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

Republika slavila 100. narozeniny

V pondělí 5. října se nově zvolení zastu-
pitelé města Kasejovice sešli na ustavují-
cím zasedání, které se konalo v sále 
kasejovického společensko-kulturního a 
vzdělávacího centra. Volbě starosty, 
místostarosty, členů Rady města Kasejo-
vice a předsedů a členů jednotlivých 
výborů napjatě přihlížely tři desítky 
občanů z Kasejovic a okolních obcí. 

V úvodu zasedání seznámila stávající 
starostka města Kasejovice Marie Čápo-
vá všechny přítomné s programem usta-
vujícího zastupitelstva a představila 
jednotlivé zastupitele veřejnosti. Ve svém 
proslovu krátce zhodnotila uplynulé 
volební období, vyjmenovala jednotlivé 
akce, které se v obci podařilo v předcho-
zích čtyřech letech zrealizovat, a poděko-
vala všem zastupitelům za spolupráci. 

Zastupitelstvo města Kasejovice 
schválilo tajný způsob volby starosty, 
místostarosty, členů rady, předsedů 
finančního a kontrolního výboru a jejich 
členů. Na ustavujícím zasedání byla pro 
volební období 2018 – 2022 starostkou 
města zvolena Marie Čápová, místosta-
rostou zvolili zastupitelé Václava Jakub-
číka. Dalšími členy pětičlenné Rady 
města Kasejovice byli zvoleni Milada 
Myslivcová, Josef Viktora a Antonín 
Řehoř. Předsedou finančního výboru byl 
zvolen Josef Hulač, členy tohoto výboru 
byli zvoleni Jiří Kurc a Michal Medvec-
ký. Předsedou kontrolního výboru byl 
zvolen Jiří Slavíček a členy tohoto výbo-
ru byli zvoleni Pavel Řehoř a Karel Suda. 

Závěrem ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Kasejovice sezná-
mila starostka města Marie Čápová 
všechny přítomné s akcemi, které má 
město Kasejovice v následujících čtyřech 
letech v plánu realizovat. 

   -rkn-

Noví zastupitelé volili

starostu a místostarostu

Děkujeme všem voličům, kteří svým 
hlasem podpořili kandidáty ve volbách 

do Zastupitelstva města Kasejovice.  
Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Sdružení občanů města Kasejovice

Pro Kasejovicko 

Nejstarší občan v Újezdě slavil 100. narozeniny

8. října 2018 oslavil nejstarší občan Kasejovicka pan Václav Barnáš 100 let. K tomuto 
mimořádnému jubileu přišli popřát zástupci města Marie Čápová a Milada 
Myslivcová, dále za Sbor dobrovolných hasičů p. Zach a p. Tesař ml. Pan Tesař starší 
přišel pogratulovat za místní včelaře. Hodně štěstí, zdraví a pohody přišly popřát také 
dvě pracovnice Okresní zprávy sociálního zabezpečení. 

K mnohým gratulacím a přání spokojeného a šťastného života se připojuje též 
redakce Kasejovických novin.                  -rkn-

V předvečer 28. října, významného svát-
ku pro naši republiku, se v Kasejovicích 
konala oslava 100 let od vzniku republiky. 
Oslavy započaly důstojně u pomníku 
padlým, kde zástupci města a představite-

lé kasejovických spolků spolu s veřejností 
uctili památku padlých v 1. světové válce.                    

Pak se přítomní přesunuli do kulturně 
společenského centra, kde oslavy pokra-
čovaly.              (pokračování na str. 4 a 5)
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Zveme na kulturní akce

Diaprojekce Josefa Chalupného 
- v pondělí 26. listopadu od 18 hod.
sál kulturně - společenského centra

Výstava chovatelů
- v sobotu a v neděli 1. a 2. prosince 

 v areálu chovatelů

Adventní dopoledne
- v neděli 2. prosince 13 - 16 hod.
sál kulturně - společenského centra

Vánoční koncert ZUŠ 
- v pondělí 10. prosince od 16.30 hod.

sál kulturně - společenského centra

 Zpívání koled s Českým 
rozhlasem

- ve středu 12. prosince od 17 hod. 
kasejovické náměstí

 Koncert pěveckého sboru
- v sobotu 15. prosince 2018 v 16 hod.

kostel sv. Jakuba v Kasejovicích

Kniha Kasejovicko za Velké války (1914-
1918) nastiňuje život v době první světové 
války na Kasejovicku, zahrnuje též pohled 
na společenské a politické síly, vedoucí 
k vypuknutí i průběhu války. Samostatná a 
obsáhlá kapitola je věnovaná osudům 
legionářů z Kasejovicka. 

Publikaci je možno zakoupit za cenu 
110 Kč na Městském úřadě Kasejovice a 
u  pan í  J akubč íkové  v  Droge r i i 
Kasejovice.

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź žádost Sboru dobrovolných hasičů 

Chloumek o poskytnutí individuální 

dotace ve výši 9 000 Kč na pořízení 

4 ks požárních hadic a veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu města Kasejovice
ź na základě žádosti Mateřské školy 

Kasejovice schvaluje výběr dodava-

tele nerezových stolů do školní 

kuchyně (firma Progastro, s.r.o.) a 

schvaluje neinvestiční příspěvek ve 

výši 103 939 Kč na jejich pořízení
ź žádost Mateřské školy Kasejovice o 

zakoupení vozíku se zvlhčováním do 

výdeje školní jídelny a schvaluje 

investiční příspěvek ve výši 52 877 

Kč na jeho pořízení

Souhlasí:
ź se vstupem do chodníku na parc. č. 

1547/18 v k.ú. Kasejovice za účelem 

provedení plynovodní přípojky na 

parc. č. 210 v k.ú. Kasejovice za 

předpokladu, že žadatel p. xxx uvede 

chodník po skončení prací do 

původního stavu, nadále jej bude 

udržovat ve stavu, ve kterém byl před 

zahájením prací a zábor chodníku 

bude trvat jen dobu nezbytně nutnou
ź s přijetím věcného daru – inkoustové 

tiskárny včetně náplní v hodnotě 

3 924 Kč od p. xxx pro Základní školu 

Kasejovice

Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o povolení zaplacení 

zbývající ceny za plynový kotel 

v bytě č. 2 bytového domu čp. 184 

v Kasejovicích ve výši 77 892 Kč 

formou splátek
ź žádost Mateřské školy Kasejovice o 

navýšení příspěvku na provoz na rok 

2019 s tím, že se k žádosti vrátí při 

sestavování rozpočtu na příští rok
ź plán obnovy a rekonstrukce Mateřské 

školy Kasejovice

Doporučuje:
ź oslovit společnost ČEZ ve věci řešení 

rekonstrukce veřejného osvětlení 

v rámci rekonstrukce elektrické sítě 

v Újezdě u Kasejovic

Město Kasejovice by chtělo touto cestou 
poděkovat svým občanům za zodpověd-
ný přístup k volbám do zastupitelstva 
města, které se konaly ve dnech  5. - 6. říj-
na 2018. Volební účast v letošních komu-
nálních volbách dosáhla hodnoty 62,13 
%, což znamená, že přesáhla průměrnou 
hodnotu v ČR o 14.79 %

 Marie Čápová, starostka 
                      města Kasejovice 

Poděkování voličům 

Výsledky voleb v Oselcích

Do zastupitelstva obce Oselce byli 
zvoleni: Za stranu SNK Za soběstačnou 
obec - Václav Houlík (138 hlasů), Pavel 
Kadič (125), Miloslav Cikán (121), 
Zdeněk Dovín (118), Petr Jára (100 
hlasů), Roman Koblasa (93 hlasů). Za 
stranu SNK Vize 2018–2022 Vstříc všem 
občanům, bez rozdílu – zdarma – Pavel 
Fedák  (63 hlasů).

Zvolení zastupitelé děkují všem 
voličům, kteří svými hlasy podpořili 
jejich kandidátky ve volbách do 
zastupitelstva obce a zároveň děkují za 
projevenou důvěru.

Malá obec, malé oslavy. Velké výročí a 
přitom počasí stejně nevlídné jako 
28. října 1918.

Přesto se na návsi u kapličky sešlo 15 
lidí včetně v kočárku si hovící Amálky a 
sotva dvouleté Anežky, která umí hezky 
chodit a hezky se smát s maminkou a 
babičkou. Jen z generace omámené 
počítači a chytrými telefony nepřišel 
jediný zástupce.

Národní hymnou a stuhami na kytici 
s nápisy 100 let samostatnosti – Díky 
obětem jsme si v Nezdřevě bez velkých 
slov připomněli vznik Československé 
republiky. 

   -jč-

Skromné oslavy 

v Nezdřevě 
Rodina Motejzíkova z Újezda u Kasejovic děkuje za osobní gratulace a věcné a 
květinové dary paní starostce Marii Čápové, paní M. Myslivcové, paní D. Matějovské, 
pracovnicím Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-jin, včelařům v zastoupení 
pana Tesaře st. a místním hasičům panu Zachovi a panu Tesařovi ml., kteří přišli osobně 
popřát ke 100. narozeninám panu Václavu Barnášovi hodně zdraví do dalších let.

Jménem pana Barnáše všem jmenovaným děkujeme. 
                                                         Dcera Marie Motejzíková s rodinou

Poděkování

Z obsahu:
ź Nejstarší dům v Přešticích zanikl před 

více jak deseti lety (Michal Tejček)
ź Školy na panství Zelená Hora v době 

zavádění všeobecné školní docházky 
v osmdesátých letech a počátkem 
devadesátých let 18. století: Městská 
škola v Nepomuku, pokoutní školy 
v Milči a Nové Vsi a filiální škola 
v Záhoří – 1. část (Jakub Mírka)

ź Hostince v Kasejovicích za starého 
mocnářství – 2. část (Vladimír Čer-
venka)

ź Nepokořený kmen Delawarů – 3. část 
(Jiří Sankot)

ź Přeštická konference o hradu Skála 
(Michal Tejček)

ź Vánoce na zámku v Dolní Lukavici 
(Iva Krajíčková)

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

Za redakční radu:
Vladimír Červenka, e-mail: 

kasej@atlas.cz tel.: 723 985 237

Vyšlo nové číslo vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou (4/2018)

V letošních komunálních volbách v obci Hradiště hlasovalo téměř 80% oprávněných 
voličů. Průměrná účast v České republice byla 47%. V Hradišti vybírali voliči 
zastupitele ze dvou kandidátních listin, výsledky se jmény jsou uvedeny níže. 
Děkujeme všem 150 voličům, kteří přišli k volbám a dali tak jasně najevo, že jim 
správa obce není lhostejná.
                                    Jaroslava Ladmanová

Volby v Hradišti

Kandidát

Zoula Jindřich  
Suda Josef
Ladmanová Jaroslava
Štěpánková Helena
Čada Karel
Janovská Lenka
Šulc Jiří               

Sdružení nezávislých kandidátů

Počet hlasů

82 *
79 *
85 *
79
91 *
79
75

Kandidát

Braun Petr, Ing.  
Augustin Lubomír
Braun Jiří
Topinková Hana
Palečko Milan
Bláha Jan
Braun Petr
Topinka Matěj
Novák Pavel          

Starostové a nezávislí

Počet hlasů

62 *
46
52
50
39
54 *
55 *
33
25

Sokol Kasejovice nabízí 

Kroužek stolního tenisu pro děti

každý pátek 16 - 17.30 hod. 
Rodiče si můžou též přijít zahrát.

V pondělí 22. 10. a ve středu 24. 10. 2018 
navštívili žáci 4. a 5. ročníku výukové 
centrum Národního parku Šumava na 
Horské Kvildě. V programu s názvem 
Národní park a Chráněná krajinná oblast 
Šumava děti z 5. třídy zjistily, proč je třeba 
chránit přirozené prostředí pro živočichy 
a rostliny. Seznámily se s obyvateli tohoto 
jedinečného území a naučily se nejdůleži-
tější pravidla chování v chráněném území. 
Čtvrťáci stejný program absolvovali v 
terénu. Dozvěděli se o složení stromů, 
obyvatelích přírody a ekosystémech i 
nejvyšších vrcholech Šumavy. 

Mgr. Pavlína Jandošová, 
Mgr. Marie Růžičková

Výlet na Šumavu

Obec Hradiště se zapojila do projektu 
Plzeňského kraje „Lípa republiky 2018“. 
Na návsi v Hradišti jsme vysadili národní 
strom - lípu. Vsazení stromu se ujali 
členové SDH Hradiště. Lípa byla vysaze-
na u příležitosti stého výročí založení 
Československa. Připomněli jsme si tak 
historii republiky, která byla založena na 
demokratických a humanitních zása-
dách. Přejme si, aby se Česká republika 
rozvíjela tímto směrem i nadále.  
                           Jaroslava Ladmanová

Sté výročí vzniku 

Československa
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- v pondělí 26. listopadu od 18 hod.
sál kulturně - společenského centra

Výstava chovatelů
- v sobotu a v neděli 1. a 2. prosince 

 v areálu chovatelů

Adventní dopoledne
- v neděli 2. prosince 13 - 16 hod.
sál kulturně - společenského centra

Vánoční koncert ZUŠ 
- v pondělí 10. prosince od 16.30 hod.

sál kulturně - společenského centra

 Zpívání koled s Českým 
rozhlasem

- ve středu 12. prosince od 17 hod. 
kasejovické náměstí

 Koncert pěveckého sboru
- v sobotu 15. prosince 2018 v 16 hod.

kostel sv. Jakuba v Kasejovicích

Kniha Kasejovicko za Velké války (1914-
1918) nastiňuje život v době první světové 
války na Kasejovicku, zahrnuje též pohled 
na společenské a politické síly, vedoucí 
k vypuknutí i průběhu války. Samostatná a 
obsáhlá kapitola je věnovaná osudům 
legionářů z Kasejovicka. 

Publikaci je možno zakoupit za cenu 
110 Kč na Městském úřadě Kasejovice a 
u  pan í  J akubč íkové  v  Droge r i i 
Kasejovice.

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź žádost Sboru dobrovolných hasičů 

Chloumek o poskytnutí individuální 

dotace ve výši 9 000 Kč na pořízení 

4 ks požárních hadic a veřejnoprávní 
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počtu města Kasejovice
ź na základě žádosti Mateřské školy 

Kasejovice schvaluje výběr dodava-

tele nerezových stolů do školní 

kuchyně (firma Progastro, s.r.o.) a 
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výši 103 939 Kč na jejich pořízení
ź žádost Mateřské školy Kasejovice o 

zakoupení vozíku se zvlhčováním do 
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investiční příspěvek ve výši 52 877 

Kč na jeho pořízení

Souhlasí:
ź se vstupem do chodníku na parc. č. 

1547/18 v k.ú. Kasejovice za účelem 

provedení plynovodní přípojky na 

parc. č. 210 v k.ú. Kasejovice za 
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chodník po skončení prací do 

původního stavu, nadále jej bude 

udržovat ve stavu, ve kterém byl před 

zahájením prací a zábor chodníku 

bude trvat jen dobu nezbytně nutnou
ź s přijetím věcného daru – inkoustové 

tiskárny včetně náplní v hodnotě 

3 924 Kč od p. xxx pro Základní školu 

Kasejovice
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s nápisy 100 let samostatnosti – Díky 
obětem jsme si v Nezdřevě bez velkých 
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květinové dary paní starostce Marii Čápové, paní M. Myslivcové, paní D. Matějovské, 
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popřát ke 100. narozeninám panu Václavu Barnášovi hodně zdraví do dalších let.

Jménem pana Barnáše všem jmenovaným děkujeme. 
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v Milči a Nové Vsi a filiální škola 
v Záhoří – 1. část (Jakub Mírka)

ź Hostince v Kasejovicích za starého 
mocnářství – 2. část (Vladimír Čer-
venka)

ź Nepokořený kmen Delawarů – 3. část 
(Jiří Sankot)

ź Přeštická konference o hradu Skála 
(Michal Tejček)

ź Vánoce na zámku v Dolní Lukavici 
(Iva Krajíčková)

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

Za redakční radu:
Vladimír Červenka, e-mail: 

kasej@atlas.cz tel.: 723 985 237

Vyšlo nové číslo vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou (4/2018)

V letošních komunálních volbách v obci Hradiště hlasovalo téměř 80% oprávněných 
voličů. Průměrná účast v České republice byla 47%. V Hradišti vybírali voliči 
zastupitele ze dvou kandidátních listin, výsledky se jmény jsou uvedeny níže. 
Děkujeme všem 150 voličům, kteří přišli k volbám a dali tak jasně najevo, že jim 
správa obce není lhostejná.
                                    Jaroslava Ladmanová

Volby v Hradišti

Kandidát

Zoula Jindřich  
Suda Josef
Ladmanová Jaroslava
Štěpánková Helena
Čada Karel
Janovská Lenka
Šulc Jiří               

Sdružení nezávislých kandidátů

Počet hlasů

82 *
79 *
85 *
79
91 *
79
75

Kandidát

Braun Petr, Ing.  
Augustin Lubomír
Braun Jiří
Topinková Hana
Palečko Milan
Bláha Jan
Braun Petr
Topinka Matěj
Novák Pavel          

Starostové a nezávislí

Počet hlasů

62 *
46
52
50
39
54 *
55 *
33
25

Sokol Kasejovice nabízí 

Kroužek stolního tenisu pro děti

každý pátek 16 - 17.30 hod. 
Rodiče si můžou též přijít zahrát.

V pondělí 22. 10. a ve středu 24. 10. 2018 
navštívili žáci 4. a 5. ročníku výukové 
centrum Národního parku Šumava na 
Horské Kvildě. V programu s názvem 
Národní park a Chráněná krajinná oblast 
Šumava děti z 5. třídy zjistily, proč je třeba 
chránit přirozené prostředí pro živočichy 
a rostliny. Seznámily se s obyvateli tohoto 
jedinečného území a naučily se nejdůleži-
tější pravidla chování v chráněném území. 
Čtvrťáci stejný program absolvovali v 
terénu. Dozvěděli se o složení stromů, 
obyvatelích přírody a ekosystémech i 
nejvyšších vrcholech Šumavy. 

Mgr. Pavlína Jandošová, 
Mgr. Marie Růžičková

Výlet na Šumavu

Obec Hradiště se zapojila do projektu 
Plzeňského kraje „Lípa republiky 2018“. 
Na návsi v Hradišti jsme vysadili národní 
strom - lípu. Vsazení stromu se ujali 
členové SDH Hradiště. Lípa byla vysaze-
na u příležitosti stého výročí založení 
Československa. Připomněli jsme si tak 
historii republiky, která byla založena na 
demokratických a humanitních zása-
dách. Přejme si, aby se Česká republika 
rozvíjela tímto směrem i nadále.  
                           Jaroslava Ladmanová

Sté výročí vzniku 

Československa
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Slova se nejprve ujala starostka 

Marie Čápová, která v krátkém projevu  
připomněla příčiny i dopad 1. světové 
války. S přednáškou na téma Počátky 
demokracie v Kasejovicích pokračoval 
v programu Mgr. Vladimír Červenka. 

Na procházku stoletím návštěvníky 
pozvali členové místního divadla Orel 
spolu s členy pěveckého spolku, dětmi ze 
ZUŠ a dvěma talentovanými kasejovic-
kými zpěvačkami. 

V úvodu se diváci ocitli v roce 1918, 
v době, kdy Československo stálo na 
prahu demokracie. Snad přilákán písní 
Ach synku, synku v podání Dannyho 
Blanka zavítal mezi diváky i sám prezi-
dent Masaryk. Coby zvídavý politik se 
samozřejmě zajímal o vývoj našeho státu 
do roku 2018. A tak jsme mu ono století 
proměn společně představili. 

O událostech 20. let poinformovala 
Štěpánka Černá. A nešlo jen o obecné 
změny v České republice, ale též stavební, 
společenský a kulturní pokrok (či úpadek) 
zde v Kasejovi-cích. Ostatně program 
dále pokračoval v tomto duchu a diváci se 
dozvěděli nejen o proměnách české spo-
lečnosti, ale také o všech významných 
událostech zde v naší obci v každém dese-
tiletí. Změna desetiletí byla dokreslena 
nadto také dobovými oděvy, které si mode-
rátorky bleskově měnily. Ve 20. letech se v 
Kasejovicích stavělo, také zde poprvé 
zazářilo elektrické světlo a jistým pokro-
kem bylo i zřízení tří benzínových pump. 
A jako bonus tentokrát zazněla píseň 
Karla Hašlera Ta naše písnička česká, 
kterou zazpíval Karel Pavelec.

A přišla 30. léta, v Kasejovicích byla 
největší událostí bezesporu stavba a 
otevření nové měšťanské školy. A děly se 
drobné změny… Poštovní úřad byl pře-
stěhován na Velkou Vrčeň, k bankovním 
domům přibyla Živnostenská záložna na 
Růžku a starosta doktor Rudolf Kafka se 
oženil. A pana prezidenta jmenovali 
místní radní čestným občanem Kasejo-
vic. Netřeba dodávat, že velkou radost 
způsobilo, že toto jmenování přijal. Nála-

du let 30. nám dokreslila Jana Navrátilo-
vá s písní Život je jen náhoda, která nejen 
zpívala, ale též zajišťovala klavírní 
doprovod sobě i ostatním interpretům.

Transport všech židovských občanů 
do koncentračního tábora, řada zákazů a 
nařízení, euforie z konce války vystřída-
ná únorem 1948, náhlé úmrtí dlouholeté-
ho lékaře a starosty Rudolfa Kavky.... To 
byla 40. léta v Kasejovicích. Paradoxně 
v tomto těžkém období vznikaly ty nej-
krásnější filmy české kinematografie 
jako je Kristián, Eva tropí hlouposti či 
Škola základ života. A na pódiích zářily 
pěvecké hvězdy jako např. Inka Zemán-
ková, jejíž píseň Ráda zpívám hot zazpí-
vala Štěpánka Bořková.

50. léta nám představila scénka diva-
dla Orel, která diváky zavedla do počátků 
kolektivizace a dala by se vystihnout 
názvem Jak noblesní dámička ke koštěti 
přišla. Nejenže proběhla proměna krasa-
vice na dělný lid, ale do děje byli vtaženi 
také diváci, vyfasovali hrábě a s písní na 
rtech šli budovat socialismus.

JZD Družba překračující normy, 
Šumavan se 115 pracovnicemi, přestavba 
bývalé židovské školy na mateřskou 
školku a stavba tělocvičny, to byly udá-
losti let 60. Zde se představila jako první 
Alexandra Jiřincová s písní Sluníčko, 
sluníčko z divadla Semafor. V písničko-
vém programu pokračovala Barbora 
Petrášková a Adéla Konvářová, ty zazpí-
valy někdejší hit Václava Neckáře a 
Heleny Vondráčkové Stín katedrál. Jako 
připomínku roku 1968 vystoupila Míša 
Chodorová (pro mnohé Míša Dlouhá) 
s písní Marty Kubišové Modlitba pro 
Martu, která si tehdy její interpretací 
zpečetila konec své pěvecké dráhy.

Sedmdesátky představila Dana Matě-
jovská. V Kasejovicích se opět ve velkém 
budovalo, namátkou - vystavěny byly 
bytovky, řadové domy za Šumavanem, 
nová požární zbrojnice a také započato se 
stavbou budovy mateřské školy. Co se 
hrálo a zpívalo v 70. letech, nám předvedl 
jednak Honzík Jára s písní Petra Nováka 
Bláznova ukolébavka a pak Karel Pave-

lec s písněmi Holubí dům od Jiřího Sche-
lingera a Snad jsem to zavinil já z dílny  
legendárního Olympiku.

80. léta v Kasejovicích, to byla doba 
velké slávy místního JZD, které dle slu-
šovického vzoru vybudovalo výstavní 
motorest. Hudebně nám tato léta připo-
mněly Adrianka Hošková a Bára Petráš-
ková hitem 80. let Holky z naší školky. 
Mezi přítomné se vetřel též poměrně 
vlezlý vekslák, který se pokoušel potají 
prodat přítomným bony... Za šest. To se 
mu nakonec nepovedlo, diváci neměli 
zájem a moderátorka právě skládala již 
třetí patro Rubikovy kostky a na takové 
riskantní obchody prostě neměla čas ani 
náladu... Ostatně, v tomto desetiletí byl 
pan prezident Masaryk, již tak zklamaný 
z událostí jako znárodnění, okupace 
v roce 1968 a podobných politických 
zvratů, nemile překvapen dotazem mode-
rátorky, kdože vlastně je a jejím násled-
ným překvapením, že někdo tohoto 
jména byl prezidentem, když se o tom ve 
škole nikdy neučila...

Devadesátá léta v Kasejovicích stejně 
jako jinde představovala radikální změnu 
společenského systému. Prvním polisto-
padovým starostou byl zvolen Ota Balek, 
v dalších volbách pak Marie Čápová. A 
začaly se ve velkém rekonstruovat 
památky, opraven byl kostel, radnice, 
kapličky a synagoga. Co se týče umělec-
ké tvorby, 90. léta nám představila nej-
prve Evelínka Matějovská s básní Jarka 
Nohavici Když byl Pepa ještě mladý. 
Další píseň s příznačným názvem Pane 
prezidente zahrál a zazpíval Vraťa Vale-
na. S 90. léty coby érou muzikálů se za 
všechny rozloučila Štěpánka Bořková 
songem z muzikálu Jesus Christ.

Nultá léta 3. tisíciletí. Divákům je 
představila Kateřina Řehořová písní Voda 
živá. Společně se pak všichni účinkující 
rozloučili písní Není nutno autorské dvo-
jice Svěrák Uhlíř. Tím ovšem vystoupení 
skončilo jen napůl. 

Pozornost diváků byla přesměrována z 
pódia na druhou stranu sálu, kde zúčastně-
né čekalo občerstvení v duchu 10 desetiletí 

republiky. Servíroval se např. chléb se solí, 
jako připomínka válečné bídy, topinky 
coby oblíbené jídlo prezidenta Masaryka a 
také tzv. Masarykovy koláčky, které prý 
nikdy nechyběly v Lánech na slavnostní 
tabuli. 30. léta nám představily koblihy, 
jako připomínka Jirotkova nesmrtelného 
románu Saturnin. Ve 40. letech bylo jídlo 
pouze na poukázky, které nikdo neměl, 
takže smůla... 50. letům vévodily karba-
nátky coby pokrm, ve kterém je možno 
maso nahradit v té době dostupnější 
náhražkou, stačí že výsledný karbanátek 
trošku voní po mase. 60. léta - Gothaj 
s cibulí. 70. léta - chlebíčky, jídlo straníků i 
nestraníků servírované na schůzích. K má-
ní byla také oblíbená ruská vejce. 80. léta 
zastupovaly párečky, ty nej prý tehdá pro-

dávali v hospodě U Adamců vždy po prů-
vodu 1. máje. V 90. letech frčely hranolky, 
neboť co je z Ameriky, to je nejlepší. Sou-
časnou éru nám demonstrovala skvělá 
pizza z místní pizzerie. Tuto pestrou nabíd-
ku pokrmů doplňovaly i nápoje: voda, 
melta, cikorka, káva, čaj, pivo, víno, limo.

Celý pestrý program byl dle divác-
kých reakcí povedený. Nicméně jako 
vždy by se to nebylo povedlo, kdyby tolik 
ochotných lidí nepomohlo. Takže velké 
díky patří Marii Weisové a Petře Fialové, 
které zajistily ono náročné menu o 
mnoha chodech, Marušce Řehořové za 
bábovku a pamětnici  p. Ježkové za info o 
počátcích kolchozničení. A samozřejmě i 
účinkujícím, což byli: Adrianka Hoško-
vá, Michaela Chodorová, Alexandra 

Jiřincová, Adéla Konvářová, Evelínka 
Matějovská, Jana Navrátilová, Bára 
Petrášková, Kateřina Řehořová, Danny 
Blank, Honzík Jára a Karel Pavelec. 
Takový skrytý účinkující byla i paní 
učitelka Mikulková, která byť nebyla 
přítomna, děti na vystoupení předem 
připravovala. Za Orly pak Štěpánka 
Bořková, Štěpánka Černá, Pavli Hoško-
vá, Dana Matějovská, Ivet Pohanková, 
Markéta Průchová, Roman Hošek, Jenda 
Nykles, Pepík Švagr a Vraťa Valena.

Fotografie a videa (která budou 
postupně přibývat) je možné zhlédnout 
na www.kasejovice.cz.

Velké poděkování patří též divákům, 
kteří svým elánem přispěli k dobré náladě.                        

  Dana Matějovská

Ve čtvrtek 11. října se u nás na Střed-
ním odborném učilišti v Blatné konala 
akce „Den moderní techniky“. Přípravy 
na tento den se konaly už od pondělí, po 
celém areálu se uklízelo a zkrášlovalo. 
Čtvrteční ráno bylo plné shonu, přijížděli 
vystavovatelé veteránů, nablýskaných 
aut a motocyklů, a zástupci firem, které 
prezentovaly své výrobky a služby. 

Centrum dění bylo ve velké opravá-
renské hale traktorů. Sem přijel i pilot 
Martin Macík se závodním kamionem 
Liaz Dakar, který byl hlavní atrakcí pro 
většinu návštěvníků. Spolu s Petrem 
Luskem, oceňovaným fotografem Rallye 
Dakar, celý den rozdávali podpisy závod-
ním nadšencům. Během dne nás provázel 
moderátor Luboš Voráček z Českého 
rozhlasu České Budějovice.

V areálu učiliště jsme mohli vidět 
unikátní medomet, automat na přezouvá-
ní pneumatik v autodílně SOU Blatná, 
učebnu pro výuku špičkových svářečů, 
hasičskou techniku, výstavu zemědělské 
techniky John Deere a Zetor. Zájemci se 
mohli svézt traktorem Valtra, absolvovat 
zkušební jízdy s automobily Škoda Kodi-
aq a Karoq, v elektromobilu Tesla S, 
mohli se projet na školní čtyřkolce, řídit 
auto na školním trenažéru, řídit modely 

traktorů, ovládat ruční minibagr a další 
atrakce. Den byl určený pro fanoušky 
strojů, techniky, zájemce o studium, 
odborníky i veřejnost. 

V areálu školy byla připravena stano-
viště se soutěžemi. Přijížděly sem školy z 
širokého okolí. Děti zde měly o zábavu 
postaráno. Každý žák mohl získat soutěž-
ní kartu, za kterou si po splnění zajíma-
vých úkolů vyzvedl cenu.

Pro účastníky akce se konala fotosou-
těž. Fotografie umístěné na facebooku 
SOU Blatná dostávaly hlasy. Deset nejlé-
pe hodnocených účastníků bylo odměně-
no hodnotnými věcnými cenami – elek-
tronikou, sadami nářadí a technickými 
modely.

Mně se tato akce líbila, počasí nám 
přálo a doufám, že pěkné zážitky si odná-
šeli všichni, kteří se přišli podívat. Měla 
jsem štěstí, že jsem pod vedením profesi-
onálního fotografa a majitele marketin-
gové firmy mohla celou akci nafotit. 
Fotíte? Já fotím moc ráda, ale pořídit 
ucházející reportážní fotku není lehké. 
Fotograf musí být všude, kde se něco 
děje, a to není legrace.

Tereza Burianová, studentka 1. roč. 
nástavbového studia Podnikání, SOU 
Blatná

Děkujeme všem zúčastněným firmám 
a institucím, které se přímo podílely na 
zajištění programu, nebo jiným způso-
bem tuto akci podpořili:

Jihočeský kraj, Město Blatná, Regio-
nální agrární komora Jihočeského kraje, 
Jihočeská hospodářská komora, Země-
dělský svaz České republiky, KM Racing 
Team Sedlčany, HBT Weld České Budě-
jovice, LIVA Předslavice, STROM Lná-
ře, AGROZET České Budějovice, BP-
Service Blatná, FEIN elektronářadí, 
TOPAGRI Beroun, AUTO Ševčík Stra-
konice, E.ON Česká republika, LEIFHE-
IT Blatná, AISIN Písek, VISHAY Blatná, 
Prillinger Radomyšl, TechFarm České 
Budějovice, Blatenská ryba, Hasiči Blat-
ná, Bidfood Czech Republic Kralupy nad 
Vltavou, Český rozhlas České Budějovi-
ce, soukromí sběratelé veteránů. 

Fotogalerie z akce je na https://-
soublatna.cz/galerie.

 SOU Blatná, foto Tereza Burianová

 

Den moderní techniky 2018 v SOU Blatná

Republika slavila 100. narozeniny
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Marie Čápová, která v krátkém projevu  
připomněla příčiny i dopad 1. světové 
války. S přednáškou na téma Počátky 
demokracie v Kasejovicích pokračoval 
v programu Mgr. Vladimír Červenka. 

Na procházku stoletím návštěvníky 
pozvali členové místního divadla Orel 
spolu s členy pěveckého spolku, dětmi ze 
ZUŠ a dvěma talentovanými kasejovic-
kými zpěvačkami. 

V úvodu se diváci ocitli v roce 1918, 
v době, kdy Československo stálo na 
prahu demokracie. Snad přilákán písní 
Ach synku, synku v podání Dannyho 
Blanka zavítal mezi diváky i sám prezi-
dent Masaryk. Coby zvídavý politik se 
samozřejmě zajímal o vývoj našeho státu 
do roku 2018. A tak jsme mu ono století 
proměn společně představili. 

O událostech 20. let poinformovala 
Štěpánka Černá. A nešlo jen o obecné 
změny v České republice, ale též stavební, 
společenský a kulturní pokrok (či úpadek) 
zde v Kasejovi-cích. Ostatně program 
dále pokračoval v tomto duchu a diváci se 
dozvěděli nejen o proměnách české spo-
lečnosti, ale také o všech významných 
událostech zde v naší obci v každém dese-
tiletí. Změna desetiletí byla dokreslena 
nadto také dobovými oděvy, které si mode-
rátorky bleskově měnily. Ve 20. letech se v 
Kasejovicích stavělo, také zde poprvé 
zazářilo elektrické světlo a jistým pokro-
kem bylo i zřízení tří benzínových pump. 
A jako bonus tentokrát zazněla píseň 
Karla Hašlera Ta naše písnička česká, 
kterou zazpíval Karel Pavelec.

A přišla 30. léta, v Kasejovicích byla 
největší událostí bezesporu stavba a 
otevření nové měšťanské školy. A děly se 
drobné změny… Poštovní úřad byl pře-
stěhován na Velkou Vrčeň, k bankovním 
domům přibyla Živnostenská záložna na 
Růžku a starosta doktor Rudolf Kafka se 
oženil. A pana prezidenta jmenovali 
místní radní čestným občanem Kasejo-
vic. Netřeba dodávat, že velkou radost 
způsobilo, že toto jmenování přijal. Nála-

du let 30. nám dokreslila Jana Navrátilo-
vá s písní Život je jen náhoda, která nejen 
zpívala, ale též zajišťovala klavírní 
doprovod sobě i ostatním interpretům.

Transport všech židovských občanů 
do koncentračního tábora, řada zákazů a 
nařízení, euforie z konce války vystřída-
ná únorem 1948, náhlé úmrtí dlouholeté-
ho lékaře a starosty Rudolfa Kavky.... To 
byla 40. léta v Kasejovicích. Paradoxně 
v tomto těžkém období vznikaly ty nej-
krásnější filmy české kinematografie 
jako je Kristián, Eva tropí hlouposti či 
Škola základ života. A na pódiích zářily 
pěvecké hvězdy jako např. Inka Zemán-
ková, jejíž píseň Ráda zpívám hot zazpí-
vala Štěpánka Bořková.

50. léta nám představila scénka diva-
dla Orel, která diváky zavedla do počátků 
kolektivizace a dala by se vystihnout 
názvem Jak noblesní dámička ke koštěti 
přišla. Nejenže proběhla proměna krasa-
vice na dělný lid, ale do děje byli vtaženi 
také diváci, vyfasovali hrábě a s písní na 
rtech šli budovat socialismus.

JZD Družba překračující normy, 
Šumavan se 115 pracovnicemi, přestavba 
bývalé židovské školy na mateřskou 
školku a stavba tělocvičny, to byly udá-
losti let 60. Zde se představila jako první 
Alexandra Jiřincová s písní Sluníčko, 
sluníčko z divadla Semafor. V písničko-
vém programu pokračovala Barbora 
Petrášková a Adéla Konvářová, ty zazpí-
valy někdejší hit Václava Neckáře a 
Heleny Vondráčkové Stín katedrál. Jako 
připomínku roku 1968 vystoupila Míša 
Chodorová (pro mnohé Míša Dlouhá) 
s písní Marty Kubišové Modlitba pro 
Martu, která si tehdy její interpretací 
zpečetila konec své pěvecké dráhy.

Sedmdesátky představila Dana Matě-
jovská. V Kasejovicích se opět ve velkém 
budovalo, namátkou - vystavěny byly 
bytovky, řadové domy za Šumavanem, 
nová požární zbrojnice a také započato se 
stavbou budovy mateřské školy. Co se 
hrálo a zpívalo v 70. letech, nám předvedl 
jednak Honzík Jára s písní Petra Nováka 
Bláznova ukolébavka a pak Karel Pave-

lec s písněmi Holubí dům od Jiřího Sche-
lingera a Snad jsem to zavinil já z dílny  
legendárního Olympiku.

80. léta v Kasejovicích, to byla doba 
velké slávy místního JZD, které dle slu-
šovického vzoru vybudovalo výstavní 
motorest. Hudebně nám tato léta připo-
mněly Adrianka Hošková a Bára Petráš-
ková hitem 80. let Holky z naší školky. 
Mezi přítomné se vetřel též poměrně 
vlezlý vekslák, který se pokoušel potají 
prodat přítomným bony... Za šest. To se 
mu nakonec nepovedlo, diváci neměli 
zájem a moderátorka právě skládala již 
třetí patro Rubikovy kostky a na takové 
riskantní obchody prostě neměla čas ani 
náladu... Ostatně, v tomto desetiletí byl 
pan prezident Masaryk, již tak zklamaný 
z událostí jako znárodnění, okupace 
v roce 1968 a podobných politických 
zvratů, nemile překvapen dotazem mode-
rátorky, kdože vlastně je a jejím násled-
ným překvapením, že někdo tohoto 
jména byl prezidentem, když se o tom ve 
škole nikdy neučila...

Devadesátá léta v Kasejovicích stejně 
jako jinde představovala radikální změnu 
společenského systému. Prvním polisto-
padovým starostou byl zvolen Ota Balek, 
v dalších volbách pak Marie Čápová. A 
začaly se ve velkém rekonstruovat 
památky, opraven byl kostel, radnice, 
kapličky a synagoga. Co se týče umělec-
ké tvorby, 90. léta nám představila nej-
prve Evelínka Matějovská s básní Jarka 
Nohavici Když byl Pepa ještě mladý. 
Další píseň s příznačným názvem Pane 
prezidente zahrál a zazpíval Vraťa Vale-
na. S 90. léty coby érou muzikálů se za 
všechny rozloučila Štěpánka Bořková 
songem z muzikálu Jesus Christ.

Nultá léta 3. tisíciletí. Divákům je 
představila Kateřina Řehořová písní Voda 
živá. Společně se pak všichni účinkující 
rozloučili písní Není nutno autorské dvo-
jice Svěrák Uhlíř. Tím ovšem vystoupení 
skončilo jen napůl. 

Pozornost diváků byla přesměrována z 
pódia na druhou stranu sálu, kde zúčastně-
né čekalo občerstvení v duchu 10 desetiletí 

republiky. Servíroval se např. chléb se solí, 
jako připomínka válečné bídy, topinky 
coby oblíbené jídlo prezidenta Masaryka a 
také tzv. Masarykovy koláčky, které prý 
nikdy nechyběly v Lánech na slavnostní 
tabuli. 30. léta nám představily koblihy, 
jako připomínka Jirotkova nesmrtelného 
románu Saturnin. Ve 40. letech bylo jídlo 
pouze na poukázky, které nikdo neměl, 
takže smůla... 50. letům vévodily karba-
nátky coby pokrm, ve kterém je možno 
maso nahradit v té době dostupnější 
náhražkou, stačí že výsledný karbanátek 
trošku voní po mase. 60. léta - Gothaj 
s cibulí. 70. léta - chlebíčky, jídlo straníků i 
nestraníků servírované na schůzích. K má-
ní byla také oblíbená ruská vejce. 80. léta 
zastupovaly párečky, ty nej prý tehdá pro-

dávali v hospodě U Adamců vždy po prů-
vodu 1. máje. V 90. letech frčely hranolky, 
neboť co je z Ameriky, to je nejlepší. Sou-
časnou éru nám demonstrovala skvělá 
pizza z místní pizzerie. Tuto pestrou nabíd-
ku pokrmů doplňovaly i nápoje: voda, 
melta, cikorka, káva, čaj, pivo, víno, limo.

Celý pestrý program byl dle divác-
kých reakcí povedený. Nicméně jako 
vždy by se to nebylo povedlo, kdyby tolik 
ochotných lidí nepomohlo. Takže velké 
díky patří Marii Weisové a Petře Fialové, 
které zajistily ono náročné menu o 
mnoha chodech, Marušce Řehořové za 
bábovku a pamětnici  p. Ježkové za info o 
počátcích kolchozničení. A samozřejmě i 
účinkujícím, což byli: Adrianka Hoško-
vá, Michaela Chodorová, Alexandra 

Jiřincová, Adéla Konvářová, Evelínka 
Matějovská, Jana Navrátilová, Bára 
Petrášková, Kateřina Řehořová, Danny 
Blank, Honzík Jára a Karel Pavelec. 
Takový skrytý účinkující byla i paní 
učitelka Mikulková, která byť nebyla 
přítomna, děti na vystoupení předem 
připravovala. Za Orly pak Štěpánka 
Bořková, Štěpánka Černá, Pavli Hoško-
vá, Dana Matějovská, Ivet Pohanková, 
Markéta Průchová, Roman Hošek, Jenda 
Nykles, Pepík Švagr a Vraťa Valena.

Fotografie a videa (která budou 
postupně přibývat) je možné zhlédnout 
na www.kasejovice.cz.

Velké poděkování patří též divákům, 
kteří svým elánem přispěli k dobré náladě.                        

  Dana Matějovská

Ve čtvrtek 11. října se u nás na Střed-
ním odborném učilišti v Blatné konala 
akce „Den moderní techniky“. Přípravy 
na tento den se konaly už od pondělí, po 
celém areálu se uklízelo a zkrášlovalo. 
Čtvrteční ráno bylo plné shonu, přijížděli 
vystavovatelé veteránů, nablýskaných 
aut a motocyklů, a zástupci firem, které 
prezentovaly své výrobky a služby. 

Centrum dění bylo ve velké opravá-
renské hale traktorů. Sem přijel i pilot 
Martin Macík se závodním kamionem 
Liaz Dakar, který byl hlavní atrakcí pro 
většinu návštěvníků. Spolu s Petrem 
Luskem, oceňovaným fotografem Rallye 
Dakar, celý den rozdávali podpisy závod-
ním nadšencům. Během dne nás provázel 
moderátor Luboš Voráček z Českého 
rozhlasu České Budějovice.

V areálu učiliště jsme mohli vidět 
unikátní medomet, automat na přezouvá-
ní pneumatik v autodílně SOU Blatná, 
učebnu pro výuku špičkových svářečů, 
hasičskou techniku, výstavu zemědělské 
techniky John Deere a Zetor. Zájemci se 
mohli svézt traktorem Valtra, absolvovat 
zkušební jízdy s automobily Škoda Kodi-
aq a Karoq, v elektromobilu Tesla S, 
mohli se projet na školní čtyřkolce, řídit 
auto na školním trenažéru, řídit modely 

traktorů, ovládat ruční minibagr a další 
atrakce. Den byl určený pro fanoušky 
strojů, techniky, zájemce o studium, 
odborníky i veřejnost. 

V areálu školy byla připravena stano-
viště se soutěžemi. Přijížděly sem školy z 
širokého okolí. Děti zde měly o zábavu 
postaráno. Každý žák mohl získat soutěž-
ní kartu, za kterou si po splnění zajíma-
vých úkolů vyzvedl cenu.

Pro účastníky akce se konala fotosou-
těž. Fotografie umístěné na facebooku 
SOU Blatná dostávaly hlasy. Deset nejlé-
pe hodnocených účastníků bylo odměně-
no hodnotnými věcnými cenami – elek-
tronikou, sadami nářadí a technickými 
modely.

Mně se tato akce líbila, počasí nám 
přálo a doufám, že pěkné zážitky si odná-
šeli všichni, kteří se přišli podívat. Měla 
jsem štěstí, že jsem pod vedením profesi-
onálního fotografa a majitele marketin-
gové firmy mohla celou akci nafotit. 
Fotíte? Já fotím moc ráda, ale pořídit 
ucházející reportážní fotku není lehké. 
Fotograf musí být všude, kde se něco 
děje, a to není legrace.

Tereza Burianová, studentka 1. roč. 
nástavbového studia Podnikání, SOU 
Blatná

Děkujeme všem zúčastněným firmám 
a institucím, které se přímo podílely na 
zajištění programu, nebo jiným způso-
bem tuto akci podpořili:

Jihočeský kraj, Město Blatná, Regio-
nální agrární komora Jihočeského kraje, 
Jihočeská hospodářská komora, Země-
dělský svaz České republiky, KM Racing 
Team Sedlčany, HBT Weld České Budě-
jovice, LIVA Předslavice, STROM Lná-
ře, AGROZET České Budějovice, BP-
Service Blatná, FEIN elektronářadí, 
TOPAGRI Beroun, AUTO Ševčík Stra-
konice, E.ON Česká republika, LEIFHE-
IT Blatná, AISIN Písek, VISHAY Blatná, 
Prillinger Radomyšl, TechFarm České 
Budějovice, Blatenská ryba, Hasiči Blat-
ná, Bidfood Czech Republic Kralupy nad 
Vltavou, Český rozhlas České Budějovi-
ce, soukromí sběratelé veteránů. 

Fotogalerie z akce je na https://-
soublatna.cz/galerie.

 SOU Blatná, foto Tereza Burianová

 

Den moderní techniky 2018 v SOU Blatná

Republika slavila 100. narozeniny
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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Škoda hájíčku, škoda tvé krásy, 
včera zelenal ses, dneska opadal jsi. 

Říkáme si, učíme se a zkoumáme změny 
v přírodě na společných vycházkách 
kolem školky. Rána jsou šedivá, stromy 
začínají ztrácet svoje barevné kabátky, je 
znát slábnoucí síla sluníčka a zároveň 
sílící vítr. Příroda začíná být chudší o 
zpěv ptáků, kteří se dávno vydali na cestu 
do teplých krajin. Všichni ve školce se 
těšíme na tradiční podzimní akce. 

Hurá, jdeme pouštět draka, vyrábíme 
dráčky z papíru, hrajeme dračí hry a 
v závěru týdne nás čekala společná 
DRAKIÁDA  s rodiči. Hulačů louka opět 
ožila velkou spoustou veselých draků. 
My děti jsme se předháněly, komu drak 
vyletí nejvýš. Víte, že i dráčci bývají 

neposlušní? Všichni jsme si společné 
dračí létání moc užívali. Spokojeni a 
s odměnou od dráčka jsme se rozcházeli 
domů. 

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ... zpívá-
me a hrajeme si na pekaře. Pečeme posví-
censké placičky,  zdobíme je a jdeme za 
babičkami a dědečky do DPS, kde si 
společně zazpíváme a popřejeme krásné 
posvícení. 

Aby podzim nebyl smutný, navštívili 
naší školičku KLAUN A JEHO KAMA-
RÁDI. Byl to cirkus jak se patří. Klaun 
s artistkou žonglovali s kuželkami, míčky 
a obručemi, kouzly, nechyběla krasojízda 
na jednokolce a samozřejmě akrobatické 
vystoupení pejska. Všichni jsme se nále-
žitě bavili a artisty jsme odměnili velkým 
potleskem. 

DÝŇOVÁNÍ – hrajeme si s dýnička-
mi. Maminky a tatínkové si s námi přišli 
společně pohrát a v jejich šikovných 
rukách vznikaly kouzelné hlavičky – 
dýničky, strašidýlka, draci a příšerky. 
Některými jsme si vyzdobili školičku. 

Pozor, pozor, ZÁCHRANÁŘ VE 
ŠKOLCE! Beseda se záchranářem, který 
nás seznamoval s pravidly první pomoci, 
jak se zachovat, když budeme svědky 
nehody nebo úrazu a co správně udělat. 
Známe číslo 155. I když jsme ještě malí 
školáčci, můžeme v nebezpečí pomoci.

Co zajímavého nám přinese měsíc 
listopad, uvidíme...

 Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 
Všechny děti počítají, 
ale jen ty, co se ptají, 

poznávají SVĚT.

DOBRÁ RADA PRO CHOVÁNÍ 
V PŘÍRODĚ: „Raduj se z přírodní krásy, 
nenič ji nešetrným zásahem”.

                     Ledvinová Ivana, 
                       ředitelka mateřské školy

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :

&  James Patterson: Šťastné a veselé
&  James Patterson: Jedenáctá rozhodne
&  Jaroslav Kuťák: Sklepy architekta Hellera
&  Stanislav Češka: Případ podivného gombíku
&  Vladimír Červenka a kol.: Lnáře 1318–2018
&  Arne Dahl: Až na vrchol hory
&  Shari Lapena: Manželé odvedle
&  Irena Kaftanová: O Josífkovi
&  Pohádky o sněžných vílách

Záchranář, nakreslila Eva Chlandová 

Na začátku nového školního roku 
jsme v 1. oddělení ŠD přivítali prvňáčky, 
které čekalo spousta nového: v následují-
cím čase se hlavně formou her seznamo-
vali nejenom se staršími dětmi, což zvlád-
li na jedničku, ale také s novým prostře-
dím – školou. Poznávali  prostory školní 
budovy a učili se orientovat nejen ve škole 
a ve školní jídelně, ale i v okolí školy.

Protože letošní podzimní  počasí nám 
„hodně“ přálo, všechny děti si mohly 
dostatečně užít pobytu venku, ať už 
chvilkami na hřišti za knihovnou, tak 
hlavně časem stráveným  na školní zahra-
dě. Tady sportovci hráli fotbal, stavaři 
stavěli dálnice a tunely na pískovišti, 
další si užívali skákání na trampolíně, 
hráli si se švihadly, kreslili chodníkovými 
křídami, házeli si míčem, vybarvovali 
omalovánky a sbírali spadané ořechy, 
které využijeme při vánočním vyrábění.

I přes krásné počasí  jsme se věnovali 
společné četbě pohádek a příběhů, hrám 
v kruhu na židličkách i na zemi, malování 

i vyrábění. Použili jsme barevný karton 
na ovoce, houby, listy, draky, „pekli” 
jsme hnětýnky… Z kartonu a papírových 
talířů jsme vyráběli dýně a jednu, od pana 
Tesaře ze Lnář, jsme  vydlabávali a vyře-
závali. Domů si děti na svátek Halloween 
odnášely  ducha vyrobeného z plechovek 
od kompotů. Nezapomněli jsme ani na 

přírodniny. Ze šišek si čtvrťáci vyráběli 
ježky, použili jsme také spadané listy, 
kaštany a žaludy. 

V pondělí 12. listopadu přijede Diva-
dlo Řimbaba z Plzně s pohádkou Ledová 
královna, která nás jistě naladí na blížící 
se předvánoční čas .

     Šárka Vocelková

Podzim ve školní družině

Informace z kasejovické knihovny

Stejně jako v uplynulých školních 
letech se i v tomto školním roce žáci 
kasejovické základní školy vydali do 
bavorského Zwieselu. S tímto městem 
pojí kasejovickou školu spolupráce s par-
tnerskou školou Mittelschule Zwiesel. 
Tato spolupráce byla navázána v roce 
2007 u příležitosti návštěvy výstavy 
„Bavorsko – Čechy: 1 500 let soused-
ství“. Od roku 2008 tak obě školy zorga-
nizovaly deset společných projektů. 

Vlastní realizaci projektu předcháze-
lo zpracování a podání projektové žádos-
ti v první polovině roku 2018. Projektová 
žádost byla schválena a podpořena. 
Základní škola Kasejovice získala na 
realizaci projektu Kasejovice – Zwiesel 
2018 finanční prostředky ve výši 30 000 
Kč. První část projektu se uskutečnila ve 
spolkové zemi Bavorsko, kam žáci se 
svými učiteli zavítali ve dnech 9. – 11. 
října. Partnerskou školou ve Zwieselu 
byl pro kasejovické žáky připraven boha-
tý program. První den se kasejovičtí žáci 
společně s bavorskými žáky vydali do 

zoologické zahrady ve Straubingu (Tier-
garten Straubing). Během tří hodin se 
žáci mohli seznámit se zvířaty z celého 
světa. Krása a rozmanitost zoologické 
zahrady byla umocněna prosluněným 
podzimním počasím. Druhý den se žáci 
vypravili do bavorského venkovního 
muzea v Tittlingu (Museumsdorf Tittlin-
g). Zde se žáci mohli seznámit s životem 
našich předků v předchozích stoletích. 
Po prohlídce muzea se žáci přepravili do 
Pasova, kde měli prostor jak k prohlídce 
města, tak menším nákupům. Třetí den 
strávili žáci v bavorském městečku Zwie-
selu. Zde se jich ujali sami žáci, kteří je 
provedli po škole a následně se s nimi 
vydali do regionálního muzea. 

Druhá část realizace projektu Kasejo-
vice – Zwiesel 2018 proběhla 23. října na 
půdě kasejovické základní školy. Pro 
bavorské žáky byl připraven keramický 
workshop, při kterém si žáci vyzkoušeli 
práci s keramickou hlínou. Tato aktivita 
se u žáků z partnerské školy těší vždy 
velké oblibě. Tentokrát si žáci vyrobili 

misku ve tvaru listu. Návštěvu zakončili 
bavorští žáci v prohlídkou zámeckého 
parku v nedaleké Blatné. 

Díky tomuto projektu měli žáci opět 
možnost seznámit se s historií, zvyky, 
tradicemi a životem na obou stranách 
česko-německé hranice a vyzkoušet si 
své jazykové dovednosti v praxi. 
 Mgr. Štěpánka Löffelmannová,   
                          ředitelka ZŠ Kasejovice 

Již v minulém čísle Kasejovických novin jsem informovala 
o mimořádném úspěchu, kterého dosáhli kasejovičtí žáci 
v Okresním kole v přespolním běhu v Chlumčanech: postoupili 
z 1. místa do krajského kola v Tachově. 

9. 10. se tedy naši závodníci vydali do Tachova ve složení 
Lukáš Mála, Martin Lála, Filip Arnošt, Filip Konvář  a Patrik 
Mašek. Závodilo se v areálu bývalého koupaliště. Terén byl sice 
rovinatý, ale točitý, podloží bylo velmi měkké, což přispělo 
k tomu, že závod byl pro všechny velmi náročný. Běžci měli 
před sebou 2000 m dlouhou trať. Nejlépe si z našich chlapců 
vedl Filip Arnošt, z celkového počtu 32 závodníků se umístil na 
5. místě, Lukáš Mála skončil na 9. místě. Ze šesti zúčastněných 
družstev nakonec naši závodníci skončili jako družstvo čtvrtí, 
což je výborný výsledek. Vezměme v úvahu, že soupeři byli 
výběrem celého Plzeňského kraje. Uvidíme, zda se nám bude 
dařit i v příštích letech úspěch zopakovat.                                

     Jaroslava Mlsová

Přespolní běh v Tachově – Krajské finále

Kasejovičtí žáci poznávali bavorské zajímavosti
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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Škoda hájíčku, škoda tvé krásy, 
včera zelenal ses, dneska opadal jsi. 

Říkáme si, učíme se a zkoumáme změny 
v přírodě na společných vycházkách 
kolem školky. Rána jsou šedivá, stromy 
začínají ztrácet svoje barevné kabátky, je 
znát slábnoucí síla sluníčka a zároveň 
sílící vítr. Příroda začíná být chudší o 
zpěv ptáků, kteří se dávno vydali na cestu 
do teplých krajin. Všichni ve školce se 
těšíme na tradiční podzimní akce. 

Hurá, jdeme pouštět draka, vyrábíme 
dráčky z papíru, hrajeme dračí hry a 
v závěru týdne nás čekala společná 
DRAKIÁDA  s rodiči. Hulačů louka opět 
ožila velkou spoustou veselých draků. 
My děti jsme se předháněly, komu drak 
vyletí nejvýš. Víte, že i dráčci bývají 

neposlušní? Všichni jsme si společné 
dračí létání moc užívali. Spokojeni a 
s odměnou od dráčka jsme se rozcházeli 
domů. 

TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ... zpívá-
me a hrajeme si na pekaře. Pečeme posví-
censké placičky,  zdobíme je a jdeme za 
babičkami a dědečky do DPS, kde si 
společně zazpíváme a popřejeme krásné 
posvícení. 

Aby podzim nebyl smutný, navštívili 
naší školičku KLAUN A JEHO KAMA-
RÁDI. Byl to cirkus jak se patří. Klaun 
s artistkou žonglovali s kuželkami, míčky 
a obručemi, kouzly, nechyběla krasojízda 
na jednokolce a samozřejmě akrobatické 
vystoupení pejska. Všichni jsme se nále-
žitě bavili a artisty jsme odměnili velkým 
potleskem. 

DÝŇOVÁNÍ – hrajeme si s dýnička-
mi. Maminky a tatínkové si s námi přišli 
společně pohrát a v jejich šikovných 
rukách vznikaly kouzelné hlavičky – 
dýničky, strašidýlka, draci a příšerky. 
Některými jsme si vyzdobili školičku. 

Pozor, pozor, ZÁCHRANÁŘ VE 
ŠKOLCE! Beseda se záchranářem, který 
nás seznamoval s pravidly první pomoci, 
jak se zachovat, když budeme svědky 
nehody nebo úrazu a co správně udělat. 
Známe číslo 155. I když jsme ještě malí 
školáčci, můžeme v nebezpečí pomoci.

Co zajímavého nám přinese měsíc 
listopad, uvidíme...

 Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. 
Všechny děti počítají, 
ale jen ty, co se ptají, 

poznávají SVĚT.

DOBRÁ RADA PRO CHOVÁNÍ 
V PŘÍRODĚ: „Raduj se z přírodní krásy, 
nenič ji nešetrným zásahem”.

                     Ledvinová Ivana, 
                       ředitelka mateřské školy

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :

&  James Patterson: Šťastné a veselé
&  James Patterson: Jedenáctá rozhodne
&  Jaroslav Kuťák: Sklepy architekta Hellera
&  Stanislav Češka: Případ podivného gombíku
&  Vladimír Červenka a kol.: Lnáře 1318–2018
&  Arne Dahl: Až na vrchol hory
&  Shari Lapena: Manželé odvedle
&  Irena Kaftanová: O Josífkovi
&  Pohádky o sněžných vílách

Záchranář, nakreslila Eva Chlandová 

Na začátku nového školního roku 
jsme v 1. oddělení ŠD přivítali prvňáčky, 
které čekalo spousta nového: v následují-
cím čase se hlavně formou her seznamo-
vali nejenom se staršími dětmi, což zvlád-
li na jedničku, ale také s novým prostře-
dím – školou. Poznávali  prostory školní 
budovy a učili se orientovat nejen ve škole 
a ve školní jídelně, ale i v okolí školy.

Protože letošní podzimní  počasí nám 
„hodně“ přálo, všechny děti si mohly 
dostatečně užít pobytu venku, ať už 
chvilkami na hřišti za knihovnou, tak 
hlavně časem stráveným  na školní zahra-
dě. Tady sportovci hráli fotbal, stavaři 
stavěli dálnice a tunely na pískovišti, 
další si užívali skákání na trampolíně, 
hráli si se švihadly, kreslili chodníkovými 
křídami, házeli si míčem, vybarvovali 
omalovánky a sbírali spadané ořechy, 
které využijeme při vánočním vyrábění.

I přes krásné počasí  jsme se věnovali 
společné četbě pohádek a příběhů, hrám 
v kruhu na židličkách i na zemi, malování 

i vyrábění. Použili jsme barevný karton 
na ovoce, houby, listy, draky, „pekli” 
jsme hnětýnky… Z kartonu a papírových 
talířů jsme vyráběli dýně a jednu, od pana 
Tesaře ze Lnář, jsme  vydlabávali a vyře-
závali. Domů si děti na svátek Halloween 
odnášely  ducha vyrobeného z plechovek 
od kompotů. Nezapomněli jsme ani na 

přírodniny. Ze šišek si čtvrťáci vyráběli 
ježky, použili jsme také spadané listy, 
kaštany a žaludy. 

V pondělí 12. listopadu přijede Diva-
dlo Řimbaba z Plzně s pohádkou Ledová 
královna, která nás jistě naladí na blížící 
se předvánoční čas .

     Šárka Vocelková

Podzim ve školní družině

Informace z kasejovické knihovny
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selu. Zde se jich ujali sami žáci, kteří je 
provedli po škole a následně se s nimi 
vydali do regionálního muzea. 

Druhá část realizace projektu Kasejo-
vice – Zwiesel 2018 proběhla 23. října na 
půdě kasejovické základní školy. Pro 
bavorské žáky byl připraven keramický 
workshop, při kterém si žáci vyzkoušeli 
práci s keramickou hlínou. Tato aktivita 
se u žáků z partnerské školy těší vždy 
velké oblibě. Tentokrát si žáci vyrobili 

misku ve tvaru listu. Návštěvu zakončili 
bavorští žáci v prohlídkou zámeckého 
parku v nedaleké Blatné. 

Díky tomuto projektu měli žáci opět 
možnost seznámit se s historií, zvyky, 
tradicemi a životem na obou stranách 
česko-německé hranice a vyzkoušet si 
své jazykové dovednosti v praxi. 
 Mgr. Štěpánka Löffelmannová,   
                          ředitelka ZŠ Kasejovice 

Již v minulém čísle Kasejovických novin jsem informovala 
o mimořádném úspěchu, kterého dosáhli kasejovičtí žáci 
v Okresním kole v přespolním běhu v Chlumčanech: postoupili 
z 1. místa do krajského kola v Tachově. 

9. 10. se tedy naši závodníci vydali do Tachova ve složení 
Lukáš Mála, Martin Lála, Filip Arnošt, Filip Konvář  a Patrik 
Mašek. Závodilo se v areálu bývalého koupaliště. Terén byl sice 
rovinatý, ale točitý, podloží bylo velmi měkké, což přispělo 
k tomu, že závod byl pro všechny velmi náročný. Běžci měli 
před sebou 2000 m dlouhou trať. Nejlépe si z našich chlapců 
vedl Filip Arnošt, z celkového počtu 32 závodníků se umístil na 
5. místě, Lukáš Mála skončil na 9. místě. Ze šesti zúčastněných 
družstev nakonec naši závodníci skončili jako družstvo čtvrtí, 
což je výborný výsledek. Vezměme v úvahu, že soupeři byli 
výběrem celého Plzeňského kraje. Uvidíme, zda se nám bude 
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Kasejovičtí žáci poznávali bavorské zajímavosti
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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. 11. 2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 12. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 12/2018 do 30. 11. 2018.                                         

ź Prodám tříkolku 3 v 1 od 10 měsíců věku, barva 

tyrkysová, nepoškozená. Tel. 731 854 834.
ź Prodám pšenici, tel .731 854 834.
ź Prodám čalouněnou sedací soupravu 3+2+1 (trojmístná 

je rozkládací), tmavě zelené čalounění. Cena 3.400 Kč. 

Tel. 604 786 917. Vlastní odvoz nutný.

Obnovená studánka sv. Vojtěcha

Rabbit 
- akce do 24. listopadu

ź vepřová kýta bez kosti 89,90 Kč/kg
ź vepřová krkovice s kostí 89,90 Kč/kg
ź kuřecí prsní řízek 119,90 Kč/kg
ź vejce 2,50 Kč/ks
ź uzená kuřecí stehna 100 g/ 5.90 Kč

Kadeřnictví Iveta Kasejovice
Objednávky na tel. 602 763 419.

Hodinový manžel

Zahrada, domácnost, dílna, 
vozidla, doprava, opravy, údržba, 

výpomoc, poradenství

Vladimír Prager

Hajany 45, Blatná   
Tel: 608 329 535

Mail: vladaprager@seznam.cz

Pizzerie U Pejska a Kočičky
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

Otevírací doba:
Pondělí - Zavřeno

Úterý - dočasně zavřeno
Středa - pátek - 11.30 - 19.30

Sobota - 11.30 - 21.00
Neděle - 11.30 - 19.30


