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

Dětské hřiště v Hradišti

Záříjová sobota nabízela zábavu i poučení
Léty prověřená akce - výstava zahrádkářů spojená s Posezením s písničkou
v areálu chovatelů se letos výjimečně povedla. K pohodě přispělo jednak slunečné
počasí, které vylákalo místní i přespolní na slunný dvorek místní „Čmelíkárny”.
K tanci zvala Malá muzika Nauše Pepíka, která bavila diváky do pozdního odpoledne.
Uvnitř výstavního areálu probíhala zahrádkářská výstava, nabízející přehlídku
ovoce a zeleniny i v letošním, pro pěstování ovoce spíše nepříznivém, roce. Výstava
nabídla ukázku toho, co se v našich nadmořských výškách dá úspěšně pěstovat, tedy
pokud se to umí... A že kasejovičtí zahrádkáři umí, o tom nebylo pochyb. Návštěvníci
mohli s údivem obdivovat řadu jablíček, která sice měl letos na zahrádce málokdo, ale
zde jich byla celá řada. Krom výše zmíněných jablek výstava nabízela například
broskve, hrušky, švestky, brambory, řepu a rajčata... Z těch méně známých plodin pak
například super zdravou kustovnici, či oku lahodící patizony.
Poděkování patří organizátorům této dvojakce - jednak místním zahrádkářům
a pak také Bohoušovi Flachsovi za organizační zajištění venkovních prostor
a vzornou obsluhu.
Dana Matějovská

Děti v Hradišti si budou hrát na
novém dětském hřišti. Obec Hradiště
zažádala na Ministerstvo pro místní
rozvoj o dotaci na dětské hřiště. Žádost
však nebyla úspěšná. Zastupitelé Obce
Hradiště schválili vybudování dětského
hřiště z prostředků obce. Plocha
stávajícího hřiště byla vyrovnána a
zpevněna tak, aby mohly být umístěny
nové hrací prvky. Firma Bonita dodala a
namontovala tři hrací prvky – houpadlo
na pružině, vahadlovou houpačku a
lanovou pyramidu. Prvky byly umístěny
tak, aby splňovaly bezpečnostní
požadavky. Zastupitelé Obce Hradiště
přejí dětem, aby ve zdraví užívaly nové
hřiště.
Jaroslava Ladmanová,
starostka Obce Hradiště

Město Kasejovice
srdečně zve na přednášku
Patrika Kellera

Policejní stráž města
Kasejovice
v pondělí 4. listopadu 2019
od 18 hod. v sále kulturně
společenského centra
Kasejovice
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 28. 8. 2019

Rada města Kasejovice schvaluje:
změny v rozpočtu města Kasejovice
návrh Smlouvy o podmínkách
k zajištění přípravy a realizace stavby
„Kasejovice – Újezd u Kasejovic,
veřejné osvětlení“ se společností
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
a pověřuje paní starostku k podpisu
této smlouvy
Stanovuje:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva
města Kasejovice na 12.9.2019 v 18
hod. v kulturním zařízení
v Řesanicích s hlavními body
programu: změna v rozpočtu, prodej
a koupě pozemků
ź
ź

Projednala a doporučila:
Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit záměr p. xxx o darování části
pozemku parc. č. 963/20 v k.ú.

ź

str. 2
Kasejovice za účelem vybudování
pozemní komunikace
ź Zastupitelstvu městu Kasejovice
schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo s firmou STRABAG, a.s. na
provedení zakázky „Chodník pro pěší
a oprava chodníku u komunikace I/20
v Kasejovicích“ včetně souvisejících
změn v rozpočtu města Kasejovice
Bere na vědomí:
výsledky 25. ročníku soutěže Vesnice
roku Plzeňského kraje 2019, ve které
Kasejovice získaly ocenění Zlatá
cihla v kategorii B za obnovu
bývalého špýcharu a diplom za
moderní knihovnické a informační
služby s finanční odměnou 10 000 Kč
za každé ocenění
ź záměr České spořitelny o ukončení
provozu bankomatu v Kasejovicích
ź doplnění žádosti p. xxx o prodej části
pozemku parc. č. 657/3 v k.ú.
Kladrubce
ź

Atletické úspěchy
kasejovických školáků

Veřejné prostranství
v Hradišti

26. září 2019 se konal Okresní přebor
v přespolním běhu v Chlumčanech.
I tentokrát kasejovické děti dosáhly
výjimečných úspěchů. Družstvo žáků ve
složení Dominik Hromada, Filip Konvář,
Štěpán Adamec, Matěj Štěpánek a Patrik
Mašek v kategorii 6. a 7. ročníků
vybojovalo konečné druhé místo. Od
vítězství a postupu do krajského kola je
dělilo jen několik vteřin.
Výrazného individuálního úspěchu
dosáhl Patrik Mašek, který skončil na 2.
místě, hned za ním se 3. místem blýskl Filip
Konvář, ostatní chlapci se všichni vešli do
první patnáctky startovního pole, které se
skládalo celkem z 45 běžců. Ještě jednou
děkuji všem zúčastněným za skvělou
reprezentaci školy.

Některá prostranství v Obci Hradiště
jsou nově upravena. Podle návrhu pí
Lucie Kočovské je osázena plocha před
kostelem sv. Ondřeje v Bezděkově – u
pomníku a u křížku. V Hradišti paní L.
Kočovská osázela záhon u pomníku. Pro
úpravy dvou velkých ploch před
kostelem v Bezděkově vybralo
Zastupitelstvo Obce Hradiště návrh,
který vypracoval pan Ing. Vladislav
Bouše.
Jaroslava Ladmanová,
starostka Obce Hradiště

Město Kasejovice nabízí
k prodeji palivové dříví.

J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Upozornění
městského úřadu
Množí se stížnosti na občany, kteří
venčí své psi, aniž by uklízeli
exkrementy. Nejproblematičtější je
náměstí a ulice směrem k Agru.
Důrazně žádáme majitele psů, aby
pečovali o společný prostor, který
zde sdílíme a uklízeli exkrementy
po svých psech.

Cena 350 Kč + DPH
za 1 prm.
Tel. 602 330 542.
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Město Kasejovice
přijme do trvalého
pracovního poměru

PRACOVNÍKA
NA ÚDRŽBU
MĚSTA
Požadujeme řidičské
oprávnění skupiny B, T,
příp. C.
Bližší informace
podá zájemcům
Městský úřad
Kasejovice.

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 20:00

Klub seniorů
Babí léto
zve do svých řad seniory
na přátelské popovídání při kávě.
Scházíme se vždy v úterý
od 14 do17 hod. v klubovně
kulturně společenského centra
města Kasejovice.
Zzačínáme v úterý
22. října 2019.
Jste srdečně zváni :-)
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Novela VZ - ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního
zákona č.302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na
území ČR mikročipem.
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude
vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od
tohoto data by měl být na území České republiky označený
každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce
věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.

5. 9. 2019 odjeli studenti konzultačního střediska Kasejovice do Eurocampu Běšiny na společné celodenní setkání k 10.
výročí trvání Univerzity 3. věku ve střediscích Běšiny, Chanovice, Kasejovice a Sušice.
Dopolední program zahájila starostka z Běšin. Zástupci PEF
ČZU v Praze vyjádřili potěšení nad tím, že projekt vzdálené
U3V se ujal a úspěšně se rozvinul z regionu klatovského po celé
republice. Iniciátoři 1. zkušebního roku projektu hovořili o
těžkostech i vynaloženém úsilí uvést v život něco nového,
neznámého a ještě přes IT technologie. Studenti vzpomínali, jak
nad obavami a počáteční nedůvěrou k projektu virtuální U3V
zvítězila zvědavost pro dané téma a lákadlo příjemného komfortu vzdělávání i společného setkávání v místě bydliště. Po vynikajícím dopoledním občerstvení a projevech jsme sezení zaměnili za pohyb. Hra petang, kterou mnozí hráli poprvé, zaujala,
všichni si ji mohli vyzkoušet a díky dobré strategii naše smíšené
družstvo vyhrálo.
Po chutném obědě přišla místní kapela. Hráli a zpívali lidové
písně, které se za našeho mládí hrály na tancovačkách. Kdo si
pamatoval slova, přidal se. Na závěr následovala prohlídka
areálu Eurocampu a přírodní naučné stezky.
Za příjemně prožitý den patří poděkování organizátorům, řidičům i Městskému úřadu Kasejovice za podporu a spolupráci, díky
níž jsme opět mohli od 2. 10. 2019 zahájit nový kurz - Genealogie.
Marie Prokopiusová

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :
& Radka Denemarková: Peníze od Hitlera
& Táňa Kelleová-Vasilková: Přítelkyně
& Jiří Sekera, Jan Kurz: Rybníky na Blatensku 2
& Andrew Mayne: Hračkář
& Hana Marie Körnerová: Heřmánkové údolí
& Petra Dvořáková: Dědina
& Robert Lacey: Crown
& Petra Braunová: Kuba nechce číst
& Adrián Macho: Gerda - příběh velryby
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo
být přínosem zejména v těchto oblastech:
ź zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
ź účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování
stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených
zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických
podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v
případě týrání zvířat,
ź umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím
obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska
finančních předpisů,
ź bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité
v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího
ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např.
případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci
atd.),
ź zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho
návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu
někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a
preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních
lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Nejlépe je nechat psa označit mikročipem u veterináře, který psa
naposledy očkoval proti vzteklině.
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín
přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či
2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až
při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely
veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování
psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen
mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru
odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel
neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku
2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
ZDROJ: https://www.svscr/zdravi-zvirat/povinné-oznacovanipsu/
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Pšeničky hrály i o prázdninách
V závěru letošních prázdnin se sešli členové souboru
Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk, pobočky v Kasejovicích na
generální zkoušku. V pátek 23. srpna nás totiž čekalo
vystoupení na Mezinárodním folklorním festivalu v Písku.
Dopoledne v Písku jsme věnovali procházce po píseckém
Kamenném mostu, navštívili jsme věž děkanského kostela a
místo, kde stávala Putimská brána. V odpoledním zahajovacím
programu festivalu se na pódiu vystřídaly dětské soubory:
Kyjovánek z Kyjova, Písečánek z Písku, Silešánek ze
Slovenska a Pšeničky z Kasejovic. S radostí musím říct, že
Pšeničky v konfrontaci s ostatními dětskými soubory příjemně
překvapily. A ještě než skončil dětský program, dostali jsme
nabídku na účinkování ve vánočním programu folklorního
souboru Písečan v roce 2020.
Ve středu 28. srpna jsme se vydali do Pohádkového statku
ve Vranovicích u Rokycan. Po našem vystoupení jsme si
prohlédli Pohádkový statek a navštívili nedalekou rozhlednu
Břasy. Další naší zastávkou tento den byla zřícenina hradu
Krašov.
7. září Pšeničky účinkovaly na Slavnostech vína a medu
v Kladrubech u Stříbra. Počasí ten den moc nepřálo, pršelo a
byla zima. Přesto jsme se posilněni teplým čajem svého úkolu
zhostili se ctí. A zatím poslední naše vystoupení proběhlo
v sobotu 14. září v plzeňské zoologické zahradě v rámci
řemeslných trhů. Zde jsme měli premiéru v pozměněném
obsazení, protože nám odešla ze souboru nejstarší děvčata.
Vystoupení v ZOO se nám všem povedlo a někteří návštěvníci
se nás i ptali, kdy a kde budeme hrát příště.
Tak tedy 19.11. od 17 hodin budeme zahajovat vernisáž
výstavy v nepomucké Galerii, ve středu 27.11. budeme k vidění
a slyšení na plzeňském náměstí od 15.30, 16. 30 a 17.30 hodin
v rámci vánočních trhů. V pátek 6.12. odjíždíme na naši první
zahraniční výpravu na vánoční trhy do německého Kemnathu.
Tuto možnost nám nabídlo město Nepomuk. Hned druhý den,
v sobotu 7.12 od 14.00 hodin zahrajeme nepomuckým seniorům
v Hotelu ve Dvorci. A 20.12. od 16 hod. vystoupíme jako hosté
ve vánočním programu klatovské ZUŠky na klatovském
náměstí. Srdečně Vás zveme na některou z těchto akcí!
Na závěr bych rád opět poděkoval Městu Kasejovice za
zapůjčení automobilu za účelem dopravy souboru Pšeničky na
vystoupení a řidiči Luboši Dardovi, že nás vždy ochotně,
bezpečně a včas dovezl na vystoupení a zpět.
Za soubor Pšeničky Oldřich Ondrušek,
učitel ZUŠ Nepomuk

Číslo 10; ročník XXIV.

Space camp Turkey
O letních prázdninách jsem
na týden plný skvělých zážitků
vyrazil do tureckého Izmiru,
do vesmírného střediska Space
Camp Turkey. Jednalo se o
speciální tábor pro zájemce o
vesmír a astronomii z celé
Evropy. Místo v tomto grantovém programu jsem získal po
absolvování výběrového řízení, které pořádala Smíchovská
střední průmyslová škola v
Praze. Do Turecka jsem letěl s
11 dalšími žáky z celé republiky.
Program byl velmi zajímavý, zahrnoval zkoušku různých simulátorů, týmové činnosti, simulovanou misi raketoplánu a spoustu dalších úžasných aktivit. Získal jsem tam
mnoho nových kamarádů, se kterými jsem nadále v kontaktu.
Jeden den proběhla také večerní párty, na které všechny
týmy z jednotlivých zemí předváděly program typický pro
jejich národ. Byl to opravdu zábavný večer.
Moc děkuji Smíchovské střední průmyslové škole, se kterou
můžete vyjet příští rok třeba i Vy, za tuto neopakovatelnou příležitost!
Sasha Blank
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Studenti SOU Blatná na workshopu v CB Auto České Budějovice
Dne 23. září 2019 se studenti
Středního odborného učiliště v Blatné
(https://soublatna.cz) s pedagogickým
doprovodem vypravili na workshop do
firmy CB Auto. Organizátorem akce byla
Jihočeská hospodářská komora (JHK).
Akce byla v rámci projektu Asistenční
centrum – Impuls pro kariéru a praxi. Pro
studenty byla zdarma. Workshopu se
zúčastnili studenti ze tříd 3. A oboru
Automechanik, 3. AE oboru
Autoelektrikář a 3. E oboru Elektrikář.
Autobus nás vysadil před sídlem fi
CB Auto České Budějovice. Ujala se nás
pracovnice z JHK a následně zaměstnanec firmy CB Auto. Ten nás provedl špičkově vybavenou profesionální autodílnou

- servisem klimatizací, seřízení geometrie
na voze s využitím 3D technologie včetně
seřízení čidel pro jízdní asistenty a pak na
pracoviště vybavené špičkovou svařovací
technikou.
Pracovník zdůraznil, že se firma
rozšiřuje o nové prostory a hledá vyučené
aktivní automechaniky na pobočku v
Českých Budějovicích. Hledají i méně
zkušeného absolventa po vyučení (bez
praxe) s ochotou naslouchat a učit se.
Pracovní náplní jsou opravy a servis
vozů. Příští rok budou zajišťovat i některé servisní úkony pro elektromobily.
Následně jsme se rozdělili na 2 skupiny. Jedna skupina se účastnila základního
školení s materiály VW Academy o mož-

Dne 10. října 2019 tomu bylo
již 50 let,
co nás navždy opustil

pan František Chochol
z Mladého Smolivce.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Zdeněk s rodinou

nostech starších a špičkových moderních
jízdních asistentů.
Druhou skupinu převzali dva pracovníci prodeje nových vozů, seznámili
studenty s problematikou objednávky
nového vozu.
Poté, co se skupiny studentů prostřídaly, jsme poděkovali pracovníkům CB
Auto za velmi dobře prezentované informace, které byly pro mladé studenty
posledních ročníků učebních oborů přínosem.
Autobus zajištěný Jihočeskou hospodářskou komorou nás bezpečně dopravil
zpět do SOU Blatná.
SOU Blatná

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku Ti na hrob dáme
a na Tebe zavzpomínáme.
Dne 3.10.2019 by oslavil
své 65. narozeniny

pan Květoslav Weiss.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie, syn Martin,
syn Ondřej s Luckou a Stellinkou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
Podzime, podzime, už zas nosíš deště,
pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě...
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Pro školní rok 2019/2020 zapsáno 51
dětiček. O dětičky se starají:
ředitelka mateřské školy - Ledvinová Ivana
paní učitelky:
třída Vodníčků - Bc. Fialová Naďa
třída Žabiček - Mgr. Jiřincová Dagmar
Bc. Pěčková Marie
Vedoucí školní jídelny: paní Hrachovcová
Vendula, paní kuchařky: Kabátová Věra,
Davídková Eva, Kyselová Marie
Na čistotu dbá: paní Štěpánková Soňa
O údržbu a teplo se stará pan Darda Luboš
ŠVP: „STROM POZNÁNÍ”
TVP: ,”DO POHÁDKY SE SOVOU OD
PODZIMU DO JARA”
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Každý týden nám bude moudrá sova
vyprávět pohádku, ve které budeme
hledat poučení pro život. Budeme
společně cvičit, zpívat, hrát si a taky se
trochu učit... „Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské
školce.” Robert Fulghum
Školní projekty:
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky,
Malý adept myslivosti, Máme rádi zvířata
Kroužky na škole:
Barevná angličtina - Mgr. Flajšmanová Iveta
Říkání a rýmování s žabičkou - paní
učitelka Mgr. Jiřincová Dagmar
Říkání a rýmování s vodníčkem - paní
učitelka Bc. Fialová Naďa
Zajímavé akce na podzim:
Divadlo O nenasytném hltounovi, O
zatoulané ponožce
Naučné programy:
Jak se rodí kytara, Náš les, Zubní
prevence
Akce s rodiči
Drakiáda, Dýňování, Tvořeníčka s rodiči
Spolupráce:
Besedy s myslivci, DESOP Plzeň
Pomáháme:
FOND SIDUS - fin. pomoc nemocným dětem,
sponzorujeme - ZOO Plzeň - sova pálená

Aby se nám dobře žilo: každý rok
zvelebujeme prostory mateřské školy,
máme nově vymalované chodby a šatny
dětí pro obě třídy. Letošní rok máme nově
vymalované prostory školní jídelny a aby
se dětem ze ZŠ u nás dobře obědvalo,
zakoupili jsme krásné nové stoly a židle.
C e l k o v á č á s t k a 11 6 6 0 0 K č ,
z rozpočtu mateřské školy 52 600 Kč,
MÚ Kasejovice 64 000 Kč.
Děkujeme paní starostce a členům
rady, bez tohoto příspěvku bychom
nákup nemohli uskutečnit.
Na žaluzie do jídelny a na opravou
stávajících ve třídách mateřské školy
jsme vynaložili 11 000 Kč.
Provozní doba mateřské školy 6.30 – 16
hod.
Šla sovička do školky, zapomněla
bačkorky. Měla čistý zobáček, péří jako
obláček....
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

Naše školka a my....
Obrázek nakreslil Dominik Nowak

Základní škola Kasejovice využívá rozmanité dotační tituly
Září otevřelo dveře novému školnímu
roku 2019/2020, se kterým bylo odstartováno čerpání finančních prostředků, o
které si škola požádala prostřednictvím
rozmanitých dotačních titulů. V polovině
prvního měsíce tohoto školního roku
zahájili žáci druhé a třetí třídy tradiční
plavecký výcvik v Aquaparku Horažďovice. V loňském školním roce získala
škola na dopravu žáků na tuto školní aktivitu finanční prostředky ve výši 19 800
Kč, které z velké části uhradily autobusovou přepravu žáků z Kasejovic do Horažďovic. I pro letošní školní rok si Základní
škola Kasejovice podala projektovou
žádost do dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora výuky plavání v základních
školách. Prostřednictvím předloženého,
schváleného a následně podpořeného
projektu „My se vody nebojíme 3“ bylo
pro tento školní rok škole na autobusovou
přepravu žáků do plaveckého bazénu
poskytnuto 24 800 Kč.

Pro další předkládání projektových
žádostí využila Základní škola Kasejovice v roce 2019 dotační tituly Plzeňského
kraje. V rámci dotačního titulu Podpora
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
v roce 2019 získala škola na podzimní
realizaci projektu „Kasejovice – Zwiesel
2019“ 35 000 Kč. Stejný objem finančních prostředků škola získala na realizaci
tohoto mezinárodního projektu i v uplynulém školním roce.
Prostřednictvím dalšího dotačního
titulu Plzeňského kraje se škole podařilo
získat na specializační studium školního
metodika prevence 10 000 Kč. Stejnou
částku využila škola na financování studia školního metodika prevence i v roce
2018.
Opomenuta u žáků nebyla ani environmentální výchova. V loňském školním roce se žáci obou stupňů školy
zúčastnili rozmanitých vzdělávacích
programů v environmentálních centrech
v Horažďovicích a Horské Kvildě na

Šumavě. Spolufinancovat autobusovou
dopravu žáků do těchto středisek se podařilo částkou 10 000 Kč, kterou škola
získala z projektu Učíme se environmentální výchově. Tato projektová žádost
Základní školy Kasejovice byla podpořena z dotačního titulu Plzeňského kraje –
Migrogranty pro oblast školství, mládeže
a sportu v roce 2018. Do stejného dotačního titulu předložila škola projektovou
žádost i v tomto školním roce. O poskytnutí dotace zatím nebylo rozhodnuto, ale
i tak má škola v rámci environmentálního
vzdělávání v plánu realizovat zajímavé
výukové programy v ekocentrech a střediscích environmentální výchovy na
Šumavě a dalších místech Plzeňského
kraje. Věříme, že realizace těchto projektů přispěje ke zkvalitnění vzdělávání
žáků v různých oblastech, zpestření
výuky a bude se dobře doplňovat s klasickými formami výuky.
Štěpánka Löffelmannová,
ředitelka ZŠ Kasejovice
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Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
Prodám dětské kolo OLPRAN v dobrém stavu pro věk
cca 10 let. Tel. 606 095 228.
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Klub maminek zve k setkání:
Setkání se uskuteční ve středu
16., 30. října a 13. listopadu od 9 do 11.30 hod.
v klubovně kulturně společenského centra.
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