ČERVEN 2015

Cena 3,- Kč

Číslo 6; ročník XX.

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

sobotu 23. května 2015 uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol
Kasejovice v rámci oslav 120.
výročí založení sportovní akci pod názvem Dětský den aneb Olympiáda 2015
tradičně i netradičně. Záměrem pořadatelů bylo oslavit letošní svátek dětí pře-

devším pohybem a změřením sportovních dovedností v klasických disciplínách jako skok do dálky, hod oštěpem,
hod granátem, běh na 50 m, běh přes
překážky nebo běh zakončený střelbou
na terč. Naopak jedním z netradičních
stanovišť byl kasejovický kroket, který

prověřil hlavně zručnost našich dětí.
Všechny jmenované soutěže byly rozděleny do dvou kategorií: mladší - děti
od šesti do devíti a starší - děti od deseti
a výše.
Pořadatelé nezapomněli samozřejmě ani na naše nejmenší, kteří změřili své dovednosti v jízdě na odstrkávadlech, v rybolovu, ve stavění komínů,
v opičí dráze, v hodu míčů do koše nebo hodu kroužků na tyč. Odměnou pro
každého soutěžícího byla malá sladkost
a balónek nafoukaný heliem.
Ke zpestření celé akce přispělo
jistě povzbuzování malých sportovců
maskotem her ŽABÁKEM, který v
závěru předal všem medaile za účast.
Naopak mladší a starší kategorie byla
jako na správných hrách vyhodnocena a
odměněna na stupních vítězů medailemi, diplomy a drobnou cenou.
Když všichni změřili své síly v
soutěžích, posilnili se párkem v rohlíku
a spravili si chuť nanukem, mohli ještě
zavítat do koutku mladých hasičů. Zde
si pod dohledem členů JSDH Kasejovice vyzkoušeli pravý hasičský zásah a
prozkoumali přistavenou techniku našich hasičů.
Marie Řehořová

roce 2014 vytěžilo město Kasejovice ve svých lesích
1391 m³ dřeva, probírky do 40 roků byly provedeny na
2,86 ha, nad 40 let na ploše o rozloze 9,37 ha a prořezávky na lesních plochách o velikosti 14,48 ha. Oproti tomu
došlo na zalesnění plochy o velikosti 3,16 ha, přičemž spotřeba sazenic činila 16 150 kusů. Ožínání lesních kultur proběhlo
na 15,77 ha lesa a chemické ničení buřeně na 2,29 ha lesa.
Tržby z lesního hospodaření činily 2 370 tis. korun, výdaje
představovaly 1 230 tis. korun. Z dotací získalo město Kasejovice v loňském roce 54 tis. korun.
V měsíci březnu provedla Česká inspekce životního
prostředí – Oblastní inspektorát Plzeň, kontrolu na lesním
hospodářství majetku města Kasejovice.
To, že město Kasejovice ve svých lesích hospodaří dobře,
dokládá závěr kontrolní zprávy, který zní: „Na základě zjištěných skutečností v rámci provedené kontroly bylo konstatováno, že je na lesním majetku řádně prováděna obnova lesa a
vedena lesní hospodářská evidence. Ohrožení nebo poškození
životního prostředí, ani významné omezení plnění celospolečenských funkcí lesa nebylo během kontroly zjištěno“.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Červen 2015
Výběr z usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 20.5. 2015
Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
 žádost Mateřské školy Kasejovice o výměnu regulátoru plynového kotle a čerpání
částky
na
jeho
pořízení
z investičního fondu MŠ
 přidělení zakázky na provedení stavby
„Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích
 přípojka vody a rozvod vody po hřbitově“ firmě STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov a
pověřuje paní starostku k podpisu
smlouvy o dílo

návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2015 nezávislým auditorem Ing. Janem Nozarem a
pověřuje paní starostku k podpisu
smlouvy

vyhlášení poptávky na výstavby pergoly
v Kladrubcích
Bere na vědomí:
 závěrečný účet města Kasejovice za rok
2014 a doporučuje jej zastupitelstvu ke
schválení
Doporučuje:
 zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku města Kasejovice za rok 2014
s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a doporučuje převést výsledek
hospodaření ve výši 6 005 154,97 Kč na
účet nerozděleného zisku
Stanovuje:
 termín konání schůze zastupitelstva na
9.6.2015 v kulturním zařízení v Újezdě u
Kasejovic s hlavními body programu:
závěrečný účet města za rok 2014, inventarizace majetku, prodeje a koupě
pozemků, žádost o dotaci na dopravní
obslužnost pro rok 2015, závěrečný účet
a účetní závěrka Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za
rok 2014, stanovení minimálních prodejních cen pozemků ve vlastnictví města

ne 13. června 2015 proběhne v
Oselcích soutěž družstev SDH u
příležitosti 125. výročí založení
SDH v obci. Oslavy začnou u hasičské
zbrojnice v Oselcích v 10.00 hod. slavnostním projevem starosty místního
sboru a vysvěcením praporu SDH. Poté
proběhne položení věnců u pomníku
padlých ze světových válek v Oselcích
na návsi u obecního úřadu.
Další dění se přenese na
„letiště“ (při výjezdu z obce Oselce na
Řesanice, odbočka vpravo u tenisového
kurtu), kde proběhnou soutěže mezi
jednotlivými družstvy hasičských jednotek. Občerstvení i hudba zajištěna. Po
skončení celé akce jsou všichni zváni na
taneční zábavu, která se bude konat na
místě samém od 20.00 hod., k tanci a
poslechu hraje skupina „Jenda Band“.
Václav Houlík, starosta Oselec
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USNESENÍ ze zasedání
Zastupitelstva obce
Hradiště ze dne 28.4. 2015

Číslo 6; ročník XX.
 pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u

Zastupitelstvo obce schvaluje :
 závěrečný účet Obce Hradiště za rok
2014 bez výhrad
 účetní závěrku Obce Hradiště za rok
2014
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
v obci
 poskytnutí příspěvku v celkové částce
4.300,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015
 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové dotace v celkové částce 4.300,Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2015 a pověřuje starostku
obce k uzavření této smlouvy
 poskytnutí příspěvku panu J. Houdkovi
na provoz pojízdné prodejny na rok
2015 v celkové částce 7.400,- Kč
 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace panu J. Houdkovi na provoz
pojízdné prodejny v roce 2015 a pověřuje starostku obce k uzavření této
smlouvy
 dodatek č. 69 ke smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro
obec Hradiště s firmou RUMPOLD
Plzeň
 uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti IV-12-0008865/2/
VB Hradiště, U mlýna p.č. 1343-VN,
DTS, kNN pro vkladové řízení do KN
s firmou ČEZ Distribuce a.s. na p.č.
2329, 2330, 2334, 2341, 2348, 2353
v k.ú. Hradiště u Kasejovic za jednorázovou cenu 7.900,- Kč o celkové výměře 561 m2
 pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u
Kasejovic M. Merhoutové
 pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u
Kasejovic P. Braunovi
 pronájem částí pozemků v k.ú. Hradiště
u Kasejovic P. Braunovi

Kasejovic, a v k.ú. Bezděkov u Kasejovic Výrobně hospodářskému družstvu
Hradiště
 pronájem částí pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic Výrobně hospodářskému
družstvu Hradiště
 záměr prodeje částí pozemků p.č.
1508/40, 1504/1 a 2072/2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic
 poskytnutí peněžního daru ve výši 300,Kč Svazku obcí Blatenska na základě
dlouholeté spolupráce v oblasti poskytování metodiky hospodaření obcí a
pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy
 darovací smlouvu na poskytnutí daru
Svazku obcí Blatenska
 přijetí dotace z dotačního titulu PSOV
PK 2015 - Projekty obcí ve výši
200.000,- Kč na neinvestiční akci
„Opravy veřejných prostranství“
 přijetí dotace v rámci „Sdružení Hradišťský potok“ ve výši 150.000 Kč na
pořízení společného zařízení pro péči o
veřejné plochy a komunikace
z dotačního titulu PSOV PK 2015 –
Integrované projekty
 zřízení domácí ČOV v budově OÚ
v Hradišti čp. 62
Bere na vědomí:
 zprávu o výsledku hospodaření obce
Hradiště za rok 2014
 inventarizační zprávu za rok 2014
 závěrečný účet Svazku obcí okresu
Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za
rok 2014
 zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí okresu Plzeň-jih
pro odpadové hospodářství za rok 2014
 návrh rozpočtu Svazku obcí okresu
Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na
rok 2015 a rozpočtový výhled na roky
2015 až 2018
 vyjádření obce Hradiště ke stavbě
„Hradiště u Blatné, č.p. 1, kNN“
Neschvaluje:
 pronájem pozemků v k.ú. Bezděkov u
Kasejovic J. Braunovi
Přijímá:
 Rozpočtová opatření č. 1/2015 a č.
2/2015

měsíci červnu zahájí město Kasejovice rekonstrukci místního
hřbitova. Ta bude spočívat ve
výstavbě přípojky vody v délce 120 m
k hřbitovu a rozvodu vody po hřbitově
v délce cca 90 m. V současné době je
na hřbitově v jeho dolní části jediná
studna, která ovšem v letních měsících
nezajišťuje potřebné množství vody.
Pro horní část hrobových míst je vzdálenost od studny přes 110 m. Dalším
nedostatkem místního hřbitova je špat-

ná schůdnost hlavní cesty způsobená
vydlážděním nerovnými kamennými
kostkami. Další tři širší cesty vedené
napříč jsou nezpevněné a pouze travnaté. Z toho důvodu se město Kasejovice
rozhodlo pro vydláždění těchto cest
kamennými kostkami. Veškeré stavební práce na hřbitově by měly být dokončeny během podzimu letošního
roku.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Červen 2015
Usnesení zastupitelstva
obce Mladý Smolivec
ze dne 14.5. 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 program zasedání
 rozpočtové opatření č. 6/2015
 uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro vkladové řízení do KN
Dožice, RD, p.č. 134/1 – v NN, k NN
s firmou ČEZ Distribuce, a.s., IČO
24729035, na p.č. 817/12 v k.ú. Dožice
za cenu 6000 Kč bez DPH o celkové
výměře 24 m2 dle GP 139-2208/2014
 uzavření veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí dotace ve výši 2500 Kč
firmě Diakonie ČCE, středisko v Praze
5 – Stodůlkách, IČO 62931270 na poskytování sociální služby raná péče
rodině z naší obce v roce 2015
 zhotovitelem opravy odvodnění hřiště v
Dožicích firmu ŠREAST s.r.o., IČO
29097061 a uzavření smlouvy o dílo na
opravu odvodnění hřiště v Dožicích
s firmou ŠREAST s.r.o., IČO
29097061, za nabízenou cenu dle položkového rozpočtu 107 270,60 Kč bez
DPH a termínem zhotovení do 31. 7.
2015
 zakoupení sklápěcího přívěsu za auto
od firmy Autovia s.r.o.
Neschvaluje:
 žádost SDH Radošice o dotaci na cvičební obleky ve výši 17 050 Kč
Pověřuje:
 starostku obce Evu Kubovou
k zastupování Obce Mladý Smolivec,
IČO 00256935, v Místní akční skupině
svatého Jana z Nepomuku, sídlem Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené

Jako každý rok, tak i letos jezdily děti
z MŠ Starý Smolivec s kasejovickou
školkou do Mačkova na plavání. Děti
se také mohly svézt na koni.

Číslo 6; ročník XX.

str. 3
Poříčí, IČ: 26678004 a k výkonu funkce
člena voleného orgánu – revizní komise
Bere na vědomí:
 kontrolu usnesení 4/15
 žádost firmy HOTEL U ZELENÉHO
STROMU ŠVEJK RESTAURANT
v Nepomuku, IČO 72226129, o umístění reklamních tabulí v Mladém Smolivci s tím, že si firma musí nejprve zajistit
potřebná povolení k umístění cedule
 informaci Pošumavského auto moto
klubu v AČR o konání automobilového
sportovního podniku rally historických
sportovních automobilů ve dnech 28. –
29. 5. 2015
 informaci o rozsudku sporu mezi AKepča s.r.o. a Obcí Mladý Smolivec
 žádost Pavla Šmída ml. z Mladého
Smolivce o směnu pozemku v k.ú. Mladý Smolivec s tím, že pozemek bude
zaměřen, poté zveřejněn záměr a následně rozhodováno o směně
 zakoupení cvičebních obleků pro SDH
Radošice z příspěvku na dětské hřiště
 vypracovaný položkový rozpočet na
rekonstrukci VO v Dožicích v trase od
transformátoru až na křižovatku u Englů s tím, že budou osloveny tři firmy,
aby zaslaly nabídky (Zdeněk Červenka,
Jiří Rada, F+V ELEKTRO spol. s r.o.)
 zveřejněný záměr 4/15 na prodej pozemku v k.ú. Starý Smolivec
 informaci o posunutí podání přihlášky
do soutěže Vesnice roku na rok 2016
 informaci o přípravě analýzy na revitalizaci rybníků pro podání dotace
Ukládá starostce:
 zaslat dopis zastupitelům Města Kasejovice se žádostí o sjednání schůzky
ohledně vydávání Kasejovických novin

ruhý květnový prodloužený víkend byl ve znamení turistického pochodu. Budislavický oddíl
opět připravil pro své členy krásný
výlet a já jsem byla u toho.
V pátek 8.5. 2015 se turistický
oddíl sešel na hřišti ve Starém Smolivci. Na všech byla vidět únava, protože
sraz byl v devět hodin ráno a představa
mnohých o prodlouženém víkendu byla
spánek a relax. Nakonec se z pochodu
vyklubal příjemný výlet, kterého nikdo
nelitoval. Hned po příchodu na hřiště
na nás čekalo překvapení v podobě
výstavy fotografií z dob dávných a
minulých. Účastníci si mohli prohlédnout bezmála dvacet fotografií a nalézt
na nich sebe nebo své příbuzné, kteří
podobná dobrodružství podnikali také.
Odchod se touto prohlídkou posunul o
dvacet minut. Před ním ještě proběhlo
společné focení a už nic nebránilo tomu, vydat se na 15 kilometrů dlouhou

letošním roce uspělo město Kasejovice v žádosti o dotaci na
projekt Nákup kontejnerů, kompostérů, drtiče biologického odpadu
(lopata) a drapákových vidlí. Celkové
náklady projektu činí 1,184 milionu
korun, přičemž město má přislíbenou
devadesátiprocentní dotaci.
V souvislosti s tím bychom
chtěli občany, kteří v rámci provedeného průzkumu zájmu o kompostéry na
biologicky rozložitelný odpad o něj
projevili zájem, informovat o tom, že
v následujících měsících budou městem
Kasejovice vyzváni k uzavření smlouvy
o výpůjčce. Po uplynutí doby pěti let od
užívání kompostérů budou tato zařízení
převedena do jejich vlastnictví.
Jsme přesvědčeni o tom, že
tímto počinem dojde ke snížení objemu
směsného komunálního odpadu (odpad
v popelnicích), jako tomu bylo
v minulých letech poté, co byl zaveden
systém třídění komunálních odpadů a
následně po výstavbě kasejovického
sběrného dvora.
Město Kasejovice má do dalších let zájem udržet poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 420 Kč na
občana. Tento poplatek je ve srovnání
s poplatky vybíranými v jiných obcích
jedním z nejnižších a to i se zajištěním
provozu sběrného dvora, který je svými
službami občanům k dispozici dvakrát
týdně. Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

túru.
Cesta lesem byla místy promáčená, ale i s tím jsme se dokázali poprat. Počasí vyšlo nádherně a sluníčko
nás doprovázelo celou cestu. Po příchodu na Třemšínskou rozhlednu pánové rozdělali oheň a lidé začali opékat
vuřty. Všichni účastníci byli po výšlapu vyhladovělí a vuřt s chlebem a hořčicí přišel opravdu vhod. Samotná rozhledna je již několik let mimo provoz,
a tak jsme se mohli kochat pouze výhledem zpoza stromů. Po krátkém odpočinku jsme se vydali na zpáteční
cestu.
Celý výlet doprovázela dobrá
nálada, vyprávěly se historky a vtipy a
celá atmosféra byla velmi uvolněná.
Jsem ráda, že jsem se výšlapu zúčastila, protože jsem na Třemšíně nikdy
nebyla a už se těším na další výlet
s Budislavickým turistickým oddílem.
Kubová Veronika
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(dokončení z minulého čísla)
Po válce přibylo Václavu Němcovi povinností. Dne
21. září 1946 byl pověřen administrací uprázdněné farnosti
Budislavice. Rozšířil se tak rovněž okruh obcí, kde vyučoval
náboženství. Kromě Kasejovic, Předmíře a Hradiště, převzal
nyní výuku náboženství i na budislavické obecné škole a
když odešel na odpočinek kotouňský farář Antonín Petr, začal dojíždět ještě do Řesanic. V Kasejovicích mu proto jako
katechetka vypomáhala jeho sestra Marie Němcová. Do okol-

P. Němec s žáky I. a II. B z Kasejovic na výletě v Mariánských
Lázních,15.6.1949, poskytla M. Hrubá, Spálené Poříčí

ních obcí dojížděl za svými povinnostmi na koni, někdy ho
vozil na bryčce pan Václav Bouše, majitel truhlářské dílny a
pohřebního ústavu v Kasejovicích č. p. 136. Později využíval
německý motocykl značky Wanderer, který mu obstaral jeho
švagr Jan Kuttelwascher, jenž se mezitím stal okresním velitelem četnictva v Karlových Varech. P. Němec však sám
přiznává, že neměl řidičské oprávnění a na motocyklu jezdil
„načerno“.
Byl prý dobrým kazatelem a duchovní službu se snažil
plnit svědomitě. Ještě za války uspořádal ve spolupráci
s redemptoristy ze Svaté Hory dvě úspěšné lidové misie. Měl
veselou povahu a rád pracoval s mládeží. Jak vzpomíná paní
Marie Boušová z Kasejovic, když vyučoval římskokatolické
náboženství, nechával ve třídě sedět i děti, které chodily na
náboženství československé. Jinak by musely na chodbu, kde
se samozřejmě netopilo.
Doba poválečná se však nesla v duchu sílícího vlivu
komunistické strany, která se opírala o Sovětský svaz coby
nezpochybnitelného spoluosvoboditele Evropy od nacismu a
současně nabízela jisté alternativy, jak pozvednout válkou
vyčerpané hospodářství republiky. Získávala si tak stále větší
popularitu, která se odrazila vítězstvím ve volbách do Národního shromáždění roku 1946. Po převzetí moci v únoru 1948

Rodný dům P. Václava Němce ve Velharticích č. p. 28
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se brzy ukázalo, že do koncepce komunisty chystané úpravy
poměrů nezapadají nositelé odlišných ideologií, tedy
i římskokatolická církev. Státní moc zahájila úsilí k eliminaci
jejího vlivu. To se stalo osudným i děkanu Němcovi. Pro
složitost oné doby a nedostatek pramenů není možno se vyjadřovat k tomu, co bylo P. Němcovi vyčítáno. Ať už to byla či
nebyla pravda, dalo se to dobře zneužít k jeho diskreditaci a
perzekuci, stejně jako skutečnost, že jeho švagr Jan Kuttelwascher po několikaletém pobytu v Českoslo-vensku emigroval do Velké Británie za bratrem Karlem, bývalým letcem
RAF. Jisté je pouze to, že v červenci 1950 byl Václav Němec
zatčen státní bezpečností a odvezen do internace v klášteře
v Želivi. Po propuštění se stal v prosinci 1951 administrátorem farností Žinkovy a Neurazy, odkud odešel v červnu 1957
do Sušice. Zde mimo jiné zachránil před zničením desky Desatera ze svatostánku bývalé synagogy, když je uschoval na
děkanství, kde byly uloženy až do roku 2013. Působil též ve
farnostech Dlouhá Ves, Albrechtice u Sušice, Nezamyslice,
Budětice a Rabí. K 1. září 1967 mu však byl odebrán státní
souhlas pro výkon kněžského povolání. Pracoval pak třeba na
státním zámku Orlík při odbavování návštěvníků.
Na Kasejovice, kde strávil devět let svého života, nezapomněl a několikrát je navštívil. Při oslavách 100 let od
povýšení Kasejovic na město roku 1978 si prohlédl muzejní
expozici v synagoze. V roce 1985 zavítal na sraz bývalých
žáků kasejovické měšťanky. Naposledy navštívil naše město
a kostel, který se tehdy opravoval, roku 1992 společně se
svou sestrou Miladou Kuttelwascherovou a její dcerou Mimi.
Podzim života prožil Václav Němec v rodných
Velharticích. Zemřel 23. července 2000. Místo posledního
odpočinku nalezl v rodinném hrobě na velhartickém hřbitově
u kostela sv. Marie Magdaleny.
Za poskytnuté informace děkuje autor rovněž paní
Marii Boušové z Kasejovic a Biskupství českobudějovickému.
Mgr. Vladimír Červenka
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e středu 6. května jsme uspořádali
tradiční Letní akademii. I letos
byla směrována jako přání všem
přítomným maminkám, babičkám nebo
tetám. Do přípravy programu se zapojil
celý první stupeň Základní školy Kasejovice a také manželé Ondruškovi ze
Základní umělecké školy Nepomuk.
A tak si příchozí diváci vyslechli
řadu písniček, básniček, dětskou operu,
pohádku a shlédli i jedno taneční vystoupení. Samým závěrem zaznělo
v sále Kulturního centra hudební pásmo
od souboru Pšeničky.
Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen všem účinkujícím dětem
z prvního stupně, ale také moderátorům
z druhého stupně - Tereze Melounové
a Davidovi Šándorovi za jejich profesionální přístup k práci, dále všem zúčastněným kantorům, Oldřichovi Ondruškovi za ozvučení celého pásma a vůbec
všem rodičům i prarodičům za jejich
účast na akademii.
Nashledanou za rok!
Marie Kukelková

str. 5

sobotu 9.5.2015 se v místní
klubovně v Hradišti sešly ženy,
aby oslavily svátek matek. K
jejich oslavě zahrál pan Velišek na
harmoniku. Děti z Hradiště si letos
připravily básničky o maminkách a
zahrály na hudební nástroje. Myslím,
že nám roste nová generace hudebníků. Po vystoupení děti podarovaly
všechny ženy kytičkou a malým dárečkem. Bylo vidět na všech tvářích,
že se odpoledne vydařilo. Dobrá nálada a úsměv, to každého potěší. Rádi
se opět sejdeme. Děkuji místním maminkám za spolupráci při přípravě
pohoštění.
Jana Bláhová

Vážení rodiče BUDOUCÍCH PRVŃÁČKŮ,
v úterý 16. 6. se bude v budově ZŠ Kasejovice konat
PRVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA.
Předmětem této třídní schůzky je předběžné a včasné vyřízení
organizačních záležitostí před zahájením školního roku 2015/2016.
Místo konání: 3. třída ZŠ Kasejovice
Čas konání: 15. 30 hod.

e dnech 21. – 24.5. 2015 se
v prostorách Základní umělecké
školy Liberec konalo ústřední
kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2014/2015
ve hře na dechové nástroje.
Této soutěže se zúčastnila rovněž žákyně 5. třídy kasejovické základní
školy a žákyně kasejovické pobočky
Základní umělecké školy Nepomuk
Adéla Konvářová. Ta pravidelně dochází na hodiny hry na příčnou flétnu
k panu učiteli Oldřichu Ondruškovi,
který ji na soutěž připravoval. Adéla
v soutěži odvedla vynikající výkon, za
který jí odborná porota udělila 1. místo.
Žákyni k dosaženému úspěchu
gratulujeme, učiteli Oldřichu Ondruškovi děkujeme za přípravu a za vzornou
reprezentaci školy.
Štěpánka Löffelmannová

Diplom vítězky celostátního kola
ve hře na příčnou flétnu
Adélky Konvářové z Dožic.
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e čtvrtek 15. 5. 2015 se žáci ZŠ
Kasejovice zúčastnili výukového
programu Přemyslovci, se kterým
do Kasejovic přicestovali členové skupiny historického šermu Pernštejni. Pořad byl zaměřen především na počátky
české státnosti. Odlehčenou a zábavnou
formou se děti dozvěděly o řadě peripetií, se kterými se potýkali uchazeči o
český knížecí stolec. Závěr programu
byl zpestřen ukázkou šermířského zápasu.
Jaroslava Mlsová
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93 let
85 let
84 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
76 let
75 let
74 let

71 let
70 let
65 let

60 let
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Anna Mašková
Karel Matoušek
Bohuslava Tyrpeklová
Miloslava Vacková
Anna Braunová
Anna Ciglerová
Marie Hajná
Věra Šampalíková
Marie Skuhravá
Božena Bambasová
Adolf Karkulín
Helena Kecová
Marie Cikánová
Anna Bártová
Karel Rolnik
Josef Jícha
Václav Chvátal
Karel Šimůnek
František Soukup
Marta Lehečková
Jarmila Vachálková
Marie Panýrková
Rohlíčková Zdeňka
Bohumila Kotyzová
Jaroslav Bouše
Bohumila Vrátníková
Josef Chlanda
Marie Chlandová
Marta Chaloupková
Carol Merhout
Jana Pšeničková
Josef Nový
František Hefert
Anna Šmídová
Josef Bláha
Zdeňka Pojerová
Miloslav Tříska
Miloslav Chaloupka

Přebudov
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Hradiště
Kasejovice
Kladrubce
Řesanice
Polánka
Zahorčičky
Kasejovice
Dožice
Oselce
Radošice
Hradiště
Kasejovice
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Podhůří
Starý Smolivec
Oselce
Hradiště
Kasejovice
Kasejovice
Nezdřev
Nezdřev
Nezdřev
Kasejovice
Újezd
Újezd
Kasejovice
Životice
Hradiště
Dožice
Kasejovice
Nezdřev

Obecní knihovna bude v době letních prázdnin
uzavřena v těchto termínech:
13. - 14.7.2015 - příměstský tábor
20. - 21. 7. dovolená
27. - 28. 7. revize knižního fondu

Eliška Čápová, Kasejovice
Vanessa Týcová, Kasejovice
Štěpán Hron, Mladý Smolivec

Jaroslav Panuška, Oselce
Václav Hercik, Kotouň
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Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Vlastimil Vondruška: Adventní kletba
 Jo Nesbø: Červenka
 Táňa Vasilková Keleová: Manželky
 Joy Fieldingová: Teď neplač
 Jan Bauer: Král nezná bratra
 Robert Galbraith: Hedvábník
 Hana Bláhová: Deník poradce 2
 Kateřina Kernová: Nevšední příběhy
 Proslulé příběhy čtyřlístku
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 3. díl
„ Šestero rad pro normální krevní tlak “
1) Udržujte si doporučovaný obvod v pase - u mužů do 94 cm a u
žen do 80 cm.
2) Stravujte se podle následujících zásad:
Omezte solení a konzumaci průmyslově vyrobených potravin
s vysokým obsahem soli
Zvyšte příjem ovoce a zeleniny
Myslete i na příjem vápníku obsažený například v mléku, mléčných výrobcích, máku či tvrdé pitné vodě.
Zařaďte do jídelníčku mořské ryby, semínka, ořechy a kvalitní oleje.
Omezte konzumaci kávy (obzvláště turecké) na max. 2 šálky denně.
3) Nekuřte nebo kouřit přestaňte.
4) Regulujte příjem alkoholu na maximálně 0,5 litru piva, 2 dcl
vína nebo 5 cl lihoviny denně a vyhýbejte se zvýšené nárazové
konzumaci alkoholických nápojů.
5) Vyhýbejte se stresu a naučte se odpočívat.
6) Pravidelně se hýbejte (alespoň 4x týdně po hodince).
Martina Korejčková, nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311, t.č.: 721 634 113
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Červen, první letní měsíc, na který se
všichni ve školce těšíme. Je to měsíc
výletů, sportování a plavání. Měsíc plný
slunce, sladkých jahod a třešní, těšení na
prázdniny se spoustou zážitků
s rodiči a kamarády. Brzy zazvoní zvoneček v tomto školním roce naposledy.
Jezdíme na plavčo!
Jako každý rok, tak i letos nesmělo plavání v bazénu v Mačkově a jízda na kobylkách chybět. Každé úterý jsme se
těšili na jízdu autobusem s panem M.
Korejčkem, řádění v bazénu a trpělivé
kobylky, které nás pěkně povozily.
Maminkám k svátku
Přáníčko pro svoji maminku jsme pilně
nacvičovali a dáreček z lásky vyráběli
v obou třídách. Velký potlesk a sladká
pusa od maminky byla pro nás tou největší odměnou.
Divadlo Dráček - Šípková Růženka
Pohádka o zakleté princezně, kterou
probudil statečný princ, a čtyřech sudičkách Marmelíně, Hermelíně, Vendelíně a
Zloduchýně, nás opět nezklamala. Dobro
zvítězilo nad zlem, tak jak to ve správ-

ředposlední květnový víkend se
pro mnohé stal znamením celodenního výletu. Turistický oddíl Budislavice připravil pro své členy výlet do
Koněpruských jeskyní, Karlštejn a až na
Ameriku.
Když mi před měsícem volal Honza Spour, že turistický oddíl pořádá výlet
ve velkém stylu a nabídl mi účast, nemohla jsem jinak než souhlasit. V sobotu
23. 5. 2015 jsme v sedm ráno sedli do
autobusu, který byl pro tento den jen náš
a vydali se směr Praha. Někteří labužníci
už po pár minutách začali z batohů tahat
připravené svačiny v podobě řízků, obložených housek a jiné. Někteří se však už
od rána těšili na pečenou klobásu, kterou
si dají někde po cestě. Zhruba okolo deváté jsme zastavili na naší první zastávce,
kterou byly Koněpruské jeskyně. Já sama
jsem je navštívila ještě jako školou povinný prvňáček, takže jsem byla ráda, že
jsem si je mohla znovu prohlédnout. Vedoucí zájezdu Honza Spour a Jiří Kovařík
alias Žížala, nás rozdělili na dvě skupiny.
Skupinu A a skupinu B (zřejmě fotbalová
deformace), které se následně vydaly na
prohlídku se svým průvodcem.
V jeskyních jsme se mohli projít 620
metry dlouhými chodbami a vidět nejrůz-
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ných pohádkách bývá.
Jak jsme si hráli na kuchaře
Celý týden jsme si povídali o tom, kam
chodí naši rodiče do práce, čím bychom
chtěli být až vyrosteme, a jak se co dělá.
Také jsme se byli podívat v naší školní
kuchyni, kde pro nás paní kuchařky vaří
dobroty a kde to krásně vonělo. Musíme
si zahrát na kuchaře!
Vrhli jsme se do práce – krájeli jsme,
míchali a ochutnávali. Z připravených
jablíček, banánů, pomeranče, piškotů a
čokolády jsme si ukuchtili moc dobrý
ovocný salát. Mňam.
Zdravé zoubky
Jak si máme čistit zoubky, aby byly
zdravé a bez kazíků nás přišel naučit
student LF z Plzně.
Hádanka
Hádej, hádej, copak je to,
hřeje to a směje se to?
Je to slunce, je to léto.
Ivana Ledvinová
Pasování na velké školáky
S blížícím koncem školního roku se
s velkou slávou konalo 12. 5. pasování

nější krápníky v podobě ruky, slona, panenky a jiné. Nakonec nám průvodkyně
ukázala pravou jeskynní tmu, což i pro ty
více otrlé nebylo příjemné a mohli jsme
vyrazit k východu. Celá prohlídka trvala
přes hodinu a všichni opouštěli jeskyně
nadšení a nabytí novými vědomostmi.
Následovala skupinová fotografie a jelo
se dál.
Naše cesta pokračovala do nedalekého Berouna, který se stal zastávkou
z důvodu občerstvení. Pan řidič nás vysadil v půl dvanácté a vedoucí zájezdu nám
dali 90 minutový rozchod s tím, že dát
nám 85 bychom nestihli a oni by čekali
na půlku autobusu. Na berounském náměstí probíhaly trhy, takže kdo chtěl,
mohl si projít stánky s nejrůznějšími věcmi. Restaurací bylo v blízkosti dost, takže
celá naše početná ekipa se v klidu občerstvila na následující túru po Americe.
Autobus nás opravdu nabral v
13:00 a náš cíl byla Velká a Malá Amerika u Karlštejna. Protože s námi jeli i děti
a příznivci ne zrovna dlouhých procházek, bylo jim nabídnuto odvezení až na
samotný Karlštejn, kde si mohli dojít na
prohlídku nebo se jen tak projít po okolí.
Většina ale vystoupila na parkovišti u
lomu Amerika a po žluté trase se vydala

Číslo 6; ročník XX.
školáků. Do školky přijelo naše oblíbené
divadélko „Dráček“ a jeho protagonistky
v rolích rytíře s urozenou paní pasovaly
předškoláčky na školáčky. Pasované děti
odpovídaly rytíři a urozené komtese na
otázky, zatančily, zazpívaly nebo něco
předvedly. Všechny byly moc šikovné,
proto dostaly za svůj výkon krásnou
barevnou šerpu a rozvrh hodin do školy.
Paní ředitelka Ivana Ledvinová s paní
učitelkou Dagmar Jiřincovou při této
příležitosti slavnostně předaly pasovaným školáčkům krásné knížky s věnováním jako památku na mateřskou školu.
Návštěva I. třídy ZŠ Kasejovice
Ve čtvrtek ráno 28. 5. jsme s třídou
„Vodníčků“ navštívili kamarády
v Základní škole v Kasejovicích.
Paní učitelka Dagmar Myšáková nás
pěkně přivítala a prvňáčci zazpívali veselé písničky. Prohlédli jsme si krásně
vyzdobenou třídu obrázky, pracemi a
výrobky dětí. Pozorně jsme sledovali, co
se školáci za rok naučili, jak krásně píší i
čtou. Děti z mateřské školy si mohly
vyzkoušet napsat své jméno na tabuli.
Předškoláčci s prvňáčky si na rozloučenou vzájemně vyměnili vyrobené dárečky a dostali ještě sladkou odměnu. Moc
se nám ve škole líbilo!
Dagmar Jiřincová

na 6 km dlouhou túru směr Karlštejn.
Některé úseky byly náročné i pro fyzicky
zdatné jedince, tak byl kladen velký důraz
na děti, aby zvýšily svou opatrnost a nevzdalovaly se od svých rodičů. Cestou
jsme mohli vidět lom Velká a Malá Amerika a Mexiko. Po příchodu na Karlštejn
ještě následoval krátký rozchod a pak už
jen cesta domů. Většina využila volný čas
k občerstvení, kde si všichni přišli na své,
protože místa okolo Karlštejnu jsou posetá nejrůznějšími hospodami a restauracemi. I opečených klobás se někteří dočkali.
Za celý výlet patří velké díky organizátorům z Budislavic a panu řidiči,
který dbal o naše pohodlí celý den.
Kubová Veronika
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 Prodám funkční zánovní automatickou pračku s nakládáním zepředu. Cena 2000,- Kč, případně dohodou.
Tel.: 602 214 685
 Prodám lednici Whirpool 120 litrů za 500 Kč; kamna
elektrická Zanusi za 900 Kč. Tel.739 488 663.
 Prodám dvě barevná kůzlátka již odstavená. Tel. 737
679 921.
 Prodám trojdílná plechová vrata a k tomu sloupky výška 180 cm, šířka 380 cm, dále různé traverzy a trubky na sloupky. Prodám různé řezivo - latě, prkna, trámy.
Cena dohodou. Tel. 605 551 061.
 Nabízíme k odběru štěňátka, odčervená, očkovaná (obojí
pohlaví). Matka retrívr, otec černý vlčák. Odběr začátkem července. Tel 723 645 215, Kasejovice čp. 52.
 Prodám výfuk na seno, tel. 603 393 517.

Pro provozovnu motorest Starý Bor u Sedlice přijmeme
pracovníky: pomocná síla v kuchyni, servírka (číšník).
Ubytování zajištěno.
Zájemci hlaste se na tel. 603 434 061 paní Čapková.

Firma MI-PAL poskytuje
sekání zahrad, stříhání, řezání stromů, opravy zemědělských
strojů, GO motory Zetor, kontejnerová doprava 3t,
doprava multicar 1,8 t.
Tel. 607 707 580, Bezděkov 7

SDH Bezděkov pořádá
v sobotu 18. července 2015
od 14 hod.
Město Kasejovice srdečně zve na
žáků Základní umělecké školy Nepomuk
v pondělí 22. června v 16.30 hod.
v kulturně společenském centru na náměstí

Tradiční vepřové hody
K tanci hraje oblíbená jihočeská
populární dechovka Doubravanka.

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční
Objednávka na tel. čísle
723 38 77 48
Lenka Kunešová
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