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

Z obsahu ……... 

� V Kasejovicích obnovili tradici 
pálení čarodějnic   
� Dožice vyhrály na Moravě    

� Letní kino Kasejovice - rozpis 
  Příští číslo Kasejovických novin  
vyjde 13. 6. 2007. Příjem příspěvků 
do č.  6/2007 KN  je do  31. 5. 2007.           

 

 V neděli 22. dubna se již tradičně na svátek svatého Vojtěcha konala pouť 
V Boučku. Začala ve  třináct hodin slavnostní mší svatou v kapli sv. Vojtěcha, 
kterou sloužil duchovní správce kasejovické farnosti Jiří Čepl. Slavnostní mše 
svaté se zúčastnilo několik desítek věřících. Všichni, kteří do Boučku doputovali, 
zde potom mohli při hudbě posedět, občerstvit se a strávit tak na místě, kde před 
více jak tisíci lety působil jeden z největších českých světců, sv. Vojtěch, příjem-
né slunečné nedělní odpoledne.                                                                         -lfš-  

Posezení občanů u kaple sv. Vojtěcha Na Boučku u Kasejovic                 foto -vb-   

 
 V souvislosti se stále často disku-
tovanou otázkou ohledně regulovaného 
nájemného bytů, bych ráda informovala 
o výši nájemného u bytů, které má Měs-
to Kasejovice ještě ve svém majetku. 
Jedná se o dva typy bytů, u nichž je výše 
nájemného odvislá  na jejich vybavení a 
kvalitě. V majetku Města Kasejovice 
jsou byty I. a II. kategorie. U bytů I. 
kategorie činí výše nájemného za jeden 
metr čtvereční užívaného bytu 15,23 
korun. Z toho vyplývá, že u bytu I. kate-
gorie o ploše 70 metrů čtverečních  
představuje výše měsíčního nájemného 
1066 korun. U bytů II. kategorie, kon-
krétně se jedná o byty v domě č.p. 297, 
platí jeho uživatelé za jeden metr čtve-
reční plochy bytu 11,41 korun. Za byt o 
rozloze 62,75 metrů čtverečních tak činí 
výše měsíčního nájemného 659 korun. 
 V zájmu Města Kasejovice je, 
aby si nájemci byt s regulovaným ná-
jemným tyto byty odkoupili a získali je 
tak do osobního vlastnictví. 

          Marie ČÁPOVÁ, 
          starostka Města Kasejovice  

I přes nepřízeň počasí se na ka-
sejovickém náměstí sešlo v sobotu 5. 
května kolem stovky občanů, kteří spo-
lečně s přáteli    Klubu 4. obrněné divize 
US a představiteli města starostkou Ma-
rií Čápovou a místostarostou Václavem 
Červeným uctili památku amerických 
vojáků a příslušníků Československé 
samostatné obrněné brigády, kteří se v 
roce 1945 podíleli na osvobození Ka-
sejovic. Při této příležitosti  převzal pří-
tomný Stanislav Hnělička, příslušník 
Československé samostatné obrněné 
brigády, z rukou místostarosty Václava 
Červeného, čestné uznání za  účast při 
osvobození Kasejovic.                     -rkn-             

Na   snímku   zleva  Milan  Veselý  z  Kasejovic,  Stanislav  Hnělička,   příslušník  
Československé samostatné obrněné brigády  a starostka města Marie Čápová 
při uvítání na náměstí v Kasejovicích                                    foto Adéla Demelová 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE  
BERE NA VĚDOMÍ:  
�  investiční dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na 

vodovod Újezd 1 mil. Kč z Programu stabilizace a obnovy 
venkova na chodník a úpravu veřejného prostranství 
v Kasejovicích ve výši 300   tis. Kč 

� návrh na zřízení informačního centra – spolupráce města při  
získávání nebytových  prostor 

� možnost zvýšení nájemného z pronájmu bytů v majetku 
města 

� informace z města: 
�  zprávu Lidového spolku péče o německé válečné hroby o   
   provedení sond a exhumace  tělesných pozůstatků 
�  výši výtěžku z hracích automatů 
� oslavy k osvobození Kasejovic 
�  jednání s dodavatelskou firmou na údržbu zeleně 

v Kasejovicích 
SCHVÁLILA:   
�  Dodatek č. 20-24 ke smlouvě s fi Rumpold o zabezpečení 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů pro město Kasejovice 

� Dodatek   č. 1  k  Smlouvě  o poskytnutí finančního příspěv-
ku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 

� úhradu plateb města prostřednictvím elektronického bankov-
nictví 

� žádost Junáka Plzeň 33. odd. o povolení letního tábora a 
sběru palivového dříví v době od   30.6. do 14.7. 2007 za 
Přebudovským rybníkem 

� žádost Junáka Plzeň 23. odd. o povolení letního tábora  
v době od 30.6. do 22.7.  2007 na „Maškojc louce“ za Přebu-
dovem 

� žádost Mateřské školy Kasejovice o zakoupení mrazáku do 
školní kuchyně 

� žádost Základní školy Kasejovice o zakoupení sekačky pro 
potřeby školy 

� žádost TJ Sokol Kasejovice o samotěžbu kulatiny 
z městských lesů na výrobu  pergoly 

� žádost o  prodloužení  pronájmu  části  pozemku  č.  parc.  
219/6 o výměře 60 m2 M. S., bytem Kasejovice do 31.12. 
2010 

� výpůjčku části pozemku č. 563/1 v k. ú. Chloumek panu P. 
na dobu 2 let 

� odprodej domu č. p. 297 v Kasejovicích za cenu 650 000 Kč 

� program jednání zastupitelstva města a datum konání 
26.4.2007 v Polánce 

� záměr pronájmu pozemku č. parc. 1284/2, 1291/2, 1282, 
1283, 1281/2, 1281/1, 1281/3, 1272/2, 1291/1, 1291/2, 
1266/2, 1272/1 v k. ú. Újezd u Kasejovic 

PROJEDNALA A DOPORUČUJE PROJEDNAT 
KONTROLNÍM VÝBOREM:  
� obecně závaznou vyhlášku : 
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

PROJEDNALA A DOPORUČUJE SCHVÁLIT  
ZASTUPITELSTVEM:  
� závěrečný účet města za r. 2006 vč. auditu 

� inventarizační zápis 

� Obecně závaznou vyhlášku: 
 - O stanovení systému shromažďování, sběru,  pře- 
    pravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-     
    ních  odpadů  a  nakládání se stavebním odpadem   
    na území města  Kasejovice 
  - O místním poplatku ze psů  
  - O místním poplatku za provozovaný výherní hra- 
    cí přístroj 

� odprodej pozemků parc. č. 2 a 406 o celkové výměře   
      1564 m2 v k. ú. Kladrubce fi Klaus 
� odprodej pozemku st. p. č 240/2 o výměře 18 m2 v k.  
       ú. Kasejovice – M. V. 
� odprodej pozemku st. 15/3 v k. ú. Podhůří o výměře 7  
       m2 – J. Š. 
� odprodej pozemku st. 29/2 o výměře 9 m2  a st. 29/4  
       o výměře m2  v k. ú. Podhůří  - J. S. 
� odprodej pozemku  st. 111/1 o výměře 13 m2  v  k. ú.  
       Újezd u Kasejovice – H. M. 
� odprodej pozemku  st.  2/2  o  výměře 16 m2  v   k. ú.  
       Podhůří – F. M. 
� odkoupení  pozemků městem  v  k.  ú. Kasejovice  od  
       V.M. 
PROJEDNALA:  
� záměr   výstavby   větrných    elektráren  firmy   EGF,  
       spol. s. r. o. a Vatec elektronic  spol. s. r. o. 
SOUHLASÍ:  
� se zhotovením pasportu místních komunikací a mostů  
       vč.plánu 
� s provedením pozemkových úprav v k. ú. Kasejovice 
NESOUHLASÍ:  
� s odprodejem pozemků (bývalý areál ACHP) firmě  
       EGF, spol. s r. o. 
� s odprodejem pozemků parc. č. 664/2 paní Šollové 
POVĚŘUJE: 
� starostku města jednáním s akciovou společností Ag- 
       rochov  Kasejovice-Smolivec  ohledně  pronájmu po- 
       zemku u cihelny, pozemkových úprav  a stavu komu- 
       nikace v Řesanicích 
� starostku města jednáním s firmou EGF spol. s. r. o.  
       ohledně pronájmu pozemků ve vlastnictví  města –  
       část bývalého areálu ACHP 
� starostku  města  oslovit   nájemníky  bytů  č. p. 360  
       ohledně odprodeje bytů 
NEBUDE PODPOROVAT: 
� skladování nebezpečného odpadu 

Městský úřad  Kasejovice upozorňuje obča-
ny na zahájení letního svozu komunálního odpa-
du firmou Rumpold  a to od 3.5. 2007. Další svoz 
bude 17.5. 2007 a poté každých čtrnáct dní.  

       
       Lenka SUDOVÁ, pracovnice MÚ Kasejovice  
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Platnost povolení k odběru povrchových a  
podzemních vod, s výjimkou povolení 
k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených 
pro individuální zásobování domácností pitnou 
vodou, a platnost povolení k vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových nebo podzemních, 
která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, 
zaniká nejpozději dnem 1. 1. 2008, pokud neza-
nikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, 
je-li tato doba kratší. 

Tak je znění zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že sdělovací prostřed-
ky vyvinuly kampaň, která znepokojila naše 
spoluobčany, vysvětlujeme Vám tímto, čeho se 
toto ustanovení týká. 

U studen, které slouží pro individuální 
zásobování vodou, se nemusí povolení prodlu-
žovat, pokud byly povoleny dle zákonů plat-
ných v době vzniku studny. To znamená:  

�  U studny  postavené před rokem 1955 neby-
lo třeba žádného povolení, a proto se považu-
je za povolenou. 

� U studny postavené po roce 1955 muselo být 
vždy povolení dle platného zákona, a proto 
také žádné další povolení nepotřebuje. 

� Studny, které byly postaveny  po 1. 1. 1955 
bez stavebního povolení, jsou černé stavby a 
černé odběry vody. Likvidace černých staveb 
spočívá v tom, že se mohou stavby dodatečně 
povolit, nebo zbourat. K dodatečnému povo-
lení stavby studny je třeba (dle stávajícího 
zákona) hydrogeologický posudek se situací 
umístění studny, pasport stavby a doložení 
vlastnických práv. Upouštíme od územního 
rozhodnutí, vyjádření KÚ o ovlivnění život-
ního prostředí, od vyjádření správce povodí 
(u větších odběrů) a od pokuty. 

                                          (pokračování na str.5) 

ZASTUPITELSTVO M ĚSTA KASEJOVICE: 
SCHVALUJE:    

�  Závěrečný  účet  města  Kasejovice  za  rok  2006  bez   výhrad,  který   

     je nedílnou součástí tohoto usnesení 

� Inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2006 

� Obecně   závaznou  vyhlášku   o  stanovení   systému    shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se  stavebním odpadem na území města Kasejovice 

� Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 

� Obecně  závaznou  vyhlášku  o  místním  poplatku  za provozovaný 
výherní hrací  přístroj 

� záměr odprodeje pozemku st.p. č. 240/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Ka-
sejovice 

� záměr odprodeje pozemku parc.č.2 a 406 o celkové výměře 1564 m 2 
a pozemku č. parc. 71 o výměře 7 m2 v k. ú. Kladrubce 

� záměr odprodeje pozemku st. p. 15/3 o výměře 7 m 2 v k. ú. Podhůří 

� záměr odprodeje pozemku st. p. 29/2 o výměře 9 m2 a 29/4 o výměře 
1 m2 v k. ú. Podhůří 

� záměr odprodeje pozemku st. p. 2/2 o výměře 16 m2 v k. p. Podhůří 

� záměr odprodeje pozemku st. 111/1 o výměře 13 m2  v k. ú. Újezd u 
Kasejovic 

� záměr odprodeje pozemku st. 118/32 o výměře 55 m2 v k. ú. Újezd u 
Kasejovic 

� odkoupení pozemků městem Kasejovice 1547/9  o výměře 36 m2 a 
části st. p.554 o výměře  6  m2  (dle  geometr.  plánu  č. 433-130/2006  
parc.  č.   1706/2) v  k.ú. Kasejovice za 40 Kč za 1 m2 

� investiční  a   neinvestiční  akce  v  r.  2007,  které  budou  částečně    
hrazeny z rozpočtu  města a  další část z dotace:  

� pokračování stavby vodovodu Újezd 

� výstavba chodníku od č.p.  260 (Šimáňů)  k  Polánské  silnici  +  úpra-
va  veřejného prostranství  od  č.p. 46  (Sladkých)  směrem  ke  Blatné 
–  jedná  se   o dokončení veřejného prostranství po rekonstrukci ko-
munikace I/20 

� dokončení hřiště u školy – jedná se o provedení  asfaltového povrchu  
a   opěrných zdí 

ZŘIZUJE: 

� osadní výbor v části obce Chloumek  s počtem 3 členů: předseda Sla-
víček Jiří;  členové: Strejc Ferdinand, Bouše Pavel 

� osadní výbor v části obce Řesanice s počtem 3 členů: předseda Behen-
ský Pavel; členové:  Kopřiva František ml., Hájek Jiří  

� osadní výbor v části obce Polánka s počtem 3 členů:   předseda  Beneš  
Jan;   členové: Kubát Radek, Pohanka Jindřich 

� osadní výbor v části obce Újezd s počtem 3 členů:  předseda  Zach 
Stanislav;  členové: Kalbáč Václav, Loula Josef 

BERE NA VĚDOMÍ: 

� informativní zprávu  o činnosti Rady obce za období od 11.1. 2007 do 
26.4. 2007 a zprávu finančního výboru Města Kasejovice  

 � zprávu auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření Města Kasejovice za rok  2006 –  
bez výhrad 

� zprávu starostky :  

- průběh investičních akcí  
- zpráva Lidového spolku péče o německé 

válečné hroby o provedení sond a   ex-
humace tělesných pozůstatků 

- oslavy dne 5.5. k osvobození  Kasejovic, 
výstava v Chanovicích 

� žádosti  firem EGF,  spol. s.  r . o. a Vatec  
        eletronic,  spol.  s. r. o.  o  výstavbu  větr- 
        ných   elektráren v k. ú. Kasejovice s tím,  
        že bude projednáno zastupitelstvem města   
        do první poloviny června 2007             -rkn- 
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USNESENÍ ze 4. veřejného zasedání  
Zastupitelstva obce Mladý Smolivec 

 dne 19.4. 2007 
ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC: 
VOLÍ: 
� ověřovatele zápisu – Krejčík Stanislav, Šmolík František 

�       volební komisi -  předseda Spour Jan, členové Šampalík Josef, 
Bouše Karel  

�       ve smyslu § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb , o soudech a 
soudcích p. JUDr. Františka Konváře, bytem Dožice do funkce 
přísedícího Okresního soudu  Plzeň-jih  
SCHVALUJE: 
� program zasedání 

� podpisový vzor pracovníků určených k nařizování a schvalo-
vání hospodářských operací 

� vnitřní platový předpis 

� smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Čepro a.s.  na 
těchto pozemcích  KN p.č.  750/1, 750/4, 754/1, 754/3, 754/31 
v k.ú. Radošice o výměrách přesně specifikovaných ve smlouvě a 
k podpisu této smlouvy pověřuje starostku obce 

� umístění informační tabule k přírodnímu parku Brdy na p.č. 
KN 835/4 v k.ú. Starý Smolivec a pověřuje k podpisu souhlasu 
vlastníka starostku obce 

� že považuje budovu garáže na st. parcele č.  96 v k.ú. Radošice 
za vlastnictví obce (zápis z kroniky-knihy protokolů obce Radošice 
str. 113-116 z roku 1948)  a  pověřuje starostku obce, aby učinila 
veškeré právní úkony potřebné k zápisu budovy do katastru nemo-
vitostí 

� schvaluje odměnu pro účetní Obecního úřadu Mladý Smolivec 

� žádost p. V. o zřízení vodovodní přípojky v k.ú. Starý Smoli-
vec  č.p. E 3 

� provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v Obci Mladý 
Smolivec firmou Šmíd Pavel a Bi Esse s.r.o. 

� odstranění budov v k.ú. Mladý Smolivec st. p.č. 88 a v k.ú. 
Radošice st. p. č. 86 a pověřuje starostku obce k provedení všech 
právních úkonů s tím souvisejících 

� provozní řád knihovny Mladý Smolivec a knihovny Dožice 

� prodej pozemku v k.ú. Dožice, nově vzniklá p.č. 817/18 
z původní 817/9 manželům Š., bytem Dožice, o výměře 200 m2 za 
cenu 20,-- Kč/m2 

� p. I. S., Radošice a p. T. V., Rožmitál p. T.  prodloužení ná-
jemních smluv na hostince v Dožicích a ve Starém Smolivci dodat-
kem na dobu neurčitou  s uvedením výpovědní lhůty 

� žádost Agrochovu a.s. Kasejovice o povolení vjezdu vozidel 
na obecní komunikace dodatkovou tabulkou 

BERE NA VĚDOMÍ: 
� kontrolu usnesení 3/2007 

� informaci o přezkoumání hospodaření Obce Mladý Smolivec 
za rok 2006 
� informaci o hospodaření v lesích 

� informaci o odpadovém hospodářství a nákupu kontejnerů, 
venkovních odpadkových košů 
UKLÁDÁ STAROSTCE OBCE:  
� pokusit se o bezúplatný převod pozemku st. p. č. 178 k.ú. Starý 
Smolivec  pod  budovou  TJ  Starý  Smolivec,  v  opačném   případě  

 

zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku 
� zjistit možnost opravy střechy na přísálí kultur-
ního domu Starý Smolivec 
� zjistit možnosti snížení rychlosti na silnici II. 
třídy před obcí Radošice. 
� zjistit informace o povolení na provoz septiků 
          Eva KUBOVÁ, starostka obec Mladý Smolivec 

AVE CZ  odpadové hospodářství s. r. o. 
Provozovna Plzeň 
Hankova 2759/14, 30133  PLZEŇ 

 

ve spolupráci se 
Svazkem obcí okresu Plze ň-jih  

pro odpadové hospodá řství 
zajiš ťuje 

 

Sběrné místo: MLADÝ SMOLIVEC  
                       U OBECNÍHO ÚŘADU  

Odvoz odpadu bude probíhat: 
22.května 2007 

 

Žádáme občany, aby odpad neukládali  

na stanoviště po termínu svozu.  

Odpad ukládejte odděleně  

na určená místa. 
 

Všem občanům děkujeme za spolupráci 
a za kladný vztah k životnímu prostředí. 

 
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany 

 zdarma , náklady hradí obecní úřad.  

Právnické osoby platí dle ceníku.  

� znečištěné obaly od barev, olejů 
apod. 

� barvy, lepidla, chemikálie 
� zářivky, výbojky 
� AKU - baterie 
� suché galvanické 

články - monočlánky 
� pneumatiky 
� televizory, rádia a 

ostatní elektrotechnický odpad 
� vyřazené léky 
� oleje, olejové filtry 
� lednice, mrazáky 
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ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
�  úkoly z minulého veřejného zasedání: uvolnění cesty lesem na 

Kotouň (projednáno s Ing. Dufkem) a opravu cesty na Řesanice (u 
kravína) - zaslání dopisu Městu Kasejovice   
�  návrh akcí na rok 2007 

�  možnosti odvlhčení bytu č. 1 v Kotouní 37 

�  informace o nájemním bytě č. 2 v Kotouni 37 

�  připomínky pana Karla Škudrny 
SCHVALUJE: 
�  program schůze 

�  návrhovou komisi: Petr Bláha, Václav Panuška, Eva Pružincová 

�  ověřovatele zápisu: Roman Koblasa, Jiří Jirka 

�  úprava termínu placení komunálního odpadu - úprava obecně zá-
vazné vyhlášky. Občané s trvalým pobytem zaplatí do 28.2. stávají-
cího roku, rekreační domky do 30.6. stávajícího roku 
�  opravu kostela (okapy a římsy) 

�  pronájem obecních pozemků za částku od 0,50 Kč do 7 Kč za 
1m2/rok, podle lokality. V některých případech nemusí být smlou-
va uzavřena z obecního zájmu. Každý pronájem bude řešen jednot-
livě.  
�  navýšit po upomínce poplatek za odvoz komunálního odpadu z 

450 Kč  na 650 Kč 
�  návrh usnesení  
UKLÁDÁ: 
�  upozornit majitele pozemku pod Mirolínem na prořezání kroví u 

místní komunikace 
�  prověřit ohrazený pozemek u pana K. v Kotouni 

�  zkontrolovat vytékání vody ze silnice na cestu k panu Pavelcovi 

�  zajistit 5/4 uzávěr vody na Dráha v Kotouni    
                                                 Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce 

 
 
� částečná  rekonstrukce veřejného osvětlení 

� půdní vestavba — dvě bytové jednotky 

� dovybavení víceúčelového hřiště v Oselcích 

� oplocení víceúčelového hřiště v Kotouni 

� stavební úpravy na kapličce u Řesanic 

� obílení kapličky v Kotouni 

� zhotovení 3 tabulí na plakáty 

� rekonstrukce veřejného rozhlasu - bezdrátový Oselce, Kotouň   

� část nového chodníku v Oselcích 

� projekt na kanalizaci v Kotouni - dotace 

� podlaha v knihovně v Kotouni  

� oplocení nového vrtu 

� dokončení osazení dopravních značek 

� socha na Obecní úřad Oselce  

� nové WC v hospodě v Oselcích  

� oprava okapů na kostele 

� realizace rybníku Zástava 

� údržba zeleně v obcích 

� dokončení přístavku k požární zbrojnici v Ko-
touni 

                      Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce 

 
 
 
 
 

Křístání se uskutečnilo ve všech vesnicích 
Obce Oselce a  i o velikonočním pondělí chodili šlu-
pat koledníci. Máj se stavěla v Oselcích a v Nové Vsi 
a po dlouhé době i v Kotouni. S pálením čarodějnic 
byl problém, protože bylo velké sucho a nemohly se 
zapálit ohně na obvyklých stanovištích. V Oselcích 
se pálily u Křížku. Na první máj uspořádalo ženské 
seskupení Cunami z Oselec navíc prvomájový prů-
vod obcí  s alegorickými vozy.  

            Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce     

dokončení ze str. 3 
 

 

 

● U všech ostatních odběrů vody, které se netýkají 
individuálního zásobování vodou, (osoba fyzicky 
podnikající v jakémkoli oboru, právnické osoby),  
musí být vždy požádáno o prodloužení odběru 
nejpozději do 30. 6. 2007. K prodloužení povole-
ní je třeba staré povolení, vyjádření správce povo-
dí – Povodí Vltavy s.p. s udáním množství odběru 
a vyplněná žádost. U studen, která povolení ne-
mají (vzniklé před rokem 1955), stačí místopří-
sežné prohlášení o vzniku studny, pasport 
s malou technickou zprávou, u větších odběrů 
vyjádření správce povodí a vyplněná žádost. 

● Povolení vypouštění předčištěných odpadních 
vod do vod povrchových (tj. čističky odpadních 
vod a 3 komorové, biologické septiky) zaniká 31. 
12. 2007 u právnických i fyzických osob, pokud 
povolení k vypouštění nabylo právní moci do 31. 
12. 2001. Nejedná se o povolení vypouštění do 
kanalizace, která má vlastní povolení vypouštění. 
Zde je na vlastníkovi kanalizace – obci, aby si 
ohlídal, zda občané vyvážejí žumpy a odpadní 
vody u jednotných kanalizací (VKV) splňují vy-
pouštěcí limity. U tříkomorových septiků, z nichž 
odpadní předčištěná voda vytéká do vod povrcho-
vých,  bude velmi těžko povolení prodloužit. U 
těchto septiků se neodebírají vzorky, takže není 
možno posoudit, zda splňují nařízení vlády č. 
61/2003 Sb.                                                                   

   
  Ing. Jiří LEVÝ,  
vedoucí odboru výstavby   a životního prostředí  
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NAROZENINY  V KVĚTNU OSLAVÍ 
 

88 let František ŠMOLÍK Radošice 
86 let  Anna MAŠKOVÁ Přebudov 
85 let Naděžda ŠOURKOVÁ Kladrubce  
84 let Miluše HLINKOVÁ Životice 
83 let Marie VAVŘIČKOVÁ Nová Ves 
82 let Marie ZRUSTOVÁ Mladý Smolivec 
81 let  František NOVOTNÝ  Kasejovice  
80 let Anna DŽISOVÁ Nezdřev  
79 let Václav BEHENSKÝ Řesanice 
78 let Marie ŠTĚPÁNKOVÁ Kasejovice 
  Jan KRLIŠ Nezdřev 
77 let Vlasta RŮŽIČKOVÁ Kotouň 
  Bohuslav DOBIÁŠ Budislavice  
76 let Jaroslav VODIČKA Kasejovice 
  Jarmila FAMĚROVÁ Mladý Smolivec 
  Zdena KRLIŠOVÁ Nezdřev 
75 let Miloslav KARLÍK Újezd 
  Adolf RAŠKA Oselce 
  Barbora HLINKOVÁ Radošice 
74 let Zdeňka DARDOVÁ Kasejovice 
  Josef  URIÁNEK Nezdřev 
73 let Josef  TALŮŽEK Kladrubce 
  Vladimír MATZ Kasejovice 
  Anna ČOUDKOVÁ Oselce 
  Marie NACHTMANOVÁ Budislavice 
72 let Václav SILOVSKÝ Kasejovice 
  Olga SLANCOVÁ Kasejovice 
  Adolf JIŘINEC Bezděkov 
  Vlasta ŠKUDRNOVÁ Řesanice 
71 let Věra FRÜHAUFOVÁ Mladý Smolivec 
  Václav SLUKA Budislavice  
70 let Věra SILOVSKÁ Kasejovice 
  Věra ARVAJOVÁ Kasejovice 
  Václav  KRAVAŘÍK Polánka 
  Marie DARDOVÁ Kasejovice 
65 let Anna RÁŽOVÁ Oselce 
  Jiří KUGL Starý Smolivec 
60 let Marie HONZÍKOVÁ Kasejovice  
  Stanislav HÁJEK Řesanice 
  Jaroslav KREJČÍ Nová Ves 
  Eliška KREJČOVÁ Nová Ves 
  Vladimír BATĚK Mladý Smolivec 
  Drahoslava KABÁTNÍKOVÁ St. Smolivec 
  Eva KUBÍKOVÁ Dožice 

 

B l a h o p ř e j e m e ! 

 

VÍTÁME NOVÉ OB ČÁNKY 
 

Jakub KALBÁ Č, Kotouň 
narozen 26.3. 2007 

Tomáš PAČENKO, Hradišt ě 
narozen 1.4. 2007  

Václav BLOVSKÝ, Dožice 
narozen 25.4. 2007  

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

Stanislav FLACHS, Kasejovice 

narozen  1924, zemřel 9.3. 2007 

Anna ČÁPOVÁ, Kasejovice 

narozena 1922, zemřela 16.4. 2007 

Josef LIPPERT, Oselce 

narozen 1932, zemřel 27.4. 2007 

 
 
 
 
 
 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
�  Baricco Alessandro: Hedvábí 

�  Cabot Patricia: Rusovláska z ostrova  

�  Cartland Barbara: Ztracena v Londýně 

�  Collins Jackie: Lucky 

�  Kubátová Táňa: Samota pro dva 

Naučná literatura pro dospělé: 
�  Bernardi Bruno: Pavel Nedvěd – Zlatý lev v Itálii 

�  Cestománie, I. a II. díl 

�  Hrubešová E. Hrubeš J.: Toulky pražskou minulostí 

�  Mihla Rudolf: Stanislav Kostka Neumann 

Beletrie pro děti a mládež: 
�  Kopczyková Vlaďka: Maminko, přečtu ti pohádku 

�  Nejkrásnější pohádky 

Naučná literatura pro děti a mládež: 
�  Barterová Nicola: Cesta do dějin s lovci pokladů 

�  Kociánová L., Nováková J., Linka M.: Nápady pro radost a 
užitek 

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdar-
ma. Maximální doba použití pro jednotlivce je 30 minut. 

Výpůjční doba 
Pondělí: 9-12  14-17 
Úterý:              13-16 

Kulturní komise  

v Hradišti 

pořádá  

2. června od 14 hodin 

DĚTSKÝ DEN V HRADIŠTI 
- plný soutěží, her a poznání. 

 

Přijďte z vašimi dětmi strávit  
příjemné odpoledne.  

 

Občerstvení zajištěno.  
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Dne 27.července 1914 po vyhlášení 1.světové války po-
skytovala obec Hradiště velice smutnou podívanou. Všichni 
záložníci do 39 let měli nastoupit do 24 hodin vojenskou služ-

bu u svých pluků. A tak povolaní muži, obklopeni ženami, 
dětmi a příbuznými, odcházeli na nádraží do Kasejovic nebo 
Lnář, kde již bylo mnoho plačících lidí. Loučení bylo těžké, 
neboť nikdo nevěděl, jak válka bude probíhat . 

Hned první mobilizační den narukovali tito záložníci 
z Hradiště: František Bláha č.34 , Karel Krotil č.62, František 
Bláha č.52, Václav Marek č.66, František Chlanda č.5,  Josef 
Mašík č. 19, Vojtěch Jiřinec č.7,  Jan Řehoř č. 46, František Louč-
ka č.63, Vojtěch Soukup č.58, Václav Chlanda č.26, František 
Loula č.61. 

Po odchodu povolaných vojáků bylo ve vesnici nesmír-
né ticho a smutno. Jedině nutné polní práce přinutily zbylé 
muže k nějaké činnosti, ale každý chodil jako tělo bez duše. 
Dlouho nikdo nevěděl, na kterých frontách rodáci z Hradiště 
bojují. Celá obec byla jako jedna trpící rodina. Jeden druhému 
ochotně pomáhal, ale nikdo ještě netušil, že utrpení bude trvat 
dlouhé 4 roky. Domobranecká povinnost se rozšířila od 18 do 
50 let věku. Po odchodu záložníků byli za týden voláni i ostat-
ní vojáci, neboť byla nařízena všeobecná mobilizace. 

 

Pomník obětem I. a II. světové války v Hradišti               foto  -ba-   

Mimo odvody mužů a jinochů byly konány i 
odvody koní. Vláda doporučovala chovat králíky, 
sbírat žaludy, kaštany apod. Začínala být nouze o 
potraviny a kovy. 

Dne 10.června 1915 byly nové odvody 50letých 
mužů: Jan Kryl č.2, Václav Krajánek č. 17, František 
Chlanda č. 5, František Ráž č.40. 

Dne 3.září 1915 byli odvedeni další ve stáří od 
42 do 50 let: František Bláha č.3, František Šimsa č. 27, 
František Marek č.26,  Matěj Levý č.39, Jan Zach č.69. 

Dne 25.října 1915 byli mobilizováni ještě další 
muži z Hradiště: Jan Šimůnek č.22, František Beneš č 
25, František Váně č.9, Václav Pech č. 16, Václav Zach 
č.12. 

Nastalo nesmírně těžké období nedostatku 
téměř všeho. Nedostávalo se uhlí, šetřilo se petrole-
jem, nesměla se porážet telata, omezen byl prodej pi-
va, peníze byly raženy pouze papírové a železné. 

Nejvíce dojemné byly odvody v roce 1917, ke 
kterým byli voláni hoši osmnáctiletí, ale i muži pade-
sátiletí, takže odcházeli na vojnu i otec se synem spo-
lečně. 

Dne 11.ledna 1917 byli z Hradiště odvedeni 
tito osmnáctiletí chlapci: Bartoloměj Chlanda č.5, 
František Soukup č. 23, Vojtěch Beneš č.25. 

A dne 30.ledna 1917 byli ještě odvedeni: Josef 
Šolle č.35, František Krejčí č.50, Jan Krejčí č.56, Jan 
Beneš č.4. 

Že je stále hůře poznávali lidé podle toho, že 
byly zabavovány i kostelní zvony, píšťaly z varhan, 
školní zvonky, hmoždíře, mosazné kliky u dveří, ná-
doby z mědi, cínu apod. Nedostatek měl za následek 
krádeže, kradlo se na polích i v bytech, všude byla 
vidět zchátralost a úpadek. 

V říjnu už každý cítil, že nastává konec válečných 
časů a že se blíží nové časy. Konečně nastal den jásotu 
a radosti, den svobody 28.říjen 1918. 

Dne 18.června 1921 byl slavnostně odhalen po-
mník 18 padlým vojínům v lese „Křenči“. Největší 
zásluhu o postavení pomníku měl Sbor dobrovolných 
hasičů v Hradišti pod vedením Václava Chvátala. Byl 
pořízen z darů od krajanů z Ameriky, z darů místních 
občanů a výtěžku ze zábav a divadel. Pomník zhoto-
vil pan Trčka, kameník z Blatné. 

V roce 1983 byl pomník vandalsky poškozen, 
musel být opraven a v roce 1985 byl přemístěn na ná-
ves vedle kapličky, kde stojí dodnes. 

Občané Hradiště si 8.května 2007 připomněli 
osudy vojínů 1.svět.války i historii pomníku a uctili 
tak památku těch, kteří položili život za nás. 

Jsou to tito muži: Václav Beneš, Václav Černý, 
Bartoloměj Chlanda, Karel Maršík, Vojtěch Jiřinec, 
Václav Chlanda, František Loula, Josef Lomický, Jan 
Krejčí, Václav Bláha, Vojtěch Chlanda, Karel Krejčí, 
František Šimůnek, Karel Krotil, Jan Beneš, Karel Po-
korný, Josef Chvátal, Vojtěch Šimsa. 

                                        PaedDr. Bohumila KOTYZOVÁ                
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 Na 22. duben připadá Den Země, který je pojímán jako 
mezinárodní den životního prostředí. S nápadem uspořádat  kampaň, 
která měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do poli-
tické diskuse a přimět širokou veřejnost, aby se touto problematikou 
začala blíže zajímat, inicioval v roce 1970 americký senátor Gaylord 
Nelson za podpory ostatních amerických politiků. Do kampaně se 
tehdy zapojily miliony občanů USA, především žáků a studentů zá-
kladních, středních a vysokých škol. V roce 1990 se k americké kam-
pani připojil zbytek světa. Na 200 milionů lidí ze 140 zemí světa dalo 
najevo, že jim osud životního prostředí na Zemi není lhostejný. Ze 
Dne Země se tak stala největší světová veřejností organizovaná aktivi-
ta. 

 Den Země si i letos připomněli žáci Základní školy Kasejovice 
společně se svými učiteli. Na pátek 20. dubna pro ně bylo přichystáno 
dopoledne plné her a soutěží, kterých se  za každou třídu zúčastnili 
jak jednotlivci tak družstva. Pro žáky bylo připraveno pět soutěžních 
disciplín – pexeso, třídění odpadu, hod na cíl, stříhání petlahvového 
hada a teoretické a poznávací otázky. Za každou soutěžní disciplínu 
získávala jednotlivá družstva body. V soutěži jednotlivců, pexeso, se 
na prvním místě umístil Václav Nachtmann ze 7.A, na druhém Marti-
na Dardová z 9. třídy  a na třetí příčce skončil Jaroslav Kopáček z 6. 
třídy. V soutěži družstev potom všechny tři vítězné pozice obsadila 
soutěžní družstva z třídy 7.A. 

 Po skončení soutěžních disciplín měli žáci za úkol sestavit 
mozaiku z barevných víček od PET lahví podle předem připravené 
předlohy. Celou akci žáci zakončili úklidem kolem školy a  kasejovic-
kého náměstí.                                         Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

 

Rozhodování nad vítězným výrobkem či obrázkem nebylo 
vůbec jednoduché, neboť soutěže se zúčastnilo celkem třicet pět žáků. 
Nakonec byla udělena dvě první místa – 
zvítězili Šimon Řehoř a Klárka Kovářová 
s počtem hlasů 13 (hlasovalo zhruba 90 
dětí). Druhé místo získal Tomáš Lexa 
s počtem hlasů 10 a třetí místo patřilo 
Báře Žákové s počtem hlasů 9. Čtvrté 
místo získali čtyři žáci: Matýsek Holub, 
Hana Procházková, Bára Swietoňová a 
Tereza Grešáková. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu. Vý-
robky byly velmi zdařilé a nápadité, a proto se těšíme na další Veliko-
noční soutěž.                   Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka ZŠ Kasejovice 

 
 
 
 

První týden v květnu proběhla v první třídě 
Základní školy Kasejovice ukázka čtenářského umě-
ní dětí. Asi patnáct rodičů se přišlo podívat na svoji 
ratolest při hodině čtení a na předání  diplomů s oce-
něním  „Jsem malý čtenář — přečetl jsem celý slabi-
kář“ a sladké odměny z rukou třídní učitelky Ivy 
Zoubkové a ředitelky Základní školy Kasejovice 
Jaroslavy Ladmanové.                                       -rkn-   

Na snímku Klárka Kovářová z I. třídy  při hodině 
čtení                                                             foto-jv-  

 
Již v listopadu jsem si přinesl domů příklady 

pro školní kolo matematické olympiády. Jako úspěš-
ný řešitel těchto příkladů jsem se pak začal připravo-
vat na okresní kolo spolu s Martinem Mrázkem, 
který také vyřešil příklady školního kola. Několik 
odpolední jsme strávili s paní ředitelkou, která nám 
zadávala různé příklady. Stejným způsobem připra-
vovala paní učitelka Zdena Jadrná z osmé třídy Mar-
tinu Vodičkovou a Jiřího Slavíčka až do 11.dubna, 
kdy se konalo okresní kolo v Blovicích. 

Hned ráno jsme jeli vlakem do Blovic. Tam 
nás rozdělili do tříd tak, aby vedle sebe neseděli žáci 
ze stejné třídy nebo školy. Zadali nám tři příklady a 
na papíry s razítkem naší školy jsme je řešili. Po 
dvou hodinách jsme papíry museli odevzdat. Pak 
jsme jeli domů. 

Po několika dnech nás seznámili 
s překvapivými výsledky. V kategorii 7.tříd získal 
Martin Mrázek 1.místo a já 3.místo. V naší kategorii 
byli jen tři úspěšní řešitelé. V kategorii 8.tříd získala 
Martina Vodičková 1.místo a Jiří Slavíček 2.místo. 
V jejich kategorii byli čtyři úspěšní řešitelé. Ostatní 
získali málo bodů a nestali se tedy úspěšnými řešite-
li. 

Těchto výsledků jsme dosáhli díky výborné 
přípravě. Za tu bych chtěl za nás za všechny podě-
kovat paní ředitelce Jaroslavě Ladmanové a paní 
učitelce Zdeně Jadrné.  

Ukázka z výstavy 

Žáci 5. třídy při sestavování mozaiky z víček PET lahví           foto –jv-  
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Nejste spokojeni se sociálními  
službami ve své obci?   

Chce vyjádřit svůj názor? 
Přijďte se podílet na plánování  

sociálních služeb !!! 
V rámci projektu  Komunitního plánování  

na území správního obvodu obce Horažďovice a 
mikroregionu Prácheňsko proběhne  

dne 30. května 2007 od 15.00 hod 
ve velké zasedací síni Městského úřadu  
Horažďovice  veřejná diskuze na téma:  
Jakým směrem se mají rozvíjet sociální  

služby v  Horažďovicích a na Prácheňsku. 
 

Tento projekt je spolufinancován  
Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci  

Společného regionálního operačního programu -  
grantové schéma „Podpora sociální integrace  

 
 

Po několika letech mohli občané Kasejovic zavítat poslední 
den v dubnu na pálení čarodějnic na kopec Židák v Kasejovicích. 
Tuto lety opomíjenou tradici zajistili pro místní členové Tělový-
chovné jednoty Kasejovice pod vedením Jana Zelenky a Pavla Ky-
sela a pozemky pro tuto akci zapůjčil Luboš Pohanka z Kasejovic.  

Akce se zúčastnily téměř tři stovky občanů. Největší zastou-
pení zde měli rodiče s dětmi, které si naplno užívaly zapálení 
ohromné vatry s čarodějnicemi  a poté opékání buřtů. Ti ostatní 
jistě ocenili nádherný výhled do kraje nebo občerstvení, které zde 
zajistili pořadatelé až do pozdních ranních hodin.                             

Vzhledem k tomu, že se tato akce opravdu vydařila a ze 
strany občanů zaznamenala velký zájem, věříme, že se stane do 
budoucna v Kasejovicích  opět tradicí.                                       -rkn-    

Na snímku postavená vatra na kopci Židáku                       foto -pk-  

pořádá  v sobotu  
2.června 2007 

 od 10.00 hodin 
 

  
 

 

 
Program:  
10.00 Zahájení  
10.10 Ukázka technicky Policie ČR 
10.30 Ukázka výcviku psů Kynologického klubu  
          Blovice  
10.50 Soutěže:skákání v pytli, chůze na chůdách, 
          střelba vzduchovkou na terč,   
          hod míčem na cíl a  
          do koše, přetahování  
          lanem a další   
12.00  Volná zábava 
 

Každé dítě obdrží za účast 

v soutěži malou odměnu a  

během dopoledne občerstvení ! 

 

Čtvrté místo obsadili reprezentanti naší školy v okresním 
kole soutěže Paragraf 11/55. Děti ze sedmé třídy, Vojtěch Fiala, 
Lukáš Vondruška, Michaela Kuryluková, Petr Chára a David 
Cicvárek, změřily síly s reprezentanty ostatních škol v okrese ve 
znalostech právních předpisů a jejich aplikaci při řešení problémo-
vých situací. Poměrně slušně dokázaly prezentovat své názory na 
aktuální společenské problémy, a dokonce nejlépe ze všech druž-
stev zvládly disciplínu zaměřenou na týmovou spolupráci a zruč-
nost, kdy postavily nejvyšší věž z cihel. Méně už byly úspěšní při 
řešení krizové situace v městské samosprávě, kdy měly rušit nevy-
hovující právní předpisy a nahrazovat je účinnějšími. Problémy 
také měly s určováním věku mladých lidí, když se coby stánkaři 
měly rozhodnout, zda by jim prodaly tabákové výrobky. 

Projekt iniciovalo občanské sdružení Aliance 18 a jeho 
cílem bylo kromě rozšíření právního vědomí mezi mládeží popula-
rizovat některé paragrafy, zejména novelu zákona, kterou byla 
zvednuta hranice pro prodej tabákových výrobků mladistvím ze 
šestnácti na osmnáct let. 

         Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice  
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V uplynulém týdnu se společnostem 
EGF, spol. s r.o., Sušice a VATEC electro-
nics, spol. s r.o. Blatná podařilo dohodnout 
ve spolupráci s Agrochovem Kasejovice - 
Smolivec, a.s. otevření a provoz informační-
ho střediska pro úspory energií a obnovitelné 
zdroje energie. 

Středisko bude poskytovat základní 
energetické poradenství pro fyzické i práv-
nické osoby do rozsahu dvou poradenských 
hodin na jednu osobu a jeden případ v těchto 
oborech: 

– Úspory energií v domácnostech, rodin-
ných domech a bytových domech 

– Zateplení objektů 

– Energetické audity a energetické průkazy 

– Výrobní a rozvodná zařízení energie 

– Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

– Obnovitelné a druhotné zdroje energie, 
palivové články 

– Energeticky úsporná opatření, snižování 
emisí – veřejný sektor, průmysl, atd. 

– Moderní postupy, technologie a materiály 

– Financování projektů s návazností na ná-
rodní fondy a fondy Evropské unie 

– Optimalizace odběrních sazeb elektrické 
energie 

Středisko bude otevřené pravidelně 
každý sudý týden v úterý od 15:00 do 17:00 
hod. v administrativní budově Agrochovu 
Kasejovice-Smolivec v telefonní ústředně 
budovy – případně v zasedací místnosti. 

 

První poradenský den bude 20. týden 
v úterý 15.5. 2007  

od 15:00 do 17:00 hodin. 
   

Bc. Ing. Josef FARTÁK,  

  EGF, s. r.o., jednatel   

 Ing. Vladimír ČERNÝ,  

VATEC electronics,  s. r.o, jednatel 

 
 
 

Pořadatelé známého závodu traktorů Dožická traktoriáda, která se i 
letos pojede 5.července,  se v sobotu vypravili na zkušenou na podobný 
podnik do Velkých Bránic na Moravě. 

Po velkých přípravách nakonec vyrazilo změřit síly osm traktorů a 
40 nadšenců převážně z Dožic.  „Chtěli jsme porovnat náš závod s konku-
rencí, ale hlavně jsme si chtěli zazávodit,“ říká jeden z organizátorů výletu 
Robert Krejčí.  

A jak to dopadlo? Ve velké konkurenci se reprezentantům Dožic 
podařilo získat první i druhé místo v hlavní kategorii traktorů domácí výro-
by a třetí místo v kategorii tahání břemena. Kompletní informace naleznete 
na www.traktoriada.cz.                                                     Václav BLOVSKÝ 

 
 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Radošice 
děkuje firmě Dvůr Lnáře, spol.s.r.o. za fi-
nanční dar a těší se na další vzájemnou 
spolupráci. 

  za SDH Radošice Václav FIALA, starosta 

KLUB PŘÁTEL ŽALUDSKÉHO ESA PUŠKA ŘSTVÍ 
BUDISLAVICE  A ČESKÝ SVAZ MARIÁŠE 

si Vás dovolují pozvat na 
V. TURNAJ XXI. ROČNÍKU MENOX LIGY 

 V NEMÍCHANÉM LICITOVANÉM MARIÁŠI 
v sobotu 19. kv ětna 2007 

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 
Rozhodčí: Kříž, Kotva, Šindelář  
Hlavní pořadatel: Lubomír Kříž, mobil: 723 489 412 
Podmínky ú časti: 
� 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 

12.30-14.00 přestávka na oběd 
14.00-17.00 hrací doba 2. kola 
17.00-17.30 vyhlášení výsledků 

Na snímku zleva vpředu Milan Ráž společně s Milanem Košanem             foto –vb- 
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začátek projekcí 21.30 h 

www.filmak.cz 
!!! ZMĚNY VYHRAZENY !!! 

Datum Film Distributor 

 1.6. 2007     Borat Bontonfilm 

 2.6. 2007     Ghost Rider Falcon 

 8.6. 2007     Eragon Bontonfilm 

 9.6. 2007 Kvaska HCE 

Den 

pá 

so 

pá 

so 

15.6. 2007 pá Krvavý diamant Warner Bros. 

16.6. 2007 so  Hanibal - Zrození SPI 

22.6. 2007 pá Noc v muzeu Bontofilm 

23.6. 2007 so 300 — Bitva  
u Thermopyl 

Warner Bros. 

29.6. 2007 pá Sejmi Eso Bontonfilm 

30.6. 2007 so  Most do zem ě  
Terabithia 

SPI 

 

zámek v Merklíně u Přeštic 
2.června – 3.června 2007 

9.00 hod – 18.00 hod 
 

vstupné 40 Kč 
 

VÝSTAVA BONSAJÍ 
PŘEDNÍCH ČESKÝCH 

PĚSTITELŮ 
 

DOPROVODNÉ AKCE: 
 

2.6.2007 
11.00 hod Ukázka aranžování - Hana  
Šebestová – několikanásobná vítězka  

na mistrovství ČR ve floristice 
 

13.00 hod Ukázka tvarování – Martin  
Ašenbrenner – absolvent japonské  

bonsajové školy 
 

3.6.2007 
11.00 hod Společná dílna se zaměřením 

 na tvorbu“ mrtvého dřeva“ 
( zájemci si mohou donést vlastní strom )  

 
 

zve zájemce  z řad včelařů,  
myslivců, zahrádkářů, rybářů i 

ostatních občanů na 

NATURA VIVA 
výstavu v čelařství, myslivosti,  

zahrádká řství a rybá řství 
v Lysé nad Labem 

odjezd v sobotu 26. května 2007  
v 7.30 z náměstí v Kasejovicích 

Cena dopravy: 180 Kč Kontakt: Helena Štěpánková,  
Hradiště 21, 335 44 Kasejovice, tel. 728 711 467 

P R O D E J   A   M O N T Á Ž 
T E P L O V O D N Í C H    K O T L Ů  

N A   T U H Á   P A L I V A  
 

MILAN HRACHOVEC-
TOPENÁŘSTVÍ 

Kasejovice 233, tel.: 602 265 109 
 ZÁRUKA 8 LET, ŽIVOTNOST 30 LET 

MOŽNOST 5% DPH 
 

VISHAY Electronic spol. s r.o.,  závod 25 Blatná – ESTA přijme pracovníky  
do vícesměnného provozu – elektromontáže výkonových kondenzátorů.  

Nástup možný ihned. 
Zaměstnanecké výhody – možnost zajištění stravování, příplatek na dopravu 
(popř. zajištění přepravy) a stravování, pracovní prostředí, zázemí stabilního  

mezinárodního koncernu – jednoho z největších světových výrobců elektronických 
komponent.  

Kontakt: tel.  383455500, 603776828, e-mail: jaroslav.zelenka@vishay.com  

SBĚRNÝ DVŮR KASEJOVICE 
otev řeno každou sobotu  
 od 8.00 do 10.00 hodin  



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Městský   úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149 fax  371 595 100, e-mail: kn@kasejovice.cz Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91.  
Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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Inzerce … 
� Prodám dvě malé láhve na plyn. Tel. 

721 465 329 
——————–————————————–— 
� Prodám dětský psací stůl, zánovní (zásuvky + 

nastavitelná výška psací desky). Cen 800 Kč. 
Tel. 603 313 335 

——————————–—————————– 
� Daruji za odvoz dveře 200x90 cm, prosklené 

do 2/3, pravé, s kováním. Tel. 723 473 206 
—————————————–——————– 
� Prodám pokojová kamna Petra, zánovní 4 ks. 

Cena 1800 za ks, Lehečka Zbyněk, Oselce 6, 
tel. 775 991 651 

—————————–——————————– 
� Prodám nové špaletové okno, dřevo, 113x178 

cm – zasklené, cena 3 000 Kč. Lehečka Zbyněk, 
Oselce č. 6, tel. 775 991 651   

——————————————————-— 
� Daruji malý sporák na pevná paliva. Vhodné 

na chatu. Tel. 603 724 745  

Okresní přebor mužů - tabulka po 20. kole 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

1. Štěnovice A 20 14 4 2 45: 27 46 ( 16) 

2. Dobřany A 20 13 4 3 44: 16 43 ( 13) 

3. Chlumčany B 20 13 3 4 55: 32 42 ( 12) 

4. Žinkovy A 20 11 4 5 47: 23 37 ( 7) 

5. Klášter 20 11 4 5 41: 32 37 ( 7) 

6. Kasejovice 20 10 4 6 51: 42 34 ( 4) 

7. Hradec A 20 9 2 9 44: 35 29 ( -1) 

8. Lužany A 20 8 3 9 36: 36 27 ( -3) 

9. Soběkury 20 5 7 8 30: 38 22 ( -8) 

10. Smolivec 20 5 5 10 40: 43 20 (-10) 

11. Dvorec A 21 6 1 14 36: 54 19 (-14) 

12. Mantov 20 4 5 11 28: 52 17 (-13) 

13. Nepomuk B 20 5 1 14 30: 52 16 (-14) 

14. Letiny 21 1 5 15 26: 71 8 (-22) 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

1. Nepomuk 15 14 0 1 80: 17 42 ( 18) 

 

2. Žákava 15 10 1 4 70: 29 31 ( 4) 

 

3. Sp. Poříčí 14 10 0 4 60: 23 30 ( 9) 

 

4. Kasejovice 14 10 0 4 45: 22 30 ( 6) 
 

5. Stod 14 8 0 6 51: 46 24 ( 3) 

 

6. Chotěšov 15 8 0 7 44: 46 24 ( 3) 

 

7. Merklín 14 7 2 5 43: 31 23 ( 2) 

 
8. Letiny 15 5 0 10 35: 40 15 ( -6) 

 

9. Radkovice 15 1 1 13 17: 68 4 (-17) 

 
10. Losiná 13 0 1 12 5: 59 1 (-17) 

Okresní přebor dorostu - tabulka po 16. kole 

Okresní přebor žáků a okresní přebor 
 přípravky 

V okresním přeboru žáků zaujímají po 13. kole  žáci TJ Sokol 
Kasejovice 3. místo a v  okresním přeboru přípravky si tým přípravky 
TJ Sokol Kasejovice udržuje 2. místo.                                            -rkn- 

 


