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

Historie a současnost radniční budovy

Město Kasejovice
zve srdečně na

Tradiční pouť v Boučku
v neděli 24. dubna 2022 od 9 hod.
MŠE SVATÁ v kapli
Posezení s hudbou
Brumendo od 13 hod.
Občerstvení zajištěno.

Minulost kasejovické radnice
Radniční budova stála v místech
zbořeného č.p. 29 („Havelkovna“) a
údajně byla dřevěná, s vížkou, na níž
měly být roku 1581 instalovány hodiny
od hodináře z Českých Budějovic.. V letech 1656 a 1688 radnice vyhořela, načež
obec koupila poblíž jiné místo a na něm
vystavěla v letech 1694-1701 novou
zděnou radní budovu s hodinovou vížkou
a hospodářským zázemím (čp. 98) podle
plánů místního zednického mistra Šimona Kruchra. V roce 1868 radnice opět
vyhořela, načež byla zrekonstruována a
přestavěna do dnešní podoby. Především
došlo ke zvýšení věže o patro, do nějž byl
roku 1872 instalován hodinový stroj od
Jana Prokeše ze Sobotky a sloužil až do
roku 1973. V současné době je vystaven
po restaurování na chodbě v I. patře radnice. V roce 1924 nechalo představenstvo města osadit na průčelí radniční
budovy dvě bronzové pamětní desky se
jmény kasejovických občanů padlých
v první světové válce.
Větší rekonstrukce radnice proběhla
v letech 1955-1956, kdy byly opraveny
věžní hodiny a poté provedena výměna
oken, vyspraven krov, zhotovena nová
věžní báň. Sídlem MNV byla radnice až
do roku 1983, kdy se jeho úřadovna
přestěhovala do bývalé budovy mateřské
školy a na radnici bylo zřízeno agitační

středisko, obřadní síň, lidová knihovna a
zasedací místnost. Do historické budovy
se pak orgány samosprávy vrátily až po
rekonstrukci v roce 1993.
Rekonstrukce objektu radnice
v roce 2021
V roce 2021 proběhla další oprava
radniční budovy, která spočívala
v renovaci vnějších oken a osazení
nových vnitřních oken, rekonstrukci
elektrické a počítačové sítě a výměně
podlahové krytiny. Došlo rovněž na
změnu systému vytápění z dosavadního
elektrického akumulačního na vytápění
plynovým kotlem. Tři kanceláře byly
vybaveny novým nábytkem.
Stavební úpravy radnice v roce 2022
Na první fázi rekonstrukce budovy
kasejovické radnice naváže v roce 2022
další etapa rekonstrukce tohoto
významného historického objektu
nazvaná „Oprava vybraných částí
radnice v Kasejovicích“. Ta bude
spočívat v prvním nadzemním podlaží
úpravou průjezdu, kdy nivelita podlahy
v průjezdu bude navrácena do původního
historického stavu. Současně bude
v průjezdu obnovena původní kamenná
dlažba. V rámci úpravy této části objektu
budou do hlavního vchodu radnice
osazeny nové vstupní dveře.

Ve dvorní části průjezdu bude
obnoveno historické „otevřené“
dispoziční řešení a zadní vstup bude
řešen s přístupem po širokém vnějším
schodišti, s vloženou prosklenou vstupní
stěnou s dveřmi v portálku. Sociální
zařízení ve dvorní části objektu bude
upraveno tak, aby mohlo být využito i
osobami se sníženou schopností pohybu
a orientace.
V druhém nadzemním podlaží
objektu radnice bude znovu otevřena
vstupní hala. Vybouráním druhotně
přidané příčky bude prostor propojen se
schodištěm. Sociální zázemí pro personál
bude zvětšeno rozšířením pavlače. Nová
část bude realizována dřevostavbou
přisazenou ke stávající pavlači na dvorní
stranu. Krov budovy radnice bude
zachován a bude pouze dílčím způsobem
tesařsky opraven. Bude provedena
výměna taškové krytiny s tím, že budou
použity pouze bobrovky za korunové
krytí. K zajištění provětrání půdního
prostoru budou ve střešním plášti
obnoveny vikýře ve tvaru volských ok.
Opravou vybraných částí radničního
objektu dojde k celkové modernizaci
interiéru prostor v prvním a druhém
nadzemním podlaží kasejovické radnice
a celkovému vylepšení vzhledu a stavu,
který si tento historický objekt rozhodně
zaslouží.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 28. 2. 2022
Rada města Kasejovice schvaluje:
— návrh Smlouvy č. 1190901622 o
poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České
republiky na projekt „Sadové úpravy
– město Kasejovice“ formou dotace
ve výši 195 500 Kč a pověřuje paní
starostku k podpisu této smlouvy
— návrh Smlouvy č. 1190901581 o
poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České
republiky na projekt „Výsadba
dřevin – Újezd u Kasejovic“ formou
dotace ve výši 134 500 Kč a pověřuje
paní starostku k podpisu této
smlouvy
— hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2021, tj. účetní závěrku a
hospodaření za rok 2021, inventarizaci majetku k 31.12.2021, dokladovou
inventarizaci k 31.12.2021, inventarizaci pokladní hotovosti k 31.12.2021
a hospodaření s fondy za rok 2021
— žádost Základní školy Kasejovice o
rozdělení zisku z roku 2021 do
rezervního fondu
— hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2021, tj. účetní závěrku a
hospodaření za rok 2021, inventarizaci majetku k 31.12.2021, dokladovou
inventarizaci k 31.12.2021, inventarizaci pokladní hotovosti k 31.12.2021
a hospodaření s fondy za rok 2021
— žádost Mateřské školy Kasejovice o
rozdělení zisku z roku 2021 do
rezervního fondu
— přidělení zakázky „Oprava bývalé
vodárenské věže u vlakového
nádraží – II. etapa“ Stavební firmě
Suchan, Masarykovo náměstí 21,
398 06 Mirovice, IČO 48255360 s
celkovou nabídkovou cenou 1 036
193,71 Kč včetně DPH, schvaluje
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní
starostku k podpisu

poskytnutí ubytování ukrajinským
válečným uprchlíkům v domě
s pečovatelskou službou v Kasejovicích
— změny v rozpočtu města Kasejovice
—

Souhlasí:
— s nákupem multifunkční tiskárny za
cenu cca 40 000 Kč včetně DPH pro
účely Základní školy Kasejovice
Projednala a doporučuje:
Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit prodej pozemku parc. č.
245/9 o výměře 45 m2 a část parc. č.
245/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú.
Podhůří u Nepomuka

—

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 15.3.2022
v kulturně-společenském centru
v Kasejovicích s hlavními body programu: Revize a aktualizace Plánu
rozvoje města Kasejovice, Darování
kostela v Řesanicích a kaple v Boučku, Žádost Plzeňského kraje o dotaci
na dopravní obslužnost pro rok 2022,
Stanovisko k jednání s Ředitelstvím
silnic a dálnic ohledně ceny pozemků
pod komunikací č. I/20, žádosti o
prodej a směnu pozemků
Bere na vědomí:
nutnost revize a aktualizace Programu rozvoje města Kasejovice na
období let 2019 – 2022 Zastupitelstvem města Kasejovice
— různé informace z obce: zápis
z jednání dne 17.2.2022 se zástupci
obce Podhůří, změna kritérií
Ministerstva pro místní rozvoj pro
podání žádosti o dotaci na opravu
krovu a střechy radnice, předání
čestného občanství a další

Kdo židli má,
ten bydlí
Děkujeme všem, kdo se zapojili do
pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří
zde v Kasejovicích hledali a nalezli azyl
před válkou, ničící jejich zemi.
Do Kasejovic přijelo zatím (k 6. 4.)
62 ukrajinských občanů. Někteří byli
ubytováni v Domě s pečovatelskou službou, který dal k dispozici Městský úřad
Kasejovice, další našli domov v podnikových a privátních prostorech, či na faře
Římskokatolické farnosti Kasejovice.
Místní základní školu začalo
navštěvovat 15 ukrajinských dětí, mezi
„školkáčky“ se zařadily dvě tříleté děti.
Je možné, že se počet dětí v MŠ rozroste
o další.
Jako poslední přijely dvě ženy
z Mariupolu, pro které pracovníci
městského úřadu připravili a dovybavili
narychlo byt ve zdravotním středisku –
instalovali kuchyňskou linku, sehnali
stůl a židle, přivezli postele, které
věnovali místní občané. Pro ukrajinské
ženy, přijíždějící z válečné země, zajistili
též základní potraviny a hygienické
potřeby nutné k novému začátku.
-rkn-

—

PODĚKOVÁNÍ

ZUŠ Nepomuk, pobočka Kasejovice
srdečně zve na

Děkuji všem, kteří podpořili rodiny
z Ukrajiny ubytované v DPS tím, že jim
darovali oblečení, matrace, prostěradla, nádobí, peřiny, polštáře, deky,
ledničku, MW troubu, rychlovarnou
konvici, vařič, postele a mnoho dalších
pro život důležitých věcí.

Žákovský koncert

Lenka Sudová
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16. května od 16. 30 hod.
v kulturně společenském centru

SDH Kotouň
věnoval nadaci Člověk v tísni
10 000 Kč
určených na pomoc Ukrajině

Omlouvám se panu Čepelákovi,
u jehož článku v minulém čísle měl
být správně titulek „Nezdřevští hasiči
opět uspořádali ples”.
Nicméně tam nepozorností uvízl
titulek z čísla předchozího
„Nezdřevští rybáři v zimě nezahálejí”.
S omluvou Dana Matějovská
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Kácení stromů aneb koloběh života
Milí spoluobčané, tento článek je psán jako vysvětlení hlavně pro ty, které srdce
bolí s každým pokáceným stromem.
Stromy, které jsou na pozemku města, spravuje majitel, tj. Město Kasejovice. To je
zodpovědné za vše, co strom svým, byť neúmyslným chováním způsobí. Např. pokud
je zlomen, spadne do silnice či některému ze sousedů na pozemek.
Aby se eliminovala rizika takovýchto nehod, nechává si město vypracovávat
dendrologické posudky, které zpracovává tým odborníků znalých svého řemesla. Ten
je schopen odhalit, v jakém stavu strom i přes svůj navenek zdravý vzhled je. Častým
problémem stromů je vnitřní hniloba, která není navenek patrná, ale likviduje strom
zevnitř a někdy se na problém přijde až ve chvíli, kdy strom podlehne silnému větru a
zlomí se.
V letošním roce byl na základě dendrologických posudků proveden u některých
stromů tzv. ozdravný řez. A v některých případech muselo dojít vzhledem ke
„zdravotnímu“ stavu stromu dokonce k jeho pokácení. Kácení stromu je vždy
smutnou událostí, strom tady s námi léta byl, máme ho rádi, stal se něčím blízkým, co
vídáme denně a najednou je pryč. Věřte, milí sousedé, není to proto, že prostě někdo na
radnici rád kácí stromy. Je to jednoduše nutnost. A na místě stromu pokáceného je
vysazen strom nový, který zase bude pro někoho tou známou a milou klasikou, kterou
vidí denně a rád a o kterou nechce přijít.
Václav Jakubčík

Pomáhej Ukrajině
Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo,
kde lidé mohou nabídnout svou pomoc v souvislosti se situací
na Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině
www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby
pomoci, které jsou následně kolegy z místních neziskových
organizací a obcí zpracovávány a propojovány.
Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník, kde
bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Nabízet je možné
tlumočení, dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální pomoc, ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ubytování. Pokud máte
možnost a chcete nabídnout volné kapacity lidem prchajícím
před válkou, určitě se na platformě zaregistrujte. Pokud byste
rádi pomohli finančně, můžete touto formou podpořit naši
sbírku SOS Ukrajina: č. ú. 0093209320/0300.
(Zkráceno, plné znění na www.kasejovice.cz)
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni v Plzeňském kraji

Silnice bezpečnější,
příkopy čistější
Z důvodu bezpečnosti provozu proběhla úprava okolí místních komunikací
v katastru Kasejovic.
Pracovníci technických služeb města
využili příznivou zimu k údržbě dřevin
v prostoru kolem místních komunikací,
konkrétně v silničním úseku od rybníka
Hrozný v katastru obce Oselce přes Řesanice do Kasejovic.
V blízkosti silnic byly vyřezány
nemocné a náletové dřeviny a ponechány
pouze stromy vzrostlé a zdravé. Keře
byly ve větší míře odstraněny kvůli lepší
přehlednosti a bezpečnosti silničního
provozu. Na Polánské cestě, známé též
coby „Topolovka“, byly krom vyřezání
náletových dřevin a pokácení nemocných stromů také vytrhány pařezy. S tím
si poradila lesní fréza (na snímku). Po ní
nastoupil bagr a příkopy vyčistil od všeho, čím byly zanešené.
U Kopřivnického potoka se k pracem
připojili vlastníci přilehlých pozemků,
kteří vlastními silami zajistili úpravu
svých pozemků – vyřezání dřevin a jejich
odklizení.
Václav Jakubčík

Město Kasejovice zve širokou veřejnost na

OSLAVY OSVOBOZENÍ
KASEJOVIC
Americkou armádou a příjezdu Československé
samostatné obrněné brigády
v pátek 6. května 2022 v 8.15 hod.
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

zahájení oslav na náměstí
konvoj vojenských historických vozidel na náměstí
položení věnců u Památníku obětem 2. světové války
v parku
možnost prohlídky ZŠ s programem
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Nezdřevští si vyčistili obecní les
Tedy podle katastru to byl les. Jenže pro kůrovce to byl lákavý samoobslužný bufet.
Na brigádníky v sobotu 26. března však na území někdejšího lesa čekala džungle.
Takřka neprostupná změť náletů olší, lísek, bezů a také dlouhých šlahounů drásavého
ostružiní. Semo tamo ještě stálo pár smrků uschlých po lýkožroutské hostině.
Za výstavního počasí - vymetená obloha, neznatelný větřík a silně jarní slunce - se
sešla téměř dvacítka ochotných pracantů, a to z rozličných bydlišť: pochopitelně
Nezdřev, ale dále Předmíř, Kasejovice, Blatná, Strakonice, Radotín i Praha. Někteří
z nich jsou rodáci, jiní chalupáři a další jsou prostě s tou malou vsí tak či onak spříznění.
Statistik by se z té pestré sestavy mohl snadno zbláznit. Nezdřevských rodáků se
zúčastnilo pět, trvale bydlících v obci sedm, chalupářů šest, přistěhovalci čtyři.
Statistikovi to nevychází, protože takzvaný osud jednotlivých lidí promíchal uvedené
kategorie: někdo se zde narodil, odstěhoval se, ale chalupářem zůstal, jiný rodák bydlí
v Blatné, ale za rodiči pravidelně domů zajíždí. Toto promíchání není samozřejmě na
překážku přátelskému průběhu pracovní činnosti, která se neobejde bez vtipkování,
což ovšem platí i pro všechny dřívější brigády.
Po poledni už místo džungle bylo vidět několik hromad klestí a silnějšího dříví, jež
se hodí k otopu. Práce byla téměř skončená a přišel čas na opékání buřtů a společnou
fotografii.
Prostor bývalého lesa je připraven na další brigádu. Budou se sázet nové stromy.
Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera
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Vědomostní soutěže

Během několika minulých týdnů na
2. stupni probíhala školní kola
vědomostních soutěží, proběhla školní
kola olympiád v českém jazyce,
anglickém jazyce, dějepisu. Do
okresních kol postupovali Vojtěch Hokr,
Miriam Bajzová, Jan Jára, Kristina
Janská, Zuzana Cinová, Jitka Kušková,
Michal Kušnírik a Jakub Kalbáč.
V případě olympiády z matematiky pro
5. a 9. ročník proběhlo okresní kolo
online a naši žáci se prezentovali opravdu
výborně: v kategorii pro 5. ročník
Vojtěch Šampalík obsadil 2. místo,
v kategorii pro 9. ročník vybojovala
Eliška Šampalíková 3. místo a Zuzana
Cinová 4. místo. Okresní kola ostatních
olympiád probíhala prezenčně,
v humanitních oborech byl také o soutěže
intenzivnější zájem. V olympiádě
z anglického jazyka obsadil Jan Jára
v kategorii pro 8. a 9. ročník 9. místo,
Michal Kušnírik 14. místo, což
v podmínkách naší školy představuje
úspěch.
Všem účastníkům soutěží děkujeme
za účast a projevenou snahu.
Jaroslava Mlsová,
učitelka ZŠ Kasejovice

Kasejovická radnice má zrestaurovaný kamenný portál
Během měsíce února a března byl
zrestaurován žulový portál v prvním
patře radniční budovy v Kasejovicích.
Jedná se o kamenný objekt tvořící vstup
do věže. Budova radnice představuje
nemovitou kulturní památku, a proto samotnému restaurování portálu muselo
být vydáno i závazné stanovisko Odborem kultury a památkové péče Městského úřadu v Nepomuku.
Důvodem provedeného restaurátorského zásahu byl velmi špatný stav portálu, který odpovídal jeho stáří a vlastnostem použitého materiálu. Kámen byl
lokálně zvětralý, povrch plošně opatřen
několika vrstvami nátěrů, lokálně znečištěn maltovinou a překlad portálu byl
zvyšován za pomocí cihel.
Restaurování radničního portálu
spočívalo v očištění starých nátěrů a

maltoviny z povrchu kamene. Kámen byl
celoplošně zpevněn organokřemičitým
prostředkem a byla provedena injektáž
prasklin akrylátovou pryskyřicí. Plastické retuše byly provedeny umělým kamenem na minerální bázi, následně lokálně
barevně retušovány, a tak přizpůsobeny a
sjednoceny s okolním originálním materiálem. V závěrečné fázi byl povrch
kamene opatřen plošným nátěrem
impregnačního prostředku na žulu chránícím povrch před znečištěním.
Restaurování žulového portálu provedla BcA. Pavla Žiaková, která za svou
velmi zdařilou práci byla pochválena
Národním památkovým ústavem a dalšími přítomnými při závěrečné prohlídce
zrestaurovaného prvku.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice
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Rekonstrukce bývalé prodejny v Hradišti
V roce 2011 Západočeské konzumní družstvo Plzeň ukončilo prodej smíšeného zboží
v Hradišti. Od té doby se jen na krátkou dobu podařilo budovu pronajmout a prodej
obnovit. V roce 2017 tuto budovu Obec Hradiště od ZKD Plzeň odkoupila. Zastupitelstvo
Obce Hradiště schválilo přestavbu budovy bývalé prodejny na Obecní úřad.
Vzhledem k finanční náročnosti přestavby jsme rekonstrukci rozdělili do dvou
etap. V první etapě byla střešní eternitová krytina včetně latí vyměněna za novou.
Všechny klempířské prvky jsou rovněž nové. Původní vstupní dveře a výlohy ve štítě
jsou nahrazeny třemi plastovými okny. Stejné okno je i z boku budovy, kde jsou nově
dvoje plastové vstupní dveře. Je změněna vnitřní dispozice budovy, byly provedeny
veškeré bourací práce a vyzděny nové příčky. Podlahy v celé budově byly
demontovány, aby bylo možné provést izolaci proti vlhkosti. Nové jsou rozvody vody,
kanalizace a elektroinstalace. Na skončenou první etapu navážeme etapu druhou. Na
obě etapy rekonstrukce jsme využili možnosti finančního příspěvku z dotačního titulu
PSOV PK 2021 a PSOV PK 2022 – Projekty obcí.
Rekonstrukcí se výrazně zlepší stávající stav a vzhled budovy, který bude
v souladu s vesnickou zástavbou. Současný obecní úřad je na okraji obce. Přemístěním
OÚ na náves obce se velmi zlepší jeho dostupnost občanům.
Děkuji Plzeňskému kraji za finanční příspěvek 800.000 Kč na tuto rekonstrukci.
Jaroslava Ladmanová

Dílnou jsme s dětmi v Bezděkově přivítali jaro
Předposlední březnový víkend v kalendáři upozorňoval na to, že v sobotu všichni
Josefové slaví svůj svátek a v neděli přivítáme první jarní den. A jak jinak můžeme
doma oslavovat příchod jara než nějakou hezkou výzdobou. Velikonoce už se také
kvapem blíží, takže padlo rychlé rozhodnutí: „Hurá, děti, do velikonoční dílny!“
Přestože bylo v sobotu 19. března odpoledne krásné počasí, které táhlo ven za
sluníčkem, přilákala pozvánka do dílny jedenáct dětí a jejich doprovod. Krásně jsme
navázali na naši několikaletou tradici, jako by ani dvouletá koronavirová přestávka
nebyla. Dětem pod rukama vznikaly pestrobarevné kraslice a pozvání opět přijal i pan
Ladman se svojí pomlázkovou dílničkou. Každá upletená pomlázka byla hned
odzkoušena na přítomných děvčatech a našla si i svého majitele. Kdo chtěl, mohl si
samozřejmě pletení pomlázky vyzkoušet.
Nakonec jsme se všichni společně pustili do té slibované výzdoby, která přiláká
sluníčko a uvítá jaro. Nejdříve si děti nabarvily ptáčky a motýlky, kteří k jaru
neodmyslitelně patří. Pak si také připravily kytičky, peříčka a další ozdůbky, kterými
postupně zaplňovaly proutěné věnečky. Nakonec jsme společně vybrali správnou
mašli a připevnili háček na pověšení. Po společném focení našich krásných výtvorů už
mohl každý rozmýšlet, kam si věneček pověsí. Někomu ozdobí dveře, někomu
pokojíček, někdo ho možná daruje jinému pro potěšení. Dělat radost druhému se
hodně cení, protože radosti není nikdy dost. A jestli můžu mluvit za všechny přítomné,
tak jsme si to slavnostní sobotní odpoledne opravdu radostně užili. Děkuji všem za
pomoc a za to, že si našli čas a přišli s námi vítat jaro.
Olga Šulcová

Dne 10. dubna 2022 vzpomínáme
smutné 10. výročí úmrtí naší drahé manželky,
maminky a babičky

paní Jaroslavy Novákové
z Bezděkova.
Stále vzpomínají manžel Pavel, děti Pavel a Radek,
vnoučata Terezka, Adélka, Patrik, Nikolka
a sourozenci s rodinami
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a hrajících
si dětiček - „Soví školka”
Jaro je tady! Společně si říkáme „Přišlo
jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?“
Společně se těšíme na to, co nám duben
přinese.
NA CO JSME SE TĚŠILI, A CO
JSME ZAŽILI V BŘEZNU
Návštěva Agrochovu Kasejovice
Tentokrát nás zajímalo, kde pracují
někteří naši tatínkové. Vyhrála to velká
dílna, kam se vejde ten největší traktor,
který potřebuje údržbu a opravu, brzy
vyjede na pole orat a zasít obilí. Společně
si o tom povídáme a hrajeme si na
opraváře. Máme šikovné ruce jako táta.
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Divadlo Ondřej s pohádkou
,,Král Tchoř“
Bajka o hlouposti a vybíravosti. O tom,
jak si slepice vybíraly krále a nestačil jim
obyčejný kohout. Neuměly si vybrat, a
tak, když tchoř sháněl práci, pozvaly ho
mezi sebe a začal jim kralovat. Špitaly
slípky špitaly, že ví něco o králi, že ví
něco o tchoři, že je všechny umoří.
Zapojili jsme se do hry, nasmáli jsme se
a poučili.
Vynášíme zimu, hledáme Jaro
a odemykáme zahrádku
Celý týden se nesl ve znamení loučení se
zimou a vítání jara. Při zpěvu veselých

jarních písních jsme zimu vynesli, do
školky přinesli jaro a odemkli zlatým
klíčem zahrádku. Čekala na nás víla
Jarněnka s říkadlem: „Přišlo jaro do vsi,
kde jsi zimo, kde jsi, byla zima mezi
náma, ale už je za horama. Jaro už je tu!”
Březen – měsíc knihy
Víme, že i knihy mají svůj svátek. Moc
jsme se těšili na zajímavé povídání o
knihách, na čtení pohádek se sovičkou
Jůlou a na prohlížení knih s krásnými
ilustracemi. Poděkování patří paní
knihovnici D. Matějovské, že si na nás
udělala čas a věnovala se nám.
Čeká nás zápis do mateřské školy pro
školní rok 2022/2023 a Den otevřených
dveří v naší školce.
Ledvinová Ivana,
ředitelka MŠ Kasejovice

Požární ochrana oslovila i dětské výtvarníky

Žáci ZŠ Kasejovice se i v letošním
roce aktivně zúčastnili výtvarné části
soutěže Požární ochrana očima dětí a
mládeže, která probíhá celorepublikově.
Tvořila celá škola.
Malé i velké děti se do práce pustily
se zaujetím a mnohdy i opravdovou
originalitou. Bylo znát, že je téma
zajímá, a tak na obrázcích ožívaly zásahy
hasičů při požárech, při povodních i
nehodách, při výbuchu sopky či při

zachraňování zvířátek. Vybrat v každé ze
čtyř kategorií jen tři nejlepší výkresy,
které budou školu reprezentovat
v okresním kole, se ukázalo jako velmi
nelehký úkol. Spousta krásných obrázků
bohužel postoupit nemohla, zůstala tedy
zdobit jen nástěnky naší školy.
V obrazové galerii školních webových stránek si můžete prohlédnout
výkresy, které v jednotlivých kategoriích
postoupily do okresního kola.

Budeme držet palce, aby zaujaly i
odbornou porotu, která i tentokrát
rozhodně bude mít z čeho vybírat. Třeba
se mezi výkresy našich žáků zase najde
nějaký vítězný – tak, jak se to povedlo již
několikrát. A i kdyby ne, všem
zúčastněným patří velká pochvala.
Iveta Flajšmanová, ZŠ Kasejovice
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Inzerce
Prodám palivové dříví z katru, cena 198 Kč za prm.
Velikost balíku cca 1x1m, délka 4-5 m. Tel. 607 816
548, Kasejovice.
— Prodám trekové kolo pro dospělé Superior - 18
rychlostí, málo jeté, zachovalé. Cena 1000 Kč, dohoda
jistá. Kasejovice, 603 70 13 57.
—

Pálení èarodìjnic
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Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
Nové knihy:
& František Niedl: Ano, můj pane
& Robert Bryndza: Propast smrti
& Marek Herman: Máma není služka, máma je dáma
& Radka Třeštíková: Tajemství
& Robert A. Johnson: Sny jako řeč nevědomí
& Alena Jakoubková: Zmizení perníkové princezny
& Vladimír Šindelář: Zmizelé a mizející Písecko
& Co je to spánek?
& P. Wechterovicz: Nerozluční přátelé

30. 4. 2022 „Na Židáku“
budeme se na Vás těšit od 18 hod, kdy k zábavě
a poslechu zahraje skupina Brumendo.
Zapálení hranice v 19.30 hod.
Každý čaroděj nebo čarodějnice bude odměněn
limonádou a dobrotou. Špekáčky možno
zakoupit na místě. Pivo, limonáda i „něco na
zahřátí“ zajištěno.
Akci pořádá spolek místních dobrovolníků
za spolupráce MÚ Kasejovice

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek - neděle
11 - 19.30 hod.
Objednávka na tel:
776 692 390

Srdečně zveme na

škOLNÍ AKADEMII
u příležitosti Dne matek
ve středu 11. května 2022 od 16 hod.
v kulturně společenském centru Kasejovice
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