ČERVENEC 2009

Cena 3,- Kč

Číslo 7; ročník XIV.

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

Na kasejovické radnici se letos rozhodli uspořádat vítání občánků dvakrát. Rozhodující byl přitom větší počet narozených dětí v minulém roce. První uvítání proběhlo 11. června a pozváno bylo sedm dětí s rodiči: Lukáš Swietoň, Stanislav Šilhavý, Lukáš Červenka, Roman Ryba, František Červený,
Miriam Bajzová a Agáta Palásková. Děti jako tradičně obdržely drobné dárky
a po slavnostním uvítání následovalo posezení rodičů a dětí se starostkou
města Marií Čápovou při malém občerstvení.
-rkn-

Vítání občánků na radnici v Kasejovicích

foto Milan Demela

Poslední den v červnu přivítala starostka města Marie Čápová absolventy devátých tříd Základní školy Kasejovice, aby jim společně s ředitelem
školy Jaroslavem Viktorou a třídními učitelkami předala vysvědčení a upomínkové listy na léta strávená v Základní škole v Kasejovicích. Slavnostního
aktu se zúčastnilo třicet jedna dětí a jedná se již o druhý rok, kdy se žáci Základní školy Kasejovice rozeběhli do života právě z kasejovické radnice. -rkn-

Skončil další školní rok, pro někoho
se neskutečně vlekl, někomu utekl jako voda. Nechci dělat tradiční hodnocení, hlavně
psát o úspěších a dění ve škole. Ty byly prezentovány v Kasejovických novinách průběžně. O nepodařeném se píše méně a hůře.
Hodnocení školního roku, kromě
vysvědčení, nechám na samotných žácích.
Zdál-li se někdo z vyučujících příliš tvrdý,
je to dobře, život je ještě tvrdší a někdy i
nespravedlivý. Bylo-li tomu naopak je to
také dobře, obojí má být vyvážené.
Myslím, že školní rok 2008/2009 byl
převážně úspěšný a pohodový. Jak pro ty,
kteří povinnou školní docházku začali, ale i
pro žáky, kteří povinnou školní docházku
zakončili. Téměř všichni se dostali na školy
nebo učební obory, které si přáli.
Snad mně jen čím dál víc začíná vadit
pomalu se vkrádající netečnost, brutalita a
chybějící pokora. Stále častěji se hovoří o
zkaženém světě, co dříve nebývalo,……Ten
svět tvoříme i my, máme na tom i my všichni také podíl?
Možná budou mít žáci o prázdninách
chvilku a zamyslí se i nad tímto problémem.
Hlavní účel prázdnin je ale odpočinout si od
školy, načerpat nové síly, poznat jiné kraje,
jiné kamarády.
Přeji všem, kteří mají prázdniny, aby
je prožili alespoň trochu podle svých přání a
odpočatí a ve zdraví se vrátili a s chutí začali nový školní rok. Všem ostatním krásnou
dovolenou.
Hezké prázdniny!!!!!!!!!
Jaroslav VIKTORA, ředitel
Základní školy Kasejovice

Z obsahu …...
● Informujeme z Oselec
● Projekt „Poznáváme svůj kraj“

zahájil ….
● Na Hry bez hranic jsme letos
●
●
●
●
Slavnostní předávání vysvědčení na radnici v Kasejovicích

foto -vb-

vyrazili do Chanovic
O nenasytném žroutu
Děti z mateřské školy putovaly
po lvích stopách
Tenisový turnaj OSELCE OPEN
Fotbalisté uzavírali sezónu

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15 8.
2009. Příjem příspěvků KN č. 8/2009 do 31.7.
2009.
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RADA MĚSTA KASEJOVICE
SCHVÁLILA:
● změny v rozpočtu města č. 6/2009
● platové výměry ředitelů Základní školy Kasejovice a Mateřské
školy Kasejovice s platností od 1.6. 2009
● žádost Základní školy Kasejovice o povolení nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 470 950
Kč a dlouhodobého nehmotného majetku – softwaru v celkové výši 135 000 Kč z projektu „Poznáváme svůj kraj“
● odměny ředitelům Základní a Mateřské školy Kasejovice z rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
● prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 11
v Řesanicích nájemníkům: Karlu Pohankovi; Barboře Kopřivové; Jindřišce Palachové na dva roky
● pronájem části pozemku č. 1212/1 v k. ú. Řesanice Jiřímu
Panuškovi za 100 Kč za rok s tím, že pozemek nebude oplocen
a bude udržován
● finanční příspěvek SDH Kladrubce z Programu přímé podpory
neziskových organizací ve výši 3000 Kč na uspořádání pouťového fotbalového turnaje s tím, že bude dodržen účel a čerpání
doloženo účtenkami
● finanční příspěvek SDH Kladrubce ve výši 5 000 Kč na proběhlé oslavy 110.výročí založení sboru
● cenu za projektovou dokumentaci na chodník – Nádražní ulice
– školní areál v Kasejovicích od Silnic Nepomuk s. r. o.
VZALA NA VĚDOMÍ:
● oznámení o uzavření školní družiny při Základní škole Kasejovice v červenci a srpnu 2009
● oznámení o provozu Mateřské školy Kasejovice v červenci
2009 a uzavření v srpnu 2009
● žádosti firmy Bevar
s. r. o. o vyjádření k plánované
výstavbě výrobny bioplynu a kompostárny v areálu firmy
Bevar s. r. o. v Kasejovicích s tím, že Rada města Kasejovice
požaduje podrobnější informace ohledně plánovaného záměru
JMENOVALA:
● komisi pro výběr dodavatelské stavby „Areál volnočasových aktivit dětí a mládeže – dokončení víceúčelových hřišť
v Kasejovicích“ ve složení: Stanislav Chára, Zdeňka Kučerová, Marie Čápová
ODMÍTÁ STANOVISKO:
● akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, že navýšení ukazatele CHSK v ČOV v Kasejovicích způsobují povrchové vody
POVĚŘILA:
● starostku města vyhledáním odborníka z oblasti znečišťování
vod ČOV
-rkn-

V sobotu 16. května se v kulturním domě v Kladrubcích
uskutečnila slavnostní schůze Sboru dobrovolných hasičů
Kladrubce. Schůzi zahájil jednatel sboru Martin Jiřinec přivítáním
okolních sborů z Životic, Radošic, Mladého Smolivce a člena
okresního výboru Plzeň-jih pana Sýkory. Po zahájení se ujal slova
starosta sboru Miroslav Jiřinec, který seznámil členy s historií
sboru. Vystoupení uzavřelo předání pamětních medailí členům,
kdy nejvyšší vyznamenání převzal dlouholetý člen Zdeněk Šipatka. Po vystoupení hostů následovalo občerstvení a družná zábava,
kterou zpestřila skupina Bušibend.

Číslo 7; ročník XIV.
Za týden se konalo okrskové cvičení sboru podle
nových pravidel. Toto cvičení vyhrálo družstvo z Polánky před Kladrubcemi a Kasejovicemi. Cvičení zpestřila
družstva žáků z Řesanic a staří páni z Kladrubec. Velký
ohlas mělo vystoupení a ukázka sboru z Oselec, který
předvedl zásah s ruční stříkačkou. V průběhu odpoledne
byl připraven doprovodný program, ve kterém vystoupili
členové Střediska sportovní střelby Dukla Praha s ukázkou sportovních zbraní. Přítomné děti si tyto zbraně
mohly vyzkoušet ve střelbě na terč. O bezpečnost při
střelbě se staral pan Pokorný náčelník Dukly a Ladislav
Burda člen Rapidu RH Plzeň. Dalším bodem programu
byla ukázka pracovních psů z Defurovo Lažan a k poslechu po celou dobu hrál hudební soubor ze Základní umělecké školy Nepomuk. Odpoledne završila taneční zábava.
Poděkování za vzorně připravené a organizované
oslavy si zaslouží všichni členové sboru.
za Sbor dobrovolných hasičů Josef JIŘINEC

TRADIČNÍ OSELECKÁ POUŤ
BUDE 19. ČERVENCE
Na tento termín jsme objednali dobré počasí. V
sobotu i v neděli proběhnou seznamovací lety nad Oselci
a okolím. Na sobotu 18. července od šestnácti hodin
bude možné shlédnout výstavu obrazů Anny Cibulkové
a Jaroslava Karhana v areálu Střední školy Oselce. Současně bude na nádvoří zámku koncert Zebedeus Klatovy. Na večer jsme nezapomněli na tradiční taneční zábavu v Obecním hostinci v Podzámčí, kde bude hrát od
dvaceti hodin strakonická kapela Scéna. Zábavu a koncert u kaple sv. Markéty pořádá Sbor dobrovolných hasičů Oselce. V neděli od rána se budou podél cesty řadit
prodejní stánky, nebude chybět dudák, hudba, občerstvení a seskok parašutisty. Všechny srdečně zveme.

KANALIZACE A ČOV V NOVÉ VSI
V loňském roce se připravil projekt a stavební
povolení na kanalizaci a čističku odpadních vod. Letos
proběhlo výběrové řízení a od července se začne budovat čistička odpadních vod a část kanalizace v hodnotě 2
600 000 korun. Celkové náklady budou 4 681 525 korun. Čistička bude zabudována pod vsí při cestě do Nezdřeva. Kanalizace bude dokončena v příštím roce. Zastupitelstvem Plzeňského kraje byla poskytnuta investiční dotace pro oblast ochrany vod ve výši 2 mil korun. V
tomto usnesení bylo schváleno přednostní zařazení do
programu Plzeňského kraje v roce 2010 s doporučenou
výší dotace do 1 100 000 korun.

OBNOVA SPOLKOVÉHO ZAŘÍZENÍ
V OSELCÍCH
V předchozích dvou letech se postavilo nové sociální zařízení a přebudoval se výčep. Tento rok od srpna se bude rozšiřovat sál, opravovat klubovna, zateplovat hospoda, budovat nové topení, které bude vytápěno
tepelnými čerpadly. Na tuto akci nám byla poskytnuta
dotace z Programu rozvoje venkova ČR od Státního zemědělského intervenčního fondu. Celková výše přiznané
dotace činí 6 782 940 korun. Nyní bude probíhat výběrové řízení. Tato obecní hospoda bude sloužit občanům
Oselec, Kotouně, Nové Vsi i blízkého okolí.
pokračování na str. 4
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC
VOLÍ:
● ověřovatele zápisu – Šampalík Josef, Zahradníková Anna
SCHVALUJE:
● program zasedání
● rozpočtové opatření č. 7/2009
● uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ
Distribuce a.s. na pozemku 817/1 k.ú. Dožice (u Marků) za dohodnutou cenu 600,-- Kč na části pozemku vyznačené GP 97274/2008 Ing. J. Knotkem
● nákup pozemků v k.ú. Radošice p.č. 978/9 o výměře 117 m2 a
p.č. 978/10 o výměře 82 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 od firmy Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s.
● výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999
Sb. za rok 2008
● pronájem pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/18 o výměře 131
m2 za cenu 1,-- Kč ročně za m2 panu Jínovi z Prahy
● vydání souhlasu panu Lederbuchovi M. z Mladého Smolivec se
stavbou přístřešku pro dobytek na parcele p. č. 402 PK k.ú. Mladý Smolivec
● zhotovitele dřevěného přístřešku v Mladém Smolivci na parcele
p.č. 75/7 za budovou OÚ na dětském hřišti firmu Josef Cihla
z Předmíře za nabídkovou cenu 298.988,-- Kč (veřejná zakázka
malého rozsahu)
● příspěvek ZO ČSV Čížkov ve výši 500,-- Kč na člena této organizace z našeho katastru
● svedení okapu do kanalizace na pozemku p.č. 817/10 k.ú. Dožice panu Englovi z Dožic za předem stanovených podmínek
NESCHVALUJE:
● příspěvek na Dožickou traktoriádu v letošním roce ve výši
10.000,-- Kč ani ve výši 5.000,-- Kč, plánovaný příspěvek se
v letošním roce použije na opravu vodovodního potrubí
v budově na hřišti v Dožicích
BERE NA VĚDOMÍ:
● kontrolu usnesení 5/09
● informaci o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na
základě § 2 zák. č. 172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů na
pozemky u Lomice v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 229 díl 1 PK o
výměře 5003 m2 a p.č. 940/1 díl 1 PK o výměře 4684 m2
z Úřadu pro zastupování státu na Obec Mladý Smolivec
● upřesněnou žádost pana Soukupa z Prahy pozemek p.č. 117/1 o
výměře 901 m2 v k.ú. Starý Smolivec
UKLÁDÁ:
● starostce zjistit počet včelařů našeho katastru registrovaných
v ZO ČSV Čížkov
● starostce opětovně upozornit písemně SÚS Starý Plzenec na
nutnost prořezání stromů okolo silnice směrem ze Starého Smolivce na Hvožďany
● starostce zajistit potřebné informace ke zřízení věcného břemene
na vodovod a kanalizaci na prodávaných pozemcích
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec

23.7.2009
24.7.2009
4.8.2009
5.8.2009
19.8.2009

8.00-15.00 hod
8.00-15.00 hod
8.00-15.00 hod
8.00-15.00 hod
8.00-16.00 hod

Budislavice
Budislavice
Budislavice
Budislavice
Budislavice, Mladý Smolivec
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Na výlet do Plas jsme se vypravili s našimi dětmi
a s Mateřskou školou Čížkov. Pro děti tam byl připraven celodenní program: divadélko Dráček, ukázka výcviku policejních psů, jízda zručnosti na koloběžce,
jízda na motokáře, prohlídka hasičského vozu, cvičení
aerobiku pro děti. Hlavní náplní celého dne byla akce
Klubíčko a kopretina. Děti procházely po vyznačené
trase a na 12 stanovištích měly plnit různé úkoly, například poznávání různých zvířat, lesních plodů, třídění
ovoce a zeleniny, překonávání různých překážek apod.
Pro děti bylo také zajištěno občerstvení. Počasí nám
přálo a výlet se nám opravdu vydařil.
Počátkem června přijel k nám do školky Tančící
klaun. Téměř hodinové vystoupení bylo plné písniček,
tanečků a her. Klaun děti aktivně zapojuje do představení a společně navštěvují různé země a pohybem vyjadřují /jóga pro děti/, co je pro danou zemi specifické.
Odpoledne ještě děti s klaunem malovaly barevné kruhové mandaly, kde zachytily své dojmy z představení.
Společné dílo jsme si ve školce vystavili.

Děti z Mateřské školy ve Starém Smolivci

foto -ek-

Již tradičně ke konci školního roku k nám zveme
na besedu p. Vobrubu z plzeňské ZOO. Letos měl pro
děti připraveno promítání ze života zvířat i aktuality
z akcí ZOO a samozřejmě nám přivezl opět hroznýše,
kterého si většina dětí pohladila.
Také jsme letos nezapomněli na cestu za pokladem, po které následovalo spaní ve školce
s předškoláky. Protože letošní počasí nám na tuto akci
nevyšlo, neproměnila se nám v pohádku zahrádka, ale
ložnice dětí. Všech pět dětí, které ve školce spalo, si
došlo do pohádkové země k „Houbábinkám“ pro odměnu za statečnost. Pak už se děti spokojeně zachumlaly do spacáků a spaly a spaly.
Plánovaná akce s rodiči – společná oslava Dne
dětí, se také kvůli počasí nemohla uskutečnit venku, ale
byla ve třídě. Rodiče připravili pro děti asi 10 disciplin,
mimo jiné: hod na plechovky, skákání v pytlích, koulení
do kuželek, chytání ryb, hod na cíl, židličkovou.
Děti soutěžily a plnily dané úkoly za velikého
povzbuzování ostatních. Při vyhodnocení soutěží dostaly všechny děti diplomy, sladkosti a drobné ceny. Pak si
děti pochutnaly na opečených buřtech a společně jsme
si zazpívali při kytaře, na kterou hrála J. Minaříková
a p. L. Hlinková.
dokončení na str. 7
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Prvního dubna zahájila Základní škola Kasejovice v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizaci projektu „Poznáváme svůj kraj“. Již v měsíci dubnu proběhl v kasejovické základní škole v rámci tohoto projektu projektový den „Den Země“, do kterého se aktivně zapojila téměř stovka žáků druhého stupně. O této školní akci jsme
podrobně informovali v květnovém vydání Kasejovických novin.
Základ projektu „Poznáváme svůj kraj“ tvoří čtyři klíčové aktivity – přírodopis a ekologická výchova, zeměpis, dějepis a výtvarná výchova. Během uplynulých tří měsíců se garanti jednotlivých klíčových aktivit soustředili na shromažďování písemného materiálu a získávání obrazového materiálu. V rámci tohoto projektu byl na druhém stupni základní školy odstartován přírodovědně-dějepisný kroužek, do kterého se aktivně zapojili žáci s hlubším zájmem o tyto předměty. Žáci se tak
mohli podílet na mapování místních pamětihodností, flóry a fauny a dalších regionálních specifik. Výsledkem jejich práce je
například založení herbáře z rostlin nasbíraných v různých lokalitách vytyčeného regionu. Práce na projektu bude pokračovat
i během prázdninových měsíců a žáci se do něj opět zapojí v dalším školním roce 2009/2010.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Na snímcích zleva členové kroužku při návštěvě kasejovického muzea v budově bývalé židovské synagogy; Pavel Behenský při zhotovení
herbáře.
Foto -šl-

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

dokončení ze str. 2

INFORMUJEME Z OSELEC
V měsíci květnu a červnu se družstvo žáků třídy 9.A ve složení Vojtěch Fiala, Tomáš Houlík a Adéla Krajčová vypravili do Prahy, aby se zúčastnili celostátního kola soutěže Eurorebus. Garantem a doprovodem
v jedné osobě jim byla Jitka Matasová, učitelka zeměpisu. Vybrané družstvo
se 27. května zúčastnilo nejprve Doprovodné hry České spořitelny, ve které
obsadilo krásné osmé místo. Podruhé se vybraní žáci třídy 9.A rozjeli do naší
stověžaté metropole v pátek 12. června, aby kasejovickou školu reprezentovali v Hlavní soutěži školních tříd. Z tříčlenného družstva se navíc Vojtěch
Fiala rovněž zúčastnil soutěže jednotlivců, ve které se z celkového počtu 66
soutěžících umístil na dvacátém místě. Vojtěchu Fialovi, Tomáši Houlíkovi a
Adéle Krajčové Základní škola Kasejovice děkuje za účast a reprezentaci
školy v soutěži Eurorebus.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ

Např. při kulturně společenských akcích (bály, koncerty, posvícení, masopust,
poutě, srazy rodáků a bývalých žáků Střední
školy Oselce, divadelní představení ochotnických souborů a dětí, drobné výstavy, vernisáže). Dále zde budou probíhat vzdělávací akce
(semináře, přednášky, kurzy) a sportovní
činnosti (cvičení žen a mládeže, turnaje ve
stolním tenisu). Členové místních spolků,
sdružení a klubů budou zrekonstruované
prostory spolkového zařízení využívat jako
zázemí pro svoji spolkovou činnost.
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce
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Soutěžící z Oselec

Na snímku fanoušci z Kasejovic foto -vh-

Za třetím ročníkem klání města Kasejovice a obcí Chanovic, Mladého Smolivce, Hradiště, Nezdřeva a Oselec jsme letos zavítali do blízkých
Chanovic v sobotu 20. června. Odpoledne naplněné zábavným soutěžením
vesnic přilákalo na fotbalové hřiště do Chanovic přes pět set diváků a záměr prvních pořadatelů her, aby se občané z okolí více setkávali a společně
bavili, se opět zdařil.
-rkn-

Po skončení II. ročníku „Her bez hranic“ v Hradišti si nadšenci pro
tyto hry okamžitě začali vymýšlet způsob, jakým se budou prezentovat na
hrách v roce 2009 v Chanovicích. Debaty trvaly až do konce letošního
května. Pak už se nedalo jinak, než začít představy realizovat. A tak se
přichystal kočár s koňmi,
zhotovili kostýmy pro
doprovod soutěžícího
mužstva,
vyrobila
„olympijská vlajka“ se
šesti kruhy /6 obcí/ a pořídila pochodeň /olympijský oheň/.
Vynaloženým úsilím
těchto nadšenců vznikl
unikátní nástup našeho
sportovního družstva
v sobotu 20. června 2009
na „Hrách bez hranic“
v Chanovicích. V čele Příjezd týmu z Hradiště
foto -vhkráčelo devět řeckých
bohyň, za nimi pochodoval starosta obce s pochodní a ve sportovním úboru
a za ním se vezl soutěžní tým obce na kočáře, který kočírovala kapitánka
mužstva. Bohyně zdravily účastníky her vavřínovými větvičkami a na kočáře vlála vlajka naší obce. Nástup našeho družstva byl sice zpožděný, ale
za to ohromující. Po celou dobu soutěžního klání „bohyně“ fandily, povzbuzovaly a byly oporou svému týmu.
Naše družstvo se umístilo na krásném čtvrtém místě ! Po vyhlášení výsledků a předání cen převzal starosta obce Nezdřev /obec, kde se budou
konat „HRY“ v roce 2010/ od našeho starosty „olympijský oheň a vlajku“.
Opět se jedny „Hry bez hranic“ vydařily. Není přeci důležité zvítězit, ale
pořádně si to užít. A že jsme si to všichni užili, to je jasné.
J.A.B.

Soutěžící z Nezdřeva

Soutěžící z Chanovic

Soutěžící z Kasejovic

A na závěr to nejlepší — vítězný tým z Mladého
Smolivce
foto -vh-

Červenec 2009

89 let
87 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
76 let
74 let
73 let
71 let
65 let
60 let

Anna NOVÁKOVÁ
Anna FAMĚROVÁ
Bohuslav SLANEC
Marie VIKTOROVÁ
Anna VÁLKOVÁ
Josef DRASKÝ
Marie VĚTROVCOVÁ
Helena ŠTĚPÁNKOVÁ
Marie POHANKOVÁ
František ŠMÍD
Miluše BLÁHOVÁ
Blažena SUDOVÁ
Marie KUSTOVÁ
Miloslav MAROUŠ
Bohumil ŠOLLE
Libuše ILLOVÁ
Miloslava ŠÍMOVÁ
Růžena TOUFAROVÁ
Marie POJEROVÁ
Marie SLAVÍČKOVÁ
Amália KRČMÁRIKOVÁ
Josef JIŘINEC
Jindřiška MAZÚCHOVÁ
František CHALOUPKA
Jiří BOUŠE
Jaroslava SVOBODOVÁ
Evžen NIEZGODA
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Bezděkov
Řesanice
Kasejovice
Kasejovice
Újezd
Radošice
Nezdřev
Dožice
Kasejovice
Životice
Hradiště
Bezděkov
Mladý Smolivec
Dožice
Zahorčičky
Dožice
Mladý Smolivec
Dožice
Dožice
Chloumek
Kasejovice
Nezdřev
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Bezděkov
Radošice

B L A H O P Ř E J E M E !!!!
DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME
panu Karlu ROLNIKOVI z Hradiště
k 70. narozeninám,
panu Josefu MARKOVI z Hradiště
k 74. narozeninám
a panu Václavu TOPINKOVI z Hradiště
k 80. narozeninám,
které oslavili v měsíci červnu 2009.
Zároveň se omlouváme za opožděné zveřejnění.

Josef LADMAN, Kotouň
narozen 1924, zemřel 1.6. 2009
Terezie SPOUROVÁ, Budislavice
narozena 1922, zemřela 11.6. 2009

na slušného, hodného a pracovitého člověka pana

VLASTISLAVA BAŠTÁŘE
dlouholetého učitele ze Starého Smolivce, který
20. července 2008 odešel od všeho, co měl rád.
Nikdy nezapomeneme.

Číslo 7; ročník XIV.

Jana DOUBKOVÁ, Kasejovice
narozena 12.11. 2008
Kamila JAMRIŠKOVÁ, Kasejovice
narozena 1.6. 2009

Včera se mi poštěstilo, najedl jsem se až milo, v Nepomuce
blízko Kukly, div mi kalhoty nepukly.
Potkal jsem dva známý strejce v Kasejicích na jarmárce, ti
mě s sebou domů vzali.
Jak živ jsem tolik polívky nevlil do mé bříšné cíchy, tou jsem
jen haltýř napustil, abych, co tam vejde, zkusil.
Přinesli mi buchet necky, já je spokutoval všecky, však to jen
v břiše plavalo, neb bylo násady málo.
Pak mi vokřín šišek dali, sejrem vrstvy posypali, tu mi drobet
zhustlo břicho, ač ještě nebylo ticho.
Zas mi dvě kopy dolečků rovných plužnýmu kolečku přinesli,
já je vodpravil, drobet jsem si břicho spravil.
Vtom jsem se dočkal knedlíků, jak je přinesli v rendlíku, já
rychle k stolu blíže seď, až jsem knedlíky všechny sněd'.
Já myslil, že zbudu, chtěl jsem jít s hrncem pro vodu, abych
mé nenajedení doložil skrze napojení.
Tenkrát za to huba měla, že jest již traktaci celá, ač ještě
poštěkávala, vejsluhy očekávala.
Vtom kmotra do dveří vešla, mísu plic a jater nesla, na to se
břicho zasmálo, ještě toho bylo málo.
Když jsem až ke dnu dojídal, s polovice se nasnídal, jako
špalek hověziny zahlíď jsem ještě v kuchyni,
tu mne huba zalechtala, na maso kvartýr chystala, jak ho na
stůl postavili, těšil jsem se s ním za chvíli.
Při cibulné hovězině dostal jsem chuť k vepřovině; v tom jako
pavuzu jelito nesli brambory nabito.
Při tom jsem sobě pochutnal, sám ho půl do sebe vnutkal i
šest sáhových jitrnic, nebylo jich v kuthaně víc.
Již jsem skoro břicho cítil, však jsem se předce nesýtil; sám
prasátka půlletního skryl jsem do břicha mého.
Ještě jsem si spomněl na hus, že bych jí nezahodil kus, an mi
se dostala celá, při té huba hody měla.
Když jsem dojídal nožičku, spatřil jsem libou krmičku: švarnou mísu hrachu a krup, všechno jsem to z radosti slup'.
Jsa víc než s polovice syt, ještě bych měl pro něco být, ještě
dušené pečeně šest liber vraziti do mě.
Ta mi jak med smaltovala, břicha zas kousek naprala, vokůrek při ní sněd' pět kop, ještě jsem neměl plný žok.
Ještě jsem koláčů čekal, když je nesli, v srdci plesal, chtivě
sám k hromadě přisáh', největší měchuru tu stah'.
Tu jsem vodpravil jako nic, hned mi se toho chtělo víc, ani
jsem nic nebrakoval, až jsem celý vrch vyrovnal.
Zdálo se mi, že má juž dost, ještě přišel můj milý host, koš
řimbuchů a mošnu sliv, tolik jsem jich nesněď jak živ.
Již mně břicho navopnalo, ač toho v něm bylo málo, dal jsem
mu soudek řediny, neb tu nebyl frunček jiný.
Nevida již víc na stole pro mé málo syté vole, vstát jsem od
stolu nemeškal, bych doma oběd nezmeškal.
Kmotrům jsem poděkování udělal z toho chování, co jsou mi
dnes na zub dali, by mě zejtra zas pozvali.
Zdroj: kniha Podzelenohorská pohádka – Přelomový věk
(www.zelenahora.cz)
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Druhého a třetího červnového dne podnikla naše třída, 9. A
výlet. Hned na začátek bych rád zdůraznil, že bez značného přispění
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Pasování na školáčky, putování se lvem, plnění sportovních a
vědomostních úkolů na stezce a
opékání buřtů, tak vypadalo 17.
června slunečné středeční odpoledne v Mateřské škole Kasejovice.
Na pasování starších dětí na budoucí školáčky se přišli
podívat jak jejich rodiče a prarodiče, tak jejich sourozenci a kamarádi. Každý z budoucích prvňáčků, aby
mohl být pasován na školáka, musel nejprve splnit
jeden z úkolů, který si vylosoval.
Poté čekala na všechny děti lví stezka, na kterou je vyprovodil samotný lev. Po splnění všech úkolů
na jednotlivých stanovištích bylo dětem na soutěžní
kartičku otištěno razítko. V cíli musely děti soutěžní
kartu předložit ke kontrole lvímu poradci, který je za
splnění úkolů odměnil drobnými cenami. A protože na

9. A Základní školy Kasejovice na nádvoří zámku Žinkovy

foto -mt-

pana Dardy, který nám poskytl chalupu a ještě nám vyvařoval, by se
žádný výlet nemohl uskutečnit. Jelikož nám ale vyhověl, mohli
jsme si užít krásné dva dny v prostředí skoro pohádkové vesničky –
Čepince.
Po cestě, o kterou se postarali ochotní rodiče některých
z nás, nás v již jmenovaném Čepinci přivítala chaloupka, jako by ji
z devatenáctého století vystřihl. Rychle jsme se zabydleli, prohlédli
okolí, v němž nás zaujal hlavně rybník skvící se mezi kopci jako
horské jezero, a vydali se do nedalekých Žinkov. Den se nesl
v poklidném rytmu a stejně vydařené bylo i počasí, které se proti
všem předpovědím ne a ne zkazit. Někteří z nás se věnovali rybaření, jiní si na chalupě užívali volný den takříkajíc po svém. Bouřka
přeci jen přišla a krátce po ní přišel i pan Darda a s ním vidina slíbené večeře. Všichni měli hlad a po řízcích, které „na kameni“ ochotně připravil, se jen zaprášilo. Večer nám učitelé připravili další překvapení: kdo chtěl, mohl se jít koupat do rybníka. Všichni odvážní
toho využili. Voda byla studená, ale dobrá…
Po dlouhé noci, kdy nikdo, včetně učitelů, skoro nespal, jsme
strávili i druhý den v pohádkové vísce mezi kopci. A zase si každý
užíval po svém; někdo koukal na video, někdo se jen tak opaloval,
někdo hrál fotbal a někdo, ehm, rybařil. Všichni se ale dobře bavili,
a když jsme se po třetí hodině s chaloupkou loučili, nikomu se jistě
nechtělo jít. Ale museli jsme, abychom mohli druhý den zase do
lavic.
Na závěr bychom chtěli poděkovat panu Dardovi, který
nám ochotně poskytl chalupu, a dokonce nám i pomáhal.
Děkujeme !!!
za žáky 9.A Vojtěch FIALA

Na snímku putování se lvem v Mateřské škole Kasejovice

stezce všem dětem z oddělení Zajíčků a Vodníčků
pořádně vyhládlo, došlo i na opékání buřtů, které lví
putování ukončilo. Poděkování patří všem učitelkám
Mateřské školy Kasejovice a žákům kasejovické ško-

dokončení ze str. 3

Výlety a akce v Mateřské škole ve Starém Smolivci
Touto cestou chci poděkovat p. Broučkové, p. Konvářové a
p.Spourové za přípravu i organizaci celého sportovního odpoledne.
Poslední den ve školce 30. 6. odpoledne se uskutečnila malá
slavnost – pasování školáků. Do školy nám po prázdninách odchází
jen jedno dítě a to Jaroušek Spour. Po slavnostním pasování ředitelkou školky, dostal Jaroušek knížku a balíček pro předškoláky. Starostka obce Eva Kubová popřála Jarouškovi hodně úspěchů ve škole a předala mu kufřík s výtvarnými pomůckami.
S přáním hezky prožitých prázdnin a dovolených jsme se
všichni rozloučili.
Svatava ŠLAISOVÁ, ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec

Na snímku členové Mysliveckého sdružení Čihadlo společně
s dětmi Mateřské školy Kasejovice při putování se lvem
fota Ivana Ledvinová

ly, kteří se na organizaci akce podíleli a všem dětem a
rodičům za jejich účast.
Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ
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————————————————
● Prodám kuchyňská kachlová kamna 2
ks, modrá, bílá Tel. 723 394 156
————————————————● Prodám kachlová akumulační kamna,
velmi pěkná, cena dohodou. Tel. 606
805 384
————————————————● Prodám nejprodávanější posilovací
stroj Total Gym. Cena dohodou. Tel.:
606 821 527
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Fotbalisté Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice se poslední sobotu v
červnu sešli na fotbalovém hřišti v Kasejovicích, aby oficiálně zakončili sezónu
2008-2009. V odpoledních hodinách sehrál tým přípravky a žáků přátelský zápas, zatímco se malí fotbalisté mini přípravky věnovali soutěžení. Poté následovalo tradiční vyhodnocení sezóny ze strany trenérů a občerstvení v podobě grilovaného masa. Na řadu přišla samozřejmě i spousta sladkostí a jiných laskomin,
které donesly starostlivé maminky mladých fotbalistů.
V předvečer pak sehrál přátelské utkání tým mužů s týmem dorostenců,
na které čekalo rovněž malé občerstvení a posezení pod pergolou na hřišti. Celému dni vévodilo nádherné letní počasí a dobrá nálada.
-rknNa snímcích shora zápas přípravky s týmem žáků; dole soutěžení mini přípravky

Městský úřad Kasejovice děkuje
touto cestou členkám Českého
červeného kříže Kasejovice
za vzornou organizaci humanitární
sbírky, která proběhla
v Kasejovicích v měsíci červnu.

18.ROČNÍK
Místo: dvorec Oselce
Přihlášky: pátek 31.7. v 17.00 h
na dvorci
Losování: veřejné—pátek v 17.30 h
na dvorci
Hrací systém: Dvouhra rekreačních
hráčů bez rozdílu věku a pohlaví.
Hraje se na dva vítězné sety, v 1. a
2. setu tie break vyřazení v 1. kole
sehrají soutěž útěchy /event. na nižší počet her/
Vklad: 60 Kč se skládá spolu s přihláškou
Podmínky: Hráč je povinen být připraven ke hře dle pokynů ředitelství.
Vítěz každého utkání upravuje dvorec, poražený rozhoduje následující
zápas. O ukončení hracího dne rozhoduje ředitelství.
Ceny: věnují pořadatelé
ředitelství turnaje
Radovan Brož,
Josef Skala,
Jiří Marek

Fota -vh-

Místní organizace Českého červeného kříže Kasejovice organizuje pro sezónu
2009-2010 výjezdy na divadelní představení.

25.10. 2009 VD ADRIANA LECOUVREUR
opera
29.11. 2009 KD ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
činohra
20.12. 2009 KD ŘEČI
činohra
28.02. 2010 VD BOHÉMA
opera
04.04. 2010 VD ODCHÁZENÍ
činohra
09.05. 2010 KD HLEDÁ SE MUŽ. ZN.: BOHATÝ !
muzikál
20.06. 2010 KD MARYŠA
balet
Začátky představení v 16.00 hodin
Cena od 861 do 1 190 Kč
Permanentky na sedm představeních včetně dopravy autobusem zdarma je
možné rezervovat do 17.srpna 2009 u paní Dany Jakubčíkové v drogerii v Kasejovicích. Prodej bude zahájen 14.9. 2009
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