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Cena 3,- Kč

Číslo 11; ročník XV.

KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Ţivotice
MĚSTO KASEJOVICE
zve všechny občany na
V první polovině října se ţáci druhého stupně kasejovické
základní školy vypravili do bavorského městečka Zwieselu.
Celé tři dny tak měli jedinečnou příleţitost poznávat partnerskou Hauptschule a město Zwiesel a nespočetné krásy a zajímavosti Bavorského lesa, který je společně s jeho českou
částí – Šumavou, právem označován jako „zelená střecha
Evropy“.
PUTOVÁNÍ V KORUNÁCH STROMŮ
Ještě první den (úterý 12. října) stihli ţáci společně se svými učiteli navštívit a putovat
naučnou „Stezkou v korunách
stromů“ v Neuschönau
(„Baumwipfelpfad“), která
v současné době patří k
nejdelším stezkám svého druhu na světě. Stezka dlouhá
1300 metrů vede korunami
smíšeného lesa. Její součástí
je rovněţ šest didaktických
foto -lfs- zastavení pojednávající o ţivotě lesa. Nejvyšším bodem
„Baumwipfelpfad“ je 44 metrů vysoká stromová věţ, do jejíţ
konstrukce byly zakomponovány rostoucí jedle a buky.
Z jejího vrcholu se návštěvníkům otevírají nádherné výhledy
na Bavorský les a českou Šumavu.
NA VRCHOLU NEJVYŠŠÍ HORY ŠUMAVY
Na druhý den (středa 13. října) byla pro ţáky kasejovické školy připravena prohlídka zwieselské školy. Ţáci obou
škol sehráli přátelské utkání ve fotbale, kde štěstí stálo na
straně domácích. Prohrou ve sportovním utkání však vzájemné setkání ţáků obou škol neskončilo. Hned po obědě
v místní jídelně se ţáci se svými učiteli vydali na nedaleký
Javor (Großer Arber) – nejvyšší horu Šumavy. Na vrchol
Javoru, který tvoří čtyři skupiny skal – Großer Arber, Bernstein, Richard Wagner-Spitze a Ostspitze, nás vyvezla kabinková lanovka, okruţní cestu po vrcholu hory uţ musel kaţdý
absolvovat po svých.
(pokračování na str. 3)

Jedná se již o VI. ročník a těšit se můžete na kulturní
program v podání dětí ze Základní umělecké školy
Kasejovice a hudebního seskupení BRUMENDO.
Vyvrcholením celé akce bude tradičně v 18.00 h
zpívání českých koled „Narodil se Kristus Pán“ a
„Nesem vám noviny“ společně s městy Plzeňského kraje
a rozsvícení vánočního stromečku na náměstí.
Každý účastník obdrží pamětní list.

Doprovodné akce: prodej vánoční dekorace a pochutin.
Občerstvení zajištěno! Pro zahřátí svařák a čaj zdarma!
V loňském roce zpívalo na našem náměstí 431 občanů.
PŘIJĎTE překonat tento rekord!

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Město Kasejovice by chtělo touto cestou poděkovat svým občanům za zodpovědný přístup k volbám do zastupitelstev obcí a senátu, které se konaly ve dnech 15. – 16.
října 2010. Volební účast v letošních komunálních volbách
dosáhla hodnoty 66,86%, coţ znamená, ţe se jich zúčastnilo
o 2,64% voličů víc, neţ v předchozím období.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
děkují všem voličům, kteří svým hlasem podpořili kandidátku ve volbách do Zastupitelstva města Kasejovice.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

●
●
●
●
●

foto -lfs-

Mladosmolivečtí zvou k zahájení adventu
Zápisky ze stáţe oseleckých studentů ve Francii
Nebe nad loukou patřilo drakům
Školáci sledovali v Příbrami osudy kapitána Nema
Výprava dětí z Klubu otevřených dveří

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 12. 2010.
Příjem příspěvků do KN č. 12/ 2010 do 30. 11. 2010.
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Město Kasejovice a Obce Hradiště, Oselce, Mladý Smolivec, Nezdřev a Ţivotice
vás srdečně zvou na tradiční předvánoční

na sále akciové společnosti
AGROCHOV Kasejovice - Smolivec.

Číslo 11; ročník XV.

Nového pomocníka v podobě automobilu se dočkal dům
s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích, který nabízí dlouhodobé i krátkodobé ubytování a sluţby seniorům. Nový automobil
značky Škoda Praktik 1,2 TSI/6 v celkové hodnotě 295 500,Kč zakoupilo město za finanční podpory Plzeňského kraje. Automobil bude slouţit k zajištění lepší a kvalitnější dostupnosti
seniorských sluţeb v regionu a nahradí tak starý vůz, který k
těmto účelům slouţil aţ do podzimu letošního roku.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Program:
kulturní vystoupení dětí z mateřských škol, ţáků základní
školy Kasejovice a Základní umělecké školy Kasejovice
a taneční vystoupení dětských párů.
Dům s pečovatelskou sluţbou v Kasejovicích nabízí
volné byty pro soběstačné seniory. Dále zajistí případným zájemcům dovoz obědů.
Nově nabízí jednodenní nebo vícedenní pobyty seniorů
za cenu 40 Kč na den. Zároveň zajistí pečovatelské sluţby,
oběd, moţnost odpočinku na lůţku, vyuţití společenské
místnosti s televizí a knihovnou. Více informace na tel. 371
595 227.
-rkn-

V záplavě květin a mezi svými
nejbliţšími oslavila 5. listopadu své kulaté jubileum nejstarší občanka Oselecka paní Marie Tóthová z Kotouně. K rodině se přidali s blahopřáním
téţ zástupci Obecního úřadu
Oselce. Paní Tóthová vychovala 4 děti, po celý ţivot pracovala v tehdejším JZD - nejprve v rostlinné a poté v ţivočišné výrobě.
K významnému jubileu se přidává s gratulací i redakce Kasejovických novin.
-mc-

"Člověk neobjímá všechno dost vřele,
dokud to má každý den. Je třeba se
vždycky dívat tak, jako bychom to viděli
buď poprvé nebo naposledy. Jenom tak naplníme
svůj čas na tomto světě radostí."

foto - mc-

Obec Mladý Smolivec
pořádá
v neděli dne 28. listopadu 2010
od 16. 30 hod
před budovou obecního úřadu
v Mladém Smolivci

„Rozsvícení vánočního stromečku
a začátek adventu“
Vánoční koledy nám zazpívají naše nejmenší děti
z mateřské školy ve Starém Smolivci
a děti ze souboru Notička z Kasejovic.
Občerstvení v podobě svařáčku a vánoční štoly zajištěno.
Samozřejmě nebudou chybět klobásky a grilovaná kuřata.
Srdečně všechny zveme.

Téměř každý z Vás se rodí jen jednou. Já měla to
štěstí, že jsem se narodila podruhé.
Dne 26. 11. 2010 to bude rok, kdy mi moji víc než
spolupracovníci spolu s Václavem Kleinem zachránili v kostele na Kamýku v Dožicích život. Slovy nelze vyjádřit vděčnost mojí a mých blízkých. Snad
tomu osud chtěl, abych dostala druhou šanci a já za
ni moc děkuji. Už nechci létat k andělům, protože
miluji život a chci tu být s Vámi.
Iveta Petříková

ZAHÁJEN PRODEJ RYB
●

každý den 8.00 – 18.00 hod.
Šampalíkovi, Polánka 17
tel. 371595355, 607902273
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V říjnu čekalo ţáky 1. stupně několik aktivit a zajímavostí. Děti z první aţ třetí třídy navštívily divadelní představení Taková a maková (autorka Blanka Josephová – Luňáková) v Divadle Alfa v Plzni. Ţáci čtvrtého a pátého ročníku se
zúčastnily dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti
v Blovicích a taktéţ představení Kilo jablek pro krále (autorů
Ivana Binara a Jana Dvořáka) ve výše uvedeném divadle Alfa.
Divadlo Alfa nás přivítalo v „novém kabátě“ a tím zpříjemnilo celý kulturní záţitek. Ve zrekonstruovaném předsálí
měly děti moţnost si během přestávky zahrát obří šachy, nasvačit se u pohodlných stolečků či zakoupit si malé občerstvení.
V inscenaci Taková a maková se dětem dostalo nejen mravoučného poučení zahaleného v notné dávce humoru, ale celé
představení bylo postaveno v říkadlové formě. Autorce se
podařilo poměrně závaţné téma zpřístupnit humornou a hravou formou i malému diváku. Hlavní hrdinky (podnikatelka
z velkoměsta, zvyklá na luxus a zahradnice, která miluje zahrádku, zvířátka a přírodu) se náhodně setkají, kdyţ podnikatelka svým luxusním vozem narazí do stromu poblíţ samoty,
kde v souladu s přírodou a bez elektřiny ţije zahradnice. Během dramatické situace jsou obě hlavní hrdinky „přinuceny“
zamyslet se a přehodnotit svůj dosavadní styl ţivota. Podnikatelka uznává, ţe je čas „zvolnit“, zahradnice naproti tomu
poznává, ţe není moţné oprostit se od okolního světa a ţít
samotářky. Obě si všímají, ţe nejsou na světě samy, ţe ţádný
extrém není dobrý, a ţe skutečné štěstí člověk nalezne jen
tehdy, kdyţ nezapomene, ţe má také srdce.
V autorské pohádce Kilo jablek pro krále se děti setkávají
s poněkud „jednoduchým“ králem Karlíkem, který (pokud
nezasáhne moudrá chůva nebo Karlíkův syn, princ Filip) vydává nesmyslné vyhlášky. Jedna z vyhlášek se stane osudnou,
neboť král zakáţe v království jablka a jabloně. Jablkem se
málem udusil a tak se nesmí jablka pěstovat. Vyţene chůvu a
místo ní dosadí do role rádce prohnaného a vypočítavého
Raťafáka. Ten usiluje o bohatství i celé království - a tak se
zbaví i prince Filipa, kterého pošle pro zlatá jablka pro nemocného krále aţ na „kraj světa“. Cestou se Filip seznámí
s loutkářem, jeho dcerou Markétkou a dráčkem, kterému raději chutnají jablka plná vitamínů neţ lidé. Na „kraji světa“ se
všichni setkají s chůvou, vezmou zlatá jablka a vrací se zpět
do království. Král Karlík mezitím poznává, jak jeho rozhodnutí bylo hloupé, ţe mu chybí i syn Filip, i chůva. Po návratu
se koná svatba a vysazování jabloní. Ve zdánlivě jednoduchém příběhu děti poznávají, jak snadné je vydat nesmyslné
nařízení a jak obtíţné je následky takového nařízení odstranit.
Obě představení ţáky zaujaly nejen hereckými výkony, ale
opět i velmi kvalitní scénickou výpravou, kulisami i zvukovými efekty.
V říjnu se čtvrťáci a páťáci zúčastnili i výuky dopravní
výchovy. Výuka probíhala ve dvou fázích - seznámení
s pravidly silničního provozu a s chováním v různých dopravních situacích, které mohou vzniknout a praktická jízda na
kole v různých dopravních situacích (na kruhovém objezdu,
na křiţovatkách se semafory i bez nich). V rámci praktické
jízdy ţáci museli dodrţovat pravidla silničního provozu a
uvědomili si, jak je důleţité pravidla silničního provozu dodrţovat a ţe (spíše neţ rychlá jízda) je nutné umět včas a dobře
zastavit, ukázat a odbočit.
Marie Růţičková, učitelka ZŠ

Číslo 11; ročník XV.

(pokračování ze strany 1)
Vzhledem k tomu, ţe po celou dobu našeho pobytu
v Bavorsku nám babí léto dopřálo nádherné počasí, z vrcholu
nejvyšší šumavské hory se nám otevřely nádherné výhledy
na celé pohoří a dvě ledovcová jezera – Velké a Malé Javorské (Großer und Kleiner Arbersee). Zdatnější jedinci se nespokojili s pouhou nenáročnou procházkou a dopřáli si další
výhledy ze zpřístupněných skalních útvarů.

foto -lfs-

ZASTÁVKA V LUDWIGSTHALU
Dopoledne třetího dne (čtvrtek 14. října) se neslo ve
znamení úklidu a balení věcí na zpáteční cestu. Ta byla ještě
spojená s prohlídkou Zwieselu, nákupy a zastávkou
v nedalekém Ludwigsthalu, kde se nachází volně přístupná
naučná stezka „Haus zur Wildnis“, kde byli k vidění kůň
převalský, vlk či rys. Neméně poutavá byla naučná expozice
v samotném centru stezky, kde se pomocí četných interaktivních tabulí mohou její návštěvníci seznámit s nejrůznějšími
zázraky přírody a věcmi, které se tak během okamţiku stávají ze zcela běţných nevšedními. Návštěvou naučné stezky
v Ludwigsthalu skončilo naše nevšední třídenní putování.
Zbývala jen zpáteční cesta přes Ţeleznou Rudu a Klatovy do
Kasejovic, která ţákům připomínala návrat domů a následně
do školních lavic.
Celá akce byla realizována v rámci dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce v
oblasti mládeţe a spolufinancování mezinárodních studijních
programů v roce 2010“, do kterého se Základní škola Kasejovice na jaře 2010 úspěšně zapojila jiţ potřetí. Díky projektu „Kasejovice – Zwiesel 2010“ získala kasejovická základní škola finanční příspěvek na realizaci celého projektu,
jehoţ hlavním posláním je zkvalitnit jazykové dovednosti
ţáků a umoţnit jim poznávat dějiny, kulturu, tradice a zvyky
na obou stranách česko-německé hranice.
Štěpánka Löffelmannová

Poděkování
Nově zvolení zastupitelé obce Oselce
Miloslav Cikán, Václav Houlík, Ing. Václav
Bumbička, Václav Panuška, Jiří Jirka, Jiří
Strnad, Pavel Kadič, Pavel Pechr a Pavel Fedák
děkují svým voličům za projevenou důvěru na další čtyři
roky. Je to pro nás čest, ale také povinnost dále se podílet
na rozvoji všech obcí.
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Netradiční formu výuky připravili pro ţáky kasejovické základní školy jejich učitelé v rámci projektu „Poznáváme
svůj kraj“, který škola realizuje od dubna roku 2009. Dopolední hodiny čtvrtka 21. října nestrávili ţáci osmého a devátého ročníku ve školních lavicích, ale v městečku Spálené Poříčí. Zde pro ně byla připravena návštěva Ekocentra Spálené
Poříčí spojená s přednáškou jeho pracovníků o významu,
smyslu a poslání vlastního centra, jehoţ součástí je rovněţ
záchranná stanice.
Ţáci tak měli moţnost seznámit se se strukturou národní sítě záchranných stanic v České republice. Dozvěděli
se, ţe v Plzeňském kraji se kromě Spáleného Poříčí nachází
záchranná stanice také v Plzni, Tachově a Rokycanech. Do
spálenopoříčské záchranné stanice se kaţdoročně dostane
přibliţně 300 divokých zvířat nejčastěji poraněných elektrickým proudem nebo sráţkou s dopravními prostředky. Výjimkou nejsou ani nesamostatná mláďata. Během přednášky
plnili ţáci připravené úkoly a aktivně se tak zapojili do programu, který pro ně ekocentrum připravilo. Následovala prohlídka vlastní záchranné stanice.
Součástí prohlídky ekocentra bylo rovněţ zhlédnutí
zajímavé prezentace doplněné odbornou přednáškou o kořenové čistírně odpadních vod, která byla v roce 1992 ve Spáleném Poříčí vybudována. Díky poutavé prezentaci se ţáci
dozvěděli, na jakém principu kořenová čistírna odpadních
vod funguje, v čem jsou její výhody a nevýhody a jaké druhy
rostlin jsou pro její osázení nejvhodnější (rákos obecný,
chrastice rákosovitá, orobinec, kosatec). Princip fungování
kořenové čistírny odpadních vod měli ţáci moţnost vidět
také v praxi, neboť návštěva spálenopoříčské čistírny byla

Číslo 11; ročník XV.

foto -lfs-

další částí programu.
Po ukončení návštěvy Ekocentra Spálené Poříčí se
ţáci odebrali na tamější zámek, ve kterém má sídlo Církevní
střední odborná škola Spálené Poříčí. Zde se ţáci dozvěděli,
ţe ve škole se vyučují dva nové obory – ekologie a ochrana
ţivotního prostředí a sociální péče – pečovatelská činnost. Při
prohlídce školy kasejovické ţáky nejvíce upoutalo školní
terárium.
Smyslem půldenní exkurze v rámci projektu
„Poznáváme svůj kraj“ bylo poskytnout ţákům nové a doplňující informace z předmětů přírodopis a ekologická výchova, dějepis a výtvarná výchova. Největší zastoupení zde měl
předmět přírodopis, jehoţ součástí je rovněţ ekologie. O historii Spáleného Poříčí a jeho napojení na Ţidovskou cestu na
Plzeňsku, na které leţí také městečko Kasejovice, se ţáci
dozvěděli od vyučujícího dějepisu. Úkolem předmětu výtvarná výchova bude výtvarné zpracování spálenopoříčského
renesančního zámku. Propojením těchto tří předmětů došlo
k uplatnění interdisciplinárních vazeb ve výuce, při které si
ţáci uvědomili vzájemnou propojenost přírodopisu, dějepisu.
a výtvarné výchovy.
Štěpánka Löffelmannová

Ve čtvrtek 26. října realizovala Základní škola Kasejovice druhou část projektu „Kasejovice – Zwiesel 2010“.
V dopoledních hodinách zavítali do kasejovické školy ţáci
ze školy ve Zwieselu. Po krátké prohlídce školních prostor
čekalo na fotbalová druţstva domácích a bavorských ţáků
přátelské utkání, ve kterém se tentokrát štěstí přidalo na stranu kasejovických ţáků. Po obědě byla pro ţáky obou škol
připravena návštěva nedalekého městečka Blatná a prohlídka
tamějšího vodního zámku. Po návratu do Kasejovic zbýval
uţ jen čas na rozloučení a návrat domů.
Díky setkání bavorských a českých ţáků
v Kasejovicích, tak měli ţáci z partnerské školy ze Zwieselu
příleţitost poznávat historii a kulturu na české straně a odbourávat tak pomyslnou hranici mezi oběma státy.
foto -lfs-

Štěpánka Löffelmannová
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Střední škola Oselce v souladu s programem celoţivotního učení zajistila odbornou stáţ v rámci projektu Otevřená brána 2010, programu Leonardo da Vinci. Od 10. září
2010 zajistila pro 29 ţáků druhých a třetích ročníků umělecko-řemeslných maturitních oborů odbornou třítýdenní stáţ
v jihozápadní Francii v městečku Tusson. Club Marpen se
řadu let zabývá rekonstrukcemi historických budov
v městečku a okolí. V Tussonu jsme byli jiţ potřetí a v rámci
odborného výcviku jsme plnili náročný pracovní program,
který se vykonával na odloučených pracovištích.
Skupina truhlářů pod vedením učitele Václava Jakubčíka vyrobila dřevěný zastřešený altán, který postavili ve
Villesoubis a zhotovila 55 čtverečních metrů stropu, včetně
podlahy v budově ze 17. století na pracovišti v Salles de
Villefagnan. V tamních zahradách pracovala i skupina kovářů pod vedením učitele Ladislava Mudry, která zhotovila tři
kusy laviček. Vedoucí výpravy Zdeněk Tauchen koordinoval
spolupráci s místními řemeslníky a ředitelem Clubu Marpen
panem Jackie Flaudem.
Jiţ tradičně se prezentujeme na místní slavnosti Národního dědictví, kdy mají občané moţnost obdivovat zručnost (a fortel) našich ţáků. Součástí pobytu byly i odborné

foto -vj-

foto -vj-
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exkurze, např. do města La
Rochelle, kde jsme viděli
přístav a pevnost Boyard,
v Rochefortu stavbu kopie
válečné lodě Hermionne
z l8. století, výrobu konopfoto -vjných lan, muzeum výroby
lodí a navštívili jsme nedalekou pevnost Brouage, která byla do 16. století ostrovem.
Poznali jsme i ţivot v regionu, vítězně sehráli fotbalový zápas a navštívili zbytky římského divadla, které se nacházelo
v oblasti našeho působení. V nedalekém městě Cognac měli
ţáci moţnost se seznámit s dobově zařízenou dílnou na výrobu dubových sudů.
Na závěr pobytu jsme obdrţeli mezinárodní osvědčení
o vykonané odborné stáţi Europass mobility a dostali srdečné
pozvání na další pobyt v roce 2012. Plánovaný program jsme
splnili a vraceli se domů přes Carnac, Bretaň, Normandii a
Paříţ. Asi největší odměnou pro ţáky byla návštěva zámku
Azay-Rideau, a pláţe vylodění 6. června 1944 v Normandii.
Domů jsme se vrátili v pořádku, zůstanou hezké vzpomínky i
kus dobře vykonané práce daleko od domova.
Václav Jakubčík

foto -vj-

foto -vj-
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Od 1. září letošního roku mají ţáci tříletého „učebního“
oboru Truhlář a čtyřletého maturitního oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské na Střední škole v Oselcích moţnost účastnit se moderního pojetí výuky odborných
předmětů.
Střední škola totiţ uspěla s projektem „Modernizace výuky odborných předmětů s vyuţitím ICT“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt byl zpracován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a z finanční podpory se podařilo zařídit multimediální učebnu určenou pro výufoto - msku odborných předmětů. Učebna se nachází přímo na úseku
odborného výcviku, coţ zajišťuje uţší, a tím pádem efektivnější propojení teorie a praxe. Ţáci odborného výcviku si mohou připravovat podklady pro zakázkovou výrobu ihned na pracovišti a naopak při teoretické výuce mají moţnost praktické ukázky. Učebnu mohou ţáci vyuţívat i v době, kdy neprobíhá vyučování, a to jak pro zpracování samostatných ročníkových a maturitních prací, tak pro vlastní potřebu.
Důleţitou částí projektu je pořízení programu na přípravu výroby nábytku Merick Calc 3000, který umoţňuje komplexní
přípravu na výrobu kancelářského a kuchyňského nábytku včetně přípravy nářezových plánů a vizualizace navrţeného nábytku ve 3D zobrazení. Zvládnutí programu zvyšuje kvalifikaci a moţnost uplatnění budoucích absolventů.
Ţáci se navíc mohou podílet spolu s učiteli na samotné tvorbě výukových materiálů, k čemuţ jim jsou k dispozici nové
notebooky, fotoaparát a kamera. Výukové materiály budou slouţit při výuce odborných předmětů a ţáci je budou moci vyuţívat pro samostudium, čímţ se v mnoha případech nahradí nákladné tištěné učebnice.
Projekt se ale netýká pouze hmotného vybavení učebny. Učitelé odborných předmětů si díky projektu zvyšují kvalifikaci
průběţným školením, které je zaměřeno na ICT dovednosti a tvorbu vhodných multimediálních výukových materiálů, coţ
zajišťuje aplikaci kvalitních a kreativních metod výuky.
Podrobné informace o projektu a SŠ Oselce naleznete na www.stskolaoselce-projekt.estranky.cz. Osobně se můţete přijít
podívat v rámci dne otevřených dveří 2. prosince 2010, při kterém proběhne sedmý ročník kovářského dne.
Za SŠ Oselce Milan Sluka

Dne 11. října 2010 se ţáci 2. stupně ZŠ Kasejovice
vypravili jako kaţdoročně do příbramského Divadla Antonína Dvořáka, kde zhlédli představení dle stejnojmenného dobrodruţného románu „Dvacet tisíc mil pod mořem“, jehoţ
autorem je Jules Verne.
Děj příběhu se odehrává roku 1866 v Americe, kam
se aţ z Anglie dostal článek o jakémsi mořském tvorovi napadajícím a potápějícím lodě. Neradostnou zprávu se dozvěděl i profesor Aronnax a se svým sluhou ihned přijali pozvání
od kapitána Farrroglita na loď Abraham Lincoln, se kterou
propluli snad všechny oceány a moře, avšak bezúspěšně. Obludu ne a ne najít. Aţ jednou večer spatřili světelnou záři
vycházející kousek od lodi a s nadějí se vydali příšeru pronásledovat. Ta se však místo útěku otočila a plula směrem k
lodi, jíţ následně srazila, a profesor se svým sluhou spadli do
vody. Zachránil je harpunář, jenţ seděl na hřbetu toho nezná-

mého tvora, který k jejich překvapení nebyl ţádná obluda,
nýbrţ ponorka. Z té vylezli čtyři muţi a vtáhli profesora i se
sluhou dovnitř. A vzhledem k tomu, ţe by mohli vyzradit
tajemství, se z ponorky uţ nikdy neměli dostat. Časem se ale
s kapitánem ponorky Nemem spřátelili a nechtěli se za ţádnou cenu smířit s faktem, ţe by měli aţ do konce ţivota ţít v
jeho ponorce a nikdy více nevkročit na pevninu. Šance se
naskytla aţ v Atlanském oceánu. Na člunu se z ponorky dostali do velkého víru, k jejich štěstí je ale na pobřeţí našli
rybáři. Osud kapitána Nema jim i nám však zůstal neodtajněný.
Divadelní hra upoutala diváky svým netradičním
zpracováním, kdy si herci ve všech dějstvích vystačili
s jednoduchými moderními kulisami. Nebáli se rovněţ pracovat s pro divadlo ne zrovna běţnými rekvizitami, jakými zde
byla např. ponorka na dálkové ovládání a vystupovat
v atypických kostýmech. Mluvené slovo prokládali herci
zpěvem, čímţ výrazně přispěli k oţivení celé hry. Netradiční
pojetí divadelního představení pomohlo ţákům zábavně se
seznámit s literaturou 19. století a z příbramského divadla
odcházeli s příjemnými záţitky.
Hana Procházková, ţákyně 9. třídy ZŠ Kasejovice
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Podzimní vzpomínání na jarní putování
v rámci projektu

Dne 16.6. a 17.6. 2010 jsme se s KOD vydaly na výlet
do Chanovic. Cestu Kasejovice - Bezděkov jsme absolvovaly
autobusem, ale z Bezděkova do Chanovic jsme šly hezky
pěšky! Kdyţ jsme dorazily do cíle - ubytovny, přivítala nás
příjemná paní správcová, která nás s prostory ubytovny seznámila.
Poté jsme si daly věci na pokoje a šly jsme s paní průvodkyní na prohlídku skanzenu. Starobylá obytná a hospodářská stavení nám dala představu, jak se dříve ţilo a také jak
dřevo stromů bylo nepostradatelným a jedinečným stavebním
materiálem.
Kdyţ jsme se z prohlídky vrátily, šly jsme do svých
pokojů, kde jsme půlhodinku měly „osobní volno“, a tak
jsme si zahrály poker. Potom jsme se s další paní průvodkyní
odebraly do zámecké zahrady, kde jsme viděly vzácné stromy liliovník tulipánokvětý a křehovětvec ţlutý.
Po prohlídce parku jsme se vydaly do obchodu, nakoupily převáţně jídlo a pití a vrátily se do našeho dvoudenního domova. Tam jsme si daly večeři, kterou jsme si samy
bez úrazu uvařily a vyrazily na naučnou stezku. Na ní nás
zaujala především nová rozhledna, tehdy ještě veřejnosti nepřístupná.
Po příchodu jsme si odpočinuly a mohly jsme zahájit
diskotéku. Protoţe jsme během ní snědly veškeré nakoupené
jídlo, musely jsme to všechno zase vytancovat, aţ do samé
hodiny duchů. Ale kdyţ jsme uklízely nádobí, něco zaklepalo
na okno! Všechny jsme se vyděsily, obzvlášť kdyţ jsme zjistily, ţe nejmladší účastnice Míša zmizela. Ale kdyţ se to
„strašidlo“ dostalo aţ na ubytovnu, ty nejodváţnější se odhodlaly jít mu vstříc. A tak jsme brzy zjistily, ţe strašidla
byla dvě. A kdo jiný by to byl, neţ naše paní učitelka a Míša!
Všechny jsme šly pak ještě trochu vystrašené do pokojů, kde
jsme se uloţily ke spánku.
Ráno jsme se nasnídaly a vydaly jsme se na exkurzi
do dřevařské společnosti HAAS Fertigbau, kde jsme sledovaly celý proces zpracování dřeva a vyslechly zajímavou přednášku. Ale to nejkrásnější teprve přišlo! Průvodce nás zavedl
do ukázkového domu, který byl překrásný, všem nám málem

Český červený kříţ
srdečně zve
na setkání s cestovatelem
Františkem Šestákem

v pondělí 15.11. v 18 hod.
v Kulturně společenském
centru Kasejovice.

Číslo 11; ročník XV.

vypadly oči z toho přepychu. Jaký kontrast se staveními ve
skanzenu! Kdyţ jsme se dostatečně pokochaly, nastoupily
jsme cestu do ubytovny, kde jsme se naobědvaly a zabalily
věci do batohů.
Nakonec nás čekala poslední výprava - zámek, Galerie nositelů tradic lidového řemesla a Tradiční řemesla Pošumaví. Kdyţ jsme si vše prohlédly, došly jsme si pro naše
zavazadla a vydaly se k našim skutečným domovům. Opět
Chanovice - Bezděkov pěšky a Bezděkov - Kasejovice autobusem. Do Kasejovic si pro nás přijeli rodiče.
Byl to výlet, který stál za to opustit na dva dny školu ☺.
Všem se nám moc líbilo! A tímto také děkujeme Mgr. Pavle
Šimsové za moţnost se výletu zúčastnit!
Účastnice zájezdu: Tereza Grešáková, Natálie Cihlová, Jiřina
Forejtová, Martina Klásková, Jana Stará, Kristýna Zelenková, Dominika Rezková, Michaela a Kristýna Šímovy a také
samozřejmě naše paní učitelka Pavla Šimsová.
Vyprávěla Nikola Kebrlová

A co ještě dodat
Celý výlet do Chanovic jsme realizovali ve spolupráci s ředitelem klatovského Vlastivědného muzea Dr. Hostaše p. Mgr.
Smolíkem a za podpory starosty Chanovic p. Kláska, kterým
chceme touto cestou ještě jednou poděkovat. Poděkování téţ
patří i všem milým průvodkyním a p. průvodci, kteří se nám
během pobytu věnovali. Zapomenout nesmíme ani na ředitelství ZŠ Kasejovice, které děvčata na akci uvolnilo.
Za Klub otevřených dveří Mgr. Pavla Šimsová

Město Kasejovice a ZO Českého zahrádkářského svazu
si vás dovolují srdečně pozvat
na podvečer krásné hudby, na výběr vánočních koled,
pastorel, duchovní hudby, arie antiche.
Těšíme se na vás
v neděli 19. prosince 2010 v 16 hod.
v Kulturně společenském centru
(bývalá Obecná škola) v Kasejovicích
Účinkují:
Adéla Váňová - Mičková - soprán
prof. Jan Štěpán - housle
Veronika Husinecká - klavírní doprovod
Vstupné: 80 Kč dospělí, 50 Kč děti
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Boţena Štěpánková
Anna Tothová
František Kovařík
Josef Hulač
Jarmila Šímová
Růţena Šampalíková
Růţena Krejnická
Marie Nesvedová
Boţena Vokáčová
Vlasta Sloupová
Helena Štípková
Milada Korejčková
Marie Staňková
Václav Kraček
Růţena Houšková
Anna Sedláková
František Červenka
Cecílie Topinková
Marie Kořánová
František Šlajs
František Bláha
Růţena Kubíková
Anna Šipatková
Marie Vodičková
Josef Rezek
František Veselý
Marie Muţíková
Marie Krejčová
Eva Sedláčková
Josef Mitaler
Anna Bečvářová
Boţena Bambasová
Alena Pruchová
Zdeňka Kaiserová
Jiřina Stupková
Vlasta Kališová
Jiří Marek
Jaroslav Měřička
Karel Bouše
Karel Hrubeš
Bohumil Flachs
Marie Bláhová
Jiří Jirka

Kasejovice
Kotouň
Starý Smolivec
Kasejovice
Ţivotice
Řesanice
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Kasejovice
Starý Smolivec
Újezd
Kasejovice
Starý Smolivec
Řesanice
Polánka
Polánka
Kasejovice
Hradiště
Nová Ves
Mladý Smolivec
Kladrubce
Kasejovice
Kladrubce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Chloumek
Doţice
Mladý Smolivec
Hradiště
Kasejovice
Zahorčičky
Kotouň
Kasejovice
Starý Smolivec
Oselce
Oselce
Kotouň
Radošice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Hradiště
Oselce

Marie Třeštíková, Kladrubce
Václav Pojer, Starý Smolivec
Růţena Valentová, Starý Smolivec
Blahoslava Hřídelová, Doţice
Jiří Spour, Budislavice
Bohuslav Kadlec, Oselce
Jiří Prokop, Kotouň

Číslo 11; ročník XV.

VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 8.00-13.00, 16.00-17.30
ÚTERÝ: 12.00 - 14.30 )
TELEFON: 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
 Barbara Cartland: Lásky krále Carola
 Stefanie Zweig: Nikde v Africe
 Susanna Kubelka: Druhé jaro Mimi Tulipanové
 Nora Robertsová: Vraţedná nevinnost
 Danielle Steelová: Muţi na ţenění
 Nora Robertsová: Zakletá země
 Catherine Coulterová: Večerní hvězda
Naučná literatura pro dospělé:
 Daniel Myerson: Krev a sláva
 Český kreslený humor XX. století
 Rodinná encyklopedie medicíny a zdraví
Literatura pro děti a mládeţ:
 Lucky Luke - Poklad Daltonových
 Gosciny, Uderzo: Asterix a cesta kolem Galie
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
Nově zvolení zastupitelé Obce Mladý Smolivec děkují
voličům za důvěru.
Děkuji zastupitelům Obce Mladý Smolivec za práci
odvedenou ve volebním období 2006/2010 a všem
občanům, kteří se aktivně účastní života
a dění v obcích. Eva Kubová

Vojtěch Šampalík, Polánka
Mária Potůčková, Nová Ves
Jan a Filip Markovi, Doţice
Václav Šipula, Starý Smolivec

Měl jsi nás rád, my tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a ty jsi musel odejít.
Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Dne 27. listopadu uplyne 1 smutný rok,
co nás navţdy opustil pan Václav Matoušek
ze Starého Smolivce.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Říjen 2010
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Číslo 10; ročník XV.
Co se nám povedlo:

☺ 1. místo ve sběru ţaludů a kaštanů
pro ZOO Plzeň z 57 zúčastněných
škol
☺ 2. místo jednotlivců pro Dominika
Hromadu - 148 bodů z 994 zúčastněných dětí
Těšíme se na jarní setkání v ZOO Plzeň
se zvířátky a organizátory akce a samozřejmě na odměnu.
☺ Dýňohrátky - vytváření panáčků z
dýní společně s rodiči
Jaký listopad - takový březen...
Zkusme trochu otevřít oči, rozhlédnout se
kolem sebe a hned vidíme plno barev spadaného
listí, lákající nás k procházkám přírodou. Neváhejte
a pozvání přijměte. Sluneční paprsky rozdělily celé
zemi roční zásobu zlata. Toto období je mezidobí mezi měsíci plnými ţivota
a měsíci ticha a spánku. My však ve školce lenošit nebudeme. Čeká nás zase
spousta zajímavých činností.

foto -il-

Těšíme se:

☺
☺

Canisterapie - projekt „Poznej svého psa“. Cílem tohoto setkání se speciálně
vycvičeným psem je naučit děti správně zacházet se psem, jak zabránit útoku
psa a jak se zachovat, kdyby přece jen zaútočil.
Podzimníček - společné tvořeníčko rodičů a dětí - výroba podzimního strašidýlka - vyzdobíme společně školku

☺

ještě dvě návštěvy solné jeskyně v Miroticích - blahodárně působí na imunitu, dýchací cesty, alergie a moc se nám tam líbí

☺

adventní inspirace s paní Beranovou z květinářství „Slunečnice“
- 25.11. od 15.30 hod. v MŠ. Zveme všechny rodiče a kamarády na toto zajímavé a inspirativní odpoledne.

foto -il-

foto -il-

Slunce, slunce, sluníčko
pojď si pohrát maličko.
Sluší ti tvé zlaté šaty,
vypadáš jak míček zlatý.
Z velké dálky k vám
teplo posílám.

foto -il-

☺ divadelní představení divadélka Dráček „Lesní skřítci“

☺ drakiáda
Obrázek Honzíka Flachse.

Vydáme se do vesmíru na vandr
s básničkou, stačí slova, stačí noty,
nemusíš mít skafandr.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ

Ve čtvrtek 7. října se na Hulačových louce sešly děti, aby se
jiţ tradičně zúčastnily dalšího ročníku drakiády, kterou pro ně
pravidelně na podzim organizuje kasejovická mateřská škola.
V pouštění draků přišli své ratolesti podpořit také jejich rodiče, prarodiče a sourozenci. Během čtvrtečního odpoledne
vzlétli k oblakům draci a dráčci rozmanitých tvarů a barev a
oţivili tak doposud šedé nebe. Přestoţe se některým papírovým, igelitovým a látkovým letcům do nebe příliš nechtělo,
nakonec se nechali alespoň na malou chvilku přesvědčit, aby
viděli jaké to je, dívat se na svět z výšky. Na závěr drakiády
čekala na její malé účastníky sladká odměna. Poděkování patří
učitelkám mateřské školy za přípravu a organizaci letošního
ročníku drakiády a také všem, kdo se jí zúčastnili.
Štěpánka Löffelmannová

foto -il-
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> Oddlužíme Vaši nemovitost!

Prodám:
● stolní rozbrušovačku s kotoučem o průměru 350 milimetrů, se třemi náhradními kotouči
● dvě stavební kozy
● míchačku na maltu o obsahu cca 1 kolečko. Reverzní
přepínač (na jednu stranu míchá, na druhou vyhazuje)
● plechové stavební kolečko na bantamu (nová korba a
nová pneumatika)
Cena dohodou. Kasejovice, tel. 776 668 171.
Prodám akumulační kamna, velká výhřevnost 8 kW. Barva
kombinace hnědá a béţová, velmi pěkné. Cena 4 000 Kč.
Tel. 723 571 323.

Máte problémy se splácením svých úvěrů,
půjček, odvodů a jiných záležitostí?
Máte exekuce na nemovitosti, majetku,
hrozí Vám dražba, vystěhování apod.?
Chcete v klidu spát a dál bydlet ve vlastním ?
Zavolejte, nebo pošlete sms nám: 775 583 509.
Neslibujeme, ale řešíme
- 15 let zkušeností!

otevřeno kaţdou středu
9 - 16 hod.
i bez objednání

Mobil 602 763 419

SDH ŘESANICE
A KLUB PŘÁTEL ZELENÉ SEDMY
Vás srdečně zvou k účasti na 7. ročníku turnaje

o putovní pohár a další ceny
Termín konání: 20. listopadu 2010 od 13 hod.
Místo konání: Řesanice - kulturní zařízení
Startovné : 200 Kč včetně občerstvení
Podmínky soutěţe:
- včasná prezentace do 12.30 hod.
- sportovní vystupování a dodrţování pravidel a řádů
- respektování výroků rozhodčích
Soutěţ: turnaj je otevřený, hraje se desetihaléřový volený
mariáš podle pravidel platných v Řesanicích
Na vaši účast se těší vyznavači mariáše!

* sekání zahrad * kompletní servis od a do z * sekání
zahradním trakůrkem * sečení motorovou kosou *
příprava záhonů * výsadba květin a pletí * závlahové
systémy * prořezávání stromů * stříhání ţivých plotů
a okrasných keřů * dále nabízíme realizaci pergol,
plotů, vrat a kompletní tesařské a pokrývačské práce
* psí boudy * suchá wc atd. *
DÁLE:
Prodej pb lahví 10 kg = 310Kč 2kg = 80 Kč
- předem nás kontaktujte na tel. 607 707 580.
Pořádání soukromých akcí
- narozeniny, večírky, školení, předváděcí akce
na tel. 607707580.
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