ČERVENEC 2010

Cena 3,- Kč

Číslo 7; ročník XV.

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

Po čtyřech letech se Město Kasejovice přihlásilo do soutěţe
„Vesnice roku 2010“. O této
události přineslo informace červnové vydání Kasejovických novin. První prázdninový den
1.července, došlo v západočeské
Kolovči k slavnostnímu vyhlášení výsledků 16. ročníku této soutěţe. Vyhlášení výsledků soutěţe
„Vesnice roku 2010 Plzeňského
kraje“ se zúčastnila starostka
Kasejovic Marie Čápová, aby
pro město převzala jedno z udělovaných ocenění.
Soutěţ „Vesnice roku“ vyhlašují Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz
měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem soutěţe „Vesnice roku 2010“ je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Do 16. ročníku soutěţe „Vesnice roku Plzeňského
kraje“ se přihlásilo 25 obcí, 1 město a 3 městyse, které
v době od 25. května do 4. června 2010 kontrolovala hodnotitelská komise sloţená ze starostů obcí, zástupců ministerstev, Plzeňského kraje, spolků a dalších zainteresovaných organizací.
Vítězem 16. ročníku soutěţe „Vesnice roku 2010“
se v Plzeňském kraji stal městys Koloveč, který byl zároveň dekorován zlatou stuhou. Modrou stuhu – za společenský ţivot, získaly Chanovice, bílou stuhu – za činnost mládeţe, obdrţely Volduchy, oranţovou stuhu – za spolupráci
obce a zemědělského subjektu, Dolní Lukavice a zelenou
stuhu – za péči o zeleň a ţivotní prostředí, Svojšín.
V letošním ročníku soutěţe „Vesnice roku 2010“ obdrţely
Kasejovice Cenu hejtmanky Plzeňského kraje. Dalšími
oceněnými účastníky soutěţe byly Němčovice, Vejvanov,
Ţihle, Kostelec, Kornatice, Kolinec, Hlince, Chotěšov a
Dešenice.
Štěpánka Löffelmannová

●
●
●
●
●
●

Vyhlášení „Vesnice roku“
Vítězství pořádajícího Nezdřeva ve Hrách bez hranic
Červen ve škole
Výsledky amatérské fotosoutěţe „Jarní probouzení“
Pouťové oslavy v Oselcích
Turnaj starých gard

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 8. 2010.
Příjem příspěvků KN č. 8 / 2010 do 31. 7. 2010.

foto -lfs-

Svého posledního dne proţitého na Základní škole Kasejovice se 30. června dočkali letošní deváťáci. Ve svátečním oblečení se přišli rozloučit nejen se svými učiteli, ale také spoluţáky. V momentě, kdy jejich mladší kamarádi odcházeli
s vysvědčením v deskách na tolik vytouţené prázdniny, vykročili ţáci devátého ročníku ze školních dveří směrem ke
kulturně-vzdělávacímu a společenskému centru, kde na ně
čekala starostka Kasejovic Marie Čápová, aby jim společně
s Ilonou Sudovou, třídní učitelkou Ivetou Flajšmanovou, ředitelem Základní školy Kasejovice Jaroslavem Viktorou a zástupkyní ředitele školy Miloslavou Třískovou předala poslední vysvědčení a pamětní list na léta strávená v kasejovické
škole.
V sále kulturně-vzdělávacího centra je přivítala starostka Marie Čápová, která se také ujala úvodního slova. Poté
k vycházejícím deváťákům promluvila jejich třídní učitelka
Iveta Flajšmanová. Následovalo slavnostní předávání vysvědčení, pamětních listů a drobných dárků. Nechybělo ani fotografování a poslední rozloučení se starostkou města a vedením školy.
Štěpánka Löffelmannová
Kulturně společenské centrum města Kasejovice pořádá

28.7.2010
Odjezd 7 hod. Kasejovice náměstí, příjezd cca 19 hod.
Cena 170 Kč za dopravu.
Závazné přihlášky: u paní Růtové v prodejně OVOCEZELENINA do 23. 7.2010
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Jmenuje:
● členy komise pro otevírání a posuzování obálek staveb-

ních a investičních akcí v roce 2010: Ing. Marie Čápová,
Stanislav Chára, Zdeňka Kučerová
RADA MĚSTA KASEJOVICE
Schvaluje:
● veřejnoprávní smlouvy s obcemi Ţivotice a Oselce a
dle zájmu s obcemi Hradiště a Nezdřev
● záměr pronájmu pozemku parc. č. 245/1 o výměře 1205
m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
● nájemní smlouvu s p. Vodičkou na byt v Kladrubcích do
31.5.2011
● ţádost 33. skautského oddílu Šíp v Plzni o povolení provozu letního tábora za Přebudovským rybníkem v době
od 3.7. do 17.7. 2010 a sběr palivového dřeva pro potřeby
polní kuchyně
● datum konání schůze zastupitelstva 15.6. 2010 a program
jednání:
- závěrečný účet města Kasejovice za rok 2009
- změny v rozpočtu města
- schválení změny katastrální hranice mezi k. ú. Řesanice, k.ú. Kasejovice, k. ú. Polánka u Kasejovic
● ţádosti z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeţí:
- 4 000 Kč na uspořádání pouťového fotbalového turnaje
SDH Kladrubce
- 22 000 Kč na provoz hokejbalového krouţku – HBC
Kasejovice
● změny v rozpočtu města
Doporučuje zastupitelstvu schválit :
● ţádosti z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeţí:
- 63 200 Kč na provoz fotbalových krouţků, uspořádání
dětského dne a zajištění kulturního programu o pouti
● závěrečný účet města za rok 2009
Bere na vědomí:
● nabídku televize ZAK na reklamní spot
● sdělení Správy a údrţby silnic Starý Plzenec o opravě
komunikace III/17728 a III/02014 v roce 2011
● stanovisko k výběru auditorů
● ţádost p. Weise o odprodej pozemku parc. 219/6 v k. ú.
Kasejovice
● oznámení Základní školy Kasejovice o uzavření školní
druţiny během prázdnin
● oznámení Mateřské školy Kasejovice o uzavření školy
v měsíci srpnu
● ţádosti TJ Sokol Kasejovice o finanční příspěvky
z Programu přímé podpory neziskových organizací při
práci s mládeţí
● zpráva o plnění rozpočtu – příjmy z daní
● závěrečný účet města za rok 2009
Souhlasí:
● s návrhem stavebních a investičních akcí v roce 2010:
- Oprava komunikace v Újezdě
- Oprava komunikace před bytovkou v Polánce a směrem
ke Kravaříkům
- Chodník ke školní jídelně
● Nákup nového dodávkového automobilu zn. Škoda
Praktik 1,4 16V/63kw pro potřeby DPS Kasejovice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KASEJOVICE
Schvaluje:
● závěrečný účet města na rok 2009, jehoţ součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města – bez výhrad. Součástí je rovněţ finanční hospodaření organizací – Základní škola Kasejovice
a Mateřská škola Kasejovice. Vše je nedílnou přílohou
tohoto usnesení.
● inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12. 2009
● změny č. 5 v rozpočtu města, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení, včetně rozdělení finančních
prostředků z programu PNO
● Dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu a pouţití prostředků
sociálního fondu obce Kasejovice
● změnu
katastrální
hranice mezi k. ú. Řesanice,
k. ú. Kasejovic, k. ú. Polánka u Kasejovic v rámci pozemkových úprav v k. ú. Polánka u Kasejovic
Souhlasí:
● se zřízením věcného břemene na pozemku p. č. 1587/1
(PK) v k. ú. Kasejovice v rozsahu 12 m2 a uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
uloţení zemního kabelu nízkého napětí
Stanovuje:
● 15 členů Zastupitelstva města Kasejovice na další volební

období (2010-2014)
Bere na vědomí:
● informativní zprávu o činnosti rady města za období od
17.3. 2010 do 14.6.2010
● zprávu finančního a kontrolního výboru
● plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2010

V Kasejovicích v Betlémské ulici č.147
20.8. - 29.8. 2010 - po domluvě i jindy
Tel. 371 595 010. L.Mašková

SDH Radošice srdečně zve na

V hostinci U Fialů v Radošicích.
K poslechu a tanci hraje skupina Asfalt.

Začátek ve 20.00 hod.
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Volí:
● ověřovatele zápisu – Šmolík František, Spour Jan
Jmenuje:
● výběrovou komisi ve sloţení Kubová Eva, Slavíček Miroslav, Šustr Miroslav, Spour Jan a Šmolík František
Schvaluje:
● program zasedání
● rozpočtové opatření 4/2010
● uzavření smlouvy s firmou Ekos Plzeň s.r.o. na vypracování a stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v k. ú.
Starý Smolivce
● poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč na okrskové cvičení SDH Doţice
● vyhlášení výzvy pro podání nabídek do zadávacího řízení
zakázky „Propojení vodojemů Budislavice – Mladý Smolivec“ dne 23. 6. 2010
● poskytnutí finančního daru Moravskoslezskému kraji na
odstraňování povodňových škod v roce 2010 ve výši
25.000,-- Kč

foto -vbV neděli 13. června 2010 proběhlo slavnostní přivítání nových občánků Mladosmolivecka. Do naší obce se narodilo
za 8 měsíců 7 nových občánků, sedm chlapečků. Karel Citibart, Kristian Roth, Václav Stoklasa, Lukáš Vávra, Tomáš
Nguyen, Pavel Fous a nejmladší Lukáš Matějka přijeli
s rodiči i prarodiči do zasedací místnosti Obecního úřadu
Mladý Smolivec, kde je do ţivota přivítali zástupci obce v
čele se starostkou Evou Kubovou. Celým obřadem provázela paní Vladislava Růtová. Po vystoupení dětí z MŠ Starý
Smolivec se rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrţeli
dárky. Nechyběl ani přípitek, květiny pro maminky a tradiční focení ratolestí v kolébce s rodiči, sourozenci či prarodiči.

Neschvaluje:
● uzavření smlouvy na vydávání placeného měsíčníku o našich obcích na televizi PRIMA, stopáţ 2 minuty
v Minutách regionu

Eva Kubová, starostka obce Mladý Smolivec

Bere na vědomí:
● kontrolu usnesení 5/10
● Zprávu o výsledku hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2009
● informaci o stíţnosti pana Kulíška z Budislavic
● informaci o vyhlašované V. výzvě MAS sv. Jana
z Nepomuku
● informaci o neobdrţení dotace z programu PSOV PK na
výměnu oken na OÚ v Mladém Smolivci
● informaci o nákupu trampolíny
● informaci o vyčíslení škod způsobených loupáním a ohryzem zvěří v obecních lesích
● informaci o škodě v MŠ ve Starém Smolivci a na úpravně
vody ve Starém Smolivci

foto -vb-

Eva Kubová, starostka obce Mladý Smolivec

Obecní úřad Oselce
srdečně zve na

ˇ

´

´●

v sobotu 17. července
u kaple svaté Markéty
Od 9 hod. hraje MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

V 11 hod. mše svatá v kapli sv. Markéty.
Pouťové atrakce v sobotu i v neděli.

● 9 hod. - VI. ročník nohejbalového turnaje dvojic

●
●
●

●

„OSELECKÉ ŠTĚNĚ“
9.30 hod V. ročník soutěţe ve skoku dalekém
„OSELECKÝ KLOKÁNEK“
13 hod. - odhalení pamětní desky hrdinů protifašistického
odboje bratří Klečků
14.30 hod - koncert skupiny Brass na nádvoří zámku
15.30 hod - vernisáţ výstavy obrazů Damiána Dudáše,
fotografií Marty Černické a Václava Křepelky. Dále je
moţno prohlédnout si zámeckou kapli a Galerii pod věţí.
20 hod. - taneční zábava. Hraje EXPERIMENT. Pořádá
SDH.
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Takto stručně informovala o akci, jejímiţ přípravami
ţil Nezdřev řadu měsíců, agentura Mediafax:
Regionální Hry bez hranic na jihu Plzeňska vyhrálo druţstvo
pořádajícího Nezdřeva. Regionální Hry bez hranic, soutěţ,
kterou před lety zpopularizovala televize, vyhrálo v sobotu
odpoledne v Nezdřevě na jihu Plzeňska druţstvo pořádající
obce. Jak řekl agentuře Mediafax nezdřevský starosta Petr
Chlanda (nez.), na druhém místě skončily Kasejovice a třetí
byl Mladý Smolivec.
Šestičlenná druţstva Kasejovic, Oselec, Mladého
Smolivce, Hradiště, Nezdřeva a Chanovic se letos utkala jiţ
počtvrté. Poměřila síly v šesti disciplínách, které se na olympiádě rozhodně neobjeví, jako například stlaní postele na čas
muţskými členy týmu. "Kaţdý rok pořádá soutěţ jiná vesnice. My jsme vyhráli první ročník a nyní jsme si to zopakovali," řekl starosta hostitelské vesnice. "Důleţité je i to, ţe se
podařila i organizace soutěţe," dodal starosta.
Nezdřev nemá ani 100 voličů. "Nejen organizace soutěţe, ale i zajištění cen pro týmy bylo pro nás nesmírně náročné. Proto jsme rádi, ţe nám letos, kdy jsme převzali pořadatelskou povinnost, pomohli sponzoři z blízkých podniků,
které jsme oslovili," uvedl starosta Chlanda.
Letošní ročník sledovalo 450 diváků. Celkem včetně
dětí a soutěţních druţstev se zúčastnilo her 600 občanů. Co
však předcházelo? Stovky hodin organizačních příprav, na
nichţ se podílela převáţná část obce v průřezu všech generací
od desetiletých po sedmdesátileté. Jen obyvatel bytovek se
Hry bez hranic aţ na výjimky jakoby netýkaly. Stranou nezůstali ani osvědčení víkenďáci, kteří ač řada z nich nemá
k Nezdřevu příbuzenské vazby, dokázali, ţe starost obce přijímají přirozeně za svou. V souvislosti s největší akcí, která
se v Nezdřevě minimálně v posledních dvaceti letech konala,
se zlepšilo i vybavení obce. Rozšířila se pergola na hřišti,
tamtéţ se vybudovala studna, která výrazně zvýší komfort
všech akcí na hřišti pořádaných. I dřevo z obecního lesa nezdřevští vyuţili a vyrobili řady stolů a lavic pro diváky, jeţ
v rámci sousedských výpomocí jiţ poslouţily a jistě i
v budoucnu poslouţí také okolním obcím.
V organizaci odpoledne se vyskytla drobná šmouha,
kdyţ zhruba v polovině soutěţe na několik minut nastal výpadek elektřiny zaviněný přetíţením vybudované sítě. Brzy
však příčinu místní odborníci našli a zapracovali na nápravě,
takţe soutěţ mohla pokračovat. Ještě k jednomu zádrhelu
došlo při disciplíně, při níţ se vozily „cihly“ na stavbu komína. Dětské kolečko se zkrátka polámalo. Jenţe i na tuto moţ-

Číslo 7; ročník XV.

nost prozíraví organizátoři mysleli a měli připraveno náhradní kolečko, a tak dalšímu pokračování soutěţe nic nebránilo.
O úspěšném zvládnutí Her bez hranic v Nezdřevě svědčí i
uznalá a pochvalná slova, která zazněla jak z úst soutěţících,
tak i přespolních diváků. Bylo to jistě i díky pestré nabídce
občerstvení, které připravily místní ţeny a někdejší obyvatel
Nezdřeva, jehoţ srnčí guláš si také všichni pochvalovali.
V této oblasti byl snad malý nedostatek – bramborák neboli
vočouch byl tak dobrý, ţe po pár hodinách byl zkonzumován
a na všechny se tak nedostalo.
Co následovalo? Taneční zábava po jistém odstupu od
vlastní soutěţe, který podle mínění některých návštěvníků
byl poněkud dlouhý. Je však nutno připomenout, ţe pan Vácha moderoval soutěţ od 13 do 18 hodin a zřejmě potřeboval
ke svému pokračujícímu vystoupení jako člen manţelské
hudební skupiny VV nezbytnou pauzu. Jejich produkce končila po půlnoci. Vytrvalci zůstali na hřišti do čtyř do rána.
Co ještě následovalo? V neděli před polednem začal
úklid hřiště. Opět se sešli jak organizátoři, tak členové vítězného týmu. Za pár hodin bylo hřiště k nepoznání. Jakoby se
tady včera ţádná velká akce nekonala. Přitom byla úspěšná.
Dokonce dvojnásobně.
Jiří Čepelák

foto -lc-

foto -lc-

Vítězné druţstvo Nezdřeva.

foto -lc-
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Rekordní počet tří set sborů se sjel v pátek 11. 6. a v
sobotu 12. 6. do Litoměřic na 5. ročník Hasičských slavností.
Při sobotním slavnostním nástupu se v centru Litoměřic sešlo
a v následném průvodu pochodovalo přes tři tisíce hasičů z
celé republiky. Více neţ dvě stovky sborů pak na litoměřickém výstavišti ukazovaly svou techniku. Slavnosti přilákaly
do Litoměřic zhruba 15 tisíc návštěvníků. Doplnily je i oslavy desetiletého výročí Hasičského záchranného sboru České
republiky a krom toho se letos připomnělo 160 let od vzniku
prvního rakousko-uherského dobrovolného sboru v Zákupech
a 20 let české hasičské jednoty.
Letos poprvé do Litoměřic zavítali členové SDH
Radošice a přivezli prezentovat svou chloubu – dvě historické stříkačky od firmy R. A. Smekal Slatiňany: ruční z r. 1893
a motorovou z r. 1932. Díky nepočítanému mnoţství hodin
práce členů sboru a také podpoře Obce Mladý Smolivec se
mohl sbor pochlubit nejenom perfektním stavem obou stříkaček, ale také dobovou výstrojí osádky. Lze říct, ţe se
v záplavě historické techniky určitě neztratil a i jako nováček
mezi vystavujícími sbory se těšil zájmu nejen českých, ale
třeba i zahraničních návštěvníků slavností – např. hasičů
z Maďarska nebo Slovenska. Samozřejmě výlet do Litoměřic
se uskutečnil také díky podpoře firmy KBS Spedition Šelmát,
která poskytla hasičům nákladní automobil k přepravě techniky.
Hlavní sobotní program se uskutečnil na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech a téţ na Lodním a Mírovém
náměstí. Po slavnostním zahájení se uskutečnila přehlídka
historických praporů včetně tradičního dekorování stuhami
za účasti ministra vnitra Martina Peciny a arcibiskupa Dominika Duky. Proběhla ukázka zásahu ruční koněspřeţnou stří-

Číslo
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kačkou sboru z Jamnice včetně dobových povelů. Dále byly
předvedeny ruční a parní stříkačky i automobily z dob první
republiky – celkem na 250 strojů, včetně nejstarší Pragovky z
roku 1914 dovezené hasiči z Rakouska. K vidění byla i další
unikátní výzbroj z majetku dobrovolných hasičů jako např.
dobové hasičské uniformy, přilby a proudnice, hasičské kolo,
ručně taţené stříkačky apod.
Z moderní techniky byl předveden např. hasičský člun Florian, obojţivelný transportér, speciální vyprošťovací tank, hasicí tank SPOT, výsuvný ţebřík 52 metrů dlouhý, speciální
jeřáb o nosnosti aţ 60 tun, malá pásová vozidla k hašení v
těch nejtěţších terénech, jako jsou horské oblasti, nebo speciální nakladač upotřebitelný při povodních.
Slavnosti vrcholily v pozdních večerních hodinách
ohňostrojem a speciální hasičskou fontánou, při níţ více neţ
desítka sborů stříkala hadicemi proudy vody, nasvícené barevnými reflektory. Efektní dojem úţasně dokreslovala skladba Má vlast od Bedřicha Smetany. Tradiční hasičské slavnosti se do Litoměřic vrátí znovu za tři roky.
Václav Fiala, starosta hasičů z Radošic

foto -vf-

Jako kaţdý rok i letos se konal turnaj STARÝCH GARD. V sobotu 3. července
2010 od 13 hod se ve Starém Smolivci utkala v turnaji tři muţstva starých gard ze
Starého Smolivce, Kasejovic a Bělčic. Byl to zajímavý a povedený fotbal. Kdyţ si
představíte věk hráčů, tropické horko a letitou rivalitu, je jasné, jak se hrálo….
Přesto se ale všechna muţstva snaţila podat co nejlepší výkony. Starým pánům
přišlo fandit něco kolem padesáti fanoušků. A jako vloni se muţstva umístila následovně:
1. místo Starý Smolivec
2. místo Kasejovice
3. místo Bělčice

foto -ek-

foto -mc-

Jako kdyby to bylo domluvené…. Celá akce byla ukončena večer, byly předány
ceny, samozřejmě nechyběly poháry a následovalo občerstvení a veselice pro některé aţ do ranních hodin.
ek

Na ČOV je připojeno 80% obyvatel a chalupářů. Jsme rádi, ţe občané mají zájem se
připojovat. Nyní se pokládá dešťová kanalizace v délce 65 metrů. Stará kanalizace měla
malý spád a byla ucpaná. Práci provádí
bagrista pan Janda a pracovníci obecního
úřadu. Práce byly ukončeny 2. července.
Miroslav Cikán, starosta obce Oselce

foto -mc-
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Na neděli 6. června připravila Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice ve spolupráci s Městem Kasejovice dětský den. Odpoledne plné her, soutěţí, zábavy, muziky a slunečného počasí přitáhlo na kasejovické fotbalové hřiště velké mnoţství nejen dětí, ale také jejich rodičů a prarodičů.
Malé i velké kluky přilákala střelba ze vzduchovky, jiní si
svou sílu změřili při přetahování lana. Nakolik jsou trpělivé,
si mohly děti vyzkoušet při chytání ryb a svou rychlost a

Číslo 6; ročník XV.

obratnost zase při skákání v pytli. Lákavý byl rovněţ hod
míčem na koš a terč a shazování plechovek či kuţelek. Menší děti si mohly zajezdit slalom s kolečkem nebo se pokusit
najít berušku v kupce sena.
Za kaţdou splněnou disciplínu získali soutěţící
sladkou odměnu, při splnění úkolu na sto procent potom
lísteček se čtyřlístkem, který byl zároveň vstupenkou ke kolu
štěstí, kam si děti přišly vytočit mnoho lákavých cen. Další
ceny si mohly děti vytočit na kole štěstí Radia FM plus, kde
si zároveň mohly nechat namalovat obličej. Po celé odpoledne hrála pro všechny zúčastněné ţivá hudba a ve stáncích na
ně čekalo bohaté občerstvení.
Autor článku a fotografií: Štěpánka Löffelmannová

Tato krásná fotografie dvou pracantů si přímo říká o komentář, ţe? Své případné
nápady můţete zasílat do Kasejovických novin na adresu: knihovna@kasejovice.cz,
nebo zanést na radnici. Nejlepší komentář bude odměněn jedním výtiskem
Kasejovických novin zdarma :-) a zveřejněn v příštím čísle.
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TJ Starý Smolivec ve spolupráci
se Sbory dobrovolných hasičů,
Obcí Mladý Smolivec a našimi
podnikateli uspořádal dne 4. července 2010 od 13.00 hod na hřišti
ve Starém Smolivci jiţ tradiční
„Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“. Na zábavné sportovní odpofoto -ekledne dorazilo asi sedmdesát dětí
ze Starého Smolivce a blízkého okolí. Děti soutěţily ve třech věkových
kategoriích a šesti disciplínách – běh, jízda zručnosti na kole, skákání
v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na branku a chytání ryb na čas.
Celé odpoledne děti dováděly na megatrampolíně, nafukovaly
balónky, mohli si v mezidisciplíně zasoutěţit v chůzi na chůdách. Opět
se ujala mezidisciplína – naplněný balonek vodou musí být hozen tak,
aby zasáhl soupeře. Počasí tentokráte nezklamalo, a rozehřáté děti jsme
kropili z přistavené cisterny hasičů z Mladého Smolivce. To bylo domluvené dopředu. Ale co bylo překvapení jak pro děti, tak i pro pořadatele,
byl monstrózní příjezd hasičů z Radošic, kteří dorazili na hřiště
v historických uniformách a na historické stříkačce. Stříkačka nebyla sice
taţena koňským potahem, ale radošickou avií, zato však za doprovodu
majáku. I oni pokropili soutěţící děti i pořadatele. Bylo to překvapení jak
se patří.
Pro výherce v jednotlivých disciplín byly připraveny medaile,
ze kterých se děti radovaly nejvíce a věcné dárky. Samozřejmě, jako kaţdý rok, všechny soutěţící i nesoutěţící děti dostaly balíčky z pamlsků a
nanuky. Na závěr se pouštěli balonky štěstí a opékaly vuřty, celé odpoledne se točila limonáda zdarma. S přispěním sponzorů se „Den dětí a
začátek prázdnin“ podařil. Odměnou všem pořadatelům byly rozesmáté
tváře všech dětí.
Poděkování patří všem soutěţícím, pořadatelům a hlavně všem
sponzorům, bez kterých se taková akce nedá pořádat.
ek

V úterý 29. 6. jsme měli v naší školce ve Starém Smolivci velkou slavnost – pasování předškoláků. Pozváni byli rodiče budoucích prvňáčků a
paní starostka E. Kubová.
Děti nejprve zazpívaly a přednesly básničky a pak je ředitelka
školky S. Šlaisová slavnostně pasovala na školáky. Do 1. třídy odchází
Adélka Konvářová, Vendulka Hlinková, Lia Vilhelmová a Daník Valenta. Děti dostaly slavnostní šerpu, vysvědčení se samými jedničkami, pohádkovou kníţku s plyšákem, fotoalbum s fotkami a balíček se školními
potřebami. Paní učitelky jim popřály hodně úspěchů ve škole. Paní starostka E. Kubová se také přišla s dětmi rozloučit a předala jim kufřík
s potřebami na výtvarnou výchovu. Na závěr malé slavnosti jsme si se
všemi dětmi připili dětským šampaňským na úspěšné vykročení předškoláků do 1. třídy ZŠ. Poděkování a květiny dostali od p. starostky také
všichni zaměstnanci MŠ.
Svatava Šlaisová, ředitelka MŠ Starý Smolivec

Číslo 6; ročník XV.

Městský úřad v Kasejovicích ve spolupráci s
okresním archivem Plzeň-jih tímto prosí občany
o pomoc při hledání obecních kronik přidruţených obcí Chloumek, Kladrubce, Podhůří, Polánka a Újezd. Jedná se o kroniky zaloţené v průběhu 20. let minulého století, na které mohou navazovat další kroniky vedené do současnosti. Taktéţ případné kroniky obcí Přebudov a Řesanice
po roce 1954. Kroniky jsou důleţitým studijním
pramenem o historii obcí a budou mimo jiné
zdigitalizovány a tím zpřístupněny občanům.
Pokud máte jakoukoli informaci o výskytu kronik či je přímo máte k dispozici, obraťte se prosím na Městský úřad Kasejovice (tel: 371 595
100) či na okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v
Blovicích (tel: 371 52 20 50).
Informace sebrané v roce 1986 pro širší obeznámení redakční rady a MěÚ Kasejovice:
Chloumek – kronika psaná v letech 1924 – 1971.
V roce 1986 kronikářka Milada Černá, Chloumek čp. 45. Obec v roce 1964 přidruţená ke Kasejovicím.
Kladrubce – kronika psaná v letech ? - 1973. V
roce 1986 kronikářem Karel Bouše, Kladrubce
čp. 20. Obec v roce 1976 přidruţená k Ţivoticím,
v roce 1980 ke Kasejovicím.
Podhůří – kronika vedená cca v letech 1920 –
1986. V roce 1986 kronikář František Trhlík,
Podhůří čp. 2. Podhůří přidruţené v roce 1976 k
Ţivoticím, v roce 1980 ke Kasejovicím.
Polánka – kronika vedená od roku 1928 - ?. V
roce 1986 kronikář František Sedlák, Polánka čp.
4. Polánka byla přidruţená ke Kasejovicím v
roce 1964.
Přebudov – kronika pravděpodobně vedená od
roku 1952 - ?. Přebudov byl přidruţen ke
Kladrubcím v roce 1960, od roku 1976 pak ke
Kasejovicím.
Řesanice – kronika vedená pravděpodobně od
roku 1954 - dosud. Řesanice přidruţené ke Kasejovicím v roce 1964.
Újezd – kronika vedená formálně od roku 1928
(reálně 1936 – 1951). Kronikářem byl v roce
1986 Jiří Týc, Újezd čp. 48

VODA - TOPENÍ
- KANALIZACE
Jan Kyznar 777 850 822
Jan Bláha 722 812 869
Email:

voda-topeni@blatna.net
foto -ss-

foto -ss-
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Závěr školního roku si ţáci druhého
stupně kasejovické základní školy zpestřili
návštěvou centra –Techmania, které se nachází v areálu plzeňské Škodovky. Ţákům
bylo k dispozici např. „Edutorium“, kde si
mohli na interaktivních přístrojích vyzkoušet fungování zákonů a jevů z fyzikální říše
v praxi. Své dovednosti a zručnost si mohli
dokázat v části nazvané „MáToHáček“ a o
vývoji Škodových závodů měli moţnost se
seznámit v expozici „Škoda“. K dispozici
jim byla rovněţ jedna z nejnovějších a nejmodernějších putovních expozic v Evropě
„Top secret“, díky které pronikli mladí návštěvníci do světa špionů.
Štěpánka Löffelmannová

Číslo 7; ročník XV.

V pátek 18. června a po celý následující víkend hostilo kasejovické kulturně
společenské centrum partu pětiset „ostrých chlapíků“ z rostlinné říše. Vy kdo
hádáte, ţe šlo o dlouho avizovanou výstavu
kaktusů, hádáte správně. Kasejovický pěstitel kaktusů Pavel Růt touto výstavou vystoupil z letité anonymity a představil část
skvostů ze své sbírky. A bylo opravdu na
co se dívat: kaktusy udivovaly barvami
svých květů, pestrostí otrnění a ty nejstarší
– dvacetileté - i velikostí. Mezi rarity a
zajímavosti zdejší výstavy patřil např. Ferocactus glaucescens, který kvete poprvé
cca ve dvaceti letech, nebo Echinocactus
grusonii, jedinečný svým dokonalým plochým tvarem a hustým otrněním. Kdo na
tuto podívanou vyrazil časně, mohl vidět
rozkvetlé „kaktusy pro důchodce“, které
mají květy otevřené jen v dopoledních hodinách.
Pavel Růt byl po celou dobu přítomen, aby
nám „nepěstitelům“ vysvětlil taje a úskalí úspěšného pěstování kaktusů. Neboť
pokud někdo „pěstuje“ kaktusy stejně jako já a to tak, ţe je nechá celý rok na
stejném místě a jednou za čas je zalije, nemůţe počítat ale ani s jedním malinkatým kvítečkem.
Výstavu navštívilo během těchto třech dní více neţ 350 návštěvníků, přičemţ
pro některé to znamenalo takřka celodenní výlet, neboť sbírka přilákala kaktusáře např. z Liberce, Prahy či Klatov.
Pokud někdo máte nějaké dotazy, či nejasnosti, nebo byste si prostě chtěli tento záţitek zopakovat, můţete se po předchozí telefonické domluvě s p. Růtem
(č. tel. 606 134 455) přijít podívat na kaktusy přímo do skleníku.
Chtěla bych touto cestou vyslovit poděkování Pavlovi za to, ţe se s námi podělil o jedinečnou krásu, která ho obklopuje a o kterou pečuje.
Dana Matějovská

foto -lfs-

Srdečné pozvání na

Dobročinný bazar
který se koná v sobotu dne

28. srpna 2010 od 10 - 17 hod.
v Hradišti 22 (druhý dům pod
obchodem). V nabídce je oblečení
pro děti i dospělé, knihy a různé
předměty denní potřeby.
Vše velmi levně.
Výtěţek z prodeje bude věnován
na úpravu prostředí kolem potoka
a likvidaci odpadu.
Těšíme se na vaši účast.
Bohumila a Vojtěch Kotyzovi

Ve čtvrtek 10. června
se ţáci první, druhé a
třetí třídy vypravili
společně se svými
třídními učitelkami na
školní výlet. I tentokrát se rozhodli poznávat krásy naší
vlasti, konkrétně pamětihodnosti Plzeňského kraje, a proto se
rozjeli na hrad a zámek Klenová u Klatov. Děti tak měly Obrázek hradu a zámku Klenová u Klatov nakreslila Katejedinečnou příleţitost řina Řehořová, ţákyně 2. třídy.
prohlédnout si zříceninu středověkého hradu a zároveň prostory zámku, který byl v 19. století vybudován v novogotickém stylu. Po prohlídce na ně čekalo Divadélko Kuba
s loutkovou pohádkou „Není drak, jako drak“. Přestoţe se toho dne vyšplhala
rtuť venkovních teploměrů k 35 stupňům Celsia, vrátily se děti ze školního
výletu sice trošku unavení, ale plné krásných dojmů a záţitků.
-lfš-
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foto -lfsV pátek 2. června navštívili ţáci přírodovědnědějepisného krouţku společně se svými garanty Městský
úřad Kasejovice. Na radnici je přivítala starostka města
Marie Čápová. Ta členy krouţku seznámila s chodem radnice - jak probíhají volby, kdo tvoří městskou radu a zastupitelstvo, co mají jejich členové na starosti. Dále Marie
Čápová ţákům přírodovědně-dějepisného krouţku objasnila, co je v pravomoci Městského úřadu Kasejovice a co
všechno zde má občan moţnost si vyřídit. Při návštěvě kasejovické radnice měli ţáci jedinečnou příleţitost vidět na
vlastní oči četná ocenění, které Město, dříve Obec Kasejovice získalo v různých soutěţích – např. v soutěţi „Vesnice
roku“, „Zlatý erb“ a dalších.
Po besedě se starostkou se ţáků ujala matrikářka
Městského úřadu Kasejovice Ilona Sudová. Ta ţáky seznámila s tím, co všechno práce matrikářky obnáší. Mladí návštěvníci radnice se dozvěděli, k čemu matrika slouţí, jak
vypadaly matriky dříve, a mohli porovnat historickou knihu
úmrtí s tou, která se pouţívá v současné době. Ţáci si prohlédli městskou kroniku – Pamětní knihu města Kasejovic.
V tomto důleţitém historickém dokumentu mohli porovnávat zápisy jednotlivých kronikářů, jak se měnilo písmo a
způsob vedení zápisů.
Poté se ţáci přemístili do městského archivu, kde
je matrikářka Ilona Sudová seznámila s tím, k čemu archiv
slouţí a co všechno obsahuje. Na závěr prohlídky Městského úřadu Kasejovice se členové přírodovědně-dějepisného
krouţku dozvěděli, kdy a v jakém slohu byla budova kasejovické radnice postavena, v jejím suterénu si prohlédli
renesanční klenby a kámen připomínající lidskou hlavu
vyčnívající ze zdi. Zjistili, kde byla vybudována a k čemu
slouţila šatlava a v prvním patře radnice si prohlédli stroj
věţních hodin z roku 1862. Na závěr návštěvy Městského
úřadu Kasejovice obdrţeli členové přírodovědnědějepisného krouţku malou pozornost v podobě svíčky
s vyobrazením kasejovického kostela sv. Jakuba.
Štěpánka Löffelmannová

Číslo 7; ročník XV.

V podvečer 21. června se v sále kasejovického
kulturně-společenského centra rozezněly tóny nejrůznějších
hudebních nástrojů. Pobočka Základní umělecké školy Nepomuk v Kasejovicích zde uspořádala ţákovský koncert,
který si přišly vyslechnout desítky rodičů, prarodičů a dalších zájemců o hudbu. Návštěvníci koncertu tak zaplnili sál
kulturně-společenského centra téměř do posledního místa.
Na programu bylo 23 čísel, která zde postupně
předvedli ţáci jednotlivých ročníků kasejovické pobočky
Základní umělecké školy Nepomuk. Někteří ţáci zahráli
sólová čísla, jiní hráli ve dvojicích se svými spoluţáky nebo
učiteli. Diváci si tak mohli vyslechnout hudební skladby
zahrané na příčnou či zobcovou flétnu, klavír, keyboard,
housle, kytaru a akordeon.
Poděkování patří všem ţákům, kteří na koncertu
vystoupili a také jejich učitelům - O. Ondruškovi, D. Ondruškové, J. Navrátilové, J. Baštářovi a P. Švantnerovi, kteří
se jim v uplynulém školním roce 2009/2010 při hodinách
hudební výchovy věnovali a celý koncert připravili.
Štěpánka Löffelmannová

Anna Mašková se svou učitelkou Danou Ondruškovou

foto -lfs-

Město Kasejovice
děkuje touto cestou členkám Českého
červeného kříţe Kasejovice za organizaci
dvou humanitárních sbírek, které se
uskutečnily v Kasejovicích v letošním
roce pro Občanské sdruţení
Diakonie Broumov.
Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice
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Anna NOVÁKOVÁ
Anna FAMĚROVÁ
Bohuslav SLANEC
Marie VIKTOROVÁ
Josef DRASKÝ
Marie VĚTROVCOVÁ
Helena ŠTĚPÁNKOVÁ
Marie POHANKOVÁ
Miluše BLÁHOVÁ
František ŠMÍD
Miloslav MAROUŠ
Marie KUSTOVÁ
Blaţena SUDOVÁ
Bohumil ŠOLLE
Libuše ILLOVÁ
Růţena TOUFAROVÁ
Miloslava ŠÍMOVÁ
Marie POJEROVÁ
Amália KRČMÁRIKOVÁ
Josef JIŘINEC
Blaţena SUCHÁ
Jaromíra MARKOVÁ
Marie ZRALÁ
Václav ČERNÝ
Karel CHALOUPKA
Marie KALIŠOVÁ
Jan PIŠINGER
Jiří ŠKUDRNA
Václav HOUŠKA
Libuše JÁROVÁ

Bezděkov
Řesanice
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Nezdřev
Doţice
Kasejovice
Hradiště
Ţivotice
Doţice
Mladý Smolivec
Bezděkov
Zahorčičky
Doţice
Doţice
Mladý Smolivec
Doţice
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Hradiště
Kladrubce
Chloumek
Nezdřev
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kladrubce
Kotouň
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VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 8.00-13.00, 16.00-17.30
ÚTERÝ: 12.00 - 14.30 )

TELEFON: 602 429 346
NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
 Zuzana Koubková: Rytíř zelené růţe
 Barbara Nesvadbová: Pohádkář
 Ken McClure: Experiment
 Catherine Coulter: Noční bouře
 Nora Robertsová: Tanec větru
 Barbara Woodová: Dokonalá harmonie
Naučná literatura pro dospělé:
 Taťána Polášková: Příběhy z Poodří a Novojičínska
 Zdeněk Roučka: Plzeň pod hákovým kříţem
Literatura pro děti a mládeţ:
 Morris, Goscinny: Tramtabumovo dědictví
 Jiří Kahoun: Jak se mají včelí medvídci?
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Růţena Boušová, Kladrubce
Marie Pirníková, Ţivotice

MĚSTO KASEJOVICE

Připravujeme autobusové zájezdy:

nabízí k pronájmu nebytové prostory

ZEMĚ ŢIVITELKA

ve zdravotním středisku
č.p. 251 v Kasejovicích
za účelem výkonu
stomatologické praxe
a nebytové prostory
v č.p. 298 v Kasejovicích
za účelem provozování
zubní laboratoře.

Kulturně společenské centrum
nabízí zájemcům o francouzský jazyk od září 2010

Cena: 50 Kč za lekci
Více informací na tel. čísle 602 429 346.

26. srpna
České Budějovice - cena 150 Kč.

ŠUMAVA
5. září
Povydří a Chalupská slať s průvodcem F. Moserem.
Odjezd 8 hod, plánovaný příjezd cca 18 hod.
Cena 150 Kč.
Informace na tel. čísle 602 429 346.
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Na jaře letošního roku vyhlásilo kasejovické kulturně-vzdělávací a společenské centrum soutěţ pro fotografy – amatéry, s názvem „Jarní probouzení“. Aţ do 11. června 2010 mohli zájemci o tuto soutěţ zasílat své fotografické výtvory na adresu kulturně-vzdělávacího centra. Do té doby se
v kasejovické knihovně sešlo několik desítek barevných fotografií od
osmi zájemců o fotografii. Po uzávěrce soutěţe se sešla komise ve sloţení
– Dana Matějovská, Marie Čápová – starostka Kasejovic, Václav Blovský
a Štěpánka Löffelmannová, aby vybrala tři vítězné snímky. Úkol to nebyl
v ţádném případě lehký, protoţe kaţdý z členů komise se na fotografii
díval „jinýma očima“. Po dlouhém vybírání, při kterém bylo u fotografií
hodnoceno jak vystiţení tématu, tak barevnost, kompozice, technické
provedení a kvalita zpracování, vyhodnotila komise čtyři nejlepší snímky
foto -lfss tím, ţe třetí místo bylo uděleno dvěma fotografiím.
V pondělí 21. června došlo na slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěţe v kasejovické knihovně. Vernisáţe výstavy se
zúčastnili jak autoři fotografií, tak dvě členky hodnotící soutěţe – Dana Matějovská a Štěpánka Löffelmannová a další zájemci. Zahájení vyhlašování výsledků soutěţe se ujala Dana Matějovská, která pro všechny přítomné připravila ještě jeden úkol –
účastnickou soutěţ. Všichni návštěvníci měli sami rozhodnout, které tři fotografie jsou podle nich nejlepší. Vyzkoušeli si tak
nelehký úkol poroty. Po dobu vybírání nejlepších fotografií se o hudební doprovod postaral Karel Matějovský.
Poté se slova ujala Štěpánka Löffelmannová, která všechny přítomné fotoamatéry seznámila s tím, jak probíhal výběr
vítězných snímků. Jejím úkolem bylo vyhlásit názvy vítězných fotosnímků, nejdříve tak, jak je vyhodnotila porota a následně
tak, jak rozhodli návštěvníci vernisáţe. Podle hodnocení poroty skončila na prvním místě fotografie nazvaná „Na jarní louce“
Daniely Brabcové z Plzně, na druhé příčce se umístila fotografie „Silní pro zítřek“ Stanislava Bárty z Radošic a třetí místo si
odnesl Václav Křepelka z Nekvasov s fotografií „Jarní mráz kopřivu nespálí“ a „Červánkové usínání“ Venduly Hrachovcové
z Kasejovic. Všichni čtyři autoři vítězných fotografií byli odměněni knihami a další účastníci soutěţe cenou za účast.
V účastnické soutěţi skončila na prvním místě fotografie Stanislava Bárty „Silní pro zítřek“, druhou pozici obsadila
fotografie Petra Sudy z Kasejovic „Motýlí setkání“ a třetí místo zaujala fotografie „Na jarní louce“ Daniely Brabcové. Všichni
tři autoři fotografií byli oceněni diplomem. Zvláštní cena a zároveň poděkování za účast byla zaslána Svatavě Strnad ţijící
v americkém Texasu, která jako první zaslala své snímky do fotosoutěţe „Jarní probouzení“.
Na závěr vernisáţe výstavy poděkovala porota všem přítomným za účast a vyzvala je k účasti v dalším kole fotosoutěţe, do které budou moci posílat snímky s letní tematikou. O názvu soutěţe, termínu vyhlášení a uzávěrky budou všichni zájemci informování na webových stránkách města, v Kasejovických novinách a prostřednictvím plakátků. Všechny fotografie z
„Jarního probouzení“ je moţné si prohlédnout v prostorách kasejovické knihovny v kulturně-vzdělávacím centru či na webových stránkách Kasejovic – www.kasejovice.cz.
Členky poroty fotosoutěţe „Jarní probouzení“

Daniela Brabcová, Plzeň - Na jarní louce

Stanislav Bárta, Radošice - Silní pro zítřek

Vendula Hrachovcová, Kasejovice Červánkové usínání

Václav Křepelka, Nekvasovy - Jarní mráz
kopřivu nespálí

Petr Suda, Kasejovice - Motýlí setkání

Svatava Strnad, Ennis (USA) - Louka v jaře
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Netradiční výlet na hrad Švihov spojený s prohlídkou hradu
a ekopohádkami - to byl program našeho letošního výletu.
Společně s dětmi a p. učitelkami ze školky z Mladého Smolivce jsme vyjíţděli z Kasejovic plni očekávání, co nás čeká.
Po krátké prohlídce hradu s poutavým vyprávěním o obyvatelích hradu jsme posvačili na nádvoří a popovídali o zbrojnici, černé paní a zlém rytíři, kterého odnesl čert. Děti měly
potřebu sdělit si navzájem své záţitky z prohlídky hradu.
Pak následovala návštěva hradního divadla. Zajímavé pro„Jestli na svatou Annu zvětšují mravenci svá mraveniště,
očekávejte tuhou zimu“

Kaţdá školka má svůj konec, jako měla začátek... Tak
jsme si ve školce společně říkali. Rok utekl jako voda a je tu
den loučení. Někteří kamarádi odejdou do první třídy, s ostatními se sejdeme po prázdninách. Rozloučili jsme se také se
včelími medvídky, ale ne na dlouho. V září nás čeká společné
objevování a putování aţ ke hvězdám.
Výlety a akce, které se povedly:
● ZOO Praha
● Dopoledne s hasiči
● Výlet na hrad Švihov
Děti čistí les od odpadků.

Pasování školáčků.

Společné foto z výletu na hrad Švihov.

foto -il-

středí, loutky a ekopohádky (O Smolíčkovi a komínu
Čmuďákovi, O Karkulce a vlkovi, který seţral v lese odpadky, O Palečkovi a znečištěné řece) vydrţely děti sledovat aţ
do konce. Děti čarovaly, zpívaly a především pomáhaly pohádkovým kamarádům vypořádat se s lidmi, kteří ubliţují
naší přírodě. Po pohádkách nám zbyla spousta času na oběd
a na hry pod hradbami hradu Švihov. Děti se dostatečně vyřádily. Zpáteční cesta autobusem byla pro děti odpočinkem
foto -dm- po náročném, ale zajímavém dni. Ještě dlouho doznívaly ve
školce záţitky z tohoto zdařilého výletu.

● Rozloučení se včelími medvídky

Tak jsme nazvali společné loučení se školkou, které nás čekalo
24. června na zahradě mateřské školky. Slavnostní pasování
předškoláčků na školáčky s malou maturitou zahájilo zábavné
odpoledne plné soutěţí a sluníčka. Děti z krouţku „Barevná
angličtina“ s paní učitelkou Flajšmanovou ze ZŠ Kasejovice
předvedly, co se za rok naučily, ţe je angličtina baví a ţe se ve
světě neztratí. Pak na děti čekala pomoc včelím medvídkům při
plnění některých úkolů na stanovištích: naučit Pučmelouda, jak
se správně chovat v přírodě, pomoci mravenečkům vyčistit les
od odpadků, rozveselit smutnou housenku, najít medový bonbón a nasbírat sladkou šťávu. Za kaţdý splněný úkol dostaly
děti čokoládového Čmeldu s překvapením. Odpoledne jsme
zakončili táborákem s opékáním buřtíků, unaveni, ale spokojeni.
Děkujeme:
* ţákům ZŠ za pomoc při organizaci soutěţe „Rozloučení se
včelími medvídky“
* základní škole za spolupráci během školního roku - akce
MŠ, divadelní představení a jiné
* rodičům za spolupráci na akcích ve školním roce 2009/10

Z pohádky „Hrnečku vař“ nakreslila Róza Urbancová

Hrad Švihov nakreslil Dominik
Palečko.

foto -ilObrázek Báry Petráškové.

Fotografie z ekopohádky.

Říkáme si:
Hurá, hurá, jdeme domů, zavíráme naši školu,
jsou tady prázdniny, píší letní noviny.
Koupání je dovoleno, všechno už je zabaleno,
budem si Matýsku, stavět hrady na písku.

Krásné prázdniny a hodně sluníčka přejí děti a zaměstnanci
Mateřské školy Kasejovice
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Ukázku hasičské techniky a vše, co k práci našich hasičů
patří, děti vyslechly z úst pana Sudy z kasejovického hasičského sboru. Děti zhlédly veškerou hasicí techniku, ukázku
první pomoci při nehodě, poslechly si zvukový signál i sirénu. Poté měly moţnost prohlédnout si vybavení hasičského
auta a podívat se do kanceláří. Zaujalo je i spojení se střediskem v Plzni. Děti byly zahrnuty spoustou informací i praktických ukázek a se zájmem vše pozorně sledovaly. Setkání
bylo zakončeno ukázkou práce s hasičskou stříkačkou. Pan
Suda i jeho pomocníci p. Mašek a p. Cina se zhostili svého
úkolu na výbornou a jejich zásluhou si děti odnesly spoustu
nových záţitků. Moţná, ţe i někteří naši nejmenší do budoucna posílí řady dobrovolných hasičů.
Děkujeme za perfektní ukázku a spolupráci.
Alena Braunová

Hasičské auto Marka Šůcha

Nakreslil Miky Medvecký.
Hasičská technika na obrázku
Honzíka Flachse.

TENISOVÝ TURNAJ

18.ročník

30. 7. - 1. 8. 2010
Místo: dvorec Oselce
Přihlášky: v pátek 30.7. v 17 hod. na dvorci
Losování: veřejné - pátek 17.30 hod 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 soutěţ útěchy (event.
na niţší počet her)
Vklad: 60 Kč, skládá se spolu s přihláškou
Podmínky: Hráč je povinen být připraven ke hře dle
pokynů ředitelství. Vítěz kaţdého utkání upravuje dvorec, poraţený rozhoduje následující zápas. O ukončení
hracího dne rozhoduje ředitelství.
Ceny: vítězům věnují pořadatelé
Ředitelství turnaje: Radovan Broţ, Jiří Marek

Číslo 7; ročník XV.

Na třetí červnovou sobotu připravila Mateřská škola Kasejovice výlet pro děti a rodiče do
praţské zoologické zahrady.
Malí i velcí účastníci zájezdu
jak z Kasejovic, tak okolí měli
příleţitost v předstihu přivítat
astronomické léto ve společnosti
rozmanitých exotických zvířat.
Doprava do ZOO Praha byla
společná, prohlídka jednotlivých
foto -il- zvířecích pavilonů a dalších
doprovodných atrakcí byla čistě v reţii rodičů a jejich ratolestí.
A tak se děti se svými rodiči celou sobotu 19. června procházely mezi dravci, exotickými papoušky, červenorůţovými plameňáky, pelikány a dalšími zástupci ptačí říše.
V bílých košilích a černých fracích vítali malé i velké návštěvníky tučňáci, ve vodní lázni lachtani a lední medvědi.
Ohřát se mohli návštěvníci v indonéské dţungli, ochladit
naopak v severském lese obývaném otuţilými zvířaty, ke
kterým patří např. sobi, losi, vlci, ussurijští tygři a další. Obrovský úspěch sklidily africký dům a savana, kde se návštěvníkům zoo v celé své kráse předvedly ţirafy. Stejně lákavý
se jevil pavilon kočkovitých šelem v čele s králem zvířat –
lvem, či pavilon goril. Velké balvany v trávě připomínaly
krunýře největších ţelv na světě či povalující se hrochy.
Svou velikostí zaujali malé i velké návštěvníky sloni indičtí
v pavilonu velkých savců a bizoni obývající společně
s velbloudy a koni Převalskými pláně praţské zoo.
Všem návštěvníkům byla k dispozici místa
k odpočinku s krásnými výhledy na obyvatele zvířecí říše či
stověţatou Prahu. Nechyběly ani stánky s občerstvením a
kdo měl zájem, mohl se svézt na sedačkové lanovce. Všichni
návštěvníci praţské zoo z Kasejovic a okolí odjíţděli
z praţské Troji trochu unavení, ale plní záţitků. Poděkování
patří ředitelce Mateřské školy Kasejovice Ivaně Ledvinové
za výbornou organizaci výletu a panu Milanu Korejčkovi za
ochotu, bezproblémovou a bezpečnou dopravu z kasejovického náměstí do Prahy a zpět. Díky nim mohli účastníci této
akce alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedního dne
a proţít jeden den v týdnu poněkud netradičně.
Štěpánka Löffelmannová

foto -il-
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Obecní úřad Oselce a SDH Oselce
pořádají v rámci pouťových slavností
VI. ročník nohejbalového turnaje dvojic

● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště.

Bliţší informace na tel. 371 595 129, 724 160 786 nebo
email: obec.hradiste@blatna.net

sobota 17.7.2010 v 9 hod.
Obecní úŘad Oselce
zve na

SR A Z RODÁKŮ
31. července 2010
Program:
10.00

- sraz všech zúčastněných v Oseleckém
obecním šenku „V Podzámčí“
10.30
- slavnostní přivítání
11.30 - 12. 30 - oběd
13.00
- zahájení odpoledního programu před
hasičskou zbrojnicí
- poloţení věnce k pomníku padlým
- ukázky hasičského sboru na hřišti
v zámeckém parku

Místo konání:víceúčelové hřiště u okálů. Povrch pískový.
Soutěţ:
rekreačních hráčů. V druţstvu se mohou vystřídat max. 3 hráči.
Systém:
bude určen dle počtu přihlášených druţstev.
Zápasy se hrají na dva sety. Kaţdý set do 10
bodů.
Přihlášky:
na místě soutěţe do 8.30 hod.
Vklad:
100 Kč za druţstvo splatný u prezentace
Drezování: pořadatelé doporučují jednotné drezování
druţstev
Obuv:
sportovní, kolíky zakázány!
Ceny:
tekuté ceny pro vítězná druţstva zajistí OÚ
Oselce
Občerstvení: zajištěno v prodejním stánku
Upozornění: hráči se zúčastní na vlastní nebezpečí

To vše za doprovodu dechové hudby SKALANKA

17.00 - taneční zábava, hraje skup. EXPERIMENT
Nutné potvrzení účasti (počet osob) a rezervace oběda
v ceně 50 Kč na tel. 371 595 254, 724 162 521,
nebo E-mail:ou@oselce.cz.
Moţnost ubytování na místním zámku 150 Kč/osoba.

●
●
●
●

DORTY - svatební, narozeninové, dětské,
smetanové, ovocné
zákusky, mini zákusky, rolády, řezy...
svatební cukroví
vánoční cukroví
Moţnost objednání také DIA výrobků.

Kontakt: Műllerová Lenka, Nepomuk
Tel. 724 707 610
E-mail:
l-mullerova@seznam.cz

sobota 17.7.2010
9.30 - ţákyně a ţáci předškolní a 1. třídy ZŠ - dálka z
místa snoţmo
10.00 - ţákyně a ţáci 2. a 3. třídy ZŠ - dálka
10.30 - ţákyně a ţáci 4. a 5. třídy ZŠ - dálka
11.00 - ţákyně 6. a 7. třídy ZŠ a odpovídajících tříd
gymnázia- dálka
11.00 - ţáci 6. a 7. třídy ZŠ a odpovídajících tříd
gymnázia - dálka
Místo konání: sportovní hřiště v Oselcích u okálů
Přihlášky:
na hřišti 15 minut před zahájením kategorie
Pravidla:
závodí se dle upravených pravidel atletiky.
Závodníci I.-III. kategorie mají celkem 3
pokusy, závodníci IV.-V- kategorie celkem
4 pokusy.
Ceny:
první tři závodníci v kaţdé kategorii obdrţí
věcné ceny, medaile a diplomy
Vyhlašování: vţdy do 15 minut po skončení jednotlivých
kategorií
Milovníky váţné hudby si dovolujeme pozvat
na jedinečný koncert:

HUDBA STARÝCH MISTRŮ
dne: 14. srpna 2010 od 18:30

Zámek Lnáře – Velký sál
Vystupuje mezinárodní komorní orchestr

,, MUSIC CAMP PRAGUE ,,

diriguje:Jaroslav Krček, sólista:Yoshimi Oshima (Japonsko)
Rezervace vstupenek a informace na tel. 604 401 432
www.lnare.cz/zamek
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