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

Úvodní zamyšlení 

 

ěsto Kasejovice si v letošním 

roce připomíná 750 let od první 

písemné zmínky. Je to vskutku 

pěkné výročí dokládající jeho staroby-

lost, ale také vhodná příležitost více se 

zamyslet nad tím, jak vlastně význam 

nejstarší písemné zprávy v dějinách 

jakékoli obce chápat a jaká úskalí 

s sebou nese její interpretace. 

V mnoha případech bývá první 

písemná zmínka nejstarším dokladem, 

který má člověk zajímající se o historic-

ký vývoj nějaké obce k dispozici. Proto 

se i obce samé přirozeně k takovým 

datům hlásí a využívají je jako základ 

pro uspořádání nejrůznějších oslav, je-

jichž skutečnou podstatou je po právu 

posílení sounáležitosti občanů s obcí a 

možnost kulturního vyžití. Ovšem již 

zde dochází nezřídka k omylům. Prvním 

je to, že nejstarší písemná zmínka rovná 

se založení obce. Ve skutečnosti ale 

mohla příslušná obec existovat již něko-

lik století před tím, než její jméno pro-

niklo do psaných pramenů. Jenže pokud 

nejsou k dispozici archeologické nálezy, 

které by starší osídlení dokládaly, ocitá-

me se na tenkém ledu nepodložených 

domněnek. Každopádně pokud se obec 

rozhodne slavit výročí odvozené od 

první písemné zmínky, není vhodné 

používat obrat „od založení obce“, pro-

tože to prostě neodpovídá historické 

skutečnosti. Dalším problémem pak 

bývá, zda se první známá písemná 

zmínka vůbec dané obce týká, což platí 

zejména u lokalit, jejichž název se řadí 

k rozšířenějším, jako je například 

Újezd, Lhota, Hradiště či Kostelec. 

V takovém případě je dvakrát žádoucí 

správně posoudit okolnosti, za nichž 

nejstarší písemná zmínka vznikla, aby 

bylo možné stanovit, se kterým Újez-

dem, Lhotou, Hradištěm nebo Kostel-

cem vlastně vůbec souvisí. Tím se do-

stáváme k dalším úskalím interpretace 

prvotních písemných zpráv o obcích. 

Jednak je to nekritické přejímání ne-

správně interpretovaného údaje 

z jednoho zdroje do dalšího.  
 

(pokračování na str. 7) 

 

onec školního roku letos připadl 

na pátek 27. června. V osm ho-

din ráno si do kasejovické školy 

přišly své vysvědčení vyzvednout 

všechny děti školou povinné. 

 V okamžiku, kdy žáci prvního 

až osmého ročníku byli se svým hod-

nocením na cestě k domovu a myšlen-

kami na prázdninách, se žáci vycháze-

jícího devátého ročníku vydali do ka-

sejovického kulturně-společenského 

centra. Zde je u příležitosti slavnostní-

ho předávání vysvědčení přivítala sta-

rostka města Kasejovice Marie Čápová.               

       K žákům devátého ročníku pro-

mluvili ředitel školy Jaroslav Viktora, 

starostka města Marie Čápová a třídní 

učitelka Eva Haferníková. Poté již do-

šlo na slavnostní předávání vysvědčení, 

které z rukou starostky převzalo 25 

vycházejících žáků. Kromě vysvědčení 

obdrželi žáci drobné dárky, které jim 

předala jak paní starostka, tak třídní 

učitelka Eva Haferníková. Potom již 

stačilo popřát krásné prázdniny a šťast-

né zahájení nového školního roku na 

školách, na kterých se žáci rozhodli 

studovat.       Štěpánka Löffelmannová  

 

Vítězný tým kasejovických fotbalistů, více informací na str. 4 . 

foto -vb- 

foto -mch- 



 

 

 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

 program 49. jednání Rady města Ka-

sejovice 

 odměny ředitelům základní a mateřské 

školy 

 žádost p. Františka Trefného o přiděle-

ní bytu v domě s pečovatelskou služ-

bou v Kasejovicích 

 žádost pí. Vlasty Kněžínkové o výmě-

nu bytu v domě s pečovatelskou služ-

bou v Kasejovicích 

 vyhlášení záměru směny pozemků 

v k.ú. Přebudov 

 vyhlášení záměru směny pozemků 

v k.ú. Kasejovice 

 odměnu fotbalistům TJ Sokol Kasejo-

vice za 1. místo v Krajské soutěži žá-

ků 2013-14 pořádané Plzeňským kraj-

ským fotbalovým svazem ve výši 

11.500 Kč 

 seznam hrobů významných kasejovic-

kých občanů, o které bude město pe-

čovat 

 zveřejňování smluv uzavřených měs-

tem nad částku 50.000 Kč na webo-

vých stránkách www.kasejovice.cz 

 vyřazení knih z městské knihovny 

z důvodu duplicity, zastarání a opotře-

bení v počtu 1.330 svazků 

 finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč 

z Programu přímé podpory nezisko-

vých organizací p. Milanu Šmídovi 

z Podhůří na pořádání 24. ročníku tra-

dičního nohejbalového turnaje 

„Memoriál Josefa Smrčky“ 16.8.2014 

v Podhůří 
 

Souhlasí: 

 s nejnižší nabídkou firmy Václav Kot-

lík, Štěchovice na akci „Oprava malé-

ho rybníka v Řesanicích“ 

 s návrhem Vnitřních pravidel pečova-

telské služby města Kasejovice 

 s pořádáním dětských letních táborů 

organizace Pionýr Nepomuk na tábo-

rové základně v Přebudově 
 

Bere na vědomí: 

 průběh jednání ve věci návrhu smlou-

vy k odprodeji pozemků pod hasič-

skou zbrojnicí v k.ú. Kladrubce 

 zadání zakázky většího rozsahu na 

opravu hasičské cisternové automobi-

lové stříkačky Tatry 148 s 50 % dotací 

od  Plzeňského kraje 

 vyjádření Správy železniční dopravní 

cesty ke kupní ceně bývalé vodárny u 

nádraží   

 podklady pro standardizaci Místní 

akční skupiny Pošumaví na období 

2012 - 2020, které předkládá zastupi-

telstvu ke schválení 
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 26.5. 2014 

okud byla silnice uvnitř Nezdře-

va majetkem kraje, mohli řidiči 

a cyklisté jen nadávat. Občasné 

flikování totiž závady na vozovce od-

stranilo většinou pouze do konce nej-

bližší zimy. Poté se díry vždy znovu 

objevily obvykle ve větším rozsahu. 

Jakoby na výsměch vynaloženým 

(spíše promrhaným) penězům. 

 Obecní úřad v Nezdřevě podal 

1. listopadu 2010 na Krajský úřad Pl-

zeňského kraje žádost o převedení 243-

metrů silnice III. třídy do majetku ob-

ce. Zhruba po půl roce od podání (když 

se úřední šiml dostatečně vyřehtal) 

bylo žádosti vyhověno a o komunikaci 

se již nestará Správa a údržba silnic 

Starý Plzenec, nýbrž sama obec. 

 Na opravu silnice se ovšem 

v rozpočtu malé vesnice hledaly pro-

středky obtížně, zvláště když na pro-

gramu byly tak náročné akce jako vy-

budování čističky odpadních vod. Ani 

to se neobešlo bez dotace. V loňském 

roce Nezdřev s žádostí o příslušnou 

dotaci neuspěl, ale letos se to už poda-

řilo, i když v menší míře, než byl zá-

měr.  

 Odbor regionálního rozvoje 

Krajského úřadu Plzeňského kraje na 

opravu komunikace přiklepl dotaci 200 

000 korun a obec přidala dalších 330 

tisíc. Od 10. do 12. června obsadili 

vesnici pracovníci podniku Silnice Kla-

tovy, a. s. a jejich technika. Nejprve 

vyrovnali na vozovce nejrůznější ne-

rovnosti a udělali další nezbytné přípra-

vy a poté položili pěkný černý koberec 

z obalované směsi.  

 Zároveň vytvořili v zúžené části 

silnice ze směsi „neviditelné“ retardéry 

namísto původních montovaných. Vi-

dět při jízdě příliš nebyly, protože 

zkrátka černý hrbol na černém pozadí 

vidět není, pokud není nějak zvýrazněn 

kontrastní barvou. O to zvýraznění se o 

několik dní později postarali už sami 

Nezdřeváci. 

  

 Jiří Čepelák  

 

vůj svátek u nás děti slavily 

v sobotu 31.05.2014 od 14 ho-

din. Sešlo se jich téměř 30. Kro-

mě čistokrevných Oujezďáků se zú-

častnily zejména děti těch, kteří 

v Oujezdě kdysi vyrostli a dnes už sice 

žijí jinde, ale rádi se sem vracejí.  

     Celá akce se odehrávala na návsi, 

kde dospěláci  dětem připravili 12 za-

stávek s různými úkoly. Jednalo se o 

tradiční skok v pytli, chůdy, jízdu zruč-

nosti na koloběžce, stavění kostek, ale i 

o disciplíny méně tradiční jako hod 

raketou na cíl, chytání PETek či střelba 

vzduchovkou do Sudů stodoly.      

Z rozzářených dětských tváří bylo vi-

dět, jak je  plnění úkolů zábavné a zají-

mavé a tak se do soutěžení pustili i 

mnozí dospělí. 

     Po splnění úkolu děti dostaly razítko 

na předem připravenou a podepsanou 

kartičku, kterou na závěr vyměnily za 

sladkou odměnu. A protože odměn 

bylo mnoho, byla pro děti připravena 

také tombola. Žádný oslavenec tak 

neodešel s prázdnou. Všechny děti dále 

dostaly diplom a perníkovou medaili. 

Kdo chtěl, mohl si nechat pomalovat 

obličej. 

     Po celé odpoledne bylo díky oběta-

vým maminkám, tetám i babičkám 

zajištěno občerstvení v podobě peče-

ných dobrot, ovoce, pití. A místo veče-

ře se pekly buřty. 

     Děkujeme všem, kteří se na přípravě 

dne podíleli vlastním přičiněním i 

drobnými dárkovými předměty. Za 

finanční podporu pak naše díky patří 

Městu Kasejovice. 

               

 Markéta Koubková 

                      Foto: Lucka Sudová  

 

http://www.kasejovice.cz


 

 

pátek 27. června se v sále kultur-

ně-společenského centra konalo 

slavnostní předávání pamětních 

listů mladým fotbalistům. Pamětní listy 

si přišli vyzvednout členové fotbalové-

ho oddílů žáků TJ Sokol Kasejovice, 

kterým se letos podařil vskutku husar-

ský kousek. V Krajské soutěži žáků 

2013/2014 pořádané Plzeňským kraj-

ským fotbalovým svazem si vybojovali 

první místo.  

 Dvacet mladých fotbalistů 

v letošní sezóně trénovali Eva Chárová, 

Pavel Řehoř a Milan Karlík, kteří mají 

bezpochyby nemalý podíl na úspěchu 

žáků v krajské soutěži, za což jim patří 

dík. Zvláštní poděkování náleží rovněž 

Petru Novosadovi, jenž se aktivně zú-

častnil všech fotbalových utkání. Přes-

tože v oddílu žáků dojde v letošním 

roce k obměně, někteří jeho členové 

přejdou do kategorie dorostu, který 

v současné době hraje Sdružený přebor 

dorostu organizovaný Okresním fotba-

lovým svazem Plzeň-město, věříme, že 

i oni tento úspěch zopakují a podaří se 

jim postoupit do kraje.    

 Štěpánka Löffelmannová 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o 

komplexním zabezpečení odstranění 

odpadu uzavřené s firmou RUMPOLD 

– P s.r.o. Plzeň na rok 2014 

 příspěvek ve výši 2000 Kč pro Lukáše 

Zajíce na Dožickou prakyádu 2014 

 závěrečný účet Svazku obcí okresu 

Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 

za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 

 pro další volební období 2014-2018 

jedenáctičlenné zastupitelstvo Obce 

Mladý Smolivec 

 příspěvek ve výši 5000 Kč pro SDH 

Mladý Smolivec na hasičské cvičení 

Memoriál Františka Šlajse, který se 

uskuteční u příležitosti oslav 600. 

výročí od první písemné zmínky o 

Mladém Smolivci 

 podání žádosti o dotaci na havarijní 

stav vodovodního řadu v Mladém 

Smolivci (před OÚ) 

 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 6/14 

 žádost pana Nachtmana z Budislavic 

na pronájem části pozemku p.č. 

282/21 v k.ú. Budislavice s tím, že 

nejprve bude zveřejněn záměr pro-

nájmu a poté schválen pronájem 

 pronájem pro DSO Mikroregion Ne-

pomucko – kolotoče pořízení z dotace 

- části pozemku p.č. 75/7 v k.ú. Mladý 

Smolivec a p.č. 835/5 v k.ú. Starý 

Smolivec s tím, že nejprve bude zve-

řejněn záměr pronájmu a poté proná-

jem schválen 

 odpověď paní Lenky Tůmové ohledně 

vyřešení problému s vodou z Balkáčku 

– s tím, že bude zpracována cenová 

nabídka a poté budou osazeny obrub-

níky 

 výsledek ankety ohledně požadavků 

vlastníka na podání žádosti o kom-

plexní pozemkové úpravy v našich 

katastrech s tím, že výsledek bude 

přednesen na všech veřejných zasedá-

ní v našich obcích a poté bude prove-

den závěr 

 žádost pana Žáčka z Blovic na proná-

jem části pozemku p.č. 584/7 v k.ú. 

Dožice s tím, že nejprve bude záměr 

pronájmu zveřejněn a poté pronájem 

schválen 

 závěrečný účet DSO Mikroregion 

Nepomucko a zprávu o výsledku pře-

zkoumání hospodaření za rok 2013 

 informaci o volbách do zastupitelstev 

obcí konaných dne 10. - 11. 10. 2014, 

kandidátky nutné podat do 5. 8. 2014 
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USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce 

Oselce 27.6.2014 

USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  19.6. 2014 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 5.6.2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 seznámení se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření ÚSC 

Oselce 

 seznámení se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření DSO Mi-

kroreg. Nepomuk 

 seznámení se změnami rozpočtu  do 

31.5.2014 

 informace o výměně vodoměrů  

 informaci o směnách pozemků 

 informace o vyhlášení komunálních 

voleb 

 připomínky z diskuse 

   
Schvaluje: 

 program veřejného zasedání  

 účetní závěrku a závěrečný účet 

obce Oselce za rok 2013  

 závěrečný účet Mikroreg. Nepomuk 

za rok 2013  

 závěrečný účet svazků obcí okresu 

Plzeň – jih pro odpadové hospodář-

ství  

 smlouvu o zajištění zpětného odběru 

a využití odpadů z obalů EKO-KOM  

 zaslání dopisu k řešení havarijního 

stavu spadlé zdi lednice  

 peněžní dar v hodnotě 10 tis. E.K. 

 návrh usnesení  

 
Neschvaluje: 

 vybavení víceúčelových hřišť 

v Oselcích a v Kotouni 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 program zasedání 

 zakoupení ojeté hasičské AVIE od 

Města Kasejovice za cenu 22.000 

Kč 

 opravu místní komunikace u auto-

busové zastávky za celkovou cenu 

204 941,22 Kč 

 členství Obce Hradiště ve Svazu 

měst a obcí České republiky 

 uzavření „Smlouvy o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene a smlouvy o právu pro-

vést stavbu č. IE-12-0008865/B002 

Hradiště, U mlýna p. č. 2343 – 

VN, DTS, knn“ s ČEZ Distribuce, 

a.s. se sídlem Teplická 874/ 

8, Děčín ze dne 6.6.2014. 

 pokácení lípy u  hřbitova v  Bezdě-

kově na pozemku p. č. 1018/1. 

Neschvaluje: 

 uzavření smlouvy s Městem Ka-

sejovice na využívání sběrného 

dvora občany Obce Hradiště za 

cenu 50,- Kč na osobu a rok   

 úhradu nákladů na vypracování 

„Studie  o dopravní únosnosti trasy 

Tchořovice - Chanovice“ 

Bere na vědomí:  

 kontrolu usnesení č.2/2014 

z 10.4.2014. 

 účetní závěrku Svazku obcí okresu 

Plzeň-jih pro odpadové hospodář-

ství za rok 2013 

Přijímá: 

 rozpočtové opatření č.1/2014 

 

foto -vb- 



 

 

a pondělí 9. června připravil Stát-

ní oblastní archiv v Plzni, praco-

viště Klášter, den otevřených 

dveří pro školy a veřejnost.  

 Základní škola Kasejovice dosta-

la mimořádnou příležitost se této akce 

zúčastnit. Prohlídky archivu v Klášteře 

u Nepomuka se zúčastnilo třicet kasejo-

vických žáků. Jednotlivými částmi ar-

chivu je provedl Vladimír Červenka 

společně s dalšími pracovníky této insti-

tuce.  

 Úvodem se žáci seznámili s tím, 

co to archiv je, k čemu slouží a jaké 

typy historických pramenů jsou v něm 

uchovány.  Následně měli žáci a jejich 

učitelky možnost v prostorách badatelny 

zhlédnout výstavu zajímavých archiválií 

se vztahem k Nepomucku i dalším mís-

tům západních Čech a z podnikových 

archivů.  Mezi vystavenými archiválie-

mi byly např. historické mapy a plány 

ze 17. – 20. století, popis panství Zelená 

Hora z roku 1578, zámecké návštěvní 

knihy či technická dokumentace a foto-

grafie výrobků Škodových závodů. Žáci 

se rovněž podívali do archivního depo-

zitáře, kde jim bylo vysvětleno, za ja-

kých podmínek se zde archiválie ucho-

vávají. Prohlídka archivu byla zajímavá 

a poučná a žákům se velice líbila. Všem 

pracovníkům klášterského archivu patří 

poděkování za skvělé zorganizování 

této akce.  

      Štěpánka Löffelmannová 
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úterý 10. 6. jsme se sešli s lesním 

pedagogem p. Šeflem na kraji 

lesa za hřištěm.  

Po krátkém seznámení s tím, co nás 

čeká, si děti zahrály na veverky. Zvítě-

zila veverka, která měla nejvíce šišek. 

Po svačině, která dětem v lese opravdu 

chutnala, si p. Šefl připravil různé druhy 

vábniček a děti měly za úkol uhodnout, 

jaké zvíře slyší. Moc se jim líbilo, když 

si sami mohly na vábničky zatroubit a 

zapískat. Potom jsme přešli na další 

stanoviště, kde děti naslouchaly stro-

mům a dalším zvukům lesa. Tam se 

také dověděly, mimo jiné,  jak ze se-

mínka naroste velký strom a co jsou to 

letokruhy.  

 Posledním úkolem bylo rozděle-

ní dětí na dubínky, bukvínky a jehličín-

ky. První skupinka měla podle čichu 

určit např.: jahody, med, smolu, jehličí 

apod., další skupinka určovala podle 

hmatu např.: liščí ocas, šišky…Poslední 

skupinka hledala jarní kytičky a úkolem 

bylo je správně pojmenovat. Děti se pak 

ještě u všech úkolů vystřídaly. 

 Na závěr měl  p. Šefl pro děti 

připravené obrázky skřítků,  kteří mu 

při jeho práci v lese pomáhají. Jako 

odměnu dostaly děti magnetku se zví-

řátkem. P. Šefl svým poutavým  vyprá-

věním i různými pomůckami  děti zaujal 

a ony pozorně naslouchaly. Proto jsme 

se při  rozloučení domluvili, že naše 

setkání určitě nebylo poslední.  

     Svatava Šlaisová 

 

 

 

Svoz plastů se uskuteční  

ve dnech 21. – 22.7.2014.  

Plasty připravené v zavázaných 

pytlích připravte nejdříve 1 den  

před plánovaným svozem. 

okopná v sobotu 21.6.2014 defi-

nitivně zakončila fotbalovou 

sezónu mládež TJ Sokol Kasejo-

vice. Během této závěrné akce sehrály 

týmy mladší a starší přípravky  tradiční 

zápas s maminkami a tým žáků 

s tatínky. Poté následovalo slavnostní 

vyhodnocení uplynulé sezóny v podání 

Evy Chárové, trenérky týmů a oficiální 

rozloučení s mladými fotbalisty, kteří 

přecházejí z přípravky do žáků a z žáků 

do dorostu. Pomyslnou tečkou za vším 

bylo předání poháru a medailí týmu 

žáků za první místo v Krajské soutěži 

žáků organizované Plzeňským kraj-

ským fotbalovým svazem.  Fotbalový 

svátek uzavřelo posezení u dobrého 

jídla a pití.            Marie Řehořová 

 

foto -mch- foto -mch- 
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ni jsme se nenadáli a nastal nám 

poslední měsíc školního roku 

2013/2014. I přesto, že byl plný 

zkoušení, závěrečných prověrek a opra-

vování pokažených známek, jsme si 

užili spoustu kulturních a sportovních 

akcí. 

 V pondělí 2. června připravili 

žáci 9. třídy s p. učitelkou Haferníko-

vou soutěže a hry na oslavu Dne dětí. 

Počasí nám přálo a všichni se s chutí 

pustili do plnění úkolů, které byly vel-

mi rozmanité - poznávali podle hmatu 

různé předměty, se zavázanýma očima 

ochutnávali různé potraviny, skákali 

v pytlích, stříleli na branky, zdolávali 

překážkovou dráhu, shazovali pyramidu 

plechovek a spoustu dalších. Za každou 

úspěšně splněnou disciplínu dostali 

body, které v závěru celého dopoledne 

proměnili v obchůdku za různé lákavé 

ceny. Celé dopoledne si všichni krásně 

užili. Děkujeme deváťákům za báječné 

zorganizování této akce. 

 Ve čtvrtek 5. června se 16 dětí 

z prvního stupně vydalo na Atletický 

trojboj do Přeštic. Své síly zde změřili 

v hodu kriketovým míčkem, skoku do 

dálky a běhu na 50m. Čtyřčlenná druž-

stva bojovala, seč jim síly stačily. Nej-

lepší umístění si ze soutěže přivezl Pa-

vel Lukáš, který se stal absolutním vítě-

zem v kategorii starších chlapců.  Třetí 

místo si v soutěži skupin vybojoval tým 

ve složení Monika Juráčková, Lenka 

Kristová, David Šándor a Pavel Lukáš. 

Všem zúčastněným gratulujeme 

k cenným kovům a děkujeme za repre-

zentaci školy. 

 V tento den se nejen sportovalo, 

ale do první třídy se také přišli podívat 

předškoláci z MŠ Kasejovice. Prvňáčci 

jim předvedli, co všechno se v první 

třídě už naučili, zazpívali písničky, pře-

dali drobné dárky. Myslím, že i ti, kteří 

se do školy ještě moc netěšili, teď urči-

tě změnili názor a celí nedočkaví budou 

čekat na svůj první školní den. 

 V pátek 6. června se naše tělo-

cvična proměnila v husitské bojiště. 

Společně se žáky druhého stupně se 3. -

5. třída přenesla o mnoho století zpátky 

- do doby husitských válek. Dva milí 

vojáci nám předvedli a vysvětlili, jak to 

v takové bitvě vypadalo, jakou taktiku 

husité v boji používali. Při představení 

si někteří žáci sami vyzkoušeli obsluho-

vání zbraní a zastrašování nepřítele. 

Všem se historické divadélko líbilo a 

odnesli si z něj spoustu nových infor-

mací, které budou moci zužitkovat i při 

vyučování. 

 V pondělí 16. června se 5. a 6. 

třída vydaly na školní výlet do Zeměrá-

je v Kovářově. Jedná se o venkovní 

areál, kde si děti mohou vyzkoušet růz-

né hry, hlavolamy, přírodní stezky a 

další aktivity. Prohlédli si velmi realis-

ticky ztvárněnou středověkou vesnici, 

prošli si stezku bosýma nohama.  Výlet 

se díky hezkému počasí vydařil na jed-

ničku a všichni si odváželi plno pěk-

ných zážitků. 

 Poslední společné chvíle před 

vysvědčením jsme věnovali také sportu 

a vycházce. V úterý 24.6. nám opět 

deváťáci pomohli uspořádat atletický 

čtyřboj, při kterém poměřili síly všichni 

malí i větší sportovci. V každé třídě pak 

byli vyhodnoceni ti nejmrštnější a nej-

rychlejší. Nejen ti si ale domů odnášeli 

sladkou odměnu a pocit z krásně stráve-

ného dne. Ve čtvrtek 26. června se 

všechny třídy prvního stupně vydaly na 

vycházky do okolí Kasejovic. Prvňáčci 

se svými patrony došli do Újezda, kde 

si opekli buřtíky, zaskotačili na koloto-

či a cesta zpět jim rychle utíkala, proto-

že už se těšili na zmrzlinu na náměstí. 

Druháci se svými patrony vyrazili do 

Chloumka, kde si také opekli buřtíky, 

prohlédli místní hasičárnu s její výba-

vou. Třetí, čtvrtá a pátá třída prošly část 

nové naučné stezky, která vede k místu, 

kde se dřív v Kasejovicích těžilo zlato. 

Během cesty jsme si příjemně popoví-

dali, někteří si zazpívali písničky a 

zejména kluci propadli honu na „drahé 

kameny“ a celou zpáteční cestu pečlivě 

kontrolovali každý blyštivý kámen, 

jestli to náhodou není křemen, nebo 

dokonce zlato. 

 Deset měsíců tvrdé práce máme 

za sebou a čekají nás zasloužené dva 

měsíce odpočinku. Přeji všem žákům i 

kolegům, aby si je užili ve zdraví, po-

hodě a klidu, byli na svých výpravách 

za dobrodružstvím opatrní a ostražití a 

v září se vrátili s pořádnou zásobou 

načerpané energie, elánu a chuti do 

školních povinností.  

     

  Mgr. Jana Minaříková   

 

 

Den dětí - ochutnávání poslepu Vítězové atletického čtyřboje z 1. třídy Jak válčili husité 

Na cestě za kasejovickým zlatem - 3. s 4.třída 
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neděli 1. června uspořádala Tě-

lovýchovná jednota Sokol Ka-

sejovice za finančního přispění 

Města Kasejovice oslavu dne dětí pod 

názvem „Z pohádky do pohádky“. Ak-

ce byla součástí celoročně probíhají-

cích oslav  750. let od první písemné 

zmínky Kasejovic a nabídla dětem 

oproti předešlým ročníkům například 

malování na obličej, tvarování zvířátek 

z balónků nebo svezení na poníkovi. 

  Přestože počasí prvnímu dni 

v červnu příliš nepřálo, zavítalo na 

fotbalové hřiště, kde se akce konala, 

přes sto třicet dětí. Desítka soutěží 

z říše pohádek zavedla přítomné napří-

klad k Mance, které pomáhali  sbírat 

šišky; do pekla, přes které museli ská-

kat v pytli; k myšce, se kterou tahali 

velikou řepu; k Cipískovi, se kterým 

zachraňovali zajíčky v lese nebo 

k vodníkovi,  kterému lovili rybník. Na 

své si jistě přišli i malí hasiči, když si 

za asistence členů JSDH Kasejovice, 

mohli vyzkoušet stříkání z proudnice 

na terč nebo si prohlédnout přistavenou 

techniku. Za účast v soutěžích obdrželo 

každé dítě lístky do tomboly, balónky 

naplněné héliem a malé občerstvení. 

Akci ukončilo dětmi oblíbené a ma-

minkami obávané dovádění v pěně. 

 Tímto děkujeme členům JSDH 

Kasejovice, Mysliveckého sdružení 

Čihadlo,  Komunitní školy Kasejovice, 

Michaele Juráčkové, Mileně Juráčkové, 

Michaele Weisse a Ivetě Hlaváčkové 

(Stupkové) za pomoc při zajištění jed-

notlivých disciplín dětského dne.        

Marie Řehořová        

 

sobotu 7. června 2014 jsme uspo-

řádali autobusový výlet na Hasič-

ské slavnosti do Litoměřic, které 

jsou velkým čtyřdenním svátkem hasi-

čů. Výstavy se zúčastnil již podruhé náš 

sbor dobrovolných hasičů z Radošic se 

svou historickou technikou. Na výlet 

vyrazilo 20 lidí z našich obcí a podporo-

valo tak naše hasiče, kteří zde byli již 

od čtvrtka. Strávili jsme s nimi celý 

sobotní den až do pozdních večerních 

hodin.  

 Slavnosti pro nás všechny začaly 

dopoledne na náměstí Litoměřic, kde 

všechny sbory, které se slavností účast-

nily, nastoupily v plné zbroji. Po proslo-

vech všech významných osobností - 

pražským arcibiskupem Dominikem 

kardinálem Dukou a hejtmanem kraje 

počínaje, přes ministry vlády a význam-

né přední hasiče konče, za doprovodu 

armádní hudby jsme se dočkali velkole-

pého průvodu. V průvodu byla předsta-

vena technika od té nejmodernější až po 

tu nejstarší, která však byla představena 

úplně v nejlepším lesku.  

 Po průvodu jsme se přesunuli na 

výstaviště, kde jsme v prohlídce techni-

ky a jednotlivých účastnických sborech 

pokračovali. Přestože bylo hodně úmor-

né horko, rozhodli jsme se zůstat na 

vrchol dne a to na ukázky hasičských 

zásahů od profesionálů přímo na Labi. 

Po setmění jsme mohli být svědky veli-

ce emotivního zážitku – Hasičské zpíva-

jící fontány, který pro nás připravili 

organizátoři slavností a šedesát dobro-

volných sborů. Hudebně doprovázenou, 

nádherně nasvícenou fontánu vytvořili 

úplně obyčejnou proudnicí s hadicí úpl-

ně obyčejní hasiči, které dirigoval jeden 

šikovný praporečník. Zážitek však fa-

mozní. No a po závěrečném ohňostroji 

na protějším břehu Labe, jsme se vydali 

k autobusu a domů. Unavení, zmožení, 

ale spokojeni po příjemně stráveném 

dnu v Litoměřicích. 

Eva Kubová  

tarosmolivečtí hasiči oslavili své 

výročí 120 let od založení sboru 

tradičně okrskovým cvičením. 

V sobotu 28. 6. 2014 začaly oslavy ve 

Starém Smolivci krátce po poledni 

slavnostním kladením věnce, státní 

hymnou a slavnostním průvodem. 

 Všechny sbory v čele se staro-

smoliveckými hasiči prošli celou obec 

za doprovodu pochodových písní, které 

tentokráte netradičně zněly z obecního 

rozhlasu. Cvičení bylo připraveno 

v areálu TJ Starý Smolivec, takže prů-

vod byl opravdu dostatečné dlouhý.  

 Po přivítání všech přítomných 

pořadateli ze Starého Smolivce násle-

dovalo předání čestných upomínko-

vých předmětů pro všechny zúčastněné 

sbory a radošičtí hasiči obdrželi od 

starosty SDH Starý Smolivec pana 

Pavla Panýrka pamětní stuhu na jejich 

prapor. Ocenění rovněž obdržel Sbor 

dobrovolných hasičů Starý Smolivec 

od pana Sýkory, náměstek starosty 

OSH PJ a plaketu jsme hasičům předali 

i za Obec Mladý Smolivec.  

 Po této oficiální části začalo 

tradiční cvičení, kde nejprve předvedly 

své dovednosti děti SDH Mladý Smoli-

vec a Dožice, pak následovaly štafety a 

závěrem byl útok našich hasičů.  

 Odpoledne přálo cvičení i poča-

sí a tak malá sprška po útoku byla pří-

jemným osvěžením. Po cvičení násle-

dovala taneční zábava, kterou malinko 

pokazil déšť, ale přesto lze konstatovat, 

že akce se zdařila a všem líbila. Celým 

odpolednem nás provázela Veronika 

Kubová, která za moderování od pořa-

datelů převzala pamětní upomínku.  

 

Umístění sborů bylo následovné: 

 

Děti: 1. místo oba sbory Mladý Smo- 

     livec i Dožice 

 

Ženy: 1. místo SDH Radošice 

 2. místo SDH Mladý Smolivec 

 3. místo SDH Dožice 

 

Muži: 1. místo SDH Mladý Smolivec 

 2. místo SDH Dožice 

 3. místo SDH Starý Smolivec 

 4. místo SDH Radošice 

 5. místo SDH Budislavice 

                         Eva Kubová  

 

 

foto -vh foto -vh
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úterý 1. 7. 2014 to byl přesně 

jeden rok od otevření cyklos-

tezky „Formanské stezky“ Starý 

Smolivec – Dožice, která byla spolufi-

nancována z fondů EU. Cyklostezka 

slouží cyklistům, inlinestům a pěším. 

Rozhodli jsme se k tomuto výročí uspo-

řádat 1. ročník cyklistického závodu 

pro všechny kategorie. Přestože byl 

všední den, dorazilo kolem padesátky 

závodníků. Závod sponzorovaly tyto 

firmy: Obec Mladý Smolivec, Author 

Blatná, Spedica Grúp a Martin Šustr. 

V kategorii školkáčci se závodníci 

umístili 1. Blanková Sally, 2. Krejčí 

Jakub, 3. Červený František. 

 V kategorii školáci to vypadalo 

následovně: 1. stupeň – 1. Spour Jaro-

slav, 2. Blank Sasha, 3. Šeflová Eliška; 

2. stupeň – 1. Raška Roman, 2. Šůch 

Miroslav, 3. Raška Filip. Po závodu 

dětí následovala krátká pauza, ve které 

byly odměněny děti malující na asfalt 

za velice nápadité obrázky. Asi v pět 

hodin se na trať vydaly ženy s hromad-

ným startem a tři minuty po nich vyra-

zili muži. Samozřejmě pánové nás brzo 

dohnali a tak jsme byli na trati všichni. 

Krom jednoho drobného pádu se vše 

odehrálo bez problémů. Ženy dojely 

v pořadí: 1. Michaela Nesvedová, 2. 

Machovcová Kristýna a 3. Strejcová 

Vladimíra (první dvě děvčata byla 

nejmladší účastnice této kategorie a 

Vlaďka má natrénováno, ta cyklostezku 

používá pravidelně při dopravě do prá-

ce :-). Pánové se do závodění opřeli a 

trhali rekordy v tomto pořadí: 1. Kub 

Petr, 2. Krejčí Václav, 3. Krejčí Michal. 

Během odpoledne byly vyhlášeny i jiné 

zajímavé kategorie, jako např. Princez-

na koloběžka – v té zvítězila Pavlínka 

Hlinků nebo nejzdatnější závodník 

Martin Košan, pak největší cyklo skupi-

na – TJ SOKOL Kasejovice a jedna 

protisměrná skupina pánů z Čečovic. A 

protože kategorie cyklistů – veteránů se 

nenaplnila, byly odměněny za účast a 

projetí cyklostezky ženy z Mladého 

Smolivce Anna Kubová a Jaroslava 

Kratochvílová. Odpoledne se vydařilo, 

závodníci se zdrželi až do pozdních 

večerních hodin, klobásky byly dobré, 

pivko studené, sladkostí pro dětičky 

také dost, tak co bychom dělali doma. 

Společně se tak můžeme těšit na příští 

rok na druhý ročník. 

         Eva Kubová 

 

e třeba si uvědomit, že výklad 

historie vždy podává člověk, 

který se může mýlit (pisatel těch-

to řádků mluví ze své zkušenosti). Pro-

to je nutné přistupovat k tomu, co člo-

věk vytvoří kriticky. Nespokojit se 

s tím, že to, co se píše v obecní kronice, 

je nezpochybnitelným faktem, notabene 

když mnoho obecních kronik vzniklo 

až po roce 1920. Kronikář byl tudíž při 

sepisování starší historie obce odkázán 

na mnohdy torzovitě dochované prame-

ny a vyprávění pamětníků. Záleželo při 

tom na jeho erudici a zkušenosti, 

s nimiž k problému přistoupil, aby vy-

loučil nepřesnosti a co nejvíce se přiblí-

žil historické skutečnosti. V řadě přípa-

dů je rovněž znalost první písemné 

zmínky jen výsledkem aktuální znalosti 

pramenné základny. Kdo totiž může 

spolehlivě prohlásit, že v budoucnu 

nebude objeven pramen, který počátky 

sledovatelné historie té které obce po-

sune dále do minulosti. Takový případ 

je kupříkladu u obcí na Nepomucku, 

které kdysi náležely bohatému po-

muckému klášteru. Protože je jeho ar-

chiv pokládán za nezvěstný, musí se 

historik spokojit s tím, že nejstarší pra-

meny pro dějiny příslušných obcí po-

chází vesměs až ze 16. století. Ale, co 

když se přece jednou podaří písemnosti 

pomuckého kláštera někde objevit? 

Naproti tomu u obcí, jejichž historickou 

existenci máme prokázánu od vrcholné-

ho středověku (v českých zemích 11.–

14. století), není příliš časté, že by byly 

objeveny ještě nějaké starší prameny, 

než jsou dosud známy, ačkoli ani to 

nelze vyloučit. Zkrátka historie není 

exaktní věda, kde by platilo, že 1 a 1 

jsou 2, nýbrž stále se vyvíjející poznání. 

Většina lidí si asi pod pojmem 

první písemná zmínka představí něja-

kou úhledně, avšak starobylým písmem 

psanou pergamenovou listinu, v níž se 

mluví výhradně o té obci, které se má 

příslušná zmínka týkat. Bylo by to sice 

hezké, ale v naprosté většině případů 

tomu tak není. Jméno obce se může 

poprvé objevit třeba v přídomku něja-

kého šlechtice, který se po ní psal, jako 

je tomu v případě Kasejovic, ve výčtu 

majetku nějaké instituce nebo 

v souvislosti s existencí farního kostela. 

Nicméně vesměs jde skutečně jen o 

zmínky, které nemusí hrát v dokumen-

tu, v němž jsou obsaženy, dominantní 

roli. Zde je potřeba ještě dodat, že může 

jít o zmínku přímou nebo nepřímou. 

Přímou je taková, v níž je příslušná 

obec, respektive její jméno výslovně 

uváděno. Nepřímou zmínkou rozumíme 

tu, která umožňuje z výpovědi pramenů 

doložit existenci obce, ačkoli v nich 

výslovně jmenována není. Předeslané 

úvahy i debaty s jednotlivci mne přimě-

ly k tomu, abych připravil tento příspě-

vek. V něm bych chtěl blíže představit 

nejstarší písemné zmínky o obcích na 

Kasejovicku a osvětlit okolnosti a sou-

vislosti, za nichž vznikly. Cílem je zve-

řejnit v prvé řadě souhrn informací, 

které by mohly v budoucnu posloužit 

jako podklad pro diskuse o nejstarší 

historii obcí v našem kraji, dále korigo-

vat zjevné omyly tam, kde to bude za-

potřebí a v neposlední řadě ukázat, že 

stanovit historicky nejstarší písemnou 

zmínku o obci není vždy jednoznačné, 

mnohdy ani možné. 

První, případně druhá (dle aktuál-

ní situace Kasejovických novin) část 

příspěvku bude věnována těm sídlům, 

která mají v současnosti společnou sa-

mosprávu s Kasejovicemi, tj. mimo 

nich ještě Chloumek, Kladrubce, Pod-

hůří, Polánka, Přebudov, Řesanice a 

Újezd u Kasejovic. V další části bych 

se chtěl zaměřit na obce a jejich místní 

části, kam jsou distribuovány kasejo-

vické noviny – Hradiště (Bezděkov, 

Zahorčičky), Mladý Smolivec 

(Budislavice, Dožice, Radošice, Starý 

Smolivec), Životice, Oselce (Kotouň, 

Nová Ves) a Nezdřev. 

Mgr. Vladimír Červenka 

(pokračování v dalším čísle) 

 

Římskokatolická farnost Kasejovice 
 

srdečně zve na  

 

 

 

v neděli 27. července 2014 v 15 hod. 
 

Kostel sv. Jakuba v Kasejovicích 
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod.,  

Út 12 - 16 hod. 

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz 
 

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  Khaled Hosseini: Lovec draků 
  Khaled Hosseini: Tisíce planoucích sluncí 
  Barbara Cartland: Síla lásky 
  Elizabeth Haran: Planoucí eukalypty 
  Vlastimil Vondruška: Znamení Jidáš 
  James Patterson: Okamžik překvapení 
  Nick Arnold: Chemický chaos 
  Stříbrné pohádky pro malé čtenáře 
 

Knihovna nově nabízí zapůjčení stolních her.  
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Markéta Hronová, Mladý Smolivec 

Václav Kraček, Řesanice 

Božena Štěpánková, Kasejovice 

Anna Mašková, Přebudov 

Václav Šiška, Dožice 

Marie Bláhová, Radošice 

 

Dne 1. června 2014 uběhlo již 25 let,  

co nás navždy opustil pan Václav Petřík  

ze Starého Smolivce.  
 

Stále vzpomíná milující rodina. 

 

Dne 7.7.2014 jsme si připomněli 100-leté 

výročí narození našeho otce, souseda  

a občana z Budislavic  

pana Jana Nachtmana.  
 

Pamětníci ho znají jako bývalého předsedu JZD, skupináře a 

muzikanta, který hrál na bubny s kapelou p. Hlinky.  

                          Synové s rodinami. 

Hasičská soutěž okrsku Kasejovice 
Sbor dobrovolných hasičů v Kotouni oslavil 120. výročí zalo-

žení sboru soutěží. V sobotu 7. června soutěžilo 13 sborů 

mužů, 2 sbory žen a 2 sbory staré gardy. Soutěž byla na louce 

za obcí směrem na Řesanice. Nebudu psát o soutěži, ale o 

práci místních hasičů v Kotouni a všech občanů. To, co bylo 

dříve běžné - chodit na brigádu - je i nyní v Kotouni. Opravili 

si klubovnu a pergolu včetně nové podlahy. Starají se o hřiš-

tě i hasičskou techniku. Mají se kde scházet a slavit různá 

výročí. Chtěli bychom jim jménem zastupitelstva obce Oselce 

poděkovat a popřát jim mnoho dalších úspěchů v práci a mno-

ho zdraví. Nejsnazší je kritizovat a nic nedělat. 
 

Obecní šenk v Oselcích 
Krásná příroda, mnoho památek, to musíte vidět. Zajděte se 

občerstvit a nabrat nové síly do oselecké hospody. Je otevřeno 

kromě pondělí každý den od 11 hodin. Milé prostředí a zkuše-

ná obsluha Vás uspokojí.         
 

Tradiční oselecká pouť - program 12. - 13. července 
V sobotu 12. července večer pořádají místní hasiči v Obecním 

šenku taneční zábavu.  Pouť začíná v neděli od rána na kopci 

sv. Markéta. Bude tam mnoho prodejců a občerstvení. K po-

slechu i k tanci bude hrát oblíbená kapela a nebude chybět 

dudák. Mše bude v kapli v 11 hodin. Kolotoče budou ve vsi 

po celý den.            Miloslav Cikán 
 

 
 
 
 
 

92 let Anna Faměrová Řesanice 
87 let Marie Viktorová Kasejovice 
84 let Marie Pohanková Kasejovice  
83 let Blažena Sudová Bezděkov 
81 let Bohumil Šolle Zahorčičky 
79 let Libuše Illová Dožice 
  Růžena Toufarová Dožice 
  Miroslava Šímová Mladý Smolivec 
76 let Amália Krčmáriková Kasejovice 
  Josef Jiřinec Nezdřev 
74 let Jaromíra Marková  Hradiště 
  Blažena Suchá Kasejovice 
73 let Vojtěch Kotyza Hradiště 
  Květoslava Hlavsová Kasejovice 
  Jana Arnoštová Dožice 
72 let  Zdeněk Kříž Radošice 
  Václav Motejzík Kasejovice 
71 let Helena Pechrová Budislavice 
  Václav Kališ Kasejovice 
  Ladislav Dvořák Kasejovice 
70 let Jindřiška Mazúchová Oselce 
65 let Jiří Bouše Kasejovice  
  Danuše Fryčová Kasejovice 
  František Chaloupka Kasejovice 
  Jaroslava Svobodová Bezděkov 
  Evžen Niezgoda Radošice 
60 let Antonín Tíkal Bezděkov 
  Hana Zemanová Radošice 
  Vlastimil Sedláček Budislavice 

Oselecké štěně - X. ročník nohejbalového turnaje trojic 

sobota 12.7.2014 v 9 hod. 

 

Místo konání: víceúčelové hřiště v Oselcích u okálů 

Přihlášky: na místě soutěže do 8.30 hod. 

Vklad: 150 Kč za družstvo splatný u prezentace 
 

Oselecký klokánek  skok do dálky z místa 

sobota 12.7. 2014 
 

9.30 -  žákyně a žáci předškolní a 1. třídy ZŠ                               

10.00 - žákyně a žáci 2. a 3. třídy ZŠ  

10.30 - žákyně a žáci 4. a 5. třídy ZŠ  

11.00 - žákyně 6. a 7. třídy ZŠ   

11.30 - žáci 6. a 7. třídy ZŠ  

Místo konání: sportovní hřiště v Oselcích u okálů 

Přihlášky: na hřišti 15 minut před zahájením kategorie 

http://www.databazeknih.cz/autori/khaled-hosseini-1423
http://www.databazeknih.cz/autori/khaled-hosseini-1423
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LÉTO!!! 
LÉTO, milé léto, cos nám přineslo? 

Mnoho dobrého, kvítí pěkného, modré-

ho, bílého, červeného… říkáme si spo-

lečně a ze všeho nejvíc se těšíme na 

prázdniny, dny plné sluníčka, koupání a 

dovolenou s maminkou a taťkou.  

Červenec je pro nás i zvířátka nejteplej-

ší měsíc, měsíc vůní a dozrávání les-

ních plodů a prvních hub. Na co bude-

me vzpomínat o prázdninách… 
 

 Divadélko VYSMÁTO s pohádkou 

Žabí království 
Veselé vodnické vyprávění a zpívání o 

Honzovi, princezně, žabce a zakletém 

království. 
   

Vyprávění O RYBÁCH 
Zajímavé povídání o životě ryb, rybím 

světě s rybářem panem J. Fialou a o 

tom, jak se stát rybářem a umět chytit 

pořádného kapra. Děkujeme.  
 

Úhoř, sumec, štika – co nám řeka říká? 

Kapr, candát, bělice – že prý spěchá velice. 
 

   

 BESEDA s policisty z Nepomuka 

Ze všeho nejvíc nás bavilo vyzkoušet si 

všechny zajímavé pomůcky, které poli-

cisté potřebují ke své práci a hlavně si 

sáhnout na pistoli, navléknout si neprů-

střelnou vestu, nechat si nasadit pouta a  

posadit se do policejní Octavie. Nad-

praporčík M. Fiala a praporčík M. Čou-

dek nám také vysvětlili, jak se správně 

chovat na ulici, co všechno musí mít 

malý cyklista a jaké má mít vybavení 

auto rodičů, když nás vezou do školky. 

Za poučné povídání jim patří dík, děti si 

dopoledne moc užívaly. 
 

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM  

2013/2014 

Jako každý rok, tak i letos všechno 

uteklo jako voda, už zvoní zvoneček a 

čeká nás loučení. Zahradní slavnost  na 

rozloučenou jsme nazvali ,,Putování se 

zvířátky za hajným Robátkem“, protože 

jsme si celý rok povídali s Pejskem a 

Kočičkou o životě lesních zvířátek, 

učili se je chránit  a starat se o ně. 

Nejdříve jsme se rozloučili s Barevnou 

angličtinou a paní učitelkou  Flajšma-

novou. Předvedli rodičům, jak jsme 

chytré děti. Zahráli jsme na flétničky a 

zatančili si s Dádou. O překvapení se 

postarali naši kamarádi myslivci Fanda 

Sedlák ml. a Zbyněk Adamec 

z Mysliveckého sdružení Čihadlo Ka-

sejovice se svými čtyřnohými pomocní-

ky, kteří nám předvedli  práci lovec-

kých psů v terénu. Už víme, jak jsou 

pejsci nepostradatelní. 

 A pak hurá na trasu plnou úkolů. 

Čekala nás liška Metýnka a její nora, 

jelen Větrník, krmení zajíce Šuchaje, 

vyprávění s Jozefkou, poznávání zvířá-

tek a střelba na divočáka Karbouse. Po 

zdárném splnění úkolů nás čekalo vy-

hodnocení s odměnou, o kterou se po-

staral myslivec Vašek Adamec. Že umí-

me nakreslit jelena jsme všem názorně    

předvedli v altánku a svá mistrovská 

dílka si hned vystavili. 

 Pořádně nám vyhládlo! Na závěr 

jsme si všichni  pochutnali na opeče-

ném buřtíku a společně si  poseděli u 

ohně. Slavnostní odpoledne se nám 

vydařilo, ani se nám nechtělo domů. 

Poděkování patří všem učitelkám ma-

teřské školy a dětem ZŠ, které nám 

pomáhaly na trase a všem, kteří se na 

akci podíleli.        Ledvinová Ivana 

   

 

ři Střední odborné škole Blatná byl 

v letošním školním roce zakončen 

počítačový softwarový kroužek pro 

žáky základních škol. Kroužek navštěvovali 

pravidelně i žáci ZŠ Kasejovice: Jan Chodo-

ra, Karel Matějovský a Mikuláš Matějov-

ský. Kluky do Blatné vozili každý čtvrtek 

obětaví rodiče, za což jim patří velký dík!  

 Zmínění žáci učinili za školní rok 

veliký porok a proto plánujeme při SOŠ 

Blatná počítačový kroužek otevřít i v dalším 

školním roce. Možná se nabídka rozšíří o 

další den v týdnu ve spolupráci s DDM 

Blatná podle jejich podmínek. Též plánuje-

me se více zaměřit na tvorbu webových 

stránek v technologiích XHTML, CSS, 

javascript a nově i PHP, aby kluci obstáli na 

soutěži ve tvorbě webových stránek, kterou 

pořádá SOŠ Blatná, v konkurenci s žáky 

okolních škol, především ZŠ Dukelská Stra-

konice.  

     Co jsme na kroužku tvořili? V říjnu jsme 

se zaměřili na úpravy fotografií v aplikaci 

Zoner Photo Studio. Žáci fotografie retušo-

vali, odstraňovali vady, tvořili fotomontáže, 

panoramata, snové HDR fotografie, odstra-

ňovali kolinearitu, tvořili kalendář, genero-

vali fotogalerii na webové stránky aj.  

 Od listopadu do ledna kluci vytváře-

li webové stránky, jejichž tvorba se prová-

děla ve značkovacím jazyce XHTML po-

mocí kódu ve vývojovém prostředí Micro-

soft Visual Studio, ve kterém probíhá výuka 

na SOŠ Blatná. Kluci začali od jednodu-

chých pokusů, došli až ke grafické úpravě 

stránek pomocí kaskádových stylů CSS. 

Dávali na stránky obrázky, videa, vytvářeli 

podstránky. Žáci si vyzkoušeli i základy 

javascriptu, což je bavilo. Programovali si 

měnící se obrázky po přejetí myši, ja-

vascriptové hlášky apod. 

 Pak jsme se zaměřili na vektorovou 

grafiku v programu CorelDraw X4, který 

využívají i profesionální grafická studia. 

Tvořili jsme vlajky, loga, vlastní vizitku, 

pozvánky apod. Protože během druhého 

pololetí byla účast více než 19 žáků, probí-

hal kroužek paralelně ve dvou počítačových 

učebnách SOŠ Blatná. V jedné učebně byli 

žáci vedeni Mgr. Pavlem Kozlovským, kteří 

měli zájem o základy programování ve vyš-

ším objektově orientovaném programova-

cím jazyce C#. Karel Matějovský a Jan 

Chodora (viz foto) naprogramovali vlastní 

hru s kódem na několik stránek, kdy rozpo-

hybovali grafické objekty náhodně i na 

tlačítka, volili rychlost pohybu, co se stane 

při střetu dvou objektů apod. Ve druhé 

učebně byli žáci se zájmem o grafiku. Tvo-

řili s autorem článku 2D animace 

v programu Corel R.A.V.E (na pohyblivé 

bannery, reklamy i legrácky na web). Jako 

bonus v průběhu druhého pololetí předvedl 

správce počítačové sítě Miloš Vít klukům 

na kroužku práci nové 3D tiskárny Velle-

man K8200. Tiskárna bude sloužit přede-

vším studentům oboru Elektronické počíta-

če, kteří v prvním ročníku absolvují základy 

technického kreslení a práci v programu 

ProgeCAD 2013 Professional.  

           Příští rok plánujeme žákům na krouž-

ku předvést CNC frézku Gravos GV 21 ve 

strojní a elektrotechnické dílně školy, která 

je řízená počítačem s CAD programem. Na 

frézce studenti mohou vyrobit např. precizní 

krabičky na elektrotechnické výrobky, 

vlastní loga na výrobek, plošné díly aj.  

 Kroužek probíhal v moderních počí-

tačových učebnách SOŠ Blatná s datovou 

projekcí na nejnovějších počítačích. Žáci si 

vyzkoušeli základy nejnovějších softwaro-

vých technologií a počítačové grafiky, které 

se užívají v dynamicky se rozvíjející oblasti 

informačních technologií a vyučují na SOŠ 

Blatná v oborech Informatika v ekonomice 

a Elektronické počítače, v omezené míře i 

na oboru Obchodní akademie. Webové 

technologie, programování, instalace počíta-

čů a jejich zapojení do sítě, grafika, elektro-

technické, ekonomické a všeobecné před-

měty se vyučují na SOŠ Blatná na nadstan-

dardní úrovni, snažili jsme se alespoň někte-

ré oblasti žákům zpřístupnit a zatraktivnit.  

 Vzájemné setkání s mladými muži 

z Kasejovic bylo pro nás a snad i pro ně 

přínosem. Kluci byli vzornými studenty, 

poctivě pracovali, dodržovali provozní řád. 

Těšíme se na shledání po prázdninách.  

 RNDr. Bc. Aleš Drobník 
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 Prodám menší domek v Kasejovicích č. p. 177, 3+1, se 

stodolou, částečně podsklepený, přípojka vody, kanaliza-

ce, plynu. Cena dohodou. Tel. 721 828 575.  

 Daruji dvě vzrostlé agáve v květináči.  

      Tel. 721 360 665. 

 Prodám doma vykrmené prase špičkové kvality,  možno i 

v půlkách, dále oves, tritikale a oves bezpluchý.  Výměna 

možná za kladívkový šrotovník (i neúplný), nebo vařák na 

vosk či pařák na brambory a kukuřici. Tel.  776 699 785. 

 Pronajmu byt 2+kk v Kasejovicích, výměra 55 m2, plyno-

vé topení. Tel. 724 181 001. 

 Hledáme v Kasejovicích  dlouhodobý pronájem rodinné-

ho domku nebo domek k odkoupení formou nájmu.      

Tel: 776 064 534. 

 

 

hledáme nové spolupracovníky na pozice: 
 

pracovník výroby vzduchotechniky  
montér vzduchotechniky 

335 44 Kasejovice 
tel. 371 595 293, www.kovokasejovice.cz 

U zájemců požadujeme vzdělání strojírenského směru a tomu  
odpovídající dovednosti: hlavně představivost a tvořivost,   
samostatnost, ochotu se učit novým postupům. 
Praxe v oboru vzduchotechniky výhodou. 
Nástup možný ihned!  
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o., Kasejovice 397 
tel. 371 595 293, 725 997 594,  e-mail   vzt@kovokasejovice.cz

Tenisový turnaj  

Oselce Open 2014 22. ročník 

SDH Bezděkov pořádá 

v sobotu 19. června 2014 od 15.00 hodin 

v  Bezděkově v letním kině 
 

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY 
 

Hraje hasičská dechovka BOŽEJÁCI. 

P r o d e j   s l e p i č e k 
 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  

zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen  

Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, 

žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15 - 20 týdnů.              

Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, 

ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! 
 

Prodej se uskuteční:   

- v pondělí 4. srpna  a  1. září  2014 

Kasejovice - u fotbal. hřiště - ve 14.40 hod. 
 

Při prodeji slepiček  

- výkup králičích kožek - cena dle poptávky 
 

Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod,           

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840   

DĚTSKÁ ODPOLEDNE   

v Hospodě „na statku“ v  POLI u Blatné 
 

20.7. v 16 hod. Teatr Hosín - Vojta Vrtek: Velká cirkusová 

pohádka (největší kejklíř mezi kejklíři) 

27.7. o.s. Umění mění Sklené nad Oslavou: O Smolíčkovi 

3.8. v 16 hod. Divadýlko Kuba Plzeň: Za každým rohem 

jeskyňka  

10.8. v 16 hod. Divadlo Kapsa Anděl. Hora: O Budulínkovi 
 

Vstupné na malá divadla od 1,- Kč/kdo nemá, nedá a obráceně 

Mladý Smolivec slaví výročí 600 let 
 

Srdečně Vás zveme na setkání rodáků a přátel obce  

Mladý Smolivec u příležitosti 600. výročí  

od první písemné zmínky,  

které se uskuteční v sobotu 19. července 2014 
 

Program oslav: 
10.00 h  Slavnostní mše svatá, pěvecký a chrámový sbor  

    VELKOBOR 

10.45 h  Sraz rodáků a přátel obce - prostranství před   

    Obecním úřadem 

11.00 h  Průvod k pomníku padlých a položení věnce 

11.30 h  Slavnostní zahájení, křest knihy, odhalení pamět

    ní desky Josefa Siblíka 

13.00 h  Společné foto, vystoupení mažoretek, přesun na 

    cvičení 

13.30 h  Hasičské cvičení Memoriál Františka Šlajse 

16.00 h  Vystoupení kapely Dupalka 

19.00 h  Taneční zábava - KUDRNÁČI 
 

Po celý den je občerstvení zajištěno. 

Místo: Dvorec Oselce 
Přihlášky: Pátek 1.8. v 2014 17 hod. na dvorci 
Losování:  Veřejné - v pátek v 17 hod. na dvorci. 
Hrací  systém: Dvouhra rekreačních hráčů bez rozdílu věku 
a pohlaví.  
Zápis: Spolu s přihláškou je třeba složit 60 Kč. 
Ceny pro vítěze věnují pořadatelé a Obecní úřad Oselce.  

http://www.kovokasejovice.cz
mailto:vzt@kovokasejovice.cz

