
KVĚTEN 2018                            Cena 3,- Kč                      Číslo 5; ročník XXIII.

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

Stejně jako v předchozích letech se v 
roce 2018 členové mysliveckého 
spolku Čihadlo tradičně zapojili do 

největší celostátní úklidové akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem 
této akce bylo uklidit nepořádek a nele-

gálně vzniklé černé skládky podél hlav-
ních a vedlejších příjezdových komuni-
kací v okolí Kasejovic. V letošním roce 
se ke kasejovickým myslivcům přidali 
dobrovolní hasiči z Újezda a pouze dva 
dobrovolníci z Kasejovic. Stejně jako v 
předchozích letech se nasbíraly desítky 
pytlů odpadu, který podél silnic zanecha-
li nepořádní řidiči i chodci. V souvislosti 
s jarním úklidem aplikovali myslivci 
podél hlavních komunikací pachové 
odpuzovače zvěře sloužící jako prevence 
střetu vozidel se zvěří. Aplikaci pacho-
vých odpuzovačů budou myslivci opako-
vat před senosečí, aby se riziko úbytku 
zvěře v době sečení snížilo na minimum. 
Poděkování patří všem, kdo se na přípra-
vě, organizaci a zdárném průběhu celé 
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 
2018“ podíleli.

Závěrem by chtěli členové myslivec-
kého spolku apelovat na to, aby si lidé 
uvědomili, že osamocená mláďata nejsou 
opuštěná, a proto je neodnášeli z místa 
jejich nalezení. V okamžiku, kdy se tako-
vé mládě dostane do domácnosti nebo do 
stanice ochránců přírody, nemá šanci se 
do volné přírody znovu navrátit.
                        - msc -

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

V
 neděli 6. května se v kasejovic-
kém parku a na náměstí sešly 
desítky l idí .  Jednalo se o 

návštěvníky, kteří si společně s představi-
teli města Kasejovice připomněli 73. 

výročí konce druhé světové války a osvo-
bození Kasejovic americkou armádou. 
Vzpomínkový akt zahájila starostka 
města Marie Čápová u pomníku v parku 
společně se zástupci základní školy, 

členy klubu Přátelé 4. obrněné divize a 
členy kasejovického pěveckého sboru. 
Žákyně osmé třídy zarecitovaly básně a 
členové klubu Přátelé 4. obrněné divize 
položili u pomníku věnec. V podání 
kasejovického pěveckého sboru zazněla 
česká hymna. 

Vzpomínková akce pokračovala na 
kasejovickém náměstí, kde s proslovem 
vystoupila starostka města Marie Čápo-
vá. Ta všem přítomným připomněla útra-
py tohoto celosvětového válečného kon-
fliktu a jeho následky. Následovalo polo-
žení věnce k pomníku. Slavnostní atmo-
sféru oslav konce druhé světové války a 
osvobození americkou armádou umocni-
ly pásmo písní v podání místního pěvec-
kého sboru a přehlídka vojenských histo-
rických vozidel 

Poděkování patří všem, kdo se na 
přípravě a organizaci letošních oslav 
podíleli. Zvláštní poděkování patří čle-
nům klubu Přátelé 4. obrněné divize a 
členům kasejovického pěveckého sboru, 
kteří oslavám dodali tu pravou slavnostní 
atmosféru provoněnou májovými šeříky. 

Štěpánka Löffelmannová

Kasejovice slavily konec 2. světové války
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Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 28.3.2018

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź program 53. jednání Rady města 

Kasejovice
ź změny v rozpočtu města
ź poskytnutí finančního příspěvku 

Mateřské škole Kasejovice ve výši 
36 000 Kč na nákup elektrické varné 
stoličky a lednice pro školní jídelnu a 
schvaluje zakoupení tohoto zařízení

ź návrh Základní školy Kasejovice na 
vyřazení majetku operativní evidence

ź žádost p. xxx o přidělení bytu v domě 
s pečovatelskou službou v Kasejovi-
cích

ź poskytnutí finanční dotace ve výši 
11 200 Kč Římskokatolické farnosti 
Kasejovice z Programu podpory 
neziskových organizací na rok 2018, 
kategorie A – Podpora práce s dětmi a 
mládeží na projekt „Katechismus 
kreativním způsobem“ a veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Kasejovice

ź návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a smlouvy o 
právu provést stavbu „Kasejovice PJ, 
pč. 1180/2 NN“ uzavřené se společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje 
paní starostku k podpisu smlouvy

ź přidělení zakázky na akci „Výměna 
oken a dveří ve zdravotním středisku 
v Kasejovicích“ firmě Preiswert, 
s.r.o., K. Němejce 977, Horažďovice,  
s  ne jn ižš í  nab ídkovou  cenou 
355 931,18 Kč včetně DPH, schvalu-
je návrh smlouvy o dílo a pověřuje 
paní starostku k podpisu této smlouvy

ź stanovení ročního opotřebení a doby 
životnosti vybavení bytů ve vlastnic-
tví města Kasejovice

ź návrh Prohlášení vlastníků bytů v do-
mě čp. 184 v Kasejovicích

Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou službou v Kasejovicích
ź informaci společnosti Kanalizace a 

vodovody Starý Plzenec, a.s. o 
vyúčtování cen vodného a stočného 
za rok 2017 a kalkulaci cen na rok 
2018 (ceny beze změn - vodné 25 

3 3Kč/m  včetně DPH, stočné 27 Kč/m  
včetně DPH)

ź informaci o opravě střechy na hasič-
ské zbrojnici v Řesanicích

ź informaci o obnově kapličky u akátu 
u silnice směrem na Chloumek

ź možnosti pořízení nové hasičské 
cisterny pro účely JSDH Kasejovice

Upozornění Městského 

úřadu Kasejovice

Upozorňujeme na černé skládky, které se 
nachází v okolí Kasejovic. Odpad vyvá-
žejte do sběrného dvora, který je zdarma 
k dispozici pro občany Kasejovic.

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO 
DVORA:

středa 8-12; 13-16 hod.; sobota 8-12 hod.

Vedle sběrného dvora mohou občané 
odkládat větve určené ke štěpkování. 
Není však dovoleno sem svážet větve, 
které jsou ke štěpkování zcela nevhodné, 
jako např. z tújí, stavební dřevěný odpad 
a křoviny s kořeny či pařezy.

ne 20.4.2018 se uskutečnilo slav-Dnostní předání sekacího  traktoru 
Stiga. SDH Újezd u Kasejovic ho 

pořídil z větší části z dotačního programu 
Podpora spolkové činnosti na venkově - 
investiční projekty 2018, který vyhlásil 
Plzeňský kraj.

Mechanizace v Újezdě

 měsíci květnu zahájilo město VKasejovice výstavbu dětského 
hřiště v prostoru za společensko-

kulturním centrem. Hřiště bude slavnost-
ně otevřeno v pátek 1. června, kdy si svůj 
svátek užívají především děti. Stavební 
práce budou v Kasejovicích pokračovat 
obnovou Jánského náměstí v rámci akce 
„Kasejovice – Jánské náměstí – obnova 
veřejného prostranství“, která bude v leto-
šním roce patřit k největším stavebním 
akcím tohoto druhu. Dále byla zahájena 
úprava vnitřních prostor v podobě vyčiš-
tění, opravy omítek, sociálního zařízení a 
schodišť v objektu bývalého kasejovické-
ho špýcharu u nádraží. V plánu má město 
ještě výměnu oken a dveří ve všech ordi-
nacích zdravotního střediska.

V Chloumku je v plánu rekonstrukce 
lesní cesty v katastrálních územích 
Chloumek a Kasejovice v celkové délce 
980 m a šířce 4 m, jejíž povrch pokryje 
asfaltový beton. V obci Řesanice bude 
provedena oprava střechy na hasičské 
zbrojnici. Byla zde již opravena silnice 
do Podřesanic. V Újezdu u Kasejovic se 
již v letošním roce podařilo vyměnit okna 
v místním kulturním zařízení, které bylo 
při této příležitosti vybaveno novými 

stoly a židlemi. V současné době si újezd-
ští občané upravují náves, místní kaplič-
ku s oplocením a hasičskou zbrojnici, 
neboť již v červnu se zde bude konat 
setkání rodáků, které město finančně 
podpoří. Na setkání rodáků se připravují 
rovněž obyvatelé obce Pohůří, které se 
zde bude konat v červenci. Finančně 
bude tato akce v maximální možné míře 
podpořena městem Kasejovice. Již nyní 
probíhá na podhůřském kulturním zaří-
zení výměna oken a oprava jeho vnějších 
a vnitřních omítek a celková úprava 
návsi. 

Kromě výše uvedených stavebních 
akcí plánuje město Kasejovice umístit u 
rybníka U Jiřinců v Kasejovicích a u 
kostela v Řesanicích a na návsi v Podhůří 
turistická odpočívadla. 

Menší stavební úpravy a údržby na 
obecním majetku budou prováděny prů-
běžně podle aktuální potřeby. Kromě 
těchto akcí zahájí město Kasejovice 
práce na zpracování nového Lesního 
hospodářského plánu na období 2020 – 
2029. 

Marie Čápová, starostka města 
Kasejovice 

Stavební úpravy budou probíhat v Kasejovicích 

i ve spádových obcích
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eny z Klubu kasejovických žen 
navštívili 26. března 2018 seniory 
v DPS. Velikonoční posezení se 

neslo v dobré náladě.

MDŽ v pizzerii Velikonoce v DPS

ne 6. března se v pizzerii U Dpejska a kočičky sešli členové 
klubu Babí léto. Příjemné setkání 

se protáhlo do pozdních večerních hodin.

Ž

o Velikonoc už zbýval jen týden. Květná neděle 25. března proto byla poslední Dšancí svolat děti do tradiční jarní dílničky. Malovaná vajíčka a nějaká dekorace 
se vždycky hodí.

Místnost obecního úřadu v Bezděkově si prověřila své kapacitní možnosti. Sešlo 
se nás opravdu hodně. Dětí jsme napočetli rekordních sedmnáct a každý měl s sebou 
ještě svého pomocníka – dospěláka. Ale každý si své místečko našel. I pan Ladman zde 
měl svůj pomlázkový koutek. Přišel s pouhým svazkem proutků a během odpoledne 
mu pod rukama rostla jedna pomlázka za druhou. Každou, jak se patří, vyzkoušel na 
některém zrovna nechtěně nastrčeném pozadí někoho z přítomných. Pomlázka tedy 
vždy prošla kontrolou kvality a našla si svého majitele.

Děti si nejdříve vyzdobily kraslice. Z barevných vosků jim pod rukama na vajíčku 
rozkvétaly kytičky, lístečky nebo puntíky. Z ubrousků si vystřihovaly a nalepovaly různé 
ozdobičky. Když bylo vajíček tak akorát, pustitli jsme se společně do velikonočního stro-
mečku. Pro každého uprostřed zeleného osení v barevném košíčku vyrostl z trnkové větvič-
ky stromek. Aby byl hezky barevný a veselý, připravili jsme nejdříve z hadříků a drátků 
motýlky, z chomáčku vlny na nás za chvilku vykouklo ptáčátko. Hnízdečko pro něj děti 
skvěle umotaly a dozdobily vajíčky a peříčky. Pod stromem v trávě se nám schoval zvědavý 
zajíček. Vykukoval mu jen ocásek a tlapky. Pod šikovnýma rukama dětí rozkvétaly v trávě 
sedmikrásky a žluté pampelišky. I na větvičkách se postupně rozvíjely různobarevné kvíteč-
ky. Ještě zbývalo navěsit připravené kraslice a velikonoční stromečky byly dokonalé.

Někomu doma ozdobí okno, slavnostně prostřený stůl nebo pokojíček, někdo ho 
možná daruje pro radost. Věřím, že naše společné tvoření a snažení mělo smysl. Děkuji 
všem za pomoc a za krásně prožité sváteční nedělní odpoledne.
                              Olga Šulcová

Bezděkovská velikonoční dílna pro děti

 pondělí 30. dubna těsně po setmě-Vní rozzářilo kopec Židák tradiční 
pálení čarodějnic. Kasejovické 

děti si tak mohly ozdobit májku, asistovat 
dospělým při jejím stavění, vyřádit se 
v řepkovém labyrintu na sousedním poli, 
pokusit se sundat vším možným čarodějni-
ci z jejího trůnu na hranici a pak si do 
poslední minuty užít magickou noc. 

Tomu všemu předcházela příprava 
dřeva z městských lesů, postavení hranice, 
výroba čarodějnice, dovoz veškerého 
zázemí tj. sezení a stanu, kde si návštěvníci 
mohli zakoupit pití a v klidu sníst upečené-
ho buřtíka.

Za vydařenou akcí stojí práce a organi-
zace Jirky Boušeho ml., který si ji vzal již 
třetím rokem za svou. Jednička s hvězdič-
kou za zachování tradic v obci.      -mr- 

Jednička s hvězdičkou
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kostela v Řesanicích a na návsi v Podhůří 
turistická odpočívadla. 

Menší stavební úpravy a údržby na 
obecním majetku budou prováděny prů-
běžně podle aktuální potřeby. Kromě 
těchto akcí zahájí město Kasejovice 
práce na zpracování nového Lesního 
hospodářského plánu na období 2020 – 
2029. 

Marie Čápová, starostka města 
Kasejovice 

Stavební úpravy budou probíhat v Kasejovicích 

i ve spádových obcích
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eny z Klubu kasejovických žen 
navštívili 26. března 2018 seniory 
v DPS. Velikonoční posezení se 

neslo v dobré náladě.

MDŽ v pizzerii Velikonoce v DPS

ne 6. března se v pizzerii U Dpejska a kočičky sešli členové 
klubu Babí léto. Příjemné setkání 

se protáhlo do pozdních večerních hodin.

Ž

o Velikonoc už zbýval jen týden. Květná neděle 25. března proto byla poslední Dšancí svolat děti do tradiční jarní dílničky. Malovaná vajíčka a nějaká dekorace 
se vždycky hodí.

Místnost obecního úřadu v Bezděkově si prověřila své kapacitní možnosti. Sešlo 
se nás opravdu hodně. Dětí jsme napočetli rekordních sedmnáct a každý měl s sebou 
ještě svého pomocníka – dospěláka. Ale každý si své místečko našel. I pan Ladman zde 
měl svůj pomlázkový koutek. Přišel s pouhým svazkem proutků a během odpoledne 
mu pod rukama rostla jedna pomlázka za druhou. Každou, jak se patří, vyzkoušel na 
některém zrovna nechtěně nastrčeném pozadí někoho z přítomných. Pomlázka tedy 
vždy prošla kontrolou kvality a našla si svého majitele.

Děti si nejdříve vyzdobily kraslice. Z barevných vosků jim pod rukama na vajíčku 
rozkvétaly kytičky, lístečky nebo puntíky. Z ubrousků si vystřihovaly a nalepovaly různé 
ozdobičky. Když bylo vajíček tak akorát, pustitli jsme se společně do velikonočního stro-
mečku. Pro každého uprostřed zeleného osení v barevném košíčku vyrostl z trnkové větvič-
ky stromek. Aby byl hezky barevný a veselý, připravili jsme nejdříve z hadříků a drátků 
motýlky, z chomáčku vlny na nás za chvilku vykouklo ptáčátko. Hnízdečko pro něj děti 
skvěle umotaly a dozdobily vajíčky a peříčky. Pod stromem v trávě se nám schoval zvědavý 
zajíček. Vykukoval mu jen ocásek a tlapky. Pod šikovnýma rukama dětí rozkvétaly v trávě 
sedmikrásky a žluté pampelišky. I na větvičkách se postupně rozvíjely různobarevné kvíteč-
ky. Ještě zbývalo navěsit připravené kraslice a velikonoční stromečky byly dokonalé.

Někomu doma ozdobí okno, slavnostně prostřený stůl nebo pokojíček, někdo ho 
možná daruje pro radost. Věřím, že naše společné tvoření a snažení mělo smysl. Děkuji 
všem za pomoc a za krásně prožité sváteční nedělní odpoledne.
                              Olga Šulcová

Bezděkovská velikonoční dílna pro děti

 pondělí 30. dubna těsně po setmě-Vní rozzářilo kopec Židák tradiční 
pálení čarodějnic. Kasejovické 

děti si tak mohly ozdobit májku, asistovat 
dospělým při jejím stavění, vyřádit se 
v řepkovém labyrintu na sousedním poli, 
pokusit se sundat vším možným čarodějni-
ci z jejího trůnu na hranici a pak si do 
poslední minuty užít magickou noc. 

Tomu všemu předcházela příprava 
dřeva z městských lesů, postavení hranice, 
výroba čarodějnice, dovoz veškerého 
zázemí tj. sezení a stanu, kde si návštěvníci 
mohli zakoupit pití a v klidu sníst upečené-
ho buřtíka.

Za vydařenou akcí stojí práce a organi-
zace Jirky Boušeho ml., který si ji vzal již 
třetím rokem za svou. Jednička s hvězdič-
kou za zachování tradic v obci.      -mr- 

Jednička s hvězdičkou
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Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Klubem 

kasejovických žen vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Sbírka se uskuteční:
pátek 25. května 2018 	15 - 18 hod.

sobota 26. května 2018  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových 

pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace: 
tel. 224 316 800, 224 317 203 

nebo u paní Evy Ježkové: 
tel. 371 595 081

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 20.30
Neděle - 11.30 - 19.00

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

 odpoledních hodinách v úterý V24.4.2018 jsme se vydali 3 auty 
do Řesanic. Výlet organizovala 

paní Jindra Fialová. K několika obyva-
telům DPS Kasejovice se přidalo dal-
ších 5 zájemců z řad místních občanů. 

Modernizovaným kravínem nás 
provedla paní zootechnička Jana 
Machová. Z jejích slov je zřejmé, že má 
kravičky hodně rády a je tak žena na 
svém místě. Svou práci podle slov pod-
řízených zvládá s obdivuhodnou ruti-
nou. Celkový stav stáda činí 550 kusů. 
O dobytek díky automatizaci pečuje jen 
8 lidí. Ošetřovatelky nám předvedly 
dojení. Překvapením pro nás bylo, že 
některé dojnice „dají“ až 60 l mléka 
denně. Celkem zde nadojí každý den cca 
11 000 l mléka, které končí v klatovské 
mlékárně, o níž si mnozí z nás mysleli, 
že už vůbec neexistuje. Tři návštěvnice 
porovnávaly současnou práci s prací, 
kterou dělaly před několika lety. Další 
zavzpomínaly na namáhavou práci 
v kravíně v dobách socializmu 60. let, 
kdy pomáhaly svým rodičům. Vratké 
vozíky plnily těžkým jetelem či hnojem 
a tlačily je před sebou přes celý kravín. 
Někdy se stalo, že se nevyvážený vozík 
převrátil a musel se znovu nakládat. 
Dnes je práce v kravíně mnohem jedno-
dušší a snazší. Přesto však musí být 
ošetřovatelky neustále ve střehu a hlídat 
např. zdravotní stav dojnic.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
sympatické paní zootechničce za erudo-
vaný výklad, panu ing. Františku Sedlá-
kovi za svolení k exkurzi, panu F. Fryčo-
vi za bezpečnou jízdu a Jindřišce za 
organizaci celé akce.

	  Marie Dvořáková

Zajímavá exkurze

. dubna 2018 se studenti Středního 4odborného učiliště (SOU) Blatná 
opět zúčastnili soutěže mladých 

elektrotechniků GES-Cup 2018. SOU 
Blatná (http://soublatna.cz) reprezento-
vali studenti učebního oboru Elektrikář 
Jakub Šatava z Březnice a Luboš Mareš 
z Chřešťovic u Písku, oba z 2. ročníku. Ti 
se umístili v silné konkurenci studentů 
škol z celé ČR, většinou čtyřletých matu-
ritních oborů, na desátém místě. V jed-
notlivcích získal Jakub Šatava sedmé  
místo, Luboš Mareš dvacáté druhé místo. 

12. ročník celostátní soutěže GES 
CUP pořádalo Střední odborné učiliště 
elektrotechnické Plzeň (www.souepl.cz) 
ve spolupráci s firmou GES Electronics. 
Chlapce doprovázel učitel odborného 
výcviku Petr Schmid. 

Soutěž byla koncipována jako jedno-
denní. Skládala se ze tří částí, každá část 
s limitem 60 min:

- Vědomostní test na počítači z oblastí 
elektronika, elektrotechnika, bezpeč-
nostní předpisy; otázky byly vybrány 
z databáze jednotného zadání závěreč-
ných zkoušek (projekt NZZ).

- Poznávací část, kdy studenti pozná-
vali jednotlivé elektronické a konstrukč-
ní součástky z panelů, v katalogu GES 
vyhledávali jejich technické parametry a 
vyhodnocovali je.

- Praktická část, kdy soutěžící sesta-
vovali tester kabelů. Nejprve zkontrolo-
vali součástky elektronické stavebnice, 
osadili desku plošného spoje součástka-
mi, které zapájeli a hotový výrobek oživi-
li a překontrolovali jeho funkčnost. Tes-
ter si odvezli domů.

Soutěž byla velmi dobře organizačně 
zvládnutá. Kvalitní hlavní ceny dodal 
GES Electronics, (př. velké lupy s osvi-
tem, atd.).

Studenti Jakub a Luboš si odvezli 
nové zkušenosti i příjemný pocit z přátel-
ského prostředí. Zkušenosti ze soutěže se 
jim hodí při složení závěrečné zkoušky 
v červnu 2019, kterou zakončí učební 
obor Elektrikář. V současné době je o 
tento atraktivní obor velký zájem a je 
trvalý nedostatek elektrikářů. Závěrečná 
zkouška elektrikářů se skládá z praktické 
části, písemné a ústní zkoušky. Po úspěš-
ném složení převezmou tak jako ostatní 
spolužáci i osvědčení pro práci na elek-
trických zařízeních dle vyhlášky č.50/78 
Sb. V rámci studia též získají osvědčení 
od specializované firmy pro montáž 
elektronického zabezpečení. 

                     SOU Blatná

Studenti SOU Blatná

na soutěži GES CUP 2018

Květen 2018                                                            str. 5                                             Číslo 5; ročník XXIII.

Oselecké aktuality

Parta kotouňských koledníků

čkoliv by se podle fotek zdálo, že letošní Noc s Andersenem strávily děti výhrad-A ně hrou Sibiř, při které se družstvo snaží na jednoho svého člena navléci co nejvíc 
vrstev oblečení, nebylo tomu tak. 

Na začátku nás nečekal jako obvykle místní skřítek Knihovníček, který v knihovně přebý-
vá a za dětmi se zajde občas podívat. Čekal nás od něj pouze dopis, nebo spíš jakýsi rébus, 
který sliboval, že za snídani od pejska a kočičky dostaneme večeři od pejska a kočičky. 
Lámali jsme si nad tím hlavu, až nás napadlo hledat inspiraci v knize Karla Čapka Povídání 
o pejskovi a kočičce, konkrétně nás zajímala kapitola Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Po 
přečtení se děti shodly na tom, že tedy takhle divoce péct raději nebudeme a zkusíme něja-
ký osvědčený recept, abychom vyhověli skřítkovu přání a připravili mu dobrou snídani. 
Tak jsme pekli, a upečené a ozdobené muffinky jsme pak nechali v kuchyni do rána.

Pak jsme pokračovali v plnění skřítkových pokynů. Nejprve nás čekala tajenka, která 
prověřila knižní znalosti dětí. Ovšem otázky nebyly jen tak napsané na papíře u tajenky, 
byly zavěšené v nafouklých balóncích u stropu knihovny. Děti tedy čekal úkol balónky 
sundat a pak prasknout bez použití špendlíků, nožů a podobně. Po výborných atletických 
výkonech děti tajenku vyluštily a všichni jsme se vypravili do kasejovického parku. Tam 
nás čekalo hledání písmenek poschovávaných v trávě. Z nich jsme poskládali další úkol. 
Ten byl trošinku strašidelný, děti musely projít cestičkou z hořících svíček  a přinést jeden 
kousek skládanky. A jelikož byly všechny děti velice statečné, za chvilku jsme měli obrá-
zek celý. Byl na něm pejsek s kočičkou, což nás zavedlo do místní pizzerie, kde na nás 
opravdu čekaly chutné pizzy, které jsme za obrázek vyměnili. 

Po večeři jsme si zahráli zábavnou hru Sibiř (vítězné družstvo na svého nejmenšího 
člena navléklo 40 kousků oblečení navíc), přečetli pohádku na dobrou noc a šli spát. Ráno 
nás čekalo překvapení, v kuchyňce chyběly čtyři muffinky, ty asi skřítek slupnul ke snídani. 	 	 	 	 	 	   

      Dana Matějovská

Noc s Andersenem 2018

ne 30.4.2018 proběhlo od 13.00 Dhod. „stavění májky“ na návsi 
v Oselcích. Májka o délce 16 m 

byla postavena a ozdobena za pomoci 
všech návštěvníků akce. Občerstvení na 
akci ke spokojenosti všech přítomných 
zajistil Stanislav Forman z Nepomuku. 
Poděkování patří všem, kteří na této akci 
přiložili „ruce k dílu“. 
                             Václav Houlík

Myslivecký  spolek NEPOMUK
 pořádá

 
dne 9. června 2018 od 9 hod. 

na střelnici v Nové Vsi 
u Nepomuka 

XV. ročník závodu ve střelbě na 
asfaltové terče

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
NEPOMUK“

Občerstvení zajištěno, pro nejmenší 
střelce závod ve střelbě 

ze vzduchovky.

Srdečně zvou pořadatelé.

esté dubnové odpoledne přivítaly paní 

Šučitelky kasejovické základní školy v 
prostorách první třídy budoucí prvňáč-

ky, kteří se svými rodiči přišli k zápisu. 
Úkolem předškoláků bylo předvést, zda 
zvládají jednotlivé činnosti, které uvádí 
desatero budoucích prvňáčků. Děti recito-
valy básničky, vybarvovaly obrázky, rozpo-
znávaly a vystřihovaly geometrické tvary a 
plnily další připravené úkoly. Za své výko-

ny byli budoucí prvňáčci odměněni drob-
nými výrobky, které pro ně tradičně připra-
vili žáci obou stupňů školy. Děti si rovněž 
prohlédly učebnice, pracovní sešity a písan-
ky, se kterými se v první třídě pracuje. 
K zápisu se dostavilo celkem 20 dětí, které 
v září usednou do školních lavic. Děkujeme 
všem, kdo se na přípravě a organizaci letoš-
ního zápisu do první třídy podíleli. 	   
                 Štěpánka Löffelmannová

e čtvrtek 5. dubna naši školu Vnavštívily se svým programem 
Tonda Obal na cestách lektorky 

ze společnosti EKO-KOM, a.s., které 
naše žáky informovaly o možnostech 
třídění a recyklace odpadů v České 
republice. 

Děti se dozvěděly, jak se odpady 
třídí, proč se to dělá a co se dá z odpadů 
následně vyrobit. Doufáme, že si žáci 
z programu odnesli nové zážitky, infor-
mace a hlavně nadšení třídit odpad!
Pavlína Jandošová, učitelka ZŠ Kasejovice

Základní škola přivítala budoucí prvňáčky

Tonda OBAL na cestách 

zavítal do školy
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Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Klubem 

kasejovických žen vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Sbírka se uskuteční:
pátek 25. května 2018 	15 - 18 hod.

sobota 26. května 2018  8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice – 

Smolivec, a.s. v Kasejovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových 

pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace: 
tel. 224 316 800, 224 317 203 

nebo u paní Evy Ježkové: 
tel. 371 595 081

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 20.30
Neděle - 11.30 - 19.00

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

 odpoledních hodinách v úterý V24.4.2018 jsme se vydali 3 auty 
do Řesanic. Výlet organizovala 

paní Jindra Fialová. K několika obyva-
telům DPS Kasejovice se přidalo dal-
ších 5 zájemců z řad místních občanů. 

Modernizovaným kravínem nás 
provedla paní zootechnička Jana 
Machová. Z jejích slov je zřejmé, že má 
kravičky hodně rády a je tak žena na 
svém místě. Svou práci podle slov pod-
řízených zvládá s obdivuhodnou ruti-
nou. Celkový stav stáda činí 550 kusů. 
O dobytek díky automatizaci pečuje jen 
8 lidí. Ošetřovatelky nám předvedly 
dojení. Překvapením pro nás bylo, že 
některé dojnice „dají“ až 60 l mléka 
denně. Celkem zde nadojí každý den cca 
11 000 l mléka, které končí v klatovské 
mlékárně, o níž si mnozí z nás mysleli, 
že už vůbec neexistuje. Tři návštěvnice 
porovnávaly současnou práci s prací, 
kterou dělaly před několika lety. Další 
zavzpomínaly na namáhavou práci 
v kravíně v dobách socializmu 60. let, 
kdy pomáhaly svým rodičům. Vratké 
vozíky plnily těžkým jetelem či hnojem 
a tlačily je před sebou přes celý kravín. 
Někdy se stalo, že se nevyvážený vozík 
převrátil a musel se znovu nakládat. 
Dnes je práce v kravíně mnohem jedno-
dušší a snazší. Přesto však musí být 
ošetřovatelky neustále ve střehu a hlídat 
např. zdravotní stav dojnic.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
sympatické paní zootechničce za erudo-
vaný výklad, panu ing. Františku Sedlá-
kovi za svolení k exkurzi, panu F. Fryčo-
vi za bezpečnou jízdu a Jindřišce za 
organizaci celé akce.

	  Marie Dvořáková

Zajímavá exkurze

. dubna 2018 se studenti Středního 4odborného učiliště (SOU) Blatná 
opět zúčastnili soutěže mladých 

elektrotechniků GES-Cup 2018. SOU 
Blatná (http://soublatna.cz) reprezento-
vali studenti učebního oboru Elektrikář 
Jakub Šatava z Březnice a Luboš Mareš 
z Chřešťovic u Písku, oba z 2. ročníku. Ti 
se umístili v silné konkurenci studentů 
škol z celé ČR, většinou čtyřletých matu-
ritních oborů, na desátém místě. V jed-
notlivcích získal Jakub Šatava sedmé  
místo, Luboš Mareš dvacáté druhé místo. 

12. ročník celostátní soutěže GES 
CUP pořádalo Střední odborné učiliště 
elektrotechnické Plzeň (www.souepl.cz) 
ve spolupráci s firmou GES Electronics. 
Chlapce doprovázel učitel odborného 
výcviku Petr Schmid. 

Soutěž byla koncipována jako jedno-
denní. Skládala se ze tří částí, každá část 
s limitem 60 min:

- Vědomostní test na počítači z oblastí 
elektronika, elektrotechnika, bezpeč-
nostní předpisy; otázky byly vybrány 
z databáze jednotného zadání závěreč-
ných zkoušek (projekt NZZ).
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ní součástky z panelů, v katalogu GES 
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osadili desku plošného spoje součástka-
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Soutěž byla velmi dobře organizačně 
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Studenti Jakub a Luboš si odvezli 
nové zkušenosti i příjemný pocit z přátel-
ského prostředí. Zkušenosti ze soutěže se 
jim hodí při složení závěrečné zkoušky 
v červnu 2019, kterou zakončí učební 
obor Elektrikář. V současné době je o 
tento atraktivní obor velký zájem a je 
trvalý nedostatek elektrikářů. Závěrečná 
zkouška elektrikářů se skládá z praktické 
části, písemné a ústní zkoušky. Po úspěš-
ném složení převezmou tak jako ostatní 
spolužáci i osvědčení pro práci na elek-
trických zařízeních dle vyhlášky č.50/78 
Sb. V rámci studia též získají osvědčení 
od specializované firmy pro montáž 
elektronického zabezpečení. 

                     SOU Blatná

Studenti SOU Blatná

na soutěži GES CUP 2018
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Oselecké aktuality

Parta kotouňských koledníků

čkoliv by se podle fotek zdálo, že letošní Noc s Andersenem strávily děti výhrad-A ně hrou Sibiř, při které se družstvo snaží na jednoho svého člena navléci co nejvíc 
vrstev oblečení, nebylo tomu tak. 

Na začátku nás nečekal jako obvykle místní skřítek Knihovníček, který v knihovně přebý-
vá a za dětmi se zajde občas podívat. Čekal nás od něj pouze dopis, nebo spíš jakýsi rébus, 
který sliboval, že za snídani od pejska a kočičky dostaneme večeři od pejska a kočičky. 
Lámali jsme si nad tím hlavu, až nás napadlo hledat inspiraci v knize Karla Čapka Povídání 
o pejskovi a kočičce, konkrétně nás zajímala kapitola Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Po 
přečtení se děti shodly na tom, že tedy takhle divoce péct raději nebudeme a zkusíme něja-
ký osvědčený recept, abychom vyhověli skřítkovu přání a připravili mu dobrou snídani. 
Tak jsme pekli, a upečené a ozdobené muffinky jsme pak nechali v kuchyni do rána.

Pak jsme pokračovali v plnění skřítkových pokynů. Nejprve nás čekala tajenka, která 
prověřila knižní znalosti dětí. Ovšem otázky nebyly jen tak napsané na papíře u tajenky, 
byly zavěšené v nafouklých balóncích u stropu knihovny. Děti tedy čekal úkol balónky 
sundat a pak prasknout bez použití špendlíků, nožů a podobně. Po výborných atletických 
výkonech děti tajenku vyluštily a všichni jsme se vypravili do kasejovického parku. Tam 
nás čekalo hledání písmenek poschovávaných v trávě. Z nich jsme poskládali další úkol. 
Ten byl trošinku strašidelný, děti musely projít cestičkou z hořících svíček  a přinést jeden 
kousek skládanky. A jelikož byly všechny děti velice statečné, za chvilku jsme měli obrá-
zek celý. Byl na něm pejsek s kočičkou, což nás zavedlo do místní pizzerie, kde na nás 
opravdu čekaly chutné pizzy, které jsme za obrázek vyměnili. 

Po večeři jsme si zahráli zábavnou hru Sibiř (vítězné družstvo na svého nejmenšího 
člena navléklo 40 kousků oblečení navíc), přečetli pohádku na dobrou noc a šli spát. Ráno 
nás čekalo překvapení, v kuchyňce chyběly čtyři muffinky, ty asi skřítek slupnul ke snídani. 	 	 	 	 	 	   

      Dana Matějovská

Noc s Andersenem 2018

ne 30.4.2018 proběhlo od 13.00 Dhod. „stavění májky“ na návsi 
v Oselcích. Májka o délce 16 m 

byla postavena a ozdobena za pomoci 
všech návštěvníků akce. Občerstvení na 
akci ke spokojenosti všech přítomných 
zajistil Stanislav Forman z Nepomuku. 
Poděkování patří všem, kteří na této akci 
přiložili „ruce k dílu“. 
                             Václav Houlík

Myslivecký  spolek NEPOMUK
 pořádá

 
dne 9. června 2018 od 9 hod. 

na střelnici v Nové Vsi 
u Nepomuka 

XV. ročník závodu ve střelbě na 
asfaltové terče

„O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
NEPOMUK“

Občerstvení zajištěno, pro nejmenší 
střelce závod ve střelbě 

ze vzduchovky.

Srdečně zvou pořadatelé.

esté dubnové odpoledne přivítaly paní 

Šučitelky kasejovické základní školy v 
prostorách první třídy budoucí prvňáč-

ky, kteří se svými rodiči přišli k zápisu. 
Úkolem předškoláků bylo předvést, zda 
zvládají jednotlivé činnosti, které uvádí 
desatero budoucích prvňáčků. Děti recito-
valy básničky, vybarvovaly obrázky, rozpo-
znávaly a vystřihovaly geometrické tvary a 
plnily další připravené úkoly. Za své výko-

ny byli budoucí prvňáčci odměněni drob-
nými výrobky, které pro ně tradičně připra-
vili žáci obou stupňů školy. Děti si rovněž 
prohlédly učebnice, pracovní sešity a písan-
ky, se kterými se v první třídě pracuje. 
K zápisu se dostavilo celkem 20 dětí, které 
v září usednou do školních lavic. Děkujeme 
všem, kdo se na přípravě a organizaci letoš-
ního zápisu do první třídy podíleli. 	   
                 Štěpánka Löffelmannová

e čtvrtek 5. dubna naši školu Vnavštívily se svým programem 
Tonda Obal na cestách lektorky 

ze společnosti EKO-KOM, a.s., které 
naše žáky informovaly o možnostech 
třídění a recyklace odpadů v České 
republice. 

Děti se dozvěděly, jak se odpady 
třídí, proč se to dělá a co se dá z odpadů 
následně vyrobit. Doufáme, že si žáci 
z programu odnesli nové zážitky, infor-
mace a hlavně nadšení třídit odpad!
Pavlína Jandošová, učitelka ZŠ Kasejovice

Základní škola přivítala budoucí prvňáčky

Tonda OBAL na cestách 

zavítal do školy
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700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY 
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Poutní bohoslužba Církve 
československé husitské

Bohoslužbu slouží plzeňský biskup 
ThDr. Filip Štojdl

Bohoslužba se uskuteční v zámecké 
kapli sv. Josefa

Od 13 hod. přednáška historika 
Martina Jindry:

Církev československá husitská 
ve Lnářích a okolí

700

d okresního kola Recitační soutěže v Blovicích uplynul měsíc a Miriam Baj-Ozová předvedla svůj talent tentokrát v Horšovském Týně - v krajském kole 
dětských recitátorů. Soutěžila v I. kategorii (pro žáky 2. a 3. ročníku). V této 

nejmladší kategorii bohužel organizátoři dále nevyhlašují absolutní vítěze, přesto žáci 
získají diplom a odnášejí si také cenné zkušenosti. 

Postup do krajského kola v takto raném věku je obrovským úspěchem. Soutěže se 
Miri zúčastnila v doprovodu rodičů. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za 
hladký průběh účasti v recitační soutěži.

    Marie Růžičková, učitelka ZŠ Kasejovice

 letošním roce se v měsíci dubnu žáci 2. stupně účastnili hned dvou Vdivadelních představení. 13. 4. 2018 se vybraní žáci 6. až 9. třídy vypravili do 
pražského Divadla na Vinohradech, aby shlédli komedii Pygmalion od G. B. 

Shawa. Mohli jsme se již předem těšit na řadu hereckých hvězd, např. Jana Šťastného, 
Šárku Vaculíkovou, Tomáše Topfera. 

Hra samotná předčila veškerá očekávání. Komedie ve svižném tempu přinášela 
řadu nezapomenutelných hereckých kreací nejen od hvězd, ale i od herců malých rolí. 
A i když hra je označena jako komedie, divák během představení přemýšlel i o méně 
humorných tématech. Zajisté bychom si všichni přáli, abychom i v budoucnu 
navštěvovali představení, která končí neutuchajícím potleskem.

19. 4. 2018 se žáci 6. a 7. ročníku rozjeli do Plzně do Divadla Alfa. Čekal je zážitek 
prvotně určený výhradně dětem: hra Šimona Olivětína inspirovaná románem Julese 
Verna Cesta do středu Země. Hra efektně kombinovala film, činohru a loutkářskou 
práci. I toto představení bylo pro nás zážitkem nevšedním.

                                                J. Mlsová

Duben – měsíc divadla

Horšovský Týn hostil nejlepší recitátory

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

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

J
A
R
O

   Květen - rozkvetlý a voňavý měsíc

Květen je opravdu jeden z nejkrásnějších 
měsíců v roce. Ozývá se veselý zpěv 
ptactva, příroda je plná barev a vzduch je 
provoněn rozkvétajícími stromy a bylin-
kami. Na zahrádkách kolem školky je na 
co se dívat, učíme se různé druhy květin a 
jejich barvy, pozorujeme naše ptačí kama-
rády a hledáme jejich názvy v atlasech a 
encyklopediích. Také měsíc dubem byl 
bohatý na zážitky a činnosti.

Na koho jsme se moc těšili:
Na návštěvu do naší mateřské školy při-
jela paní Alena Štěpánková ze záchranné 
stanice DESOP v Plzni. Moc jsme se 
těšili na poučné a zajímavé vyprávění o 
životě volně žijících zvířat, ptáků a samo-
zřejmě na ptačího kamaráda, kterého 
přivezla s sebou. Vyprávěla nám, jak 
poznáme kosa, vrabce, rorýse, jaký je 
rozdíl mezi vlaštovkou a jiřičkou. Pozná-
vali jsme vodní ptáky - volavky, labutě, 
čápy a racky. Už víme, jak se zachovat a 
kam zavolat, nalezneme li zraněné zvíře 
nebo ptáka. Hádali jsme zvuky v přírodě, 

poznávali jsme kukačku a klepání zobá-
ku čápa. Společně jsme si zazpívali ptačí 
písničku o datlovi a zajíci. Víte, jakého 
kamaráda s sebou paní Štěpánková při-
vezla? No přece sovičku Adélku. Před-
vedla se nám v celé své kráse, opravdová 
„královna noci”. Vůbec se nás nebála, 
ukázala nám, jak umí poslouchat na pove-
ly a létat. Práce členů záchranné stanice 
živočichů je velmi záslužná a pro celou 
živočišnou říši důležitá. Děkujeme jim.

Co se povedlo:
Společně jsme vynesli ,,bábu zimu”. 
Letos se nás natrápila dost. Odemkli jsme 
zahrádku, zpěvem veselých jarních písni-
ček jsme ze spánku probudili vílu Jarněn-
ku, stromy, pískoviště i průlezky. Těšíme 
se na teplé jarní dny na naší zahradě.

Co jsme se naučili:
ź Třídíme odpad, abychom měli čistou 

zeměkouli. 
ź Druhy domácích a užitkových zvířat  

– návštěva v Agrochovu.
ź Starat se o nové zeleninové záhonky – 

sázet, vysévat semínka a zalévat.

Co jsme si užívali:
ź Divadlo Matýsek s pohádkou „O 

zatoulané písničce“
ź Čarodějnou rytmickou šou – plnou 

veselých písniček, hudebních háda-
nek a tance. Maminky nám připravily 
čarodějné a kouzelnické kostýmky a 
spolu s paní učitelkami jsme si čaro-
dějný rej vesele užívali.

Soutěžili jsme:
Ke  DNI ZEMĚ  22. 4.  jsme se skoro 
všichni ve školce se svými tatínky zapojili 
do výroby ptačích budek. Pro naše ptačí 
kamarády vznikaly krásné ptačí budky – 
domečky. Budky budou vyvěšeny na 
zahradě MŠ a v okolních sadech, kam si 
chodíme hrát. Naši tatínkové opět dokázali, 
jaké mají šikovné ruce, a my jsme jim 
v tom pomáhali. Všem tatínkům moc děku-
jeme, dokázali, že jim živá příroda není 
lhostejná a zaslouží si, abychom o ní pečo-
vali.
           Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ
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Tvůj život byla starost a práce, tvé oči se zavřely, 
utichly kroky i tvůj hlas a srdce přestalo bít a přece jsi 
nezemřel - v paměti i vzpomínkách stále s námi žiješ.

Dne 16. května 2018 je to již čtvrtý rok, 
co není mezi námi 

pan Květoslav Weiss

Za vzpomínky děkuje manželka Marie, 
syn Martin a Ondřej s Luckou a Stelinkou

Vzpomeňte, kdo jste měli rádi.

Dne 26.6.2018 uběhl smutný rok,
kdy nás opustil 

pan Jaroslav Flandera.

 S láskou vzpomíná manželka a synové 
s s rodinami. 

tejně jako v minulých letech jsme i letos na 1. stupni osla-Svili Den Země. Tentokrát se žáci 1. až 4. ročníku vypravili 
do Střediska enviromentální výchovy Kašperské Hory, 

kde pro nás zaměstnanci NP Šumava připravili zajímavý dopo-
lední program. 

Na začátku jsme zhlédli film o Šumavě, další část programu 
se odehrála ve venkovním areálu. Děti poznávaly houby, rostli-
ny a živočichy. Dozvěděly se, kdo žije v pralese. Procvičily hmat 
(poznáváním různých přírodnin), sluch (díky vábničkám) i zrak 
(Kimovou hrou). Jednou ze sportovních disciplín byl také skok 
do dálky a posléze přiřazení svého výkonu k výkonům různých 
lesních živočichů. Počasí nám přálo, vládla dobrá nálada, výlet 
ke Dni Země se vydařil.
                                                Mgr. Marie Sekáčová

Den Země na 1. stupni ZŠ Kasejovice
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Společně jsme vynesli ,,bábu zimu”. 
Letos se nás natrápila dost. Odemkli jsme 
zahrádku, zpěvem veselých jarních písni-
ček jsme ze spánku probudili vílu Jarněn-
ku, stromy, pískoviště i průlezky. Těšíme 
se na teplé jarní dny na naší zahradě.

Co jsme se naučili:
ź Třídíme odpad, abychom měli čistou 

zeměkouli. 
ź Druhy domácích a užitkových zvířat  

– návštěva v Agrochovu.
ź Starat se o nové zeleninové záhonky – 

sázet, vysévat semínka a zalévat.

Co jsme si užívali:
ź Divadlo Matýsek s pohádkou „O 

zatoulané písničce“
ź Čarodějnou rytmickou šou – plnou 

veselých písniček, hudebních háda-
nek a tance. Maminky nám připravily 
čarodějné a kouzelnické kostýmky a 
spolu s paní učitelkami jsme si čaro-
dějný rej vesele užívali.

Soutěžili jsme:
Ke  DNI ZEMĚ  22. 4.  jsme se skoro 
všichni ve školce se svými tatínky zapojili 
do výroby ptačích budek. Pro naše ptačí 
kamarády vznikaly krásné ptačí budky – 
domečky. Budky budou vyvěšeny na 
zahradě MŠ a v okolních sadech, kam si 
chodíme hrát. Naši tatínkové opět dokázali, 
jaké mají šikovné ruce, a my jsme jim 
v tom pomáhali. Všem tatínkům moc děku-
jeme, dokázali, že jim živá příroda není 
lhostejná a zaslouží si, abychom o ní pečo-
vali.
           Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ
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Tvůj život byla starost a práce, tvé oči se zavřely, 
utichly kroky i tvůj hlas a srdce přestalo bít a přece jsi 
nezemřel - v paměti i vzpomínkách stále s námi žiješ.

Dne 16. května 2018 je to již čtvrtý rok, 
co není mezi námi 

pan Květoslav Weiss

Za vzpomínky děkuje manželka Marie, 
syn Martin a Ondřej s Luckou a Stelinkou

Vzpomeňte, kdo jste měli rádi.

Dne 26.6.2018 uběhl smutný rok,
kdy nás opustil 

pan Jaroslav Flandera.

 S láskou vzpomíná manželka a synové 
s s rodinami. 

tejně jako v minulých letech jsme i letos na 1. stupni osla-Svili Den Země. Tentokrát se žáci 1. až 4. ročníku vypravili 
do Střediska enviromentální výchovy Kašperské Hory, 

kde pro nás zaměstnanci NP Šumava připravili zajímavý dopo-
lední program. 

Na začátku jsme zhlédli film o Šumavě, další část programu 
se odehrála ve venkovním areálu. Děti poznávaly houby, rostli-
ny a živočichy. Dozvěděly se, kdo žije v pralese. Procvičily hmat 
(poznáváním různých přírodnin), sluch (díky vábničkám) i zrak 
(Kimovou hrou). Jednou ze sportovních disciplín byl také skok 
do dálky a posléze přiřazení svého výkonu k výkonům různých 
lesních živočichů. Počasí nám přálo, vládla dobrá nálada, výlet 
ke Dni Země se vydařil.
                                                Mgr. Marie Sekáčová

Den Země na 1. stupni ZŠ Kasejovice
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ź Prodám dýhované mahagonové dveře (2/3 skla) 4 ks, 80 
cm a plné 2 ks 60 cm, koupelnový žebřík, voštinové 
radiátory a jiné. Zn. Celková přestavba bytu. Cena 
dohodou. Tel. 606 792 983.

ź Hledáme  menší chalupu se zahrádkou či sadem ke 
koupi. Tel: 736 724 667.

ź Prodám levně za půlku nové ceny akumulační kamna M-
7.AK, akumulační kamna M2-AK. Tel. 728 311 248.

ź Prodám overlock Juki, cena dohodou. T el. 777 553 479.
ź Koupíme použitý plastový zahradní nábytek, oválný nebo 

obdélníkový stůl + židle, tmavší barvy. Tel. 723 645 215.

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 15.4.2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.6. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 6/2018 do 31.5.2018.                                         

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

&  Alena Jakoubková: Manžel, který štěká, taky kouše
&  Inna Rotová: Konec milovníka žen
&  Arnaldur Indridason: Oběť
&  Nora Robertsková: Žhavý led
&  James Patterson: Provinilé manželky
&  Tamara McKinley: Neúprosný žár
&  František Niedl: Slunce na útěku
&  Jan Bauer: Pád císařova zetě
&  Naďa Horáková: Vejce podle Stroganova

Informace z kasejovické knihovny

Základní umělecká škola Nepomuk
- pobočka Kasejovice srdečně zve na 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ

6. června 2018 od 16.30 hod.
Kulturně společenské centrum města 

Kasejovice

Město Kasejovice srdečně zve
3. června 2018 od 18 hod. na koncert v rámci cyklu

HUDBA V SYNAGOGÁCH PLZEŇSKÉHO KRAJE

Místo konání: kasejovická synagoga


