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

Kasejovice slavily výročí konce druhé světové války

V pondělí 6. května si město Kasejovice připomnělo konec druhé světové války
a osvobození tohoto místa americkou
armádou. Vzpomínkovou akci zahájila
starostka města Marie Čápová společně
s místostarostou Václavem Jakubčíkem
a senátorem Václavem Chaloupkem u pomníku v parku. Zahájení oslav se zúčastnili
členové klubu Přátel 4. obrněné divize,
žáci základní školy, členové retrodivadla
Orel a veřejnost. Po recitaci básní v podání
žákyň deváté třídy a proslovu starostky
Marie Čápové byl k pomníku položen
věnec. Vzpomínkový akt byl zakončen
zpěvem české hymny. Na housle mladé
zpěvačky doprovázela Jana Navrátilová.
Oslavy osvobození pokračovaly na
kasejovickém náměstí, kde starostka
města přivítala plzeňského senátora Václava Chaloupka, kterého mnozí znají

nejen z politického dění, ale zejména jako
režiséra, scénáristu, publicistu a autora
dětských večerníčků. Na kasejovickém
náměstí starostka města všem přítomným
připomněla útrapy celosvětového konfliktu a jeho následky. Václav Chaloupek ve
své promluvě neopomněl zdůraznit, jak
důležité je znát dějiny a umět se z nich
poučit. Mladé vyzval k tomu, aby se zajímali o politiku, neboť to budou právě oni,
kdo za pár let budou rozhodovat o tom,
jakým směrem se bude Česká republika
ubírat. Po přednesených proslovech položili členové klubu Přátel 4. obrněné divize
věnec k památníku na náměstí. Po zaznění
české a americké hymny následovala
prohlídka historické vojenské techniky.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a organizaci letošních oslav podíleli.
Štěpánka Löffelmannová

Retro divadlo Orel zavítalo do Žinkov

Tak zase za rok
na Bílou sobotu
Na Bílou sobotu 23.4. uspořádala
Komunitní škola Kasejovice za finančního
přispění Města Kasejovice již třetí ročník
velikonočního výšlapu ke studánce sv.
Vojtěcha v Berandubu. Hned po svátečním
obědě vyrazilo z Kasejovic a Polánky
kolem padesáti účastníků, aby alespoň na
chvilku rozhýbali tělo během svátků.
Oproti minulým ročníkům čekalo na
účastníky pochodu milé překvapení
v podobě nově upraveného okolí
studánky a obrázku sv. Vojtěcha, na
kterém se podíleli: paní Miluška
Pohanková, pan Stanislav Hrbek a hasiči
z Polánky. Tradiční první zastavení
odstartoval stylový přípitek - vaječný
koňak pro dospělé a čokoládová vajíčka
pro děti.
Pak už vedly kroky turistů na kopec
Čihadlo, kde se děti zapojily do hodu
velikonočním vajíčkem. Za bujarého
křiku dětí létala vajíčka vzduchem
a v jednu chvíli to vypadalo, že soutěž
nebude mít konce.

Jednoho krásného sobotního odpoledne
se kasejovičtí Orlové vypravili se svojí
prvorepublikovou módní přehlídkou do
Domu klidného stáří v Žinkovech.
Prvoplánově byla tato akce plánována
jako dárek ke krásným kulatým narozeninám paní Věry Panuškové z Oselec. Přesto
přehlídka potěšila řadu dalších seniorů, kteří
mohli zavzpomínat na svá mladá léta, kdy
dámy vycházely pouze s kloboučkem na
hlavě a pánové nosili dobře padnoucí obleky.
Dana Matějovská
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Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o pronájem bytu v domě
Řesanice čp. 11
ź ukončení nájemní smlouvy p. xxx
v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích k 13.4.2019
ź skutečnost, že nejsou vytvořeny podmínky pro pronájem společenskokulturního centra v Kasejovicích
k soukromým účelům
ź požadavky p. xxx ve věci přístupových cest k pozemkům
ź stanovisko p. xxx k prodeji pozemků
parc. č. 1151/1, parc. č. 1151/6, parc.
č. 1151/5 a parc. č. 170/3 v k.ú.
Kasejovice za účelem bytové výstavby
ź informaci Nadace ČEZ o uzavření
projektu „Dětské hřiště v Kasejovicích“

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź návrh Základní školy Kasejovice na
vyřazení dlouhodobého drobného
hmotného majetku a majetku operativní evidence
ź pronájem pozemku parc. č. 957 v k.ú.
Polánka u Kasejovic o výměře 3 176
m2 (rybník Malý Žabokrk) p. xxx za
cenu 1 000 Kč/rok za účelem chovu
ryb a schvaluje návrh nájemní smlouvy
ź pronájem části pozemku parc. č.
1604/18 v k.ú. Kasejovice o výměře
cca 98 m2 za cenu 7 Kč/m2/rok p. xxx a
schvaluje návrh nájemní smlouvy
ź vyhlášení záměru pronájmu pozemku
parc. č. 25 o výměře 207 m2 v k.ú. Újezd
u Kasejovic s následným prodejem
ź vyhlášení záměru pronájmu pozemku Jmenuje:
parc. č. 1755 o výměře 52 m2 v k.ú. ź komisi pro otevírání a posuzování
nabídek na stavební práce projektu
Kasejovice s následným prodejem
„Kasejovice, stodola v areálu bývaléź pronájem bytové jednotky č. 12 v doho špýcharu“ ve složení: Ing. Václav
mě s pečovatelskou službou v KasejoJakubčík,
Jiří Slavíček, Alena Vochovicích p. xxx
vá a Ing. L'ubica Kotoučková
ź nákup automobilu značky Dacia Dokker Van pro pečovatelskou službu na ź komisi pro aktualizaci knihovního
fondu obecní knihovny v Kasejovizákladě výběrového řízení, financocích
ve složení: Dana Matějovská,
vaného z dotačního programu IROP
Mgr. Štěpánka Löffelmannová a Mgr.
MAS Pošumaví a schvaluje nákup
Iveta Flajšmanová
automobilu značky Dacia Dokker pro
potřeby města Kasejovice
Projednala:
ź nabídku Plzeňského kraje na umístění
Neschvaluje:
zařízení pro měření rychlosti a moniź pronájem bytu v domě s pečovateltoring projíždějících vozidel v obci
skou službou v Kasejovicích p. xxx
Kasejovice z dotačního projektu
Plzeňského
kraje „Klidné příhraničí“
Souhlasí:
s tím, že o umístění zařízení nemá
ź s připojením dešťových vod z domu
zájem
čp. 53 v Kladrubcích do stávající
dešťové kanalizace

Tak zase za rok
na Bílou sobotu
(dokončení na straně 2)
(dokončení ze str. 1)
Bio vajíčka z chovu pana Jaroslava
Skuhravého z Kasejovic byla natolik
odolná proti rozbití, že až několikátý hod
do výšky pod taktovkou Petera Ševčíka
klání zakončil.
Mírně odpočatí dospělí a rozdováděné
děti pak zamířili na náves do Polánky do
místní Vokurkovny, kde bylo poslední
zastavení pochodu. Polánecké kulturní
zařízení se zde na chvíli proměnilo na
malou galerii obrazů z dílny paní Milušky
Pohankové, která zahájila výstavu přestřižením pásky. Na třiceti metrech čtverečních se tak všichni ocitli kousek od kostela v Řesanicích, uprostřed rybníků a květinových zátiší, nebo se setkali tváří v tvář, byť jen na portrétu, s místními lidičkami jako Otou Balkem, Vraťou Valenou,
samotnou autorkou obrazů a dalšími.
A protože rodina Pohankových ovládá
nejen umělecké směry, ale i ty gurmánské, následovalo mezi obrazy malé občerstvení a ochutnávka Pohankovice.
A že venku svítilo sluníčko a pod
pergolou plápolal oheň, zbyla ještě
chvilka na opečení buřtů a poklábosení se
známými. Tak zase za rok na Bílou
sobotu u studánky sv. Vojtěcha! -mr-

Exkurze do spalovny odpadů v Chotíkově
Žáci 6. a 7. třídy navštívili v rámci EVVO dne 17.4. ZEVO
Plzeň – spalovnu odpadů v Chotíkově, která se řadí svými provozními a ekologickými parametry ke špičkovým technologickým
zařízením podobného typu v Evropě. Její provoz je ekologický,
jedná se o nejefektivnější způsob využití směsného a průmyslového odpadu k výrobě energie. ZEVO totiž dodává teplo prostřednictvím horkovodu do Plzně. Žáci si nejprve prohlédli svezený
odpad a pak se v informačním středisku dozvěděli princip jeho
spalování. Aby vše neprobíhalo jen teoreticky, mohli si na různých
interaktivních hrách a zařízeních vyzkoušet, jak vše funguje, co si
z výkladu pamatují nebo si sami sestavit model spalovny. Pak
nasadili bezpečnostní přilby a vydali se na krátkou exkurzi do
provozu, kde je asi nejvíce překvapilo řídicí středisko plné obrazovek, kamer, počítačů a jiných technických vymožeností. Ono totiž
všechno bezpečně zařídit není tak jednoduché a vyžaduje neustálou kontrolu. Žáci si odnesli představu, že odpadu je v dnešní době
opravdu mnoho a takto se dá alespoň nějak zužitkovat.
Mgr. Iveta Flajšmanová

V neděli 16. června 2019 projede
Kasejovicemi parní lokomotiva.
Příjezd vlaku do Kasejovic: 11. 41 hod.
(zde se vlak zdrží čerpáním vody)
Odjezd směr Nepomuk: ve 12 hod.

V rámci akce:
Prodej nové publikace Železnice na Blatensku 18992019 autora Martina Žabky
Divadlo Orel
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Kasejovický Židák rozzářila
hořící čarodějnice

Rybářské závody v Nezdřevě nepotřebují vítěze
Poslední den v dubnu vzplála na
kopci Židáku hranice s tradiční čarodějnicí. Magickou noc odstartovalo po
sedmé večer zdobení májky a opékání
buřtů. O celou akci se jako každým
rokem vzorně postarali místní hasiči pod
vedení Jirky Boušeho mladšího.
-mr-

Pěvecký sbor J. Jindřicha
v Kasejovicích hledá zájemce
v oboru bas, tenor, soprán.
Tel. 721 210 899.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
L
Skvělá pizza z domácího
těsta,
k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno
Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00
Tel: 776 692 390

Po loňských vydařených rybářských závodech na nezdřevském Oudole se spolek
nájemců tohoto rybníka rozhodl akci zopakovat. Sobota 20. dubna předvedla počasí
přímo ukázkové, a tak nebylo divu, že hráz byla už před druhou odpoledne plná
rybářů. A věřte nevěřte, převažovala mládež do 15 let.
Opět vládla přátelská pohoda. Během odpoledne tentokrát nedošlo k žádné ani té
nejmenší nehodě. Jediné, co zamrzelo, byla skutečnost, že okolo 16. hodiny se většina
rybářů vzdala naděje na pořádný úlovek a Oudol opustila.
Snad byla na vině nespokojenost s velikostí ryb, které se sportovně pouštěly zpátky
do vody. Možná příliš prudké sluníčko, i když občerstvení bylo zajištěno. A třeba to
způsobily nějaké velikonoční závazky účastníků. Kdo ví?
Událost, na kterou se obeznámení těšili, nastala právě okolo čtvrté hodiny. Dvakrát
se na břehu rybníka ozval výstřel ze spolkového děla Nezdřev. To vymyslel, vyrobil
a sestavil k radosti své i druhých místní nadšenec, znalý zbraňových systémů a mistr
truhlářského řemesla. Dvě šlupky, jež z děla zazněly, diváci nadšeně kvitovali, leč
autor stále mrmlal a byl s čímsi nespokojený.
Ale což, odpoledne to bylo příjemně prožité, zbylé pohoštění se později dojedlo
v hospodě a do příštích závodů snad ryby dorostou do kapitálních rozměrů.
Jiří Čepelák

Kasejovická škola zapisovala
budoucí prvňáčky
V pátek 12. dubna se dveře kasejovické základní školy otevřely dětem, které
by s novým školním rokem měly usednout do školních lavic. K zápisu přišlo
v doprovodu svých rodičů celkem 21
dětí. Úkolem malých předškoláků bylo
předvést, jak zvládají jednotlivé činnosti,
které jsou uvedeny v desateru budoucích
prvňáčků. Děti recitovaly básničky,
vybarvovaly obrázky, pracovaly s knihou, rozpoznávaly a vystřihovaly geometrické tvary a plnily další připravené
úkoly. Za své výkony byli budoucí prvňáčci odměněni drobnými dárky, které
pro ně tradičně připravili žáci obou stupňů školy. Dětem přejme mnoho krásných
vzpomínek na zápis do první třídy a v září
se těšíme na shledanou.
Štěpánka Löffelmannová,
ředitelka ZŠ Kasejovice
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Velikonoční dílna v Bezděkově
Všichni se chystáme oslavovat svátky jara – Velikonoce a přitom o květné
neděli 14. dubna dopoledne se za oknem
sypou z nebe pořádné sněhové trakaře.
Aprílové počasí však nám naše plány
nepokazí.
Pozvali jsme totiž děti do naší jarní
dílny a ty se nenechaly ničím odradit.
Bezděkovská úřadovna byla odpoledne

plná. Sedmnáct dětí si přišlo se svými
staršími doprovody – asistenty namalovat barevné kraslice. Zvládli to perfektně
i ti nejmenší. Na vajíčku se pod šikovnýma rukama množily tečky, čárky, sluníčka i kytičky. Některé kraslice byly
dokonce se jmény nebo na nich vznikaly
hotové výkresy. Kromě voskem malovaných vajíček si každý ozdobil závěsného

Co se dělo u nás ve školní družině…
V kulturním centru jsme se loučili se
zimou pohádkou „12 měsíčků“, se kterou
za námi přijeli členové divadla Řimbaba.
Tři měsíčky si zahrály děti ŠD. Ani
ostatní děti nepřišly zkrátka – zatančily
si, zacvičily a zazpívaly. Pohádka se
všem líbila.
Před jarními prázdninami se
v družině vyrojili myslivci, kovbojové,
kostlivci, agenti, víly, pirát, upíři
a upírky, čaroděj a čarodějnice, přišla
i zdravotní sestřička a spoustu dalších
masek. Zatančili si, zasoutěžili a všichni
si maškarní užili. Domů si pak kromě
dobré nálady odnesli šašky z PET lahve
a nazdobené papírové kravaty.
Na začátku března děti vyráběly
přáníčka a malé dárky pro maminky
a babičky k MDŽ a děti ze 3. oddělení při
této příležitosti navštívily klientky
v domě s pečovatelskou službou.
Houbičky na nádobí děti přeměnily
na Spongeboba z animovaného seriálu
a připravily je i pro budoucí prvňáčky
k zápisu do 1. třídy.
V březnu jsme se byli podívat na
ovečky a jehňátka, děti si je mohly

prohlédnout a pohladit u Stupků na
zahradě. Děkujeme.
A už nás čekaly přípravy na jarní
svátky, Velikonoce : připravili jsme třídu,
zdobili papírové kraslice krepovým
papírem, vyrobili z kartonu velikonočního králíčka a připravili velikonoční přání.Ta, spolu s králíčky, jsme donesli klientům do domu s pečovatelskou službou
a zaměstnancům městského úřadu. Děti
přednesly pásmo básniček a písní. Před
Velikonocemi jsme shlédli další divadelní představení, Zatoulané velikonoční
vajíčko. Tentokrát přijelo Divadlo Okýnko.
Na konci dubna k nám přiletěly
čarodějnice! Sice jen papírové, ale to
nikomu nevadilo.
Na besedě v knihovně jsme se
seznámili s novou knížkou „Jde sem
lesem“.Úryvek z ní děti zaujal a hned si ji
chtěly vypůjčit. V soutěži pak prověřily
své znalosti z oblasti rostlin. Beseda byla
moc zajímavá, děkujeme p. Matějovské.
Teď už se děti soustředí na blížící se
Den matek.
Šárka Vocelková

motýla, který jim doma ozdobí dveře,
okno nebo se bude pěkně vyjímat třeba
na zdi v pokojíčku. Na motýlky jsme si
společně vyrobili z ubrousků barevné
květiny a jarní kytičkovou vílu. Dětem se
moc povedla. Za vydařené odpoledne
děkuji všem zúčastněným. Dětem, že
přišly a dospělákům za pomoc.
Šulcová O.
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Pšeničky vystupovaly na plzeňském náměstí

Dětský lidový soubor Pšeničky
Kasejovice ze Základní umělecké školy
Nepomuk, pobočky v Kasejovicích účinkoval v nedávné době dvakrát v Plzni.
Nejprve nám byla nabídnuta agenturou
R.L.A. Stalion Plzeň možnost vystoupit
se svým programem 18. 4. v rámci Velikonočních trhů na náměstí Republiky.
Sešli jsme se půl hodiny před začátkem
našeho prvního vystoupení před pódiem,
které vévodilo trhům s desítkami stánků
prodávajících trhovců. Za deset minut tři už
jsme stáli na pódiu a během našeho ladění
si pan zvukař nastavil mikrofony. Ve tři
hodiny začalo naše vystoupení, které přilákalo od stánků spoustu malých i velkých
návštěvníků. Náš program se skládal opět
z lidových písní a říkadel, doplněný byl
velikonočními koledami. V závěru
„velikonočního“ bloku proběhlo veřejné
„vyšupání“ všech vystupujících děvčat
Dannym Blankem a Honzou Járou krásnými pomlázkami. Ty nám upletl tatínek Petr
Jára. Své vystoupení pod plzeňskou věží
jsme ukončili příznačně stejnojmennou
písničkou Plzeňská věž. Po krátkém odpočinku už jsme znovu stáli na pódiu a v 16
hodin začali naše druhé vystoupení. To
proběhlo opět za velikého zájmu návštěvníků a stejně tak tomu bylo i u našeho posledního vystoupení, které začínalo v 17 hod.
Musím pochválit děti ze souboru, že
všechna tři vystoupení bez problémů
zvládly a více než 3 hodiny se maximálně

soustředily. Poprvé si tak vyzkoušely
pozici profesionálních muzikantů!
Druhé naše vystoupení v Plzni proběhlo 1. května v plzeňské ZOO na statku
Lüftnerka v programu „Zpívání pod májkou “. Počasí se na nás chvíli před začátkem vystoupení mračilo, ale jakmile začal
program, tak se umoudřilo. Jako první
vystoupil „pod májkou“ plzeňský dětský
lidový soubor Plzeňáček, po něm jsme
nastoupili my. Obě vystoupení byla občas
doprovázena bučením krav, bečením ovcí
nebo kokrháním kohoutů. Není se čemu
divit, vždyť jsme hráli na statku! V našem
programu jsme vyměnili velikonoční
koledy za jarní a májové básničky.
Když jsme dohráli a odcházeli z improvizovaného pódia, vyzval nás pan
učitel z plzeňského Plzeňáčku, ať si s nimi ještě několik lidových písní zazpíváme. Tak vznikl společný soubor ZUŠ
Nepomuk a ZUŠ Plzeň.
S potěšením musím říct, a stejný pocit
měli i přítomní rodiče dětí z Pšeniček, že
v konfrontaci s Plzeňáčkem náš soubor
rozhodně nezanikl a v některých ohledech jej možná i předčil…
Ještě před prvním vystoupením v Plzni
jsme uspořádali 3.4. v kasejovické tělocvičně výchovný koncert pro všechny žáky
prvního stupně ZŠ, který byl generální
zkouškou našeho velikonočního programu.
Zde si svoji premiéru na vozembouch
„odbila“ Romana Blanková, která tak
zastoupila svého nepřítomného syna Sashu.
V sobotu 6.4. jsme využili pozvání ze
Spáleného Poříčí a vystoupili na tamním
Jarním jarmarku. Byli jsme vřele přivítáni
a zřejmě i nádherné slunečné počasí přispělo k dobrému pocitu nás všech z dobře
odvedené „práce“. Od zástupců města
jsme obdrželi i děkovný dopis, který byl
adresován řediteli ZUŠ Nepomuk panu
Stanislavu Vaníkovi.
A co nás ještě čeká v květnu?
3.5. 16.30 hod. zahájení turistické sezóny
a vernisáž výstavy dětských prací v chanovickém zámku
11.5. 14 hod. Jarní trhy v Mirovicích
18.5. 14 hod. Setkání seniorů v Bezděkově
22.5. 16 hod. Šk. akademie v KC Kasejovice
29.5. 16 hod. ZUŠ Open areál ZŠ Nepomuk
Na některém z našich vystoupení se
na Vás těšíme na viděnou!
Za soubor Pšeničky
Oldřich Ondrušek, učitel ZUŠ Nepomuk

Základní umělecká škola Nepomuk - pobočka Kasejovice srdečně zve na

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
ve středu 19. června 2019 od 16.30 hod.
Kulturně společenské centrum města Kasejovice
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Koupím pozemek
o velikosti minimálně 5 000 m2, vhodný na vybudování
vodní plochy (rybník, bažina, mokřina, louka s potokem nebo
bývalý rybník) v lokalitě Oselce, Kotouň,
Řesanice, Nová Ves, Chlumy, Chanovice, Černice,
Nekvasovy a blízké okolí.
Za zprostředkování prodeje nebo informací vedoucí
ke koupi pozemku nabízím odměnu 10.000 Kč.
Prosím, kontaktujte mne na tel. čísle:

775 607 296
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Svět Harryho Pottera v Kasejovicích

12. dubna jsme se se čtrnácti dětmi
přenesli na jeden večer a noc do kouzelného světa Harryho Pottera. To děti zjistily
poté, co našly a složily z kousků starého
pergamenu veršovaný vzkaz. Postupovali
jsme dle pokynů a našli mapu Kasejovic
ve světě Harryho Pottera a šifru, která
nám poradila, kam se máme vydat. Cílem
bylo stanoviště 2, což byla Škola čar a kouzel. Ještě před odchodem si děti ověřily
své znalosti v kvízu a ty nejznalejší tři
dostaly za odměnu jeden srpec, což je
takový kouzelný drobňáček. Pak jsme se
oblékli a vyrazili. Nejprve jsme se zašli
podívat do Gringotovy banky na rohu
náměstí, kde se u schodů povalovalo
několik mincí, asi někomu vypadly
z kapsy. Vzali jsme je a pokračovali Příčnou ulicí. Cestou jsme minuli hospodu U
tří košťat, kam jsem se zašli pozeptat,
jestli by nebylo něco k snědku. Bylo, ale

neměli jsme momentálně dostatek potřebné měny, tedy galeony a srpce, kterými se
u Tří košťat platilo. Pokračovali jsme tedy
na určené místo. Tam nás čekala profesorka McGonagallová, ředitelka Nebelvírské
koleje a měla pro nás několik úkolů. Ve
třídě Lektvarů měly děti za úkol vylovit
z jeho přirozeného prostředí, čímž byl
nechutný sliz, jednoho hadínka, což se
nakonec všem i přes zjevný odpor podařilo. Ze třídy Obrana proti černé magii
musely děti přinést Bertíkovu fazolku a to
potmě, tento jednoduchý úkol zpestřoval
bubák, schovaný ve skříni, který se snažil
svým bušením a huhláním malé odvážlivce vystrašit. Ve třídě Jasnovidectví děti
skládaly z písmenek do polévky tři kouzelná slova. Paní profesorka nechtěla
zprvu uznat slovo plast, což jak sami
uznáte, není slovo kouzelné. Nicméně
stačila trocha fantazie a ze slova plast bylo

Číslo 5; ročník XXIV.
slovo plášť , které už se započítat dalo :-)
Ve třídě Přeměňování děti dostaly poměrně náročný úkol přeměnit se v pavouka,
nad čímž si chvilku marně lámaly hlavu,
neznaje správnou kouzelnou formuli.
Nakonec se úkol povedlo splnit a to tak,
že složily jednoho velkého kolektivního
pavouka, jedno dítě bylo jedna noha,
několik dětí nakupených vedle sebe tělo a
hlava. Stejným způsobem pak ztvárnily
hada, což bylo podstatně jednodušší.
A pak nás čekala poslední třída a to Péče
o kouzelné tvory, kde děti určovaly, kdo to
je Prašivka, Křivonožka, Hedvika, Klofan
a Tichošlápek. A jelikož se povedlo
všechny úkoly splnit, dostali jsme za
každý splněný úkol jeden galeon. Celkem
jsme tedy měli 5 galeonů a osm srpců.
S nimi v kapse jsme se vydali do hospody U tří košťat, kde nás přivítala
madam Rosmerta. Za nabízenou sumu
byla ochotná mám připravit něco k večeři
a k pití. Upekla dětem výborné pizzy
s hady a pavouky a k pití jsme měli dračí
krev. Tu děti zpočátku ochutnávaly s velkou nedůvěrou, nicméně již brzy si tento
nápoj oblíbily. Najedeni a spokojeni jsme
se vydali do knihovny. Zde některé děti
hrály stolní hry, a jiné si zajistily vlastní
spacákový program. Večer skončil četbou
knihy a zavrtáním do spacáků. Ráno jsme
se probudili již do našeho běžného světa,
posnídali a s rodiči se vydali každý do
toho svého vlastního domácí světa.
Děkuji všem, kteří pomáhali tuto
exkurzi do kouzelného světa zrealizovat :-)
Dana Matějovská

Oselecké aktuality

Dne 21. 4. 2019 proběhl v Oselcích
již dvanáctý ročník o nejlepší velikonoční nádivku - „Oselecký nádivkář”. Tento
rok se sešlo celkem 21 soutěžících. Vítězem se stal p. V. Panuška, na druhém
místě skončil se stejným počtem bodů

p. R. Lála a na 3. místě se umístil p. I.
Chlad.
Dne 30. 4. proběhlo od 15.30 hod.
„stavění májky” na návsi v Oselcích.
Májka byla postavena a ozdobena za
pomoci všech návštěvníků akce. Občer-

stvení na akci ke spokojenosti všech
přítomných zajistil Stanislav Forman
z Nepomuka. Poděkování patří všem,
kteří na této akci přilozili „ruce k dílu”.
Václav Houlík, starosta obce Oselce
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
Jaro je když... slunce hřeje stále tepleji,
rozkvétají třešně a jabloně, v korunách
stromů bzučí spokojeně včely, pod modrou oblohou slyšíme zpěv skřivánků
a švitoření vlaštoviček. Jaro je když... si
můžeme hrát na zahradě, vytáhnout
kola, tříkolky a koloběžky, na hřišti
prohnat míče a vesele se vydovádět.
CO JSME SE NAUČILI
ZUBNÍ PREVENCE S JANOU
Jak správně pečovat o svoje zoubky nás
učila zubní preventistka paní Jana.
Nejdříve nám zkontrolovala, zda máme
správné kartáčky na zoubky a pak jsme si
všichni vyzkoušeli techniku čistění
zoubků. Víme, proč o zoubky denně
pečovat, navštěvovat zubního lékaře a že
sladké cukroví našim zoubkům škodí.

CO SE NÁM LÍBILO
Dlouho očekávaná pohádka ,,VODNÍ
POHÁDKA S VÍLOU OHARKOU,, od
divadla ONDŘEJ. Moc jsme se těšili. Na
chvíli se z nás v pohádce stali rybáři,
ryby, víly a vodníci. Kdo chtěl, mohl si
zahrát na život pod vodou.
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK s velikonočním kuřátkem nás navštívili s pomlázkou a čokoládovými
zajíčky. Že jsme na koledu důkladně
připraveni, jsme předvedli perfektně
přednesenou koledou a veselou jarní
písničkou. Navštívili jsme také babičky
a dědečky v DPS, kde jsme si společně
zazpívali a pořáli krásné jaro. S koledou
a pomlázkou jsme zašli také na radnici

a popřáli všem krásné Velikonoce. Vykoledovali jsme si čokoládové zajíčky.
ČARODĚJNICKÁ ŠOU, konec dubna
bychom si bez čarodějnic, kouzlení
a čarodějnického reje nemohli ani představit. Moc jsme se těšili na veselý tanec
v čarodějnických kostýmech, které nám
hodné a šikovné maminky připravily. Za
doprovodu veselých písniček z pohádek
jsme si jako správné čarodějnice a čarodějové pořádně zařádili.
Čarodějnické zaklínadlo: Čáry máry
fuchty, z černej mouky buchty! Čáry
máry pod kočáry, ať se jí to všechno
spálí. Hu!
NAŠE RADA JAK SE CHOVAT
V PŘÍRODĚ
Dbej o čistotu přírodního prostředí a zahlaď po sobě stopy pobytu v něm.
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

CO JSME ZAŽILI
Měsíc duben je u nás ve školce měsícem
pozorování a zkoumání. Učíme se, jak se
z vajíčka vyklube kuřátko, jak se kravička stará o telátko a z malého semínka
vyroste rostlinka. Navštívili jsme Agrochov Kasejovice, kde jsme si prohlédli
stáje s telátky a kravičkami. Kluci byli
nadšení z velkých traktorů a dalších
strojů pro práci na polích. Na farmě u
Stupků jsme obdivovali ovečky s jehňátky, mohli jsme jim přinést i pamlsky –
suché rohlíky a chleba, které jsme jim
s radostí nasypali do krmítek.
Dne 12. 5. 2019 uplynulo 5 let,
kdy dozněla píseň života pana

Václava Houlíka
z Oselec.
Se smutkem v srdci
vzpomíná celá rodina.

Informace z kasejovické knihovny
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

Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.
Na žádné loučení nezbyl čas, jen velkou bolest zanechal v nás.
Vzpomínky v srdcích však stále máme a všichni na tebe
vzpomínáme.
Dne 16. května 2019 je to již pět let,
co nás opustil můj manžel, tatínek a děda

pan Květoslav Weiss
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie,
syn Martin, syn Ondřej s Luckou a Stelinkou

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :
&
&
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Kate Mortonová: Zapomenutá zahrada
Alena Mornštajnová: Slepá mapa
T. M. Frazier: King
Alena Jakoubková: Chytrá žena pro manžela do ohně...
M.H. Clark: Každý něco skrývá
Jan Kraus: Můj soukromý buzynes
Sam Thomas: Zločin v Yorku
Jan Bauer: Arcibiskupův noční host
Zuzana Pospíšilová: Školní strašidlo
Ciera Cass: Šťastně až na věky
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Inzerce
Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
Koupím štípač na dřevo, nejlépe do 10 t. Tel. 381 245
334.
ź Prodám lištovou sekačku MF 70, velmi zachovalá a plně
funkční, lišta 120 cm, 2 x kosa, cena 13 000 Kč, sleva
možná. Tel. 371 585 673, mobil 723 645 215.
ź
ź

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, AUTODOPRAVA
JOSEF DLOUHÝ, 604 403 700
ů
– výkopové práce minibagrem
– přeprava materiálu do 2,5 t
– práce motorovou pilou
– kácení a odstranění pařezů

Řeznictví Rabbit - prodejna Kasejovice
Akce od 2.5. do 1.6.2019
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Skalický uherák
Gothajský salám
Uzené koleno zadní
Uzená kuřecí křídla
Kuře 1 600 kg
Kachny

16.90 Kč/100 g
7.90 Kč/100 g
6.90 Kč/100 g
5.90 Kč/100 g
36.90 Kč/kg
49.90 Kč)kg

Pizzerie v Kasejovicích
uvítá šikovnou slečnu, či paní
k občasné i pravidelné spolupráci
- je žádoucí začít co nejdříve.
Tel: 777 03 13 23.
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