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

Z obsahu …... 
●  Městský úřad Kasejovice nabízí      

   nové služby 

●  Dětská bálová sezóna v plném    

   proudu 

●  Pozvánky na kulturní akce 
 Příští číslo Kasejovických novin vyjde 
12.3.2009. Příjem příspěvků KN č. 3/2009  do 
28.2. 2009.                                          

Po provedení rozsáhlé rekonstrukce a přístavby kasejovické základní 
školy včetně vybudování moderního sportovního areálu v její bezprostřední 
blízkosti v uplynulých letech, se začaly využívat prostory staré školy na ná-
městí. Své zázemí zde získal Klub otevřených dveří Kasejovice pro neorgani-
zované děti a mládež, klub seniorů „Babí léto“ a mateřské centrum 
„Sedmikráska.“ Všechny tři kluby si v poměrně krátké době našly své stou-
pence a oblibu. 

Vzhledem k tomu, že prostory staré školy již delší dobu nesplňovaly 
předepsané hygienické normy a interiér budovy byl značně zašlý, rozhodlo se 
Město Kasejovice pro rozsáhlou rekonstrukci této budovy. Rekonstrukce je 
rozvržena do dvou etap, přičemž první etapa byla zahájena 1. prosince 2008 a 
potrvá do 31.5.2009. Druhá etapa bude započata 1.6.2009 a skončí 31.8.2009.  

Veškeré stavební práce zde bude provádět 
stavební firma Jihospol a. s. V rámci celko-
vé rekonstrukce budovy bude odstraněno 
staré sociální zařízení a nahrazeno novým. 
Bude provedena oprava a sanace krovu, vý-
měna latí a střešní krytiny a nové klempířské 
prvky. Provedena bude rovněž sanace zdiva 
v levé části přízemí a vybudovány nové ka-
nalizační a vodovodní rozvody. Změní se i 
způsob vytápění budovy z dosavadního vy-
tápění elektrickými aku kamny na plynové. 
Budou provedeny nové elektrické rozvody. 
V rámci stavebních prací budou v prvním 
patře propojeny dosavadní tři třídy na spole-
čenský sál a bude vybudována kuchyňka 
s mobiliářem.  

Přízemí budovy bude opět sloužit 
Klubu otevřených dveří pro neorganizované 
děti mládež, Klubu seniorů „Babí léto“ a 
mateřskému centru „Sedmikráska.“ V levé 
části přízemí najde své prostory městská 
knihovna s veřejným internetem. V prvním 
patře vzniknou prostory pro pořádání nejrůz-
nějších kulturních akcí, přenášek, seminářů 
a setkávání občanů, spolků a organizací. 

Celková rekonstrukce budovy staré 
školy na náměstí na kulturně-společenské 
centrum si vyžádá celkové finanční pro-
středky ve výši 12 243 000 korun, přičemž 
finanční částku 10 637 298 korun získalo 
Město Kasejovice v rámci dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihozápad. 

Jsem přesvědčena o tom, že tato roz-
sáhlá stavební akce bude významnou staveb-
ní událostí Města Kasejovice v letošním 
roce. Věřím, že přeměna budovy staré školy 
na kulturně společenské centrum bude mít 
pozitivní vliv na zlepšení občanské vybave-
nosti a výrazně přispěje ke zlepšení spole-
čenského a kulturního života v Kasejovicích 
a přilehlém okolí. 

Budova bývalé školy na náměstí v Kasejovicích — pohled o fary              foto –mr- 

Budova bývalé školy na náměstí v Kasejovicích — pohled od kostela        foto –mr- 
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RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
� Mandátní smlouvu na obstarávání záležitostí investora – činnost 

koordinátora bezpečnosti  práce  na  stavbě –  „Rekonstrukce 
školy na společensko-kulturní centrum“ 

� Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Nezdřev a městem Kasejovi-
ce 

� Smlouvu o partnerství mezi Základní školou Kasejovice a  Měs-
tem Kasejovice 

� vyřazení  a  likvidaci  dlouhodobého  hmotného  majetku – 
škrabky z evidence Mateřské školy Kasejovice                     -rkn- 

 

RADA MĚSTA KASEJOVICE 
SCHVALUJE: 
� změny v rozpočtu města č. 12/2008 

Celkem narozeno 7, zemřelo 10, přistěhováno 34, odstěho-
váno 31 

Obec OSELCE 1. 1. 2008 1. 1. 2009 

Oselce 198 195 

Kotouň 133 137 

Nová Ves 29 30 

CELKEM 360 362 

Celkem narozeno 4, zemřelo 6, přistěhováno 9, odstěhováno 
5 

Obec HRADIŠTĚ 1. 1. 2008 1. 1. 2009 

Hradiště 132 133 

Bezděkov 81 84 

Zahorčičky 25 25 

CELKEM 238 242 

Celkem narozeno 6, zemřelo 0, přistěhováno 2, odstěhováno 
4                                                                                       -rkn- 

Město  KASEJOVICE  1. 1. 2008 1. 1. 2009 

Kasejovice 908 908 

Újezd 62 65 

Chloumek 65 64 

Polánka 53 56 

Řesanice 73 75 

Kladrubce 58 56 

Podhůří 32 32 

Přebudov 7 7 

CELKEM 1 258 1 263 

Celkem narozeno 11, zemřelo 17, přistěhováno 41, odstěho-
váno 30 

Obec MLADÝ SMOLIVEC 1. 1. 2008 1. 1. 2009 

Mladý Smolivec 215 218 

Starý Smolivec 204 209 

Radošice 112 110 

Budislavice 72 67 

Dožice 124 123 

CELKEM 727 727 

 

 
 
 
 
 
 

Od ledna 2009 nabízí Městský úřad Kasejovice občanům na 
pracovišti CZECH POINT další tři služby:  
● VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY   
Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb.  
(zákona o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o 
Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů pro-
střednictvím kontaktního místa Czech POINT. 
● SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 
Zažádat lze i o Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z 
Informačního systému o veřejných zakázkách. 
● REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH 
Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT 
kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH 
(„Modul Autovraků Informační Systém Odpadového Hospodář-
ství“) za účelem podání agendy nebo její kontroly.                    -rkn- 

Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kasejovicích a 
okolních obcích na rok 2009 musí být uhrazen do 28. úno-
ra  2009.  

 
 

Poplatek za psa na rok 2009 musí být uhrazen do 28. února 
2009.  
 

 

Dům s pečovatelskou službou v Kasejovicích nabízí volné 
byty pro soběstačné seniory. Dále zajistí případným zájem-
cům dovoz obědů. Informace na tel. 371 595 227.     

 
Městský úřad Kasejovice nabízí k odprodeji starší okna, 
dveře, umyvadla, aku kamna z právě rekonstruované budo-
vy č. p. 2 na náměstí v Kasejovicích.   Informace na 371 

595 100.                                                                                       -rkn-        

 

 

 



 

 

Obecní úřad v Hradišti nabízí k prodeji nové 
publikace o obci Hradiště, vydané u příležitosti 
prvního setkání rodáků a přátel obce Hradiště, jejíž 
vznik se datuje v letech 1227 – 1228. Kontakty: 
tel: 371595129, E-mail: obec.hradiste@blatna.net 
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
PROJEDNALO A SCHVALUJE: 
� podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která bude po-

skytnuta v souladu  s Integrovaným operačním programem  
„E-Government  v obcích – Czech POINT“  

SCHVALUJE: 
� vyrovnaný rozpočet na rok 2009 v celkové částce 330 

tis.Kč 
� rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011 
� aktualizaci cenových návrhů pro rok 2009 od fa. Rumpold 

Plzeň za sběr a likvidaci odpadů 
� Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a vyu-

žití odpadů z obalů se  společností  EKO-KOM, a.s., Praha  
� Rozpočtové změny č.9 a č.10 za rok 2008 
� vydání publikace o historii obce Zahorčičky v roce 2009 
� položení dlažby v klubovně v Hradišti 
� firmu UrbioProjekt, Bělohorská 3, Plzeň  pro zhotovení 

Územně plánovací dokumentace pro Obec Hradiště  a  sou-
hlasí s uzavřením smlouvy  včetně platebního kalendáře 
s touto firmou 

� podání žádosti o dotaci na zhotovení ÚPD z dostupných 
finančních fondů    

PROJEDNALO A NESCHVALUJE: 
� podepsání „Smlouvy o spolupráci obcí při využití sběrného 

dvora odpadů“ s městem Nepomuk 
� nabídku na zajištění projektové dokumentace k výstavbě 

vodní nádrže v Hradišti 
ZPLNOMOCŇUJE: 
� firmu Rumpold-P s.r.o. Plzeň, k výkonu závazků obce vy-

plývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyu-
žití odpadů z obalů s akciovou společností EKO-KOM ze 
dne 14.12.2005. Zároveň pověřuje firmu Rumpold-P, s.r.o. 
Plzeň vystavováním faktur ve smyslu Smlouvy a Dodatku 
k této smlouvě a to: jménem obce na účet firmy 

POVĚŘUJE: 
� starostu obce podepsáním dodatku č.1 ke smlouvě o zajiště-

ní zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností 
EKO-KOM, a.s., Praha 4 

� starostu obce podpisem plné moci s fa. Rumpold-P, s.r.o., 
Plzeň ohledně výkonu závazků obce vyplývajících ze 
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů ze dne 14.12.2005 

� starostu obce podepsáním „ Pověření pro svozovou firmu   
k uplatňování garančního  režimu“ 

BERE MA VĚDOMÍ: 
� žádost SDH Bezděkov o výstavbu přístřešku u čp.25 

v Bezděkově  
� zprávu advokátky Mgr. Klímové ve věci zastupování žalo-

by a její zastupování v rámci  substituce     
� předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace 

„Stavba kanalizace v Hradišti“ a bylo rozhodnuto, že 
z důvodu jiných projekčních činností  nebude provedeno 
zadání  zpracování této projektové dokumentace v roce 
2009 

� oznámení J.Křivance o nenadálých událostech, které zapří-
činili to, že není schopen dokončit zpracování projektové 
dokumentace na legalizaci stavby klubovny v Hradišti. 

                                      Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 

 
 
 
 

Po dokončení Komplexní pozemkové úpravy v k. 
ú.Hradiště došlo ke změně údajů v katastru nemovitostí. 
Vlastníkům pozemků v k. ú. Hradiště tak vznikla povinnost 
podání dílčího přiznání k dani z nemovitostí ze zeměděl-
ských pozemků do 31.3. 2009 u Finančního úřadu 
v Nepomuku. 

Tiskopisy na daňová přiznání jsou k dispozici na 
Obecním úřadě v Hradišti. Dále je s pracovníky finančního 
úřadu předběžně domluvena na měsíc březen informační 
schůzka na Obecním úřadě v Hradišti, kde pracovníci pomo-
hou a poradí vlastníkům pozemků při vyplňování daňového 
přiznání. Přesný termín informační schůzky bude občanům 
včas oznámen.  

         Petr BRAUN,  starosta Obce Hradiště  

V pátek 23.ledna se v Základní škole Kasejovice 
konal zápis předškolních dětí do první třídy. Budoucí prv-
ňáčci přišli k zápisu v doprovodu svých rodičů a prarodičů. 
V prostorách letošní první třídy na ně čekaly učitelky první-
ho stupně kasejovické základní školy – Martina Brabcová, 
Svatava Balková, Zdeňka Jadrná, Iva Zoubková, Dagmar 
Myšáková a Marie Růžičková. Na každého předškoláka če-
kaly úkoly k vyřešení, na základě kterých děti předvedly své 
schopnosti a dovednosti nezbytné k přijetí do první třídy. Po 
splnění předložených úkolů každý z předškoláků zazpíval či 
zarecitoval některou z bániček či písniček. Zapsáno bylo 
celkem šestnáct dětí. Aby děti zapsané do první třídy vzpo-
mínaly na tento slavnostní okamžik rády, odnesly si domů 
společně s pocitem budoucího prvňáčka také malé dárečky, 
které pro ně připravili žáci 2. – 5. třídy a žáci školní družiny 
společně se svými učitelkami. 

Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ  

Učitelka ZŠ Kasejovice Zdeňka Jadrná spolu s budoucím prv-
ňáčkem během zápisu do první třídy                               foto -jv- 
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Posezení se ZdePosezení se ZdePosezení se ZdePosezení se Zdeňkem Troškoukem Troškoukem Troškoukem TroškouPosezení se ZdePosezení se ZdePosezení se ZdePosezení se Zdeňkem Troškoukem Troškoukem Troškoukem TroškouPosezení se ZdePosezení se ZdePosezení se ZdePosezení se Zdeňkem Troškoukem Troškoukem Troškoukem Troškou            
aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,aneb „Oslava MDŽ trochu jinak“,            

            
            

            

vvvvvvvvvvvv            Kulturním domKulturním domKulturním domKulturním domě ve Starém Smolivci ve Starém Smolivci ve Starém Smolivci ve Starém SmolivciKulturním domKulturním domKulturním domKulturním domě ve Starém Smolivci ve Starém Smolivci ve Starém Smolivci ve Starém SmolivciKulturním domKulturním domKulturním domKulturním domě ve Starém Smolivci ve Starém Smolivci ve Starém Smolivci ve Starém Smolivci            
 Program oslavy: Program oslavy: Program oslavy:   
------------            uvítáníuvítáníuvítání   
------------            vystoupení dětí zvystoupení dětí zvystoupení dětí z   MŠ Starý SmolivecMŠ Starý SmolivecMŠ Starý Smolivec   
--- vyprávění:  vyprávění:  vyprávění:    
   „Cestou necestou se Zdeňkem Troškou“   
--- občerstvení, hudba  občerstvení, hudba  občerstvení, hudba    
            

SrdeSrdeSrdeSrdečnnnně Vás zveme Vás zveme Vás zveme Vás zvemeSrdeSrdeSrdeSrdečnnnně Vás zveme Vás zveme Vás zveme Vás zvemeSrdeSrdeSrdeSrdečnnnně Vás zveme Vás zveme Vás zveme Vás zveme            
Eva Kubová, starostka obce a zastupitelé Eva Kubová, starostka obce a zastupitelé Eva Kubová, starostka obce a zastupitelé 

 

Poplatky za odvoz TKO pro rok 2009 je nut-
né uhradit nejpozději do 31. března. 2009: na při-
hlášenou dospělou osobu 400,-- Kč, dítě do 15 let 
250,-- Kč, za rekreační objekt 450,-- Kč. Dále za 
psa - první 50,--Kč, každý další 75,-- Kč, splatnost 
do 31. března 2009.  

Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE 
MLADÝ SMOLIVEC: 
VOLÍ:   
�  ověřovatele zápisu –  Šmolík František, 

Šustr Miroslav 
SCHVALUJE: 
� program zasedání 
� rozpočtové opatření č. 10/08 
� uzavření smlouvy s firmou Rumpold na odvoz TKO v roce 

2009 za cenu 420.782,50 Kč 
BERE NA VĚDOMÍ: 
� kontrolu usnesení  12/08 
� žádost p. Stoklasy ze Starého Smolivce na odkoupení domu 
čp. 47 v Dožicích s tím, že žádost je zařazena do pořadí, 
dům se nechá zaměřit, rozdělit a poté bude oceněn a nabí-
zen k prodeji  

� zprávu kontrolního výboru 
� zprávu finančního výboru 
� informaci o výsledku hospodaření v lese za rok 2008 
� informaci o zahájení výběrového řízení na rekonstrukci 

místních komunikací v obci Mladý Smolivec a její části 
Dožice  

� informaci o zaměření a rozdělení parcel ve Starém Smolivci 
ve statku čp. 47 u Kovárny  

� informaci o odkoupení či převodu pozemku pod Kampelič-
kou v Radošicích 

� informaci o přípravě nové nájemní smlouvy s Agrochovem 
Kasejovice-Smolivec a.s. 

� informaci o prodeji školy v Radošicích za cenu 610 tis Kč 
� informaci o prodeji fary v Budislavicích za cenu 200 tis Kč 
� informaci o provedené inventuře  ke dni 31. 12. 2008 
� informaci o zavedení autobusového spoje do Dožic 

v pracovní dny ve 12.00 hod bez navýšení příspěvku na 
dopravní obslužnost od března 2009 

� informaci o podaných žádostech na dotace pro rok 2009 
(autobusové čekárny, přístřešek v Mladém Smolivci, II. 
etapa opravy kostela v Dožicích, fasáda v MŠ ve Starém 
Smolivci 

UKLÁDÁ: 
� starostce obce zajištění kupní smlouvy na parcely ve 

Starém Smolivci 
POVĚŘUJE: 
� starostku obce jednat o nákupu fary v Budislavicích pouze 

do výše 50 tis. Kč 
                       Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 
 

 Smaragdovou svatbu oslavili v pátek 6.2. manželé 
Jaroslav a Anna Jílkovi z Mladého Smolivce. "Bylo to šťast-
ných padesát pět let", říká rodák z nedalekého Čížkova a 
velký milovník koní dvaaosmdesátiletý Jaroslav Jílek. 
"Největší radost nám dělá naše rodina, vychovali jsme dvě 
pracovité dcery, těšíme se ze čtyř vnoučat a dvou pravnou-
čat", dodává o čtyři roky mladší paní Anna. Manželé společ-
ně pracovali celý život v místním družstvu a dodnes se stara-
jí o místní kapličku. Za Obecní úřad Mladý Smolivec gratu-
lovala starostka Eva Kubová, Ludmila Cenefelsová a Helena 
Baťková.      Eva KUBOVÁ, starostka  Obce Mladý Smolivec 

Eva Kubová starostka obce a manželé Jílkovi                  foto -vb-   
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Každoroční dětskou maškarní bálovou sezónu v na-
šich obcích zahájil Maškarní rej 24.1. v Radošicích. Kolem 
třiceti masek v doprovodu rodičů si užilo veselé odpoledne 
plné tance a dětského dovádění. Poslední lednovou sobotu se 
masky sjely do Budislavic, kde mají odpolední maškarní 
bály pro děti  již mnoholetou tradici. Kromě tance a zpívání 
na mikrofon nechyběla ani židličkovaná a samozřejmě 
spousta sladkostí.                                                               -br- 

 
 

 

V dětské duši již odezněly vzpomínky na strašidelného 
čerta, útěšného anděla a obdarovávajícího Mikuláše. Pozapo-
menuty jsou i chvíle očekávání a radostí u zářícího vánočního 
stromečku. Daleko je do prázdnin. A tak je tu jedinečný 
prostor pro dětskou zábavu. Maškarní ples v Nezdřevě. Příle-

žitost k odvázanému veselí, tanečkům, pokukování po tombo-
le. Zkrátka velká společná bujarost, jež bývá jen jednou za 
rok. 

Populární dětský maškarní ples v nezdřevské hospodě 
letos 24. ledna navštívilo 57 natěšených dětí a 67 dospělých 
osob jejich doprovodu. Z přebohaté tomboly zaujala 1. cena – 
perfektní model hasičského auta. Los ho přisoudil Batmanovi 
Karlu Karešovi z Chanovic, který chodí do 2. třídy. Až vyros-
te, bude prý hasičem. A co bude hasit? „Požáry, ale raději jen 
ty cvičné u opravdových to by vznikla nějaká škoda,“ řekl 
nám šťastný výherce. 
Rodiče i příbuzní princezen, čarodějnic, spidermanů, Křemíl-
ka a Vochomůrky, Scarlette, červeného bareta, berušky proží-
vali radost s maskami a byla jim na chvíli úplně fuk krize a 
ostatní starosti. 

Letos místo ohlášených a osvědčených manželů Vá-
chových, z nichž pan Vácha bohužel onemocněl, zahrála mla-
dá skupina Fér plej ze Strakonic a spokojenost s ní byla ná-
ramná. Hráli od 13 do 17 hodin, a třebaže chtěli skončit dřív, 
dětské publikum si je vytleskalo k několika přídavkům. 

Aby měly děti dobrou pohodu, rožnulo se v kamnech 
na sále nezdřevské hospody už v pátek a pak se v topení po-
kračovalo i v sobotu od ráno, což ocenili všichni hosté. 

Nutno dodat, že taneční balónkovou soutěž párů vy-
hrála šestiletá čertice Saša Šubová z Defurových Lažan spolu 
se čtyřletou Sněhurkou Eliškou Chlandovou z Újezdu u Cha-
novic. V souboji o poslední židli zvítězila Pavlínka Pohanko-
vá z Kasejovic, kde chodí do 4. třídy. 

 Úplně na závěr naší zprávy se sluší poděkovat panu 
Kuškovi ze ZD Hradiště, který posypal ledovku před hospo-
dou drtí, aby nikdo neuklouzl. A taky větším děckám, která 
se skončení plesu pustila do úklidu podestýlky z konfet, jimiž 
byl parket doslova zaplaven. 

Poděkování patří rovněž Obecnímu úřadu Nezdřev, 
který v čele se starostou Petrem Chlandou vydařené odpoled-
ne zorganizoval a finančně zajistil. 

A tak za rok buďte zase pěkně zdrávi, dětský karneval 
v Nezdřevě bude ten pravý.                               Jiří ČEPELÁK 

Tradiční dětský maškarní bál organizovaný Českým 
červeným křížem Kasejovice 7. února si ani letos nenechaly 
ujít děti ze širokého okolí. Bohatá tombola, soutěže a hudba 
v podání Františka Baloga výborně zabavila děti na sále re-
staurace Adamec až do pozdních odpoledních hodin.     -rkn-     

Dětský bál v Nezdřevě                                                   foto –pch- 

Maškarní bál v Budislavicích                                         foto -vb- 

Maškarní bál v Kasejovicích                                foto -vb- 

Maškarní bál v Radošicích                                              foto -vb- 
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 VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-9.00, 10.30-13.00, 16.00-19.00 
ÚTERÝ: 10.30-13.00  -  ZMĚNA !!! ) 

 

TELEFON: 371 585 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
� Adamec Vladislav: Šumavské pohádky, pověsti a báje 
� Bradbury Ray: Tudy přijde něco zlého 
� Cartland Barbara: Žít pro lásku 
� Dayová Cathy: Cirkus v zimě 
� Erskinová Barbara: Údolí havranů 
� Lažanská Iveta: Mé sny voní stády koní 
� Pilcher Rosamunde: Bouřlivé pobřeží 
� Robertsová Nora: Sluneční drahokamy 
Naučná literatura pro dospělé: 
� Bestajovský Martin : Lidové obyčeje a nápady- JARO 
Literatura pro děti a mládež: 
� Hulpach Vladimír : Příběhy ze Shakespeara 
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  
                                                                                            -nf- 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 

 

Jarmila ŠOLLOVÁ, Kasejovice 
narozena 1925, zemřela 29.12. 2008 
Jarmila HOŘEJŠÍ, Hradiště 
narozena 1944, zemřela 1.2. 2009 
Václav HOUBA, Nezdřev 
narozen 1945, zemřel 6.2. 2009 

NAROZENINY  V ÚNORU OSLAVÍ 

 

89 let Marie ZRALÁ Kladrubce 
87 let Josefa JIRÁNKOVÁ Kotouň 
  Josef BLÁHA Hradiště 
85 let Josef LADMAN Kotouň 
84 let Kristina ŠTĚPÁNKOVÁ Oselce 
  Karolina KECOVÁ Dožice 
83 let Helena KUBÍKOVÁ Kotouň 
82 let Anna KAČENOVÁ Radošice 
81 let Růžena JANOŠOVÁ Podhůří 
80 let Josef ŠTĚPÁNEK Kasejovice 
  Ludmila ZEMANOVÁ Radošice 
79 let Jiřina MICHALOVÁ Kasejovice 
78 let Marie MORÁVKOVÁ Bezděkov 
  Miloslav BENEŠ Hradiště  
77 let Vlasta KRCHOVÁ Mladý Smolivec 
76 let Emilie DRASKÁ Radošice 
75 let Jiřina SUDOVÁ Újezd 
  František BLOVSKÝ Dožice 
  Jaroslav PECHR Budislavice 
  Oldřiška TŮMOVÁ Starý Smolivec 
74 let Ladislav ŠOLC Nová Ves 
  Věra KAČENOVÁ Dožice  
73 let Jaroslav JIŘINEC Kasejovice 
72 let Ludmila REZKOVÁ Kasejovice 
  Libuše ZOUBKOVÁ Kotouň 
70 let Miluše KALISTOVÁ Kasejovice 
  Vilém CIBULKA Nová Ves 
  Kamila KOUKALOVÁ Oselce 
  Augustin VANÍČEK Kotouň 
65 let Marie KARLÍKOVÁ Újezd 
  Lidmila KULÍKOVÁ Kasejovice  
  Ing. František ŠUSTR Mladý Smolivec 
  Anna JÁNSKÁ Životice   

 B l a h o p ř e j e m e   ! ! ! 

SDRUŽENÍ NEZDŘEVSKÝCH ŽEN POŘÁDÁ 
  
 
 
 
 

Začátek 20.00 h * vystoupení mažoretek z Blatné *  
dárek pro každou ženu * k tanci a poslechu hraje VV  

Základní škola Kasejovice a Sdružení  
rodičů a přátel školy Vás srdečně zvou na 

 

 
 

na sále restaurace  „ADAMEC“  
v Kasejovicích      

* začátek  od 20.00 hodin *  k tanci a poslechu 
hraje MELODION * bohatá tombola * 

 půlnoční překvapení *  předprodej vstupenek  
v Drogerii Václava Jakubčíka v Kasejovicích  

od 17. února 2009   
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     Děti z prvního stupně nový rok zahájily návštěvami 
divadla Alfa. Žáci čtvrtého a pátého ročníku 12.1. shlédli netra-
diční pohádku O bílé lani. Ta byla doslova plná různých zají-
mavých a humorných jazykových hříček. A jak to v pohádkách 
bývá - i Bílá laň (zakletá „býložravá“ princezna) nakonec dosta-
la svého prince. 

Žáci prvního až třetího ročníku shlédli 22.1. klasickou 
pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Herci, rekvizitáři, vý-
tvarníci, kostyméři i osvětlovači divadla Alfa opět předvedli 
perfektní práci – svými výkony, výtvarným ztvárněním i kulisa-
mi zaujali a nadchli všechny diváky – ať už se jednalo o pohád-
ku klasickou nebo netradiční. Děkujeme za příjemný zážitek. 

Herci přijeli taktéž za námi… Připravili si pro všechny 
žáky prvního stupně program Pohádkové tancování, kterého 
jsme se aktivně zúčastnili v tělocvičně. Na pohádkové téma si 
děti zasoutěžily, ale i zatančily a zazpívaly. Všichni jsme se 
také naučili „ptačí tanec“, u kterého je vždy velká legrace. 

Leden byl tedy plný kulturních zážitků.  
      Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice  

 

 
 

 

V pátek 16.l. ledna se konala v Kladrubcích výroční 
schůze sboru dobrovolných hasičů, na které hodnotili hasiči 
svoji činnost za rok 2008. Před schůzí přivítali zástupce okol-

ních sborů Životic a Bu-
dislavic. Po seznámení s 
programem  schůze, kte-
rou řídil Martin Jiřinec, 
bylo předáno slovo sta-
rostovi sboru Miroslavu 
Jiřincovi. Ten seznámil 
přítomné s výsledkem 
činnosti sboru, jak na 
úseku ochrany objektů a 
prevence, tak  na úseku 

sportovní a kulturní činnosti. Tato část byla hodnocena velmi 
kladně. Hasiči odpracovali na brigádách 1030 hodin, což je 42,5 
brigádnických hodin na člena. Soutěžní družstvo hodnotil též 
velmi kladně. Kluci vyhráli Okrskové cvičení v Kasejovicích a 
zúčastnili se i soutěže v Budislavicích, které nedokončili z dů-
vodu zranění člena družstva Rudy Ostříže. Po skončení vystou-
pení starosty seznámil Vojtěch Havlík členy s plánem na letošní 
rok 2009. Hlavním cílem je zajištění požární bezpečnosti v obci 
a provádění preventivních prohlídek. Z kulturních akcí se plně 
zaměříme na přípravu oslav 110. výročí založení  hasičského 
sboru v obci, připravit okrskové cvičení na 23.5. 2009 a dopro-
vodné akce. Na sobotu 16.5. 2009 připravit slavnostní schůzi k 
založení sboru. Uspořádat maškarní průvod obcí 21.2. 2009. Ze 
sportovní činnosti je dokončení budovaného kurtu pod kulturá-
kem, turnaj ve fotbale o pouti a vánoční turnaje ve stolním teni-
se a florbale. Brigádnická činnost pomoci se sběrem kamene v 
ZD Oselce. Dále vystoupil se zprávou o hospodaření pokladník 
František Ráž. Byl přijat nový člen sboru. Po vystoupení hostů 
ze sousedních sborů předal starosta sboru věcný dar zasloužilé-
mu členovi k jeho životnímu jubileu Zdeňku Šipatkovi. 

Na závěr valné hromady vystoupilo hudební duo DU-
ŠIM BAND, které hrálo celý večer hasičům k dobré náladě do 
pozdních hodin. Hasiči dokázali, že umí dobře vzít za práci a 
také se umí dobře bavit.                                 Josef JIŘINEC        

Česká zemědělská univerzita v Praze, 165 
21 Praha 6 - Suchdol, Kamýcká 129 

 

   
 

 

Virtuální 
 Univerzita třetího věku 

Celková charakteristika pilotního 
ověření Virtuální výuky U3V 

 

Virtuální výuka Univerzity třetího věku je dlouhodobá 
aktivita v rámci Asociace Univerzit třetího věku České 
republiky, jejímž cílem je zpřístupňovat seniorské vzdělá-
vání označované jako Univerzita třetího věku (dále jen 
U3V) těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou 
účastnit prezenčního studia U3V. Využijí jej proto zejmé-
na ti senioři, kteří by jinak museli obtížně dojíždět do sídla 
vysoké školy, jejíž kurz U3V by chtěli navštěvovat, popř. 
zájemci hendikepovaní a se zdravotními problémy.  

 
Virtuální výuka U3V má charakter distančního vzdě-

lávání a některé rysy výuky označované jako e-learning. 
Elektronické verze výukových materiálů - cykly přednášek 
a testy - jsou ukládány na vyčleněný server, kde budou 
registrovaným účastníkům tohoto vzdělávání přístupné 
přes Internet.  

 
Podklady pro Virtuální výuku U3V poskytuje vysoká 

škola, univerzita (nebo její fakulta), která má zájem, aby 
byl tento druh výuky v rámci U3V seniorům předkládán.  

 
Virtuální výuka nabízí možnost skupinového studia 

seniorům v regionálních tzv. konzultačních střediscích 
(střediska univerzit, knihovny, seniorské kluby apod.). To 
odpovídá také jednomu ze sociálních cílů studia U3V – 
možnost seniorů setkávat se,   spolupracovat při studiu a 
překonávat tak nebezpečí izolace od společnosti ve stáří. 

 
Jedním z předpokladů pro virtuální výuku je schop-

nost seniorů pracovat na počítači                a využívat mož-
nosti internetu, kterou však nelze očekávat u všech běž-
ných zájemců              o vzdělávání. Pro jejich potřebu – 
nemají-li senioři jinou možnost (např. v rodině) - je pak 
možné realizovat počítačové kurzy v rámci jednotlivých 
regionů. 

 

Řešitelské pracoviště 
Centrálním řešitelským pracovištěm Virtuální výuky 

U3V je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity v Praze, na jejímž portálu (http://www.e-
senior.cz/vu3v) jsou výukové materiály umístěny.  

 
Designovaným řešitelem je pan Ing. Jan Jarolímek, 

PhD., organizačním garantem je paní Ing. Klára Nehodo-
vá, oba z PEF ČZU v Praze.  

 
Koordinátorem za region Klatovy je obecně prospěšná 

společnost Úhlava, o.p.s., Krameriova 138, 339 01 Klato-
vy, zastoupená panem Ing. Jiřím Hamhalterem 
(hamhalter@uhlava.cz), tel.: 376 311 745. 

                                            pokračování na str. 8 



 

 

  
Únor 2009                                                                str. 8                                               Číslo 2; ročník XIV. 

dokončení ze str. 7 

Portál Virtuální výuky U3V – 
http://www.e-senior.cz/vu3v 

 

Na veřejné části portálu virtuální výuky jsou uloženy zá-
kladní informace. Výukové materiály jsou přístupné až po za-
registrování řešitelským pracovištěm, na základě seniorem 
podané písemné přihlášky v konzultačním středisku. 

Výuka 
Základním výukovým materiálem přístupným na por-

tále je kurz, zaměřený na studium určitého tématu. Každý kurs 
se skládá z  přednášek a doprovodných materiálů jako je např. 
upoutávka, sylabus, studijní texty, seznam doporučené literatu-
ry a testy. Všechny tyto materiály lze opakovaně studovat - 
sledovat, bez závislosti na čase a místě, což je hlavní výhoda 
této formy studia pro seniory. 

V současné době jsou pro pilotní ověřování v letním 
semestru 2009 vytvořeny dva semestrální kursy: Astronomie a 
Lesnictví, oba po 4 přednáškách.  

Upoutávka  
seznamuje zájemce o přednášeném tématu jednotlivé-

ho kurzu.  

Přednáška 
 obsahuje ucelený výklad lektora na dané odborné téma 

v délce 35 – 45 minut.  

 Kapitola přednášky 

Každá přednáška je rozčleněna na krátké (3 – 4) kapi-
toly, podle probíraného tématického celku, které lze studovat 
odděleně a opakovatelně.   

Test 
slouží účastníkovi kurzu k samokontrole o nabytých 

znalostech. V deseti průřezových otázkách je senior upozorněn 
na jednotlivosti, které prověří jeho vědomosti. Výsledky vy-
pracovaného testu se dozví ihned po elektronickém odeslání 
svého vypracovaného testu, včetně vyznačení jeho i správných 
odpovědí. Pro test je připravena množina otázek s různým 
umístěním správných odpovědí, které se automaticky generují. 
Testy je tak možné kdykoliv opakovat s velmi malou možností 
naučení se jen několika otázek a jejich umístění v pořadí odpo-
vědí.   

Fórum  

je přístupné na portálu pro všechny účastníky registro-
vané v danému kurzu. Senioři zde mohou vyjadřovat své názo-
ry, obracet se na spolustudující, vyvolávat diskusi apod.  

Otázky na lektora 
jsou součástí každé přednášky. Senioři mohou poklá-

dat lektorovi doplňující otázky, na které lektor průběžně odpo-
vídá. Všechny otázky a odpovědi zůstávají opět  přístupné pro 
všechny seniory studující daný kurs. 

Postup při realizaci kurzu Virtuální výuky 
U3V 

Přihlášení seniorů 

Účastníkem kurzu může být osoba mající statut 
důchodce (i invalidního), která svůj zájem o studium proje-
ví předáním své vyplněné písemné přihlášky v některém 
regionálním konzultačním středisku, na základě níž se stane 
registrovaným účastníkem daného kurzu. Řešitelským pra-
covištěm pak elektronicky obdrží uživatelské jméno            
a přístupové heslo ke všem výukovým materiálům daného 
kurzu umístěným na portálu. Svůj zájem o studium pak 
dále podpoří pravidelnou účastí na společných přednáš-
kách, účastí v diskuzích, následným samostudiem a vyplňo-
váním testů. 

Způsob studia 
Jednotlivé přednášky jsou uvolňovány - pod kon-

zultačním střediskem předem stanoveného časového har-
monogramu - vždy po 14 dnech na společné produkci. Dal-
ší samostudium (celé přednášky, části přednášky, vyplňo-
vání testů, zasílání otázek lektorovi popř. využití diskusní-
ho fóra) je pak již individuální, či mezi seniory po skupin-
kách domluvenou záležitostí.  

 

Po absolvování celého kurzu přednášek bude orga-
nizátory připraveno slavnostní ukončení, na kterém senioři 
- kteří úspěšně absolvovali studium - obdrží Pamětní list.     

 

Regionální konzultační středisko  

Virtuální výuky U3V 

Nutné technické vybavení 
 vhodná místnost ke společné produkci přednášek 

 počítač s připojením k Internetu 

 promítací plátno (v případě malého počtu posluchačů  

        TV) 

 dataprojektor 

 ozvučení 
 

 Personální předpoklad 

 kontaktní osoba, odpovědná za realizaci kurzu 

● zajišťuje shromáždění písemných přihlášek posluchačů 

● po zaškolení zvládá jednoduchou obsluhu potřebné  

        techniky (spuštění přednášky na PC, ovládání datové- 

        ho projektoru a ozvučení) 

● společensky uvádí společnou produkci přednášek  

● komunikuje s organizačním garantem či s řešitelským  

       týmem 

         Ing. Klára NEHODOVÁ,  

         PEF ČZU v Praze, organizační garant VU3V,  

         nehodova@pef.czu.cz, tel.: 224 382 350 
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J e d e n   z  n e j v ě t š í c h  v ý r o b c ů   a  d o d a v a t e l ů 
v y s o c e   k v a l i t n í c h   m o n t o v a n ý c h   r o d i n n ý c h 
d o m ů  —  d ř e v o s t a v e b  v  Č e s k é   r e p u b l i c e           

  n a b í z í   u p l a t n ě n í   n a   p o z i c e 

� t e s a ř,   t r u h l á ř  (  p r o v o z o v n a   O s e l c e )  
Požadujeme:  

� spolehlivost 
� zájem o danou profesi 
� schopnost týmové práce 
� dvousměnný provoz — ranní, odpolední 
� vyučení v oboru nebo zkušenost s výrobou dřevostaveb 

Nabízíme: 
� profesní zaškolení 
� odpovídající finanční ohodnocení 
� měsíční příspěvky na dopravu zaměstnanců do práce 
� zaměstnanecké výhody — např. penzijní připojištění 
� výkonnostní odměny 
� výhodné zaměstnanecké půjčky 
� podpora dětí zaměstnanců na odborných, středních a vysokých 
   školách bezúročnými půjčkami 
� nástup možný po domluvě 

     V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat - Po - Pá  6 -14 hod. 
                              Kontaktní osoba - Marcela Brůžková, tel.: 3 7 6   5 4 7   2 2 7,   6 0 6   6 2 1   1 0 0 
                              Atrium, s.r.o., Strakonická 1056, 341 01  Horažďovice, www.atrium.cz    

 

Jakmile skončily zimní prázdniny, žáci 7.a 8.ročníku Základní školy Kasejovice vyrazili na lyžařský výcvik do Železné 
Rudy. Celým kurzem nás provázela paní učitelka Pavlína Jandošová spolu s panem instruktorem Ladislavem Dvořákem a 
role zdravotnice patřila paní vychovatelce 
Vlastě Zíkové. Bohužel s námi nemohl jet, 
díky svým povinnostem,  pan ředitel Jaroslav 
Viktora. 

Cesta autobusem rychle uplynula a již 
před polednem jsme si prohlíželi zrekonstru-
ovaný pension Alpský Dům s novými apart-
mány, ve kterých jsme se ihned ubytovali. 

Po dobrém obědě a následném odpočinku 
si ti lepší z nás už brázdili sjezdovku Samoty 
a zbytek dětí se teprve začal učit základy 
lyžování. 

Třetí „rizikový den“ jsme se všichni vyda-
li na pěší túru po zasněžených horách. Vla-
kem jsme dojeli do stanice Špičák, pěšky 
vyběhli na Hofmanky a odtud jsme se dostali 
po modré turistické značce zpátky do Železné 
Rudy. 

Ideální počasí vydrželo až do čtvrtka, kdy 
se zřejmě díky tuhým mrazům rozbil vlek. 
Proto bylo také bohužel zrušeno naplánované 
večerní lyžování, na které jsme se všichni 
moc těšili. Náhradní program v podobě společné diskotéky s žáky 26.Základní školy v Plzni nám však vše vynahradil. Po-
slední den jsme při závodech ve slalomu předvedli své lyžařské umění  a hurá domů… 

I přes výše uvedenou drobnou chybičku v podobě rozbitého vleku se zájezd zdařil. Rádi budeme vzpomínat na krásné 
zážitky bez úrazů. Děkujeme všem učitelům, kteří se na tomto výcviku podíleli. 

Pavlína VODIČKOVÁ a Pavel PALEČEK, žáci 7.B 

Žáci 7. a 8. ročníku Základní školy Kasejovice spolu s instruktory lyžařského výcvi-
ku v Železné Rudě                                                                                       foto –nn- 
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—————————————————— 
�  Prodám 4 lišty na pilu Husqvarna, typ 61, 

cena 200 Kč/1 ks. Tel. 371 595 084 
—————————————————— 
�  Prodám seno dobré kvality. Tel. 603 393 

517, 382 210 088 
—————————————————— 
�  Daruji ročního psa kavkazského ovčáka. 

Tel. 736 646 224    

Výkonný výbor  
TJ SOKOL 

 Kasejovice zve  
všechny členy na 

 

 

 

 

 

* začátek 19.00 h * občerstvení  
a hudba zajištěno * 

 

Fotbalový tým přípravky Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice za-
hájil přípravu na jaro turnajem v Klatovech. Ten tradičně zorganizoval Ol-
dřich Šebek z Tělovýchovné jednoty Chanos Chanovice za účasti šesti týmů z 
Chanovic (2), Klatov, Katovic, Nepomuka a Kasejovic. Přestože naši neobsa-
dili v turnaji přední příčky, účast na turnaji pomůže mladým fotbalistům zís-
kat nové zkušenosti a dovednosti v nadcházející jarní části sezóny.  

Podle Evy Chárové, trenérky týmu, kluci obstáli: „Výborné umístění v 
turnaji není vždy důležité. Pro nás jsou důležitější zkušenosti přivezené domů.  
Čeká nás ještě několik halových turnajů, na kterých jistě tým prokáže své 
kvality. V rámci přípravy trénujeme nyní dvakrát v týdnu a pomalu se dostá-
váme po zimě do formy.“  

Po podzimní části se tým umístil ve druhé polovině tabulky. Věříme, 
že jaro přinese malým fotbalistům postup v tabulce směrem nahoru.       -rkn-     

Na snímku nahoře tým přípravky spolu s trenérkou Evou Chárovou a Pavlem 
Řehořem; dole čekání na penalty                                                               foto -mr- 

„Náš lyžařský kurz“, nakreslil Jan Kováč, 7.B  

„Vysvědčení“, nakreslila Pavlína Vodičková, 7.B 

Ukázka z výtvarné dílny Základní školy Kasejovice 


