ČERVEN 2012

Cena 3,- Kč

Číslo 6; ročník XVII.

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

V únoru letošního roku byl vyhlášen 18. ročník soutěže „Vesnice roku 2012“, do které se z třinácti krajů České
republiky přihlásilo celkem 278 obcí, z toho 25 obcí Plzeňského kraje. Soutěže se mohla zúčastnit každá obec, která
splnila předepsané podmínky a do 30. dubna 2012 podala
řádně vyplněnou přihlášku. Kasejovice se této soutěže zúčastnily již poněkolikáté. V loňském roce v ní byly oceněny
Bílou stuhu za činnost mládeže spojenou s možností získání
dotace ve výši 600 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR z Programu obnovy venkova, kterou město investuje
opravy místní komunikace na návsi v Řesanicích.
V měsících květen a červen byly všechny obce přihlášené do soutěže „Vesnice roku 2012“ hodnoceny
v jednotlivých krajích hodnotitelskými komisemi. Do Kasejovic zavítala 9ti členná komise ve středu 30. května v čele
s předsedou Ing. Václavem Perglem - starostou městyse Koloveč, která v roce 2010 získala titul „Vesnice roku Plzeňského kraje 2010“. Komise navštívila kulturně-společenské centrum, kde si prohlédla klub otevřených dveří pro děti a mládež. V sále centra pro ně byla připravená poutavá prezentace
o stavebním, kulturním, sportovním a společenském životě
v Kasejovicích doplněná mluveným slovem. Toho se hned na
začátku ujala starostka města Marie Čápová, která promluvila
o stavební činnosti v Kasejovicích a spádových vesnicích. O
sportovním vyžití a práci s mládeží pohovořila předsedkyně
TJ Sokol Kasejovice Eva Chárová a s informacemi o školství
v Kasejovicích vystoupili ředitelka místní mateřské školky
Ivana Ledvinová a ředitel základní školy Jaroslav Viktora.
Kulturní život v Kasejovicích a okolí přiblížila hodnotící
komisi prezentace, kterou připravila Dana Matějovská. V sále
byli přítomni rovněž zástupci Virtuální univerzity třetího
věku a místních spolků a sdružení. Poté se členové hodnotitelské komise vydali na prohlídku zrekonstruovaného zdravotního střediska v Kasejovicích, které bylo přihlášeno do
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soutěže „Zlatá cihla v Programu obnovy venkova". Získá ji
obec s nejzdařilejší stavbou venkovského typu.
Účastí v soutěži „Vesnice roku 2012“ chtějí Kasejovice pokračovat v získávání ocenění, kterých se jim v této soutěži dostalo v předchozích letech. V roce 2006 se Kasejovice
staly vítězem soutěže „Vesnice roku Plzeňského kraje“, roku
2010 vysoutěžily Cenu hejtmanky Plzeňského kraje a roku
2011 byly oceněny Bílou stuhou za činnost mládeže. O tom,
kdo se stane vítězem soutěže a komu budou uděleny jednotlivé stuhy, bude hodnotitelská komise rozhodovat
v následujících týdnech. Doufejme, že i letos budou Kasejovice úspěšné.
-rkn-

V neděli 3. června oslavily děti z Kasejovic a okolí svůj svátek ve sportovním areálu u základní školy a v přilehlém letním kině. Odpoledne plné soutěží, her, zábavy,
zpívání a dobrého jídla a pití pro ně připravili členové TJ Sokol Kasejovice. Ačkoliv
zpočátku vítalo děti deštivé počasí, nakonec se nechalo přemluvit a šedou oblohu
rozzářilo sluníčko.
Malí i velcí účastníci oslavy si mohli vyzkoušet závodění na chůdách, hledání předmětů v kupce sena, střelbu ze vzduchovky, přetahování lana, shazování plechovek
míčkem a další soutěžní disciplíny. Za splněné úkoly dostávaly děti sladkou odměnu
a v případě výhry nad soupeřem kupon se symbolem čtyřlístku, který následně ve
stánku proměnily v jednu z nabízených cen.
Soutěžení bylo doplněno ukázkami hasičské techniky, kterou pro návštěvníky akce
vystavili členové kasejovické jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po ukončení
sportovních disciplín byla pro děti připravena soutěž v karaoke. Všichni odvážní
zpěváci byli za své výkony odměněni potleskem a drobnou cenou. Poděkování patří
všem, kdo se na přípravě oslavy svátku dětí podíleli a zasloužili se o jeho zdárný
průběh.
Štěpánka Löffelmannová
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Usnesení ze zasedání Rady města
Kasejovice ze dne 30. května 2012

Rada města Kasejovice projednala:
žádosti o odprodej pozemků v Polánce a Kasejovicích
Vzala na vědomí:
závěrečný účet města za rok 2011 a výrok auditora, že
neshledal v hospodaření města žádné chyby
Schválila:
změny v rozpočtu na květen 2012
odměny ředitelům škol za výsledky hospodaření v roce
2011
termín a program konání Zastupitelstva města - 28.6.2012
v Řesanicích
záměr prodeje pozemků v Chloumku, Řesanicích, Polánce
a Kasejovicích
záměr pronájmu zubní ordinace a pověřila starostku jednáním o odkoupení zařízení zubní ordinace

Od 1.7.2012 nebudou ve sběrném dvoře odebírány ledničky a
televize, protože není možné zabránit jeho vykrádání zloději.
Tento bude sbírán 2x ročně při celookresním sběru. Termín
bude oznámen v dostatečném předstihu. Město zajistí jeho
svoz.

Vážení čtenáři, chtěla bych vás opět poprosit, abyste zapátrali ve svých rodinných albech, tentokrát po fotografiích, týkajících se činnosti kasejovického Sokola. Připravujeme průřez
historií více než 100 letého trvání místní sokolské organizace a budeme vděčni za jakoukoliv fotografii i informaci, stejně jako za historické fotografie Kasejovicka s nesportovní
tématikou. Fotografie budou v Obecní knihovně naskenovány a okamžitě vráceny bez jakékoliv újmy.
S díky Dana Matějovská
Město Kasejovice a TJ SOKOL Kasejovice
zvou širokou veřejnost na

Bohatý sportovní a kulturní program, výstava
o historii kasejovického fotbalu, předání cen přeborníku
okresu 2011/2012, možnost prohlídky celé budovy,
hudba, občerstvení, více v příštím čísle Kasejovických
novin…..

ZUBNÍ LÉKAŘ V KASEJOVICÍCH
Oznamujeme občanům, že od 19.6.2012 začne opět
ve zdravotním středisku města Kasejovice ordinovat
každé úterý zubní lékař – MUDR. Jana Písařová.
Pacienti se mohou telefonicky objednávat nejlépe
v pondělí a ve čtvrtek od 10-17 hodin na tel. čísle:
377 532 423 nebo mobil: 602 961 365 nebo
e-mailem: pisarova.jana@volny.cz.
-rkn-

Číslo 6; ročník XVII.

Informace pro občany Kasejovic
pomocí SMS zpráv
Městský úřad Kasejovice ve spolupráci Plzeňským krajem
připravil pro občany s trvalým pobytem v Kasejovicích
včetně jejich částí nový způsob informování v krizových
situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – posílání SMS zpráv na mobilní telefon. Nepůjde vždy jen o krizové situace, SMS zprávy budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života města.
Pokud máte zájem dostávat ZDARMA informace o vyhlášení mimořádné či krizové situace na území kraje či okresu, o
hrozících povětrnostních vlivech, havarijních stavech
v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých
informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
PLZmezeraKASEJOVICEmezeraINFORMACEmezeraANOmezeraPRIJMENImezeraJMENOhvězdičkaCAST
OBCEhvězdičkaCISLO POPISNÉ
(můžete psát i malými písmeny; vše ale pište bez diakritiky)
Příklad SMS zprávy: PLZ KASEJOVICE informace ano
novak stepan*Kasejovice*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo
900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (včetně
DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že
jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním
SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly
zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému. Posílání SMS zpráv je pro
Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit
odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS
ve tvaru:
PLZmezeraKASEJOVICEmezeraINFORMACEmezeraNE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze
seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit,
jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete
na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
PLZmezeraKASEJOVICEmezeraINFORMACEmezeraSTAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS
zprávy za 3,- Kč (včetně DPH).
Přihlásit se můžete také osobně na Městském úřadě
v Kasejovicích nebo prostřednictvím e-mailu matrika@kasejovice.cz , kde uvedete své jméno, příjmení, adresu
trvalého pobytu a telefonní číslo.

^
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V květnu opět žáci čtvrté a páté třídy jeli na
Dopravní hřiště do Blovic. Zde s nimi vyškolený učitel procvičil pravidla silničního
provozu a značky. Děti získané znalosti dále
procvičily jízdou na kole. Žáci páté třídy byli
na hřišti již počtvrté – tedy naposledy – a
proto je na konci výuky čekalo složení závěrečného testu. Na
základě tohoto testu mohli získat dětský řidičský průkaz. Dětský řidičský průkaz získali: Lucie Kurcová, Marek Kuneš,
Michaela Hrachovcová, Kája Matějovský a Kristýnka Bašniková. Čtvrťáci si na svůj řidičský průkaz budou muset počkat
až do příštího roku, kdy je taktéž bude čekat test. Úspěšným
řidičům gratulujeme.
-mr-
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USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
obce Mladý Smolivec ze dne 17. května 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
rozpočtové opatření 3/2012
vyloučení uchazeče EUROVIA Silba a.s. (IČO 64830551)
z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem Cyklostezka „Formanská stezka“
Starý Smolivec – Dožice a to z důvodu nesplněných technických kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách zjednodušeného podlimitního řízení
prodej pozemku 92/26 KN v k.ú. Dožice o výměře 322
m2 za cenu 30 Kč za m2 a náklady spojené s prodejem ve
výši 5300 Kč, tzn. 14.960 Kč za parcelu panu Konvářovi
F. ml., z Dožic
příspěvek pro SDH Budislavice na hasičské cvičení 2012
ve výši 10.000,- Kč
vydání souhlasného stanoviska s umístněním sloupu EE u
domu čp. 31 v Radošicích pro pana Draského z Radošic
na p.č. 1148/1 PK v k.ú. Radošice
Dodatek č. 1 směrnice o účetnictví
vydání souhlasného stanoviska s plánovanou akcí u čp. 24
a čp. 25 paní Rottová v Radošicích (umístnění sloupu na
rohu čp. 24) na hranici pozemku p.č. 1148/1 PK v k. ú.
Radošice ve vlastnictví obce
Bere na vědomí:
kontrolu usnesení
hospodaření Mikroreginu Nepomucko a závěrečný účet za
rok 2011
žádost o úhradu neinvestičních nákladů ZŠ Zruč-Senec
s tím, že o úhradě nebude rozhodováno do doby předložení přehledu o skutečných neinvestičních nákladech školy
informaci o výsledku zadávacího řízení s názvem KLUB
DOŽICE, byly podány tři nabídky (Stavel Příbram s.r.o.,
Stafis-KT s.r.o. Pačejov, Percom – interier, s.r.o. Plzeň),
nabídka firmy Stavel Příbram s.r.o. byla vyřazena
z důvodu porušení podmínek zadávacího řízení, vítězný
uchazeč - Stafis KT podal nabídku ve výši 1.032.234 Kč
včetně DPH a Percom-interier podal nabídku ve výši
1.193.944 Kč včetně DPH)
žádost pana Frolíka, záměr pronájmu se zveřejní a poté
bude rozhodnuto o případném pronájmu
výpověď pana Trnky z Klatov ze smlouvy o pronájmu
stodoly u čp. 47 ve Starém Smolivci ke dni 31. 7. 2012
informační dopis zastupitelů města Rožmitál pod Třemšínem o schváleném usnesení k CHKO Brdy
přípravu Směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu
žádost pana Zemana, záměr prodeje se zveřejní a poté
bude rozhodnuto o případném prodeji
přípravu dvoustranné dohody o přístupu k pozemkům
mezi panem Šťastným a Obcí Mladý Smolivec

Číslo 6; ročník XVII.
USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
obce Hradiště ze dne 17. května 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
„Plán společných zařízení“ v rámci KPÚ Bezděkov, vypracovaný společností GEOREAL Plzeň, s podmínkou,
že společné zařízení nav.č. 21-LNK v RBK 275-02-27503 nebude ve vlastnictví obce Hradiště
závěrečný účet obce Hradiště za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště-bez výhrad
inventarizaci majetku obce Hradiště k 31.12.2011
příjem dotace v rámci PSOV PK 2012 na „Územní plán
obce Hradiště“ v částce 134.000,-Kč
příjem dotace v rámci PSOV PK 2012 na „Opravu obecních budov“ v částce 250.000,-Kč
pro provedení opravy elektroinstalace v budově čp.25
v Bezděkově fa. Pavel Panuška-elektroinstalace, Olšany
pro výměnu oken a dveří v budově čp.25 v Bezděkově
společnost DYNAL s.r.o., Čistá
pro provedení sanace zdiva budovy OÚ v Hradišti čp.62
společnost STAFIS-KT s.r.o. , Pačejov
bezúplatný převod pozemku p.č. 1026/1 o výměře 605 m 2
v k.ú. Bezděkov ve vlastnictví obce Hradiště Plzeňskému kraji a pověřuje starostku obce uzavřením darovací
smlouvy s Plzeňským krajem
Pana Pavla Nováka, bytem Bezděkov čp.49 opatrovníkem
pro neznámé vlastníky nemovitostí pro řízení o pozemkových úpravách v rámci probíhajících KPÚ v Bezděkově
Finanční příspěvek v částce 1.000,-Kč Asociaci rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST, Wolkerova 22, Prostějov
Neschvaluje:
zakoupení prosklené lednice do prodejny v Bezděkově
Bere na vědomí:
změnu užívání stavby na pozemku p.č.st.20 v k.ú. Zahorčičky na rekreační objekt.

Neschvaluje:
finanční příspěvek firmám Raná péče Diakonie Stodůlky,
Klub Radost Prostějov a OdKomunity.cz Bratislava
opětovnou žádost o souhlas s úpravou obecní cesty od
domu pana Ráže k hranici pozemku 571/6 v k.ú. Dožice
pana Červenky z Dožic na pozemku p.č. 792 KN v k.ú.
Dožice

Fotografie ze Závěrečného semináře, kterým studenti Virtuální univerzity třetího věku ukončili letní semestr v Chanovicích. Po skončení oficiální části využili kasejovičtí pozvání
domácích a v rámci naučně turistického odpoledne navštívili
zámecký areál, skanzen, naučnou stezku a rozhlednu.
-rkn-
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Připravit oslavy 600. výročí první písemné zmínky o obci není jednoduché, nýbrž zavazující. Alespoň pro všechny schopné obyvatele,
kteří svou vesnici ctí a mají trvalou potřebu dělat v rámci svých
možností všechno pro její dobré jméno. K těm obyvatelům je samozřejmě nutno přičíst i značné množství tzv. víkenďáků. Je pravda,
že uspořádání Her bez hranic před dvěma lety, které všichni návštěvníci hodnotili veskrze kladně, bylo úspěšnou zkouškou Nezdřevských.
A tak lze říci, že starosta Petr Chlanda ví díky této zkušenosti, na co
se může spolehnout. Přesto nápor na nervovou soustavu všech je
značný. Na nic nezapomenout, všechno stihnout do termínu, vše
ohlídat, zkontrolovat. Přestože přípravy trvají už více než rok, nelze
do poslední chvíle vědět, jak to dopadne. Pak je tu ještě ta nepotvrzená objednávka dobrého počasí. Kdo může tušit, jak se nahoře u
sv. Petra rozhodnou.
V době uzávěrky tohoto čísla však lze říci, že přípravy probíhají
zcela přesně podle operativně upravovaného harmonogramu. Posuďte sami: Nejnutnější správky silnice - splněno, opravy zdi v parku a nátěr plotu - splněno, renovace hospodského sálu - splněno
(nově vymalováno, obnovena podlaha). Připraveno je místo pro
sociální buňku na hřišti, konstrukce nové pergoly před hospodou
čeká na zastřešení, hasičárna uklizena a vybílena, klubovna myslivců opravena, práce na pamětní publikaci se blíží ke konci, zajištění
občerstvení dohodnuto, pozvánky rozeslány.
A ještě řada nutných drobností se udělala a ve zbytku času udělá.
Nejsou sice zřejmé na první pohled, ale kdyby se neudělaly, vidět
by to bylo. Proto je třeba myslet i na ty nejmenší detaily. V době
vydání tohoto čísla Kasejovických novin zbývá do oslav 14 dní.
Čtrnáct dní vrcholného úsilí a soustředění. Čtrnáct dní do chvíle,
kdy Nezdřevští v sobotu 30. června řeknou: Vítejte na oslavách!
Jiří Čepelák
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Je to tak, v sobotu 19. května 2012 v 17 hodin vtrhlo
do Nezdřeva přes 30 pohraničníků a naštěstí obsadili
pouze zrenovovaný sál místní hospody. O nic jiného
neměli zájem. Na podporu svých záměrů si navíc přizvali torzo hudební skupiny Karel. Sekce ochránců
státních hranic Klubu českého pohraničí se již devět let
každoročně schází bez ohledu na věk a na přidělenou
hodnost v některé z obcí, kde členové této společnosti
žijí. Letos se již podruhé stal místem jejich setkání
Nezdřev.
Jako pokaždé se vzpomínalo, probíraly se staré historky, přibyly i některé nové, které dosud zůstávaly v
hloubi vzpomínek. Pělo se, pilo se, utvrzovalo se přátelství mnohdy vzniklé až na těchto schůzkách, neboť
ve službě na různých místech a v rozdílných dobách se
řada péesáků zkrátka poznat nemohla. Akce začala
neoficiální hymnou pohraničníků Na staré Mohelně,
poté všechny přivítal nezdřevský organizátor Karel
Chaloupka, kterého mrzelo, že řada tradičních účastníků dala přednost televiznímu přenosu semifinálového
zápasu mezi hokejisty ČR a Slovenska na mistrovství
světa (pravdou je, že obvyklý počet péesáků na těchto
srazech bývá okolo 60). Nejstarší přítomný strážce
hranic pan Josef Uriánek z Nezdřeva (79), který sloužil
v letech 1953 až 1956, obdržel humorný dárek (do každé nohy něco). Čestné uznání Za aktivní a obětavou
práci a vlastenecké postoje občana České republiky od
Krajské rady Klubu českého pohraničí v Českých Budějovicích obdrželi pánové Bohumil Sýbek, Václav
Diviš a Václav Dubec. Na nástěnce s dokumenty zaujala fotografie místních Hraničářů (někdejší název pro
pohraniční stráž) z let 1934 - 1935 pánů Karla Chaloupky a Vojtěcha Průchy.
Někteří přišli na sraz vůbec poprvé, například pan Karel Suda z Kasejovic, který v letech 1979 až 1981 sloužil jako telefonista. Mezi účastníky převažovali řidiči,
ale byli přítomni i dva psovodi. Všichni se bavili jak
vzpomínkami, tak novinkami i zpěvem až do brzkých
ranních hodin. A již se těší na jubilejní 10. setkání,
které se za rok uskuteční v Kocelovicích, kde tradice
péesáckých schůzek začala.
Jiří Čepelák
Na fotografii vlevo nejstarší účastník srazu Josef Uriánek.

Péesáci v Nezdřevě.

Foto:Viktor Jandera

Červen 2012

str. 5

Poslední víkend v květnu 26. 5. 2012 od 13 hod se uskutečnila okrsková soutěž
požárních družstev okrsku Mladý Smolivec v klasické soutěži za účasti pět
družstev mužů z Mladého Smolivce, Starého Smolivce, Budislavic, Radošic a
Dožic. Dvě družstva žen z Mladého Smolivce a Dožic, dvě družstva dětí
z Mladého Smolivce starší a mladší. Soutěžního odpoledne se zúčastnili také
pan Václav Sýkora za OSH Plzeň – jih a starostka obce Eva Kubová.
Výsledky:
Pořadí
1.

Družstvo
Starý Smolivec

Kategorie
muži

Čas (s)
183,7

2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
1.

Dožice
Mladý Smolivec
Budislavice
Radošice
Dožice
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec

muži
muži
muži
muži
ženy
ženy
starší děti
mladší děti

198,5
204,3
206,6
242,9
237,9
238,2
82,8
110,2

V kategorii žen zvítězilo družstvo žen z Dožic před nově utvořeným družstvem
žen z Mladého Smolivce. V kategorii dětí se soutěžilo pouze ve štafetě 7x50 m.
Postup do okresního kola v klasické soutěži, které se uskuteční 8. září 2012
v Sedlišti, si zajistila obě družstva žen a první tři družstva mužů. Věřím, že budou náš okrsek všichni vzorně reprezentovat. V průběhu sobotního soutěžního
odpoledne byla k vidění ještě funkční ruční koňská stříkačka z Radošic. Radošičtí hasiči nám v dobových uniformách předvedli, jakým způsobem se hasilo za
starých časů. Koňská ruční stříkačka pochází z roku 1893. Též byla k vidění
nová požární technika CAS 20 S2R, kterou nám předvedl sbor dobrovolných
hasičů z Kasejovic, kterému velí p. Karel Suda. Touto cestou bych rád poděkoval oběma sborům za převedení požární techniky.
Celé cvičení doprovázelo krásné jarní počasí i hojná účast diváků. Hasičům se
dobře cvičilo, divákům se dobře fandilo a největším zážitkem pro mnohé bylo
jistě vystoupení hasičů juniorů. K úplné spokojenosti všech bylo zajištěno chutné občerstvení v podobě chlazeného piva, grilovaných klobás, bramboráků, párků v rohlíku a točené zmrzliny. Na úplný závěr byli všichni pozváni do místní
hospůdky, kde od 19 ho hrála k poslechu i tanci kapela MINIMAX. I zde nechybělo milé a chvályhodné překvapení, o které se postarali Standa Procházka a
Martin Nachtman, kteří věnovali výtěžek z prodaných párků hasičům
z Budislavic. I přes velmi náročné odpoledne a večer vydrželi někteří až do rána.
Starosta sboru SDH Budislavice Lubomír Kříž

Číslo 6; ročník XVII.

Vážení přátelé tenisu, rádi bychom vás
opět přivítali na upraveném dvorci 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 každých 1,5 hod. je poplatek pro
jednoho hráče 25 Kč, za každou další
započatou hodinu se poplatek zvyšuje o
10 Kč pro každého hráče. Pro rezervaci je
u vstupu na dvorec zřízena tabulka, kde je
možné se předem objednat zápisem s datem, jménem a požadovaným časem. Nedodržení časového limitu do minut se
objednávka automaticky ruší. Maximální
doba pro jednu objednávku je 2,5 hod.
2. Permanentní vstupenka na celý rok
stojí 400 Kč a to na 1,5 hod. denně pro
každého hráče. V případě že si hráč, platící permanentku, přivede soupeře bez permanentky, zaplatí tento 25 Kč, za každou
další započatou hodinu den poplatek taktéž zvyšuje o 10 Kč.
Z důvodu zvýšeného zájmu o víkendech,
je třeba na tyto dny se předem objednat u
správce dvorce na tel. 371 959 230 nebo
mobil 606 169 967.
3. Hráči, kteří odpracovali na dvorci alespoň 5 hodin platí permanentku 100 Kč.
4. Klíče od kurtu si vyzvedněte u správce
p. Jiřího Marka, Oselce čp. 123 (nový
dům nad kurtem), kde také zaplatíte poplatek.
5. Samozřejmostí je úprava dvorce kartáčem po skončení hry.
Dále vás chceme pozvat na 20. ročník
turnaje rekreačních hráčů OSELCE
OPEN 2012, který se bude hrát na přelomu měsíce července a srpna. Přesný termín bude zveřejněn v Kas. novinách a na
nástěnce u hřiště.
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foto -lfsNa středu 9. května připravila Základní škola Kasejovice pro širokou
veřejnost tradiční akademii. Ta se konala v sále kasejovického kulturněspolečenského centra u příležitosti Dne matek. V úvodu promluvil
k návštěvníkům akademie ředitel školy Jaroslav Viktora, následovalo
vyhodnocení knihovnické soutěže, kterého se ujala Lenka Černá. Moderování školní akademie měly na starosti žákyně sedmé třídy Adéla Červená a Pavla Pohanková, jež také uvedly první číslo programu, o které
se postarali prvňáčkové s vystoupením „Houbi-čky“. Hudbu a tanec
vystřídali úspěšní recitátoři Kája Matějovský (5. třída), Kateřina Řehořová (4. třída) a Kristýna Bašniková (5. třída). „Malé hrátky se zvířátky“ předvedli malým i velkým divákům žáci druhé třídy a „Jarmareční
píseň“ žáci šesté třídy. S číslem nazvaným „Zazpíváme maminkám“ se
pochlubili třeťáci a s dramatizací písně „Hrady a zámky“ šesťáci. Do
světa módy uvedla všechny přítomné čtvrtá třída. Společně se tak cestovalo do Španělska, Brazílie, Spojených států amerických, Mexika, Číny, Egypta, na Havaj, Jamajku a do dalších koutů světa. S pohádkou
„Jak dědeček měnil, až dostal všechno zpátky“, kterou nacvičili žáci
recitačního kroužku, se diváci dostali z exotického prostředí zpět na
domácí půdu. Poté mluvené slovo vystřídal hanácký tanec „CÓFAVÁ“,
se kterým vystoupili členové akordeonového souboru – Kája Čada, Josef Mašek, Josef Hokr a Jakub Löffelmann. „První dopis mamince“
zarecitoval žák šesté třídy Adam Mrázek.
Na tradiční školní akademii nezaznívala pouze
čeština. S anglickou říkankou vystoupili páťáci
a s básní „Mother´s day“ Michaela Juráčková ze sedmé třídy. S žáky tanečního kroužku
se návštěvníci akademie přenesli do modrobílého šmoulího světa. Malí tanečníci ve své
šmoulí osadě bravurně zašmoulili na dvě
šmoulí písničky. Poté se na podium vrátili
členové recitačního kroužku s pohádkou
„O kohoutkovi a slepičce“, aby nám připomněli jaké to je, když je někdo příliš lakomý a
nechce se dělit s ostatními. Bohatý program školní
akademie uzavřel flétnový soubor Základní umělecké školy Nepomuk skladbou „O turecké zemi“.
Poděkování patří všem žákům, učitelům a organizátorům, kteří se na přípravě školní akademie podíleli a
všem návštěvníkům této kulturní akce, kteří bedlivě
sledovali jednotlivá vystoupení, jež ocenili potleskem.
Štěpánka Löffelmannová

Číslo 6; ročník XVII.

Dopoledne plné soutěží připravili pro své mladší
kamarády žáci deváté třídy společně se svou třídní
učitelkou Zdenkou Jadrnou. Žáci prvního stupně
tak vyměnili učení ve třídách za pobyt
v tělocvičně. Zde soutěžili jak samostatně, tak ve
dvojicích. Děti skákaly se zavázanýma nohama,
házely na plechovky, trefovaly se míčem do branky, skákaly v pytlích a přes švihadlo. Zajímavými
soutěžními disciplínami bylo rozeznávání chutí a
zapamatování si co největšího množství předmětů.
Za své výkony byli žáci odměňováni žlutými,
oranžovými a šedými kupony různé hodnoty, které následně mohli směnit v obchůdku za rozmanité sladkosti a drobné předměty. Dětský den oslavily děti podle svých představ a ze školy odcházely
dobře naladěné.
Štěpánka Löffelmannová

foto -lfs-

Ve čtvrtek 24.5. 2012 jel celý první stupeň ZŠ
Kasejovice na výlet do ZOO. Viděli jsme tam
spoustu zvířat, která byla určitě z poloviny světa!
Jako první jsme se vydali do Savany Afriky, kde
jsme viděli geparda, hrošíka, zebry, žirafy a různé
druhy barevných ptáčků. Mohli jsme si porovnat
rychlost našeho běhu s rychlostí geparda. Kolem
medvědů jsme prošli do pravěké vesnice. Domy
zde byly ze slámy, hlíny a proutí a byly zapuštěny
napůl do země. Mohli jsme vejít i dovnitř, měli to
tam celkem útulné, ale bydlet by se nám tam asi
nechtělo. Zaujala nás také pravěká pec, která byla
stavěná pod zemí jen z kamenů. Po krátké svačince
jsme se vydali za statek Luftnerka, kde mají spoustu domácích zvířat a hromadu starých zemědělských strojů. Naše další cesta vedla k expozici
Česká řeka. Bylo tu spousta akvárií, kde plavaly
různé ryby, žijící u nás. Byl tam i kapr velikosti 1
metr a vážil 20 kg a sumci albíni. Hodně se nám
líbila zvířata z Madagaskaru, hlavně lemuři kata.
Tato skvělá stvoření byla od nás jen 10 cm. Nemohli jsme uvěřit, že neutekli. Měli jsme štěstí,
protože jim zrovna paní ošetřovatelka házela jablka. Už nám ale dál nezbývalo moc času a tak jsme
museli naši prohlídku trochu zkrátit. Koupili jsme
si suvenýry a nanuky a šli jsme k autobusu. Byl to
vážně skvělý den a moc jsme si to všichni užili.
Kateřina Řehořová, Anna Fialová, Adam
Štěpánek, Ondra Kušnírik ze 4. třídy ZŠ Kasejovice

Červen 2012

str. 7

Číslo 6; ročník XVII.

Dýchá se vám lépe?
Díky Recyklohraní ušetřila naše škola
životnímu prostředí řadu surovin
Loni jsme odevzdali v Základní škole
Kasejovice k recyklaci 15 televizí, 6 monitorů
a 203 kg drobného elektra
– celkem 580 kg elektrozařízení.
Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje
naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost
přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola
samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás
zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných
spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy
a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky
recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné
množství je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí. Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci
v loňském roce vytřídili 15 televizí, 6 monitorů a 203
kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 8,10 MWh
elektřiny, 411,37 litrů ropy, 35,25 m3 vody a 0,30 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,77 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,01 tun“, vyčíslila konkrétní úspory
pro životní prostředí paní učitelka Jitka Matasová, která
celý projekt zajišťuje. Výsledek sběru elektrozařízení a
hlavně použitých baterií a monočlánků se projevil oceněním firmy v podobě stolního fotbálku v hodnotě několika tisíc korun. Poděkování patří i některým rodičům, kteří pilně sbírali použité baterie. Bylo jich 182
kg (baterií).
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a
přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží
obrovský dík.
Našim žákům i rodičům za tuto akci a nejen za
ni, přeji krásné a pohodové prázdniny.
Jaroslav Viktora, ředitel ZŠ Kasejovice

Byli jsme v Meditační
zahradě anebo chcete-li
v Památníku obětem zla
anebo jednoduše v
Hruškovo zahradě, ač
většina z našich návštěvníků zpočátku ani
nevěděla, že takovéto
místo se vůbec v Plzni
nachází. Věděli jsme
ale, že budeme pokračovat ve velikonočním
foto -kshledání, které jsme započali těsně před letošními velikonocemi na trase KOD, kostel,
židovský hřbitov, Bouček, Makoviště, Kladrubina a večer v kulturně společenském centru při promítání filmu Ježíš, hledání o
pochopení Ježíšova poselství, o lidském zlu a utrpení, ale také o
lásce a odpuštění. A tady v meditační zahradě bylo všechno! Jedinečná a posilující křížová cesta Ježíše Krista v podobě nádherných
soch sochaře Romana Podrázského, posluchače hluboce zasahující
příběh stvořitele zahrady p. Luboše Hrušky, bývalého politického
vězně s krásnou odpouštějící duší a hrdým a nezlomným duchem,
který byl v nejrůznějších komunistických kriminálech vězněn více
než 10 let, kaple sv. Maxmiliána Maria Kolbeho s obrazy příkladných českých osobností - sv. Ludmily, sv. Anežky české, sv. Kl.
M. Hofbauera, blahoslaveného Hroznaty a především sv. M.M.
Kolbeho, polského kněze, který se v Osvětimi nechal dobrovolně
zabít namísto svého mladého spoluvězně. A to všechno zasazené
do nádherné, duši uklidňující zahrady, kterou svýma rukama vybudoval p. Hruška po návratu z vězení jako památník nejen všem
těm, kteří zůstali v komunistických žalářích, ale všem obětem zla,
protože zlo může mít nejrůznější podoby a proto také název Památník obětem zla.
A naše bezprostřední pocity a dojmy: nejkrásnější zahrada na světě, nádhera, pohoda, zajímavost, odpočinek, krása, rozkvetlá zahrada, uvolnění, relax, klid, láska, zlo, film o p. Hruškovi, p. Hruška, sochy, křížová cesta, A to všechno zachycené na krásných
fotografiích Karla Solara z 9. ročníku ZŠ, vystavených v přízemí
Kulturně společenského centra v Kasejovicích. Přijďte se podívat,
dýchnou na vás obrovskou energií, klidem a mírem.
Za účastníky výletu Klubu otevřených dveří Pavla Šimsová

foto -ps-
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Číslo 6; ročník XVII.
USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva
obce Oselce ze dne 27. dubna 2012

Jsou to asi 2 roky, kdy naše Lucka začala laškovat s naším
starším keyboardem. Brnkala si často. Ráno než šla do školy,
odpoledne či večer, když měla chuť a náladu. Všechny tety a
strejdu její zapálení k hraní těšilo.
Lucka končila 9. třídu. Její známky byly hezké. Byla
přijata na Střední odbornou školu do Sušice obor sociální
činnost. Svěřila se, že by ráda začala navštěvovat ZUŠ tamtéž. Povedlo se. Přijímací řízení proběhlo v pořádku. Nyní už
jen chybělo mít vysněné piano.Vzpomněla jsem si na Albert.
Díky jejich Bertíkům máme v naší rodinné skupině Oselce
nová kola, o kterých se nám do loňského jara jen zdálo. Pročetla jsem webové stránky Nadačního fondu Albert. Zavolala
jsem paní Petře Režné programové manažerce Nadačního
fondu Albert. Po několika telefonátech byl projekt napsán.
Na základě naší žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci projektu Nadačního fondu Albert dětem byl náš
projekt, který dostal název „Tóny pro štěstí“ vybrán k tomu,
aby byl na jeho realizaci poskytnut od Nadačního fondu Albert nadační příspěvek ve výši 23 000,- Kč. Z těchto peněz se
uhradí školné v Základní umělecké škole v Sušici, které na
školní rok 2011/2012 činí 3 000 Kč. Dále bylo Lucii zakoupeno digitální piano Yamaha DGX – 640C, 3 pedálový panel
a otočná židlička v částce 20 000 Kč. V polovině dubna jsme
digitální piáno přivezli. Strejda Honza ho během chvilky složil a přendal na místo už dávno naplánované. Když Lucka
přijela ze školy, piáno bylo na místě. Měla velikou radost z
očekávaného velikého digitálního piana. Vyndala si notičky a
už mohla začít hrát. Nejprve povinné etudy, které musí trénovat do školy, ale pak honem vyndat zpěvník a zkoušet Tři
oříšky pro Popelku, Proměny a jiné oblíbené písničky. Je to
měsíc, co Lucka digitální piano využívá. Občas k němu zasedne Katka nebo Maruška. Obě tam ale vydrží jen chvilku,
když zjistí, že to hraní není tak jednoduché.
21.5.2012 čekají Lucku v Základní umělecké škole v
Sušici přehrávky. Musí ještě trénovat, aby dopadly co nejlépe. Naše skupina Oselce se tam chystá jet Lucii podpořit.
Zároveň to bude pro nás takový koncert. Děti ze školy ukáží,
co se za rok naučily. Budeme držet palečky.
Lucka velmi pěkně děkuje za krásný dárek od
„Nadačního fondu Albert“. Děkují i pracovníci dětského domova. Projekt Tóny pro štěstí byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu nadační
fond Albert.
Vasková Eliška

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
zaměstnání nového pracovníka v obci
vyúčtování akce lesní cesty na SZIF
informace o dotacích na rok 2012
Hry bez hranic 23.6.2012
žádost o vybudování parkoviště u nových bytovek
informace o opravě zámecké zdi
Schvaluje:
prodej části pozemků u k.ú. Kotouň p.č. 316/32
odkup části pozemku v k.ú. Kotouň p.č. 316/13
prodej části pozemků v k.ú. Oselce p.č. 6/2, 6/10 a 1020
věcného břemene v k.ů. Oselce p.č. 17/4
zápis do obecní kroniky za rok 2012
změny v rozpočtu k 31.3.2012
výběrové řízení na kanalizaci a vodovod v Oselcích
revizní komisi na knihovní fond v Oselcích
umístění reklamy firmy HOBY Horažďovice
prodej zasíťovaných stavebních pozemků za 100 Kč/m2
Ukládá:
starostovi oddlužit parcelu v k.ú. Oselce p.č.1020

Kulturní komise při OU v Hradišti pozvala všechny maminky a babičky na oslavu Dne matek v sobotu 12.května do
klubovny v Hradišti. Po krátkém přivítání vystoupili místní
děti s kulturním pásmem, předaly každé ženě kytičku a přáníčko. Pak následovalo malé pohoštění a volná zábava při
hudbě pana Baloga. Myslím, že se tato oslava všem líbila,
všichni se dobře bavili a už se těší na další podobnou akci.
Za kulturní komisi H. Punčochářová
Kulturně společenské centrum připravuje tyto výlety:
Zámek Březnice- prohlídkový okruh zámkem,
bylinková zahrada, anglický park
12. srpna 2012, odjezd v 15 hod, návrat v 18.30 hod.
cena 190 Kč pro dospělého, pro děti a důchodce 160 Kč
ZEMĚ ŽIVITELKA
v sobotu 1. září 2012, odjezd 7.15 hod. z Oselec,
7.30 hod. z Kasejovic, cena 180 Kč za dopravu
Závazné přihlášky včetně úhrady u D. Jakubčíkové v prodejně Drogerie v Kasejovicích a v případě Země živitelky i
na Obecním úřadě Oselce.
Informace na tel. č. 602 429 346.
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VOLBA TÉMAT SEMINÁŘŮ KONANÝCH
V RÁMCI PROJEKTU „VYTVOŘENÍ SÍTĚ
KOMUNITNÍCH ŠKOL V POŠUMAVÍ“
Od června letošního roku se budou v naší obci
konat semináře, jež volně navazují na vzdělávací kurz,
který v Kasejovicích probíhal od září 2011 do března
2012 v rámci projektu „Vytvoření sítě komunitních
škol v Pošumaví“.
Cílem seminářů je komunitně - tedy veřejně a
za co možná největší účasti občanů Kasejovic a spádových obcí – projednat témata, jejichž realizace by měla
přispět k zlepšení a zpestření života v naší obci a okolí. Projednaná témata by měla být zpracována do podoby projektů a připravena pro již zmíněnou realizaci.
Témata jednotlivých seminářů byla vybírána především na základě informací získaných z přednášek 6.
modulu výše uvedeného vzdělávacího kurzu. V rámci
těchto dvou přednášek byla veřejnost dotazována, co
by bylo vhodné v Kasejovicích a okolí zlepšit. Nápadů
na zlepšení života, životní úrovně či životního prostředí bylo mnoho. Některá témata se však překrývala,
proto byla shrnuta do jednoho bodu – např. návrhy na
vybudování dětských hřišť byly sloučeny a budou projednány v jednom semináři věnovaném víceúčelovému
hřišti a možnosti zbudovat hřiště ve spádových obcích.
Některé návrhy zmíněné v 6. modulu nebudou projednávány vůbec. Důvodem je jejich velmi obtížná
realizace zapříčiněná především faktem, že dané problémy nepodléhají kompetencím obce, ale kompetenci,
kraje, státu či různých státních orgánů. Do této skupiny spadá např. návrh na zbudování přechodu pro chodce u zdravotního střediska, snížení nejvyšší povolené
rychlosti tamtéž či oprava komunikací III. třídy, tedy
komunikací které spadají do vlastnictví kraje nikoli
obce. Výjimku mezi těmito tématy tvoří poměrně palčivý problém silničního obchvatu Kasejovic, který
bude projednán hned na prvním semináři 26. 6. 2012. I
problematika výstavby obchvatu stojí značně mimo
pravomoc obce, ale pro velký zájem veřejnosti bylo
toto téma do seznamu projednávaných problémů zařazeno.
Třetí skupinu témat, která přes návrh ze strany veřejnosti nebudou v rámci seminářů projednávána, tvoří
témata, která jsou již zpracována a čekají na realizaci.
Mezi tato témata patří např. vyčištění a oprava koupaliště nebo oprava místních komunikací.
Výše popsaným seřazením, sloučením a vyloučením některých témat vznikl seznam problémů, který
byl doplněn při mimořádné poradě účastníků kurzu –
především o témata z oblasti služeb, neboť tato oblast
nebyla v 6. modulu vzdělávacího kurzu z časových
důvodů projednána - a který byl předán k posouzení
zastupitelstvu města, jež jej bez větších připomínek
odsouhlasilo.
Finální seznam témat bude i s daty konání jednotlivých seminářů k nahlédnutí na webových stránkách
města Kasejovice (www.kasejovice.cz) pod záložkou
ESF – Síť komunitních škol.
Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice)

Dne 4.5.2012 se část žáků 2. stupně ZŠ
Kasejovice vydala na výlet do Prahy. Hned po
příjezdu do hlavního města jsme měli necelé
dvě hodiny rozchod v metropoli Zličín, kde
jsme se občerstvili a převlékli do společenského oblečení. Čekala nás totiž druhá, hlavní zastávka našeho výletu – Národní divadlo.
Zde jsme zhlédli představení Jana Antonína Pitínského Radúz
a Mahulena. V hlavních rolích se objevili Pavla Nečetová a Vojtěch
Dyk. Dále pak Alois Švehlík, Jiří Štěpnička, Johanna Tesařová,
Kristýna Podzimková, Marie Málková a další.
Myslím, že se představení všem líbilo už jen proto, že většina
dětí navštívila Národní divadlo poprvé. Tímto tedy děkujeme všem
učitelům, že pro nás připravili skvělý kulturní zážitek.
Nikola Kebrlová, žákyně 8.třídy
ZASEDÁNÍ USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA
KASEJOVICE, o.s.
V úterý 22. května zasedla ustavující valná hromada nově vzniklého občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Cílem
zasedání ustavující valné hromady bylo přijetí nových členů, schválení stanov a nastínění činnosti sdružení.
Vedle stávajícího pětičlenného přípravného výboru projevily
zájem o členství další čtyři osoby. KŠ Kasejovice, o. s. tak má v tuto
chvíli celkem devět členů a samozřejmě je stále otevřena novým
zájemcům.
Valná hromada bez výhrad schválila stanovy sdružení, jež jsou
k nahlédnutí na webových stránkách obce Kasejovice (http://
www.kasejovice.cz/download-file/1263-1332361234.pdf).
Jak bylo již dříve řečeno, cílem KŠ Kasejovice, o. s. je rozšířit
spektrum volnočasových a vzdělávacích aktivit nabízených v naší
obci a okolí. Vzdělávací, sportovní a další kurzy budou nabízeny na
základě zájmu veřejnosti zjištěného pomocí ankety. Vedle těchto
aktivit se chce KŠ Kasejovice, o.s. soustředit na jednorázové finančně nenáročné akce, jejichž organizátory i případnými lektory budou
dobrovolníci z Kasejovic a okolí, čímž bude lépe využit potenciál
naší obce.
Za členy sdružení KŠ Kasejovice, o. s. Lenka Černá
POZVÁNKA k veřejné diskuzi

BUDOU MÍT KASEJOVICE
SILNIČNÍ OBCHVAT?
která se koná v úterý 26. 6. 2012
od 17. 00 hodin v budově Kulturně společenského
centra Kasejovice
Pojďme společně hledat možnosti, jak upozornit na potřebu
výstavby silničního obchvatu kolem naší obce.
Přijďte a zapojte se do diskuze o tomto problému!
Ing. Marie Čápová, starostka města
Akce se koná v rámci projektu ESF OP LZZ č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“
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Anna Mašková
Annastázie 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
Jiřina Šmídová
Božena 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
Josef Kulda
Anna Zrnová
Marie Skalová
Milan Skuhravý
Zdenka Niezgodová
Miloslava Pohanková

Přebudov
Starý Smolivec
Kladrubce
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Zahorčičky
Polánka
Hradiště
Oselce
Kasejovice
Kladrubce
Zahorčičky
Hradiště
Životice
Kasejovice
Řesanice
Polánka
Životice
Zahorčičky
Kasejovice
Dožice
Oselce
Radošice
Hradiště
Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Podhůří
Starý Smolivec
Kotouň
Kotouň
Oselce
Mladý Smolivec
Radošice
Polánka
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Výpůjční doba: Po 8 - 13, 15.30 - 17 hod.,
Út 12 - 14.30 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Beatrice Small: Nenadálé radosti
 Tess Gerritsenová: Neznámá
 Jan Kraus: Uvolněte se, prosím...
 Vlasta Javořická: Skryté dramokamy
 Miloslav Švandrlík: Kdo se bojí, nesmí na hřbitov
 Simon Mawer: Skleněný pokoj
 Simona Monyová: Srdceboly
 Rudolf Mihola: Hana Vítová
 Christopher Paoliny: Eragon
 Leonardo je génius
 Marcela Kohoutová: Příhody veverky Madlenky
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Kateřina Járová, Kotouň
Kateřina Jedličková, Řesanice
Adam Navrátil, Kasejovice
Jan Adamec, Kasejovice

Dne 26. května 2012 uspořádaly oselecké ženy pro děti
„Pohádkový park“ u zámku v Oselcích. Zábavné odpoledne se
spoustou soutěží se vydařilo. Dětem svítily oči radostí na každém stanovišti, kde potkaly Večerníčka, Dalmatina, Cipíska,
Červenou Karkulku, Čarodějnici, Vodníka, Kuřátko, Včelku,
Kačera Donalda, Pipi punčochatou a Vojáka s Myslivcem.
Samozřejmě nechyběla Princezna, která děti obdarovala sladkostmi a medailí za dobře odvedený výkon. Po zvládnutí
všech úkolů si všichni opekli špekáčky a poseděli. Pipi punčochatá ještě dětem malovala obličeje, aby šly domů všechny
pěkné. Počasí přálo, tak se příjemné odpoledne protáhlo až do
večerních hodin. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem,
Pro vás, moji milí, život jsem dožila,
do chvíle poslední jen na vás jsem myslela. kteří se podíleli na přípravě tohoto odpoledne a doufám, že si
to příští rok zase zopakujeme.
- jmkDne 17.6.2012 uplyne již jeden smutný
a dlouhý rok, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička,
paní Marie Kůstová z Mladého Smolivce.
Děkuji všem za tichou vzpomínku na ni.
Dcera Alena s rodinou.

Jaroslava Nováková, Bezděkov
Václav Jára, Kotouň
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Den Země v naší MŠ

Výlet do divadla v Plzni
Za pohádkou se vydaly děti z naší Mateřské školy v Kasejovicích 9. května do divadla v Plzni. Na malé diváky silně
zapůsobilo jeviště s kulisami, herci v krásných kostýmech,
poutavá hudba, písničky a také kouřové efekty. Pohádka byla
o Hastrmánkovi a zlé Bažimůře. Děti byly napjaté, smály se i
trošičku bály. Nakonec ale tleskaly, protože dobro zvítězilo
nad zlem, jak se na pohádku sluší. Domů se vracely spokojené, plné dojmů z představení. Zážitkem byla také samotná
cesta autobusem do krajského města Plzně.
Bc. Dagmar Jiřincová

Hurá, jedeme na plavčo...
Plavání v bazénu v Mačkově , na to se těšíme
každý rok. Letos jsme si
ho patřičně užívali, jezdili
jsme 3x, vždy v úterý.
Řádili jsme ve vodě, jako
štiky. Vody se vůbec nebojíme a tobogán, ten je
ze všeho nej. Jízdu na
koních jsme také nemohli vynechat. Letos nás povozila moc
hodná kobylka Megy. Všichni jsme si tento den užívali. Těšíme se zase za rok. Poděkování patří vedení ústavu
v Mačkově, že nám tuto návštěvu umožňuje a panu K. Fialovi, který nás autobusem vždy bezpečně doveze.
Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ

Na oslavu dne Země jsme v letošním roce v mateřské škole
uspořádali společné tvořeníčko s rodiči ,,Ručičky malují“.
Země má svůj svátek 22. 4., ale z důvodu špatného počasí
jsme tvořeníčko přesunuli na 10. 5. V ten den na nás u školky
čekaly připravené špalky, které zajistil pan Kalbáč, tatínek
Kubíčka ze třídy Vodníčků. Vlastnoručně je nařezal, odkornil
a dopravil ke školce. Za to mu patří poděkování. Nářadí na
vykopání děr si rodiče přinesli s sebou. Nejdříve se vrhli do
práce tatínkové, zapustili do země špalky, pak přišly na řadu
barvy a štětce v rukou šikovných dětiček a maminek. Společně vytvářeli kouzelné postavičky podzemních skřítků. Nakonec děti navršily kolem skřítků nasbírané valounky a kameny
a tak dotvořily jejich domov. Při práci jsme užili spoustu
legrace a dokázali si, že v každém dřímá výtvarný talent a ta
troška barvy na rukou a oblečení nám vůbec nevadila. Děti si
užily krásné odpoledne s rodiči a kamarády. Odměnou nám je
vlastnoruční výzdoba okolí naší školky. Ivana Ledvinová

Nezdřev – 600 let
30.6.2012
Program akce:
10:00 Zahájení u kapličky na návsi
10:15 Mše svatá doprovázená pěveckým sborem „Velkobor“
11:00 Odhalení pamětní desky
11:15 – 14:00 Volný program s možností návštěvy výstav:
Obecní úřad – kronika, pamětní knihy, prezentace dobových
fotografií, prohlídka nově vybudované čistírny odpadních vod
Požární zbrojnice – požární technika, výstroj a výzbroj
Sál Nezdřevské hospody – ruční práce místních občanů
(fotografie, obrazy, keramika, dřevěné výrobky, kovářské
výrobky, šperky, perníčky, vánoční ozdoby, ochutnávka tradičního pečiva)
Klubovna MS „Háj Nezdřev“ – trofeje, myslivecké knihy,
fotografie

14:00 – 17:00 „Švejkyjáda“
Vystoupení břišních tanečnic
Ukázka výcviku psů
18:00 Taneční zábava v doprovodu kapely MELODION
11:00 -19:00 dětské atrakce na hřišti, skákací hrad, obří skluzavka.
Občerstvení zajištěno po celý den.

Jste srdečně zváni.

foto -il-

Město Kasejovice
děkuje členkám Českého červeného kříže
za zorganizování humanitní sbírky, která
přinese užitek dárcům i obdarovaným.

Vertikální
Turbo Solárium
Dvorec, 50 m nad poštou
otevírací doba Po – Ne dle objednávek

Tel: 777 935 186
Miroslava BRÁZDOVÁ

Kadeřnictví
Dámské, pánské, dětské
Tel: 777 935 186
Prodej vlasové kosmetiky
Prodej solární kosmetiky
LASER NA PLEŤ
Tel: 777 935 186

Pedikúra
Tel: 608 800 186
Petra MICHÁLKOVÁ
po telefonické objednávce
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Kulturně společenské centrum Kasejovice
ve spolupráci s Plzeňskou školou tance a etikety pořádá

Prodám rodinný dům v Kasejovicích o velikosti 5 + kk. Obytná plocha 300 m2, pozemek ve formě parku a zahrady o velikosti
2000 m2. Zájemce si může domluvit prohlídku linku na tel. 724502609.
Prodám rodinný domek čp. 261 ve středu
Kasejovic (naproti parku). Dům je přízemní
1+ 4, celý podsklepený. Je napojen na plyn a
městský vodovod. Obytná plocha je celkem
112 m2. Topení na zemní plyn a tuhá paliva.
Velká garáž, dílna a sklepy, kolna. Zahrada
223 m2. Cena k jednání 1 490 000 Kč. Tel.
603 418 514.
Daruji za odvoz dřevěná zasklená okna,
3 dvojdílná a 4 třídílná. Tel. 371595423,
723645215.
Prodám dřevěné brikety z tvrdého dřeva
(dub, buk, americký ořech). Cena 120 Kč/30
kg. Kasejovice 114, tel. 736 652 574.
Prodám slunečník o průměru 3,2 m, tmavě
modrý, málo používaný, cena dohodou.
Tel. 720 440 215.
Prodám sporák FIKO – cena dohodou, topení: uhlí a dřevo. Dále prodám bílý kredenc z
roku 1965 – cena dohodou. Odběr: Kotouň,
obec Oselce. Tel.: 732 585 491, 728 602 908.
Pronajmu zařízený byt 2+kk v Kasejovicích.
Tel.608 638 003.

SDH Bezděkov pořádá v sobotu 14. července

VEPŘOVÉ HODY
Hraje Doubravanka.

Zahájení 5. října od 19 hod.
◙
◙
◙
◙
◙

výuka v pátek 19-21 hod.
10 lekcí po 2 hod.
cena kurzu 1000 Kč - 1500 Kč (podle počtu přihlášených)
ukázky na www.tanec-plzen.cz
Přihlášky a informace v Obecní knihovně, nebo na Městském úřadě.
Informace na tel. 602 429 346.

Kulturně společenské centrum
města Kasejovice
srdečně zve na

žáků Základní umělecké školy Nepomuk
v pondělí 18. června v 16.30 hod.
v kulturně společenském centru na náměstí

Sportovně společenské klání obcí
Hradiště, Kasejovice, Mladý Smolivec,
Nezdřev, Oselce a Chanovice
Zámecký park v Oselcích
v sobotu 23. června 2012 od 13 hod.
Občerstvení po celé odpoledne a večer.

Po skončení soutěže bude následovat veselice s hudbou
pro všechny generace.
Jednotné vstupné od 12 let je 60 Kč. Všichni jste srdečně zváni.
Pořádá Obec Oselce.

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA
při Muzeu Josefa Siblíka v Blatné

zve na mimořádnou členskou schůzi
ve středu 20. června 2012 od 18:30
ve Společenském sále Zámku Lnáře
TJ Starý Smolivec, Obec Mladý Smolivec, SDH Starý
Smolivec ve spolupráci dalších sponzorů pořádají
dne 6. července 2012 od 13.00 hod na hřišti
ve Starém Smolivci

„Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“
Pro všechny děti jsou připraveny nejrůznější sportovní disciplíny.
Dále budou mít děti možnost zaskákat si na trampolíně.
Občerstvení je pro děti zajištěno zdarma.Soutěžící děti si odnesou
hezké výhry. Na závěr se budou opékat vuřty.
Srdečně zveme všechny děti našich obcí.
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