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

Vycházející žáci kasejovické školy 

převzali vysvědčení

Nezdřevské brigády 

si dny nevybírají
ostal jsem od nezdřevského staros-Dty lehce vyhubováno, že jsem nena-

psal do Kasejovických novin o brigádě, 
která se konala v sobotu 20. května. Jako 
vždy se při ní udělala spousta potřebné 
práce. Osmadvacet brigádníků opravo-
valo požární nádržku, plot u „záložny“, 
prováděli různé terénní úpravy a přede-
vším vybudovali betonové základy pro 
budoucí požeráky na Dolní Štěrbině a 
v Oudole. 

Oponoval jsem starostovi, že vlastně 
nic závažného se neudálo a že nebylo 
tudíž  moc o  čem psá t .  Se  svou 
alibistickou obranou jsem zákonitě 
neuspěl. Proto tedy částečně napravuji 
své zaváhání tímto článkem. 

Čas nás tlačil a nebylo možné čekat 
na obvyklý sobotní (někdy taky páteční) 
brigádní termín. Souhra nutnosti a vyjed-
naných příležitostí určila za rozhodný 
den čtvrtek 15. června, pochopitelně po 
práci. Sešlo se nás v 16 hodin devět a 
s pomocí profesionálního bagristy jsme 
osadili nové požeráky na již zmíněné 
rybníky. Před sedmou jsme byli s prací 
hotovi a celkem přirozené bylo jít to 
spláchnout točeným.

                                   Jiří Čepelák

S příchodem prázdnin se na kasejovických ulicích objevily panely s historickými 
fotografiemi doplněnými komentáři. Tato mini výstavka s patnácti zastaveními zve 
návštěvníky Kasejovic do dob, kdy tudy ještě netáhly fronty kamionů, kdy naopak 

chlapci netrpělivě čekali, že zahlédnou aerovku pana doktora, nebo nákladní vůz pana 
Trefného. 

Díky fotografiím, za které vděčíme mnohým ochotným místním i přespolním, se může-
me vydat i hlouběji do historie. Například do doby, kdy tudy ještě jezdily pouze dostavní-
ky, které stavěly před hotelem U Černého orla, nebo v zájezdním hostinci Na poště, forma-
ni odpočinuli po dlouhé cestě a osvěžili se douškem lnářského piva a plným talířem. 

Můžeme sledovat Kasejovice v proměnách času, to, jak přízemní domečky rostly do 
výše, či naopak jak ubývaly krámky řemeslníků, jak bývalo náměstí plné života, či jak 
naopak v dobách prvních černobílých televizí ruch na kasejovickém náměstí ubýval, aby 
se již nikdy ve stejné míře nevrátil. 

Dovolím si na závěr jednu osobní prosbu - pokud máte, milí sousedé, fotografie, které 
by zas o malý kousek doplnily mozaiku z historie města, přineste je prosím do knihovny, 
naskenuji a okamžitě vrátím. Fotografie nemusí nutně dokumentovat pouze nejstarší 
zachycenou historii, ale jakékoliv, i mnohem mladší období. Dále bych si dovolila oslovit 
ty, kteří plakáty kradou - není to opravdu nutné, v Drogerii u paní Jakubčíkové je možné 
objednat jakýkoliv panel v jakékoliv velikosti.                       Dana Matějovská

Osvětové retro divadlo Orel 
Kasejovice

dovoluje si Vás uctivě zváti
na své osvědčené 

divadelní vystoupení

Módní prehlídka 

ve stylu 30. let

- v neděli 30.7. od 14 hod. v parku
V případě nepřízně počasí se akce 

odehraje v kulturně 
společenském 

centru Kasejovice

K hojné účasti zve 
spolkový výbor

Vstupné dobrovolné

Kasejovice v proměnách času

ˇ

Poslední červnový den se v sále kasejovického společensko-kulturního centra konalo 
slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům Základní školy Kasejovice. 
Kromě 21 deváťáků si přišel vysvědčení převzít rovněž Sasha Blank, žák pátého 

ročníku, který od září bude pokračovat v plnění povinné školní docházky na blovickém 
gymnáziu.

Vlastnímu předávání vysvědčení, pamětního listu a drobných dárků předcházely 
proslovy starostky města Kasejovice Marie Čápové, ředitelky Základní školy Kasejovice 
Štěpánky Löffelmannové a třídní učitelky vycházejících deváťáků Hany Červené. Proslovy 
obsahovaly krátkou rekapitulaci a ohlédnutí za roky strávenými na základní škole. Všichni 
vycházejícím žákům popřáli úspěšný start do další životní etapy, která se jim po 
dvouměsíčních prázdninách otevře v podobě studia na středních školách.

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů v jejich dalším studiu a v životě 
hodně štěstí při důležitých rozhodováních a volbách, která mohou hrát v jejich životě 
zásadní roli.       -rkn- 
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Rada města Kasejovice mimo jiné 
schvaluje:
· návrh smlouvy o přezkoumání hospo-

daření územního samosprávného 
celku město Kasejovice za rok 2017 
nezávislým auditorem Ing. Janem 
Nozarem a pověřuje paní starostku 
k podpisu smlouvy

· přidělení dotace z Programu podpory 
neziskových organizací Sboru dobro-
volných hasičů Chloumek ve výši 
5 000 Kč na projekt Okrskové hasičské 
cvičení 27.5.2017 v Chloumku a veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kasejovice

· přidělení dotace z rozpočtu města 
Kasejovice Sboru dobrovolných hasi-
čů Polánka ve výši 10 000 Kč na pra-
covní uniformy pro družstvo žen a 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kasejovice

· přidělení zakázky „Oprava místních 

komunikací v Kasejovicích“ firmě 
STRABAG, a.s., Odštěpný závod 
České Budějovice, Vrbenská 31, 
370 06 České Budějovice, IČO: 
60838744 s nejnižší nabídkovou 
cenou 1 458 350 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a pově-
řuje paní starostku k podpisu této 
smlouvy

·  pronájem části pozemku parc.č. 1594/3 
2o výměře 8 m  v k.ú. Kasejovice za 

2cenu 7 Kč/m /rok na dobu určitou do 
30.11.2017 p. xxx a pověřuje paní 
starostku k podpisu smlouvy

· vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc.č. 1680 o výměře cca 

281 m  v k.ú. Kasejovice za účelem 
zřízení výběhu pro slepice

Souhlasí:
· s pronájmem místnosti ve společensko-

kulturním centru v Kasejovicích paní 
Mag. phil. Lence Šampalíkové za 
účelem výukové činnosti

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 29.5.2017
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Mše svatá
v neděli 30. 7. od 10 hod.

v kostele sv. Jakuba

Memoriál Oty Balka  
volejbalový turnaj smíšených 

družstev
v sobotu 29.7. od 13 hod.  

na volejbalovém hřišti

Taneční zábava 
pod pergolou na fotbalovém hřišti

- v sobotu 29.7. od 20 hod. 

- v neděli 30.7. od 18 hod.

Fotbalové zápasy 
- v sobotu a v neděli na hřišti

Osvědčená přehlídka 
divadla OREL Kasejovice

- v neděli 30.7. od 14 hod. v parku

Zveme Vás 

na kasejovickou pouť:

Obec Oselce pořádá a zve na 
pouťovou zábavu 

Hraje: Experiment 
15. července od 20 hod. v šenku 

SDH Polánka zve 
na pouťovou zábavu 

Hraje: Anča band
22. července 2017 parket Polánka

Pozvánky na zábavy

e dnech 28. - 30. července 2017 se na tenisovém kurtu v Oselcích koná 25. ročník Vtenisového turnaje „Oselce Open 2017“. Všichni příznivci „bílého“ sportu jsou 
srdečně zváni.

V měsíci červnu proběhla oprava „sezení pod Markétou“ s vyhlídkou na Šumavu a 
byla vyrobena lavička k zastávce ČSAD v Kotouni na nádraží, která vydržela na místě 
„celé“ čtyři dny, pak byla bezohledným řidičem nákladního automobilu, který o ni 
zřejmě zachytil návěsem, zničena. V současné době je již na svém místě lavička nová, 
což jistě ocení cestující jezdící na této lince ČSAD.     -vh-

Oselecké aktuality

aše obec recyklací elektrospotřebi-Nčů výrazně ulevila životnímu 
prostředí. Snaha obyvatel obce recyklo-
vat staré a nepoužívané elektrospotřebi-
če se již několik let vyplácí. Naše obec 
obdržela certifikát vypovídající nejen o 
přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako jsou 
mobilní telefony. Díky environmentální-
mu vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti  ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loňském 
roce vytřídili 116 televizí, 36 monitorů a 
1 242,00 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 50,67 MWh elektřiny, 

32 601,12 litrů ropy, 232,56 m  vody a 2,14 
tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 10,92 
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 48,22 tun. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domác-
nost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozant-
ní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
velký dík.

Studie  LCA posuzuje  sys tém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Recyklujeme...
ako každý rok jsme se těšili na školní výlet. V měsíci dubnu jsme se dozvěděli, že Jpojedeme na Šumavu a sice na hrad, přesněji řečeno na zříceninu hradu Kašperk. 

Pan učitel nás seznámil s tím, jak půjdeme daleko a co máme mít s sebou. Jediné, co 
nikdy nevíme předem je, jaké bude počasí.

Konečně je tu středa 31. 5. – den našeho výletu. Odjíždíme z náměstí dvěma 
autobusy. Na výlet jedeme společně se třetí a čtvrtou třídou. Cesta trvá skoro hodinu a 
půl. Z parkoviště jsou to na hrad pěšky necelé dva kilometry. Během tůry si fotíme 
pěkné scenérie šumavské přírody. Před hradem je malý stánek se suvenýry, kde si 
většina z nás kupuje něco na památku.

Rozdělujeme se na dvě skupiny. První se jde nejprve podívat na nedaleký Pustý 
hrádek, odkud je nádherný pohled na zříceninu hradu Kašperk a daleké okolí. My jako 
druhá skupina odcházíme na hrad, kde se nás ujímá průvodce a společně absolvujeme 
zajímavou prohlídku hradních prostor. Nakonec jsme si vylezli po strmých schodech 
na jednu z věží hradu. Odtud byly opět krásné výhledy na okolí. Obě skupiny se pak 
vystřídaly.

Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Kašperských Horách. Prohlédli jsme si 
městečko, viděli jsme Policii Modravu, hezký kostel a radnici na náměstíčku.

Pak se všichni spokojeně vracíme domů, do Kasejovic, kde nás čekají rodiče. 
Podělíme se s nimi rádi o zážitky z letošního školního výletu.

Barbora Levá, Alena Fenková, Sasha Blank, Tomáš Nyiri, Marie Červená z 5. třídy

Obrázky ze školního výletu, autorky Eliška Šampalíková a Zuzana Cinová ze 4. třídy

Školní výlet na zříceninu hradu Kašperk

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

Bližší informace na tel.
371 595 100. Město Kasejovice srdečně zve na Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku KasejovicemiHistorickou vycházku Kasejovicemi
S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme 

do Kasejovic v dobách dávno do Kasejovic v dobách dávno 
či nedávno minulýchči nedávno minulých

- část 1. - část 1. 

Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku Kasejovicemi
S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme 

do Kasejovic v dobách dávno 
či nedávno minulých

- část 1. 
15. července od 19 hod., sraz na kasejovickém náměstí. 

HUDBA 
V SYNAGOGÁCH

PLZEŇSKÉHO REGIONU

PÁTEK

18.8. od 18 hod.
SYNAGOGA KASEJOVICE

XVI. ročníkCertifikát ročního enviromentálního 
vyúčtování odpadového hospodářství 

města Kasejovice
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Rada města Kasejovice mimo jiné 
schvaluje:
· návrh smlouvy o přezkoumání hospo-

daření územního samosprávného 
celku město Kasejovice za rok 2017 
nezávislým auditorem Ing. Janem 
Nozarem a pověřuje paní starostku 
k podpisu smlouvy

· přidělení dotace z Programu podpory 
neziskových organizací Sboru dobro-
volných hasičů Chloumek ve výši 
5 000 Kč na projekt Okrskové hasičské 
cvičení 27.5.2017 v Chloumku a veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kasejovice

· přidělení dotace z rozpočtu města 
Kasejovice Sboru dobrovolných hasi-
čů Polánka ve výši 10 000 Kč na pra-
covní uniformy pro družstvo žen a 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kasejovice

· přidělení zakázky „Oprava místních 

komunikací v Kasejovicích“ firmě 
STRABAG, a.s., Odštěpný závod 
České Budějovice, Vrbenská 31, 
370 06 České Budějovice, IČO: 
60838744 s nejnižší nabídkovou 
cenou 1 458 350 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a pově-
řuje paní starostku k podpisu této 
smlouvy

·  pronájem části pozemku parc.č. 1594/3 
2o výměře 8 m  v k.ú. Kasejovice za 

2cenu 7 Kč/m /rok na dobu určitou do 
30.11.2017 p. xxx a pověřuje paní 
starostku k podpisu smlouvy

· vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc.č. 1680 o výměře cca 

281 m  v k.ú. Kasejovice za účelem 
zřízení výběhu pro slepice

Souhlasí:
· s pronájmem místnosti ve společensko-

kulturním centru v Kasejovicích paní 
Mag. phil. Lence Šampalíkové za 
účelem výukové činnosti

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 29.5.2017
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Mše svatá
v neděli 30. 7. od 10 hod.

v kostele sv. Jakuba

Memoriál Oty Balka  
volejbalový turnaj smíšených 

družstev
v sobotu 29.7. od 13 hod.  

na volejbalovém hřišti

Taneční zábava 
pod pergolou na fotbalovém hřišti

- v sobotu 29.7. od 20 hod. 

- v neděli 30.7. od 18 hod.

Fotbalové zápasy 
- v sobotu a v neděli na hřišti

Osvědčená přehlídka 
divadla OREL Kasejovice

- v neděli 30.7. od 14 hod. v parku

Zveme Vás 

na kasejovickou pouť:

Obec Oselce pořádá a zve na 
pouťovou zábavu 

Hraje: Experiment 
15. července od 20 hod. v šenku 

SDH Polánka zve 
na pouťovou zábavu 

Hraje: Anča band
22. července 2017 parket Polánka

Pozvánky na zábavy

e dnech 28. - 30. července 2017 se na tenisovém kurtu v Oselcích koná 25. ročník Vtenisového turnaje „Oselce Open 2017“. Všichni příznivci „bílého“ sportu jsou 
srdečně zváni.

V měsíci červnu proběhla oprava „sezení pod Markétou“ s vyhlídkou na Šumavu a 
byla vyrobena lavička k zastávce ČSAD v Kotouni na nádraží, která vydržela na místě 
„celé“ čtyři dny, pak byla bezohledným řidičem nákladního automobilu, který o ni 
zřejmě zachytil návěsem, zničena. V současné době je již na svém místě lavička nová, 
což jistě ocení cestující jezdící na této lince ČSAD.     -vh-

Oselecké aktuality

aše obec recyklací elektrospotřebi-Nčů výrazně ulevila životnímu 
prostředí. Snaha obyvatel obce recyklo-
vat staré a nepoužívané elektrospotřebi-
če se již několik let vyplácí. Naše obec 
obdržela certifikát vypovídající nejen o 
přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako jsou 
mobilní telefony. Díky environmentální-
mu vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových plynů CO2 
nebo nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti  ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v loňském 
roce vytřídili 116 televizí, 36 monitorů a 
1 242,00 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 50,67 MWh elektřiny, 

32 601,12 litrů ropy, 232,56 m  vody a 2,14 
tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 10,92 
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 48,22 tun. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domác-
nost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozant-
ní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
velký dík.

Studie  LCA posuzuje  sys tém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise do 
ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Recyklujeme...
ako každý rok jsme se těšili na školní výlet. V měsíci dubnu jsme se dozvěděli, že Jpojedeme na Šumavu a sice na hrad, přesněji řečeno na zříceninu hradu Kašperk. 

Pan učitel nás seznámil s tím, jak půjdeme daleko a co máme mít s sebou. Jediné, co 
nikdy nevíme předem je, jaké bude počasí.

Konečně je tu středa 31. 5. – den našeho výletu. Odjíždíme z náměstí dvěma 
autobusy. Na výlet jedeme společně se třetí a čtvrtou třídou. Cesta trvá skoro hodinu a 
půl. Z parkoviště jsou to na hrad pěšky necelé dva kilometry. Během tůry si fotíme 
pěkné scenérie šumavské přírody. Před hradem je malý stánek se suvenýry, kde si 
většina z nás kupuje něco na památku.

Rozdělujeme se na dvě skupiny. První se jde nejprve podívat na nedaleký Pustý 
hrádek, odkud je nádherný pohled na zříceninu hradu Kašperk a daleké okolí. My jako 
druhá skupina odcházíme na hrad, kde se nás ujímá průvodce a společně absolvujeme 
zajímavou prohlídku hradních prostor. Nakonec jsme si vylezli po strmých schodech 
na jednu z věží hradu. Odtud byly opět krásné výhledy na okolí. Obě skupiny se pak 
vystřídaly.

Při zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v Kašperských Horách. Prohlédli jsme si 
městečko, viděli jsme Policii Modravu, hezký kostel a radnici na náměstíčku.

Pak se všichni spokojeně vracíme domů, do Kasejovic, kde nás čekají rodiče. 
Podělíme se s nimi rádi o zážitky z letošního školního výletu.

Barbora Levá, Alena Fenková, Sasha Blank, Tomáš Nyiri, Marie Červená z 5. třídy

Obrázky ze školního výletu, autorky Eliška Šampalíková a Zuzana Cinová ze 4. třídy

Školní výlet na zříceninu hradu Kašperk

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

Bližší informace na tel.
371 595 100. Město Kasejovice srdečně zve na Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku KasejovicemiHistorickou vycházku Kasejovicemi
S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme 

do Kasejovic v dobách dávno do Kasejovic v dobách dávno 
či nedávno minulýchči nedávno minulých

- část 1. - část 1. 

Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku Kasejovicemi
S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme 

do Kasejovic v dobách dávno 
či nedávno minulých

- část 1. 
15. července od 19 hod., sraz na kasejovickém náměstí. 

HUDBA 
V SYNAGOGÁCH

PLZEŇSKÉHO REGIONU

PÁTEK

18.8. od 18 hod.
SYNAGOGA KASEJOVICE

XVI. ročníkCertifikát ročního enviromentálního 
vyúčtování odpadového hospodářství 

města Kasejovice



Červenec  2017                                                          str. 4                                            Číslo 7; ročník XXII. Červenec 2017                                                        str. 5                                                Číslo7; ročník XXII.

Společnost OBRETA 
s. r. o., zavedená 
obchodní společnost
s více než 25 letou 
působností na trhu 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

Vedoucí obchodního oddělení
Informace o pozici:
* vedení obchodního týmu 
* zajišťování cenových nabídek, poptávek 
* příprava ceníků a cenové strategie
* uzavírání obchodních smluv
* dohled nad veškerými nákupy a jejich zefektivnění,  
   vedení obchodních jednání a porad
* kompletní dohled nad logistikou firmy 
* správa hmotného a nehmotného majetku
* nástup možný od 1.8.2017
* pracoviště na provozovně Nepomuk

Požadujeme: 
*  SŠ nebo VŠ vzdělání
*  obchodní dovednosti
*  praxe v obchodním týmu
*  řidičský průkaz sk. B s praxí
*  komunikativnost, organizační schopnosti,
    cílevědomost 
*  spolehlivost, samostatnost, aktivitu, důslednost
*  znalost práce s PC, MS Office 
*  znalost AJ/NJ vítána

Nabízíme:
*  zaměstnání v soukromé zavedené společnosti 
*  pestrou a zajímavou práci pro jednu z největších 
    velkoobchodních společností v oboru
*  pružnou pracovní dobu
*  motivující platové ohodnocení 
*  stabilní zázemí a seriozní přístup 
*  prostor pro seberealizaci
Své životopisy zašlete na e-mail kontrola@obreta.cz 
nejpozději do 25.7.2017 

…uteklo jako voda. Po jarních prázd-
ninách jsme začali vyrábět přáníčka a 
dárky, které jsme předali babičkám 
v DPS Kasejovice a potěšili je básněmi a 
písněmi u příležitosti MDŽ.

A pak nás už čekaly velikonoční 
přípravy: výzdoba, vyrábění, malování 
přáníčka, dárečky domů i pro klienty 
DPS a zaměstnance MěÚ, které jsme 
navštívili s pásmem básní a písní před 
Velikonocemi.

V březnu jsme se dozvěděli spoustu 
nových informací a zajímavostí při bese-

dě v obecní knihovně. Paní Matějovská 
připravila poutavé povídání nejen o spi-
sovateli Václavu Čtvrtkovi. Svoji pozor-
nost si děti prověřily při plnění úkolů 
v pracovních listech s pohádkovými 
úkoly. S velkým nasazením stříhaly, 
přiřazovaly, lepily a popisovaly. Beseda 
se všem moc líbila.

Po Velikonocích jsme se připravovali 
na Den Země, vyráběli čarodějnice a 
z malých květináčků vážky a pejsky ke 
Dni matek a Dni otců.

Před koncem školního roku jsme 

využili krásného počasí a vyrazili na 
odpolední výlet do přírody s baťůžky na 
zádech, dobrou náladou a otevřenýma 
očima, protože na závěr jsme se usídlili 
na hřišti a děti ve skupinách plnily  úkoly 
o rostlinách, zvířátkách a dopravních 
značkách. Všichni na jedničku!

Teď už se všichni těšíme na prázdni-
ny a v září se spoustou zážitků se zase 
rádi všichni sejdeme.

Šárka Vocelková, vychovatelka ŠD

Ani jsme se nenadáli a už tu máme 
konec školního roku. Co se za 
poslední dva měsíce událo? 

28. dubna vyrazily 3. a 4. třída do cirkusu 
do  Chanov ic ,  k t e rý  u spo řáda l a 
chanovická škola při příležitosti 70. 
výročí založení 2. stupně. Děti ze 
zmíněné školy nacvičily během jednoho 
týdne v rámci projektového vyučování s 
názvem  "Cirkus ve škole - Circus Happy 
Kids“ nádherné vystoupení. Naše děti 
zaujaly artistické výkony chanovických 

žáků, světelné efekty a originální 
cirkusové kostýmy.

12. května si prověřili čtvrťáci a 
páťáci své řidičské znalosti a dovednosti 
na blovickém dopravním hřišti. Ti, kteří 
úspěšně splnili závěrečné testy, získali 
průkaz cyklisty. Poslední květnový den 
se třetí až pátá třída vydala na školní výlet 
do Kašperských Hor, o kterém žáci 5. 
ročníku napsali článek. 2. června 
připravili deváťáci pro děti z prvního 
stupně dětský den. Různé zajímavé 

soutěže si vyzkoušely jak děti, tak 
učitelé. Počasí nám přálo, celý den jsme 
si pěkně užili. Tímto bych chtěla žákům 
9. třídy i jejich třídní učitelce Mgr. Haně 
Červené poděkovat za bezchybnou 
přípravu.  Do „Kašperek“ se  5. 6. vydaly 
i první a druhá třída. Navštívily Středisko 
enviromentální výchovy, kde děti 
zhlédly film o Šumavě, vyzkoušely si 
různé sportovní disciplíny vhodně 
propojené s přírodou. Velký úspěch měla 
hra na netopýry, při které děti lapaly do 
sítěk pingpongové míčky představující 
hmyz. Následovaly přednášky na témata 
Všichni potřebují domov a Tajemství 
bobří rodiny. Z výletu jsme si přivezli 
spoustu dárečků od NP Šumava. Akce 
měla takový úspěch, že bychom si ji rádi 
na podzim zopakovali. 

Prvňáčkové se v pátek 9. 6. stali 
of ic iá lními čtenář i  na Slavnost i 
slabikáře. Každý žáček byl na čtenáře 
pasován mečem z rukou paní ředitelky. 
Letos byla s lavnost  ozvláštněna 
historickými kostýmy učitelů. 

V pátek 16. 6. se tytéž třídy vydaly 
vlakem na vystoupení ZUŠ do blatenské 
sokolovny. Program s názvem „Vše o 
tanci“ všechny přítomné nadchnul. 
Seznámili jsme se s různými druhy tanců, 
které nám následně žáci ZUŠ Blatná 
předvedli. Mezi vystupujícími jsme 
poznali i žáky kasejovické školy. 

                  (dokončení na str. 5)

Co nového ve škole?

Jaro ve školní družině …

iž třetí rok fungoval na naší základní škole kroužek atletiky. JLetos byly děti rozděleny do dvou skupin. V první skupině byli 
žáci 2. a 3. třídy, ve druhé skupině žáci od 4. do 9. třídy. Některé 

děti berou atletiku jako zpestření všedního dne, ale najdou se i ti, 
kteří chtějí závodit a měřit se s těmi nejlepšími v rámci krajských 
atletických soutěží. Nejúspěšnější závodnicí, která navštěvuje 
kasejovickou školu, se stala i v letošním roce Lia Vilhelmová. Na 
krajském přeboru jednotlivců mladšího žactva ve Veselí nad Lužni-
cí vybojovala ve skoku dalekém 3. místo za výkon 464 cm. V soutěži 
družstev se pravidelně ocitá do první desítky i v bězích, její domé-
nou jsou tratě 60, 150 a 300 m, dokonce i zkusila jeden z nejnároč-
nějších běhů, 200 m překážek. Do dalších závodů jí přejme co nej-
lepší výsledky, budeme se těšit na podzim, zda se jí bude dařit na 
mistrovství republiky. 

Účast na krajském přeboru družstev vyzkoušely i Barbora Levá 
(vrh koulí, hod míčkem a hod medicinbalem) a Andrea Chlandová 
(běh přes překážky). A nesmíme zapomenout ani na pedagogický 
sbor, paní vychovatelka Olga Šoralová bodovala na krajském přebo-
ru žen v překážkových bězích a vyzkoušela i skok daleký a hod oště-
pem. 

V rámci školních soutěží jsme se letos účastnili se žáky 6. a 7. tří-
dy okresního kola Poháru rozhlasu, tentokrát jsme rozjeli do Blatné. 
Závodilo se za velmi chladného počasí, teplota nepřesáhla 6 stupňů. 
Hoši obsadili poslední, 8. místo, ovšem všichni se pokoušeli závodit 
v rámci svých možností. Chtěla bych pochválit zejména Dominika 
Palečka (hod míčkem) a Matěje Merhouta (běh na 1000 m). Daleko 
lépe se dařilo děvčatům. V konkurenci 10 družstev obsadila skvělé 
3. místo. Nejlépe se dařilo Rozárii Urbancové (1. místo v běhu na 60 
m, 2. místo ve skoku dalekém, 1. místo ve  štafetě) a Lie Vilhelmové 
(1. místo ve skoku dalekém, 2. místo v běhu na 60 m, 1.  místo ve 
štafetě). Družstvu výrazně pomohla k úspěchu ještě tato děvčata: 
Adéla Čadová, Adéla Konvářová, Lucie Bártová, Jaroslava Jarolí-
mová, Evelína Matějovská, Zuzana Kubíková, Veronika Krejčová, 
Kateřina Chlandová.

Na závěr bych chtěla poděkovat obci Kasejovice za výraznou 
pomoc s dopravou, mnohdy cestujeme i více než 100 km.

 
                                 J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Atletika na kasejovické základní škole

 (dokončení ze str. 4)
V rámci prvouky, ve které v 1. 

ročníku probíráme i různá řemesla, jsme 
se na chvilku přesunuli do dřívějších dob, 
kdy běžně fungovalo kovářské řemeslo. 
Přijali jsme pozvání Ondry Urbance, 
jehož tatínek nám ve své kovárně 
předvedl, co vše lze ze železa ukovat. 
Některé děti si mohly kovářské řemeslo 
v y z k o u š e t  a  d o m ů  t a k  o d n é s t 
vlastnoručně ukovaný hřebík, či skobu.

Předposlední červnový týden žáci 
prvního i druhého stupně zavítali do 
k u l t u r n í h o  c e n t r a ,  k d e  z h l é d l i 
představení Divadla Hradec Králové  
Africká pohádka a Osvobozené divadlo. 
Africkou pohádkou nás provázel 
cestovatel Emil Holub, jenž nás velmi 
humornou formou seznámil s faunou 
Afriky. Smáli se malí i velcí.:) 

Poslední týden školního roku jsme 
zaháj i l i  spor tovním dnem.  Opět 

zabodovali deváťáci, kteří 1. stupni 
nachys t a l i  a t l e t i cký  č ty řbo j .  O 
p ř e s t á v k á c h  m e z i  j e d n o t l i v ý m i 
disciplínami si děti mohly zahrát fotbal, 
nebo vybíjenou. Následující den se 
konalo slavnostní vyhlášení vítězů 
jednotlivých tříd. 1. třída – chlapci – 1. 
místo: Ondřej Urbanec, 2. místo: Zdeněk 
Stupka, 3. místo: Samuel Kondel, 
děvčata - 1. místo: Markéta Šándorová, 2. 
místo: Viktorie Justina Sedláková, 3. 
místo: Kateřina Kalbáčová, 2. třída – 
chlapci – 1. místo: Václav Adamec, 2. 
místo: Jakub Krejčí a František Červený, 
3. místo: Jakub Matějka, děvčata - 1. 
místo: Sally Blanková, 2. místo: Natálie 
Palečková, 3. místo: Nina Vilhelmová, 3. 
třída – chlapci – 1. místo: Štěpán 
Adamec, 2. místo: Michal Kušnírik, 3. 
místo: Bohumil Flachs, děvčata - 1. 
místo: Andrea Chlandová, 2. místo: 
Lucie Fenková, 3. místo: Kristýna 

Drábková, 4. třída – chlapci – 1. místo: 
Filip Arnošt, 2. místo: Filip Konvář, 3. 
místo: Patrik Mašek, Matěj Štěpánek, 
děvčata - 1. místo: Zuzana Cinová, 2. 
místo: Natálie Vachušková, 3. místo: 
Tereza Zajícová, 5. třída – chlapci – 1. 
místo: Martin Lála, 2. místo: Jan Bartoš, 
3. místo: Tomáš Nyiri, děvčata - 1. místo: 
Marie Červená, 2. místo: Michaela 
Novotná, Adriana Hošková, 3. místo: 
Andrea Šímová. 

Kvůli nepříznivému počasí nám 
bohužel nevyšla vycházka ani exkurze na 
rozhlednu a skanzen v Chanovicích 
naplánovaná na čtvrtek 29. 6. 

V květnu ani v červnu jsme se tedy 
skutečně nenudili. Uteklo to jako voda a 
máme tu prázdniny. Všem čtenářům i 
jejich ratolestem přeji krásné, slunečné, 
pohodové léto.:)))

Mgr. Marie Sekáčová
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…uteklo jako voda. Po jarních prázd-
ninách jsme začali vyrábět přáníčka a 
dárky, které jsme předali babičkám 
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dě v obecní knihovně. Paní Matějovská 
připravila poutavé povídání nejen o spi-
sovateli Václavu Čtvrtkovi. Svoji pozor-
nost si děti prověřily při plnění úkolů 
v pracovních listech s pohádkovými 
úkoly. S velkým nasazením stříhaly, 
přiřazovaly, lepily a popisovaly. Beseda 
se všem moc líbila.

Po Velikonocích jsme se připravovali 
na Den Země, vyráběli čarodějnice a 
z malých květináčků vážky a pejsky ke 
Dni matek a Dni otců.

Před koncem školního roku jsme 

využili krásného počasí a vyrazili na 
odpolední výlet do přírody s baťůžky na 
zádech, dobrou náladou a otevřenýma 
očima, protože na závěr jsme se usídlili 
na hřišti a děti ve skupinách plnily  úkoly 
o rostlinách, zvířátkách a dopravních 
značkách. Všichni na jedničku!

Teď už se všichni těšíme na prázdni-
ny a v září se spoustou zážitků se zase 
rádi všichni sejdeme.

Šárka Vocelková, vychovatelka ŠD

Ani jsme se nenadáli a už tu máme 
konec školního roku. Co se za 
poslední dva měsíce událo? 

28. dubna vyrazily 3. a 4. třída do cirkusu 
do  Chanov ic ,  k t e rý  u spo řáda l a 
chanovická škola při příležitosti 70. 
výročí založení 2. stupně. Děti ze 
zmíněné školy nacvičily během jednoho 
týdne v rámci projektového vyučování s 
názvem  "Cirkus ve škole - Circus Happy 
Kids“ nádherné vystoupení. Naše děti 
zaujaly artistické výkony chanovických 

žáků, světelné efekty a originální 
cirkusové kostýmy.

12. května si prověřili čtvrťáci a 
páťáci své řidičské znalosti a dovednosti 
na blovickém dopravním hřišti. Ti, kteří 
úspěšně splnili závěrečné testy, získali 
průkaz cyklisty. Poslední květnový den 
se třetí až pátá třída vydala na školní výlet 
do Kašperských Hor, o kterém žáci 5. 
ročníku napsali článek. 2. června 
připravili deváťáci pro děti z prvního 
stupně dětský den. Různé zajímavé 

soutěže si vyzkoušely jak děti, tak 
učitelé. Počasí nám přálo, celý den jsme 
si pěkně užili. Tímto bych chtěla žákům 
9. třídy i jejich třídní učitelce Mgr. Haně 
Červené poděkovat za bezchybnou 
přípravu.  Do „Kašperek“ se  5. 6. vydaly 
i první a druhá třída. Navštívily Středisko 
enviromentální výchovy, kde děti 
zhlédly film o Šumavě, vyzkoušely si 
různé sportovní disciplíny vhodně 
propojené s přírodou. Velký úspěch měla 
hra na netopýry, při které děti lapaly do 
sítěk pingpongové míčky představující 
hmyz. Následovaly přednášky na témata 
Všichni potřebují domov a Tajemství 
bobří rodiny. Z výletu jsme si přivezli 
spoustu dárečků od NP Šumava. Akce 
měla takový úspěch, že bychom si ji rádi 
na podzim zopakovali. 

Prvňáčkové se v pátek 9. 6. stali 
of ic iá lními čtenář i  na Slavnost i 
slabikáře. Každý žáček byl na čtenáře 
pasován mečem z rukou paní ředitelky. 
Letos byla s lavnost  ozvláštněna 
historickými kostýmy učitelů. 

V pátek 16. 6. se tytéž třídy vydaly 
vlakem na vystoupení ZUŠ do blatenské 
sokolovny. Program s názvem „Vše o 
tanci“ všechny přítomné nadchnul. 
Seznámili jsme se s různými druhy tanců, 
které nám následně žáci ZUŠ Blatná 
předvedli. Mezi vystupujícími jsme 
poznali i žáky kasejovické školy. 

                  (dokončení na str. 5)

Co nového ve škole?

Jaro ve školní družině …

iž třetí rok fungoval na naší základní škole kroužek atletiky. JLetos byly děti rozděleny do dvou skupin. V první skupině byli 
žáci 2. a 3. třídy, ve druhé skupině žáci od 4. do 9. třídy. Některé 

děti berou atletiku jako zpestření všedního dne, ale najdou se i ti, 
kteří chtějí závodit a měřit se s těmi nejlepšími v rámci krajských 
atletických soutěží. Nejúspěšnější závodnicí, která navštěvuje 
kasejovickou školu, se stala i v letošním roce Lia Vilhelmová. Na 
krajském přeboru jednotlivců mladšího žactva ve Veselí nad Lužni-
cí vybojovala ve skoku dalekém 3. místo za výkon 464 cm. V soutěži 
družstev se pravidelně ocitá do první desítky i v bězích, její domé-
nou jsou tratě 60, 150 a 300 m, dokonce i zkusila jeden z nejnároč-
nějších běhů, 200 m překážek. Do dalších závodů jí přejme co nej-
lepší výsledky, budeme se těšit na podzim, zda se jí bude dařit na 
mistrovství republiky. 

Účast na krajském přeboru družstev vyzkoušely i Barbora Levá 
(vrh koulí, hod míčkem a hod medicinbalem) a Andrea Chlandová 
(běh přes překážky). A nesmíme zapomenout ani na pedagogický 
sbor, paní vychovatelka Olga Šoralová bodovala na krajském přebo-
ru žen v překážkových bězích a vyzkoušela i skok daleký a hod oště-
pem. 

V rámci školních soutěží jsme se letos účastnili se žáky 6. a 7. tří-
dy okresního kola Poháru rozhlasu, tentokrát jsme rozjeli do Blatné. 
Závodilo se za velmi chladného počasí, teplota nepřesáhla 6 stupňů. 
Hoši obsadili poslední, 8. místo, ovšem všichni se pokoušeli závodit 
v rámci svých možností. Chtěla bych pochválit zejména Dominika 
Palečka (hod míčkem) a Matěje Merhouta (běh na 1000 m). Daleko 
lépe se dařilo děvčatům. V konkurenci 10 družstev obsadila skvělé 
3. místo. Nejlépe se dařilo Rozárii Urbancové (1. místo v běhu na 60 
m, 2. místo ve skoku dalekém, 1. místo ve  štafetě) a Lie Vilhelmové 
(1. místo ve skoku dalekém, 2. místo v běhu na 60 m, 1.  místo ve 
štafetě). Družstvu výrazně pomohla k úspěchu ještě tato děvčata: 
Adéla Čadová, Adéla Konvářová, Lucie Bártová, Jaroslava Jarolí-
mová, Evelína Matějovská, Zuzana Kubíková, Veronika Krejčová, 
Kateřina Chlandová.

Na závěr bych chtěla poděkovat obci Kasejovice za výraznou 
pomoc s dopravou, mnohdy cestujeme i více než 100 km.

 
                                 J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Atletika na kasejovické základní škole

 (dokončení ze str. 4)
V rámci prvouky, ve které v 1. 

ročníku probíráme i různá řemesla, jsme 
se na chvilku přesunuli do dřívějších dob, 
kdy běžně fungovalo kovářské řemeslo. 
Přijali jsme pozvání Ondry Urbance, 
jehož tatínek nám ve své kovárně 
předvedl, co vše lze ze železa ukovat. 
Některé děti si mohly kovářské řemeslo 
v y z k o u š e t  a  d o m ů  t a k  o d n é s t 
vlastnoručně ukovaný hřebík, či skobu.

Předposlední červnový týden žáci 
prvního i druhého stupně zavítali do 
k u l t u r n í h o  c e n t r a ,  k d e  z h l é d l i 
představení Divadla Hradec Králové  
Africká pohádka a Osvobozené divadlo. 
Africkou pohádkou nás provázel 
cestovatel Emil Holub, jenž nás velmi 
humornou formou seznámil s faunou 
Afriky. Smáli se malí i velcí.:) 

Poslední týden školního roku jsme 
zaháj i l i  spor tovním dnem.  Opět 

zabodovali deváťáci, kteří 1. stupni 
nachys t a l i  a t l e t i cký  č ty řbo j .  O 
p ř e s t á v k á c h  m e z i  j e d n o t l i v ý m i 
disciplínami si děti mohly zahrát fotbal, 
nebo vybíjenou. Následující den se 
konalo slavnostní vyhlášení vítězů 
jednotlivých tříd. 1. třída – chlapci – 1. 
místo: Ondřej Urbanec, 2. místo: Zdeněk 
Stupka, 3. místo: Samuel Kondel, 
děvčata - 1. místo: Markéta Šándorová, 2. 
místo: Viktorie Justina Sedláková, 3. 
místo: Kateřina Kalbáčová, 2. třída – 
chlapci – 1. místo: Václav Adamec, 2. 
místo: Jakub Krejčí a František Červený, 
3. místo: Jakub Matějka, děvčata - 1. 
místo: Sally Blanková, 2. místo: Natálie 
Palečková, 3. místo: Nina Vilhelmová, 3. 
třída – chlapci – 1. místo: Štěpán 
Adamec, 2. místo: Michal Kušnírik, 3. 
místo: Bohumil Flachs, děvčata - 1. 
místo: Andrea Chlandová, 2. místo: 
Lucie Fenková, 3. místo: Kristýna 

Drábková, 4. třída – chlapci – 1. místo: 
Filip Arnošt, 2. místo: Filip Konvář, 3. 
místo: Patrik Mašek, Matěj Štěpánek, 
děvčata - 1. místo: Zuzana Cinová, 2. 
místo: Natálie Vachušková, 3. místo: 
Tereza Zajícová, 5. třída – chlapci – 1. 
místo: Martin Lála, 2. místo: Jan Bartoš, 
3. místo: Tomáš Nyiri, děvčata - 1. místo: 
Marie Červená, 2. místo: Michaela 
Novotná, Adriana Hošková, 3. místo: 
Andrea Šímová. 

Kvůli nepříznivému počasí nám 
bohužel nevyšla vycházka ani exkurze na 
rozhlednu a skanzen v Chanovicích 
naplánovaná na čtvrtek 29. 6. 

V květnu ani v červnu jsme se tedy 
skutečně nenudili. Uteklo to jako voda a 
máme tu prázdniny. Všem čtenářům i 
jejich ratolestem přeji krásné, slunečné, 
pohodové léto.:)))

Mgr. Marie Sekáčová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

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

L
É
T
O

LÉTO A PRÁZDNINY

Díváme se do mraků, na svět plný 
zázraků, po nebi je vítr honí, čerstvým 

senem louky voní…
Hádejte, kdo se nejvíce těší na léto? 

Školáci, protože mají prázdniny. Těšíme se 
i my, předškoláci. Těšíme se na koupání, 
hry s kamarády a hlavně na prožitá dobro-
družství s maminkou a tatínkem. Některé z 
nás čeká loučení s kamarády a se školkou, 
protože v září z nás budou prvňáčci.

CO JSME V ČERVNU VE ŠKOLCE 
PROŽILI …

MALÝ ENERGETIK

Poslední lekcí Malý energetik jsme se 
rozloučili s velmi zajímavým projek-

tem ,,Malou technickou univerzitou”. 
Seznámili jsme se se způsoby výroby elek-
třiny, obnovitelnými zdroji energie, postavi-
li si tepelnou elektrárnu, dále rozvodné sítě 
a stožáry vysokého napětí. Budete se divit, 
v domečcích, které jsme postavili, nám 
fungovala elektřina. Tento projekt byl pro 
nás velmi zajímavý, získali jsme spoustu 
důležitých poznatků a dovedností. Za 
úspěšné absolvování všech lekcí jsme obdr-
želi odměnu a diplom.

POMÁHAT A CHRÁNIT

Návštěva, na kterou jsme se moc těšili – 
beseda s policisty z Nepomuka. Nad-

praporčík Martin Fiala a podpraporčík 
Patrik Keller nás seznámili, jak se správně 
chovat na ulici, při jízdě s rodiči v autě a na 
kole. Mohli jsme si vyzkoušet neprůstřel-
nou vestu a helmu, půjčili nám pouta, pistoli 
– samozřejmě bez zásobníku, obušek a 
vysílačku. S nadšením jsme si vyzkoušeli 
čepice a moc nám slušely. Nechyběla ani 
prohlídka policejního auta. Závěrem jsme 
se také dozvěděli něco o historii policie. 
Děkujeme za poučné povídání, moc jsme si 
to užívali.

DIVADLO KOLEM s pohádkou 
,,O líné Čiperce”

Vyprávění, jak se z líného děvčete 
jménem Čiperka, které jenom spalo 

na peci, stala šikovná a pracovitá šikulka. 
Aby se tak stalo, pomohli jí vodník Žbluňk, 
lesní víla a hejkal. Pomáhali jsme jí trošku i 
my a to nás moc bavilo.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 

V letošním školním roce jsme naší 
zahradní slavnost s rodiči nazvali 

,,Poznáváme s moudrou sovou,, která nás 

provázela celým rokem. Nemohli jsme se 
ani dočkat, jak jsme se těšili. Čekalo na nás 
vystoupení sokolníka pana D. Hybnera s 
orlem skalním. Vyprávěl nám o životě 
dravců ve volné přírodě a jejich odchovu v 
zajetí. Orla jsme si mohli prohlédnout a 
zeptat se na zajímavosti o tomto vzácném 
dravci. Děkujeme mu za poutavé vyprávě-
ní. Ani horké sluneční paprsky nás neodra-
dily od plnění ,,sovích” úkolů. Na jednotli-
vých stanovištích jsme hravě zvládli skok s 
vajíčkem do hnízda, nakrmit soví mládě, 
vyrobit sovu z papíru, úklid sovího lesa, co 
kam patří a závěrem si sovičku společně s 
rodiči nakreslit. Celé odpoledne na nás 
dohlížela moudrá sova, povídala si s námi a 
za splněné discipliny nás odměňovala 
moudrou sovičkou. Závěrem nás čekalo 
opékání buřtíků a posezení u školkového 
ohně. Všichni jsme si toto odpoledne nále-
žitě užili. Děkujeme dětem ze základní 
školy za pomoc při organizaci slavnosti.

NA NÁVŠTĚVĚ U HASIČŮ

Hurá, jdeme za hasiči na „hasičárnu”. 
Věděli jsme, že to bude zajímavý 

zážitek a že se jako vždy je na co se těšit. 
Přivítali nás pan K. Suda, J. Šimáně a velitel 
Hasičského záchranného sboru ČEPRO a.s. 
Bělčice J.Cina, který přivezl na ukázku 
zásahové auto prof. hasičů z Bělčic. Měli 
jsme možnost si prohlédnout všechna 
hasičská auta a jejich vybavení, vyzkoušet 
si přilbu a dokonce i hasičskou stříkačku. 
Hasiči nám předvedli zacházení s hasič-
ským nářadím – motorovou pilou, dýcha-
cím přístrojem, vysílačkou a stříkačkou. 
Také jsme se společně vyfotografovali. Už 
víme, jak je práce hasičů důležitá. Poděko-
vání patří Sboru dobrovolných hasičů 
Kasejovice a také Hasičskému záchranné-
mu sboru ČEPRO a.s. Bělčice. Děkujeme 
Vám.

Prázdniny už čekají, tak hurá za dobrodruž-
stvím... Krásné sluníčkové léto, plno zážit-
ků bez nehod přejí všem děti a zaměstnanci 
Mateřské školy v Kasejovicích.
                      Ledvinová Ivana                    

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

&  Paulina Simons: Bellagrand
&  Nicholas Sparks: Ve tvých očích
&  Sofie Sarenbrandt: Druhý dech
&  M. a V. Kožíškovi: Šumava Františka Malocha
&  Radka Třeštíková: Bábovky
&  Ladislav Beran: 92. policejní revír zasahuje
&  Martina Drijverová: Příšerné zlobilky
&  Petr Hugo Šlik: Ve staré cihelně se svítí

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna Kasejovice bude uzavřena z důvodu

dovolené a konání příměstského tábora v těchto
dnech: 10. - 11.7. a 17. - 18.7. 2017.

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - otevřeno „občasně” - uveřejněno 
vždy na facebooku a provozovně

Středa - Čtvrtek - Pátek - 11:30 - 20:00
Sobota - 11:30 - 21:00
Neděle - 14:00 - 20:00

Tel: 776 692 390

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

 rámci Dne otevřených dveří zavítal V23. června 1. stupeň ZŠ Kasejovice 
ke kasejovickým hasičům. Na začátku 
nám p. Jan Cina (velitel bělčických hasi-
čů ČEPRO) předvedl výbavu profesio-
nálního hasičského auta speciálně urče-
ného k likvidaci ropných produktů. 
Velmi zajímavá byla praktická ukázka 
kompletní zásahové výstroje. Poté naši 
skupinu převzal p. Karel Suda (velitel 
kasejovických hasičů), jenž nám ukázal 
výbavu klasického hasičského auta, 
mmj. povyprávěl o pohotovostním reži-
mu parkování zásahových aut, o kterém 
většina z nás dosud neměla tušení. 
Všechny děti si na závěr mohly u pana 
Šimáně vyzkoušet skutečnou práci hasi-
če s proudnicí. Tato činnost samozřejmě 
u dětí vzbudila největší ohlas. Všem 
pánům hasičům patří velký dík! Doufá-
me, že brzy na viděnou.

                      Mgr. Marie Sekáčová

Den otevřených dveří 

u SDH Kasejovice
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důležitých poznatků a dovedností. Za 
úspěšné absolvování všech lekcí jsme obdr-
želi odměnu a diplom.

POMÁHAT A CHRÁNIT

Návštěva, na kterou jsme se moc těšili – 
beseda s policisty z Nepomuka. Nad-

praporčík Martin Fiala a podpraporčík 
Patrik Keller nás seznámili, jak se správně 
chovat na ulici, při jízdě s rodiči v autě a na 
kole. Mohli jsme si vyzkoušet neprůstřel-
nou vestu a helmu, půjčili nám pouta, pistoli 
– samozřejmě bez zásobníku, obušek a 
vysílačku. S nadšením jsme si vyzkoušeli 
čepice a moc nám slušely. Nechyběla ani 
prohlídka policejního auta. Závěrem jsme 
se také dozvěděli něco o historii policie. 
Děkujeme za poučné povídání, moc jsme si 
to užívali.

DIVADLO KOLEM s pohádkou 
,,O líné Čiperce”

Vyprávění, jak se z líného děvčete 
jménem Čiperka, které jenom spalo 

na peci, stala šikovná a pracovitá šikulka. 
Aby se tak stalo, pomohli jí vodník Žbluňk, 
lesní víla a hejkal. Pomáhali jsme jí trošku i 
my a to nás moc bavilo.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 

V letošním školním roce jsme naší 
zahradní slavnost s rodiči nazvali 

,,Poznáváme s moudrou sovou,, která nás 

provázela celým rokem. Nemohli jsme se 
ani dočkat, jak jsme se těšili. Čekalo na nás 
vystoupení sokolníka pana D. Hybnera s 
orlem skalním. Vyprávěl nám o životě 
dravců ve volné přírodě a jejich odchovu v 
zajetí. Orla jsme si mohli prohlédnout a 
zeptat se na zajímavosti o tomto vzácném 
dravci. Děkujeme mu za poutavé vyprávě-
ní. Ani horké sluneční paprsky nás neodra-
dily od plnění ,,sovích” úkolů. Na jednotli-
vých stanovištích jsme hravě zvládli skok s 
vajíčkem do hnízda, nakrmit soví mládě, 
vyrobit sovu z papíru, úklid sovího lesa, co 
kam patří a závěrem si sovičku společně s 
rodiči nakreslit. Celé odpoledne na nás 
dohlížela moudrá sova, povídala si s námi a 
za splněné discipliny nás odměňovala 
moudrou sovičkou. Závěrem nás čekalo 
opékání buřtíků a posezení u školkového 
ohně. Všichni jsme si toto odpoledne nále-
žitě užili. Děkujeme dětem ze základní 
školy za pomoc při organizaci slavnosti.

NA NÁVŠTĚVĚ U HASIČŮ

Hurá, jdeme za hasiči na „hasičárnu”. 
Věděli jsme, že to bude zajímavý 

zážitek a že se jako vždy je na co se těšit. 
Přivítali nás pan K. Suda, J. Šimáně a velitel 
Hasičského záchranného sboru ČEPRO a.s. 
Bělčice J.Cina, který přivezl na ukázku 
zásahové auto prof. hasičů z Bělčic. Měli 
jsme možnost si prohlédnout všechna 
hasičská auta a jejich vybavení, vyzkoušet 
si přilbu a dokonce i hasičskou stříkačku. 
Hasiči nám předvedli zacházení s hasič-
ským nářadím – motorovou pilou, dýcha-
cím přístrojem, vysílačkou a stříkačkou. 
Také jsme se společně vyfotografovali. Už 
víme, jak je práce hasičů důležitá. Poděko-
vání patří Sboru dobrovolných hasičů 
Kasejovice a také Hasičskému záchranné-
mu sboru ČEPRO a.s. Bělčice. Děkujeme 
Vám.

Prázdniny už čekají, tak hurá za dobrodruž-
stvím... Krásné sluníčkové léto, plno zážit-
ků bez nehod přejí všem děti a zaměstnanci 
Mateřské školy v Kasejovicích.
                      Ledvinová Ivana                    

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

&  Paulina Simons: Bellagrand
&  Nicholas Sparks: Ve tvých očích
&  Sofie Sarenbrandt: Druhý dech
&  M. a V. Kožíškovi: Šumava Františka Malocha
&  Radka Třeštíková: Bábovky
&  Ladislav Beran: 92. policejní revír zasahuje
&  Martina Drijverová: Příšerné zlobilky
&  Petr Hugo Šlik: Ve staré cihelně se svítí

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna Kasejovice bude uzavřena z důvodu

dovolené a konání příměstského tábora v těchto
dnech: 10. - 11.7. a 17. - 18.7. 2017.

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - otevřeno „občasně” - uveřejněno 
vždy na facebooku a provozovně

Středa - Čtvrtek - Pátek - 11:30 - 20:00
Sobota - 11:30 - 21:00
Neděle - 14:00 - 20:00

Tel: 776 692 390

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

 rámci Dne otevřených dveří zavítal V23. června 1. stupeň ZŠ Kasejovice 
ke kasejovickým hasičům. Na začátku 
nám p. Jan Cina (velitel bělčických hasi-
čů ČEPRO) předvedl výbavu profesio-
nálního hasičského auta speciálně urče-
ného k likvidaci ropných produktů. 
Velmi zajímavá byla praktická ukázka 
kompletní zásahové výstroje. Poté naši 
skupinu převzal p. Karel Suda (velitel 
kasejovických hasičů), jenž nám ukázal 
výbavu klasického hasičského auta, 
mmj. povyprávěl o pohotovostním reži-
mu parkování zásahových aut, o kterém 
většina z nás dosud neměla tušení. 
Všechny děti si na závěr mohly u pana 
Šimáně vyzkoušet skutečnou práci hasi-
če s proudnicí. Tato činnost samozřejmě 
u dětí vzbudila největší ohlas. Všem 
pánům hasičům patří velký dík! Doufá-
me, že brzy na viděnou.

                      Mgr. Marie Sekáčová

Den otevřených dveří 

u SDH Kasejovice
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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 Daruji koťátka, k odběru kolem 20.7. Tel 371 585 673, 
723 645 215. 

ź Prodám zánovní kuchyňský sporák - kamna, šířka 85 cm, 
trouba, vývod do komína na levé straně. Pořizovací cena 
10 000 Kč, nová cena 6 000 Kč. Tel. 606 095 228.

ź Prodám levně nábytek do dětského pokoje - válenda se 
dvěma zásuvkami, peřiňák, skříňka a prostorná rohová skříň. 
Tel: 731 854 834.

3
ź Prodám čtyřkolku Hummer 125 cm  automat. Nově 

zakoupená 8/2016. Je málo využitá, párkrát jetá. PC 16 000 
Kč, NC 13 000 Kč. Tel. 723 784 987.

ź Daruji štěňata - otec německý ovčák, matka kříženec velkých 
loveckých plemen, k odběru 13. - 17.8.2017 nebo dle dohody. 
Tel. 608 731 866.

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  750  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.7.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.8. 2017. Příjem příspěvků do KN č. 8/2017 do 31.7.2017.                                         

Firma LADEKOV, s.r.o. Nezdřev
s dvacetiletou tradicí

vyrábí plastová okna, vchodové dveře, předokenní 
rolety, žaluzie a sítě proti hmyzu. Dále nabízí 

garážová vrata rolovací a sekční.

Na výrobu plastových oken a dveří  garantujeme záruku 
60 měsíců. Zajišťujeme pozáruční servis.

Tel. 77 35 36 503.

NABÍZÍME  NA  PRODEJ  BYT     
2 velikosti 3+1, plocha 98 m

V  KASEJOVICÍCH  („Na Růžku“)

 K   N A S T Ě H O V Á N Í

 Informace mob: 724 077 880         


