ČERVEN 2011

Cena 3,- Kč

Číslo 6; ročník XVI.

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

foto -vj-

Na neděli 11. května připravili členové TJ Sokol
Kasejovice a Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kasejovice ve spolupráci s městem Kasejovice pro děti odpoledne
plné her, soutěţí a zábavy. Za slunečného počasí se u příleţitosti Mezinárodního dne dětí přišli na fotbalové hřiště pobavit nejen děti, ale také jejich rodiče. Děti si mohly vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky, přetahování lana, hod míčem na cíl a
další soutěţní disciplíny. Za splnění připravených úkolů dostaly děti sladkou odměnu, za stoprocentní výkon kupon
v podobě čtyřlístku, který jim přinesl výhru, jeţ si vytočily
na kole štěstí.
Soutěţení bylo doplněno ukázkami hasičské techniky a výcviku psů, se kterým do Kasejovic zavítali členové
blovického kynologického klubu. Na závěr oslavy dne dětí
připravili kasejovičtí hasiči pro děti pěnovou koupel. Pobyt
v pěnových lázních a následné „očištění“ v kádi s vodou
zakončily nedělní odpoledne. Pro všechny zúčastněné bylo
připraveno bohaté občerstvení, které si mohli malí i velcí
zákazníci zakoupit nejen v bufetu, ale také v lesním stanu,
kde obsluhovaly paní „muchomůrky“. Poděkování patří
všem, kdo se na přípravě dětského odpoledne podíleli a zaslouţili se o jeho hladký průběh.
Štěpánka Löffelmannová

Kulturně společenské centrum
srdečně zve na

18. a 19. června a 25. a 26. června od 9 do 16 hod.
Kulturně společenské centrum Kasejovice
Vystaveny budou kaktusy z několikatisícové sbírky
Pavla Růta, který bude osobně po celou dobu přítomen
a přispěje radou kaţdému, kdo zatím nemá potřebné
zkušenosti a znalosti.

Konec školního roku a dva prázdninové měsíce jsou
velmi blízko. Je proto dobré si říci, co se povedlo a co zůstalo pro další rok. Práce vedení i učitelů a vůbec všech zaměstnanců ZŠ i MŠ se dařila. Obě školy připravily odcházející
ţáky na to, co je čeká po prázdninách. Za součinnosti s rodiči
byla jistě vybrána střední škola tak, aby odpovídala jejich
zájmu a schopnostem. Všichni po prázdninách nastoupí na
školy, které si vybrali a určitě budou úspěšní ve škole i v
ţivotě.
Spolupráce školy a obce byla bez problémů a to včetně ZUŠ. Zvláště bych chtěl ocenit účast školy při oslavách
vítězství 8.5.2011 a prezentaci práce krouţků při vánoční
výstavě v kulturně společenském centru. Ţáci byli úspěšní v
celé řadě vědomostních, kulturních a sportovních soutěţích a
vedení města při školní akademii 11.5. 2011 ocenilo nejlepší,
a to: Annu Maškovou, Pavlínu Vodičkovou, Martina Fialu,
Adélu Červenou, Michaelu Juráčkovou, Lukáše Slavíčka a
Barboru Brabcovou.
Mám radost z toho, ţe do 1. třídy pro školní rok
2011/2012 je zapsáno 30 dětí, které budou rozděleni do dvou
tříd. Nutnost zvýšit kapacitu MŠ z 50 na 56 dětí svědčí o
dobré práci všech ve školce a zájmu rodičů o umístění dětí v
naší MŠ. Toto dává i určitou záruku naplnění tříd v ZŠ i v
dalších letech. Obec má zájem na dalším zlepšení podmínek
pro práci ve škole v oblasti vybavení pro výuku, dále chceme
rekonstuovat atletický ovál, provést o prázdninách některé
drobné opravy v ZŠ i MŠ. Děkuji za kvalitní práci a dobrou
reprezentaci všem pracovníkům ZŠ, MŠ a ZUŠ i ţákům za
jejich zájem o práci na svém vzdělávání. Všem přeji krásné
prázdniny, aby si odpočinuli a zdraví mohli pokračovat v
příštím školním roce.
Václav Červený, místostarosta města Kasejovice

Sportovní areál ve Starém Smolivci
v sobotu 25. června 2011 od 13.oo hodin.

Sportovně-společenské klání obcí
Hradiště
Kasejovice
Mladý Smolivec
Nezdřev
Oselce
Chanovice
Občerstvení po celé odpoledne a večer.
Po skončení soutěže bude následovat veselice s hudební
skupinou ASFALT pro všechny generace.
Jednotné vstupné od dvanácti let je 60,- Kč.

Všichni jste srdečně zváni.
Pořádá Obec Mladý Smolivec
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První dokončený projekt v letošním roce je tu. V dubnu
jsme úspěšně dokončili projekt „Památníky, paměť svědomí,
svědomí paměti. Tento projekt byl zaměřen na rekonstrukci
památníků obětem první a druhé světové války v obci Mladý
Smolivec, Starý Smolivec, Doţice a Budislavice. Součástí
tohoto projektu byla dobrodruţně naučná hra „Zapomenutými
místy do historie Smolivecka“, kterou jsme s našimi dětmi a
mládeţí absolvovali vloni 7. 8. 2010, a která měla velký
úspěch. Rekonstrukce zahrnovala u památníků novou kamennou podezdívku, nové oplocení, vyčištění, renovaci a hydrofobizaci pomníků, úpravu a ozelenění terénu v okolí. Rekonstrukce Boţích muk obnášela osazení kamenného podstavce
novým litinovým kříţe a úpravu prostranství. Smírčí kříţ, který byl stěţejní částí rekonstrukce historických objektů – památek, byl obnoven téměř do původní podoby. Původní kříţ byl
z jednoho kusu kamene, bohuţel byl v 70. letech zničen a zbyla jen horní část kříţe bez těla. Naší rekonstrukcí jsme kříţi
chybějící část nechali zhotovit novou a kříţ jsme k tělu připojili. U kříţe byly vysazeny dvě lípy a instalována lavička
s informační tabulí, kde se dočtete něco o kříţích obecně, ale i
o historii kříţe smoliveckého, která se s největší pravděpodobností váţe k bitvě na Vraţdě z 6. října 1620. O veškeré texty
na informační tabule z historie či současnosti se nám postaral
náš dvorní historik Karel Kabátník, kterému patří velký dík.
Celkové náklady na projekt byly 800.164,- Kč včetně
DPH, dotace, kterou bychom měli obdrţet ve výši 600.576,Kč. Leadrovskou dotaci získáme prostřednictvím MAS sv.
Jana z Nepomuku, fiche 1 Obnova nemovitého dědictví regionu, z programu PRV, opatření Realizace místní rozvojové
strategie.
Věříme, ţe jsme touto rekonstrukcí zkrášlili části našich obcí a rozhodně jsme vzdali čest padlým hrdinům našeho
území, kteří bojovali v I. a II. světové válce, a kteří za naše
práva a ţivoty poloţili ţivoty své….
Čest jejich památce!
Eva Kubová

Číslo 6; ročník XVI.

RADA MĚSTA KASEJOVICE:
projednala a doporučila ke schválení - závěrečný účet za
rok 2010. V tomto roce hospodařilo město se celkovými
příjmy 27 939 278 Kč a s celkovými výdaji 17 304 490
Kč, z čehoţ vyplývá saldo rozpočtu 10 634 788 Kč.
stanovila termín a program konání schůze zastupitelstva
města Kasejovice na 8.6.2011 v Kladrubcích
schválila dodavatele stavby rekonstrukce zdravotního
střediska - oprava střechy. Ze čtyř nabídek byla pro nejniţší cenu vybrána firma Boris Kapr.
souhlasí s realizací stavby kabin a sociálního zařízení TJ
Sokol Kasejovice s podmínkou, ţe pozemky i stavba
budou v majetku města
schválila finanční příspěvek Českému svazu chovatelů ve
výši 10 000 Kč na konání tradiční výstavy
navýšení počtu dětí v MŠ z 50 na 56 osob
prodlouţení nájmu nebytových prostor v Řesanicích čp.
11 - p. Kopřivovi a p. Pohankovi

Ve čtvrtek 26. května
se ţáci sedmé a osmé
třídy vydali na školní
výlet směrem Česká
Amerika. První zastávka nás dovedla do
Dobříše na krásný
zámek. Nejvíce nás
zaujala
francouzská
zámecká zahrada, kteZámeckou zahradu nakreslil
rou
jistě
známe
Jan Šimůnek
z oblíbené
pohádky
Princezna ze mlejna. Dalším cílem našeho poznávacího výletu byla Velká Amerika. Následovala prohlídka Berouna a
návštěva tamějšího medvědária, ve kterém dnes pobývají
hrdinové dětského večerníčku – medvědi Vojta, Kuba a Matěj. V berounském lesoparku jsme kromě medvědů navštívili
rovněţ městskou rozhlednu. Potom uţ nám nezbývalo nic
jiného, neţ se nalodit do autobusu, a vydat se na cestu
k domovu.
Ţáci 8. ročníku

Zámek Dobříš nakreslil Josef Chaloupka.
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ SCHVALUJE:
rozpočtové opatření č.2/2011
kupní smlouvu na prodej částí pozemků p.č.614 a
p.č.618 v k.ú. Bezděkov ze dne 25.1.2011
výměnu a prodej obecních pozemků dle geometrického
plánu č.136-18/2011 ze dne 6.4.2011 za daných podmínek
zadání zpracování ţádosti na dotace na část projektu KC
Bezděkov-hasičská zbrojnice
prodejní cenu obecních pozemků v intravilánu obce
pojištění zastupitelů za finanční škodu způsobenou obci
chybným rozhodnutím u pojišťovny Kooperativa
zadání vypracování nové pojistné smlouvy na pojištění
majetku obce Hradiště u pojišťovny Kooperativa
návrh zadání Územního plánu ÚC Hradiště
pronájem obecního bytu v přízemí čp.41 v Bezděkově
paní M. S.
BERE NA VĚDOMÍ:
informaci o prodeji obecního bytu v čp.77 v Hradišti
informaci o sběru velkoobjemového odpadu v obci

Zveme vás na

3. července 2011 v 11. 30 hod
Mši svatou bude slouţit kasejovický farář
R. K. Paruszewski.
Kulturní komise při OU Hradiště připravila pro všechny
maminky a babičky oslavu
dne matek v pátek 6.května v
bezděkovské škole. Přicházející ţeny přivítali s kytičkou zastupitelé obce. Setkání
zahájil Kája Čada hrou na
harmoniku, pak následovalo
vystoupení pana Chaloupka,
který hrou na dudy a vtipným
vyprávěním přítomné velice
pobavil. Mohu říci, ţe se
nám tato akce povedla a
všichni se dobře bavili.
-hp-

Zapisování dětí do cestovních dokladů (pasů)
rodičů končí
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění
zákona č. 197/2010 Sb., ruší s účinností od 1.7.2011
zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů.
Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do
26.06.2012. To znamená, ţe po 26.6.2012 bude moci dítě
cestovat do zahraničí pouze s vlastním
cestovním dokladem.

Číslo 6; ročník XVI.

Řekne se: kolaudace. Kolik je s touto akcí spojeno nadějí a
stresů? Kolaudace realizovaného projektu "Nezdřev - splašková gravitační kanalizace a ČOV 120 EO" (tak se oficiálně
stavba jmenuje) se konala 10. května za příjemného slunečna,

Budova čistírny odpadních vod v Nezdřevě.
a to nejen toho meteorologického. Členové komise vydali ve
svých příslušných oborech se stavbou souhlasné stanovisko.
Jako snad kaţdé české kolaudační řízení i to nezdřevské provázely poslední dodělávky před očima komise. Třeba terénní
úpravy u budovy vlastní čističky. Z toho byl starosta Petr
Chlanda málem na infarkt (jen lehký). Hlasy lidu však tuto
drobnost komentovaly příznivě: aspoň je vidět, ţe se tady
pracuje. Toho, ţe těsně před příchodem komise narychlo připevněná povinná tabulka s informací o finanční pomoci EU
ztratila svoji správnou polohu a výrazně se sklonila doleva, si
komise snad ani nevšimla. Mírný šok zaţil u přečerpávací
stanice ing. Jiří Levý, šéf odboru výstavby a ţivotního prostředí v Nepomuku. Přeslechl upozornění, ţe na ráno čerstvě
poloţený beton se nemá vstupovat, a pak s omluvami rukou
urovnával plochu poznamenanou jeho mělkými stopami.
Při obědě, který následoval po prohlídce stavby v nezdřevské
hospodě, chválili pozvaní starostové okolních obcí
(hradišťská Jaroslava Ladmanová, chanovický Petr Klásek a
oselecký Miloslav Cikán), jak vybudování čističky prospělo
vzhledu obce. Zmizela totiţ spousta křovin při komunikacích
a náhle je prostor Nezdřeva širší a vzdušnější. Také oprava
rozkopaných částí silnice její dříve ne zrovna ideální stav
výrazně vylepšila. Zjednodušeně řečeno úhrnný dojem z činnosti pracovníků provádějící firmy (Nezdřeváci jim říkají
Šafandovci) byl pozitivní. S tím potom ladilo i následné setkání části nezdřevského zastupitelstva s těmito zaměstnanci,
rovněţ v místní hospodě. Vzpomínalo se na těţkosti výstavby - mrazivé počasí a místy skalnatý terén, který byl velkým
oříškem - i na chvíle pohodovější, kdy díky písčitému podloţí
na trase šla práce rychleji, neţ se čekalo. Při pivíčku se probraly všemoţné záleţitosti i ty, které se čističky netýkaly.
Bylo to prostě uvolněné odpoledne. Jak později Nezdřevští
říkali: za tu práci, kterou tady odvedli, by si to Šafandovci
zaslouţili ještě alespoň jednou. Mysleli pochopitelně to příjemné posezení.
Nyní čeká Nezdřev finále. Připojení jednotlivých domů na
čističku (zkušební provoz byl zahájen 20. května) a úředně
předepsané uzavření akce. Díky za ni patří patří všem, kteří
se na ní podíleli, a není třeba je jmenovat. Byl to, jak se říká,
běh na dlouhou trať, vţdyť úmysl čističku vybudovat je hodně dávného data a první projektová dokumentace k územnímu řízení byla zpracována v roce 2003. Záměr se konečně
změnil ve skutečnost - Nezdřev, obec se 118 stálými obyvateli, má čističku odpadních vod a splaškovou kanalizaci.
Jiří Čepelák
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Přelet nad Veským rybníkem ve Lnářích
Byl krásný květnový podvečer. Slunce na obloze se klonilo k západu,
vanul mírný vánek a v krajině panoval klid. U manţelů Ireny a Karla Ţákových
však vrcholily přípravy na dlouho odkládané uskutečnění nevšední akce ke
kulatým narozeninám. Ty měla paní Irena a od svých dětí dostala dárek, na
který se nezapomíná po celý zbytek ţivota. Zvýšení hladiny adrenalinu se stupňovalo od okamţiku, kdy se manţelé domluvili s pilotem, ţe let vyhlídkovým
balonem je moţné, díky povětrnostním podmínkám, uskutečnit právě v pondělí
23. května 2011 v 18:30 hod.
Původně plánovaný start z „letiště“ za Mladým Smolivcem směrem na
Starý Smolivec byl na poslední chvíli změněn na louku u bývalého mlýna Lomice. Po krátké přípravě byl balon nachystán ke startu. V doprovodu zkušeného pilota unášel balon mírný vítr nad krajinou směrem na Blatnou a manţelé
Ţákovi si vychutnávali první chvíle letu a pohled na krajinu z ptačí perspektivy. Při letu měli dostatek času pořídit si spoustu hezkých fotografií. Ze země
fotografoval start, let i přistání balonu doprovodný personál, aby vzpomínkový
dokument byl kompletní.
Let trval přibliţně hodinu a pilot vyhlíţel vhodnou loučku pro bezpečné přistání. Většina rovných ploch byla však oseta nejrůznějšími plodinami, ale
náhle se jako zázrakem objevila posečená louka kousek za Kocelovicemi, směrem na Hajany. Přistání bylo hladké, bez problémů a dramatických situací. Po
přistání a zabalení balonu byli manţelé Ţákovi přijati do cechu balonářského a
obdrţeli pamětní (křestní) list.
Krátce po přistání se ozval v kapse paní Ireny mobilní telefon. Po obvyklých
otázkách o duševním i fyzickém stavu po přistání si vyţádal mobil její vnuk,
který všechny přítomné rozesmál zvídavou otázkou: „Babi, a nevypadl někdo
z balonu?“
Text a foto: Zdeněk HŘEBEJK
Publikace „Hradiště historie a současnost“

Fotografie z Dětského dne v Kasejovicích.

Na OÚ v Hradišti jsou ještě
pro zájemce v prodeji publikace o obci Hradiště, vydané
u příleţitosti prvního setkání
rodáků a přátel obce Hradiště,
jejíţ vznik se datuje v letech
1227 – 1228. Dále je pro
zájemce v prodeji publikace o
obci Zahorčičky a publikace
„Bezděkov historie
a současnost“
Kontakty: tel: 371595129,
E-mail:
obec.hradiste@blatna.net .

foto -vj-
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SCHVALUJE:
rozpočtové opatření č. 3/2011 a 4/2011
pronájem pozemku p. č. 404 KN v k. ú. Mladý Smolivec o
výměře 574 m2 za cenu 1 Kč/m2 panu Miloši Lederbuchovi
z Mladého Smolivce
prodej pozemku p. č. 425/16 KN v k. ú. Radošice o výměře
1029 m2 za cenu 20,- Kč/m2 a za náklady spojené s prodejem ve výši 4000,- Kč paní Janě Čečilové z Prahy
prodej pozemku p. č. 425/5 KN k. ú. Radošice o výměře
3000 m2 za cenu 20,- Kč/m2 a za náklady spojené
s prodejem pozemku ve výši 4000,- Kč manţelům Bláhovým z Plzně
schvaluje prodej pozemku p. č. 163/4 KN k. ú. Starý SmoliNejvětší závod traktorů v České republice
vec o výměře 2009 m2 a cenu 20,- Kč/m2 a za náklady spoDožická
traktoriáda se již po deváté pojede
jené s prodejem pozemku ve výši 4000,- Kč paní Zuzaně
v úterý 5.7.2011 v obci Dožice.
Krejčíkové ze Starého Smolivce a panu Lukáši Procházkovi
K vidění bude sto traktorů, které se utkají ve
z Roţmitálu p. Třemšínem
rozpočtový výhled na roky 2011-2015
dvoukolovém závodu na 1200 m dlouhé terénní trati.
uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručiteNechybět bude doprovodný program, dostatek
lem Obcí Mladý Smolivec a bankou Česká Spořitelna a. s.
občerstvení a atrakce pro děti.
Praha na ručení k úvěru pro MS Stráţ ve výši 400 tis. Kč na
Přijďte se podívat na závody, na které
předfinancování projektu Centrum Mysliveckého sdruţení
se nedá zapomenout!
Stráţ, na který má MS Stráţ přiznanou dotaci
předběţně ţádost ţen z Doţic na rekonstrukci Doţické
knihovny a tělocvičny s tím, ţe se nejprve nechá zpracovat
Kulturně společenské centrum pořádá výlet na
projekt, zjistí se nutný rozsah rekonstrukce, podmínkou pro
zahájení rekonstrukce je získání dotace na tuto akci
úhradu nákladů za vymalování a rekonstrukci hostince
v Mladém Smolivci, které paní Marková provedla ve vlastní
reţii, ve výši 3900,- Kč, coţ znamená prominutí tří měsíčních nájmů za pronájem hostince paní Kateřině Markové
NESCHVALUJE:
předběţnou ţádost na prodej pozemku p. č. 163/8 KN k. ú.
Starý Smolivec za cenu 20,-- Kč/m2 o výměře 1546 m2 a za
náklady na zaměření ve výši 4000,-- Kč panu Ondřeji Liškovi z Prahy
předběţnou ţádost na prodej dvou pozemků p. č. 163/6 KN
a 163/7 KN v k. ú. Starý Smolivec oba o výměře 2704 m2
paní Petře Kubecové a panu Petru Arnoštovi z Plzně
BERE NA VĚDOMÍ:
kontrolu usnesení 4/11
ţádost pana Frolíka z Prahy na prodej pozemku p. č. 616/26
KN v k. ú. Budislavice a pronájem pozemku se studnou v k.
ú. Budislavice na pozemku p. č. 616/5 s tím, ţe se nejprve
nechá zaměřit část pozemku 616/26, kterou chce pan Frolík
kupovat, záměr prodeje a pronájmu se zveřejní a poté bude
rozhodováno o prodeji a pronájmu
informaci o nepřiznaných dotacích na projekty Formanská
stezka Starý Smolivec – Doţice, Dětské hřiště v MŠ U veverky a přiznané dotaci na projekt Výměna oken v kostele
sv. Michaela Archanděla v Doţicích ve výši 50 tis Kč
z programu obce s rozšířenou působností
informaci o provedeném přezkoumání hospodaření Obce
Mladý Smolivec za rok 2010
ţádost na prodej pozemku p. č. 425/15 v k. ú. Radošice paní
Marie Bártové z Radošic s tím, ţe se nejprve zveřejní záměr
prodeje a poté bude rozhodnuto o prodeji

Zcela mimořádná prohlídka s výkladem do běţně
nepřístupného romantického zámku ŢINKOVY
před plánovanou rekonstrukcí - podruhé po roce 1993.

Cena za dopravu 35 Kč
Odjezd: Kasejovice náměstí 15.30 hod.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 6-15 let 20 Kč
Závazné objednávky v prodejně Drogerie u p. Jakubčíkové.

Informace na tel. čísle 602 429 346.
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Ţáci devátého ročníku se ke konci školního roku
seznamují s prací novináře. Věnují se různým publicistickým útvarům a pokoušejí se je naučit psát. A ţe vytvořit
fejeton, interwiew či reportáţ není zrovna lehké! Jejich
zdařilé pokusy o reportáţe ze školních akcí si můţete přečíst i vy a posoudit, jak se jim povedly.
„…. Modrou barvou nebe.
Modrou barvou nejkrásnější,
maminko, jen tebe!“ ozývají se
hlasy našich letošních prvňáčků.
V očích maminek jsou vidět
slzy štěstí, pýchy a hrdosti nad
jejich ratolestmi, které nám ukazují, co všechno se za jeden rok ve škole naučily…
Napjatá situace, nervozita, smíšené pocity a tréma nepřevaţuje jen u vystupujících ţáků, ale i u jejich
tatínků (kterých je dnes v tělocvičně opravdu málo), kteří
kaţdých několik minut pravidelně kontrolují hodinky a
duševně podporují dnešní čtvrtfinálové hokejové utkání
Česko – USA.
Na řadu přichází, jako dnes uţ několikrát, Hanka,
která opět naplňuje prostor krásnou hudbou a nádherným
zpěvem. Publikum znovu pilně naslouchá a přenáší se do
jiné reality. Do očí mi sice svítí zapadající slunce, ale i
přesto je pro mne zcela zřetelný obdiv diváků vůči naší
spoluţačce. Tentokrát je potlesk rozšířený o obdiv nad
schopností krásně zpívat i španělskou píseň a také naučit
se její text.
Na programu jsou pro nás připravená uţ jen dvě
vystoupení – jedno taneční a potom bude naše tělocvična
patřit maţoretkám z Blatné. Obě tato vystoupení budou
jistě velmi zajímavá…
A opravdu. Celé odpoledně bylo velmi příjemné
a pohodové. A spokojeni byli všichni. Vţdyť se povedla
akademie plná pohádek a navíc, nejen díky hattricku J.
Jágra, jsme vyhráli 4:0!
Pavlína Vodičková a Petra Stará, ţákyně 9. ročníku

Číslo 6; ročník XVI.

Hodiny rychle ubíhají a já se stále nemohu vypravit. Teprve ve tři čtvrtě na
sedm pospíchám na náměstí. Poslední
opozdilci přichází ještě po mně. Paní
učitelky pečlivě zkoumají, zda některý
z účastníků nechybí. „Tady“, hlásím se
také. Po sedmé hodině přijíţdí náš autobus a my vyráţíme do
Přeštic spolu s našimi konkurenty ze Spáleného Poříčí. Během
cesty zjišťujeme, ţe jsme zapomněli tretry na lavičce. „To to
pěkně začíná,“ říká jedna našich učitelek.
Konečně jsme na místě. „Tedy, tady je to úplně jiné.
Vţdyť tu nemají ani škváru,“ říká má spoluţačka. Spolu
s ostatními se jdu převléct do naší šatny. Je půl deváté a mně
začíná první disciplína a to skok do dálky. Neskáču příliš daleko,
ale pokusím se o to. Škoda, právě začalo opravdu hodně pršet.
Všichni se krčí a schovávají své vlasy před deštěm. Ještě protáhnout nohy a můţu skákat. Adrenalin se mi zvyšuje, protoţe začínám být pěkně nervózní. Slyším své jméno a tak se rozbíhám …
a skáču. Skáču tak ještě dvakrát. Nakonec končím s délkou 3 m
72 cm. Není to sice hodně, ale jsem ráda i za tenhle výkon.
Jdu se usušit na chvilku do šatny a dozvídám se výsledky mých kamarádů. Další disciplínu mám aţ za dvě hodiny. Zbývá mi tedy spousta času, a tak se jdu podívat, jak se daří ostatním. I ti si nevedou zrovna špatně. Někteří se dokonce umístili,
jako například Vašek Fiala ve vrhu koulí. Pak uţ přijde můj čas a
opět jdu skákat, tentokrát do výšky. Znovu můj výkon nestačí na
přední příčky, ale mně to nevadí. Po deštivém ránu se udělalo
pěkně dusno. Jdu se tedy převléct. Pak se běhají štafety starších
ţákyň. Já, Bára, Lenka a Míša jdeme na svá místa a čekáme na
povel vyrazit. Drţím v ruce kolík a čekám na výstřel. Srdce mi
buší. „Teď,“ slyším povel a vybíhám. Dobíhám k Lence a předávám jí kolík. Lenka ho předává Báře a Bára Míše.
Docela mi kručí v ţaludku. Dám si něco k jídlu. Uţ se
zase zatáhlo a začíná poprchávat. Za chvilku se bude běhat vytrvalost mladších i starších ţáků a ţákyň. „Běţ! Musíš! Dohání
tě!“ křičí fanoušci. I tady se naše škola umístila a to díky Martinu
Fialovi. Nyní probíhá vyhlašování. Sice někomu z nás protekla
přední místa mezi prsty, ale nikomu to náladu nezkazilo. Vracíme se zpátky domů. Dnešní den bych zhodnotila kladně, protoţe
někteří z nás poznali nové kamarády a viděli něco nového.
Anna Mašková, ţákyně 9. ročníku

Dne 11.5. 2011 se v prostorách tělocvičny konala tradiční akademie ke Dni matek. Ţáci se na tuto událost
připravovali celý školní rok během zájmových krouţků
a mimo školních aktivit. Nejvíce vystoupení měl, jako
kaţdý rok, první stupeň ZŠ, avšak i dívky z vyšších ročníků vyuţily šanci ukázat své dovednosti a celoroční píli. Je
půl čtvrté odpoledne a hala se uţ začíná naplňovat. Maminky dostávají ručně vyráběná přáníčka a pohodlně se usazují, těší se na výkony svých ratolestí.
Ty se zatím v zákulisí převlékají do svých kostýmů, opakují texty či dopilovávají taneční
kroky. “To je ale rozruch!“ řeknu si tiše. Nervozita zdá se býti nakaţlivá a s uvedením prvního čísla se srdce rozbuší. „Uţ to začíná!“
špitají si mezi sebou účinkující a vsadím se, ţe i spousta lidí v sále. Vystoupení běţí jedno za druhým a ze spokojených tváří diváků usuzuji, ţe se kaţdý
výborně baví. Po skončení akademie ze všech ten obrovský stres padá a odměna je více neţ výborná – rodiče své děti oceňují chválou a v mnoha případech i sladkou odměnou.
Celá akce se velice povedla a pro maminky to byl ten nejkrásnější
dárek, jemuţ se nic nevyrovná.
Hanka Procházková, ţákyně 9. ročníku

foto -lfs-

foto -lfs-
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To, ţe se prvňáčci naučili číst, převedli rodičům při Svátku slabikáře. Ve své třídě ţáčci přivítali rodiče a
pana ředitele Jaroslava Viktoru, který se na úspěchy dětí samozřejmě přišel
p o d í vat.
Všechny přivítala třídní učitelka Dagmar
Myšáková a slavnostní vyhodnocení
prvňáčků jako čtenářů mohlo začít.
Kaţdé dítě dostalo diplom se svým jménem. Na diplomu pak bylo uvedeno,
kolik písmen jiţ malý čtenář dokáţe
nahlas přečíst za jednu minutu. Po udělení diplomů děti předvedly své čtenářské dovednosti na několika textech.
Svátek ţáčci zakončili recitací básní ke
všem písmenkům, které se letos naučili
číst a samozřejmě i psát.
-mr-
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Ţiji v přítomnosti. V době
přímo hekticky
směřující
k
vrcholu materialismu. V době, kdy většina lidí postrádá duchovní zázemí, citovou oporu.
Ţivot se zrychluje a lidé kolem se nechávají strhnout proudem, který vede k
cíli vydělat peníze, postarat se o sebe,
zamotat se do klubka zbytečných potřeb
a nároků. Naše mozky jsou intenzivně
masírovány médii. Stále více z nás se
těţko vyrovnává se svými prohrami,
nemocemi. Své štěstí hledáme v materiálním blahobytu, pohodlí a představách
věčného mládí. Chybí nám vzor velké,
moudré osobnosti a pokud taková je,
nedokáţeme ji rozpoznat. Tápeme a
utěšujeme se televizními seriály.
A mnozí si řeknou dost! Začnou
přemýšlet, hledat a nacházet vzor, oporu, příklad i moudrost. A nacházejí. To
je naděje a odměna těm, kteří tvrdě pracují, realizují své plány a záměry ve
smyslu přínosu pro sebe a společnost.Ti
starší mají více času a prostoru k zamyšlení. Více zkušeností a víry v dobro.
Existuje mnoho cest ke klidu a poznání.

Tuto esej napsala Pavla Malcherová,
studentka U3V k tématu Etika. I studenti z Kasejovic absolvovali v letním
semestru tento kurz, který se velni líbil
obsahem i poutavou a srozumitelnou
formou zpracování. „Zdařilé i přínosné
téma“, vyjadřovali se pochvalně. A tak
uţ zbývalo jen slavnostní závěrečné
setkání 25.5. 2011 v Sušici, kde kaţdý
obdrţel Pamětní list. Odpoledne účastníci navštívili Muzeum Šumavy, kde se
seznámili s regionální historií a zhlédli
úţasný Sušický betlém.
Na závěr jiţ jen mohu prozradit,
ţe pro příští semestr volbou z nabízených kursů zvítězilo téma Myslivost.
Začínáme 5.10.2011 ve 14 hod. a zveme
další zájemce.
M.Prokopiusová, koordinátor U3V

Moţná jedna z nich je láska.
Váţení přátelé tenisu,
letos byl opět upraven dvorec v Oselcích s antukovým povrchem, na který
srdečně zveme všechny příznivce tenisu
v okolí. Přijďte si zahrát nebo alespoň
vyzkoušet svoje schopnosti v tomto
krásném sportu za minimální poplatek.
1. Za kaţdých 1,5 hod. hry je poplatek
hráče 25 Kč, za kaţdou další započatou
hodinu se poplatek zvyšuje o 10 Kč pro
kaţdého hráče.
2. Mládeţ do 15 let můţe po dohodě se
správcem vyuţívat dvorec zdarma, ale
jen do 17 hod.
3. Permanentní vstupenka na celý rok
stojí 400 Kč a to na 1,5 hod. denně pro
kaţdého hráče. Soupeř bez permanentky
platí obvyklou taxu. Z důvodu zvýšeného zájmu o víkendech je třeba se na
tyto dny předem objednat u správce
dvorce na tel. 371 595 230 nebo mobil
606 169 967.
4. Hráči, kteří odpracovali na dvorci
alespoň 5 hod. platí permanentku 100
Kč.
5. Klíče od kurtu si vyzvednete u správce p. Jiřího Marka, Oselce čp.123 (nový
dm nad kurtem), kde také zaplatíte poplatek.
6. Samozřejmostí je úprava dvorce kartáčem po skončení hry.

Dovolte mi citovat:
Největší silou na světě je láska.
Povinnost bez lásky činí mrzutým,
zodpovědnost bez lásky činí
bezohledným,
spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
Pravda bez lásky činí kritickým,
chytrost bez lásky činí vychytralým,
laskavost bez lásky činí malicherným,
znalost věcí bez lásky činí
neústupným,
moc bez lásky činí pyšným,
vlastnictví bez lásky činí lakotným,
víra v cokoli bez lásky činí fanatickým.

K čemu a proč ţít,
nemáš li milovat? Lao-C

Studenti U3V před Kulturním domem
v Sušici, kde se konalo slavnostní ukončení.

Obec Oselce zve širokou veřejnost na pouťový víkend:

Oselecké štěně

Pouťová zábava

☺ VII. ročník nohejbalového

16.7. 2011 večer - pořádá SDH Oselce

turnaje dvojic

a Oselecký klokánek Tradiční pouť u svaté Markéty
☺ skok do dálky
v sobotu 16.7. 2011 v 9 hod.
- na víceúčelovém hřišti u okálu

- mše svatá, hudba, dudák a pouťové atrakce

17.7. 2011
Po celý víkend bude pro zájemce moţnost
vidět Oselce a okolí z paluby malého letadla.

Červen 2011

89 let
85 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let

75 let
74 let
72 let
71 let
70 let

65 let
60 let
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Anna MAŠKOVÁ
Anastázie KABÁTNÍKOVÁ
Vlasta JIŘINCOVÁ
Václav TOPINKA
Karel MATOUŠEK
František LEDVINA
Bohuslava TYRPEKLOVÁ
Miloslava VACKOVÁ
Josef VADLEJCH
Marie TŘEŠTÍKOVÁ
Anna BRAUNOVÁ
Václav HOULÍK
Anna CIGLEROVÁ
Marie HAJNÁ
Alena VADLEJCHOVÁ
Josef MAREK
Jiřina ŠMÍDOVÁ
František JEDLIČKA
Věra ŠAMPALÍKOVÁ
Marie SKUHRAVÁ
Boţena BAMBASOVÁ
Adolf KARKULÍN
Helena KECOVÁ
Marie CIKÁNOVÁ
Anna BÁRTOVÁ
Karel ROLNIK
Josef JÍCHA
Václav CHVÁTAL
Karel ŚIMŮNEK
František SOUKUP
Marta LEHEČKOVÁ
Jarmila VACHÁLKOVÁ
Marie PANÝRKOVÁ
Olga KUČEROVÁ
František PANUŠKA
Josef LOULA

Přebudov
Starý Smolivec
Kladrubce
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Zahorčičky
Polánka
Hradiště
Oselce
Kasejovice
Kladrubce
Zahorčičky
Hradiště
Ţivotice
Kasejovice
Řesanice
Polánka
Zahorčičky
Kasejovice
Doţice
Oselce
Radošice
Hradiště
Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Podhůří
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Újezd

Číslo 6; ročník XVI.

Výpůjční doba: Po 8 - 13, 16 - 17.30, Út 12 - 14.30
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Wilbur Smith: Zlatokopové
 David Gibbins: Atlantida
 Lous L´Amour: Osamělý jezdec
 Ivanka Devátá: Všechny moje domovy
 Vlasta Javořická: Pod tíhou ţivota
 František Šesták: Na kole napříč Amerikou
 Tomáš Pasák: Český fašismus
 Děsivá věda: Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni
 Co uţ vím o dinosaurech
 R.Goscinny, A.Uderzo: Asterix u Belgů
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Obecní knihovna Kasejovice
nabízí k prodeji

VYR A ZENÉ K NIHY
z knihovního fondu
Cen[ sv[zku 5 Kč
Prodej knih se uskuteční v budově
bývalé Obecní knihovny
(vedle ţidovské synagogy)
21. června 13 hod - 17 hod.
22. června 8 hod - 14 hod.

Obecní knihovna Kasejovice
vyhlašuje nejpilnějšího čtenáře - školáčka.
Je jím Pavlík Lukáš ze 2. třídy,
který za školní rok 2010/2011 přečetl 40 knih.
Blahopřejeme!

Tomáš Kuryluk, Kasejovice
Matouš Nikl, Kasejovice
Matěj Červený, Řesanice
Michal Holeček, Kotouň

Pozvánka na DĚTSKÁ ODPOLEDNE a DOSPĚLÉ
VEČERY v Hospodě „na statku“ v POLI - u Blatné
3.7. NE 16.00 : divadlo Tyjátr Horažďovice - Dobrá víla Jarmilka
10.7. NE 16.00 : divadlo Kuba Plzeň - Není drak jako drak
17.7. NE 16.00: teátr Hosín-Vojta Vrtek - Kabinet létajících úžasností
nejlepší kejklíř u nás - doporučujeme !!!!!
24.7. NE 16.00 : divadlo ŠUS Rokycany - Skřítek Skříňáček
30.7. SO 21.00: Jaromír Hruška a Šum. ochot. spolek Prachatice
- Lásky hra osudná: The best Of! J. a K. Čapkovi
31.7. NE 16.00: divadlo P.Barana Opava - Barbucha
7.8. NE 16.00: divadlo Kapsa Andělská Hora: ??
14.8. NE 16.00: teátr Hosín-Víťa Marčík - mercedes mezi loutkoherci:
Bajaja d o p o r u č u j e m e !!!!!!!!!!
Vstupné na malá divadla : od 1,-Kč / kdo nemá, nedá a obráceně

Kulturně společenské centrum
města Kasejovice
srdečně zve na

Základní umělecké školy Nepomuk

20. června v 16. 30 hod.

SDH Bezděkov zve na

Taneční zábavu

v sobotu 18.6.2011 od 20.00 hod.
v letním kině v Bezděkově. K tanci a poslechu
hraje skupina Asfalt, občerstvení zajištěno.

Malé vepřové hody
dne 16.7.2011 od 17.00 hod.
v letním kině v Bezděkově
Hraje populární jihočeská dechovka
Doubravanka.

Červen 2011
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V červnu deštivo a chladno,
způsobí rok neúrodný snadno.
Červen - měsíc očekávání a těšení.

Léto, milé léto, cos nám přineslo? Mnoho
dobrého kvítí pěkného, modrého, bílého,
červeného...říkáme si a těšíme se na
prázdniny, výlety s rodiči, teplé dny, koupání a vůni jahod. Školní rok pomalu končí, uţíváme si poslední měsíc her s kamarády, kteří půjdou do první třídy. Neţ se
rozloučíme, čeká nás ale zaslouţená odměna - výlet do ZOO, na který se moc
těšíme.
Co nás čeká:
☺ školní výlet ZOO Plzeň
☺ divadélko O hloupém Honzovi
☺ rozloučení s předškoláky - pasování
na školáčky
☺ zakončení školního roku 2010/2011
„Když ti někdy smutno bývá,
poslouchej jak ptáček zpívá.“

Číslo 6; ročník XVI.
Co nás bavilo:
Plavání v bazénu v Mačkově, jízda na
konících. Připadali jsme si jako skuteční
plavčíci, uţ víme, ţe se vody nebojíme a
plaveme jako ţabky. Také letos jsme si
zahráli na indiány a pořádně si zajezdili
na koních. Vozila nás Julinka a Máša.
Děti z Mačkova nám zahrály pohádku O
Karkulákovi, všem se nám moc líbila a
poslouchali jsme jako pěny. Jako dárek
od nás dostaly vlastnoručně vyrobené
ptáčky na okno.

Provoz v MŠ Kasejovice
v době prázdnin:
MŠ bude uzavřena
od 25.7.2011.
Školní rok 2011/2012 bude
zahájen 1.září 2011.

Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice
Koníčka nakreslila Evelínka Matějovská.

Děti a zaměstanci mateřské školy
přejí všem krásné léto a prázdniny.
Návštěva 1. třídy s předškoláčky

Letos, stejně jako kaţdý rok jsme navštívili s budoucími školáčky ţáky 1.
třídy základní školy s jejich paní učitelkou D. Myšákovou. Děti se těšily,
kaţdý ze školkáčků vyrobil dárek pro
prvňáčky a ti nám ukázali, co se za
celý rok naučili - umí se podepsat,
přečetli nám pohádku, rozdali nám
dárečky a společně jsme si zazpívali.
Moc se nám s nimi líbilo.
Jaroslava Slavíková, učitelka MŠ

Návštěva 1. třídy - nakreslil Honzík Flachs.

Srdečné pozvání na Dobročinný bazar,
který se koná v sobotu 16.července 2011 od 10 do17 hod. v Hradišti 22
(druhý dům pod obchodem).V nabídce je oblečení pro děti i dospělé, hračky,
knihy a různé předměty denní potřeby. Vše velmi levně.
Výtěţek z prodeje zboţí bude věnován na obnovu starého zábradlí u kapličky.
Těšíme se na vaši účast ! Bohumila a Vojtěch Kotyzovi

Vţdy kolem poloviny května
se v naší školce scházíme,
abychom společně oslavili
Den matek. Po přivítání maminek i ostatních hostů děti
přednášely a zazpívaly písničky, které se pro své maminky naučily. Eliška Nová
nám zahrála písničku na
flétnu.
Na závěr vystoupení předaly
děti svým maminkám srdíčka a květiny, které samy
vyrobily. Potom měly děti
moţnost společně si se svými maminkami nebo sourozenci pohrát s oblíbenou
hračkou nebo si vyrábět barevné motýlky z papíru.
Potěšilo nás, ţe se na besídku přišli podívat i školáci, kteří k nám do školky dříve
také chodili.
Svatava Šlaisová

Děti si v Mačkově hráli nejen na plavčíky,
ale také na kovboje...

Město Kasejovice
děkuje členkám Českého
červeného kříţe za uspořádání
humanitární sbírky.
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● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiš-

●

●
●

●
●
●

tě. Bližší informace na tel: 371595129, nebo E-mail:
obec.hradiste@blatna.net
Prodám rodinný dům u nádraţí v Kasejovicích:
Dům je patrový, v 1. patře je byt 4+1 - 170 m2, v přízemí
o velikosti 170 m2 je garáţ, prostor pro byt 2+1 nebo
k podnikání. Sklep, ÚT - plyn + tuhá paliva, zateplená
fasáda. Cena 2 650 000 Kč. Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 776 m2. Nutné st. úpravy,
vhodná jako dílna.Cena 280 000 Kč. Tel. 731 388 435.
Prodám les včetně pozemku v k. ú. Zahorčičky o rozhloze cca 1 ha . Telefon 371 595 423 nebo 723 645 215.
Daruji 3 starší světlé skříně, 1 malou skříň, prosklenou
skříňku se 2 šuplíky, koţenkovou rohovou lavici do kuchyně, ledničku, peřinu a polštář. Prodám levně 1 velký
prádelník, 1 malý prádelník, kuchyňský světlý stůl se 2
bílými ţidlemi, 1 modrou rozkládací sedačku, televizi,
pianino, 2 dřevěné postele se zdrav. matracemi, plynový
sporák s el. troubou, zrcadlo, věšák. Tel. 721 508 321.
Koupím přívěsný vozík za auto. Tel. 607 707 580.
Prodám dětské kolo a cyklistickou přilbu - vhodné pro
věk 3-5 let. Cena 400 Kč. Tel. 608 577 872.
Prodám sporák na tuhá paliva, el. sporák - sklokeram.
deska, kuţelovou štípačku dřeva, mobilní odsávání, pilu s
dlabačkou vhodnou pro začínajícího truhláře, cena dohodou. Tel. 777 585 085.

ELEKTROMONTÁŽE
Roman Süssmilich

montáže, rekonstrukce, opravy
elektrické rozvody
domovní telefony
hromosvody
satelitní a pozemní připojení TV
Kvalita a Vaše spokojenost je mojí prioritou!

mobil: 606 554 988

Prode j sl ep iče k
Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Dominant
ţíhaný, kropenatý, černý a bílý - pouze z našeho chovu !!
Stáří slepiček 14-17 týdnů. Mimosezonní prodej.

Cena v akci - 120 - 135 Kč.
Prodej se uskuteční: v pátek 24. června 2011
Kasejovice - u fotbalového hřiště - v 14. 40 hod
Případné bliţší informace na tel:
728605840 415740719 728165166

MASÁŢE
- sportovní, rekondiční, odblokování páteře
Zahájení činnosti v průběhu května v budově DPS
Informace a
objednávky tel. 723 38 77 48,
Lenka Kunešová
*

na

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. * opravy traktorů
a zemědělských strojů
DÁLE:
Prodej pb lahví 10 kg = 380Kč 2kg = 95 Kč
- předem nás kontaktujte na tel. 607 707 580.
Pořádání soukromých akcí
- narozeniny, večírky, školení, předváděcí akce
tel. 607 707 580.
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