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

Město Kasejovice otevřelo dětské hřiště

D ětský den se letos nesl v Kase-
jovicích ve skutečně slavnostním 
duchu. Město na tento den pro děti 

připravilo slavnostní otevření nového 
dětského hřiště, které vyrostlo na pozemku 

mezi společensko-kulturním centrem a 
farou, který městu bezúplatně poskytla 
farnost Kasejovice. 

Hřiště slavnostně otevřeli zástupci 
města Kasejovice společně se zástupkyní 

nadace ČEZ. Slavnostního otevření 
dětského hřiště se zúčastnily rovněž děti 
z místní mateřské školky, nechyběli 
prvňáčci a druháci kasejovické základní 
školy a v doprovodu svých rodičů a 
prarodičů přišly i místní děti. Po krátkém 
kulturním programu dětí z mateřské školky 
došlo ke slavnostnímu přestřižení pásky a 
jednotlivé herní prvky mohly podstoupit 
svou první  zatěžkávací  zkoušku. 
S organizací akce vydatně vypomohli žáci 
osmé třídy, kteří se ujali rozdávání balónků 
a drobného občerstvení. 

Dětské hřiště bylo vybudováno za 
podpory města Kasejovice a Nadace ČEZ, 
která tyto akce podporuje již 15 let v rámci 
grantového projektu Oranžové hřiště. 
Vybudování nového dětského hřiště si 
vyžádalo finanční prostředky ve výši 300 
tisíc korun, přičemž od nadace ČEZ 
získalo město 120 tisíc korun, zbývajících 
180 tisíc korun hradilo ze svého rozpočtu. 
Dodavatelem herních prvků byla firma 
LUNA PROGRESS s.r.o. Doufejme, že 
hřiště bude sloužit ke spokojenosti nejen 
dětí, ale i jejich rodičů. 

Marie Čápová, 
                    starostka města Kasejovice 

SDH Kasejovice zve na 

Hasičské 
cvičení 

v sobotu 16. června 2018 
od 12 hod. 

na fotbalovém hřiš� 
v Kasejovicích

Od 20 hod. k tanci  i 
poslechu hraje skupina 

MINIMAX.

22. a 29. července 2018 
projede Kasejovicemi 

parní lokomotiva. 

Svézt se můžete do 
Blatné, odjezd 12.28 

hod., nebo do 
Nepomuka, odjezd 

11.21 hod.

 pondělí 28. května se žáci 7. a 8. Vročníku kasejovické základní školy 
zúčastnili projektového dne, který 

pro ně v rámci projektu Podpora odborného 
vzdělávání v Plzeňském kraji připravila 
Střední škola a Základní škola, Oselce. 

Ve škole žáky přivítal Miroslav 
Lávička, zástupce ředitele školy. Poté se 
žáci rozdělili do skupin, aby se seznámili 
s provozem tří odborných pracovišť, která 

žáky vzdělávají v oboru truhlář, umělecký 
kovář a zámečník a mechanik opravář 
motorových vozidel. Jednotliví mistři 
odborného výcviku seznámili žáky 
kasejovické školy s výše uvedenými 
učebními obory. Teorii doplnila praktická 
část projektového dne, díky které si sami 
žáci za asistence učňů vyzkoušeli práci se 
dřevem a kovem. Výsledkem jejich práce 
byla vyrobená píšťalka a ukovaný lísteček. 

Poděkování patří Stření škole a Základní 
škole, Oselce za profesionální organizační 
zajištění projektového dne, který žáky i 
učitele blíže seznámil se zajímavými 
učebními obory a žáky snad navíc 
inspiroval k přihlášení se do kroužku, který 
budou moci se začátkem nového školního 
roku v oselecké střední škole navštěvovat.
          Štěpánka Löffelmannová, 
                        ředitelka ZŠ Kasejovice 

Žáci druhého stupně navštívili střední školu v Oselcích
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Rada města Kasejovice schvaluje:
ź žádost Mateřské školy Kasejovice o 

vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku  –  elektrické varné stoličky

ź žádost Mateřské školy Kasejovice o 
čerpání fondu investic na opravu 
elektrického varného centra – kon-
vektomatu

ź návrh Základní školy Kasejovice na 
ocenění žáků za mimořádné výsledky 
a reprezentaci školy ve školním roce 
2017/2018

ź odměny ředitelkám Základní školy 
Kasejovice a Mateřské školy Kasejo-
vice za hospodářské výsledky v roce 
2017

ź vyhlášení záměru pronájmu nebyto-
vého prostoru v čp. 2 v Kasejovicích 
za účelem umístění a provozování 
zařízení pro zajištění sítí elektronic-
kých komunikací

ź přidělení individuální neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Kasejovice 
Domovu pro seniory Blatná ve výši 
4 000 Kč na krytí nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby a 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

ź žádost organizace Junák – český 
skaut, středisko Stopa Plzeň, z.s., 23. 
oddíl Severka o povolení pořádání 
skautského tábora v Přebudově

ź návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na akci 
„Kasejovice, PJ, RD, p.č. 503/1-
kNN“ uzavřenou s ČEZ Distribuce, 
a.s. a pověřuje paní starostku k podpi-
su

ź návrh smlouvy o přezkoumání hospo-
daření územního samosprávného 
celku město Kasejovice za rok 2018  
nezávislým auditorem Ing. Janem 
Nozarem a pověřuje paní starostku 
k podpisu smlouvy

ź přidělení zakázky „Lesní hospodář-
ský plán města Kasejovice na období 
2020 – 2029“ firmě Plzeňský 
lesprojekt, a.s., Plzeň s nabídkovou 
cenou 153 368 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a 
pověřuje paní starostku k podpisu této 
smlouvy

Souhlasí:
ź s provedením prací souvisejících 

s výstavbou nových zemních kabelů 
nízkého napětí a technologického 
zařízení v obci Újezd u Kasejovic na 

pozemcích města Kasejovice, a to 
tak, že nebudou narušeny nové asfal-
tové povrchy místních komunikací – 
akce „Újezd u Kasejovic, PJ, obec – 
kNN“

ź s postupem navrženým právním 
zástupcem města na řešení neopráv-
něného užívání pozemku parc. č. 
1770 v k.ú. Kasejovice

Bere na vědomí:
ź sdělení Všeobecné zdravotní pojiš-

ťovny k žádosti o personální obsazení 
zubní ordinace v Kasejovicích a dopo-
ručuje oslovit v této věci Ministerstvo 
zdravotnictví ČR

 
Doporučuje:
ź vyzvat správce vodovodu a kanaliza-

ce KAV Starý Plzenec, a.s. k preven-
tivnímu proplachování kanalizačního 
řadu v Kasejovicích především v mí-
stech, kde dochází opakovaně k ucpá-
vání (u čp. 113, za radnicí a v dalších 
místech), k pravidelné údržbě kanali-
začního řadu a k okamžitému řešení 
případných havarijních situací

Jmenuje:
ź komisi pro výběr dodavatele stavby 

„Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic a k.ú. 
Kladrubce“ ve složení: MVDr. Vác-
lav Červený, Karel Suda a Josef Vik-
tora

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 30.4.2018

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.
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oni občané odevzdali k recyklaci L4 855,00 kilogramů starých 
spotřebičů. Snaha obyvatel obce 

recyklovat staré a nepoužívané elektro-
spotřebiče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifikát vypovídající o 
přínosech třídění a recyklace elektrozaří-
zení. Díky environmentálnímu vyúčto-
vání 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 
e l e k t r o z a ř í z e n í .  Z  C e r t i f i k á t u 

Environmentálního vyúčtování společ-
nosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vyřadili 4 855,00 
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho 
následně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 54,49 MWh elektřiny, 2 637,04 
litrů ropy, 258,22 m3 vody a 2,54 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 11,99 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 53,80 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 
obrovský dík. V současné chvíli mají 
Češi prostřednictvím sběrné sítě 
společnosti ASEKOL k dispozici více 
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát 
více než například v ekologicky vyspě-
lém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé 
středně velké obci. Zároveň ulice a 
separační stání jsou doplněny o červené 
kontejnery na drobné elektro. Každý kdo 
má zájem třídit vysloužilé elektro si 
může najít nejbližší sběrné místo na 
www.sberne-dvory.cz nebo na www.-
cervenekontejnery.cz.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Z obsahu:
ź O kapličce u Zeleného (Drahomíra 

Valentová)
ź Z dějin farnosti Nové Mitrovice (Jana 

Hlavová)
ź Školní muzeum v Přešticích (Věra 

Kokošková)
ź Nepokořený kmen Delawarů – první 

část (Jiří Sankot)

Časopis bude opět k dostání za cenu 40 Kč 
na městském úřadě a v obchodě paní Dany 
Jakubčíkové.

Za redakční radu: 
Vladimír Červenka, tel.: 723 985 237, 
e-mail: kasej81@atlas.cz,

Osvětové retro divadlo OREL 
Kasejovice

uvádí a srdečně zve na představení

LNÁŘE 1930
aneb odpolední dýchánek 

u madam Bondyové

5. července v 19 hod., nádvoří zámku Lnáře

(v případě nepřízně počasí zve madam Bondyová své hosty 
i publikum do kulturního domu ve Lnářích)

Vychází nové číslo 

vlastivědného sborníku 

Pod Zelenou Horou 

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře

zve srdečně na výstavu

LNÁŘSKÉ PROMĚNY

Kresby Oldřicha Lešky z let 1989–1991 v porovnání 
se současnými fotografiemi Miroslava Kopeckého

19. 5. – 31. 8. 2018
Vernisáž 19. 5. 2018 od 15:00

Otevírací doba galerie:

ÚT–NE 9:30–16:30

 

Akce se koná u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o Lnářích.

Rada města Kasejovice mimo jiné schvaluje:
ź vyhlášení záměru prodeje bytů č. 1 – 7 v domě č. 184 

v Kasejovicích
ź přidělení dotace z Programu podpory neziskových 

organizací 2018, kategorie B – veřejně prospěšné aktivity, 
Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice ve výši 10 000 Kč na 
pořádání oslav ke 140. výročí založení SDH Kasejovice ve 
dnech 15. – 17.6.2018 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu měst Kasejovice

Projednala a doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice schválit účetní závěrku 

města Kasejovice za rok 2017 s vědomím výsledku 
přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve 
výši 5 956 570,05 Kč na účet nerozděleného zisku

ź Zastupitelstvu města Kasejovice schválit smlouvu o právu 
k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka 
uzavřenou s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k akci „I/20 
křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“ v k.ú. Podhůří u 
Nepomuka

Jmenuje:
ź p. Josefa Viktoru členem komise pro výběrové řízení na 

vybavení počítačové učebny Základní školy Kasejovice, 
náhradníkem p. Ing. Václava Jakubčíka a schvaluje 
jmenování p. Ing. Michala Medveckého

Bere na vědomí:
ź sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje o zajištění 

autobusového spojení z obce Kladruce z důvodu dojíždění 
dětí do spádové Mateřské a Základní školy v Kasejovicích 
od 3.9.2018

ź výzvu Ministerstva zemědělství ve věci vytváření rezervy 
finančních prostředků na obnovu majetku vodovodů a 
kanalizací

Usnesení zasedání Rady města Kasejovice 

ze dne 21.5.2018

Upozornění knihovny

Obecní knihovna Kasejovice bude 
uzavřena ve dnech 16. a 17.7. 2018 

z důvodu konání příměstského tábora.

SDH Chloumek Vás zve na

 tradiční pouťovou zábavu

dne 7. července 2018 
od 20 hodin.

Hraje skupina MINIMAX.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
ź žádost Mateřské školy Kasejovice o 

vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku  –  elektrické varné stoličky

ź žádost Mateřské školy Kasejovice o 
čerpání fondu investic na opravu 
elektrického varného centra – kon-
vektomatu

ź návrh Základní školy Kasejovice na 
ocenění žáků za mimořádné výsledky 
a reprezentaci školy ve školním roce 
2017/2018

ź odměny ředitelkám Základní školy 
Kasejovice a Mateřské školy Kasejo-
vice za hospodářské výsledky v roce 
2017

ź vyhlášení záměru pronájmu nebyto-
vého prostoru v čp. 2 v Kasejovicích 
za účelem umístění a provozování 
zařízení pro zajištění sítí elektronic-
kých komunikací

ź přidělení individuální neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Kasejovice 
Domovu pro seniory Blatná ve výši 
4 000 Kč na krytí nákladů spojených 
s poskytováním sociální služby a 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

ź žádost organizace Junák – český 
skaut, středisko Stopa Plzeň, z.s., 23. 
oddíl Severka o povolení pořádání 
skautského tábora v Přebudově

ź návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti na akci 
„Kasejovice, PJ, RD, p.č. 503/1-
kNN“ uzavřenou s ČEZ Distribuce, 
a.s. a pověřuje paní starostku k podpi-
su

ź návrh smlouvy o přezkoumání hospo-
daření územního samosprávného 
celku město Kasejovice za rok 2018  
nezávislým auditorem Ing. Janem 
Nozarem a pověřuje paní starostku 
k podpisu smlouvy

ź přidělení zakázky „Lesní hospodář-
ský plán města Kasejovice na období 
2020 – 2029“ firmě Plzeňský 
lesprojekt, a.s., Plzeň s nabídkovou 
cenou 153 368 Kč včetně DPH, 
schvaluje návrh smlouvy o dílo a 
pověřuje paní starostku k podpisu této 
smlouvy

Souhlasí:
ź s provedením prací souvisejících 

s výstavbou nových zemních kabelů 
nízkého napětí a technologického 
zařízení v obci Újezd u Kasejovic na 

pozemcích města Kasejovice, a to 
tak, že nebudou narušeny nové asfal-
tové povrchy místních komunikací – 
akce „Újezd u Kasejovic, PJ, obec – 
kNN“

ź s postupem navrženým právním 
zástupcem města na řešení neopráv-
něného užívání pozemku parc. č. 
1770 v k.ú. Kasejovice

Bere na vědomí:
ź sdělení Všeobecné zdravotní pojiš-

ťovny k žádosti o personální obsazení 
zubní ordinace v Kasejovicích a dopo-
ručuje oslovit v této věci Ministerstvo 
zdravotnictví ČR

 
Doporučuje:
ź vyzvat správce vodovodu a kanaliza-

ce KAV Starý Plzenec, a.s. k preven-
tivnímu proplachování kanalizačního 
řadu v Kasejovicích především v mí-
stech, kde dochází opakovaně k ucpá-
vání (u čp. 113, za radnicí a v dalších 
místech), k pravidelné údržbě kanali-
začního řadu a k okamžitému řešení 
případných havarijních situací

Jmenuje:
ź komisi pro výběr dodavatele stavby 

„Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic a k.ú. 
Kladrubce“ ve složení: MVDr. Vác-
lav Červený, Karel Suda a Josef Vik-
tora

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 30.4.2018

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.
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oni občané odevzdali k recyklaci L4 855,00 kilogramů starých 
spotřebičů. Snaha obyvatel obce 

recyklovat staré a nepoužívané elektro-
spotřebiče se již několik let vyplácí. Naše 
obec obdržela certifikát vypovídající o 
přínosech třídění a recyklace elektrozaří-
zení. Díky environmentálnímu vyúčto-
vání 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 
e l e k t r o z a ř í z e n í .  Z  C e r t i f i k á t u 

Environmentálního vyúčtování společ-
nosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vyřadili 4 855,00 
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho 
následně předali k recyklaci, jsme 
uspořili 54,49 MWh elektřiny, 2 637,04 
litrů ropy, 258,22 m3 vody a 2,54 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 11,99 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 53,80 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 
obrovský dík. V současné chvíli mají 
Češi prostřednictvím sběrné sítě 
společnosti ASEKOL k dispozici více 
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát 
více než například v ekologicky vyspě-
lém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé 
středně velké obci. Zároveň ulice a 
separační stání jsou doplněny o červené 
kontejnery na drobné elektro. Každý kdo 
má zájem třídit vysloužilé elektro si 
může najít nejbližší sběrné místo na 
www.sberne-dvory.cz nebo na www.-
cervenekontejnery.cz.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Z obsahu:
ź O kapličce u Zeleného (Drahomíra 

Valentová)
ź Z dějin farnosti Nové Mitrovice (Jana 

Hlavová)
ź Školní muzeum v Přešticích (Věra 

Kokošková)
ź Nepokořený kmen Delawarů – první 

část (Jiří Sankot)

Časopis bude opět k dostání za cenu 40 Kč 
na městském úřadě a v obchodě paní Dany 
Jakubčíkové.

Za redakční radu: 
Vladimír Červenka, tel.: 723 985 237, 
e-mail: kasej81@atlas.cz,

Osvětové retro divadlo OREL 
Kasejovice

uvádí a srdečně zve na představení

LNÁŘE 1930
aneb odpolední dýchánek 

u madam Bondyové

5. července v 19 hod., nádvoří zámku Lnáře

(v případě nepřízně počasí zve madam Bondyová své hosty 
i publikum do kulturního domu ve Lnářích)

Vychází nové číslo 

vlastivědného sborníku 

Pod Zelenou Horou 

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře

zve srdečně na výstavu

LNÁŘSKÉ PROMĚNY

Kresby Oldřicha Lešky z let 1989–1991 v porovnání 
se současnými fotografiemi Miroslava Kopeckého

19. 5. – 31. 8. 2018
Vernisáž 19. 5. 2018 od 15:00

Otevírací doba galerie:

ÚT–NE 9:30–16:30

 

Akce se koná u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o Lnářích.

Rada města Kasejovice mimo jiné schvaluje:
ź vyhlášení záměru prodeje bytů č. 1 – 7 v domě č. 184 

v Kasejovicích
ź přidělení dotace z Programu podpory neziskových 

organizací 2018, kategorie B – veřejně prospěšné aktivity, 
Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice ve výši 10 000 Kč na 
pořádání oslav ke 140. výročí založení SDH Kasejovice ve 
dnech 15. – 17.6.2018 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu měst Kasejovice

Projednala a doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice schválit účetní závěrku 

města Kasejovice za rok 2017 s vědomím výsledku 
přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve 
výši 5 956 570,05 Kč na účet nerozděleného zisku

ź Zastupitelstvu města Kasejovice schválit smlouvu o právu 
k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka 
uzavřenou s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k akci „I/20 
křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“ v k.ú. Podhůří u 
Nepomuka

Jmenuje:
ź p. Josefa Viktoru členem komise pro výběrové řízení na 

vybavení počítačové učebny Základní školy Kasejovice, 
náhradníkem p. Ing. Václava Jakubčíka a schvaluje 
jmenování p. Ing. Michala Medveckého

Bere na vědomí:
ź sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje o zajištění 

autobusového spojení z obce Kladruce z důvodu dojíždění 
dětí do spádové Mateřské a Základní školy v Kasejovicích 
od 3.9.2018

ź výzvu Ministerstva zemědělství ve věci vytváření rezervy 
finančních prostředků na obnovu majetku vodovodů a 
kanalizací

Usnesení zasedání Rady města Kasejovice 

ze dne 21.5.2018

Upozornění knihovny

Obecní knihovna Kasejovice bude 
uzavřena ve dnech 16. a 17.7. 2018 

z důvodu konání příměstského tábora.

SDH Chloumek Vás zve na

 tradiční pouťovou zábavu

dne 7. července 2018 
od 20 hodin.

Hraje skupina MINIMAX.
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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 
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390
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Parta kotouňských koledníků

Pozvánka na oseleckou pouť: 
Ve dnech 14.7-15.7. 2018 proběhne 
v Oselcích tradiční oselecká pouť 
s následujícím programem: 
ź v sobotu 14.7. 2018 od 9 hod. na více-

účelovém hřišti v Oselcích XIV. roč-
ník nohejbalového turnaje trojic 
,,Oselecké štěně“ a XIII. ročník sou-
těže ve skoku dalekém ,,Oselecký 
klokánek“. Občerstvení zajištěno. 

ź pouťové atrakce na Plácku od 14 hod. 
- houpačky, střelnice

ź taneční zábava – v sále ,,Obecního 
šenku“ od 20 hod.

ź v  neděli 16. července 2018 od 8 hod.  
pouť u kaple sv. Markéty, k poslechu i 
k tanci pod kaplí sv. Markéty od 
9 hod. hraje kapela UNGROVANKA. 
Mše svatá v kapli sv. Markéty od 
11.30 hod.

Oselecké aktuality

e čtvrtek 26. 4. 2018 se žáci Vprvního stupně vypravili na 
okrskové kolo McDonalds cupu, 

fotbalového poháru pro první stupeň 
základních škol. V kategorii I (žáci 1. – 3. 
třídy) naši žáci obsadili po kvalitním 
výkonu konečné 2. místo a postoupili tak 
do okresního kola. Ještě více radosti nám 
přinesla kategorie II, kde naši hráči 
přesvědčivě zvítězili, postupně si 
poradili s družstvy z Blovic, Spáleného 
Poříčí, Nepomuka a Žinkov. 

Za týden, v pátek 4. 5. 2018, se konalo 
okresní kolo v Chotěšově. Už postup 
obou družstev byl úspěchem, ovšem 
vidina krajského kola hnala naše malé 
borce ke kvalitním výkonům. V kategorii 
I obsadili naše děti konečné 4. místo, zde 
postup na dosah nebyl. Jiná situace 
nastala v kategorii II, rozhodoval 
poslední zápas, který ponechal naše 
hráče před branami krajského kola, 
obsadili jsme konečné třetí místo.

Ráda bych pochválila všechny za 
předvedené výkony a zdůraznila bych, že 
již se dlouho nestalo, aby obě družstva 
postoupila do okresního kola. Zásluhu na 
postupu má již tradičně trenérka paní Eva 
Chárová, které vydatně pomáhali pan 
Arnošt a pan školník Darda. Věřme tomu, 
že příští rok nám krajské finále neunikne!

Sestava družstva I: Šilhavý Standa, 
Vaina Dominik, Adamec Václav, Arnošt 
Tomáš, Červená Katka, Urbanec Ondra, 
Bouše Tobiáš, Matějka Jakub, Adamec 
Vojta, Fous Pavel, Šampalík Vojta,   
Filaus Tomáš, Fiala Jan, Červený Matěj.

Sestava družstva II: Štěpánek Matěj, 
Spour Jan, Arnošt Filip, Hokr Vojta, 
Šulek Jan, Mašek Patrik, Konvář Filip, 
Hromada Dominik, Matějka Jan, 
Adamec Štěpán, Flachs Bohouš, Krejčí 
Jakub, Stupka Petr.

Jaroslava Mlsová, 
                     učitelka ZŠ Kasejovice

 

a předposlední květnové středeční odpoledne připravili žáci a učitelé NZákladní školy Kasejovice pro své rodiče, prarodiče, kamarády a širokou 
veřejnost tradiční školní akademii. Ta se odehrála stejně jako v předchozích 

letech ve spolupráci s městem Kasejovice v sále společensko-kulturního centra. Dříve 
než bylo odstartováno první žákovské vystoupení, převzaly z rukou starostky města 
Marie Čápové ocenění žákyně Miriam Bajzová, Zuzana Cinová, Monika Blovská a 
Adéla Konvářová za mimořádné studijní výsledky a vzornou reprezentaci školy ve 
vědomostních a hudebních soutěžích. 

V rámci školní akademie předvedli svá vystoupení žáci první až šesté třídy 
v podobě zábavných scének, básní, písní a tanců, které v mnohých případech 
doprovázeli žáci hrou na hudební nástroje. Díky jednotlivým číslům se tak návštěvníci 
akademie přenesli do světa indiánů, židovských anekdot či lidových a populárních 
písní. 

Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a organizaci tradiční školní akademie 
podíleli a městu Kasejovice za dlouhodobou dobrou spolupráci. 

                               
                            Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

a pátek 1. června připravili žáci Nosmého a devátého ročníku, 
kteří jsou zároveň patrony prv-

ňáků a druháků, pro své mladší kamarády 
dopoledne plné her a zábavy. Díky nevy-
zpytatelnosti počasí se jednotlivé soutěž-
ní disciplíny odehrály v prostorách tělo-
cvičny, ale ani tak neztratily na své atrak-
tivnosti. Soutěžit se mohlo ve skákání 
v pytlích, házení míčky a kroužky na cíl, 
trefování na branku, hodu míčem do 
koše, skládání puzzlí a dalších disciplí-
nách. Za splněné úkoly získávali žáci 
body, které následně mohli v „obchůdku“ 
směnit za připravené ceny. Žáci první a 
druhé třídy oslavili ten den svůj svátek 
dokonce dvojnásob, neboť po absolvová-
ní dětského dne ve škole se zúčastnili 
slavnostního otevření nového dětského 
hřiště, kde mohli otestovat nové herní 
atrakce. 

Děkujeme osmákům, deváťákům a 
jejich učitelům za vzornou přípravu této 
akce a její zdárný průběh. 

Štěpánka Löffelmannová

McDonalds cup 2018
ěsíc květen se kasejovickou školou nesl v kulturním duchu. 14. května se Mžáci 1. stupně vypravili do příbramského divadla na pohádku O 
křišťálovém srdci. Hlavní hrdinkou příběhu bylo milé, dobrosrdečné děvče 

Alžbětka. Jejím přesným opakem pak starší chamtivá sestra Agáta, která neustále 
Alžbětku ponižovala a sekýrovala. Jednou, při cestě do města, potkala Bětuška 
Lesního mužíčka Otakárka. Bětka přišla akorát včas, aby odvalila kámen, který spadl 
Otakárkovi na nohu. Jako poděkovaní za nezištnou pomoc daroval Otakárek Bětušce 
křišťálové srdce. Tento dárek, Otakárkovy rady a Bětuščina statečnost nakonec 
napravily Agátino chladné srdce.

Další květnový týden pro změnu připravili žáci 1. až 6. třídy kulturní zážitek svým 
rodičům, prarodičům i ostatním obyvatelům Kasejovic. 23. května se v kulturním 
centru uskutečnila tradiční školní akademie. Prvňáčci zarecitovali a zazpívali pro 
maminky a babičky. S druháky jsme se vypravili za indiány, s třeťáky do pohádky O 
Sněhurce a sedmi trpaslících. Čtvrťáci sehráli scénku, kde představili jednotlivé typy 
temperamentu. Zároveň zazpívali písničky s vlastním hudebním doprovodem. Žáci 
pátého ročníku předvedli dramatizaci pověsti O Golemovi a také zazpívali a zahráli 
pár písniček. Šesťáci zdramatizovali starofrancouzskou píseň a zatančili menuet. 
Poděkování patří vystupujícím a jejich učitelům za trpělivost při nacvičování, panu 
učiteli Oldřichu Ondruškovi za ozvučení celého programu a návštěvníkům akademie 
za jejich podporu a účast.

Poslední květnový den žáci 1. a 2. třídy zasvětili školnímu výletu. Letos jsme se 
vypravili na hrad Velhartice. Zde pro nás plzeňské Divadýlko Kuba zahrálo pohádku 
s kouzly Pasáček vepřů. Návštěva hradu dále pokračovala moc hezky připravenou 
prohlídkou. Jednotlivými patry nás provázely pohádkové postavy. Prvním průvodcem 
byl šašek Vašek, který představil historii hradu, pána Buška z Velhartic i vladaře Karla 
IV. Poté nás čekalo první kolo vědomostní soutěže. Děti měly uhodnout názvy řemesel 
ztvárněné na čtyřech dřevořezbách. Projevily potřebné znalosti a první úlovek - zlatá 
kapradina byla jejich.

Dalším patrem, Rajským palácem, nás provedla babka kořenářka. Od té jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavého o středověkém stravování a bylinkářství. Věděli jste, že 
z ječmene se dělá tmavé pivo a z pšenice světlé? Že se tento lahodný nápoj v dřívějších 
dobách nejen pil, ale i jedl lžící? Že se kvůli nepříjemnému odéru z odhazovaných 
kostí podlaha pokládala rohožemi protkávanými voňavými bylinkami? I tentokrát si 
děti vysloužily zlatou kapradinu.

Poslední podlaží představovalo vhled do architektury a stavebnictví. Od dalšího 
středověkého muže jsme se dozvěděli, jak dříve hrad vypadal (pomocí sádrového 
modelu), jaký materiál byl použit na jeho stavbu, či jak silné byly zdi hradů. Jelikož 
děti opět zabodovaly, našly schované dílky a sestavily z nich erb hradních pánů, 
získaly již třetí kapradinu. Poté si celou skupinu převzala bílá paní, která nás provedla 
po velkém kamenném mostě. Pro část výletníků byl tento úsek tvrdým oříškem, ale 
nakonec se všichni úspěšně a ve zdraví dostali do obranné věže Putny. Zde nás čekal 
sestup po příkrých dřevěných schodech zpět do přízemí, ve kterém se nachází 
hladomorna. Nečekaně se uprostřed hladomorny objevila truhla vykládaná sametem, 
do níž bylo nutno vložit všechny ukořistěné kapradiny. Po splnění tohoto posledního 
úkolu bílá paní odměnila děti mísou domácích kokosek. Jídlo, a v hladomorně?:) 

Prohlídka hradu byla velmi vydařená, vhodně přizpůsobená mladším dětem, 
zároveň však obohacující i dospělé výletníky. Pro děti byla tak poutavá a pestrá, že 
zapomněly i zlobit.

Závěr hradního programu patřil hernímu koutku, kde se děti mohly v klidu 
nasvačit a pohrát si s velkými dřevěnými puzzlemi, divadélkem či hlavolamy.

                                                         Mgr. Marie Sekáčová

Tradiční školní akademie bavila početné publikum Ve škole se slavil den dětíKvětnové toulky za kulturou
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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 
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390
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Parta kotouňských koledníků

Pozvánka na oseleckou pouť: 
Ve dnech 14.7-15.7. 2018 proběhne 
v Oselcích tradiční oselecká pouť 
s následujícím programem: 
ź v sobotu 14.7. 2018 od 9 hod. na více-

účelovém hřišti v Oselcích XIV. roč-
ník nohejbalového turnaje trojic 
,,Oselecké štěně“ a XIII. ročník sou-
těže ve skoku dalekém ,,Oselecký 
klokánek“. Občerstvení zajištěno. 

ź pouťové atrakce na Plácku od 14 hod. 
- houpačky, střelnice

ź taneční zábava – v sále ,,Obecního 
šenku“ od 20 hod.

ź v  neděli 16. července 2018 od 8 hod.  
pouť u kaple sv. Markéty, k poslechu i 
k tanci pod kaplí sv. Markéty od 
9 hod. hraje kapela UNGROVANKA. 
Mše svatá v kapli sv. Markéty od 
11.30 hod.

Oselecké aktuality

e čtvrtek 26. 4. 2018 se žáci Vprvního stupně vypravili na 
okrskové kolo McDonalds cupu, 

fotbalového poháru pro první stupeň 
základních škol. V kategorii I (žáci 1. – 3. 
třídy) naši žáci obsadili po kvalitním 
výkonu konečné 2. místo a postoupili tak 
do okresního kola. Ještě více radosti nám 
přinesla kategorie II, kde naši hráči 
přesvědčivě zvítězili, postupně si 
poradili s družstvy z Blovic, Spáleného 
Poříčí, Nepomuka a Žinkov. 
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vidina krajského kola hnala naše malé 
borce ke kvalitním výkonům. V kategorii 
I obsadili naše děti konečné 4. místo, zde 
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předvedené výkony a zdůraznila bych, že 
již se dlouho nestalo, aby obě družstva 
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Vojta, Fous Pavel, Šampalík Vojta,   
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Jaroslava Mlsová, 
                     učitelka ZŠ Kasejovice

 

a předposlední květnové středeční odpoledne připravili žáci a učitelé NZákladní školy Kasejovice pro své rodiče, prarodiče, kamarády a širokou 
veřejnost tradiční školní akademii. Ta se odehrála stejně jako v předchozích 

letech ve spolupráci s městem Kasejovice v sále společensko-kulturního centra. Dříve 
než bylo odstartováno první žákovské vystoupení, převzaly z rukou starostky města 
Marie Čápové ocenění žákyně Miriam Bajzová, Zuzana Cinová, Monika Blovská a 
Adéla Konvářová za mimořádné studijní výsledky a vzornou reprezentaci školy ve 
vědomostních a hudebních soutěžích. 

V rámci školní akademie předvedli svá vystoupení žáci první až šesté třídy 
v podobě zábavných scének, básní, písní a tanců, které v mnohých případech 
doprovázeli žáci hrou na hudební nástroje. Díky jednotlivým číslům se tak návštěvníci 
akademie přenesli do světa indiánů, židovských anekdot či lidových a populárních 
písní. 

Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a organizaci tradiční školní akademie 
podíleli a městu Kasejovice za dlouhodobou dobrou spolupráci. 

                               
                            Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

a pátek 1. června připravili žáci Nosmého a devátého ročníku, 
kteří jsou zároveň patrony prv-

ňáků a druháků, pro své mladší kamarády 
dopoledne plné her a zábavy. Díky nevy-
zpytatelnosti počasí se jednotlivé soutěž-
ní disciplíny odehrály v prostorách tělo-
cvičny, ale ani tak neztratily na své atrak-
tivnosti. Soutěžit se mohlo ve skákání 
v pytlích, házení míčky a kroužky na cíl, 
trefování na branku, hodu míčem do 
koše, skládání puzzlí a dalších disciplí-
nách. Za splněné úkoly získávali žáci 
body, které následně mohli v „obchůdku“ 
směnit za připravené ceny. Žáci první a 
druhé třídy oslavili ten den svůj svátek 
dokonce dvojnásob, neboť po absolvová-
ní dětského dne ve škole se zúčastnili 
slavnostního otevření nového dětského 
hřiště, kde mohli otestovat nové herní 
atrakce. 

Děkujeme osmákům, deváťákům a 
jejich učitelům za vzornou přípravu této 
akce a její zdárný průběh. 

Štěpánka Löffelmannová

McDonalds cup 2018
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děti vysloužily zlatou kapradinu.
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hladomorna. Nečekaně se uprostřed hladomorny objevila truhla vykládaná sametem, 
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Prohlídka hradu byla velmi vydařená, vhodně přizpůsobená mladším dětem, 
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                                                         Mgr. Marie Sekáčová

Tradiční školní akademie bavila početné publikum Ve škole se slavil den dětíKvětnové toulky za kulturou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
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Červen, měsíc plný červených jahod a třeš-
ní, těšíme se na výlety, koupání a dny plné 
sluníčka a pohody.

Info - zápis do mateřinky
V letošním školním roce přišlo se svými 
rodiči k zápisu do naší školičky 20 nových 
dětiček. Prohlédli si celou školku a pohráli si 
se školkáčky. 

Na co jsme se těšili:
Divadé lko  DRÁČEK  s  pohádkou 
„Zlatovláska“. Všichni známe příběh kucha-
ře Jiříka, který rozuměl řeči všech živočichů, 
pomáhal slabším a nakonec vyhrál nad zlým 
králem. Svojí statečností si zasloužil krás-
nou princeznu. 

Předplavecký výcvik:
Hurá, jedeme na plavčo do Mačkova, ozýva-
lo se každý čtvrtek v šatničkách dětí. V bazé-
ně  jsme se seznamovali s vodou, už umíme 
plavat jako kapříci, a dokonce umíme jezdit 
na koni jako správní kovbojové.

Přání pro maminky
V květnu mají všechny maminky svátek. 
Pro naše maminky jsme si připravili přání 
plné básniček a písniček. Nechyběl dáreček 
z lásky – obrázek plný srdíček.

Co bylo zajímavé a poučné 
- beseda s hasiči

Do školičky jsme pozvali moc zajímavé 
hosty  - pana Cinu a pana Tůmu z Hasičského 
záchranného sboru ČEPRO. a. s. Bělčice. 
Povídali si s námi o práci hasičů a záchranářů. 
Do školky nám přivezli ukázat celé vybavení 
každého správného hasiče. Vše jsme si pro-
hlédli, osahali a mohli i vyzkoušet. Známe 

číslo, kam volat, když by vypukl požár, nebo 
bychom potřebovali pomoc. Před školkou 
jsme si mohli prohlédnout hasičské auto, 
zkusili jsme si, jak se drží hadice a jak se hasí.   
Děkujeme p. Cinovi a Tůmovi za poučnou 
besedu a také celému HZS ČEPRO. a.s. 
Bělčiče.

Co se nám líbilo:
Školní výlet do ZOO Ohrada u Hluboké nad 
Vltavou jsme si opravdu moc užívali.  
Nejdříve jsme navštívili zámecké muzeum 
myslivosti a rybářství v zámku Ohrada a pak 
hurá za živými, opravdovými zvířátky. 
Největší úspěch u nás měla máma medvědi-
ce a její neposlušný míša. Krásní byli plame-
ňáci, pelikán a všichni vodní ptáci, předvá-
děli se nám v celé své kráse. Procházkou po 
ZOO nám dopoledne rychle uteklo. Svačina, 
zmrzlina a odjezd domů. 

Co se povedlo: Den dětí - stopovačka 
„Za Ferdou k mraveništi”

Cesta plná úkolů, hledání značek, hledání 
kamarádů a pokladu. Hádanky broučků, 
úklid lesa, řazení podle velikosti, počítání 
mravenčích vajíček. Zasloužená odměna za 
splnění úkolů od sovičky Jůly - míček 
hopsálek a sladká dobrota.

1. června bylo slavnostně otevřeno nové 
dětské hřiště za KC v Kasejovicích, které 
nechalo vybudovat město Kasejovice ve 
spolupráci s ČEZ. Zazpívali jsme a 
slavnostně přestřihli stuhu. 
Krásné léto plné sluníčka, zážitků a 
pohody...
          Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ
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Dne 24. června 2018 uplyne 
5 let, co nás navždy opustila 

paní Julie Čadková 
z Oselec. 

Za tichou vzpomínku děkují 
syn a dcera s rodinami

Odešel tiše tak jako sen
 a nám zůstaly vzpomínky jen...

19.6.2018 vzpomeneme nedožitých 
85. narozenin 

pana Václava Houlíka
a 12.5. jsme vzpomněli 

4. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka 
                        a děti s rodinami

ne 9. a  10. 5. 2018 se v Blatné Dkonalo okresní kolo Poháru 
rozhlasu, atletické soutěže, 

která v letošním kole oslavila 50 let své 
existence. 

I tentokrát jsme se rozjeli do Blatné, 
kde jsme se jako družstvo účastnili 
mimo soutěž, protože patříme do jiné-
ho kraje, ovšem jedinci o individuální 
umístění bojovat mohli. Ve středu se 
soutěž konala pro kategorii III (žáci 6. a 
7. tříd). Asi nejkvalitnějších výkonů 
dosáhli Evelína Matějovská a Lukáš 
Mála. Evelíně se nejvíce dařilo ve 
skoku vysokém, předvedla své absolut-
ní maximum, překonala laťku ve výšce 
135 cm. Lukáš Mála  po heroickém 
finiši v běhu na 1000 m dosáhl času 
3:37 a obsadil konečné 2. místo za účas-
ti téměř 30 startujících. Asi nejvíce 
překvapila štafeta dívek ve složení 
Bártová, Matějovská, Červená, Hoško-
vá, po kvalitním výkonu obsadily 
2. místo v čase 35, 8. 

10. 5. soutěžila kategorie IV, žáci 
8. a 9. tříd. Tento den jsme byli ještě 
úspěšnější. Asi nejkvalitnějšího výko-
nu dosáhla Lia Vilhelmová ve skoku 
dalekém, výkon 502 cm by znamenal 
medailové umístění i mezi chlapci. Lia 
ještě přidala stříbrnou medaili za běh 
na 60 m v čase 8, 5. Další úspěch v běhu 
na 60 m zaznamenala Rozálie Urbanco-
vá, v čase 8, 7 dosáhla na bronzovou 
příčku. A dobrý den završila děvčata 
štafetou, skončila na 3. místě v čase 
33,7. Chlapcům se ve velké konkurenci 
tolik nedařilo, přesto jeden kvalitní 
výkon nesmíme opomenout. David 
Šándor ve skoku vysokém překonal 
laťku ve výši 155 cm, což stačilo na 
konečné 4. – 6. místo. 

Velké poděkování patř í všem 
zúčastněným dětem. Věřím, že i další 
roky nám budou atletické soutěže při-
nášet radost a úspěchy.

         J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice 

Okresní kolo 

Poháru rozhlasu
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Odešel tiše tak jako sen
 a nám zůstaly vzpomínky jen...

19.6.2018 vzpomeneme nedožitých 
85. narozenin 

pana Václava Houlíka
a 12.5. jsme vzpomněli 

4. výročí jeho úmrtí.

Stále vzpomínají manželka 
                        a děti s rodinami

ne 9. a  10. 5. 2018 se v Blatné Dkonalo okresní kolo Poháru 
rozhlasu, atletické soutěže, 

která v letošním kole oslavila 50 let své 
existence. 

I tentokrát jsme se rozjeli do Blatné, 
kde jsme se jako družstvo účastnili 
mimo soutěž, protože patříme do jiné-
ho kraje, ovšem jedinci o individuální 
umístění bojovat mohli. Ve středu se 
soutěž konala pro kategorii III (žáci 6. a 
7. tříd). Asi nejkvalitnějších výkonů 
dosáhli Evelína Matějovská a Lukáš 
Mála. Evelíně se nejvíce dařilo ve 
skoku vysokém, předvedla své absolut-
ní maximum, překonala laťku ve výšce 
135 cm. Lukáš Mála  po heroickém 
finiši v běhu na 1000 m dosáhl času 
3:37 a obsadil konečné 2. místo za účas-
ti téměř 30 startujících. Asi nejvíce 
překvapila štafeta dívek ve složení 
Bártová, Matějovská, Červená, Hoško-
vá, po kvalitním výkonu obsadily 
2. místo v čase 35, 8. 

10. 5. soutěžila kategorie IV, žáci 
8. a 9. tříd. Tento den jsme byli ještě 
úspěšnější. Asi nejkvalitnějšího výko-
nu dosáhla Lia Vilhelmová ve skoku 
dalekém, výkon 502 cm by znamenal 
medailové umístění i mezi chlapci. Lia 
ještě přidala stříbrnou medaili za běh 
na 60 m v čase 8, 5. Další úspěch v běhu 
na 60 m zaznamenala Rozálie Urbanco-
vá, v čase 8, 7 dosáhla na bronzovou 
příčku. A dobrý den završila děvčata 
štafetou, skončila na 3. místě v čase 
33,7. Chlapcům se ve velké konkurenci 
tolik nedařilo, přesto jeden kvalitní 
výkon nesmíme opomenout. David 
Šándor ve skoku vysokém překonal 
laťku ve výši 155 cm, což stačilo na 
konečné 4. – 6. místo. 

Velké poděkování patř í všem 
zúčastněným dětem. Věřím, že i další 
roky nám budou atletické soutěže při-
nášet radost a úspěchy.

         J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice 

Okresní kolo 

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

ź Hledám pronájem bytu nebo byt v podnájmu v rodinném 
domě i se zahrádkou. Možnost výpomoci na zahrádce. 
Mé tel. číslo 603 385 072. Předem děkuji za nabídky.

ź Prodám kamerunské ovce - jehničky, stáří 5 měsíců. 
Cena 1 000 Kč/kus. Dále prodám bazén, průměr 3,6 m, 
zachovalý, pevná plachta (vnitřní). Tel. 731 854 834.

ź Prodám skládací venkovní lavičku, železné trubky 

⌀ 5 cm různé délky 1,8 - 2,5 m, šedé eternitové šablony 
40x40 cm, soklový kámen (90 ks). Tel. 605 551 061.

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 15.6.2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.7. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 7/2018 do 30.6.2018.                                         

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

&  Donna Douglasová: Sestřičky
&  Liane Moriarty: Poslední výročí
&  Shari Lapena: Manželé odvedle
&  Elizabeth Lowell: Nech minulost spát
&  Roman Cílek: Žebřík ke Stvořiteli
&  Marie Körnerová: Třetí přístav
&  Marie Körnerová: Císařská vyhlídka
&  Jan Bauer: Smrt na Karlštejně
&  Robert Bryndza: Dívka v ledu

Informace z kasejovické knihovny


