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

Kasejovičtí studenti VU3V navštívili Borovany
Naše  s tudi jn í  skupina  Vir tuá ln í 

Univerzity třetího věku v Kasejovicích 
se zúčastnila 17. května 2016 slavnostního 
ukončení  jarního semestru v jihočeských 
Borovanech. Čtyřtisícové město  se nachází 
v malebné jihočeské krajině borových lesů a 
rybníků nad říčkou Stropnicí. 
     V sále kulturního domu jsme byli u 
prezentace velmi  mile překvapeni. Všech 
140 účastníků ze sedmnácti konzultačních 
s t ř ed i s ek  obd rže lo  p ř i  p r ezen t ac i  
propagační materiály a krásnou publikaci o 
Borovanech.  Od 11 hodin probíhal 
slavnostní závěrečný seminář, kterého se 
zúčastni la  za Českou zemědělskou 
univerzitu Praha – Suchdol manažerka 
projektu Ing. Klára Nehodová a dvě 
administrátorky. Přítomen byl starosta města 
Borovany  Ing. Petr Jenkner, radní 
Jihočeského kraje Ing. Novák, konzultantka 
Virtuální Univerzity třetího věku Borovany  
i představitelka mikroregionu sdružení 
Růže. Po slavnostních projevech zástupců 
města a kraje seznámila Ing. Klára 
Nehodová přítomné „ studenty“  se 
statistickými údaji, kolik studentů ze 196 
konzultačních středisek v České republice se 
vzdělávalo v tomto jarním semestru a to ve 
24 vybraných tématech. Přečetla tři nejlepší 
eseje a odměnila nejstaršího studenta a 
studentku věcným darem. Oba zástupci, nás 
studentů,  již překročili krásný věk 80 let. Po 
předání Pamětních listů  za aktivní účast v 

semestrálním kurzu zástupcům všech 
sedmnácti konzultačních středisek, v 
závěrečné části jednání přednesla projev a 
poděkování  Mgr. Marie Prokopiusová za 
naše konzultační středisko Kasejovice. 
     Následoval krátký fotografický 
dokument z akcí, které se vždy na závěr 
každého semestru konají v různých místech 
naší vlasti. Nelze opomenout tu skutečnost, 
že první slavnostní ukončení semestru se 
konalo právě v našich Kasejovicích a to 27. 
ledna 2010. Další místa, kde jsme se i my 
jako studenti zúčastnili závěrečných 
seminářů byla Mirošov, Švihov, Sušice, 
Chanovice, Sezimovo Ústí, Praha na půdě 
ČZU –Suchdol a  Plzeň. Poslední, šestnácté,  
místo konání závěrečného semináře bylo 
právě v jihočeských Borovanech. 
     Po skončení slavnostního jednání v 
kulturním domě jsme v blízkém hotelu Alf 
poobědvali a ve 13,25 hodin jsme si s 
p r ů v o d k y n í  m o h l i  p r o h l é d n o u t 
Augustiniánský klášter. Od 14.45 hodin 
jsme si prohlédli Borovany. Nestačili jsme 
obdivovat novou základní školu postavenou 
v letech 1995-1997 s plaveckým bazénem, 
kterou závidí borovanským okolní města i 
samotné České Budějovice. Viděli jsme také 
novou mateřskou školu a prošli jsme se 
kolem přírodního koupaliště Lazna. Zde je 
vybudováno koupaliště s biologickým 
čištěním vody, které probíhá ve filtračních 
lagunách působením vodních rostlin a 

přírodních ekosystémů. 
       Jeho předností je pro návštěvníky také 
neopakovatelný a jedinečný výhled do 
krajiny, do předhůří Šumavy. I tento výhled 
jsme si užili. Komentovaná procházka nás 
zavedla také ke sportovnímu areálu s 
umělým a přírodním povrchem, který je 
využíván i zahraničními zájezdy z Rakouska 
a Německa. Vycházku jsme zakončili v 
zámeckém parku s jezírkem a rondelem, zde 
má také své dílny nezisková organizace 
Nazaret a v blízké Stodole probíhá při 
známém Borůvkobraní bohatý program. Na 
toto  tradiční dvoudenní Borůvkobraní,  
které se letos koná 9. a 10. července 2016 
jsme byli srdečně paní průvodkyní pozváni. 
Oba dny jsou vyplněny bohatým programem 
a konzumováním borůvek v mnoha 
kulinářských podobách
  (dokončení na straně 7)

Dětský den řídil večerníček  sobotu 29. května uspořádala Tělo-Vvýchovná jednota Sokol Kasejovice ve 
spolupráci s místními hasiči a myslivci 
tradiční dětský den. Oproti minulému roku, 
kdy se oslavy nesly v duchu olympiády, 
letošní ročník provázely postavičky z 
večerníčků. A tak děti hledaly v klobouku  
kouzelníka Pokus-tóna mrkev pro Boba a 
Bobka, stavěly z dřevěných kostek boudu pro 
Maxipsa Fíka, tahaly se o kost Štaflíka a 
Špagetky, sbíraly odpad na louce víly 
Amálky, lovily rybník vodníka Česílka, 
věšely ponožky Křemílka a Vochomůrky, 
barvily duhu pro Rákosníčka, vyzkoušely let s 
pravými křídly od Berušky, doručovaly dopis 
pro Večerníčka a další. Jako každý rok se 
velké oblibě těšila disciplína pro malé hasiče, 
kdy proudem vody museli srazit terč a střelba 
ze vzduchovky. 
        V průběhu odpoledne dostalo každé dítě 
malé občerstvení, za účast v soutěži drobnou 
sladkost a na památku balónek. 
      Oslavu dne dětí uzavřeli hasiči, kdy na 
hřiště na pár minut pustili deštík a děti si tak 
naposledy zařádily.
                                   Marie Řehořová    
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Výběr z usnesení zasedání Rady města
 Kasejovice ze dne 30.5. 2016

Rada města Kasejovice schvaluje mj.:
ź žádost mateřské školy o vyřazení 

majetku vedeného v operativní 
evidenci      (č. 65/DKP, kolotoč)

ź výsledky periodické inventarizace 
majetku ke dni účetní závěrky 
31.12.2015

ź plán inventur 2016
ź pronájem pozemku parc. č. 503/5 v 

k.ú. Kasejovice
ź vyhlášení záměru prodeje části 

2pozemku p.č. 1153/2 o výměře 49 m  
v k.ú. Kasejovice (dle GP p.č. 1153/4)

ź v y h l á š e n í  z á m ě r u  p r o n á j m u 
2pozemku st.p.č. 76/2 o výměře 86 m  

v k.ú. Kladrubce
ź žádost paní Milady Myslivcové, 

bytem Újezd u Kasejovic 15, o 
připojení nemovitosti čp. 15 v Újezdě 
u Kasejovic na vodovodní řad

Projednala a doporučuje zastupitelstvu:
ź schválit závěrečný účet města za rok 

2015
ź schválit  účetní závěrku města 

Kasejovice za rok 2015 s vědomím 
výsledku přezkoumání auditorem a 
převod výsledku hospodaření ve výši 
4 199 287,17 Kč na účet 

      nerozděleného zisku
ź schválit smlouvu o zajištění požární 

ochrany v obci Životice
ź schválit prodej pozemku p.č. 503/1 o 

2výměře 789 m  v k.ú. Kasejovice za 
účelem stavby rodinného domu za 

2cenu 120 Kč bez DPH/m

Bere na vědomí:
ź omezení provozu mateřské školy a 

školní  družiny během letních 
prázdnin

ź žádost MUDr. Jany Písařové o 
z a j i š t ě n í  o p r a v  a  v y b a v e n í 
s t o m a t o l o g i c k é  o r d i n a c e  v 
Kasejovicích

Jmenuje:
ź komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na opravu střechy na 
bývalém špýcharu v Kasejovicích a 
opravu části komunikace Řesanice – 
Kotouň ve složení: Ing. Marie 
Čápová, MVDr. Václav Červený, 
Karel Suda

Stanovuje:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 8.6.2016 s 
hlavními body programu: závěrečný 
účet města včetně účetní závěrky a 
inventarizace, žádosti o prodej 
pozemků, žádost obce Životice o 
zajištění požární ochrany

Město Kasejovice
s omluvou za chybné znění 

textu v minulém čísle 
děkuje Mysliveckému 

sdružení Čihadlo 
za provedení "jarního úklidu" 
v okolí silnic na Kasejovicku. 
Myslivci společnými silami 
uklidili 1500 kg odpadků.

 Školní akademie Pasování na čtenáře

Pohár rozhlasu 2016
ne 17. 5. se žáci 2. stupně základní školy zúčastnili okresního kola atletické Dsoutěže Pohár rozhlasu v Přešticích. Sportovalo se za velice chladného a 

větrného počasí, podmínky pro kvalitní výkony rozhodně nebyly ideální. ZŠ 
Kasejovice měla v soutěži celkem čtyři družstva: mladší a starší žákyně, mladší a starší 
žáky. Nejlépe si počínaly mladší žákyně, které nakonec obsadily celkově 5. místo. 
Ještě je třeba poznamenat, že toto družstvo bylo jedno z nejmladších v soutěži, a tak dá 
se očekávat, že v budoucnu by výsledek mohl být ještě lepší. Starší žákyně obsadily 
celkově sice 6. místo, ale ještě dvě disciplíny před koncem se držely na třetím místě, k 
medaili chyběl opravdu ten pověstný kousíček štěstí. Individuální medaile získaly ve 
skoku dalekém Jana Klainová (400 cm) a Lia Vilhelmová (422 cm). Všem dětem je 
třeba poděkovat za snahu a velmi slušné chování během soutěže. 
    Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice 

ne 11.května 2016 se konala v DKulturně společenském centru 
Kasejovice  tradiční akademie žáků 
základní školy a ZUŠ v Nepomuku. Děti 
se pod vedením učitelů na svá vystoupení 
s nadšením a s pečlivostí připravovaly. 
Diváci, především rodiče, tak mohli 
spatřit opravdu pěkný a pestrý program.
 Na začátku vystoupili nejmladší 
prvňáčci s programem: Zpíváme a 
povídáme maminkám. Po nich přišli na 
řadu žáci druhé třídy s rýmovanými 
pohádkami Františka Hrubína. Třeťáci 
překvapili nejenom tím, jak dobře umí 
pádové otázky, ale také lidovými 

písničkami za doprovodu třídního 
orchestru. Žáci čtvrté třídy vzali diváky 
na návštěvu do Aprílové školy. Páťáci 
zaujali vystoupením mažoretek a také 
pásmem básniček. Po nich přišel na řadu 
folklórní soubor Pšeničky s kramářskými 
písničkami. Celý program letošní školní 
akademie zakončili žáci šesté třídy s 
vtipnou scénkou „Prostřeno.“
 Všem účinkujícím a pedago-
gům děkujeme a těšíme se na další 
kulturní akce školy.
 
  Mgr. L. Hanzlíčková 

d září utekl čas jako voda, malinkatí Oprvňáčci povyrostli a samozřejmě 
odvedli ve škole obrovský kus práce. 
Proto přišla ta chvíle, kdy se před zraky 
svých rodičů přenesli do pohádky – do 
Království čtenářů. Zde  museli před 
královnou předvést, že už se ve škole 
naučili počítat, psát, ale hlavně číst. Děti 
své čtenářské dovednosti ukázaly na 
několika textech ze slabikáře. Potom byli 
malí čtenáři pasováni královnou. Každé 
dítě dostalo medaili a diplom se svým 
jménem, na kterém bylo uvedeno, kolik 
písmen již malý čtenář dokáže nahlas 
přečíst za jednu minutu.       -mr-

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice 
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie 
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po 
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné 
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. 
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze 
nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a 
vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná 
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.

Informace městského úřadu - cestovní pasy

Oselecká pozvánkaVážení rodiče 
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ,

dne 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 

2016/2017.

Místo konání: 
1. třída ZŠ Kasejovice

Čas konání: 15:30

Ve dnech 16. - 17.7.2016 proběhne v Oselcích 

TRADIČNÍ OSELECKÁ POUŤ 
s následujícím programem:

Sobota 16.7.2016  - od 9 hod. na víceúčelovém hřišti v Oselcích 
- XII. ročník nohebalového turnaje trojic „Oselecké štěně” a XI. ročník soutěže 

ve skoku dalekém „Oselecký klokánek”. Občerstvení zajištěno.
Pouťové atrakce na Plácku od 14 hod. - houpačky, střelnice.

Taneční zábava - v sále Obecního šenku od 20 hod., hraje EXPERIMENT.

V neděli 17. července od 8 hod. 
Pouť u sv. Markéty. K tanci i poslechu hraje pod kaplí sv. Markéty od 9 hod. kapela 

UNGROVANKA. Mše svatá v kapli sv. Markéty od 11.30 hod.

Město Kasejovice se zařadilo do celokrajského Komunikačního, varovného a 
vyrozumívacího systému. Ten slouží jednak k informování obyvatel kraje v krizových 
a mimořádných situacích, ale také k informování o běžných záležitostech života v obci 
pomocí SMS zpráv, které jsou pro občany bezplatné. V naší obci, kterou vede 
frekventovaná silnice, jejíž hluk často přehluší hlášení místního rozhlasu, se nyní 
nabízí občanům možnost informace získat prostřednictvím SMS přímo do svého 
mobilního telefonu. Zájemci o zasílání SMS se mohou zaregistrovat na www. 
krizoveinfo.cz, nebo na Městském úřadě Kasejovice.

 3.7.  neděle 16.00:  divadlo Tyjátr Horažďovice: Jak se Kašpárek nechtěl učit
10.7. neděle 16.00:   teatr Pavla Šmída Hosín: Pohádky z budíku
17.7. neděle 16.00:     divadlo Kuba Plzeň: Mňam pohádky
24.7. neděle 16.00:  divadlo ToTeM Mračov: Divotvorný mlýnek                                                                                                                                         
31.7. neděle 16.00: divadlo Kapsa Anděl. Hora: O Budulínkovi                                                                                  

Divadelní představení v Poli

Informování formou SMS
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Výběr z usnesení zasedání Rady města
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majetku vedeného v operativní 
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připojení nemovitosti čp. 15 v Újezdě 
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Projednala a doporučuje zastupitelstvu:
ź schválit závěrečný účet města za rok 

2015
ź schválit  účetní závěrku města 
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výsledku přezkoumání auditorem a 
převod výsledku hospodaření ve výši 
4 199 287,17 Kč na účet 

      nerozděleného zisku
ź schválit smlouvu o zajištění požární 

ochrany v obci Životice
ź schválit prodej pozemku p.č. 503/1 o 

2výměře 789 m  v k.ú. Kasejovice za 
účelem stavby rodinného domu za 

2cenu 120 Kč bez DPH/m

Bere na vědomí:
ź omezení provozu mateřské školy a 

školní  družiny během letních 
prázdnin

ź žádost MUDr. Jany Písařové o 
z a j i š t ě n í  o p r a v  a  v y b a v e n í 
s t o m a t o l o g i c k é  o r d i n a c e  v 
Kasejovicích

Jmenuje:
ź komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na opravu střechy na 
bývalém špýcharu v Kasejovicích a 
opravu části komunikace Řesanice – 
Kotouň ve složení: Ing. Marie 
Čápová, MVDr. Václav Červený, 
Karel Suda

Stanovuje:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 8.6.2016 s 
hlavními body programu: závěrečný 
účet města včetně účetní závěrky a 
inventarizace, žádosti o prodej 
pozemků, žádost obce Životice o 
zajištění požární ochrany

Město Kasejovice
s omluvou za chybné znění 

textu v minulém čísle 
děkuje Mysliveckému 

sdružení Čihadlo 
za provedení "jarního úklidu" 
v okolí silnic na Kasejovicku. 
Myslivci společnými silami 
uklidili 1500 kg odpadků.

 Školní akademie Pasování na čtenáře

Pohár rozhlasu 2016
ne 17. 5. se žáci 2. stupně základní školy zúčastnili okresního kola atletické Dsoutěže Pohár rozhlasu v Přešticích. Sportovalo se za velice chladného a 

větrného počasí, podmínky pro kvalitní výkony rozhodně nebyly ideální. ZŠ 
Kasejovice měla v soutěži celkem čtyři družstva: mladší a starší žákyně, mladší a starší 
žáky. Nejlépe si počínaly mladší žákyně, které nakonec obsadily celkově 5. místo. 
Ještě je třeba poznamenat, že toto družstvo bylo jedno z nejmladších v soutěži, a tak dá 
se očekávat, že v budoucnu by výsledek mohl být ještě lepší. Starší žákyně obsadily 
celkově sice 6. místo, ale ještě dvě disciplíny před koncem se držely na třetím místě, k 
medaili chyběl opravdu ten pověstný kousíček štěstí. Individuální medaile získaly ve 
skoku dalekém Jana Klainová (400 cm) a Lia Vilhelmová (422 cm). Všem dětem je 
třeba poděkovat za snahu a velmi slušné chování během soutěže. 
    Jaroslava Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice 

ne 11.května 2016 se konala v DKulturně společenském centru 
Kasejovice  tradiční akademie žáků 
základní školy a ZUŠ v Nepomuku. Děti 
se pod vedením učitelů na svá vystoupení 
s nadšením a s pečlivostí připravovaly. 
Diváci, především rodiče, tak mohli 
spatřit opravdu pěkný a pestrý program.
 Na začátku vystoupili nejmladší 
prvňáčci s programem: Zpíváme a 
povídáme maminkám. Po nich přišli na 
řadu žáci druhé třídy s rýmovanými 
pohádkami Františka Hrubína. Třeťáci 
překvapili nejenom tím, jak dobře umí 
pádové otázky, ale také lidovými 

písničkami za doprovodu třídního 
orchestru. Žáci čtvrté třídy vzali diváky 
na návštěvu do Aprílové školy. Páťáci 
zaujali vystoupením mažoretek a také 
pásmem básniček. Po nich přišel na řadu 
folklórní soubor Pšeničky s kramářskými 
písničkami. Celý program letošní školní 
akademie zakončili žáci šesté třídy s 
vtipnou scénkou „Prostřeno.“
 Všem účinkujícím a pedago-
gům děkujeme a těšíme se na další 
kulturní akce školy.
 
  Mgr. L. Hanzlíčková 

d září utekl čas jako voda, malinkatí Oprvňáčci povyrostli a samozřejmě 
odvedli ve škole obrovský kus práce. 
Proto přišla ta chvíle, kdy se před zraky 
svých rodičů přenesli do pohádky – do 
Království čtenářů. Zde  museli před 
královnou předvést, že už se ve škole 
naučili počítat, psát, ale hlavně číst. Děti 
své čtenářské dovednosti ukázaly na 
několika textech ze slabikáře. Potom byli 
malí čtenáři pasováni královnou. Každé 
dítě dostalo medaili a diplom se svým 
jménem, na kterém bylo uvedeno, kolik 
písmen již malý čtenář dokáže nahlas 
přečíst za jednu minutu.       -mr-

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice 
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě 
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie 
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má 
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly 
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po 
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad 
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné 
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. 
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního 
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze 
nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a 
vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná 
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.

Informace městského úřadu - cestovní pasy

Oselecká pozvánkaVážení rodiče 
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ,

dne 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 

2016/2017.

Místo konání: 
1. třída ZŠ Kasejovice

Čas konání: 15:30

Ve dnech 16. - 17.7.2016 proběhne v Oselcích 

TRADIČNÍ OSELECKÁ POUŤ 
s následujícím programem:

Sobota 16.7.2016  - od 9 hod. na víceúčelovém hřišti v Oselcích 
- XII. ročník nohebalového turnaje trojic „Oselecké štěně” a XI. ročník soutěže 

ve skoku dalekém „Oselecký klokánek”. Občerstvení zajištěno.
Pouťové atrakce na Plácku od 14 hod. - houpačky, střelnice.

Taneční zábava - v sále Obecního šenku od 20 hod., hraje EXPERIMENT.

V neděli 17. července od 8 hod. 
Pouť u sv. Markéty. K tanci i poslechu hraje pod kaplí sv. Markéty od 9 hod. kapela 

UNGROVANKA. Mše svatá v kapli sv. Markéty od 11.30 hod.

Město Kasejovice se zařadilo do celokrajského Komunikačního, varovného a 
vyrozumívacího systému. Ten slouží jednak k informování obyvatel kraje v krizových 
a mimořádných situacích, ale také k informování o běžných záležitostech života v obci 
pomocí SMS zpráv, které jsou pro občany bezplatné. V naší obci, kterou vede 
frekventovaná silnice, jejíž hluk často přehluší hlášení místního rozhlasu, se nyní 
nabízí občanům možnost informace získat prostřednictvím SMS přímo do svého 
mobilního telefonu. Zájemci o zasílání SMS se mohou zaregistrovat na www. 
krizoveinfo.cz, nebo na Městském úřadě Kasejovice.

 3.7.  neděle 16.00:  divadlo Tyjátr Horažďovice: Jak se Kašpárek nechtěl učit
10.7. neděle 16.00:   teatr Pavla Šmída Hosín: Pohádky z budíku
17.7. neděle 16.00:     divadlo Kuba Plzeň: Mňam pohádky
24.7. neděle 16.00:  divadlo ToTeM Mračov: Divotvorný mlýnek                                                                                                                                         
31.7. neděle 16.00: divadlo Kapsa Anděl. Hora: O Budulínkovi                                                                                  

Divadelní představení v Poli

Informování formou SMS



Obec Mladý Smolivec pořádá 

dne 1. července 2016 
od 15.00 hod

na cyklostezce „Formanská stezka“
Starý Smolivec - Dožice

„Třetí ročník cyklistického závodu“

Pro všechny kategorie jsou připraveny jednotlivé závody.
Start je plánovaný ve Starém Smolivci u Brdského 

Anděla v 15.30 hodin.

Občerstvení u BRDSKÉHO ANDĚLA je zajištěno.
Pro závodníky jsou připraveny hezké ceny. 

Pro děti doplňkové hry - malování na asfaltu.
Srdečně zveme všechny

TJ Starý Smolivec, Obec Mladý Smolivec, SDH Starý 
Smolivec ve spolupráci dalších sponzorů pořádají 

dne 5. července 2016 od 13.00 hod
na hřišti ve Starém Smolivci

„Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“

Pro všechny děti obcí Mladého Smolivce 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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Oslava dne matek
v Hradišti 

Nezdřevští mariášníci na turnaji chyběli 

ulturní komise při OÚ Hradiště Kuspořádala pro ženy 7. května 
2016 v místní klubovně v Hradišti 
oslavu „Dne matek“. Po krátkém 
přivítání všech přítomných žen přišlo 
na řadu velké překvapení v podobě 
tanečního vystoupení žáků „Základní 
umělecké školy Blatná“.  Žáci 
p ř e d v e d l i  n ě k o l i k  t a n e č n í c h 
vystoupení jak ve skupině, tak i ve 
dvojicích pod vedením paní učitelky 
Loukotové. Po tomto vystoupení 
přítomné děti rozdaly všem ženám 
kytičku s tulipánovým zápichem. 
Nastala volná zábava doplněná  
chutným občerstvením. A protože 
oslava bez hudby není ta pravá zábava, 
tak nám k poslechu a tanci zahrála 
vynikající dvojka „MALA BEND“.
Oslava se vydařila, bylo veselo a  
všichni byli spokojeni. Chtěla bych 
p o d ě k o v a t  v š e m ,  k t e ř í  s e  n a 
přípravách oslavy podíleli. Děkuji 
sponzorovi této akce panu Petru 
Braunovi. Panu Miloši Lehečkovi 
děkuji za vytvoření krásné prezentace 
z této akce.
  Už se všichni těšíme na další 
setkání.Více fotografií z této akce 
najdete na webových stránkách obce 
(www.obec-hradiste.cz).

Za Kulturní komisi při OÚ Hradiště- 
Jana Bláhová

irma Mi-Pal uspořádala v sobotu 14. Fkvětna v nezdřevské hospodě turnaj v 
mariáši. Pokud je známo, tak poprvé v 
historii vsi. Sjelo se na něj 24 milovníků 
této ryze české karetní hry z Plzně, 
Příbrami, Rožmitálu a dalších blízkých i 
vzdálenějších obcí. Škoda, že žádný z 
místních mariášníků nenašel čas (nebo 
odvahu) k účasti na tomto klání. Určitě by 
nebyli bez šancí na čestný výsledek.
      Po čtyřech hodinách čistého času, kdy 
se od šesti stolů ozývalo: flek, re, se 
sedmou, betl a další karetní hlášky, 
skončilo soupeření a začalo sčítání 
výsledků všech tří kol. Vítězem se stal 
František Vokoun ze Štěnovického 
Borku, druhý byl Vlastimil Trefný z 
Rožmitálu a třetí místo si vybojoval 
Miroslav Drnek z Kasejovic.
      Desátou příčku obsadila sympatická 
Kateřina Masnerová z Příbrami, která se 
podobně jako řada dalších účastníků na 
turnaj vyzbrojila pečlivě vyčištěnými 
brýlemi. Ještě před rokem působila jako 
učitelka matematiky a posteskla si, že její 
povolání je u nás nejhůř placené. Na 
mariášnické soutěže jezdí víc než 10 let a 
s partou, která přijela do Nezdřeva, hraje 
už roky. Přiznala, že párkrát nějaké to 
zápolení už ve své kariéře vyhrála.
     Hrát mariáš je možné i s přenosným 
kyslíkovým přístrojem, jak dokázal Petr 
Jandík z Plzně, který své narozeniny 

oslavil solidním 8. místem a potvrdil 
výrazným účtem.
        Skutečnost, že organizátoři turnaje 
neskončili na předních místech, nemusí 
Michala Juráčka z Polánky (celkově 13.) 
ani Josefa Rolníka z Bezděkova (dokonce 
poslední) mrzet. Karetní odpoledne se 
totiž obešlo bez závažných rozepří či 
zádrhelů a všichni účastníci se rozjížděli s 
pocitem dobře odehraného času. Někdo si 
možná zanadával, že mu nešla karta, 
někdo si třeba pozdě vyčítal jakousi 
hráčskou chybu, ale nikdo neláteřil.
         Pozoruhodné bylo, že ceny (mimo 
jiné pytle obilí, brambor, poukazy na 
odběr ryb, sady nářadí, dorty) si hráči 
vybírali podle svého gusta v pořadí, na 
jakém skončili. Je zásluhou obou 
organizátorů a pořádajícího Milana 
Palečka, že dokázali přesvědčit řadu 
sponzorů, kteří hodnotné ceny věnovali. 
Mezi výhrami bylo i dost kartonů z 
pivovaru Bernard, jehož pivo se už od 
Velikonoc v Nezdřevě v hospodě čerstvě 
vymalované výhradně točí.
      Jakpak by se tam pak karbaníkům 
nelíbilo, zvlášť když o přestávce mohli 
konzumovat vyhlášený guláš Františka 
Hefrta. Turnaj lze karbanicky zhodnotit: 
Byl to dobře sehraný durch, neboli 
vítězství ve všech směrech.
  Jiří Čepelák

terý? No přece ten, co předváděl svá Kkouzla v KODu 12.5.2016. Trošku 
jsme ho vyzpovídaly. 
1. Jak se jmenuješ a kolik je Ti let?
Adam Fous, 14 let.
2. Kde bydlíš a do jaké školy chodíš?
Bydlím v Budislavicích a do školy chodím 
do Kasejovic, do 8. třídy.
3. Jak se to přihodilo, že jsi začal kouzlit?
Před nějakým časem jsem měl zánět 
Achilovy paty, nemohl jsem nic dělat, jen 
jsem tak posedával a polehával. A tak jsem 
si pustil internet. Zrovna tam kouzelníci 
předváděli svoje triky. Moc mě to zaujalo a 
začal jsem to podle nich zkoušet. Nejdřív 
jsem si koupil náležité karty a od 
jednoduchých triků postupně přecházel k 
těm složitějším. No a časem se mi 
kouzelničení stalo docela velkým 
koníčkem.
4. Jak dlouho se učíš jedno kouzlo?
To je podle náročnosti - ta jednoduchá tak 5 
minut, dolaďuji tak 10 minut, ta složitější 
vyžadují času samozřejmě více.
5. Jaké kouzlo je pro tebe nejtěžší?
Určitě čtení mysli po telefonu.

6. Jaké pomůcky používáš a kolik stojí?
Tak zatím hlavně karty, ty stojí 100 - 150 
Kč, ty dražší 200 - 250 Kč, pak běžný 
telefon, sklenice, mystické papírky a 
podobné drobnosti.
7. Vystupuješ také jinde než v KODu?
Často na narozeninových oslavách a 
různých soukromých akcích, ale i ve škole 
a právě i u nás v KODu.
8. Naučil jsi někoho nějakému svému 
triku?
NE. Kouzelník svá tajemství neprozrazuje.
Tak, Adame, alias Petře Veliký, děkujeme 
Ti za rozhovor a přejeme další kouzelnické 
úspěchy.
A. Fenková, B. Levá z KODu Kasejovice

Odtajněný kouzelníkPálení čarodějnic 
v Budislavicích 2016 

Dětičky ve školce připravovaly zdravé svačinky - květen 2016  

molivecký měsíčník se zase činil a Suspořádal pro naše nejmenší a jejich 
rodiče příjemné odpoledne v mateřské 
školce U Veverky. Společně s Martinkou 
Korejčkovou jsme se zaměřily na jejich 
stravování a uvařily s nimi zdravé svačinky. 
Po domluvě s paní ředitelkou školky, 
Svatavou Šlaisovou, jsme začaly vymýšlet, 
co pro naše nejmenší zorganizovat, aby to 
zaujalo a přitáhlo co nejvíce lidí. Martinka 
se zapojila do projektu „Stravování bez 
zbytečné chemie“ a akce byla na světě. S 
pomocí našich sponzorů (Obec Mladý 
Smolivec, Agrochov Kasejovice-Smolivec 
a .s . ,  SDH Mladý Smolivec,  Starý 
Smolivec, Budislavice, Radošice, TJ Starý 
Smolivec) jsme nakoupily potřebné 
suroviny a drobné dárečky pro všechny 
zúčastněné děti a ještě nám zbylo na další 
připravované akce. Do školky nakonec 
dorazilo pět rodičů, což se, podle paní 
ředitelky, dalo čekat. Rodiče některých dětí 
nejsou zrovna nakloněni těmto akcím. To je 
a le  velká škoda,  protože všechny 
zúčastněné vaři t  bavi lo a  získané 

z k u š e n o s t i  j i m  n i k d o  n e v e z m e . 
Připravovaly jsme čtyři pomazánky, a to 
s ice  pomazánku z  červené čočky, 
tuňákovou pomazánku, avokádovou 
pomazánku a pomazánku z červené řepy a 
jeden těstovinový salát. Děti si daly velmi 
zaležet a výsledek byl skvělý. Součástí 
jejich práce bylo také vymyslet název 
pokrmu a nakreslit mu reklamu. Marťa také 
po celé odpoledne zodpovídala dotazy 
všech rodičů ohledně výživy pro děti, 
surovin a receptů.
 Před finální fotografií jsme dětem 
rozdaly dárek v podobě svačinové 
krabičky, diplomu, magnetky na ledničku a 
receptů a mohly jsme jít ochutnávat. Dětem 
šmakovalo a maminky a jedna babička byly 
chutí překvapené také. Podle mě se akce 
vydařila. Účast mohla být větší, ale snad si 
to rodiče mezi sebou řeknou a příště dorazí 
ve větším počtu. Smolivecký měsíčník 
chystá další akce v průběhu roku, tak 
doufám, že se do nich zapojíte s námi.

                           Veronika Kubová

pět se sešel rok s rokem a podle Ostarých pověr nastal v noci 30. 
d u b n a  č a s  u p á l i t  č a r o d ě j n i c e . 
Čarodějnice, které představují zlé síly a 
očistit zemi, aby se mohlo vše znovu 
zrodit a začít růst. Již tradičně na hřišti za 
vsí stavěli hoši od samého rána velkou 
hranici z bytelných kmenů, na jejímž 
vrcholu nesměla chybět pořádná 
čarodějnice. K zakousnutí se v grilovací 
popelnici nahřívaly šunky a k pořádnému 
uzenému patří samozřejmě i dobře 
vychlazené pivečko. Po setmění se 
všichni společně těšili na podpálení 
hranice. Vatra se rozhořela a plameny 
šlehaly až k nebi a vyletovaly z nich roje 
jisker. Když začala hořet čarodějnice, z 
davu se ozvalo dětským hlasem: „Jůůů! 
Čarodějnice letí!“. S půlnocí pomalu 
kouzelná filipojakubská noc skončila a 
nastal máj, lásky čas …. 

  Monika Křížová
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Obec Mladý Smolivec pořádá 

dne 1. července 2016 
od 15.00 hod

na cyklostezce „Formanská stezka“
Starý Smolivec - Dožice

„Třetí ročník cyklistického závodu“

Pro všechny kategorie jsou připraveny jednotlivé závody.
Start je plánovaný ve Starém Smolivci u Brdského 

Anděla v 15.30 hodin.

Občerstvení u BRDSKÉHO ANDĚLA je zajištěno.
Pro závodníky jsou připraveny hezké ceny. 

Pro děti doplňkové hry - malování na asfaltu.
Srdečně zveme všechny

TJ Starý Smolivec, Obec Mladý Smolivec, SDH Starý 
Smolivec ve spolupráci dalších sponzorů pořádají 

dne 5. července 2016 od 13.00 hod
na hřišti ve Starém Smolivci

„Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“

Pro všechny děti obcí Mladého Smolivce 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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Oslava dne matek
v Hradišti 

Nezdřevští mariášníci na turnaji chyběli 

ulturní komise při OÚ Hradiště Kuspořádala pro ženy 7. května 
2016 v místní klubovně v Hradišti 
oslavu „Dne matek“. Po krátkém 
přivítání všech přítomných žen přišlo 
na řadu velké překvapení v podobě 
tanečního vystoupení žáků „Základní 
umělecké školy Blatná“.  Žáci 
p ř e d v e d l i  n ě k o l i k  t a n e č n í c h 
vystoupení jak ve skupině, tak i ve 
dvojicích pod vedením paní učitelky 
Loukotové. Po tomto vystoupení 
přítomné děti rozdaly všem ženám 
kytičku s tulipánovým zápichem. 
Nastala volná zábava doplněná  
chutným občerstvením. A protože 
oslava bez hudby není ta pravá zábava, 
tak nám k poslechu a tanci zahrála 
vynikající dvojka „MALA BEND“.
Oslava se vydařila, bylo veselo a  
všichni byli spokojeni. Chtěla bych 
p o d ě k o v a t  v š e m ,  k t e ř í  s e  n a 
přípravách oslavy podíleli. Děkuji 
sponzorovi této akce panu Petru 
Braunovi. Panu Miloši Lehečkovi 
děkuji za vytvoření krásné prezentace 
z této akce.
  Už se všichni těšíme na další 
setkání.Více fotografií z této akce 
najdete na webových stránkách obce 
(www.obec-hradiste.cz).

Za Kulturní komisi při OÚ Hradiště- 
Jana Bláhová

irma Mi-Pal uspořádala v sobotu 14. Fkvětna v nezdřevské hospodě turnaj v 
mariáši. Pokud je známo, tak poprvé v 
historii vsi. Sjelo se na něj 24 milovníků 
této ryze české karetní hry z Plzně, 
Příbrami, Rožmitálu a dalších blízkých i 
vzdálenějších obcí. Škoda, že žádný z 
místních mariášníků nenašel čas (nebo 
odvahu) k účasti na tomto klání. Určitě by 
nebyli bez šancí na čestný výsledek.
      Po čtyřech hodinách čistého času, kdy 
se od šesti stolů ozývalo: flek, re, se 
sedmou, betl a další karetní hlášky, 
skončilo soupeření a začalo sčítání 
výsledků všech tří kol. Vítězem se stal 
František Vokoun ze Štěnovického 
Borku, druhý byl Vlastimil Trefný z 
Rožmitálu a třetí místo si vybojoval 
Miroslav Drnek z Kasejovic.
      Desátou příčku obsadila sympatická 
Kateřina Masnerová z Příbrami, která se 
podobně jako řada dalších účastníků na 
turnaj vyzbrojila pečlivě vyčištěnými 
brýlemi. Ještě před rokem působila jako 
učitelka matematiky a posteskla si, že její 
povolání je u nás nejhůř placené. Na 
mariášnické soutěže jezdí víc než 10 let a 
s partou, která přijela do Nezdřeva, hraje 
už roky. Přiznala, že párkrát nějaké to 
zápolení už ve své kariéře vyhrála.
     Hrát mariáš je možné i s přenosným 
kyslíkovým přístrojem, jak dokázal Petr 
Jandík z Plzně, který své narozeniny 

oslavil solidním 8. místem a potvrdil 
výrazným účtem.
        Skutečnost, že organizátoři turnaje 
neskončili na předních místech, nemusí 
Michala Juráčka z Polánky (celkově 13.) 
ani Josefa Rolníka z Bezděkova (dokonce 
poslední) mrzet. Karetní odpoledne se 
totiž obešlo bez závažných rozepří či 
zádrhelů a všichni účastníci se rozjížděli s 
pocitem dobře odehraného času. Někdo si 
možná zanadával, že mu nešla karta, 
někdo si třeba pozdě vyčítal jakousi 
hráčskou chybu, ale nikdo neláteřil.
         Pozoruhodné bylo, že ceny (mimo 
jiné pytle obilí, brambor, poukazy na 
odběr ryb, sady nářadí, dorty) si hráči 
vybírali podle svého gusta v pořadí, na 
jakém skončili. Je zásluhou obou 
organizátorů a pořádajícího Milana 
Palečka, že dokázali přesvědčit řadu 
sponzorů, kteří hodnotné ceny věnovali. 
Mezi výhrami bylo i dost kartonů z 
pivovaru Bernard, jehož pivo se už od 
Velikonoc v Nezdřevě v hospodě čerstvě 
vymalované výhradně točí.
      Jakpak by se tam pak karbaníkům 
nelíbilo, zvlášť když o přestávce mohli 
konzumovat vyhlášený guláš Františka 
Hefrta. Turnaj lze karbanicky zhodnotit: 
Byl to dobře sehraný durch, neboli 
vítězství ve všech směrech.
  Jiří Čepelák

terý? No přece ten, co předváděl svá Kkouzla v KODu 12.5.2016. Trošku 
jsme ho vyzpovídaly. 
1. Jak se jmenuješ a kolik je Ti let?
Adam Fous, 14 let.
2. Kde bydlíš a do jaké školy chodíš?
Bydlím v Budislavicích a do školy chodím 
do Kasejovic, do 8. třídy.
3. Jak se to přihodilo, že jsi začal kouzlit?
Před nějakým časem jsem měl zánět 
Achilovy paty, nemohl jsem nic dělat, jen 
jsem tak posedával a polehával. A tak jsem 
si pustil internet. Zrovna tam kouzelníci 
předváděli svoje triky. Moc mě to zaujalo a 
začal jsem to podle nich zkoušet. Nejdřív 
jsem si koupil náležité karty a od 
jednoduchých triků postupně přecházel k 
těm složitějším. No a časem se mi 
kouzelničení stalo docela velkým 
koníčkem.
4. Jak dlouho se učíš jedno kouzlo?
To je podle náročnosti - ta jednoduchá tak 5 
minut, dolaďuji tak 10 minut, ta složitější 
vyžadují času samozřejmě více.
5. Jaké kouzlo je pro tebe nejtěžší?
Určitě čtení mysli po telefonu.

6. Jaké pomůcky používáš a kolik stojí?
Tak zatím hlavně karty, ty stojí 100 - 150 
Kč, ty dražší 200 - 250 Kč, pak běžný 
telefon, sklenice, mystické papírky a 
podobné drobnosti.
7. Vystupuješ také jinde než v KODu?
Často na narozeninových oslavách a 
různých soukromých akcích, ale i ve škole 
a právě i u nás v KODu.
8. Naučil jsi někoho nějakému svému 
triku?
NE. Kouzelník svá tajemství neprozrazuje.
Tak, Adame, alias Petře Veliký, děkujeme 
Ti za rozhovor a přejeme další kouzelnické 
úspěchy.
A. Fenková, B. Levá z KODu Kasejovice

Odtajněný kouzelníkPálení čarodějnic 
v Budislavicích 2016 

Dětičky ve školce připravovaly zdravé svačinky - květen 2016  

molivecký měsíčník se zase činil a Suspořádal pro naše nejmenší a jejich 
rodiče příjemné odpoledne v mateřské 
školce U Veverky. Společně s Martinkou 
Korejčkovou jsme se zaměřily na jejich 
stravování a uvařily s nimi zdravé svačinky. 
Po domluvě s paní ředitelkou školky, 
Svatavou Šlaisovou, jsme začaly vymýšlet, 
co pro naše nejmenší zorganizovat, aby to 
zaujalo a přitáhlo co nejvíce lidí. Martinka 
se zapojila do projektu „Stravování bez 
zbytečné chemie“ a akce byla na světě. S 
pomocí našich sponzorů (Obec Mladý 
Smolivec, Agrochov Kasejovice-Smolivec 
a .s . ,  SDH Mladý Smolivec,  Starý 
Smolivec, Budislavice, Radošice, TJ Starý 
Smolivec) jsme nakoupily potřebné 
suroviny a drobné dárečky pro všechny 
zúčastněné děti a ještě nám zbylo na další 
připravované akce. Do školky nakonec 
dorazilo pět rodičů, což se, podle paní 
ředitelky, dalo čekat. Rodiče některých dětí 
nejsou zrovna nakloněni těmto akcím. To je 
a le  velká škoda,  protože všechny 
zúčastněné vaři t  bavi lo a  získané 

z k u š e n o s t i  j i m  n i k d o  n e v e z m e . 
Připravovaly jsme čtyři pomazánky, a to 
s ice  pomazánku z  červené čočky, 
tuňákovou pomazánku, avokádovou 
pomazánku a pomazánku z červené řepy a 
jeden těstovinový salát. Děti si daly velmi 
zaležet a výsledek byl skvělý. Součástí 
jejich práce bylo také vymyslet název 
pokrmu a nakreslit mu reklamu. Marťa také 
po celé odpoledne zodpovídala dotazy 
všech rodičů ohledně výživy pro děti, 
surovin a receptů.
 Před finální fotografií jsme dětem 
rozdaly dárek v podobě svačinové 
krabičky, diplomu, magnetky na ledničku a 
receptů a mohly jsme jít ochutnávat. Dětem 
šmakovalo a maminky a jedna babička byly 
chutí překvapené také. Podle mě se akce 
vydařila. Účast mohla být větší, ale snad si 
to rodiče mezi sebou řeknou a příště dorazí 
ve větším počtu. Smolivecký měsíčník 
chystá další akce v průběhu roku, tak 
doufám, že se do nich zapojíte s námi.

                           Veronika Kubová

pět se sešel rok s rokem a podle Ostarých pověr nastal v noci 30. 
d u b n a  č a s  u p á l i t  č a r o d ě j n i c e . 
Čarodějnice, které představují zlé síly a 
očistit zemi, aby se mohlo vše znovu 
zrodit a začít růst. Již tradičně na hřišti za 
vsí stavěli hoši od samého rána velkou 
hranici z bytelných kmenů, na jejímž 
vrcholu nesměla chybět pořádná 
čarodějnice. K zakousnutí se v grilovací 
popelnici nahřívaly šunky a k pořádnému 
uzenému patří samozřejmě i dobře 
vychlazené pivečko. Po setmění se 
všichni společně těšili na podpálení 
hranice. Vatra se rozhořela a plameny 
šlehaly až k nebi a vyletovaly z nich roje 
jisker. Když začala hořet čarodějnice, z 
davu se ozvalo dětským hlasem: „Jůůů! 
Čarodějnice letí!“. S půlnocí pomalu 
kouzelná filipojakubská noc skončila a 
nastal máj, lásky čas …. 

  Monika Křížová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček

L
É
T
O

Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 15. díl 

BAREVNÝ ČERVEN 
Léto, milé léto, cos nám přineslo? Konečně 
jsme se dočkali, sluníčko vysušilo bláto a 
louže, začíná hřát a my konečně hurá na 
zahrádku, na písek a průlezky. Čeká nás míč a 
branky, barevné křídy, domeček a kočárky. 
Těšíme se na výlety, návštěvu první třídy a 
hlavně na prázdniny s mamkou a taťkou.

OKÉNKO DO ŠKOLKY
DEN MAMINEK

Každý správný kluk a holčička v naší školce 
ví, že v květnu mají všechny maminky svátek. 
I  my jsme vyráběli  dárečky a pilně 
nacvičovali přáníčko pro svojí maminečku.
Naše maminky dostaly nejen kytičku, ale i 
naše srdíčka…

VÝLET DO PLZNĚ DO ZÁCHRANNÉ 
STANICE DESOP

Hurá, jedeme na výlet, všichni ve školce jsme 
se těšili na návštěvu u pana Karla Makoně v 
záchranné stanici zvířat a ptáků, který nás k 
sobě pozval. Prvním zážitkem byla cesta 
velkým autobusem do Plzně, pak plný batoh 
svačiny a samozřejmě zvířátka, která na nás 
už čekala. Přivítal nás výr Kuba, sova Adélka, 
ježek s bolavou nožičkou a další nemocní 
obyvatelé záchranné stanice. Pak nás čekala 
zajímavá stopovačka - od hádanky k hádance,
kde jsme se na stanovištích seznamovali se 
zvířaty, ptáky a léčivými bylinkami.
Víte, jak se jmenuje samička od hada? No 
přece hadice…
Panu K. Makoňovi děkujeme za pozvání a 
budeme se těšit za rok nashledanou.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ
Velká událost pro každého předškoláčka. Na 
slavnostní pasování přijelo, jako každý rok, 
divadélko Dráček s králem a královnou, kteří 
se tohoto veledůležitého úkolu zhostilo na 
výbornou a z malého kluka a holčičky byli 
najednou velcí školáci, pasovaní pravým 
královským mečem, tak jako v každé 
pohádce.

BESEDA SE ZÁCHRANÁŘEM
Kamaráda  zachrán íme a  záchranku 
zavoláme! Že jsme šikovné a pozorné děti, 
jsme předvedli na veledůležité besedě se 
záchranářem panen Janem Cinou, který nás 
ve školce navštívil s celým opravdovým 

vybavením, které takový záchranář má, když 
jede zachraňovat. Předvedl nám, jak takový 
záchranář zachraňuje, když je třeba. Vše jsme 
si vyzkoušeli, nosítka i masáž srdce. Jednou i 
my možná pomůžeme. Děkujeme za poučné a 
názorné vyprávění.

DIVADÉLKO DRÁČEK A POHÁDKA O 
NEZBEDNÉ VÍLE

Byla jedna víla a ta uměla zlobit, jako my 
děti. Ne a ne se naučit tančit. A jak to 
dopadlo? My děti jsme jí opravily hudební 
nástroje, trpaslíček na ně zahrál tak krásně, 
že se víle nožky samy roztančily.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří panu Václavu Adamcovi,
který pro naše dětičky na každou třídu vyrobil 
krásné ,,pískovničky,, na kinetický písek.
Děkujeme.

INFORMACE PRO RODIČE :

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE 
MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA 

OD 25.7. DO 31.8. 2016
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZAČÍNÁ 

VE ČTVRTEK 1.9. 2016

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A 
HODNĚ LETNÍCH ZÁŽITKŮ

ŘÍKÁME SI :
Teče voda, proti vodě, vítr do ní fouká, 
půjdem, Dorko, na jahody, je jich plná 

louka. 
 
 Ledvinová Ivana
  ředitelka mateřské školy 

Chceme zdraví a hezkou postavu, 
ale chováme se tak? 5 tipů, jak to změnit

Ruku na srdce, kdo z nás myslí dopředu a stará se 
o sebe, svou kondici, postavu a zdraví ještě před 
tím, než skutečně onemocní, ztloustne, zestárne? 
Dalajlama jednou pravil: „Co mě na světě nejvíce 
překvapuje, je člověk. Protože obětuje své zdraví, 
aby vydělal peníze. Pak obětuje své peníze, aby 
obnovil své zdraví. Tolik se bojí o svou 
budoucnost, že si neužívá přítomnost. Ve 
výsledku nežije život v přítomnosti ani v 
budoucnosti. Žije, jako kdyby nikdy neměl 
zemřít, a nakonec umírá, aniž by ve skutečnosti 
vůbec žil.“ 

1) Žijme teď a tady 
Určitě také znáte neustálé opakování slova AŽ. 
Začnu cvičit AŽ…, začnu hubnout AŽ…, budu 
spokojený AŽ… nebo dokonce budu šťastný 
AŽ… A víte, kdo je ve věcech nejúspěšnější a v 
životě nejšťastnější? Ten, kdo na AŽ nehraje a 
umí si užít přítomnost. Ale i přesto v určitých 
věcech…

2) Mysleme dopředu
To, že nám teď nic nechybí, nic nás nebolí, 
nejsme nemocní, jsme štíhlí, krásní a tak dále, 

neznamená, že to tak bude vždycky. Víte, co je 
jednodušší, než problémy řešit? Předcházet jim! 

3) Buďme vzory pro okolí a další generace
Když naučím jednoho člověka zdravě vařit, 
nakupovat kvalitní potraviny, starat se o sebe, tak 
on to naučí svého partnera, své děti a ty to pak 
naučí své děti. A takhle tomu může pomoct úplně 
každý.

4) Poznejme své „proč“
Když už se člověk pro něco rozhodne, tak aby to 
vydržel dlouhodobě a nejlépe napořád, tak je 
důležité, aby věděl, proč to vůbec dělá, měl to na 
paměti a neustále si to vybavoval. A mysleme i na 
sebe. Aby ale mohl být člověk zdravý, štíhlý a 
všeobecně spokojený pro ostatní, tak zcela 
nejdříve takový musí sám pro sebe. Může být 
spokojené naše okolí, když nejsme spokojení my 
sami se sebou???
Nezkrácená verze článku k dispozici na 
webových stránkách www.kasejovice.cz. Pěkný 
měsíc červen přeje 
 
              Martina Korejčková

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311

t.č.: 721 634 113

(dokončení ze str. 1)
Po odjezdu z města Borovany jsme se ještě 
zastavili ve 3,5 km vzdáleném Trocnově, 
rodišti husitského vojevůdce Jana Žižky. V 
přírodním,  15 ha areálu jsme viděli základy 
dvou zemanských dvorců (Mikšův a Žižkův) 
ze 14. a 15. století odkrytých v roce 1921- 
1937 a v roce 1956. Zaujal nás 13 m vysoký 
kamenný pomník se sochou Jana Žižky od J. 
Malenovského z roku 1960. 
 Velmi děkujeme Městu Kasejovice, 
které nám poskytlo mikrobus a umožnilo nám 
prožít krásný zážitek. Rovněž děkujeme za 
podporu projektu VU3V. Zveme další seniory 
na podzimní semestr s názvem Umění rané 
renesance v Itálii. Začínáme 5. října 2016.      
  Milada Cihlová  

Kasejovičtí studenti VU3V...
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94 let Anna Mašková Přebudov
86 let Karel Matoušek Kasejovice 
85 let  Bohuslava Tyrpeklová Oselce
  Miloslava Vacková Mladý Smolivec
83 let  Anna Braunová Hradiště
82 let Anna Ciglerová Kasejovice
  Marie Hajná Kladrubce
81 let Věra Šampalíková Řesanice
80 let Božena Bambasová Zahorčičky
  Adolf Karkulín Kasejovice
  Helena Kecová Dožice
79 let Marie Cikánová Oselce
  Anna Bártová Radošice
77 let Karel Rolník Hradiště
76 let Josef Jícha Kasejovice
  Václav Chvátal  Hradiště
75 let  Karel Šimůnek Kasejovice
  František Soukup Kasejovice
  Marta Lehečková Kasejovice
  Jarmila Vachálková Podhůří
  Marie Panýrková Starý Smolivec
72 let   Zdeňka Rohlíčková Oselce
  Bohumila Kotyzová Hradiště
7  let Jaroslav Bouše Kasejovice1   
  Bohumila Vrátníková Kasejovice
70 let František Panuška Mladý Smolivec
  Olga Kučerová Starý Smolivec
65 let Josef  Loula Újezd
60 let Marie Kubíková Kotouň
  Hana Baštářová Starý Smolivec

BLAHOPŘEJEME V ČERVNU
NAŠIM JUBILANTŮM

Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Tanya Valková: Arabská dcera
&  Václav Wellner: Poslední z faraonovy družiny 
&  David Hewson: Vila mystérií
&  Nicole Mary Kelbyová: Kostýmek Jackie Kennedyové
&  Dominik Dán: Noc plná lží
&  Jojo Moyesová: Dívka, jež jsi tu zanechal
&  Giacinta Carusová: Zahrada pozemských rozkoší
&  Jo Nesbo: Doktor Proktor  a prdicí prášek
&  Klára Smolíková: Husité
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Rozloučili jsme se

Vítáme nové občánky

Pro Vás moji milí život jsem dožila.
Do chvíle poslední jen na vás jsem myslela.

    Dne 17.6.2016 je tomu již 5 smutných let,
    co mě navždy opus�la moje milovaná maminka,

     paní  Marie Kůstová z Mladého Smolivce.
   
                         Stále vzpomíná dcera Alena.

Obecní knihovna Kasejovice bude uzavřena z důvodu 

dovolené a konání příměstského tábora v těchto 

termínech: 11. a 12.7., 18. a 19.7. 2016.

OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Eliška Vocelková, Polánka

Zdeňka Štípková, Kasejovice
Bohuslava Horalová, Kasejovice

Marie Mužíková, Chloumek
Olga Slancová, Kasejovice

kolní rok v SŠ a ZŠ Oselce nebyl naplněn pouze výukou, ale 
Šmnožstvím dalších událostí, akcí a projektů.
V březnu byl ukončen kovářský kurz pro dospělé Práce v 
kovárně – základy kovářství. Tento kurz začal již v listopadu a v 
letošním roce ho absolvovalo 8 účastníků, kteří se ve 120 
hodinách rozdělených do 8 víkendů pod vedením zkušeného 
kovářského mistra Jiřího Wallnera seznamovali se základy 
kovářského řemesla. Na závěr jim byl předán certifikát o 
absolvování kurzu.
Další významnou akcí školy byl výměnný pobyt našich a 
italských studentů. V době od 5. do 24. března se osm italských 
mladíků z Milána účastnilo odborné výuky v truhlářské dílně 
školy v Oselcích.   O tom, jak se jim zde líbilo, se můžete dočíst 
v dopise, který poslali do naší školy po návratu domů a který 
n a j d e t e  n a  n a š i c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  h t t p : 
//www.stredniskolaoselce.cz/cs/fotogalerie/grazie-oselce/R10-
A965/ spolu s fotografiemi z jejich pobytu.
Díky této spolupráci s italským partnerem mohli vycestovat i 
naši žáci „na zkušenou“ do Itálie. V polovině dubna odjelo šest 
našich žáků spolu s učitelem odborného výcviku Václavem 
Jakubčíkem do Cantù u Milána. Tento dvouletý projekt 
Putování za řemeslem je financován z projektu Erasmus+. 
Rovněž informace o něm najdete na stránkách školy.
Nejnovější aktualitou byla v pátek 6. května návštěva hejtmana 
Plzeňského kraje Václava Šlajse ve Střední škole a Základní 
škole v Oselcích, pracoviště Blovice. Prohlédl si střední školu i 
základní školu a na závěr jeho návštěvy se uskutečnila beseda se 
zaměstnanci školy. 

Školní rok v SŠ a ZŠ Oselce 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček

L
É
T
O

Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 15. díl 

BAREVNÝ ČERVEN 
Léto, milé léto, cos nám přineslo? Konečně 
jsme se dočkali, sluníčko vysušilo bláto a 
louže, začíná hřát a my konečně hurá na 
zahrádku, na písek a průlezky. Čeká nás míč a 
branky, barevné křídy, domeček a kočárky. 
Těšíme se na výlety, návštěvu první třídy a 
hlavně na prázdniny s mamkou a taťkou.

OKÉNKO DO ŠKOLKY
DEN MAMINEK

Každý správný kluk a holčička v naší školce 
ví, že v květnu mají všechny maminky svátek. 
I  my jsme vyráběli  dárečky a pilně 
nacvičovali přáníčko pro svojí maminečku.
Naše maminky dostaly nejen kytičku, ale i 
naše srdíčka…

VÝLET DO PLZNĚ DO ZÁCHRANNÉ 
STANICE DESOP

Hurá, jedeme na výlet, všichni ve školce jsme 
se těšili na návštěvu u pana Karla Makoně v 
záchranné stanici zvířat a ptáků, který nás k 
sobě pozval. Prvním zážitkem byla cesta 
velkým autobusem do Plzně, pak plný batoh 
svačiny a samozřejmě zvířátka, která na nás 
už čekala. Přivítal nás výr Kuba, sova Adélka, 
ježek s bolavou nožičkou a další nemocní 
obyvatelé záchranné stanice. Pak nás čekala 
zajímavá stopovačka - od hádanky k hádance,
kde jsme se na stanovištích seznamovali se 
zvířaty, ptáky a léčivými bylinkami.
Víte, jak se jmenuje samička od hada? No 
přece hadice…
Panu K. Makoňovi děkujeme za pozvání a 
budeme se těšit za rok nashledanou.

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ
Velká událost pro každého předškoláčka. Na 
slavnostní pasování přijelo, jako každý rok, 
divadélko Dráček s králem a královnou, kteří 
se tohoto veledůležitého úkolu zhostilo na 
výbornou a z malého kluka a holčičky byli 
najednou velcí školáci, pasovaní pravým 
královským mečem, tak jako v každé 
pohádce.

BESEDA SE ZÁCHRANÁŘEM
Kamaráda  zachrán íme a  záchranku 
zavoláme! Že jsme šikovné a pozorné děti, 
jsme předvedli na veledůležité besedě se 
záchranářem panen Janem Cinou, který nás 
ve školce navštívil s celým opravdovým 

vybavením, které takový záchranář má, když 
jede zachraňovat. Předvedl nám, jak takový 
záchranář zachraňuje, když je třeba. Vše jsme 
si vyzkoušeli, nosítka i masáž srdce. Jednou i 
my možná pomůžeme. Děkujeme za poučné a 
názorné vyprávění.

DIVADÉLKO DRÁČEK A POHÁDKA O 
NEZBEDNÉ VÍLE

Byla jedna víla a ta uměla zlobit, jako my 
děti. Ne a ne se naučit tančit. A jak to 
dopadlo? My děti jsme jí opravily hudební 
nástroje, trpaslíček na ně zahrál tak krásně, 
že se víle nožky samy roztančily.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří panu Václavu Adamcovi,
který pro naše dětičky na každou třídu vyrobil 
krásné ,,pískovničky,, na kinetický písek.
Děkujeme.

INFORMACE PRO RODIČE :

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE 
MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA 

OD 25.7. DO 31.8. 2016
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZAČÍNÁ 

VE ČTVRTEK 1.9. 2016

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A 
HODNĚ LETNÍCH ZÁŽITKŮ

ŘÍKÁME SI :
Teče voda, proti vodě, vítr do ní fouká, 
půjdem, Dorko, na jahody, je jich plná 

louka. 
 
 Ledvinová Ivana
  ředitelka mateřské školy 

Chceme zdraví a hezkou postavu, 
ale chováme se tak? 5 tipů, jak to změnit

Ruku na srdce, kdo z nás myslí dopředu a stará se 
o sebe, svou kondici, postavu a zdraví ještě před 
tím, než skutečně onemocní, ztloustne, zestárne? 
Dalajlama jednou pravil: „Co mě na světě nejvíce 
překvapuje, je člověk. Protože obětuje své zdraví, 
aby vydělal peníze. Pak obětuje své peníze, aby 
obnovil své zdraví. Tolik se bojí o svou 
budoucnost, že si neužívá přítomnost. Ve 
výsledku nežije život v přítomnosti ani v 
budoucnosti. Žije, jako kdyby nikdy neměl 
zemřít, a nakonec umírá, aniž by ve skutečnosti 
vůbec žil.“ 

1) Žijme teď a tady 
Určitě také znáte neustálé opakování slova AŽ. 
Začnu cvičit AŽ…, začnu hubnout AŽ…, budu 
spokojený AŽ… nebo dokonce budu šťastný 
AŽ… A víte, kdo je ve věcech nejúspěšnější a v 
životě nejšťastnější? Ten, kdo na AŽ nehraje a 
umí si užít přítomnost. Ale i přesto v určitých 
věcech…

2) Mysleme dopředu
To, že nám teď nic nechybí, nic nás nebolí, 
nejsme nemocní, jsme štíhlí, krásní a tak dále, 

neznamená, že to tak bude vždycky. Víte, co je 
jednodušší, než problémy řešit? Předcházet jim! 

3) Buďme vzory pro okolí a další generace
Když naučím jednoho člověka zdravě vařit, 
nakupovat kvalitní potraviny, starat se o sebe, tak 
on to naučí svého partnera, své děti a ty to pak 
naučí své děti. A takhle tomu může pomoct úplně 
každý.

4) Poznejme své „proč“
Když už se člověk pro něco rozhodne, tak aby to 
vydržel dlouhodobě a nejlépe napořád, tak je 
důležité, aby věděl, proč to vůbec dělá, měl to na 
paměti a neustále si to vybavoval. A mysleme i na 
sebe. Aby ale mohl být člověk zdravý, štíhlý a 
všeobecně spokojený pro ostatní, tak zcela 
nejdříve takový musí sám pro sebe. Může být 
spokojené naše okolí, když nejsme spokojení my 
sami se sebou???
Nezkrácená verze článku k dispozici na 
webových stránkách www.kasejovice.cz. Pěkný 
měsíc červen přeje 
 
              Martina Korejčková

nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň
poradna Kasejovice č.p. 311

t.č.: 721 634 113

(dokončení ze str. 1)
Po odjezdu z města Borovany jsme se ještě 
zastavili ve 3,5 km vzdáleném Trocnově, 
rodišti husitského vojevůdce Jana Žižky. V 
přírodním,  15 ha areálu jsme viděli základy 
dvou zemanských dvorců (Mikšův a Žižkův) 
ze 14. a 15. století odkrytých v roce 1921- 
1937 a v roce 1956. Zaujal nás 13 m vysoký 
kamenný pomník se sochou Jana Žižky od J. 
Malenovského z roku 1960. 
 Velmi děkujeme Městu Kasejovice, 
které nám poskytlo mikrobus a umožnilo nám 
prožít krásný zážitek. Rovněž děkujeme za 
podporu projektu VU3V. Zveme další seniory 
na podzimní semestr s názvem Umění rané 
renesance v Itálii. Začínáme 5. října 2016.      
  Milada Cihlová  

Kasejovičtí studenti VU3V...
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94 let Anna Mašková Přebudov
86 let Karel Matoušek Kasejovice 
85 let  Bohuslava Tyrpeklová Oselce
  Miloslava Vacková Mladý Smolivec
83 let  Anna Braunová Hradiště
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  Václav Chvátal  Hradiště
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  František Soukup Kasejovice
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  Jarmila Vachálková Podhůří
  Marie Panýrková Starý Smolivec
72 let   Zdeňka Rohlíčková Oselce
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70 let František Panuška Mladý Smolivec
  Olga Kučerová Starý Smolivec
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  Hana Baštářová Starý Smolivec

BLAHOPŘEJEME V ČERVNU
NAŠIM JUBILANTŮM

Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Tanya Valková: Arabská dcera
&  Václav Wellner: Poslední z faraonovy družiny 
&  David Hewson: Vila mystérií
&  Nicole Mary Kelbyová: Kostýmek Jackie Kennedyové
&  Dominik Dán: Noc plná lží
&  Jojo Moyesová: Dívka, jež jsi tu zanechal
&  Giacinta Carusová: Zahrada pozemských rozkoší
&  Jo Nesbo: Doktor Proktor  a prdicí prášek
&  Klára Smolíková: Husité
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Rozloučili jsme se

Vítáme nové občánky

Pro Vás moji milí život jsem dožila.
Do chvíle poslední jen na vás jsem myslela.

    Dne 17.6.2016 je tomu již 5 smutných let,
    co mě navždy opus�la moje milovaná maminka,

     paní  Marie Kůstová z Mladého Smolivce.
   
                         Stále vzpomíná dcera Alena.

Obecní knihovna Kasejovice bude uzavřena z důvodu 

dovolené a konání příměstského tábora v těchto 

termínech: 11. a 12.7., 18. a 19.7. 2016.

OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Eliška Vocelková, Polánka

Zdeňka Štípková, Kasejovice
Bohuslava Horalová, Kasejovice

Marie Mužíková, Chloumek
Olga Slancová, Kasejovice

kolní rok v SŠ a ZŠ Oselce nebyl naplněn pouze výukou, ale 
Šmnožstvím dalších událostí, akcí a projektů.
V březnu byl ukončen kovářský kurz pro dospělé Práce v 
kovárně – základy kovářství. Tento kurz začal již v listopadu a v 
letošním roce ho absolvovalo 8 účastníků, kteří se ve 120 
hodinách rozdělených do 8 víkendů pod vedením zkušeného 
kovářského mistra Jiřího Wallnera seznamovali se základy 
kovářského řemesla. Na závěr jim byl předán certifikát o 
absolvování kurzu.
Další významnou akcí školy byl výměnný pobyt našich a 
italských studentů. V době od 5. do 24. března se osm italských 
mladíků z Milána účastnilo odborné výuky v truhlářské dílně 
školy v Oselcích.   O tom, jak se jim zde líbilo, se můžete dočíst 
v dopise, který poslali do naší školy po návratu domů a který 
n a j d e t e  n a  n a š i c h  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  h t t p : 
//www.stredniskolaoselce.cz/cs/fotogalerie/grazie-oselce/R10-
A965/ spolu s fotografiemi z jejich pobytu.
Díky této spolupráci s italským partnerem mohli vycestovat i 
naši žáci „na zkušenou“ do Itálie. V polovině dubna odjelo šest 
našich žáků spolu s učitelem odborného výcviku Václavem 
Jakubčíkem do Cantù u Milána. Tento dvouletý projekt 
Putování za řemeslem je financován z projektu Erasmus+. 
Rovněž informace o něm najdete na stránkách školy.
Nejnovější aktualitou byla v pátek 6. května návštěva hejtmana 
Plzeňského kraje Václava Šlajse ve Střední škole a Základní 
škole v Oselcích, pracoviště Blovice. Prohlédl si střední školu i 
základní školu a na závěr jeho návštěvy se uskutečnila beseda se 
zaměstnanci školy. 

Školní rok v SŠ a ZŠ Oselce 



SDH Chloumek Vás zve na tradiční pouťovou 
zábavu dne 9. července 2016 od 20 hodin. 

Hraje skupina Minimax.
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ź Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého Smolivce, cena 
dohodou. Tel. 725 648 003.

2
ź Prodám hezký velký byt + KK o celkové užitné ploše 98 m . 

Obývací pokoj, 2 ložnice, koupelna, prádelna, 2x WC, 2x sklep, 
Kasejovice 184, 2. patro. Plynové topení a ohřev vody. Bližší 
informace na telefonu 777 757 958, Blažanin.

ź Hledám pronájem bytu nebo domku v Kasejovicích. Spěchá. Tel. 
735 822 752. 

ź Prodám vlek za osobní auto, rozměry plechové korby 2 x 1,2 m, 
sklápěcí čela, kola bantam 4.00 x 8, vinuté pružiny, hyd. tlumiče, 
bytelný. Cena do 8000 Kč. Kasejovice, tel. 603 922 640.

ź Prodám motorovou pilu Hecht 939S, lišta 40 cm. Dobrý stav, 
nový řetěz, 3 roky stará, levně. Tel. 607 819 431. 

ź Prodám - plechový gril na dřevěné uhlí, málo používaný, 120 cm x 50 
cm i se stojanem, 1300 Kč, kamna Petry za 1000 Kč. Přenechám za 
odvoz el. sporák, funkční a el. kamna akumul. v provozu.
Tel. 739 488 663.

ź Prodám elektrickou kytaru Gibson a kombo Line 6, levně.      

      Tel. 607 819 431.

Inzerce...

Pizzerie U pejska a kočičky 
čeká na ty, kteří u nás ještě nebyli a těší se na stálé hosty :)

Otevírací doba: Pondělí - zavírací den

Úterý - Pátek 12 - 19 hod., sobota 12 - 22 hod., neděle 15 - 19 hod.

Tel: 776 692 390

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod., je možno den 

předem domluvit.

ZUŠ Nepomuk, 
pobočka Kasejovice 

pořádá a zve na

ŽÁKOVSKÝ KONCERT

20. června 2016 
od 16.30 hod. 

sál kulturně společenského 
centra Kasejovice

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 


