ČERVENEC 2011

Cena 3,- Kč

Číslo 7; ročník XVI.

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

Kasejovičtí fanoušci...

foto -vb-

sobotu 25. 6. 2011 vyvrcholily několika měsíční přípravy soutěţe Hry bez hranic.
Jednalo se o jiţ pátý ročník, jehoţ pořádání bylo letos
na nás. Jiţ od předchozích pořadatelů z Kasejovic, Hradiště,
Chanovic a Nezdřeva jsme věděli, ţe je příprava i realizace
náročná. Ale vědět a zaţít je úplně něco odlišného. A nejhorší
ze všeho je, ţe si rok dopředu naplánujete termín akce, velké
úsilí obětujete přípravám a poté týden předem hlásí na Vámi
naplánovanou akci, která má být pod širým nebem, špatné
počasí. No to jsou potom nervy. Ale díky bohu, ţe občas ta
předpověď nevyjde, a i kdyţ v sobotu nebylo velké teplo, tak
ale nepršelo. Hry bez hranic měly začínat od 13.00 hodin, ale
díky famóznímu příjezdu fanoušků z Kasejovic, začaly vlastně
o půl jedné. Kasejovičtí k nám dorazili v maringotce převlečení za komedianty, zaloţili na hřišti tábor a svým vystoupením
rozhodně přispěli k dobré náladě na hřišti. Jsou to prostě parťáci, jak má být. Po slavnostním nástupu a představení soutěţících, mohly začít Hry bez hranic, pořádané tentokráte ve
sportovním areálu ve Starém Smolivci. Soutěţící museli „ Stanovat v Brdech“, uběhnout
„Velkou smoliveckou steeplechase“, museli
dojit krávu u nás v JZD, skládat puzzle, hledat
třemšínský poklad. Na závěr se mohli vykoupat v
tůni v Lomici a museli při tom lovit „Anadonty Anatiny – Škeble říční“. Voda byla studená a bylo
zapotřebí se ohřát. Hry
proto pokračovaly
taneční zábavou,
která se protáhla
do ranních
–
hodin. Návštěvníků dorazilo necelých
osm set a věříme, ţe se bavili.
Eva Kubová
za obec Mladý Smolivec

Všech šest soutěžních družstev.

foto -vb-

Poslední den školního roku 2010/2011 se ţáci 9. třídy sešli
slavnostně oblečeni v sále kasejovického kulturně společenského centra, aby zde převzali jak vysvědčení, tak pamětní
list. V úvodu slavnosti vystoupili se svými proslovy starostka města Kasejovice Marie Čápová, třídní učitelka vycházejících ţáků Eva Němejcová a ředitel kasejovické základní
školy Jaroslav Viktora. Všem přítomným za devátou třídu
poděkovaly ţákyně Anna Mašková a Pavlína Vodičková.
Následovalo slavnostní předávání pamětního listu, který
kaţdý z ţáků obdrţel z rukou starostky. Poslední vysvědčení ze základní školy převzali ţáci z rukou své třídní učitelky. Na závěr se kaţdý z přítomných ţáků zapsal do pamětní
knihy. Ţáci, kteří tímto dnem opustili půdu kasejovické základní školy, se po prázdninách rozejdou na vybrané školy a
otevře se jim tak nová etapa jejich ţivota.
Štěpánka Löffelmannová

foto -vb-
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ZASTUPITELSTVO OBCE OSELCE SCHVALUJE:
odkoupení 1/2 pozemku KN 618/9 k.ú. Oselce od pí. Marie Procházkové, tj. 1813,5 m2 za cenu 30 Kč/m2
odkoupení 1/2 pozemku KN 618/9 k.ú. Oselce od úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Hospodaření s majetkem státu, tj.1813,5 m2 za cenu 30 Kč/m2
závěrečný účet obce Oselce za rok 2010
pronájem obecní hospody dle nájemní smlouvy s pí. Martinou Adámkovou na 1 rok
umístění značek „Pozor děti“ v obou směrech jízdy v Kotouni u hřiště
změny rozpočtu do 30.6.2011
získání kaple sv. Markéty včetně pozemku
podepsání smlouvy o zhotovení kalendářů v rámci programu přeshraniční spolupráce - Svobodný stát Bavorsko
nákup tří kusů hodin s časovým spínačem na veřejné
osvětlení ve třech obcích
BERE NA VĚDOMÍ:
výsledky hospodaření za rok 2010 - s výhradou
závěrečný účet mikroregionu Nepomucko
zrušení veřejné telefonní stanice Oselce, Kotouň
informaci starosty ohledně umístění reklamy UNIBRICK
dotace na nový vrt H4 v Oselcích
údrţbu veřejného vodovodu
otevření hospody v Kotouni
Hry bez hranic ve Starém Smolivci
rozvrţení organizace práce účetní v obci

Číslo 7; ročník XVI.

RADA MĚSTA KASEJOVICE:
schválila ţádost Základní školy Kasejovice o finanční
příspěvek ve výši 10 000 Kč na realizaci spolupráce ZŠ
Kasejovice a Hauptschule Zwiesel
souhlasí se zněním Smlouvy o dílo „Rekonstrukce zdravotního střediska v Kasejovicích - 1. etapa“ mezi Městem
Kasejovice a firmou Boris Kapr - Zednictví, Na Blýskavkách 1412, 388 01 Blatná
jmenuje komisi pro výběrové řízení - stavba vodovodu v
Chloumku: Z. Kučerová, J. Šimáně (MUDr. H. Černochová), Ing. M. Čápová
schválila firmy doporučené výběrovou komisí, které budou realizovat:
1. rekonstrukci atletického oválu - firma Strabag
2. rekonstrukci příjezdu a parkovacích ploch ve zdravotním středisku - firma Strabag
3. rekonstrukci návsi a místní komunikace v Kladrubcích
- firma Emonio Silba a.s.
Byly vybrány firmy s nejniţší cenou zakázky.

Srdečné pozvání na Dobročinný bazar,
který se koná v sobotu 16. července 2011 od 10 do 17 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.
Výtěžek z prodeje zboží
bude věnován na obnovu starého zábradlí u kapličky.
Těšíme se na vaši účast ! Bohumila a Vojtěch Kotyzovi

NESCHVALUJE:
umístění zpomalovacích pruhů na místní komunikaci v
Kotouni
ZASTUPITELSTVU SE UKLÁDÁ:
umístění dopravních značek v Kotouni

Obec Mladý Smolivec
hledá zájemce na pronájem nebytových prostor
Kulturního domu ve Starém Smolivci za účelem
provozování hostinské činnosti.
Zájemci mohou podávat přihlášky v kanceláři
Obecního úřadu v Mladém Smolivci, tel č. 371 585 145.

na soutěž hasičských sborů u příležitosti oslav výročí 115 let
založení Sboru dobrovolných hasičů v Mladém Smolivci,
pořádanou v sobotu dne 16. 7. 2011 od 12.00 hod
na louce u Kuchařů.
Program dne:
12.00 -12.30 příjezd hasičských sborů (před OÚ v Mladém
Smolivci)
12.30 - 13.00 pochod obcí, položení věnce u pomníku padlých
13.00 - 13.15 rozlosování, upřesnění organizačních pokynů
13.15 - 18.00 okrskové cvičení dle pravidel klasické soutěže
20.00

Obecní knihovna nabízí vyřazené knihy z knihovního fondu
zdarma - v pátek 22. července 2011 od 13 do 16 hod. v budově bývalé obecní knihovny naproti ţidovské synagoze.
Připravujeme autobusový zájezd na ZEMĚ ŢIVITELKU do
Českých Budějovic 27. srpna, cena za dopravu 160 Kč.
Byla změněna otevírací doba pobočky České spořitelna v
Kasejovicích. Otevřeno je nyní v úterý a ve čtvrtek od 10.00
do12.30 hod. a od 13.30 do17.00 hod.
- rkn-

Omluva:
Omlouvám se týmu Nezdřeva za nepravdivé informace o ztrátě olympijské vlajky na Hry bez hranic. Vlajku nám předali jiţ
po skončení čtvrtého ročníku v Nezdřevě a my ve Smolivci
jsme ji důkladně uklidili.
Eva Kubová, za obec Mladý Smolivec

Taneční zábava (MINIMAX)
Bohuslav Černý, Starosta SDH Mladý Smolivec

Místní organizace ČČK kaţdoročně zajišťuje permanentky
na divadelní představení do plzeňského Divadla J.K.Tyla,
která probíhají od října 2011 do června 2012 1x měsíčně
vţdy v něděli. V této divadelní sezóně bude moţno zhlédnout tyto hry: Noc na Karlštejně (muzikál), Miluju tě, ale...
(muzikál), Fyzikové (činohra), Ţivot je sen (činohra), Netopýr (opereta), Turandot (opera), Ve státním zájmu (činohra),
Raymonda (balet). Doprava autobusem je zdarma. Cena od
944 do 1336 Kč. Zájemci se mohou přihlásit nebo informovat do konce srpna v Drogerii u D. Jakubčíkové.
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ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ SCHVALUJE:
program zasedání
rozpočtové opatření č.3/2011
„Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2010“ a „Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok
2010“
přijetí systémového opatření k nápravě chyb a nedostatků
zjištěných za uplynulé roky ve smyslu ustanovení § 13
odst.1 písm. b/ zákona č.420/2004 Sb.
poskytnutí finančního příspěvku ZKD Plzeň na zachování
místních prodejen v Hradišti a Bezděkově, za podmínek,
které budou dohodnuty se zástupci ZKD Plzeň
inventarizaci za rok 2010 k 31.12.2010
BERE NA VĚDOMÍ:
zprávu o skartačním řízení, spojeného s odbornou prohlídkou písemností a odbornou archivní dohlídkou spisové
sluţby, které proběhlo dne 17.6.2011 u Obecního úřadu
Hradiště
POVĚŘUJE:
jednáním se zástupci ZKD Plzeň ohledně zachování provozu prodejen v Hradišti a Bezděkově pana P. Nováka a
pana M. Merhouta
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ PROJEKTU „VYTVOŘENÍ
SÍTĚ KOMUNITNÍCH ŠKOL“
Ve čtvrtek 16. června se v kasejovickém kulturním centru
konal zahajovací seminář projektu VYTVOŘENÍ SÍTĚ VENKOVSKÝCH KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ –
MÍSTNÍCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŢITOSTÍ ŢEN A MUŢŮ (ESF
OP LZZ CZ.1.04/3.4.04/54.00223).
Semináře se, kromě zájemců z řad veřejnosti, účastnili hosté: starosta města Švihov Václav Petrus, koordinátorka města
Švihov Jana Petrusová a managerka projektu Miroslava Vacková.
Po zahájení semináře starostkou města Kasejovic Marií
Čápovou, která přivítala přítomné a v krátkosti připomněla,
proč se Kasejovice do projektu zapojily, dostal slovo švihovský starosta Václav Petrus. Ten svou výstiţnou prezentací
osvětlil hlavní cíle projektu, jeho význam pro komunitu, ale i
problémy, které mohou realizaci projektu provázet.
Poté oslovila přítomné managerka projektu Miroslava Vacková a seznámila je s finanční stránkou projektu,
s povinnostmi partnerských obcí a s harmonogramem projektu.
Jako poslední jsem s krátkou prezentací vystoupila já, komunitní koordinátorka. Ještě jednou jsem stručně shrnula cíle
projektu a vyzvala přítomné k účasti na vzdělávacích kurzech,
které lze díky projektu zdarma absolvovat.
Lenka Černá, komunitní koordinátorka Kasejovice
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Za vskutku nečekaně příznivého počasí a početné
účasti diváků se v sobotu 4. června odpoledne uskutečnilo v
Nezdřevě okrskové cvičení Sboru dobrovolných hasičů. Zároveň proběhly důstojné oslavy 110. výročí vzniku místního
SDH.
Nezdřevské, a to nejen hasiče, čekala významná a
náročná akce. Vše začalo řadou schůzí, kde se plánovalo a
debatovalo, jak, kdo a co připravit co nejlíp. To máte: připravit cvičiště (obecní hřiště), zajistit občerstvení, nachystat
sezení, dovézt a postavit překáţky, objednat kapelu, zapůjčit
a instalovat taneční parket, koupit věnec, obstarat ceny a
diplomy, určit výběrčí vstupného, domluvit se svatým Petrem počasí a spoustu dalších zdánlivých maličkostí, na které
by však bylo osudné zapomenout. V Nezdřevě se dokončovala výstavba kanalizace, coţ s sebou přinášelo mnoţství
stresujících momentů, a přesto se podařilo připravit cvičení
tak, ţe pořadatelé slyšeli po jeho skončení od účastníků i od
okresních představitelů dobrovolných hasičů slova uznání a
chvály.
Oslavy 110 let trvání nezdřevského hasičského sboru
začaly nástupem cvičících jednotek, poloţením věnce u památníku padlých a hymnou. A právě v této váţné chvíli se na
tvářích mnohých přítomných objevil úsměv. Hymna zřejmě
probudila v nedaleko ustájené krávě skryté muzikální vlohy,
a proto začala slavnostní tóny doprovázet svým typickým
projevem.
Před zahájením vlastního cvičení převzalo více neţ
deset členů nezdřevského SDH z rukou pana Václava Sýkory, náměstka starosty Okresního sdruţení hasičů Plzeň jih
medaile Za příkladnou práci, Za věrnost a Čestné uznání.
Sportovní zápolení, jehoţ se zúčastnila druţstva hasičů z
Bezděkova, Kasejovic, Kladrubec, Polánky, Oselec, Řesanic,
Újezda u Kasejovic a pořádajícího Nezdřeva, skončilo úspěchem kladrubských hasičů, kteří vyhráli jak štafetu, tak poţární útok a stali se tedy zaslouţenými celkovými vítězi.
Druzí se umístili hasiči z Řesanic a třetí místo obsadili domácí, coţ je pro nezdřevské hasiče nejlepší výsledek od roku
1994. Zpestřením odpoledne byla ukázka cvičení Soptíků malých hasičů ze Švihova. Děti předškolního věku pod vedením švihovských hasiček paní Miroslavy Peštové a Milady
Šperlové předvedly, jak umějí zacházet s hasičskou technikou rozměrově přizpůsobenou jejich věku a přesvědčily, ţe i
ony by si s nebezpečným ohněm uměly poradit. Kdyţ byli za
své vystoupení odměněni sladkostmi a hlavně medailí, pyšně
a hrdě si malí hasiči svůj zaslouţený potlesk uţívali. Další
ukázkou byla funkční polánecká ruční stříkačka z roku 1894,
taţená koňmi. Polánečtí hasiči v krásných bílých dobových
uniformách při poţárním útoku demonstrovali, jak účinné
zařízení to dodnes je. Spolehlivost jiné historické stříkačky,
tzv. márovky, prokázali hasiči z Kotouně. Jak vypadá útok v
rámci poţárního sportu, mohli diváci sledovat v představení
hasičů z Bezdědovic.
Po skončení zdařilého hasičského odpoledne pokračovaly oslavy neméně vydařenou taneční zábavou se skupinou
Minimax.
Jiří Čepelák
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SCHVALUJE:
rozpočtové opatření č. 5/2011
závěrečný účet za rok 2010 (přebytek 1.209.457,95 Kč),
zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2010 bez výhrad a inventarizaci za rok 2010 ke dni 31. 12. 2010
výběrovou komisi na výběr dodavatele na přístavbu hasičárny ve Starém Smolivci ve sloţení Eva Kubová, Jan
Spour, Miroslav Slavíček, Stanislav Krejčík a Václav Fiala
BERE NA VĚDOMÍ:
ukončení nájemní smlouvy na KD Starý Smolivec s p.
Štěpánkou Kapínovou dohodou ke dni 31. 5. 2011 a provedení inventury ke dni 15. 6. 2011
informaci o výši předběţných nákladů na rekonstrukci
tělocvičny ze sálu v Doţické hospodě (jeden a půl milionu) a proto navrhuje připravit projekt na rekonstrukci budovy šaten na hřišti v Doţicích s tím, ţe se tělocvična
zřídí tam
pomoc všech členů zastupitelstva v pátek 24. 6. 2011 i
v sobotu 25. 6. 2011 na přípravě a samotné realizaci HBH
informaci o úklidu a rekonstrukci areálu TJ Starý Smolivec
závěrečný účet Mikroreginu Nepomucko za rok 2010

Závěrečným koncertem se v kulturním centru
v Kasejovicích rozloučili ţáci kasejovické pobočky Základní
umělecké školy Nepomuk. Na úvod koncertu vystoupili ţáci
hudební nauky s písní „Hodné štěně“ od Jaroslava Jeţka.
Následovaly skladby v podání jednotlivých ţáků. Ti svá pilně připravená čísla předvedli na příčné a zobcové flétny,
klavír, keyboard, akordeon a housle.
Na programu, který připravili O. Ondrušek, D. Ondrušková, J. Navrátilová a J. Baštář, byla jak čísla klasiků
světové hudby, tak méně známých autorů. Nechyběly ani
kousky z moderní hudby. Poděkování patří všem ţákům,
kteří na koncertě vystoupili, jejich učitelům, jeţ je po celý
školní rok 2010/2011 připravovali, městu Kasejovice za zapůjčení sálu kulturního centra a všem dalším, kdo se na organizaci a průběhu koncertu podíleli.
Štěpánka Löffelmannová

Padesát pět let společného ţivota oslavili manţelé
Václav a Helena Kecovi z Doţic.
Pan Václav Kec, narozený 1929, pracoval více neţ 30
let v ČZ Strakonice jako nástrojář. Posledních 10 let před
odchodem do důchodu byl zaměstnán v Elitexu Nepomuk.
Šikovný kutil, který vyrobil nebo opravil skoro cokoli, má
dodnes nejraději vše okolo motorů. Jako jeden z prvních v
Doţicích si postavil domácí traktůrek a není snad nikdo, komu by nepomohl, kdyţ se něco porouchalo. O sedm let mladší paní Helenu Kecovou mají všichni v paměti jako výbornou
a hodnou kuchařku z doţické školy. Na její bramborové
knedlíky s cibulkou, haši a buchtičky s krémem vzpomíná
snad kaţdý, kdo je alespoň jednou ochutnal. Slušní a skromní manţelé Kecovi proţili celý svůj společný ţivot v Doţicích. Největší radost jim přináší synovcovi děti Adélka a Filip.
K významnému ţivotnímu jubileu přišli popřát starostka obce Mladý Smolivec Eva Kubová a Eva Kubíková.
Přejeme ještě mnoho společných let a pevné zdraví. -ek-

foto -vb-

V neděli 12. 6. 2011 porazili ţáci ze Starého Smolivce děvčata z Viktorky Plzeň 3:0. Přátelské utkání obou týmů začalo
krátce před polednem a na zajímavý zápas dorazilo i dost
fanoušků. Děvčata z Viktorky hrála dobře, ale na naše hráče
a hráčky neměla. Po utkání se kopaly penalty a i tam byli
Smoliváci lepší! Celkově jsou ţáci Starého Smolivce na druhém místě v okresním přeboru.
Eva Kubová
Vám nabízí:
dámský, dětský, pánský textil a oděvy, módní
doplňky a bižuterii, boty, kabelky a hračky,
drobné poklady pro chalupáře
a dárečky.
otevřeno: ÚT – PÁ 8.00 – 12.00
15.00 – 19.00
SO 9.00 – 12.00
kde: Kasejovice 256, směr Nepomuk,
odbočka na Polánku a Řesanice,
tel.721 528 576

foto -lfs-

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Dne 11. června 2011
uspořádal Klub ţen pro naše
nejmenší k jejich svátku dětský
den v oseleckém zámeckém
parku. V „Pohádkovém parku“
padesát dětiček přivítal Večerníček. Vystavil kaţdému soutěţícímu kartičku, která ho provázela celou trasou a podaroval bonbónkem, aby měl sílu na soutěţe. V krásné a doslova pohádkové
atmosféře zámeckého parku mělo svá provizorní obydlí osm pohádkových postaviček. Kaţdá měla pro děti připraven zábavný
úkol, který byl vţdy po splnění oceněn sladkostí a do barevné kartičky označen jako splněný. Jeţibaba, Víly, Vodník, Karkulka,
Včelka Mája, Myška hrabalka a Cipísek měli krásné, pro děti zajímavé kostýmy a dětem zpříjemnili soutěţení. Kdyţ měli malí návštěvníci parku splněny všechny úkoly a označena na kartičce
všechna stanoviště, naposled zašli do komnaty princezny, které
pomohli navléci korálky a ona je poté ocenila sladkou odměnou a
pamětní medailí, aby na ten dnešní den vzpomínali. Počasí si s
námi trochu pohrálo. Nepřekazilo sice soutěţení dětí, ale předčasně ukončilo závěrečné opekání buřtů. I přesto myslím, ţe si děti
uţily a budou na tento den rády vzpomínat. Po mnoha letech obnovená akce bude snad na začátku června patřit k tradičně hezky
strávenému odpoledni v zámeckém parku s pohádkovými postavičkami.
Chtěla bych poděkovat všem ţenám, které se na přípravě
pohádkového parku podílely. Tak za rok zase nashledanou
v pohádce…
MK

Tradiční oselecká pouť - 16. - 17. července 2011
v sobotu i v neděli vyhlídkové lety nad Oselcemi a okolím
večer zveme všechny na pouťovou zábavu v Obecním
šenku, pořádají místní hasiči
v neděli od rána u kaple sv. Markéty bude velká pouť s
novou kapelou. Mše svatá bude od 11.00 hod.
nebude chybět dudácká kapela, občerstvení, tradiční
pouťové stánky a na návsi různé atrakce.
Dobré počasí je objednané a všechny Vás zveme
Miloslav Cikán, starosta obce Oselce

Oselecké štěně - sobota 16.7.2011 v 9 hod.
Soutěţ:
Přihlášky:
Vklad:

rekreačních hráčů
na místě soutěţe do 8.30 hod.
100 Kč za druţstvo splatný u prezentace

Oselecký klokánek - sobota 16.7.2011
9.30 - ţákyně a ţáci předškolní a 1. třídy ZŠ - dálka z místa
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 - dálka
11.00 - ţáci 6. a 7. třídy ZŠ - dálka
Místo konání: sportovní hřiště v Oselcích u okálů
Přihlášky:
na hřišti 15 minut před zahájením kategorie

Číslo 7; ročník XVI.

Ve čtvrtek 9. června se ţáci
druhého stupně kasejovické
základní školy, kteří ve školním roce 2010/2011 navštěvovali krouţky realizované
v rámci projektu „Poznáváme
svůj kraj“, vydali poznávat
jiţní Plzeňsko. Jejich první
zastávkou bylo městečko Blovice, kde ţáci navštívili Muzeum jiţního Plzeňska, které
foto-lfsje umístěno na zámku Hradiště. Návštěvníci muzea se tak dozvěděli celou řadu zajímavých informací o historii zámku Hradiště, seznámili
se s významnými osobnostmi Blovic a dějinami jiţního
Plzeňska, jehoţ součástí jsou i Kasejovice.
Při pozorném sledování jednotlivých expozic si
ţáci mohli vytvořit ucelený obrázek o tom, jak se ţilo
prostému lidu a bohatým měšťanům. Zvlášť zajímavá
byla výstava věnovaná dětským hračkám. Ţáci se dozvěděli, s jakými hračkami si děti hrály před sto lety a jaké
materiály byly pro jejich výrobu nejčastěji pouţívány.
Neméně poutavá byla dočasná výstava nazvaná „Mlýny
v povodí řeky Úslavy“, která mladým návštěvníkům
muzea dala moţnost nahlédnout do světa těchto staveb.
Prohlídku blovického muzea zakončili ţáci se stavebnicí
Merkur, které byla věnována část expozice a kde si ţáci
mohli sestrojit vlastní výrobek.
Druhou zastávkou na cestě po jiţním Plzeňsku
bylo Spálené Poříčí. Zde ţáci navštívili nově zrekonstruovaný špejchar ve dvoře. Prohlédli expozici věnovanou
historii zemědělské techniky a oblasti Podbrdska. Ţáci
se tak mohli seznámit nejen s přírodními krásami této
lokality, ale také flórou, faunou, vodstvem a nerostným
bohatství Brd. V galerii Špejchar si její návštěvníci prohlédli expozici kresleného humoru vytvořenou z obrazů
známého českého humoristy Jiřího Wintra Neprakty.
Třetí zastávkou poutě po jiţním Plzeňsku byly
Chanovice. Tentokrát na ţáky nečekala prohlídka tamějšího skanzenu lidové architektury ani pohledy
z rozhledny, ale návštěva podniku Haas Chanos doplněná odborným výkladem. Ţákům se tak naskytla jedinečná příleţitost vidět proces zpracování dřeva od přivezení
do firmy, přes jeho opracování a úpravu do konkrétné
podoby. Po prohlídce podniku zamířily kroky ţáků ke
vzorovému domu, který slouţí jako ukázka staveb, které
tato firma nabízí. Exkurze po jiţním Plzeňsku byla doplňující formou výuky pro ţáky druhého stupně kasejovické základní školy s důrazem na uplatnění interdisciplinárních vazeb v předmětech přírodopis, dějepis, výtvarná výchova a zeměpis. Z projektu Základní školy Kasejovice „Poznáváme svůj kraj“ byly ţákům hrazeny
finanční náklady spojené s realizací této exkurze.
Štěpánka Löffelmannová
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Anna NOVÁKOVÁ
Anna FAMĚROVÁ
Marie VIKTOROVÁ
Marie VĚTROVCOVÁ
Marie POHANKOVÁ
Blažena SUDOVÁ
Miloslav MAROUŠ
Bohumil ŠOLLE
Libuše ILLOVÁ
Růžena TOUFAROVÁ
Miloslava ŠÍMOVÁ
Marie POJEROVÁ
Amália KRČMÁRIKOVÁ
Josef JIŘINEC
Jaromíra MARKOVÁ
Blažena SUCHÁ
Vojtěch KOTYZA
Květoslava HLAVSOVÁ
Jana ARNOŠTOVÁ
Karel CHALOUPKA
Václav VRÁTNÍK
Anna SUCHÁNKOVÁ
Helena SOUKUPOVÁ
Jan LEDERBUCH
František TROCH
Jaroslava ZOUBKOVÁ
Alena RUDOLSKÁ

Bezděkov
Řesanice
Kasejovice
Nezdřev
Kasejovice
Bezděkov
Dožice
Zahorčičky
Dožice
Dožice
Mladý Smolivec
Dožice
Kasejovice
Nezdřev
Hradiště
Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Dožice
Nezdřev
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Nezdřev
Kasejovice

Bruno Julínek, Oselce

Josef Janda, Bezděkov
Miluše Bláhová, Hradiště
Boţena Šmídová, Ţivotice
Blaţena Zoubková, Kotouň
Bohuslav Slanec, Kasejovice
Marie Kůstová, Mladý Smolivec
polečnou oslavu MDD jsme si spolu s rodiči naplánovali na 8. 6. I kdyţ počasí nás občas strašilo černými mraky, nakonec vše dobře dopadlo. Maminky si pro děti
připravily různé soutěţe: děti skákaly v pytlích, střílely míčem
na branku, chytaly ryby, přenášely míček na lţíci, sráţely pyramidu z plechovek, brčkem sbíraly lentilky do hrníčku a trefovaly se do sněhuláků. Za splnění disciplíny vţdy dostaly
razítka na hrací karty. Po ukončení soutěţí dostaly všechny
děti nejen zlaté medaile, ale i různé sladkosti.Vše dobře zorganizovaly a připravily tyto maminky: p. Hošková s dcerou, p.
Konvářová, p. Arnoštová, p. Nová, p. Jiřincová a p. Spourová.
Jsem ráda, ţe i v dnešní uspěchané době si maminky
najdou pro své děti čas na společně strávené odpoledne.
Svatava Šlaisová

Číslo 7; ročník XVI.

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

NOVÉ KNIŢNÍ TITULY
 Echo Heron: Nemocnice
 J.Bosák, D.Hrubý: Čína - zpráva o zrodu velmoci
 Ivan Kraus: Rodinný sjezd
 Charlotte Brontëová: Profesor
 Vlasta Javořická: Šťastná hvězda
 Hermann Schreiber: Krvavé září
 Toulavá kamera 10
 Jména tajemství zbavená
 Moji zvířecí kamarádi
 Luděk Stínil: Lásko, kde jsi?
 Jiří Ţáček: Na svatýho Dyndy
Knihovna umoţňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

lenky kulturní komise připravily na neděli 5. června ke
Dni dětí odpoledne plné soutěţí a her na hřišti u klubovny. Na děti čekalo osm stanovišť, na kterých plnily různé úkoly např. chytání ryb, skládání obrázků, sráţení plechovek, hod na draka, skákání v pytlích, přenášení vajíček, házení
kruhů na tyč a přechod přes baţinu po stopách. Za splnění
úkolu na stanovišti obdrţely razítko na medaili. Po splnění
všech úkolů na ně dostali tašku s překvapením. Pak děti čekala ukázka poslušnosti psa, kterou předvedl pan Červený. Na
závěr se vyřádily ve skákacím hradu a u táboráku si opekly
vuřty. Děkuji všem, kteří se podíleli na pěkně proţitém odpoledni.
Hana Punčochářová
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Rozloučení se
školkou
ítáme vás kamarádi, měli jsme se
všichni rádi, ve
školičce naší milé, proţili jsme krásné chvíle.
Ale ten čas rychle letí,
uţ jsme váţně velké
děti... Ahoj kamarádi,
ahoj školko, tak jsme si říkali posledních pár červnových dnů. Navštívili jsme
spolu ještě plzeňskou ZOO, naposledy jsme zatleskali divadélku „O Hloupém
Honzovi“. Pak následovalo pasování z předškoláčků na školáčky a rozloučení se
školkou hledáním zatoulaného sluníčka. Vše se nám zdařilo, jen to sluníčko se
nám ještě schovává! Celý školní rok utekl jako voda. V naší školce se událo
hodně zajímavých akcí, podařilo se nám vybavit obě třídy novým vysněným
nábytkem pro děti, všechna okna dostala nové záclony, zahrada nový altán a
zasazená lípa roste k radosti všech. To vše za přispění rodičů, dětí a našeho zřizovatele - města Kasejovice. Velký dík patří paní starostce a zastupitelstvu za
vstřícnost a pomoc při zvládnutí všech úkolů během školního roku. Děkujeme
rodičům, kteří se zapojovali a pomáhali při všech akcích pořádaných mateřskou
školou a všem milým sponzorům.
Ahoj v novém školním roce 1. září 2011 - 2012.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ Kasejovice
Jako kaţdý rok, i letos jsme s dětmi naší MŠ
zavítali k hasičům. Děti tak měly zpestřené
dopoledne pod vedením velitele pana K. Sudy. Měly moţnost prohlédnout si hasičské auto, posadit se do kabiny, vyzkoušet
si dokonalou přilbu a vše si osahat. Pan K. Suda, J. Cina a V. Šolle dětem předvedli manipulaci s hasičským nářadím, které hasiči pouţívají při poţáru, dopravních nehodách a v zatopených prostorách - motorovou pilu, plovoucí čerpadlo, hydraulické nůţky, vysílačku, dýchací přístroj. Zábavné pro děti bylo stříkání hasičskou stříkačkou.
Na rozloučenou jsme se společně u hasičského auta vyfotografovali a
hasiči nám zablikali a zahoukali. Všichni jsme se přesvědčili o tom, jak je práce
hasičů důleţitá. Po návratu do MŠ se děti plné dojmů daly do kreslení záţitků s
hasiči. Moc jim děkujeme a těšíme se na příště.
Jaroslava Slavíková, učitelka MŠ

foto -il-

lavnostní rozloučení
s koncem školního roku
2010/2011 připravily
dětem na čtvrtek 23. června
učitelky kasejovické mateřské školky – Ivana Ledvinová, Jaroslava Slavíková
a Dagmar Jiřincová.
Zahradní slavnost se
nesla v duchu putování vesmírem a děti si
toto letní odpoledne náleţitě uţily. Po přivítání dětí, rodičů, prarodičů, sourozenců a
kamarádů předvedly děti z oddělení Zajíčků
a Vodníčků, co všechno se naučily s paní
učitelkou Ivetou Flajšmanovou na krouţku
Barevná angličtina. O hudební doprovod
slavnostního odpoledne se postarali malí
hudebníci od paní učitelky Jaroslavy Slavíkové, kteří zahráli několik písniček na flétny. Po úvodním vystoupení dětí z krouţků
následovalo slavnostní pasování velkých
Vodníčků na školáky. Kaţdý budoucí prvňáček si musel své povýšení do stavu školního zaslouţit, proto ho nejdříve čekalo
správné vyřešení vylosovaného úkolu. Teprve potom mohl být slavnostně pasován na
školáka a odnést si dárek, který mu bude
připomínat léta strávená v kasejovické mateřské školce. Tím však slavnostní odpoledne neskončilo. Dalším úkolem dětí a jejich
rodičů bylo najít ztracené sluníčko. Na cestě za sluníčkem musely děti splnit nejrůznější úkoly a teprve se šesti získanými razítky se jim otevřela cesta ke sluníčku, které kaţdého účastníka odměnilo sluníčkem
menším, které v sobě skrývalo sladké překvapení. Dalším překvapením pro všechny
byla prohlídka policejního vozu, který si
tentokrát mohly děti prohlédnout zevnitř,
vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, přilbu,
čepice či si prohlédnout a potěţkat obušek,
pouta a pistole.
Na závěr slavnosti byl pro všechny
zúčastněné připraven oheň, na kterém si
opekli vuřty. Slavnostní letní odpoledne se
vydařilo a děti domů odcházely se spokojeným výrazem na tváři. Poděkování patří
především ředitelce a učitelkám mateřské
školy a dále všem, kdo se na přípravě a
hladkém průběhu tohoto nevšedního dne
podíleli.
Štěpánka Löffelmannová

Obecní knihovna zve na výstavu
fotografií Pavla Pecháčka

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

TJ Sokol Kasejovice
zve na pouťové zábavy:
30.7. 20 hod. Melodion
31.7. 18 hod. Brumendo
Těšit se můţete také na bohaté
sportovní odpoledne.

od 18. 7. do 19. 8.
v provozní
době knihovny
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● Obec Hradiště nabízí k prodeji byt 3+1 v obci Hradiště.

Bliţší 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 2 450 000 Kč. Dále prodám cihlovou stodolu 418 m2, stavební parcelu 776 m2. Nutné st. úpravy,
vhodná jako dílna.Cena 265 000 Kč. Tel. 731 388 435.
Prodám přívěsný vozík Sport Jacht (bantamová kola) a
decimálku. Cena dohodou. Tel. 721 482 957
Prodám auto Seat Ibiza za 8 000 Kč + náhradní díly v
ceně. Informace na tel. 602 956 048.

ZÁMECKÁ RESTAURACE LNÁŘE
Nabízíme:
hotová jídla i minutkovou kuchyni
zeleninové saláty
pizzu
široký sortiment moravských a italských vín
Zajišťujeme:
svatební hostiny, večírky, firemní akce
Otevírací doba
červenec – srpen

PO zavřeno
ÚT – ČT 10:00 – 21:00
PÁ – SO 10:00 – 22:00
NE 10:00 – 17:00
Zveme na:

ochutnávku moselských a italských vín
26. 8. 2011 od 19:30
blíže na tel.: 723 165 575

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
*

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
na tel. 607 707 580.

Kavárna Pod radnicí, Kasejovice 98
Nová otevírací doba: ● ÚT, ST, ČT - 11 - 22 hod. ● PÁ - 11 - 01 hod.
● SO 14 - 02 hod. ● NE 14 - 21 hod.
Nabízíme: Obědy a rychlá občerstvení, Svijany 10˚, 11˚ a 13˚, kávu
i něco dobrého. Posezení venku pod pergolou nebo u stolečku se slunečníky.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Letní podvečer pro celou rodinu s Pavlem Justichem
- pro děti soutěže, divadlo, písničky

a spousta legrace
- pro dospělé šlágry 60. - 90. let:
Petr Novák, Petr Spálený, Pavel Bobek,
Václav Neckář, Jiří Schelinger, Michal Tučný...

v neděli 7. srpna v 17 hod.
Letní kino Kasejovice (v případě nepříznivého počasí
se akce bude konat v kulturně společenském centru)
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149, 602 429 346, fax 371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod
č.j. 006236/91. Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků. Příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.8. 2011. Příjem příspěvků do KN č. 8/2011 do 31.7.2011 .

