyně z 5., 6. a 9. třídy. První místo 

si celkem beze strachu s písní Lucie Vondráčkové „Strach“ vyzpívala Hana 

Procházková (9. třída). Nikoliv pátá, ale druhá byla s písní „Pátá“ Barbora 

Brabcová (6. třída) a na třetí příčce se s lidovou písní „Na tom bošileckým 

mostku“ umístila ţákyně 5. třídy Klára Kovářová. Publikum ocenilo výkony 

nejen vítězů, ale všech soutěţících, kteří se za svůj zpěv rozhodně nemuseli 

stydět. Základní škola děkuje všem ţákům, kteří se soutěţe zúčastnili za re-

prezentaci kasejovické školy. Děkuje také všem, kteří se na přípravě a hlad-

kém průběhu pěvecké soutěţe podíleli. Malí zpěváci přesvědčili širokou ve-

řejnost o tom, ţe i v malém městě se najdou hvězdy, které dokáţou na hudeb-

ním poli zazářit.  

    Štěpánka Löffelmannová (text a foto) 

 

VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH  

KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ 

–  

MÍSTNÍCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘE-

NÝCH NA PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH  

PŘÍLEŢITOSTÍ ŢEN A MUŢŮ 

                          ESF OP LZZ 

CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
 

Ve čtvrtek 31. března 2011 se ve 

Švihově uskutečnilo setkání realizačního 

týmu projektu „Vytvoření sítě venkovských 

komunitních škol v Pošumaví – místních 

partnerství zaměřených na prosazování rov-

ných příleţitostí ţen a muţů“, podporovaný 

z Operačního programu lidské zdroje a za-

městnanost, Evropského sociálního fondu.  
 

Nositel projektu:        Město Švihov 

Realizace projektu:   1.10.2010 – 30.9.2013 

Partneři projektu:     Město Hartmanice, 

Město Kasejovice, Město Kdyně, Město 

Měčín, Obec Běšiny, Obec Chanovice, 

Böhmische Muster s.r.o., Komunitní škola 

Švihov o.s., Místní akční skupina Pošumaví. 
 

          Prvním dubnem 2011 se město Ka-

sejovice aktivně zapojilo do výše jmenova-

ného projektu, jehoţ cílem je, jak jiţ samot-

ný  název projektu napovídá, zaloţit v sedmi 

partnerských městech a obcích v Pošumaví 

síť venkovských komunitních škol, které se 

stanou centry nově vytvořených místních 

partnerství. Takto vzniklé komunitní školy 

budou zároveň nositeli dalších vzdělávacích 

aktivit a podpoří tak celoţivotní vzdělávání 

občanů. Projekt by měl téţ přispět ke zlepše-

ní komunikace mezi jednotlivými komunita-

mi i uvnitř komunity samotné. 

          Podstatná část aktivit komunitních 

škol bude zaměřena na slaďování rodinného 

a pracovního ţivota, jak na místní, tak na 

regionální úrovni, na větší zapojení firem a 

občanů do projednávání obecních záleţitostí. 

V neposední řadě ale také na rovný přístup a 

uplatnění ţen a muţů při plánování a realiza-

ci projektů.V rámci projektu bude u všech 

partnerů projektu ve vzdělávacím kurzu pro-

školeno asi sto dobrovolných účastníků 

z cílových skupin. Cílovými skupinami jsou 

myšleni především zaměstnavatelé a jejich 

zaměstnanci, neziskové organizace, územní 

samosprávné celky, jejich orgány, jimi říze-

né a zaloţené organizace a jejich zaměstnan-

ci. V souladu s pravidly projektu bude do 

aktivit projektu zapojeno minimálně padesát 

procent ţen. Případní zájemci o tento kurz se 

mohou zúčastnit zahajovací konference, 

která se bude konat 3. května 2011  ve Švi-

hově. 

     Lenka Černá – komunitní koordinátor 

Barbora Brabcová, která se umísti-

la na 2. místě ve třetí kategorii. 

Marek Kuneš s pořadatelem a mode-

rátorem pořadu Pavlem Justichem. 
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Obdobně jako v předchozích měsících se také v březnu zú-

častnili ţáci kasejovické základní školy okresního kola olym-

piády v českém jazyce, zeměpisné olympiády a recitační sou-

těţe. V olympiádě v českém jazyce reprezentovaly kasejovic-

kou školu Barbora Ţáková z 8. třídy a Anna Mašková z 9. 

třídy. V kategorii A (6. třída) zeměpisné olympiády školu 

zastupoval Jaroslav Vonášek a v kategorii C (8. a 9. třída) 

Anna Mašková a Lukáš Slavíček.  

Na Recitační přehlídce, která se uskutečnila 16. 

března v Blovicích, hájili barvy školy tito ţáci: v kategori 1 

Monika Juráčková a Richard Burian, v kategorii 2 Anna Po-

hanková a Karel Matějovský, kteří navíc získali čestná uzná-

ní. V kategorii 3 zastupovali kasejovickou školu Barbora 

Brabcová a Pavlína Pohanková. Největšího úspěchu dosáhla 

v kategorii 4 Anna Mašková z 9. ročníku, která obsadila prv-

ní místo a postupuje tak do krajského kola. Ve stejné katego-

rii získala čestné uznání také její spoluţačka Pavlína Vodič-

ková.  

Základní škola Kasejovice děkuje ţákům, kteří se do 

vědomostních soutěţí zapojili a učitelům, kteří se podíleli na 

jejich přípravě.  

   Štěpánka Löffelmannová 

      

 

 

 

Soutěţ Matematický klokan je celostátní soutěţ, které se 

účastní všichni ţáci (krom prvňáčků), kteří v den zadání jsou 

ve škole. Zadání i vyhotovení probíhá ve školách v republice 

ve stejný den. Neţ se seznámíme se výsledky, podíváme se 

trochu do historie. Co to vlastně Matematický klokan je? 

Kde vznikl a proč? 

     Počátky této soutěţe sahají k australskému matematikovi 

Peteru O´Halloranovi. Jeho záměrem bylo vytvořit soutěţ, 

která by byla adresována ţákům za účelem nikoliv zkoušet 

jejich znalosti, ale vzbudit v nich zájem o  někdy obávaný 

školní předmět. Chtěl jim prostřednictvím netradičních úloh 

poskytnout radost ze soutěţení, umoţnit jim porovnání svých 

schopností se stejně starými spoluţáky nejen ve třídě, ale i 

v celostátním měřítku. Zřejmě z tohoto důvodu si soutěţ 

získala v krátké době velkou oblibu. Počátky Matematického 

klokana pochází tedy z Austrálie roku 1980. V roce 1991 

zorganizovala skupina francouzských matematiků 

(inspirovaná z Austrálie) soutěţ, pro kterou vyuţila symbol 

klokana. Z Francie se Matematický klokan šířil do dalších 

zemí Evropy. V roce 2002 bylo do „Klokana“ zapojeno při-

bliţně 30 zemí Evropy a Ameriky. 

     V České republice tato soutěţ probíhá od roku 1995. Pro 

ţáky a studenty je účast v soutěţi bezplatná, protoţe je doto-

vána z prostředků MŠMT a Jednoty českých matematiků a 

fyziků. Ve většině států si však studenti a ţáci účast v 

„Klokanovi“ platí.  

     Vlastní soutěţ je jednorázová a individuální. Ve všech 

pořadatelských zemích se koná ve stanoveném termínu 

v druhé polovině března, ve stejný den a hodinu. Zúčastnění 

jsou rozděleni do kategorií podle ročníků: 2. a 3. ročník Cvr-

ček, 4. a 5. ročník Klokánek, 6. a 7. ročník Benjamin, 8. a 9. 

ročník Kadet. Vţdy soutěţící řeší sadu 24 úloh (krom kate-

gorie Cvrček – zde je pouze 12 úloh). Správnou odpověď 

vybírají ţáci z pěti moţností, na vyřešení mají 60 minut 

(kategorie Cvrček 45 minut). Od roku 2005 byla soutěţ roz-

šířena i na střední školy. Výsledky celostátní soutěţe se sta-

tisticky zpracovávají v Olomouci.  

     Letošní Matematický klokan proběhl 18. 3. A naši ţáci se 

zúčastnili a umístili takto: 

Kategorie Cvrček (2. a 3. ročník): 1. místo Markéta Merhou-

tová, 2. místo Adam Štěpánek, 3. místo Richard  Burian. 

Kategorie Klokánek (4. a 5. ročník): 1. místo Klára Kovářo-

vá, 2. místo Jan Chodora, 3. místo Karel Matějovský. 

Kategorie Benjamin (6. a 7. ročník): 1. místo Nikola Kebrlo-

vá, 2. místo Petr Chlanda, 3. místo Anna Bartošová. 

Kategorie Kadet (8. a 9. ročník): 1. místo Lukáš Slavíček, 2. 

místo Pavlína Vodičková, 3. místo se stejným počtem bodů 

Ivana Cikánová a Natálie Pohanková. 

                       Vítězným řešitelům gratulujeme.  

          -mr- 

Ahoj, jsem Kája Matějovský a chodím do 4. třídy. Dne 

1.března jsem absolvoval klavírní soutěţ v Dobřanech. Z naší 

školy jsme se zúčastnili dva - Katka Řehořová v 1. kategorii a 

já  ve 2. kategorii. Oba jsme obsadili 3. místo . Katka dostala 

sladkosti a spoustu dalších věcí. Já jsem dostal hrneček, notý-

sek a šek na 50 Kč do knihkupectví Moudrá sova v Plzni. Ze 

soutěţe jsme se vraceli šťastní a spokojení. A tím se loučím a 

předávám slovo našemu harmonikářovi Kájovi Čadovi. 

 

Ahoj, jmenuji se Kája Čada, je mi 9 let a chodím do 4. třídy. 

Ve škole mě jiţ třetím rokem vyučuje hru na akordeon paní 

učitelka Ondrušková ze ZUŠ Nepomuk. Ve středu 3. března 

jsem se s Józou Maškem zúčastnil okresního kola Národní 

soutěţe hry na akordeon. Józa ve své 2. kategorii obsadil 1. 

místo a já 1. místo s postupem do krajského kola. Soutěţ byla 

pro mě velkou zkouškou. 

 

Kulturní komise při OÚ Hradiště Vás zve na tyto akce: 
 

 

 

Zahájení ve 14.00 hodin v zasedací místnosti v Bezděkově. 
 

 

Zahájení v 18.00 hodin v bezděkovské  škole. 
foto-jv- 



 

 

 

 
88 let  Anastázie Minaříková Chloumek 
  Helena Křivánková Hradiště 
  Jiřina Chvátalová Hradiště 
86 let  Anastázie Konvářová  Doţice 
85 let  Josef Suda Bezděkov 
84 let  Jan Vejpustek  Kasejovice 
  Marie Archmannová Chloumek 
  Jaroslav Jílek Mladý Smolivec 
83 let Marie Červená  Zahorčičky 
82 let Růţena Malečová Hradiště 
  Marie Nová  Doţice 
  František Hořejší  Kasejovice 
80 let Marie Bláhová Radošice 
  Zdeňka Bláhová Budislavice 
79 let Zdeňka Dovínová Oselce 
78 let Miroslav Habada Kasejovice 
  Vojtěch Šolle Kasejovice 
  Alena Váchová Oselce 
77 let Jiří Rudolský Kasejovice 
  Jiřina Broţíková Radošice 
  Boţena Rosíková Radošice 
76 let Květoslava Davídková Újezd 
  Josef Kadlec  Polánka 
  Valeria Berková Kasejovice 
75 let  Věra Kraftová  Kasejovice 
  Marie Šímová Radošice 
  Marie Šollová Zahorčičky 
74 let  Ladislav Kaiser Kasejovice 
  Stanislav Mašík Kasejovice 
  Marie Škudrnová  Kasejovice 
  Jaroslav Panuška Oselce 
  Ludmila Bártová Radošice 
73 let  Jiří Vokurka Mladý Smolivec 
72 let  Jiřina Ráţová  Kladrubce 
  František Pešek  Kasejovice 
  František Pešek  Kasejovice 
71 let Jaroslava Chaloupková  Kasejovice 
  Jiří Suchý Podhůří 
  Miroslav Zach  Kasejovice 
  Květoslava Boušová Starý Smolivec 
70 let Bohuslava Horalová Kasejovice 
  Miloslava Veselá Kasejovice 
  Jaroslava Solarová Starý Smolivec 
65 let  Bohumila Flachsová Kasejovice 
  Václav Jára Kotouň 
  Pavel Majer Nová Ves 
60 let Miloslava Šímová Ţivotice 
  Zdeněk Pešl Kasejovice 
  Jaroslava Chvátalová Hradiště 
  Josef Chvátal  Hradiště 
  Jiří Puţej Polánka 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00,  16.00-17.30 

ÚTERÝ: 12.00 - 14.30  ) 
 

TELEFON: 602 429 346 email: knihovna@kasejovice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY 
 
 

Beletrie pro dospělé: 
  David Morrell: Temný soumrak 
 

  Caherine Coulterová: Temná hrozba 

  Leo Kessler: Píseční panteři 

  Louis L´Amour: Jezdci z High Rocku 

  Barbara Woodová: Stráţkyně tajemství 

  Vlasta Javořická: Pod tíhou ţivota 
 
 

Naučná literatura pro dospělé: 
 

 100 divů světa 
 

Literatura pro děti a mládeţ: 
 

  1000 obrázků ukrytých v Zemi víl  

  Tony Wolf: Obr a jeho přátelé 

  Věra Řeháčková: Po stopách tajemných tvorů 

 

Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Gabriela Benešová, Polánka 

Tomáš Filaus, Kasejovice  

Erik Nepokoj, Zahorčičky 

Věra Silovská, Kasejovice 

Zdeněk Červenka, Újezd u Kasejovic 

Václav Blovský, Újezd u Kasejovic 

František Šmíd, Ţivotice 

         

 

 

 

Od 4. dubna 2011 je v přízemí kulturně společenského centra 

otevřená stálá výstava historických pohlednic. Výstava mapu-

je proměnu Kasejovic od dob Rakouska -Uherska do 70. let 

20. století. Nejstarší pohlednice jsou z konce 19. století, z do-

by, kdy tudy sice vedly silnice, ale pouze prašné, hospod bylo 

nepočítaně a skoro v kaţdém domě měl ţivnost nějaký řemesl-

ník.  

Za to, ţe se nám podařilo výstavu uspořádat, vděčíme přede-

vším spoluobčanům, kteří dobové pohlednice zapůjčili k na-

skenování. Velký dík patří panu Karlu Horalovi, jelikoţ psal 

komentáře k fotografiím a pak také panu Josefu Hulačovi, 

který zpřesňoval nejstarší informace. Dále bych chtěla podě-

kovat ještě těmto pamětníkům: paní Jeţkové, panu Jiřincovi, 

panu Červenému. 

Srdečně vás zveme na tuto procházku historií Kasejovic.  

             Dana Matějovská 
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Co duben našetří, to květen spálí.  
Duben -  aprílový měsíc a s ním zača-

ly hezké teplé dny. Vycházky s dětmi 

jsou veselejší, plné jarních překvapení a písniček. My všichni ve školce se 

těšíme a připravujeme na velikonoční svátky - svátky jara. Těšíme se na 

barvení vajíček a koledování s pomlázkou. Ještě se musíme naučit koledu: 

Paní kmotra, slyšte chásku, přicházíme na pomlázku. 

Opentlené proutky máme, kdo nám nedá uhlídáme! 

Paní mámo nemeškejte, barevná vajíčka dejte... 
 

Co nás čeká: 

☺ Velikonoční inspirace s paní Beranovou z květinářství Slunečnice  

☺ Velikonoční tvořeníčko s rodiči - společně si vyrobíme a odneseme si 

velikonoce domů 

☺ Hledání velikonočního zajíčka  

☺ Návštěva DPS s koledou 

☺ Den Země - sázíme stromky v MŠ  s rodiči, dle počasí opékání buřtů 

☺ Pálení čarodějnic v MŠ společně s nasbíraným „zlem“ v okolí a zdobení 

májky s písničkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studené březnové dny nám zpestřilo varietní 

vystoupení artistů z Prahy - Cirkus Tornádo. 

Přivítal nás malý klaun „předškoláček“, jehoţ 

šikovnost a odvahu jsme všichni obdivovali. 

Artisté nám předvedli ţonglování s míčky, 

kuţelkami a obručemi, akrobatické vystoupe-

ní a cvičené pejsky. Sáhnout jsme si mohli na 

cvičené hady. Závěrem jsme se společně s 

artisty a hady vyfotili. 

 
 

Divadélko Dráček s pohádkou  

Perníková chaloupka  
- opět nás nezklamalo a smáli jsme se  

celé vystoupení. 

Beseda s policisty  

z Nepomuka 
 
 

Ve čtvrtek 17.3. nás navštívili poli-

cisté z Nepomuka praporčík Martin 

Fiala a nadstráţmistr Kamil Mastný. 

Vyprávěli dětem o své práci, o tom, 

ţe dohlíţejí na pořádek ve městě a 

odpovídali na všechny všetečné otáz-

ky. Předvedli dětem různé pracovní 

pomůcky, které jim pomáhají v práci 

- náramky, baterky, pistole, tonfu. 

Děti si vyzkoušely neprůstřelnou 

vestu s přilbou, komunikaci s vysí-

lačkou a kolečko pro měření vzdále-

nosti při dopravních nehodách. Jako 

dárek přivezli policisté dětem pexeso 

s dopravními značkami. Děkujeme 

za poučné a poutavé povídání, které 

se dětem moc líbilo, byly nadšené. 
Jaroslava Slavíková, učitelka MŠ 

Masopustní karneval  

„Jako Kosmíci z Marsu“ 

Cirkus Tornádo z Prahy 

Vynášení báby zimy 

Vesele jsme si říkali:  

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě 

vezmu bič! A ještě veseleji jsme při-

vítali vílu Jarněnku rozkvetlou písnič-

kou. Nezapomněli jsme odemknout 

na deset západů zamčenou zahrádku. 

foto-il- 

foto-il- foto-il- 

foto-il- foto-il- foto-il- 
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● Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:  

      Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1, podlahová plocha      

      170 m2, v přízemí o velikosti 170 m2 je garáţ,  prostor 

      pro samostatný byt 2+1 nebo k podnikání. Sklep, ÚT -  

      plyn + tuhá paliva, zateplená fasáda. Cena 2 900 000 Kč. 

      Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 

      776 m2. Nutné stavební úpravy, vhodná jako dílna,  

      sklad. Cena 300 000 Kč. Tel. 731 388 435. 

● Prodám doma vykrmená prasata - v půlkách, nebo celé. 

Moţno zabít a rozporcovat. Cena 50 Kč/kg.  

      Tel. 724 292 344. 

● Prodám osobní automobil VAZ 2103, rok výroby 1973, 

garáţovaný. Najeto 80 tisíc km,TP do 8.2011. 

      Osvobozeno od ekologické daně /dědictví/. Dále prodám     

      malý motocykl  JAWA 50, typ 20, rok výroby  1969, TP   

      do 8.2013. Cena dohodou, tel. 728369007. 

● Prodám: sazenice buxusu na ţivý plot listnaté neopadavé,  

ruční káru na velkých kolech, různé řezivo.  

     Cena dohodou. Tel. 605 551 061. 

 
 

Provádím zednické  

a obkladačské práce. 
 

Tel: 604 968 906 

Zámek LnářeZámek Lnáře 
 Volné svatební termíny v r. 2011 
21. května, 30. července, 13. srpna 

       10. září, 1. října 
Termíny církevních svatebních obřadů v zámecké kapli  

sv. Josefa lze uspořádat kdykoli, po domluvě    

      se Správou zámku a Farností Kasejovice 

Více informací o svatbách na Zámku Lnáře  na: 

www.lnare.cz/zamek, tel.604 401 432 

 

Zveme Vás na příjemné 

osvěţení v podobě točené  

zmrzliny v Kasejovicích na náměstí,  

která zde má několikaletou tradici.  
 

Otevřeno denně včetně  

soboty a neděle  

od dubna do konce září. 

(za nepříznivého počasí zavřeno). 

MASÁŢE  
- sportovní, rekondiční, odblokování páteře 

 

Zahájení činnosti v průběhu května  

(datum bude zpřesněno v příštích KN) v budově DPS 

 

Informace a předběţné  

objednávky tel. 723 38 77 48, 

Lenka Kunešová  

 

 

Prodej kosmetiky 

ORIFLAME a AVON 
 

Miroslava Kutáková 
tel.: 737 183 106, 371 594, 406 

e-mail: pulsatila@quick.cz 
 

Zavolejte nebo si napište  

o aktuální katalog. 

Provozní doba sběrného dvora v 

Kasejovicích:  
Letní období tj. od 1.4-31.10  

- sobota 8-10 hod.  

Zimní období tj. 1.11. -31.3.  

– sobota 9-10 hod.  

Sběrný dvůr v Kasejovicích je určen 

pouze pro občany (ne podnikatele) 

Kasejovic a spádových obcí ( Polán-

ka, Řesanice, Chloumek, Újezd, 

Kladrubce, Podhůří a Přebudov) pro 

tříděný komunální odpad.  

Ţádáme občany, aby mimo uvedenou 

provozní dobu sběrného dvora  

tříděný komunální odpad nevozili  

a neskládali jej před vraty.  

Upozorňujeme také na tu skutečnost, 

ţe sběrný dvůr není určen pro části 

autovraků.  

Dále ţádáme občany, aby pytle na 

plast uzavírali pouze provázkem.  


