KVĚTEN 2009

Cena 3,- Kč

Číslo 5; ročník XIV.

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

Historická vozidla přátel Klubu 4. obrněné divize US

foto -vb-

Šedesát čtyři let od osvobození města si kasejovičtí připomněli ve
středu 6. května na náměstí v Kasejovicích položením věnců u pamětní
desky k 60. výročí osvobození jihozápadních Čech a v parku u pomníku
obětí II. světové války. Slavnostního aktu se tradičně zúčastnila široká
veřejnost, děti ze Základní školy Kasejovice a přátelé Klubu 4. obrněné
divize US, kteří dny osvobození navodili přehlídkou dobových historických vozidel.
-rkn-

V neděli 26. dubna se již tradičně sešli poutníci do
Boučku, aby zde společně oslavili svátek svatého Vojtěcha. Poutní mši svatou, na kterou se zde sešlo několik
desítek věřících z Kasejovic a okolí, sloužil ve svatovojtěšské kapli v pravé poledne kasejovický farář Jiří Čepl.
Po mši čekalo na poutníky občerstvení a posezení
s hudbou.
-lfš-

V uplynulém školním roce vypracovala Základní škola Kasejovice
do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozsáhlý
projekt nazvaný „Poznáváme svůj kraj“. Projekt byl vyhodnocen jako
úspěšný a Zastupitelstvo Plzeňského kraje ho schválilo k financování.
Prvního dubna 2009 uzavřela Základní škola Kasejovice s Plzeňským krajem, jakožto poskytovatelem podpory, smlouvu a mohla tak začít s jeho
realizací.
Projekt „Poznáváme svůj kraj“ představuje vzdělávací projekt historicko – vlastivědně – přírodovědně – ekologicko poznávací. Jeho smyslem je seznámit žáky se specifiky regionu Kasejovicko, tedy místa, kde
žáci žijí, navštěvují školu a vyrůstají. Regionální specifika by měli žáci za
pomocí svých učitelů využívat v rámci běžné výuky a zájmové činnosti a
naučit se je chápat v obecných souvislostech. Škola tak bude moci žákovi
vysvětlit mnohdy široká témata na konkrétních případech z blízkého okolí.
Žáci by se prostřednictvím poznávání místa, kde žijí, měli ještě více zapojit do komunitního rozvoje v regionu Kasejovicko. pokračování na str. 3

Vážení přátelé,
v březnovém čísle velmi hezky popsal pan místostarosta Města Kasejovice Václav Červený
události v kasejovické škole, připomněl Den
učitelů. Chtěl bych na tento článek navázat a
pokračovat i v dalších číslech.
O dění v kasejovické škole informují v těchto novinách nejen učitelé, ale i samotní žáci. Z
těchto příspěvků je vidět, že kasejovická škola
„žije“. Je pravda, že mnoho metod a postupy z
dob Komenského jsou překonány, ale většina
ne. Vždyť filozofie výuky a výchovy se nemění.
Jednou ze zásad J. A. Komenského je, že
„Škola bez kázně je jako mlýn bez vody“. Je to
i moje zásada. Toto rčení snad potvrdí nejen ti
dříve narození. Škola musí mít svůj řád, kterým
se všichni řídí, každý zná pravidla hry. A právě
demokracie je na těchto zásadách založena.
Mojí vizí výuky, ne výchovy, je tvrdý, ale
spravedlivý přístup k žákovi. Tak jako ve všech
oblastech lidské činnosti jsou lidé horší či lepší,
je tomu i ve škole. Snad měla a má většina z vás
štěstí na kantory. Protože na kasejovické škole
působím téměř 10 let, mám všechny kantory
„přečtené“, mohu zodpovědně prohlásit, že na
naší škole jsou jen dobří, ne-li vynikající kantoři a kantorky. Dobrý učitel musí umět žáka pohladit, ale i řádně vyčinit zlobivému či línému
žákovi. K tomu je ale zapotřebí korektní a vzájemná spolupráce s rodiči. Vždyť každý kantor,
kantorka je zde pro žáky a to bez spolupráce s
rodiči nejde.
Námětů pro další články je mnoho. Mohou
to být třeba ekonomický provoz školy, přijímací
řízení, projekt „Poznáváme svůj kraj“, spolupráce se školou ve Zwieselu, žáci z neúplných rodin, webové stránky školy …
Tak příště. Těším se.
Jaroslav VIKTORA, ředitel Základní školy
Kasejovice

Z obsahu …...

● Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

- JE TO NA VÁS 5.-6.6. 2009

● Usnesení zastupitelstva města a obcí
● Své vědomosti ze světa zákonů změ-

řili deváťáci v Blovicích
● Čtení na pokračování
● Kasejovičtí žáci umí třídit odpad
● Humanitární sbírka v Kasejovicích
● Pozvánky na kulturní akce

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.6.2009.
Příjem příspěvků KN č. 6/2009 do 31.5. 2009.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE
SCHVALUJE:


závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2008 bez výhrad,
který je nedílnou přílohou tohoto usnesení



inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2008



4. změny v rozpočtu města Kasejovice, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení



ukončit členství v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Nepomucko



odkoupit pozemek od státu v k.ú. Kladrubce – st.p.59/2 (pod bývalým hostincem v Kladrubcích)



záměr odprodeje části pozemku parc. č.536/1 k v k.ú. Chloumek



předložené Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT



záměr odkoupení pozemku parc.č. 511/1 o výměře 6902 m2 (pod
hřištěm v Kasejovicích)

SOUHLASÍ:


Číslo 5; ročník XIV.

RADA MĚSTA KASEJOVICE
SOUHLASÍ:
 se zn ěním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z
dotačního programu Plzeňského kraje „Zachování a
obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na
opravu synagogy
 s Dohodou o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova SZIF na stavbu „DPS Kasejovice – zateplení fasády“
 se zn ěním Smlouvy mandátní firmy GPL Invest s.
r. o. na zabezpečení zadání stavby „DPS Kasejovice
– zateplení fasády“
 s finan čním příspěvkem ve výši 25 000 Kč Sboru
dobrovolných hasičů Řesanice za pokácení stromů
v Řesanicích
 ze zn ěním Smlouvy o nájmu reklamní plochy s s. r.
o. Rumpold
 s inventarizací majetku Města Kasejovice k 31.12.
2008
 se závěrečným účtem hospodaření Města Kasejovice
za rok 2008
 s datem zasedání Zastupitelstva města Kasejovice
ve středu 29.4. 2009 a s programem

se zřízením věcného břemene na pozemku 1153/1 a 1170/5 v k.ú.
Kasejovice pro ČEZ Distribuce a.s. – elektr. přípojka pro p. Varmužu – výstavba rodinného domku Chloumecká
BERE NA VĚDOMÍ:
 se zřízením věcného břemene na pozemku č.119/1 v k.ú. Kasejo-  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku Kasejovice
vice pro ČEZ Distribuce a.s. – elektr. přípojka pro p. Tesařevýstavba rodinného domku za radnicí
 se zřízením věcného břemene na pozemku č.1212/1 (PK) a SCHVALUJE:
1212/23 v k.ú. Řesanice pro ČEZ Distribuce a.s. – elektr. přípoj-  odměny ředitelům Základní a Mateřské školy
Kasejovice za výsledky hospodaření v roce 2008
ka pro p. Šampalík
 rozdělení zisku z roku 2008 v Základní škole KaPOVĚŘUJE:
sejovice 80% do rezervního 2 133,98 Kč a 20% do
fondu odměn 533,49 a v Mateřské škole Kasejovice
 radu města k přerozdělení finan čních prostředků z Programu
80 % do rezervního 6 614,38 Kč a 20 % do fondu
přímé podpory neziskových organizací pro práci s mládeží a veodměn 1 653,60 Kč
řejn ě prospěšných aktivitách dle schválených podmínek pro při žádost skautského oddílu Junák Plzeň – 23. oddíl
znání finančních prostředků
Severka o povolení pořádání letního tábora na
BERE NA VĚDOMÍ:
„Maškojc louce“ u Přebudova v době od 4.-26.7.
 informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice
2009
 zprávu finančního výboru
DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT:
 zprávu kontrolního výboru
 inventarizaci majetku Města Kasejovice k 31.12.
 změny v rozpočtu č. 1,2,3/2009 schválené radou města – dle po2008
věření zastupitelstva města ze dne 27.3.2008
 závěrečný úč et hospodaření Města Kasejovice za rok
2008
 zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Územního
celku Dobrovolného svazku Mikroregionu Nepomucko za rok  finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Řesanice ve výši 25 000 Kč za pokácení stromů v Řesa2008
nicích
 zprávu starostky o:






poděkování ZO ČSV Kotouň za finanční příspěvek na očko- POVĚŘUJE:
vání včelstev
 starostku města jednáním s majiteli pozemků podél trati a za radnicí ohledně údržby pozemků a zao průběhu stavby rekonstrukce bývalé školy na náměstí na
mezení vzniku černých skládek
Společensko-kulturní centrum města Kasejovice
 starostku města dalším jednáním se zhotovitelem
o zahájení staveb: DPS Kasejovice – zateplení fasády, opra(s.r.o. Silnice Nepomuk) projektové dokumentace
va vnějších omítek a drenáže na bývalé synagoze v Kasejoakce „chodník u trati ČD“ ve věci ceny
vicích, oprava kaple v Kladrubcích, oprava komunikace
-rknŘesanice-Kotouň, záměr opravy cesty za radnicí

Květen 2009

str. 3

Číslo 5; ročník XIV.

dokončení ze str. 1

Projekt si klade rovněž za cíl učinit žákům i učitelům výuku zajímavější a podnětnější a zároveň rozvíjet jejich kreativitu.
Projekt „Poznáváme svůj kraj“ dává škole možnost stát se zajímavější jak pro žáky a jejich učitele, tak pro rodiče
žáků a prostřednictvím uplatnění moderních a nových forem výuky se od jiných škol odlišit a zviditelnit. Partnerem projektu „Poznáváme svůj kraj“ je Město Kasejovice, který je zároveň zřizovatelem Základní školy Kasejovice a velice úzce s ní
spolupracuje. Projekt, který bude Základní škola Kasejovice realizovat v následujících třech letech (2009 – 2011), bude
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Díky finanční podpoře ve výši 4 819 500,korun, kterou škola na uskutečnění projektu získala, si škola bude moci dovolit lepší technické vybavení, bez kterého by
nebylo možné projekt realizovat. Finance budou použity rovněž na realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu a
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ
uplatnění nových forem výuky v praxi.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

První jarní měsíce se v Základní škole Kasejovice nesly ve znamení okresních a krajských kol olympiád. Po absolvování školních kol vyslala škola své nejlepší žáky do souboje
s žáky dalších základních škol v předmětech český jazyk, matematika, přírodopis, dějepis a zeměpis.
Téměř všech olympiád se již tradičně zúčastnil žák
třídy 9.A Vojtěch Fiala. V okresním kole olympiády v českém
jazyce skončil na druhém místě, v jejím krajském kole pak na
6.-8. místě. V okresním kole zeměpisné olympiády, kategorii C,
zvítězil a v jejím krajském kole obsadil krásné druhé místo
s postupem do celostátního kola soutěže „Eurorebus“. Vojt ěch
Fiala nechyběl ani v okresním kole dějepisné olympiády, kde se
umístil na 3. místě. V jejím krajském kole již tak úspěšný nebyl
a obsadil 9. místo. Vojtěchova účast nechyběla ani v okresním
kole biologické olympiády, kde skončil na druhém místě a postupuje do krajského kola.
Vojt ěch Fiala – úspěšný řešitel okresních i krajských
kol olympiád reprezentoval Základní školu Kasejovice již
v předchozích ročnících. Je až s podivem, v kolika oborech
přesahují vědomosti tohoto žáka standardní rozsah učiva
v daných předmětech základní školy. Základní škola Kasejovice by chtěla touto cestou Vojtovi poděkovat za příkladnou reprezentaci školy, kterou navštěvuje, a popřát mu, aby své vynikající znalosti úspěšně zúročil při svém dalším studiu na gymnáziu.
Kromě Vojtěcha Fialy se okresního kola biologické
olympiády zúčastnila také Tereza Šoralová, žákyně 8. ročníku a
okresního kola dějepisné olympiády Martin Mrázek, žák devátého ročníku. Své vědomosti změřila s ostatními žáky
v okresním kole matematické olympiády kategorii Z7 Pavlína
Vodičková a umístila se na 4.-5. místě. Kategorie Z9 se zúčastnili žáci třídy 9.A – Martin Mrázek, který obsadil 4.-5. místo a
Václav Zoubek, který skončil na 7.-8. místě.
Všem žákům, kteří se zúčastnili školních olympiád,
patří poděkování za reprezentaci kasejovické školy. Budeme
věřit, že odchodem žáků letošních devátých ročníků úspěchy
základní školy nekončí a že i v dalších ročnících olympiád budou našim žákům patřit místa úspěšných řešitelů.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

V pátek 6. března proběhlo na Základní škole Kasejovice školní kolo soutěže Rubikon. Soutěž je určena
žákům druhého stupně, kteří se tak mají umět lépe pohybovat ve světě
Ve
zákonů.
školním kole
soutěže, kterého se zúčastnilo šest pětič l e n n ý c h
družstev, vyhrálo družstvo
9.A,
žáků
Fota -jmkteré tak postoupilo do oblastního kola. To se konalo 6. dubna
v Blovicích. Své vědomosti z oblasti práva sem přijelo
změřit šest družstev z okresu Plzeň-jih. Soutěžní tým reprezentující naší školu si zpočátku vedl velice dobře, nakonec se však musel spokojit se třetím místem. Přestože žáci
třídy 9.A neobhájili vítěznou pozici, rozhodně se za svůj
výsledek nemusí stydět, neboť porotě i fanouškům, které si
sebou přivezli, dokázali, že jim svět zákonů rozhodně není
cizí.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Na fotografiích oblastní kolo soutěže Rubikon v Blovicích
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Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu
má každý občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý VOLÍ:
den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v  ověřovatele zápisu – Šampalík Josef,
evidenci obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel a dále musí být
Trhlík František
splněna podmínka, že u výše jmenovaných nevznikla překážka ve SCHVALUJE:
výkonu volebního práva.
-rkn-  program zasedání
 rozpočtové opatření č. 2/09
 rozdělení kladného hospodářského výsledku Mateřské školy ve Starém Smolivci za rok 2008 následovně: do RF 358,23 Kč a do FO 200,-- Kč
 bezúplatnou směnu pozemků ve vlastnictví Obce MS
v k.ú. Radošice p.č. 598/9 PK (438 m2), 754/9 PK
Na konci března jsme měli ve školce maškarní bál, všechny
(1259 m2), 754/10 PK (25335 m2) za pozemky Agděti si z domova přinesly pěkné masky a tančily a tančily. Nechyrochov Kasejovice-Smolivec a.s. v k.ú. Radošice p.č.
běla ani tradiční židličková a tombola. Před odchodem domů si děti
517/5 PK (2377 m2), 522 PK (3705 m2), 523 PK
pochutnaly na koblihách.
(7805 m2), 573 PK (9657 m2) a 587/2 PK (3596 m2)
Také jsme byli v Plzni na divadle O pejskovi a kočičce a na  nové podmínky rozhodnutí o udělení dotace na typofilmovém představení, které bylo v prostorách nově opravené Měšvý projekt CzechPOINT – Kontaktní místo, Prioritní
ťanské besedy, kde promítali pohádky O Rumcajsovi.
osa IOP 6.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Ve středu před Velikonocemi jsme ve školce pořádali akci  povolení na zřízení kanalizačních přípojek p. Blov„Pletení pomlázek“. Pan Šmolík nám nařezal proutky a paní Víchoskému, Dožice na dešťovou vodu ze zahrady a
vá nám ukázala, jak se takové ozdobné pomlázky pletou.
z okapů domu za přesně stanovených podmínek
Všichni si to chtěli vyzkoušet a myslím, že se to všichni  vydání souhlasu s uložením kabelu pro EE do nové
kanalizační přípojky na pozemku 817/1 v k.ú. Dožitaké naučili, protože paní Víchová je trpělivá učitelka.
ce za přesně stanovených podmínek p. Blovskému,
Trochu nás mrzí malý zájem ze strany rodičů, ale na druhou
Dožice
stranu nás potěšilo nadšení zúčastněných maminek z vlastnoručně
upletených pomlázek. Doufáme, že příště si udělá čas více rodičů a  povolení na zřízení kanalizační přípojky panu Hoškovi, Dožice pro přepadovou vodu ze zahradního jezírstrávíme tak společně i s dětmi hezké odpoledne.
ka za předem stanovených podmínek obce
V úterý po Velikonocích nás navštívil „Velikonoční zají uzavření smlouvy o dílo s firmou Vendula Nosálková
ček“, který dětem na zahrádce ukryl čokoládová překvapení a děti
– Zámečnictví na dodání autobusových čekáren do
je s nadšením hledaly. Všem se to podařilo.
Dožic a Starého Smolivce za cenu 247.133,-- Kč
Koncem dubna k nám do školky přišel p. M. Arnošt, mana uzavření dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR ve
žer MAS sv. Jana z Nepomuku. Dětem dal za úkol vybrat ze třech
výši 397.808,-- Kč na projekt Centrum sportu, relanávrhů jeden obrázek do projektu Malovaná školka nejen pro předxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec
školáky. Vítězný obrázek budeme společně s dětmi i rodiči malovat
 žádost Mateřské školy ve Starém Smolivci na nákup
na novou fasádu školky, jejíž oprava je plánována na příští rok. Už
nové lednice
se na společné malování těšíme.
 firmu HSDcz Bohumil Dach, Sušice jako dodavatele
A co nás ještě čeká do konce školního roku? Různé výlety,
zařízení Kontaktního místa CzechPOINT
besedy a také spaní ve školce, ale o tom zase někdy příště.
 zhotovení kanalizace v Dožicích v délce 60 m na
Svatava ŠLAISOVÁ, ředitelka MŠ Starý Smolivec
pozemku č. 817/1 maximálně do výše 210 tis Kč
 žádost p. Šmída a p. Skuhravého, Mladý Smolivec na
zatrubnění potoka na jejich pozemcích
BERE NA VĚDOMÍ:
 kontrolu usnesení 3/09
 přidělení dotace ve výši 180 tis Kč z programu
PSOV Plzeňského Kraje
 informaci o uskutečn ěné kontrole hospodaření obce
MS za rok 2008
 informaci o stavu žádosti na odprodej fary
v Budislavicích
 odstoupení pana Bartoška, Rožmitál p. Třemšínem ze
záměru pronájmu Kulturního domu ve Starém Smolivci
 oznámení HC Mladý Smolivec o vzniku hokejového
družstva a užívání obecního znaku
 informaci o volbách do Evropského parlamentu 5.6.
– 6.6. 2009
Ukázka pletení velikonočních pomlázek
foto -ekEva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ
STANOVUJE:
 minimální počet 3 členů a jednoho zapisovatele okrskové
volební komise při volbách do Evropského parlamentu na
území ČR v r.2009
 že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operací překročen stanovený objem provozních a investičních
výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
r.2009 /v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje/
 že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze do výše
5% rozpočtu akce použít investiční prostředky na související neinvestiční výdaje
SCHVALUJE:
 rozpočtové opatření č.1/2009
 dodatek č.1/2009 ke „Smlouvě o poskytnutí finan čního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou“ na
rok 2009 v částce 5 260,-Kč
 firmu Miroslav Bittengl LT CAMP Nýřany na dodávku
software a hardware na zřízení kontaktního místa veřejné
správy – místního pracoviště Czech POINT
 finan ční příspěvek Oblastní charitě Strakonice na rok 2009
z rozpočtu obce v částce 2 000,-Kč
 projektovou dokumentaci na
„Veřejné kryté pódium“
v Bezděkově s předběžnou realizační cenou 610 122,- Kč,
vypracovanou Ing. St.Šornou
 změnu katastrální hranice mezi k.ú. Zahor čičky a k.ú. Hradiště u Kasejovic v rámci KPÚ Zahorčičky dle mapového
podkladu / nově vyprojektovaná cesta HPC 2 Hradiště bude
ležet celá v k.ú. Hradiště u Kasejovic a nová katastrální
hranice povede po pravé straně této cesty ve směru na Zahorčičky/
 podání žádosti o dotaci ve druhém kole z Programu rozvoje
venkova na regionálním odboru SZIF České Budějovice na
projekt „Obnova místních komunikací a budování veřejných prostranství v Obci Hradiště“
 zn ění dopisu – odpověď na stížnost občan ů Hradiště
PROJEDNALO A NESCHVALUJE:
 využití zpevn ěné manipulační plochy v k.ú. Bezděkov na
st.p. 55 ke zpracování biomasy a kompostování
 kácení jednoho kusu vzrostlého dubu na pozemku p.č.
2119/2 v k.ú. Hradiště
POVĚŘUJE:
 starostu obce podpisem „Smlouvy i zřízení pracovišt ě
Czech POINT“
 starostu obce vyrozumět Oblastní charitu Strakonice o rozhodnutí Zastupitelstva obce Hradiště ohledně finančního
příspěvku na rok 2009
 starostu obce vyrozumět ZO ČSV, o.s. Kasejovice o rozhodnutí o jejich žádosti o mimořádný finanční příspěvek
 starostu obce odesláním odpovědi na stížnost všem podepsaným občanům Hradiště
BERE NA VĚDOMÍ:
 žádost p. Z. Šindeláře a p. F. Cina
 výsledky kontroly zaměstnanců KÚPK zaměřené na dodržování účelového využití finančních prostředků v rámci
PSOV Plzeňského kraje 2008
Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště

Číslo 5; ročník XIV.

ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE
BERE NA VĚDOMÍ:
 úkoly na rok 2009
SCHVALUJE:
 program veřejného zasedání
 návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
 žádost o příspěvek na dopravu 3 000 Kč na rok 2009 pro
pojízdnou prodejnu, která zásobuje Novou Ves
 zakoupení mulčovače
 podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zřízení kontaktního místa Czech Point na základě výzvy 02
 osvobození od poplatku za odvoz TKO—Oselce E10
 pronájem rybníka Brůhováček
 zápis do kroniky za rok 2008
 návrh usnesení
UKLÁDÁ:
 upravit cestu k panu Pavelcovi—zavést jemný kamen
 kontaktovat Západočeské konzumní družstvo o urychlení
opravy schodů před prodejnou v Kotouni
 vyčistit rybníček Zástava
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce

Družstvo HC Mladý Smolivec, které bylo založeno
v letošním roce, děkuje Obecnímu úřadu Mladý Smolivec
za spolupráci a především hlavnímu sponzorovi panu
Rudolfu Skotákovi za pomoc při vystrojení hráčů v prvopočátcích a těší se na další spolupráci v dalších sezónách.
hráči HC Mladý Smolivec

- základní kurz
Kurz je určen pro dospělé, kteří
chtějí začít s kroky jednotlivých
tanců od začátku.
Náplní kurzu je výuka základů
do standardních a latinskoamerických tanců.
Základní kurz bude mít celkem
8 lekcí a bude zahájen v říjnu 2009.
Všechny lekce budou probíhat v sále Kulturního domu
ve Starém Smolivci v pátek od 20.00 do 21.30 hod.
Lektory kurzu jsou manželé Strnadovi.
Během kurzu se naučíte základy do těchto tanců:
waltz, valčík, foxtrot, tango, blues, jive, cha cha a
mambo.
Informace můžete získat na OÚ v Mladém Smolivci,
kde se můžete závazně přihlásit na telefonním čísle
371 585 145 a nebo můžete zaslat e-mail na adresu
ou@mladysmolivec.cz .
Vzhledem k omezené kapacitě sálu budou přednostně
vybráni občané obce Mladý Smolivec a jejích částí.
Přihlašovat se můžete nejpozději do 30. 6. 2009.
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NAROZENINY V KVĚTNU OSLAVÍ

88 let
86 let
87 let
85 let
83 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let

77 let

76 let
75 let

74 let

73 let
72 let

71 let

70 let

65 let
60 let

Anna MAŠKOVÁ
Přebudov
Miluše HLINKOVÁ
Životice
Kladrubce
Naděžda ŠOURKOVÁ
Nová Ves
Marie VAVŘIČKOVÁ
František NOVOTNÝ
Kasejovice
Anna DŽISOVÁ
Nezdřev
Řesanice
Václav BEHENSKÝ
Jan KRLIŠ
Nezdřev
Bohuslav DOBIÁŠ
Budislavice
Kasejovice
Jaroslav VODIČKA
Zdena KRLIŠOVÁ
Nezdřev
Mladý Smolivec
Jarmila FAMĚROVÁ
Miloslav KARLÍK
Újezd
Adolf RAŠKA
Oselce
Barbora HLINKOVÁ
Radošice
Kasejovice
Zdeňka DARDOVÁ
Josef URIÁNEK
Nezdřev
Kladrubce
Josef TALŮŽEK
Vladimír MATZ
Kasejovice
Oselce
Anna ČOUDKOVÁ
Marie NACHTMANOVÁ Budislavice
Václav SILOVSKÝ
Kasejovice
Olga SLANCOVÁ
Kasejovice
Řesanice
Vlasta ŠKUDRNOVÁ
Bezděkov
Adolf JIŘINEC
Mladý Smolivec
Věra FRÜHAUFOVÁ
Václav SLUKA
Budislavice
Kasejovice
Věra SILOVSKÁ
Polánka
Václav KRAVAŘÍK
Marie DARDOVÁ
Kasejovice
Kasejovice
Věra ARVAJOVÁ
Kotouň
Oldřich SKLÁDAL
František PANÝREK
Starý Smolivec
Miloslav VACHUŠKA
Hradiště
Kasejovice
Květoslava DLOUHÁ
Jaroslav BRABEC
Nezdřev
Václav HOLUB
Bezděkov
Václav CHOCHOLOUŠEK Kasejovice
Anna HODKOVÁ
Oselce
Václav ZACHATÝ
Kasejovice
Chloumek
Irena LEPIČOVÁ
Jana ŽÁKOVÁ
Kasejovice
Josef CHALOUPKA
Nezdřev
Dožice
Václav HŘÍDEL
Stanislav KEC
Dožice

BLAHOPŘEJEME !!!!

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Kateřina ČERVENÁ, Řesanice
narozena 7.3. 2009
Václav ADAMEC, Kasejovice
narozen 1.4. 2009
Anna Marie HOKROVÁ, Kasejovice
narozena 23.4. 2009

Číslo 5; ročník XIV.

ROZLOUČILI JSME SE

Vlasta ŠANTRŮČKOVÁ, Oselce
narozena 1923, zemřela 13.4.2009

Dne 17. května 2009 by se dožil 90 let a
24. května 2009 uplyne smutný 1 rok, kdy nás
beze slova rozloučení opustil náš
tatínek, dědeček a pradědeček
pan František ŠMOLÍK z Radošic
Všichni na něho moc vzpomínáme.

Kolem r.1712 vyvrcholily mezi sestrami dohady a
střety o to, jak bude rozděleno panství. Chtěly znát, kdo a
v jaké výši jim vyplatí věno. V prudkých a ostrých sporech
se rozhodlo, aby cena panství byla úředně odhadnuta a ta
z nich, která se ujme panství, pak vyplatila druhou sestru
polovinou odhadní ceny. Panství bylo oceněno na 362 tisíc
zlatých rýnských.
Marie Terezie Josefa Černínová, prostřední z dcer
hraběnky Zuzany Ausperkové, se následně v roce 1712 provdala za hraběte Leopolda Künigla z Ehrenburgu a Warthy.
Sňatkem získala potřebnou hotovost a starší sestru Gabrielu
vyplatila.
Od roku 1715 ale lnářské panstvo začala stíhat nepřízeň osudu častěji než je obvyklé. Tři úmrtí zasáhla jejich
rodinu poměrně rychle za sebou.
2.3.1715 po necelých osmi letech manželství zemřel
hrabě Lažanský manžel Gabriely.
7.2.1716 skonala ve Vídni nejmladší ze sester Černínových Marie Terezie Aloisie.
2.2.1717 stihl stejný osud matku zmiňovaných tří
dcer hraběnku a vdovu (od roku 1700) Zuzanu Ausperkovou
dříve Černínovou rozenou z Martinic.
Lnářské panstvo představoval nadále jen hrabě Leopold Künigl s manželkou Josefou rozenou Černínovou. Na
rozdíl od předchozích vlastníků byl znalcem české historie a
hrdě se hlásil k češtině. Těšili se ze synů Václava, druhorozeného Šebestiána a dcery Marie (dcera Anna zemřela jako
nemluvně). Při očekávání porodu dalšího dítěte zasáhlo hraběnku Josefu Küniglovou rozenou Černínovou náhlé neštěstí. Byla nečekaně raněna mrtvicí, oslabena a krátce na to dne
2.4.1726 náporu nemoci podlehla v mladém věku, po čtrnácti letech manželství.
Ovdovělý hrabě Leopold Künigl se rozhodl vzít si za
ženu starší sestru zemřelé manželky - Gabrielu, vdovu hraběnku Lažanskou, dříve finančně z panství vyplacenou.
V rámci svatebních příprav byl celý zámek vymalován a
upravován. Dřevěný padací most před hlavním vchodem
nahrazen pevným kamenným a ozdoben osmi sochami svatých. V zámeckém příkopě před průčelím zámku dal hrabě
postavit řadu soch antických bohů a bohyň. Nad branou zámku vztyčil ozdobnou věž s bicími hodinami.
Slavná, přímo velkolepá, svatba tohoto páru se
uskutečnila 25.8.1727 v Příbrami na Svaté Hoře. Velké shromáždění poddaných v čele s rychtáři uvítalo novomanžele na
hranicích panství v Bělčicích. Svatební průvod s mnoha
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hosty v kočárech, jezdci a trubači na koních je následně doprovázel až do Lnář.
Po tomto slavném úvodu však manželství trvalo pouze
necelé tři měsíce. Hrabě Leopold Künigl nečekaně zemřel
17.listopadu téhož roku v Praze ve věku 44 roků.
Tím jsme stručně prošli osudy rodiny Tomáše Černína,
jeho manželky Zuzany a jejich tří dcer.
Nepřízeň osudu zasáhla za deset let ještě jednou. Udeřila mezi Küninglovými syny z prvního manželství s Josefou
Černínovou. Starší Václav dosáhl v roce 1736 dvaceti jedna
let. Ujal se jako dědic se zaujetím správy lnářského panství.
Ale nešťastnou náhodou se utopil 26.ledna 1737 v ledových
vodách, daleko od domova, při převozu přes řeku Inn.
Panství převzal po dosažení plnoletosti o dva roky později druhorozený Šebestián. Zajímavý by byl i popis dalších
osudů tohoto hraběte. Musel překonat potíže se správou panství, když po nástupu mladičké císařovny Marie Terezie na
habsburský trůn vypukly slezské války.
Takové líčení by přesáhlo článek, který chtěl jen ukázat
na nevypočitatelnost osudu. Skromně připomenout, že dobré
zdraví, životní a rodinná pohoda je nejcennějším bohatstvím
člověka. Nemůže být vyváženo žádným hmotným bohatstvím.
Pohoda a drobné životní radosti mají větší cenu než jsme někdy ochotni si přiznat. To platilo před staletími stejně jako v
Karel KABÁTNÍK
současnosti.

SDH Kladrubce Vás srdečně zve na

v sobotu 23.května 2009 a
v neděli 24. května 2009
9.00-18.00 h
Zámek v Merklíně u Přeštic
Doprovodný program:

23.května 2009
Velký zámecký sál
9.30 hod Ukázka tvarování - L.Sirotný
a L.Slatinka
12.30 hod Aranžování květin – H.Šebestová
14.30 hod Japonská kulinářská specialita – přednáška s
ochutnávkou
16.00 hod Přednáška o suiseki – K.Šerák
Zámecký park
11.00 hod, 13.00 hod, 14.00 hod, 15.00 hod
Ukázka jihočínského bojového um ění Hung – Ka –D.Šejna
Zámek 1.patro
9.30 hod – 18.00 hod Workshop – J.Sirotný
24.května 2009
Velký zámecký sál
9.00 hod Ukázka tvarování – L. a J.Sirotný
11.30 hod Přednáška o čínské kultuře – K.Chramosta
13.00 hod Ukázka tvorby Ikebany
14.30 hod Přednáška o suiseki – K.Šerák
16.00 hod Přednáška Feng Shui – D.Rusková
Zámecký park
15.00 hod Ukázka emocionálního tance – D.Rusková
Zámek 1.patro
9.30 hod – 18.00 hod Workshop – L.Slatinka

v sobotu 23.května 2009 od 13.00 h
Program:
okrskové cvičení * ukázka historické i moderní hasící
techniky * předvedení pracovních psů, ukázka policejní
praxe * ukázka sportovních střelných zbraní, možnost si
zastřílet ze vzduchových pušek * skákací hrad pro děti
Během odpoledne Vám bude k poslechu hrát
Základní umělecká škola Nepomuk
Po skončení soutěže taneční zábava - k tanci a poslechu
hraje hudební skupina p. Vaníka.

Nový příběh z Nepomucka v atmosféře skutečných
událostí roku 1929. Vychází v limitovaném nákladu
s omezeným počtem prodejních míst.
Autor: Pavel Motejzík, Ilustrace: Jakub Oubrecht
Doporučená prodejní cena: 149 Kč
Zahájení prodeje: sobota 16. května 2009 v Infocentru
Nepomuk , náměstí A. Němejce 126,
autogramiáda: 9.00-11.00 h
více na www.zelenahora.cz
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V pondělí 27. dubna si žáci Základní školy Kasejovice připomněli mezinárodní svátek životního prostředí - „Den Země“. Projektový den na téma „Den Země“ se uskutečnil v rámci projektu „Poznáváme svůj kraj“, který začala škola prvního
dubna letošního roku realizovat. Cílem „Dne Země“, který v kalendáři připadá na 22. duben, je připomenout si význam planety Země, která jako jediná umožňuje existenci života a zdůraznit zejména nutnost ochrany životního prostředí.
Do oslavy „Dne Země se zapojili žáci jak prvního, tak druhého stupně základní školy. Pro žáky
prvního stupně si program připravili jejich třídní učitelky. Žáci první až páté třídy se v jejich doprovodu
odebrali do blízkého okolí, kde si povídali o planetách,
o tom jak se třídí odpad a proč je důležité, aby každý
z nás místo, kde žijeme, chránil.
Pro žáky druhého stupně – 6. – 9. ročníku, byly připraveny úkoly mnohem náročnější. Nejprve se žáci ve
třídách seznámili s historií „Dne země“. Poté se shromáždili na chodbě, kde k nim promluvil ředitel Základní školy Jaroslav Viktora, který žákům představil
projekt „Poznáváme svůj kraj“. Následovalo shlédnutí
zajímavého dokumentu „Cesta odpadů“, ve kterém se
žáci humornou formou dozvěděli proč a jak třídit odpad, jež každodenně produkujeme.
Následoval rychlý přesun před budovu školy,
kde se žáci rozdělili do předem určených družstev. Ta
Tvoření znaků z víček pet lahví na hokejbalovém hřišti
foto -jvpostupně vybíhala ze startu k jednotlivým stanovištím,
která pro ně byla připravena a kde žáci na čas plnili
jednotlivé úkoly. Konkrétně se jednalo o třídění odpadů, hledání poslepu plastové láhve, poznávání rostlin, hod „petkoulí“ na
cíl, sešlapávání pet lahví a zeměpisný test. Po absolvování všech úkolů a doběhnutí do cíle se žáci postupně shromáždili na
hokejbalovém hřišti. Zde na ně čekala barevná víčka od pet-lahví, aby z nich žáci mohli sestavit zajímavé znaky. Hokejbalové hřiště se tak na krátkou dobu proměnilo v plochu posetou pestrobarevnými mozaikami. Mezi vytvořenými obrazci tak
bylo možné kromě městského znaku Kasejovic a znaků okolních vesnic najít modrožlutou vlajku Evropské unie a Evropského sociálního fondu.
Mezitím došlo na sčítání bodů jednotlivých družstev a následné vyhodnocení projektového dne „Den Země“.
Z celkového počtu 27 družstev zvítězilo družstvo žákyň devátého ročníku ve složení Michaela Kuryluková, Pavla Horalová,
Evelína Fedáková a Šárka Červená. Členové vítězných družstev obdrželi diplom a drobné sladké odměny.
Po celou dobu přálo žákům při plnění jednotlivých úkolů příznivé počasí. Planeta Země nám v tomto případě ukázala
svou příznivější tvář. Žáci přesvědčili sebe i své spolužáky o tom, že znají pravidla třídění odpadu a že ví, proč je důležité
nejen místo, kde žijí, chránit. Jedině dodržováním těchto pravidel mohou přispět k ochraně životního prostředí a ke zlepšení
jeho kvality.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Na pondělí šestého dubna připravily učitelky Mateřské školy
Kasejovice pro své děti z oddělení Zajíčků a Vodníčků velikonoční
výtvarnou dílnu. Velikonočního tvoření se zúčastnili nejen děti, ale i
jejich sourozenci a rodiče. Všichni zúčastnění si mohli vyzkoušet tři
techniky zdobení velikonočních vajíček – ovesnými vločkami, krepovým papírem a látkami. Z vyrobených kraslic, z nichž každá
představovala originál, potom pomohli rodiče a paní učitelky vytvořit závěsný věnec. Vznikla tak krásná jarní dekorace, kterou si děti
-lfšodnesly domů.
Na snímku vpravo děti z MŠ Kasejovice společně s učitelkou Alenou Braufoto –ph-.
novou při velikonočním tvoření
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Jako v předchozích školních rocích, tak i letos se žáci
kasejovické základní školy zapojili do celé řady různých soutěží. Kromě olympiád to byl Matematický klokan, soutěž cizích jazyků, přehlídka dětských recitátorů a Eurorebus. Klokan, tentokrát matematický, doskočil za žáky přímo do prostor
základní školy. Zde se potom rozdělil na jednotlivé kategorie.
Konkrétně se jednalo o kategorii „Cvrček“, kde se na prvním
místě umístil Jakub Antoš, žák 2. třídy. V kategorii
„Klokánek“skončila na druhém místě Eliška Červená ze 3.
třídy. Na třetí místo mohou být hrdí v kategorii „Benjamin“
Lukáš Slavíček, žák 7. ročníku a v kategorii „Kadet“ Václav
Zoubek, žák devátého ročníku.

Číslo 5 ; ročník XIV.

V dubnu a na počátku května se žáci I. stupně zúčastnili soutěže Mc´Donald Cup ve fotbale. Okrskové kolo proběhlo tentokráte v nedalekých Žinkovech a naši si zde vykopali třetí místo a tím i postup do okresního kola v Přešticích.
Zde už tak úspěšní nebyli a po loňském druhém místě skončili bohužel v závěru tabulky. Za zmínku ještě stojí, že si v
této soutěži prvně zahráli v nových dresech, které pro školu
-mrzakoupilo Sdružení rodičů a přátel školy.

Aktivní byli naši žáci rovněž v soutěži cizích jazyků,
kde v okresním kole školu reprezentovali v kategorii I.A žáci
sedmé třídy – Anna Mašková a Pavel Solar a v kategorii II.A
Vojt ěch Fiala z deváté třídy. Anna Mašková se zúčastnila také
přehlídky dětských recitátorů, kde se v kategorii III. umístila
na prvním místě.
Želízka v ohni měla Základní škola Kasejovice i
v krajském kole soutěže „Eurorebus“, které se konalo 18. dubna v Plzni. Do boje vyslala škola čtyři tříčlenná družstva zastupující jednotlivé ročníky druhého stupně. Na druhém místě
skončilo družstvo žáků třídy 9.A, které tak postupuje do kola
celostátního.

Žáci Základní školy Kasejovice: zleva Tomáš Řehoř, Tomáš Jakub-

Základní škola Kasejovice touto cestou děkuje všem čík, Milan Hrachovec, David Kulík, Jaroslav Vonášek, Josef Mažákům, kteří se rozhodli změřit své vědomosti a dovednosti šek, Štěpán Fous, Jiří Balog, Jaroslav Solar, Ladislav Beneš, Dos žáky ostatních základních škol jak v okrese, tak kraji. Svými minik Mirga, Jiří Sedláček, Martin Fiala
foto –vhvýsledky nejednou ostatní školy přesvědčili, že kasejovická
škola rozhodně nezahálí a dokáže si mezi ostatními školami
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ
obhájit své přední místo.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Městským úřadem Kasejovice vyhlašuje

v budově akciové společnosti
AGROCHOV Kasejovice - Smolivec
v Kasejovicích
● letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
● lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
● domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
jen funkční
● peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a

dek
VĚCI, KTERÉ NEVYBÍRÁME :
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Žáci ZŠ Kasejovice během zápasu v Přešticích

foto -vh-

nabízí výrobu plastových
oken a dveří
- okna šestikomorová
ZAMĚŘENÍ A DOPRAVA ZDARMA
Krátké dodací lhůty, montáž a
demontáž starých oken

Tel. 723 439 670

Květen 2009

————————————————
Prodám seno dobré kvality. Tel. 603
393 517
———————————————— Prodám štěňata—bernský salaš., čistokrevná bez PP, rodiče zdraví, miláhodná povaha, hodí se k dětem, dobrý
hlídač. Tel.: 606 361 997
———————————————— Prodám nejprodávan ější posilovací
stroj Total Gym. Cena dohodou. Tel.:
606 821 527


JAN BLÁHA, NEZDŘEV 10
Nabízí: výrobu krovů, pergol ….,
pokládku a opravy střešních
krytin ... V případě zájmu volejte
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Číslo 5; ročník XIV.

Již v minulém roce započala Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice
práce na opravě nevyhovujícího oplocení fotbalového hřiště v Kasejovicích. Celá
akce byla zahájena odstraněním rámů s pletivem u komunikace I/20 a vyrovnáním terénu. Dále přišlo na řadu oplocení za brankovištěm směrem do města. Zde
byli rovněž odstraněny rámy s pletivem a zcela poničené pletivo lemující hranice
hřiště. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto nahradit rámy sítěmi, byli již na
podzim za bránou postaveny čtyři betonové sloupy. Během zimy se pak svařovali rámy a vyplňovali kari sítěmi, aby se na jaře umístily mezi sloupky u komunikace I/20. Tomu ještě předcházelo potřebné pozinkování, aby se v budoucnu
předešlo další nákladné údržbě. Na vše navázalo natírání plotovek, sloupků a
betonových sloupů za bránou, uvedení hřiště do původního stavu před jarní částí
sezóny tj. zatravnění, umístění sítí mezi sloupy za bránou, natažení pletiva a
umístění plotovek směrem do města. V současnosti zbývá provést potřebné terénní úpravy a zatravnění.
Akci „Oprava oplocení na fotbalovém hřišti“ finančně podpořilo Město
Kasejovice v částce 120 000 Kč a na veškerých pracích, krom upevnění sítí za
bránou, se podíleli členové TJ Sokol Kasejovice.
Výkonný výbor TJ Sokol Kasejovice děkuje touto cestou Městu Kasejovice za finanční příspěvek, dále všem členům, kteří se podíleli a ještě podílejí na
realizaci této akce a dále akciové společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec a
Cementárně Ladislava Korejčka za „vždy vstřícné„ poskytnutí techniky.
Marie ŘEHOŘOVÁ, TJ Sokol Kasejovice

607 724 814

Poskytuje zabezpečení v oblasti:
* životního pojištění * penzijní
připojištění * povinné ručení a další
Bližší informace na tel. č.

Na snímcích shora rovnání betonových sloupků na fotbalovém hřišti v Kasejovicích při
komunikaci I/20; dole zápas žáků Kasejovice-Merklín v pozadí nové oplocení. Fota -vh-

731 484 739

...kočárky - již od 290,- Kč,
autosedačky a cyklosedačky
(nové i použité)
těhotenské oblečení, kola i kopačky

KOMISNÍ PRODEJ
PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:30 – 16:00
SOBOTA 9.30 — 11.30
J.P.Koubka 81, Blatná, Tel: 724773949
(v budově vedle GE Money Bank)

www.bazar-kocarky.cz
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