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

V měsíci září zahájilo město Kasejovice opravu několika úseků svých místních 
komunikací. První etapu oprav představovala část nazvaná „Kasejovice – 
oprava místní komunikace (okolo školy)“ realizovaná za přispění prostředků 

státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Konkrétně se jednalo 
o úsek, který v Kasejovicích bezesporu patří k nejvíce využívaným a zatěžovaným. 
V rámci této akce bylo opraveno 755 m² komunikace. Opravy spočívaly v odstranění 
stávajících podkladů, frézování živičných krytů, provedení nových podkladů, postřiků 
živičného spojovacího materiálu a pokládce nového asfaltového betonu. První etapa 
opravy místních komunikací si vyžádala finanční prostředky ve výši 1 009 477,43 Kč, 
přičemž 50 % celkové částky bylo hrazeno z dotace z výše uvedených zdrojů. 

Další větší opravu si vyžádal úsek místní komunikace vedoucí k čistírně odpadních 
vod. Tato komunikace vykazovala velmi špatný stav, a proto bylo nutné z důvodu 
zajištění obslužnosti čistírny odpadních vod tento úsek o výměře 535 m² opravit. 
Oprava spočívala v položení podkladů ze štěrkodrti v tloušťce 10 cm a následně dvou 
vrstev asfaltového betonu (tzv. balené) o celkové tloušťce 10 cm. Tento postup byl 
zvolen z toho důvodu, že komunikaci využívají těžké nákladní automobily za účelem 
obsluhy čistírny odpadních vod. Celkové náklady na opravy této komunikace činily 
448 872,57 Kč. 

Došlo i na opravu místní komunikace směrem k regulační plynové stanici, 
veřejného prostranství v Kostelní ulici, výjezdu od hasičské zbrojnice k silnici 
k Polánce a dalších úseků v parku ve směru ke škole. V souvislosti s prováděnými 
opravami se městu Kasejovice podařilo dohodnout se Západočeským konzumním 
družstvem Plzeň na opravě úseku za samoobsluhou, kde vznikl větší prostor pro 
parkování automobilů zaměstnanců ZKD Plzeň a pro snadnější příjezd k rampě pro 
zásobování. Tuto část oprav ZKD Plzeň hradilo ze svých finančních prostředků. 

V letních měsících byl před základní školou vydlážděn kamennou dlažbou úsek 
podél příjezdové komunikace. Původně byl tento úsek oset trávou, ale v důsledku 
parkování automobilů byla původní zeleň zničena. 

Do konce kalendářního roku plánuje město Kasejovice ještě opravu místní 
komunikace v Podhůří a místní komunikace ve směru k domu s pečovatelskou 
službou. 

Po provedení oprav místních komunikací lze konstatovat, že město Kasejovice má 
své komunikace v lepším stavu než Plzeňský kraj, do jehož kompetence spadají např. 
komunikace směrem do Chloumku, Polánky či Řesanic, o jejichž opravu bylo již 
opakovaně žádáno prostřednictvím dopisů. 
	                                      Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Město Kasejovice opravilo část místních komunikací

Projekt
„Kasejovice – oprava místní komunikace“               

byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Prázdniny utekly jako voda a polá-
necké loučení s prázdninami, které 
se pomalu začíná stávat místní 

tradicí, si muselo chvíli počkat. Děti z Po-
lánky sice už nazuly bačkůrky ve školce 
nebo zasedly do školních lavic, ale to 
neznamená, že o svůj den přijdou. S pomo-
cí pohádky O dvanácti měsíčkách si děti 
náramně užily posunuté loučení s prázd-
ninami, které proběhlo 23.9.2017. 

Měsíc srpen už neúprosně pro letošní 
rok dokraloval, ale pomohl nám měsíc 
září a na náš den nám vykouzlil ukázkové 
počasí a tak se vesele zdobily koláčky, 
skládaly obrázky, dojila koza, poznávalo 
roční období, sbírala se jablíčka, fialky a 
jahůdky... aby Maruška mohla Holeně a 
maceše „vytřít zrak” :-). Děti byly od 
Marušky za jejich pomoc odměněny 
balíčky sladkostí.

Děkujeme Lubošovi Červenému za 
výrobu kozy, poláneckým mužům a přá-
telům obce za výpomoc a pohoštění.

"polánecké ženy"  

Polánecké loučení 

s prázdninami... potřetí
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź pronájem části pozemku parc. č. 682 o 

2výměře cca 10 m  v k.ú. Polánka             
2u Kasejovic za cenu 5 Kč/m /rok na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce p. xxx za účelem uskladnění 
dříví a pověřuje paní starostku k pod-
pisu smlouvy

ź vyhlášení záměru výpůjčky za údržbu 
jedné místnosti v domě čp. 15 
v Kladrubcích (bývalé kulturní zaří-
zení)

ź přidělení zakázky na opravu místní 
komunikace v Podhůří firmě STRA-
BAG, a.s., Oblast Jih, Vrbenská 31, 
370 06 České Budějovice, IČO: 
60838744 s nejnižší nabídkovou 
cenou 432 012,27 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a 
pověřuje paní starostku k podpisu této 
smlouvy

Souhlasí:
ź s uzavřením podnájemní smlouvy  

mezi p. xxx jako nájemci a společnos-
tí INTERIORS manufacture & desig-
n, a.s. Kasejovice jako podnájemcem 
na byt č. 5 a č. 7 v bytovém domě čp. 
184 v Kasejovicích

ź s návrhem smlouvy uzavřené mezi 

městem Kasejovice a Římskokatolic-
kou farností Kasejovice o vzájemné 
spolupráci a pověřuje paní starostku 
k podpisu

ź s pověřením Stavebního bytového 
družstva Přeštice správou bytového 
domu čp. 184 v Kasejovicích

ź se zasláním výzvy společnosti INTE-
RIORS manufacture & design, a.s. 
Kasejovice k opravě poškozené zdi 
bývalého špýcharu způsobené projíž-
dějícím automobilem do areálu této 
firmy

Doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit žádost TJ Sokol Kasejovice                     
o poskytnutí individuální dotace ve 
výši 55 000 Kč na nákup zahradního 
traktoru včetně veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Kasejovice

ź zaslat žádost na Krajský úřad Plzeň-
ského kraje o provedení oprav míst-
ních komunikací v Kasejovicích

Bere na vědomí:
ź informaci o přislíbení dotace od Nada-

ce ČEZ ve výši 120 000 Kč na výstav-
bu dětského hřiště na parc. č. 3/1  
v k.ú. Kasejovice za společensko-
kulturním centrem

ź návrh na zřízení parkovacích míst za 
prodejnou COOP v Kasejovicích

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 28.8.2017

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace na tel. 371 595 100.

Město Kasejovice

zve na diaprojekci Petra Nazarova

Jižní Afrika
v pondělí 16. října 2017

od 18 hod. v sále kulturně 
společenského centra Kasejovice

Dne 14. září se město Kasejovice 
zúčastnilo vyhodnocení aktivit 
obyvatel Kasejovic v oblasti 

třídění odpadů. Vyhodnocení se konalo 
v prostorách prvního panovnického 
cisterciáckého kláštera v Plasích, který 
zde roku 1144 založil Vladislav II. Na 
akci byl slavnostně vyhodnocen jak 12. 
ročník soutěže obcí a měst v Plzeňském 
kraji „My už třídit umíme“, tak i 6. ročník 
soutěže „Elektro Oskar“. První zmíněná 
soutěž je zaměřena na třídění odpadů a 
pravidelně ji vyhlašuje společnost EKO-
kom, a.s. a Plzeňský kraj. Stejně tak 
Plzeňský kraj pořádá ve spolupráci se 
společností ELEKTROWIN, a.s. soutěž 
„Elektro Oskar“ zaměřenou na zpětně 
odevzdané elektrospotřebiče (bílé elek-
tro). 

Město Kasejovice bylo úspěšné v 5. 
ročníku soutěže „EEZ liga“ pořádané 
společností ASEKOL, a.s. a Plzeňským 
krajem. Za nejvíce odevzdaných elektro 
zařízení v podobě televizorů, PC techni-
ky a drobného elektroodpadu, s přepoč-
tem 4,08 kg odevzdaných elektrospotře-
bičů na obyvatele, se Kasejovice umístily 
v kategorii obcí nad 1000 obyvatel na 
2. místě. Za obsazení stříbrné příčky 
získalo město Kasejovice finanční odmě-
nu ve výši 10 000 Kč, která bude použita 
na nákup nového počítače do společen-
sko-kulturního centra. Zde bude počítač 
sloužit k projekci přednášek, Univerzitě 
třetího věku a při kulturních a společen-
ských akcích a divadelních představe-
ních. 

Město Kasejovice by chtělo touto 
cestou poděkovat svým obyvatelům za 
spolupráci v oblasti třídění odpadů. Zís-
kané ocenění je dokladem toho, že jim 
osud životního prostředí a místa, kde žijí, 
není lhostejný. Zároveň by tento úspěch 
mohl být inspirací a výzvou pro ty, kteří 
se ještě do třídění odpadu plně nezapojili. 
Známkou jejich neaktivity je stále přetr-
vávající odkládání odpadu mimo místa 
k tomu určená. Zájmem města Kasejovi-
ce je vytvářet nejlepší podmínky pro 
třídění odpadu v podobě možnosti uklá-
dání různého typu odpadu do sběrného 
dvora, čímž město vynakládá nemalé 
finanční prostředky ze svého rozpočtu. 
	 Marie Čápová, 
                   starostka města Kasejovice

Za třídění odpadu sklidili 

Kasejovice úspěch
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Občanské sdružení Diakonie Broumov

ve spolupráci s Klubem kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 

záclon
2- látek (min. 1 m )

- domácích potřeb 
- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 24. listopadu 2017 	15 - 18 hod.

Sobota 25. listopadu 2017  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích

Bližší informace: 
u paní Evy Ježkové, tel. 371 595 081

ne 9. září 2017 proběhl při příležitosti poutě v obci Kotouň nohejbalový turnaj Dtrojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev. Vzhledem k této účasti se 
projevila i vyšší úroveň turnaje. Pořadí bylo následující „Plzeň 2“, Plzeň 3“ a 

„Kouťáci“. Počasí turnaji tentokrát přálo a o hladký průběh turnaje a občerstvení se 
vzorně postaral SDH Kotouň. Škoda jen, že večer pro „absenci“ objednané kapely bylo 
posezení pouze „sousedské“.                                                       -vh-

Nohejbalové klání v Kotouni

Připravujeme: 

Lampiónový průvod 
- v sobotu 11. listopadu 2017 v 17 hod.

sraz u hasičárny

Ochutnávka 
svatomartinského vína 

- v sobotu 11. listopadu 2017 
od 19 hod. sál KSC

Diaprojekce Petr Dürr
Norsko - Lofoty

13. listopadu od 18 hod.
sál Kulturně společenského centra

Výstava chovatelů
25. - 26. listopadu 2017

- areál chovatelů

Diaprojekce Tomáš
Ondrušek - Amerika

27. listopadu 2017 od 18 hod.
sál Kulturně společenského centra

30.10. Diaprojekce Eva Sýkorová Indie

Město Kasejovice

zve na diaprojekci Evy Sýkorové

INDIE
v pondělí 30. října 2017 

od 18 hod. v sále kulturně 

společenského centra Kasejovice

Tento název nese nový filmík, který turistům i místním ukáže Kasejovice 
z pohledu zvídavého turisty. Lépe než popisovat, kudy všudy náš turista 
procházel a jaké životní pohromy ho při pouti Kasejovicemi postihly, bude 

zhlédnout video samotné... Na Youtube ho najdete pod názvem Kasejovice - 
nekonečný příběh a odkaz na video je umístěn též na stránkách města Kasejovice.

Za osmi minutami klidných turistických scén jsou skryty hodiny práce při 
samotném natáčení, střihu atd. A také spousta ochotných lidí, kteří věnovali svůj čas 
tomuto odvážnému „podniku“. Takže děkuji v první řadě Jendovi Nyklesovi z divadla 
Orel, který sehrál roli zvědavého turisty a Ivetě Pohankové, jeho „alter egu“ ze závěru 
filmu. Další poděkování zaslouží Štěpánka Bořková, Markéta Průchová a Dana 
Jakubčíková za zapůjčení ovečky Bobiny i pomoc při samotném natáčení, jelikož bez 
ní Bobina neměla nejmenší chuti spolupracovat. Dále pan Stanislav Levý, který velmi 
ochotně sehrál roli traktoristy, Josef Švagr, Roman Hošek za roli opraváře velocipedů a 
Kája Matějovský za pomoc při samotné editaci videa. Díky patří také Plzeňskému kraji 
za finanční podporu.

Byl natočen také film, který ukazuje malebnost našich obcí - Chloumka, Polánky, 
Podhůří, Kladrubec, Újezda, Řesanic a Přebudova. Tento filmík je opět nahrán na 
Youtube pod názvem Kasejovicko a též ho můžete najít pod odkazem na stránkách 
města. 

Nuže, vzhůru na cestu, vlak již přijíždí :-)
Pro vychutnání nejen leteckých scén doporučuji kvalitu přehrávání nastavit na HD 

(1080).                Dana Matějovská

Kasejovice - nekonečný příběh
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Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź pronájem části pozemku parc. č. 682 o 

2výměře cca 10 m  v k.ú. Polánka             
2u Kasejovic za cenu 5 Kč/m /rok na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce p. xxx za účelem uskladnění 
dříví a pověřuje paní starostku k pod-
pisu smlouvy

ź vyhlášení záměru výpůjčky za údržbu 
jedné místnosti v domě čp. 15 
v Kladrubcích (bývalé kulturní zaří-
zení)

ź přidělení zakázky na opravu místní 
komunikace v Podhůří firmě STRA-
BAG, a.s., Oblast Jih, Vrbenská 31, 
370 06 České Budějovice, IČO: 
60838744 s nejnižší nabídkovou 
cenou 432 012,27 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a 
pověřuje paní starostku k podpisu této 
smlouvy

Souhlasí:
ź s uzavřením podnájemní smlouvy  

mezi p. xxx jako nájemci a společnos-
tí INTERIORS manufacture & desig-
n, a.s. Kasejovice jako podnájemcem 
na byt č. 5 a č. 7 v bytovém domě čp. 
184 v Kasejovicích

ź s návrhem smlouvy uzavřené mezi 

městem Kasejovice a Římskokatolic-
kou farností Kasejovice o vzájemné 
spolupráci a pověřuje paní starostku 
k podpisu

ź s pověřením Stavebního bytového 
družstva Přeštice správou bytového 
domu čp. 184 v Kasejovicích

ź se zasláním výzvy společnosti INTE-
RIORS manufacture & design, a.s. 
Kasejovice k opravě poškozené zdi 
bývalého špýcharu způsobené projíž-
dějícím automobilem do areálu této 
firmy

Doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit žádost TJ Sokol Kasejovice                     
o poskytnutí individuální dotace ve 
výši 55 000 Kč na nákup zahradního 
traktoru včetně veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Kasejovice

ź zaslat žádost na Krajský úřad Plzeň-
ského kraje o provedení oprav míst-
ních komunikací v Kasejovicích

Bere na vědomí:
ź informaci o přislíbení dotace od Nada-

ce ČEZ ve výši 120 000 Kč na výstav-
bu dětského hřiště na parc. č. 3/1  
v k.ú. Kasejovice za společensko-
kulturním centrem

ź návrh na zřízení parkovacích míst za 
prodejnou COOP v Kasejovicích

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 28.8.2017

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace na tel. 371 595 100.

Město Kasejovice

zve na diaprojekci Petra Nazarova

Jižní Afrika
v pondělí 16. října 2017

od 18 hod. v sále kulturně 
společenského centra Kasejovice

Dne 14. září se město Kasejovice 
zúčastnilo vyhodnocení aktivit 
obyvatel Kasejovic v oblasti 

třídění odpadů. Vyhodnocení se konalo 
v prostorách prvního panovnického 
cisterciáckého kláštera v Plasích, který 
zde roku 1144 založil Vladislav II. Na 
akci byl slavnostně vyhodnocen jak 12. 
ročník soutěže obcí a měst v Plzeňském 
kraji „My už třídit umíme“, tak i 6. ročník 
soutěže „Elektro Oskar“. První zmíněná 
soutěž je zaměřena na třídění odpadů a 
pravidelně ji vyhlašuje společnost EKO-
kom, a.s. a Plzeňský kraj. Stejně tak 
Plzeňský kraj pořádá ve spolupráci se 
společností ELEKTROWIN, a.s. soutěž 
„Elektro Oskar“ zaměřenou na zpětně 
odevzdané elektrospotřebiče (bílé elek-
tro). 

Město Kasejovice bylo úspěšné v 5. 
ročníku soutěže „EEZ liga“ pořádané 
společností ASEKOL, a.s. a Plzeňským 
krajem. Za nejvíce odevzdaných elektro 
zařízení v podobě televizorů, PC techni-
ky a drobného elektroodpadu, s přepoč-
tem 4,08 kg odevzdaných elektrospotře-
bičů na obyvatele, se Kasejovice umístily 
v kategorii obcí nad 1000 obyvatel na 
2. místě. Za obsazení stříbrné příčky 
získalo město Kasejovice finanční odmě-
nu ve výši 10 000 Kč, která bude použita 
na nákup nového počítače do společen-
sko-kulturního centra. Zde bude počítač 
sloužit k projekci přednášek, Univerzitě 
třetího věku a při kulturních a společen-
ských akcích a divadelních představe-
ních. 

Město Kasejovice by chtělo touto 
cestou poděkovat svým obyvatelům za 
spolupráci v oblasti třídění odpadů. Zís-
kané ocenění je dokladem toho, že jim 
osud životního prostředí a místa, kde žijí, 
není lhostejný. Zároveň by tento úspěch 
mohl být inspirací a výzvou pro ty, kteří 
se ještě do třídění odpadu plně nezapojili. 
Známkou jejich neaktivity je stále přetr-
vávající odkládání odpadu mimo místa 
k tomu určená. Zájmem města Kasejovi-
ce je vytvářet nejlepší podmínky pro 
třídění odpadu v podobě možnosti uklá-
dání různého typu odpadu do sběrného 
dvora, čímž město vynakládá nemalé 
finanční prostředky ze svého rozpočtu. 
	 Marie Čápová, 
                   starostka města Kasejovice

Za třídění odpadu sklidili 

Kasejovice úspěch
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Občanské sdružení Diakonie Broumov

ve spolupráci s Klubem kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 

záclon
2- látek (min. 1 m )

- domácích potřeb 
- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 24. listopadu 2017 	15 - 18 hod.

Sobota 25. listopadu 2017  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích

Bližší informace: 
u paní Evy Ježkové, tel. 371 595 081

ne 9. září 2017 proběhl při příležitosti poutě v obci Kotouň nohejbalový turnaj Dtrojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 družstev. Vzhledem k této účasti se 
projevila i vyšší úroveň turnaje. Pořadí bylo následující „Plzeň 2“, Plzeň 3“ a 

„Kouťáci“. Počasí turnaji tentokrát přálo a o hladký průběh turnaje a občerstvení se 
vzorně postaral SDH Kotouň. Škoda jen, že večer pro „absenci“ objednané kapely bylo 
posezení pouze „sousedské“.                                                       -vh-

Nohejbalové klání v Kotouni

Připravujeme: 

Lampiónový průvod 
- v sobotu 11. listopadu 2017 v 17 hod.

sraz u hasičárny

Ochutnávka 
svatomartinského vína 

- v sobotu 11. listopadu 2017 
od 19 hod. sál KSC

Diaprojekce Petr Dürr
Norsko - Lofoty

13. listopadu od 18 hod.
sál Kulturně společenského centra

Výstava chovatelů
25. - 26. listopadu 2017

- areál chovatelů

Diaprojekce Tomáš
Ondrušek - Amerika

27. listopadu 2017 od 18 hod.
sál Kulturně společenského centra

30.10. Diaprojekce Eva Sýkorová Indie

Město Kasejovice

zve na diaprojekci Evy Sýkorové

INDIE
v pondělí 30. října 2017 

od 18 hod. v sále kulturně 

společenského centra Kasejovice

Tento název nese nový filmík, který turistům i místním ukáže Kasejovice 
z pohledu zvídavého turisty. Lépe než popisovat, kudy všudy náš turista 
procházel a jaké životní pohromy ho při pouti Kasejovicemi postihly, bude 

zhlédnout video samotné... Na Youtube ho najdete pod názvem Kasejovice - 
nekonečný příběh a odkaz na video je umístěn též na stránkách města Kasejovice.

Za osmi minutami klidných turistických scén jsou skryty hodiny práce při 
samotném natáčení, střihu atd. A také spousta ochotných lidí, kteří věnovali svůj čas 
tomuto odvážnému „podniku“. Takže děkuji v první řadě Jendovi Nyklesovi z divadla 
Orel, který sehrál roli zvědavého turisty a Ivetě Pohankové, jeho „alter egu“ ze závěru 
filmu. Další poděkování zaslouží Štěpánka Bořková, Markéta Průchová a Dana 
Jakubčíková za zapůjčení ovečky Bobiny i pomoc při samotném natáčení, jelikož bez 
ní Bobina neměla nejmenší chuti spolupracovat. Dále pan Stanislav Levý, který velmi 
ochotně sehrál roli traktoristy, Josef Švagr, Roman Hošek za roli opraváře velocipedů a 
Kája Matějovský za pomoc při samotné editaci videa. Díky patří také Plzeňskému kraji 
za finanční podporu.

Byl natočen také film, který ukazuje malebnost našich obcí - Chloumka, Polánky, 
Podhůří, Kladrubec, Újezda, Řesanic a Přebudova. Tento filmík je opět nahrán na 
Youtube pod názvem Kasejovicko a též ho můžete najít pod odkazem na stránkách 
města. 

Nuže, vzhůru na cestu, vlak již přijíždí :-)
Pro vychutnání nejen leteckých scén doporučuji kvalitu přehrávání nastavit na HD 

(1080).                Dana Matějovská

Kasejovice - nekonečný příběh
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ne 13. srpna 2017 se přebudovská Dz á k l a d n a  z a h a l i l a  d o 
kouzelnického hávu a změnila se 

na harrypotterovskou usedlost plnou 
různých kouzelníků a čarodějů, kteří čekali 
na nové studenty. Úderem druhé hodiny 
začali rodiče doprovázet své děti na 
nástupiště 9¾ a předali je vlakvedoucí a 
zároveň hlavní vedoucí Majdě, která děti 
seznámila s jejich vedoucím kouzelníkem. 
Každý z kouzelníků ubytoval své studenty 
a poté je seznámil se školním řádem a 
přilehlými pozemky Přebudovské 
kouzelnické akademie. Po večeři nás celý 
učitelský sbor kouzelníků přivítal a 
představil nám celotáborovou hru s 
názvem „Škola čar a kouzel“. Pak 
následovalo slavnostní rozdělení dětí do  
jednotlivých kolejí. Kouzelníci vytáhli 
postupně z Moudrého klobouku jméno 
každého dítěte na táboře a zařadili jej do 
jedné z následujících kolejí: Nebelvír, 
Mrzimor, Havraspár, Agados, Zmijozel a 
Dablinr. Den jsme ukončili diskotékou 
plnou soutěží.

Druhý den byl nazván „Kámen 
mudrců“. Dopoledne jsme si vyrobili 
čarovné hůlky a každá kolej si namalovala 
svůj erb. Odpoledne jsme v rámci kolejí 
vyrazili do Zakázaného lesa a tam jsme 
stopovali vzácná a divukrásná zvířata. 
Cílem naší cesty byly Budislavice, kde 
jsme navštívili naší Marušku a koupili si 
nanuky.

V úterý ráno přijela paní Lindová, 
kouzelnice s mýdlovou hmotou, která nám 
pomohla vyrobit mýdla, která jsme si 
odvezli domů jako dárek pro maminku. 
Protože nás bylo moc,  rozdělili jsme se na 
poloviny a zatímco jedna část vyráběla, 
druhá polovina dětí objevovala pravidla 
deskové hry „Dáma“. A když měla jedna 
část hotovo, oddíly se zase vyměnily. Po 
polévce jsme uspořádali turnaj v Dámě 
mezi kolejemi, kde kameny představovali 
děti z koleje a vybraní je naváděli 
k vítězství. Boj to byl lítý a o to veselejší, že 
do toho kameny “kecaly” a vzájemně se 
hecovaly.

Na středu jsme se všichni moc těšili, 

protože nás čekal velký výlet do Prasinek. 
Ráno v 8.30 hod jsme nastoupili do 
autobusu na návsi a odjeli jsme do 
Horažďovic. Navštívili jsme Aquapark a 
přírodovědnou stanici Proud. Na závěr 
jsme měli rozchod ve městě, který jsme 
věnovali nakupování. Při zpáteční cestě do 
Přebudova nás autobus všechny pěkně 
uspal.

Čtvrteční den byl nazván „Tajemná 
komnata“. Ráno si celý tábor zahrál 
oblíbenou kuličkiádu a po polévce hru 
„Vrba mlátička“, která všechny moc 
bavila. Po poledním klidu přijela paní 
fotografka, která nás všechny vyfotila a 
udělala nám tak památku na letošní tábor. 
Abychom si mohli zahrát hru s názvem 
„Dobbyho ponožka“, museli jsme si každý 
vyrobit pár ponožek. Ponožky jsme 
vyráběli z papíru a každý pár byl jiný. Pak 
je naši vedoucí kouzelníci vybrali a každý z 
nás si vylosoval jednu ponožku, kterou pak 
musel najít na pahorku. Druhá ponožka z 
páru byla pohozená někde na pahorku a ti z 
nás, co neměli štěstí, se pěkně naběhali.  

V  p á t e k  p o  s n í d a n i  j s m e 
vymalovávali obraz Siriuse Blacka dle 
předlohy, která byla umístěna na druhé 
straně tábora. Při této hře jsme hodně 
procvičili paměť a pozorovací schopnosti a 
někteří z nás i barvy. Po polévce jsme si 
osedlali Hypogrifa a moc jsme si to užili. 
Po poledním klidu šly všechny oddíly na 
procházku, někdo do Budislavic, někdo do 
Kasejovic.

V sobotu ráno jsme si zahráli 
oblíbeného „Šneka“. Po poledním klidu 
nás všechny čekalo dlouho očekávané 
„křtění” aneb přijímání nových studentů do 
školy čar a kouzel. Ředitel Brumbál přijal 
nováčky, pokřtil je a předal jim pamětní 
listy. Křtění jsme ukončili velkolepou 
diskotékou, kterou jsme si moc užili díky 
skvělé DJce MC Erika.

V neděli nám hlavní vedoucí 
posunula budíček o půl hodiny, takže jsme 
se dosytosti vyspali a  po snídani vyrazili 
obhlídnout terén, protože každá kolej 
dostala za úkol nakreslit podrobný 
„Pobertův plánek“, kde bylo nutné přesně 

zakreslit veškeré budovy v táboře, okolí a 
další zajímavosti včetně zvířat, která byla 
rozmístěna po celém území. Po odpočinku 
si celý tábor zaběhl dlouho očekávaného 
Predátora – překážkový běh inspirovaný 
skutečnými závody, které naši vedoucí s 
oblibou běhají. Za  účast jsme si každý 
odnesl pamětní list a pak, dle umístění, 
jsme měli možnost vybrat si originální 
odměny Predátor. Protože jsme byli 
všichni dost unavení, domluvili jsme si 
večerní promítání a volba padla na 
animovaný film „V hlavě”. A pak už jenom 
šupky dupky do pelíšku.

A už jsme se přesunuli do druhého 
týdne. Bylo tady už druhé pondělí a my 
měli v plánu dát kuchařkám zasloužené 
volno a jít si sami uvařit polévku do lesa. 
Každý oddíl přinesl Brumbálovi vzorek 
svého výtvoru. Bohužel, ani Brumbál 
nedokázal vybrat, která z polévek mu 
chutnala nejvíce. Možná to bylo tím, že 
jsme všichni použili stejné ingredience a 
nikdo nepřidal tajnou přísadu. Odpoledne 
se za námi zastavili nepomučtí hasiči a 
udělali nám pěnu. My, zima nezima, řádili, 
jako vždycky, protože pěna, to je veliká 
legrace. Večer nás čekalo překvapení, pro 
někoho příjemné, pro někoho ne. Vedoucí 
pro nás připravili stezku odvahy a my se po 
ní pěkně za šera a velké děti už za tmy 
vydali. Každý, kdo tuto stezku absolvoval, 
se zapsal na přihlášku do Brumbálovy 
armády.

V úterý ráno jsme absolvovali 
dřevařský sedmiboj, kdy jsme vyzkoušeli, 
jak jsme se za ten týden na táboře naučili 
ohánět pilou, kladivem apod. Pak jsme 
ještě vyrazili do lesa vyrobit si košťata, 
abychom se mohli odpoledne zúčastnit 
famfrpálového turnaje. Večer jsme 
zakončili opékáním buřtíků.

Středa už se nesla ve znamení 
blížícího se odjezdu. Dopoledne jsme 
strávili plněním srandovních úkolů 
jednotlivých disciplín olympiády. Mezi 
nejoblíbenějsí stanoviště patří již tradičně 
lovení bonbonů v mouce, ale bez použití 
rukou, hod těstem, foukání lodičky..

               (dokončení na další straně) 

V pátek 15. září zavítala mezi žáky první až šesté třídy kasejovické základní 
školy pardubická agentura Pernštejni. Tentokrát žákům přivezla představení 
nazvané Staré pověsti české. Žáci se tak mohli zábavnou a poučnou formou 

seznámit s nejstarším obdobím českých dějin, o kterém panuje velké množství 
nejasností a píše se o něm především v bájích a pověstech. Během šedesáti minut se 
žáci setkali s kněžnou Libuší a jejími sestrami Kazí a Tetou, Přemyslem Oráčem, 
Horymírem, Šemíkem a dalšími osobnostmi dob dávno minulých. Mluvené slovo 
doprovázely profesionálně odehrané souboje, které žáci ocenili bouřlivým potleskem. 
Na závěr si členové agentury Pernštejni připravili pro žáky malý vědomostní kvíz, 
který žáci společnými silami zvládli na výbornou.     

Štěpánka Löffelmannová. ředitelka ZŠ Kasejovice 

Perštejni sehráli příběhy ze starých pověstí českých

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
(dokončení z předešlé strany)
Odpoledne přijel Lukáš Vídeňský a 

naprosto nás uhranul svým bubnováním. 
Společně s ním v kruhu jsme pronikli do 
tajemství rytmu a moc nás to všechny 
bavilo. Pak už jsme začali připravovat 
scénky na závěrečnou párty, protože jejich 
vymýšlení a následná realizace nám 
obvykle trochu trvá a je dobré začít včas. 
Kdo měl hotovo, šel se koupat nebo na 
lodičky. Večer byla oblíbená diskotéka, 
která byla taková trošku zkušební na 
poslední večer.

A to už přišel čtvrtek...  Celé 
dopoledne jsme pilovali scénky. Po obědě 

byl poslední nástup, kdy Majda s Markétou 
vyhodnotily celotáborovou hru a ocenily 
jednotlivé koleje. Zvláštní cenu dostali ti, 
co se vzorně starali o své chatky a stany a 
zvláštní „ocenění” dostali i ti, co se skoro 
nestarali a příští rok se snad už polepší. Po 
nástupu ještě musel být slavnostní přípitek 
šampaňským a začala finální párty. Každý 
oddíl předvedl scénku, kterou si připravil a 
i vedoucí předvedli svá vystoupení na 
známé hity. Jako poslední vystoupení se 
představili všichni vedoucí a samozřejmě 
vzali do velkého tanečního kruhu všechny 
děti a tím jsme se definitivně rozloučili.  
K večeři bylo překvapení – naprosto 

luxusní hamburger. A party, tentokrát s DJ 
Mušákem, se nesla až do večerky, a možná 
i trošku přes. Nikomu z nás se nechtělo 
končit, protože jsme věděli, že další den 
nás čeká už jen balení, bourání stanů a 
odjezd zpátky do mudlovského světa.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem dospělákům, kteří se podíleli na 
nezapomenutelném pobytu tam „na konci 
světa”, kde to máme všichni rádi. A Kiki 
s  Dáňou  za  krásně  zpracovanou 
celotáborovou hru. Bylo nám s vámi, 
přátelé, dobře.... Tak za rok v Přebudově 
ahoj.

                 M.K.+M.B.

 v letošním roce proběhlo okresní Ikolo klasické hasičské soutěže 
v Dobřanech dne 2.9 v areálu 

kynologického cvičiště. Stejně jako dva 
ročníky zpětně i letos měl v okresním 
kole okrsek Kasejovice své zástupce. 
Oproti minulým ročníkům však ne jen 
jednoho nýbrž tři, z toho jedno družstvo 
žen. Tyto družstva si zajistila postup 
v okrskové soutěži, která proběhla 
v Chloumku.

Družstvo žen z Polánky vyjelo na 
takovou akci poprvé a hned ukázali své 
kvality, když s přehledem ovládly okresní 
kolo a přivezly si domů vítězství spolu 
s putovním pohárem okresu.

Úspěšní byli i další dva zástupci a to 
hasiči z Řesanic a Polánky, kteří se 
s přehledem umístili ve středu tabulky na 
6. a 7. místě.

T í m t o  z ú č a s t n ě n ý m  s b o r ů m 
děkujeme za skvělou reprezentaci, 
gratulujeme jim k úspěchu.

Na soutěž také byli nominováni tři 
rozhodčí z okrsku,  to Jan Cina (SDH 
Kasejovice), Zdeněk Lederbuch (SDH 
Oselce) a Josef Zeithaml (SDH Oselce).

Všem zúčastněným tímto děkujeme.
Doufáme, že příští rok bude účast na 

soutěžních akcích okrsku a okresu hojná 
jako letos.

Příští  rok se můžeme těšit na 
okrskové kolo do Kasejovic, kde soutěž 
proběhne v rámci oslav 140 let založení 
sboru.

Za okrsek Kasejovice 
Jan Cina – velitel okrsku Kasejovice, 
Zdeněk Lederbuch – starosta okrsku 
Kasejovice

Hasičky z Polánky vyhrály okresní kolo 

hasičské soutěže

ne 2. září, poslední prázdninový Dden, se konalo v kasejovické  
„Čmel íká rně”  roz loučen í 

s prázdninami, které jako vždy utekly až 
moc rychle...

Rozloučit se s prázdninami přišlo cca 
25 dětí za doprovodu rodičů. Pro děti byly 
připravené hry, soutěže a pro ty nejšikov-
nější také ceny. Ty nachystala Dana 
Jakubčíková, které tímto děkuji. 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na zdaru celého odpoledne a také sponzo-
rům, jimiž byli: Karel Pavelec, který 
zapůjčil ozvučovací techniku a místní 
firma P&V elektronic.    

  Bohouš Flachs

Děti se chtě nechtě

rozloučily s prázdninami
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zároveň hlavní vedoucí Majdě, která děti 
seznámila s jejich vedoucím kouzelníkem. 
Každý z kouzelníků ubytoval své studenty 
a poté je seznámil se školním řádem a 
přilehlými pozemky Přebudovské 
kouzelnické akademie. Po večeři nás celý 
učitelský sbor kouzelníků přivítal a 
představil nám celotáborovou hru s 
názvem „Škola čar a kouzel“. Pak 
následovalo slavnostní rozdělení dětí do  
jednotlivých kolejí. Kouzelníci vytáhli 
postupně z Moudrého klobouku jméno 
každého dítěte na táboře a zařadili jej do 
jedné z následujících kolejí: Nebelvír, 
Mrzimor, Havraspár, Agados, Zmijozel a 
Dablinr. Den jsme ukončili diskotékou 
plnou soutěží.

Druhý den byl nazván „Kámen 
mudrců“. Dopoledne jsme si vyrobili 
čarovné hůlky a každá kolej si namalovala 
svůj erb. Odpoledne jsme v rámci kolejí 
vyrazili do Zakázaného lesa a tam jsme 
stopovali vzácná a divukrásná zvířata. 
Cílem naší cesty byly Budislavice, kde 
jsme navštívili naší Marušku a koupili si 
nanuky.

V úterý ráno přijela paní Lindová, 
kouzelnice s mýdlovou hmotou, která nám 
pomohla vyrobit mýdla, která jsme si 
odvezli domů jako dárek pro maminku. 
Protože nás bylo moc,  rozdělili jsme se na 
poloviny a zatímco jedna část vyráběla, 
druhá polovina dětí objevovala pravidla 
deskové hry „Dáma“. A když měla jedna 
část hotovo, oddíly se zase vyměnily. Po 
polévce jsme uspořádali turnaj v Dámě 
mezi kolejemi, kde kameny představovali 
děti z koleje a vybraní je naváděli 
k vítězství. Boj to byl lítý a o to veselejší, že 
do toho kameny “kecaly” a vzájemně se 
hecovaly.

Na středu jsme se všichni moc těšili, 

protože nás čekal velký výlet do Prasinek. 
Ráno v 8.30 hod jsme nastoupili do 
autobusu na návsi a odjeli jsme do 
Horažďovic. Navštívili jsme Aquapark a 
přírodovědnou stanici Proud. Na závěr 
jsme měli rozchod ve městě, který jsme 
věnovali nakupování. Při zpáteční cestě do 
Přebudova nás autobus všechny pěkně 
uspal.

Čtvrteční den byl nazván „Tajemná 
komnata“. Ráno si celý tábor zahrál 
oblíbenou kuličkiádu a po polévce hru 
„Vrba mlátička“, která všechny moc 
bavila. Po poledním klidu přijela paní 
fotografka, která nás všechny vyfotila a 
udělala nám tak památku na letošní tábor. 
Abychom si mohli zahrát hru s názvem 
„Dobbyho ponožka“, museli jsme si každý 
vyrobit pár ponožek. Ponožky jsme 
vyráběli z papíru a každý pár byl jiný. Pak 
je naši vedoucí kouzelníci vybrali a každý z 
nás si vylosoval jednu ponožku, kterou pak 
musel najít na pahorku. Druhá ponožka z 
páru byla pohozená někde na pahorku a ti z 
nás, co neměli štěstí, se pěkně naběhali.  

V  p á t e k  p o  s n í d a n i  j s m e 
vymalovávali obraz Siriuse Blacka dle 
předlohy, která byla umístěna na druhé 
straně tábora. Při této hře jsme hodně 
procvičili paměť a pozorovací schopnosti a 
někteří z nás i barvy. Po polévce jsme si 
osedlali Hypogrifa a moc jsme si to užili. 
Po poledním klidu šly všechny oddíly na 
procházku, někdo do Budislavic, někdo do 
Kasejovic.

V sobotu ráno jsme si zahráli 
oblíbeného „Šneka“. Po poledním klidu 
nás všechny čekalo dlouho očekávané 
„křtění” aneb přijímání nových studentů do 
školy čar a kouzel. Ředitel Brumbál přijal 
nováčky, pokřtil je a předal jim pamětní 
listy. Křtění jsme ukončili velkolepou 
diskotékou, kterou jsme si moc užili díky 
skvělé DJce MC Erika.

V neděli nám hlavní vedoucí 
posunula budíček o půl hodiny, takže jsme 
se dosytosti vyspali a  po snídani vyrazili 
obhlídnout terén, protože každá kolej 
dostala za úkol nakreslit podrobný 
„Pobertův plánek“, kde bylo nutné přesně 

zakreslit veškeré budovy v táboře, okolí a 
další zajímavosti včetně zvířat, která byla 
rozmístěna po celém území. Po odpočinku 
si celý tábor zaběhl dlouho očekávaného 
Predátora – překážkový běh inspirovaný 
skutečnými závody, které naši vedoucí s 
oblibou běhají. Za  účast jsme si každý 
odnesl pamětní list a pak, dle umístění, 
jsme měli možnost vybrat si originální 
odměny Predátor. Protože jsme byli 
všichni dost unavení, domluvili jsme si 
večerní promítání a volba padla na 
animovaný film „V hlavě”. A pak už jenom 
šupky dupky do pelíšku.

A už jsme se přesunuli do druhého 
týdne. Bylo tady už druhé pondělí a my 
měli v plánu dát kuchařkám zasloužené 
volno a jít si sami uvařit polévku do lesa. 
Každý oddíl přinesl Brumbálovi vzorek 
svého výtvoru. Bohužel, ani Brumbál 
nedokázal vybrat, která z polévek mu 
chutnala nejvíce. Možná to bylo tím, že 
jsme všichni použili stejné ingredience a 
nikdo nepřidal tajnou přísadu. Odpoledne 
se za námi zastavili nepomučtí hasiči a 
udělali nám pěnu. My, zima nezima, řádili, 
jako vždycky, protože pěna, to je veliká 
legrace. Večer nás čekalo překvapení, pro 
někoho příjemné, pro někoho ne. Vedoucí 
pro nás připravili stezku odvahy a my se po 
ní pěkně za šera a velké děti už za tmy 
vydali. Každý, kdo tuto stezku absolvoval, 
se zapsal na přihlášku do Brumbálovy 
armády.

V úterý ráno jsme absolvovali 
dřevařský sedmiboj, kdy jsme vyzkoušeli, 
jak jsme se za ten týden na táboře naučili 
ohánět pilou, kladivem apod. Pak jsme 
ještě vyrazili do lesa vyrobit si košťata, 
abychom se mohli odpoledne zúčastnit 
famfrpálového turnaje. Večer jsme 
zakončili opékáním buřtíků.

Středa už se nesla ve znamení 
blížícího se odjezdu. Dopoledne jsme 
strávili plněním srandovních úkolů 
jednotlivých disciplín olympiády. Mezi 
nejoblíbenějsí stanoviště patří již tradičně 
lovení bonbonů v mouce, ale bez použití 
rukou, hod těstem, foukání lodičky..

               (dokončení na další straně) 

V pátek 15. září zavítala mezi žáky první až šesté třídy kasejovické základní 
školy pardubická agentura Pernštejni. Tentokrát žákům přivezla představení 
nazvané Staré pověsti české. Žáci se tak mohli zábavnou a poučnou formou 

seznámit s nejstarším obdobím českých dějin, o kterém panuje velké množství 
nejasností a píše se o něm především v bájích a pověstech. Během šedesáti minut se 
žáci setkali s kněžnou Libuší a jejími sestrami Kazí a Tetou, Přemyslem Oráčem, 
Horymírem, Šemíkem a dalšími osobnostmi dob dávno minulých. Mluvené slovo 
doprovázely profesionálně odehrané souboje, které žáci ocenili bouřlivým potleskem. 
Na závěr si členové agentury Pernštejni připravili pro žáky malý vědomostní kvíz, 
který žáci společnými silami zvládli na výbornou.     

Štěpánka Löffelmannová. ředitelka ZŠ Kasejovice 

Perštejni sehráli příběhy ze starých pověstí českých

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
(dokončení z předešlé strany)
Odpoledne přijel Lukáš Vídeňský a 

naprosto nás uhranul svým bubnováním. 
Společně s ním v kruhu jsme pronikli do 
tajemství rytmu a moc nás to všechny 
bavilo. Pak už jsme začali připravovat 
scénky na závěrečnou párty, protože jejich 
vymýšlení a následná realizace nám 
obvykle trochu trvá a je dobré začít včas. 
Kdo měl hotovo, šel se koupat nebo na 
lodičky. Večer byla oblíbená diskotéka, 
která byla taková trošku zkušební na 
poslední večer.

A to už přišel čtvrtek...  Celé 
dopoledne jsme pilovali scénky. Po obědě 

byl poslední nástup, kdy Majda s Markétou 
vyhodnotily celotáborovou hru a ocenily 
jednotlivé koleje. Zvláštní cenu dostali ti, 
co se vzorně starali o své chatky a stany a 
zvláštní „ocenění” dostali i ti, co se skoro 
nestarali a příští rok se snad už polepší. Po 
nástupu ještě musel být slavnostní přípitek 
šampaňským a začala finální párty. Každý 
oddíl předvedl scénku, kterou si připravil a 
i vedoucí předvedli svá vystoupení na 
známé hity. Jako poslední vystoupení se 
představili všichni vedoucí a samozřejmě 
vzali do velkého tanečního kruhu všechny 
děti a tím jsme se definitivně rozloučili.  
K večeři bylo překvapení – naprosto 

luxusní hamburger. A party, tentokrát s DJ 
Mušákem, se nesla až do večerky, a možná 
i trošku přes. Nikomu z nás se nechtělo 
končit, protože jsme věděli, že další den 
nás čeká už jen balení, bourání stanů a 
odjezd zpátky do mudlovského světa.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem dospělákům, kteří se podíleli na 
nezapomenutelném pobytu tam „na konci 
světa”, kde to máme všichni rádi. A Kiki 
s  Dáňou  za  krásně  zpracovanou 
celotáborovou hru. Bylo nám s vámi, 
přátelé, dobře.... Tak za rok v Přebudově 
ahoj.

                 M.K.+M.B.

 v letošním roce proběhlo okresní Ikolo klasické hasičské soutěže 
v Dobřanech dne 2.9 v areálu 

kynologického cvičiště. Stejně jako dva 
ročníky zpětně i letos měl v okresním 
kole okrsek Kasejovice své zástupce. 
Oproti minulým ročníkům však ne jen 
jednoho nýbrž tři, z toho jedno družstvo 
žen. Tyto družstva si zajistila postup 
v okrskové soutěži, která proběhla 
v Chloumku.

Družstvo žen z Polánky vyjelo na 
takovou akci poprvé a hned ukázali své 
kvality, když s přehledem ovládly okresní 
kolo a přivezly si domů vítězství spolu 
s putovním pohárem okresu.

Úspěšní byli i další dva zástupci a to 
hasiči z Řesanic a Polánky, kteří se 
s přehledem umístili ve středu tabulky na 
6. a 7. místě.

T í m t o  z ú č a s t n ě n ý m  s b o r ů m 
děkujeme za skvělou reprezentaci, 
gratulujeme jim k úspěchu.

Na soutěž také byli nominováni tři 
rozhodčí z okrsku,  to Jan Cina (SDH 
Kasejovice), Zdeněk Lederbuch (SDH 
Oselce) a Josef Zeithaml (SDH Oselce).

Všem zúčastněným tímto děkujeme.
Doufáme, že příští rok bude účast na 

soutěžních akcích okrsku a okresu hojná 
jako letos.

Příští  rok se můžeme těšit na 
okrskové kolo do Kasejovic, kde soutěž 
proběhne v rámci oslav 140 let založení 
sboru.

Za okrsek Kasejovice 
Jan Cina – velitel okrsku Kasejovice, 
Zdeněk Lederbuch – starosta okrsku 
Kasejovice

Hasičky z Polánky vyhrály okresní kolo 

hasičské soutěže

ne 2. září, poslední prázdninový Dden, se konalo v kasejovické  
„Čmel íká rně”  roz loučen í 

s prázdninami, které jako vždy utekly až 
moc rychle...

Rozloučit se s prázdninami přišlo cca 
25 dětí za doprovodu rodičů. Pro děti byly 
připravené hry, soutěže a pro ty nejšikov-
nější také ceny. Ty nachystala Dana 
Jakubčíková, které tímto děkuji. 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na zdaru celého odpoledne a také sponzo-
rům, jimiž byli: Karel Pavelec, který 
zapůjčil ozvučovací techniku a místní 
firma P&V elektronic.    

  Bohouš Flachs

Děti se chtě nechtě

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

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  František Niedl: Dotek zla
&  Milan Růžička: Odkaz mrtvého kostelníka
&  Hana Marie Körnerová: Dlouhá cesta
&  Louis L´Amour: Jezdec bez minulosti
&  Ladislav Beran: I staré dámy umí vraždit
&  Tomáš Přibyl: Smutný žhář
&  Marta Yakovleva: Veselé experimenty
&  Piráti

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Informace z kasejovické knihovny

Dne 9. října 2017 uplynul rok
od smutné události, 

kdy nás opustil

Ota  Balek

 Kdo ho znal, vzpomene,
 kdo ho měl rád, nezapomene.

                Všem děkuje rodina

Dne 8. října 2017 oslavil

pan Václav Barnáš 
z Újezda u Kasejovic

významné jubileum - 99. narozeniny.

K tomuto výročí přejeme do dalších let 
hodně zdraví a radosti z vnoučat a pravnoučat.

Blahopřejí dcery Božena s manželem, Maruš s manželem 
a pět vnoučat s rodinami, a devět pravnoučátek posílá pusu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

P
O
D
Z
I

M

PODZIM VE ŠKOLCE

ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK  2017/2018  
Ve školičce je zapsáno 46 dětí, ve třídě    
U Zajíčka 22 dětí, U Vodníčka 24 dětí.

O dětičky se starají: 
I. třída paní učitelky:  

Bc. Fialová Naďa, Bc. Dardová Martina
II. třída paní učitelky:   

Ledvinová Ivana, Mgr. Bc. Jiřincová 
Dagmar

Vedoucí stravování:
Hrachovcová Vendula

Paní kuchařky:  
Boušová Věra – vedoucí kuchařka
Davídková Eva, Kyselová Marie

O čistotu a pořádek se stará paní Štěpán-
ková Soňa, hračky opravuje, o zahradu a 
vše technické se stará pan Darda Luboš – 
školník.

ź Celým školním rokem nás provází 
moudrá sova „Jůla“ 

ź TVP - S moudrou sovou za poznáním 
vychází ze ,,Stromu poznání”,

ź Naše školka je zapojena do celoroční-
ho projektu české obce sokolské 
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky“

ź Sponzorujeme sovu pálenou – ZOO 
Plzeň

ź Spolu s rodiči přispíváme na Fond 
Sidus – (nemocné dětičky)

 Kroužky na škole: 
ź Veselé pískání
ź Barevná angličtina
ź Říkání a rýmování – cvičení mluvidel
ź Obratné opičky – pohybový kroužek

Říkáme si: Ty a já, to jsme dva, my jsme 
tady kamarádi a máme se všichni rádi.
Ty a já, to jsme dva, zatočme se dokola.

Co se nám líbilo:
Divadlo Dráček s pohádkou - Jak šel 
medvídek do školky. V pohádce jsme se 
seznámili s malým méďou, kterému se 
ale vůbec nechtělo do školy, nejraději by 
si hrál v lese s mravenci a stavěl mrave-
niště. Nepomohla ani sladká kaše paní 
kuchařky, která voněla po lese. Nakonec 
se nechal přemluvit paní učitelkou Moud-
rou sovou, která představila méďovi 
celou školu s kamarády a krásnými kni-
hami, které se naučí číst a bude nejchy-
třejší medvěd na světě. 
BUBO – výukový program s výrem vel-

kým. Sotva školka začala, měli jsme se na 
co těšit. Bárny – výr velký nás navštívil se 
svým kamarádem a páníčkem panem 
Pavlem Wolejníkem, který nám Bárnyho 
představil a vyprávěl nám, jak se vyklubal 
z vajíčka, že mu je osm let. Holky jsou 
větší než kluci, váží 1,5 kg a má 3 500 
peříček. Je to lesní sova, 
vzhůru je i ve dne. Už 
víme, čím se živí, že má 
zbraně – pařáty, na které 
jsme si mohli sáhnout, 
má výborný zrak a sluch. 
Myšku uvidí na 300 m. 
Umí si povídat – píská, 
když se zlobí, klape zobá-
kem a spoustu dalších zajímavostí ze 
života sov. Závěrem jsme si mohli Bárny-
ho pohladit – byl úžasný.
                            

Zubní prevence s paní Janou
Učili jsme se, jak si správně čistit zoubky, 
co je pro ně zdravé a co ne. Jaké potraviny 
bychom měli jíst, aby se nám zoubky neza-
čaly kazit a pravidelně navštěvovat zubní-
ho lékaře. Moc pěkná byla pohádka o 
uzdraveném zoubku, hra s pexesem a 
hádanky s obrázky. Jak si správně čistit 
zoubky naučíme už i rodiče. Budeme se 
těšit zase v listopadu. 
              Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ                         

                                         

CVIČENÍ PRO 
RADOST

Přijďte si s námi jen tak zacvičit, 
protáhnout a odreagovat se,

pro dobrý pocit...

Každé úterý od 18 hod.

v tělocvičně ZŠ Kasejovice.

S sebou oblečení a obuv 

na cvičení, karimatku, pití.

Cvičit začínáme od 24.10. 2017
     

Těšíme se na Vás.       
Ivana L. a Martina V.                                           

Zveme Vás srdečně  na 2. besedu Václava Malovického ve 
čtvrtek 19. října, opět v restauraci U Adamců a také v 17:30. 
Zaslouží si oslavu tradiční česká kuchyně? 

Existuje doopravdy? A také o tom, v čem a zda je opravdu česká 
kuchyně výjimečná, ojedinělá i jaké  mýty a legendy ji provázejí. 
Tentokráte i se slavnými recepty.

Slíbená první beseda a autogramiáda v pátek 22. září na téma 
Kuchyně staré Šumavy proběhla za účasti 14 besedníků. Příjemně 
mne to překvapilo. Místní znalci  varovali – v Kasejovicích přijde 
max. 7 posluchačů! Což bylo nejvyšší nabízené číslo. Byl jsem rád, 
že přítomní byli spokojeni, uvítací sklenka moravského vína a 
domácí slané tyčinky přispěly k dobré atmosféře. A pokud chcete 
nějakou kritiku? Je zde! Prý bylo řečeno hodně zajímavého z kuli-
nární historie, ale byl prý příliš náročný test o staročeské kuchyni o 
knižní ceny, ale posluchačky chtěly slyšet víc receptů a domácích 
chutí.  Takže o tématu 2. pokračování bylo rozhodnuto. 

Naše média, tištěná i audiovizuální, se naší kuchyni věnují často. 
Platí opravdu co je české, že je hezké a dobře chutná? Svíčková 
s knedlíkem? Španělský ptáček? Smažený řízek či kapr? A co tradič-
ní Vepřo knedlo zelo? Odpovíme přesně – žádné není domácí!!

Historické kuchařské  knihy nám ale z Čech nabízejí Golat-
schen, Wuchteln, Dalken, Mosanz, Powidl, Palatschinken....Tedy 
samá jídla moučná!! Až v 18. století se objeví Český bažant a Český 
kapr. Žádné jiné maso. Češi tradičně milují polévky, kaše a omáčky. 
Tak to platilo staletí.	

A co knedíky?? Také původu zahraničního! Jak se připravuje 
vydra, jak vrány? Zda Veverka je slavná tradiční česká polévka a 
Smažený kapr a Vánoce  se salátem je opravdu původní sváteční 
menu? Zabijačky a krajové odlišnosti. Jak se připravují slimáci, 
jaká koření jsou pro naši kuchyni typická? 

Povíme si o maršálovi Radeckém a gastronomii, básních - 
labužnících, oslavující jídlo...Také o tom, jak mořský vír dal název 
štrudli, o koláči „pleskanci“ či kapru na okurkách. Co dala c. k. 
armáda naší současné gastronomii, etc.,etc....

 Na vaši účast se těší Váš Václav Malovický	
P.S. A test o ceny také opět bude! 

Obecní knihovna Kasejovice nabízí od října 2017

KROUŽEK SPOLEČENSKÝCH HER
Čas konání: středa 13.30 - 15 hod.

Existuje typická a tradiční česká kuchyně ?  

Prvního října se Újezdě konala již tradiční soutěž v lovení ryb. V poklidné rybářské 
atmosféře zvítězil Tony Matějka s třemi úlovky o délce 44, 46 a 35 cm.   -rkn- 

ako již tradičně, konala se i letos v Kasejovicích výstava Jvýpěstků místních zahrádkářů. Ačkoli prognóza nebyla 
právě nejpříznivější (mrazy a sníh v květnu , suché horké 

léto), sešla se na výstavě opravdu bohatá úroda. Klasicky švest-
ky, hrušky, jablka - jednak známé a oblíbené druhy jako Melo-
die, Lipno, Angold, Sparťan ad. a pak také horké novinky, jako 
např. bujně rostoucí odrůda Admirál. Krom těchto stálic vysta-
vovatelé nabízeli k potěše oka též netradiční druhy, například 
klenot čínské medicíny - kustovnici, dále již zdomácnělý rakyt-
ník, který pro zajímavost obsahuje pětadvacetkrát více vitamínu 
C než pomeranč. 

Na výstavě byla zastoupena i zelenina, řada rajčátek a papri-
ček různých barev a tvarů, nepřehlédnutelná šedesáticentimet-
rová dýně, čínské zelí či žluťoučký meloun.

Barevná mozaika plodů byla vhodně doplněna olejomalba-
mi s krajinnou tématikou autorky Kateřiny Šťastné (rozené 
Šefčíkové). 

Výstava byla inspirativní, ukazovala, co vše se dá v našich 
548 m. n. m. s úspěchem pěstovat.			      Dana Matějovská

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

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  František Niedl: Dotek zla
&  Milan Růžička: Odkaz mrtvého kostelníka
&  Hana Marie Körnerová: Dlouhá cesta
&  Louis L´Amour: Jezdec bez minulosti
&  Ladislav Beran: I staré dámy umí vraždit
&  Tomáš Přibyl: Smutný žhář
&  Marta Yakovleva: Veselé experimenty
&  Piráti

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Informace z kasejovické knihovny

Dne 9. října 2017 uplynul rok
od smutné události, 

kdy nás opustil

Ota  Balek

 Kdo ho znal, vzpomene,
 kdo ho měl rád, nezapomene.

                Všem děkuje rodina

Dne 8. října 2017 oslavil

pan Václav Barnáš 
z Újezda u Kasejovic

významné jubileum - 99. narozeniny.

K tomuto výročí přejeme do dalších let 
hodně zdraví a radosti z vnoučat a pravnoučat.

Blahopřejí dcery Božena s manželem, Maruš s manželem 
a pět vnoučat s rodinami, a devět pravnoučátek posílá pusu
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

P
O
D
Z
I

M

PODZIM VE ŠKOLCE

ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK  2017/2018  
Ve školičce je zapsáno 46 dětí, ve třídě    
U Zajíčka 22 dětí, U Vodníčka 24 dětí.

O dětičky se starají: 
I. třída paní učitelky:  

Bc. Fialová Naďa, Bc. Dardová Martina
II. třída paní učitelky:   

Ledvinová Ivana, Mgr. Bc. Jiřincová 
Dagmar

Vedoucí stravování:
Hrachovcová Vendula

Paní kuchařky:  
Boušová Věra – vedoucí kuchařka
Davídková Eva, Kyselová Marie

O čistotu a pořádek se stará paní Štěpán-
ková Soňa, hračky opravuje, o zahradu a 
vše technické se stará pan Darda Luboš – 
školník.

ź Celým školním rokem nás provází 
moudrá sova „Jůla“ 

ź TVP - S moudrou sovou za poznáním 
vychází ze ,,Stromu poznání”,

ź Naše školka je zapojena do celoroční-
ho projektu české obce sokolské 
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky“

ź Sponzorujeme sovu pálenou – ZOO 
Plzeň

ź Spolu s rodiči přispíváme na Fond 
Sidus – (nemocné dětičky)

 Kroužky na škole: 
ź Veselé pískání
ź Barevná angličtina
ź Říkání a rýmování – cvičení mluvidel
ź Obratné opičky – pohybový kroužek

Říkáme si: Ty a já, to jsme dva, my jsme 
tady kamarádi a máme se všichni rádi.
Ty a já, to jsme dva, zatočme se dokola.

Co se nám líbilo:
Divadlo Dráček s pohádkou - Jak šel 
medvídek do školky. V pohádce jsme se 
seznámili s malým méďou, kterému se 
ale vůbec nechtělo do školy, nejraději by 
si hrál v lese s mravenci a stavěl mrave-
niště. Nepomohla ani sladká kaše paní 
kuchařky, která voněla po lese. Nakonec 
se nechal přemluvit paní učitelkou Moud-
rou sovou, která představila méďovi 
celou školu s kamarády a krásnými kni-
hami, které se naučí číst a bude nejchy-
třejší medvěd na světě. 
BUBO – výukový program s výrem vel-

kým. Sotva školka začala, měli jsme se na 
co těšit. Bárny – výr velký nás navštívil se 
svým kamarádem a páníčkem panem 
Pavlem Wolejníkem, který nám Bárnyho 
představil a vyprávěl nám, jak se vyklubal 
z vajíčka, že mu je osm let. Holky jsou 
větší než kluci, váží 1,5 kg a má 3 500 
peříček. Je to lesní sova, 
vzhůru je i ve dne. Už 
víme, čím se živí, že má 
zbraně – pařáty, na které 
jsme si mohli sáhnout, 
má výborný zrak a sluch. 
Myšku uvidí na 300 m. 
Umí si povídat – píská, 
když se zlobí, klape zobá-
kem a spoustu dalších zajímavostí ze 
života sov. Závěrem jsme si mohli Bárny-
ho pohladit – byl úžasný.
                            

Zubní prevence s paní Janou
Učili jsme se, jak si správně čistit zoubky, 
co je pro ně zdravé a co ne. Jaké potraviny 
bychom měli jíst, aby se nám zoubky neza-
čaly kazit a pravidelně navštěvovat zubní-
ho lékaře. Moc pěkná byla pohádka o 
uzdraveném zoubku, hra s pexesem a 
hádanky s obrázky. Jak si správně čistit 
zoubky naučíme už i rodiče. Budeme se 
těšit zase v listopadu. 
              Ivana Ledvinová, ředitelka MŠ                         

                                         

CVIČENÍ PRO 
RADOST

Přijďte si s námi jen tak zacvičit, 
protáhnout a odreagovat se,

pro dobrý pocit...

Každé úterý od 18 hod.

v tělocvičně ZŠ Kasejovice.

S sebou oblečení a obuv 

na cvičení, karimatku, pití.

Cvičit začínáme od 24.10. 2017
     

Těšíme se na Vás.       
Ivana L. a Martina V.                                           

Zveme Vás srdečně  na 2. besedu Václava Malovického ve 
čtvrtek 19. října, opět v restauraci U Adamců a také v 17:30. 
Zaslouží si oslavu tradiční česká kuchyně? 

Existuje doopravdy? A také o tom, v čem a zda je opravdu česká 
kuchyně výjimečná, ojedinělá i jaké  mýty a legendy ji provázejí. 
Tentokráte i se slavnými recepty.

Slíbená první beseda a autogramiáda v pátek 22. září na téma 
Kuchyně staré Šumavy proběhla za účasti 14 besedníků. Příjemně 
mne to překvapilo. Místní znalci  varovali – v Kasejovicích přijde 
max. 7 posluchačů! Což bylo nejvyšší nabízené číslo. Byl jsem rád, 
že přítomní byli spokojeni, uvítací sklenka moravského vína a 
domácí slané tyčinky přispěly k dobré atmosféře. A pokud chcete 
nějakou kritiku? Je zde! Prý bylo řečeno hodně zajímavého z kuli-
nární historie, ale byl prý příliš náročný test o staročeské kuchyni o 
knižní ceny, ale posluchačky chtěly slyšet víc receptů a domácích 
chutí.  Takže o tématu 2. pokračování bylo rozhodnuto. 

Naše média, tištěná i audiovizuální, se naší kuchyni věnují často. 
Platí opravdu co je české, že je hezké a dobře chutná? Svíčková 
s knedlíkem? Španělský ptáček? Smažený řízek či kapr? A co tradič-
ní Vepřo knedlo zelo? Odpovíme přesně – žádné není domácí!!

Historické kuchařské  knihy nám ale z Čech nabízejí Golat-
schen, Wuchteln, Dalken, Mosanz, Powidl, Palatschinken....Tedy 
samá jídla moučná!! Až v 18. století se objeví Český bažant a Český 
kapr. Žádné jiné maso. Češi tradičně milují polévky, kaše a omáčky. 
Tak to platilo staletí.	

A co knedíky?? Také původu zahraničního! Jak se připravuje 
vydra, jak vrány? Zda Veverka je slavná tradiční česká polévka a 
Smažený kapr a Vánoce  se salátem je opravdu původní sváteční 
menu? Zabijačky a krajové odlišnosti. Jak se připravují slimáci, 
jaká koření jsou pro naši kuchyni typická? 

Povíme si o maršálovi Radeckém a gastronomii, básních - 
labužnících, oslavující jídlo...Také o tom, jak mořský vír dal název 
štrudli, o koláči „pleskanci“ či kapru na okurkách. Co dala c. k. 
armáda naší současné gastronomii, etc.,etc....

 Na vaši účast se těší Váš Václav Malovický	
P.S. A test o ceny také opět bude! 

Obecní knihovna Kasejovice nabízí od října 2017

KROUŽEK SPOLEČENSKÝCH HER
Čas konání: středa 13.30 - 15 hod.

Existuje typická a tradiční česká kuchyně ?  

Prvního října se Újezdě konala již tradiční soutěž v lovení ryb. V poklidné rybářské 
atmosféře zvítězil Tony Matějka s třemi úlovky o délce 44, 46 a 35 cm.   -rkn- 

ako již tradičně, konala se i letos v Kasejovicích výstava Jvýpěstků místních zahrádkářů. Ačkoli prognóza nebyla 
právě nejpříznivější (mrazy a sníh v květnu , suché horké 

léto), sešla se na výstavě opravdu bohatá úroda. Klasicky švest-
ky, hrušky, jablka - jednak známé a oblíbené druhy jako Melo-
die, Lipno, Angold, Sparťan ad. a pak také horké novinky, jako 
např. bujně rostoucí odrůda Admirál. Krom těchto stálic vysta-
vovatelé nabízeli k potěše oka též netradiční druhy, například 
klenot čínské medicíny - kustovnici, dále již zdomácnělý rakyt-
ník, který pro zajímavost obsahuje pětadvacetkrát více vitamínu 
C než pomeranč. 

Na výstavě byla zastoupena i zelenina, řada rajčátek a papri-
ček různých barev a tvarů, nepřehlédnutelná šedesáticentimet-
rová dýně, čínské zelí či žluťoučký meloun.

Barevná mozaika plodů byla vhodně doplněna olejomalba-
mi s krajinnou tématikou autorky Kateřiny Šťastné (rozené 
Šefčíkové). 

Výstava byla inspirativní, ukazovala, co vše se dá v našich 
548 m. n. m. s úspěchem pěstovat.			      Dana Matějovská

Zahrádkářská výstava pro potěchu oka
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ź Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám beránky za 800 Kč a ovečky ovce kamerunské za 
1800 Kč. Tel. 731 854 834.

ź Prodám rohovou rozkládací  sedací  soupravu 
160x320x230 cm, mikroplyš, cihlová barva, cena 4000 
Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 731 854 834.

ź Prodám trojdílní plechová vrata, výška 180 cm, šířka 380 
cm plus tři sloupky. Dále míchačku na 2 kolečka malty, 4 
posuvné stavební kozy na lešení, traverzy různých 
velikostí a železné trubky o průměru 5 a 6 cm, řezivo  (latě, 
trámy, prkna) - nové, suché, plechový sud s obručemi, 

3obsah 200 l, soklový žulový kámen 2 m . Cena dohodou. 
Tel. 605 551 061.

ź Prodám Renault Clio 1,2 16V, rok výroby 2001, tažné 
zařízení, komplet zimní kola, 112 000 km. První majitel, 
cena 29 000 Kč, dobrý stav.   Tel. 774 842 768.

Inzerce...

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.10.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.11. 2017. Příjem příspěvků do KN č. 11/2017 do 31.10.2017.                                         

Pěvecký sbor v Kasejovicích

Hledáme zájemce o sborový zpěv 
v nově se formujícím pěveckém sboru, 

začátek činnosti listopad 2017. 
Konkrétní informace o začátku činnosti 

přineseme v dalším čísle. 

Přihlášky a bližší informace: 
 p. Ladislav Šmejkal, tel. 721 210 899,

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11:30 - 20:00
Sobota - 11:30 - 21:00
Neděle - 11:30 - 20:00

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, na skleničku...

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

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Klub seniorů Babí léto
   zve do svých řad seniory 

na přátelské popovídání při kávě.
  Scházíme se vždy v úterý od 14 do17 hod. 
v klubovně kulturně společenského centra 

města Kasejovice, začínáme 17. října.

Jste srdečně zváni :-)


