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

Oslavy konce druhé světové války se konaly s Miroslavem Kalouskem

V pátek 6. května si Kasejovice připomněly 77. výročí konce
druhé světové války a osvobození našeho
území americkou armádou. Oproti předchozím létům měly letošní oslavy poněkud jiný scénář. Zahájeny byly krátce po osmé
hodině na kasejovickém náměstí. Zde starostka města Kasejovice Marie Čápová přivítala významnou osobnost české politické
scény Miroslava Kalouska. Ten po úvodním slovu starostky krátce promluvil ke všem přítomným. S přednesem básní vystoupily
žákyně deváté třídy. Následovalo krátké vystoupení kasejovického sboru Jindřicha Jindřicha pod vedením Ladislava Šmejkala. Po
položení věnce k památníku osvobození Kasejovic americkou armádou zazněla česká a americká hymna. Následně měli
návštěvníci oslav možnost prohlédnout si historickou vojenskou techniku.
Program oslav konce druhé světové války pokračoval v parku. Zde po položení věnce zazněla česká hymna v podání žákyň
sedmé třídy. Jejich pěvecký výkon podtrhnul houslový doprovod Jany Navrátilové. Poté k přítomným promluvil kasejovický
místostarosta Václav Jakubčík.
Závěrečná část slavnostního dopoledne proběhla ve vestibulu kasejovické základní školy. Zde všechny hosty přivítala ředitelka
školy Štěpánka Löffelmannová. Ve své promluvě připomněla historii kasejovické školy a zahájení její stavební akce přístavba a
rekonstrukce školy v roce 2004. Zdůraznila, že je příjemné se po osmnácti letech setkat na stejném místě se stejnými lidmi, kteří
stáli u zrodu a realizace této významné stavební akce.
V prostorách školy převzal Miroslav Kalousek z rukou starostky města Marie Čápové čestné občanství za rozvoj obce. Předání
přihlíželi zastupitelé města, žáci, členové Klubu přátel 4. obrněné divize a široká veřejnost. Všechny přítomné svým vystoupením
potěšili žáci kasejovické základní školy, kteří za něj byli odměněni hlasitým potleskem. Příjemným překvapením byla i účast
senátora Václava Chaloupka známého tvůrce „medvědích večerníčků“.
Po celé dopoledne měli návštěvníci oslav možnost prohlédnout si část školy, zhlédnout prezentaci o Základní škole Kasejovice
či se občerstvit v klubovně u tělocvičny. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu slavnostní akce podíleli.
-rkn-
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Oselecké aktuality

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 30. 3. 2022
Rada města Kasejovice schvaluje:
změny v rozpočtu města Kasejovice
žádost p. xxx o pronájem druhé místnosti v bytě č. 5 – 6 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
— žádost p. xxx o pronájem druhé místnosti v bytě č. 17 – 18 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
— vyhlášení záměru pronájmu rybníka
Malý Žabokrk na pozemku parc. č.
957 v k.ú. Polánka u Kasejovic
— poskytnutí ubytování válečným
uprchlíkům z Ukrajiny v přízemním
bytě ve zdravotním středisku
v Kasejovicích
— vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 586 v k.ú. Kasejovice
—
—

Neschvaluje:
— žádost obce Záboří o umístění opatrovanky p. xxx v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
— poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Linka bezpečí, z.s.
— pronájem části pozemku parc. č. 13/1
o výměře 670 m2 v k.ú. Řesanice
Projednala a nedoporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit prodej pozemku parc. č. st.
586 v k.ú. Kasejovice

Bere na vědomí:
žádost Sboru dobrovolných hasičů
Kladrubce o poskytnutí finančního
příspěvku na uspořádání akce „Sraz
rodáků a přátel obce Kladrubce
2022“ s tím, že je nutné doplnit vyčíslení nákladů
— různé informace z obce: uspořádání
oslav osvobození dne 6.5.2022, den
otevřených dveří v základní škole,
přihláška do soutěže Vesnice roku
—

Pověřuje:
— paní starostku k jednání s právním
zástupcem obce o možnostech vystěhování nájemníků z neobyvatelného
bytu v Kladrubcích 49
— pana Antonína Řehoře, člena Zastupitelstva města Kasejovice, k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu zákona o matrikách a
stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech
může užívat závěsný odznak s velkým státním znakem

Obec Oselce nabízí od 1. 7. 2022
k pronájmu Obecní hospodu. Bližší
informace na tel. č. 724 162 521,
emailové adrese ou@oselce.cz nebo na
OÚ v Oselcích.
Dne 17. 4. 2022 proběhla v Oselcích
soutěž o nejlepší velikonoční nádivku –
„Oselecký nádivkář“. Tento rok se sešlo
celkem 15 vzorků od soutěžících. Vítězem
se stal p. Picka, na druhém místě skončil
se stejným počtem bodů p. Kahovec a na
místě třetím se umístil p. Hlaváč.
Dne 30. 4. 2022 proběhlo od 15.30
hod. stavění májky na návsi v Oselcích.
Májka byla postavena a ozdobena za
pomoci všech návštěvníků akce.
Poděkování patří všem, kteří na této akci
přiložili ruce k dílu.
Václav Houlík, starosta Oselec

Navrhuje:
— řešit stav znečištěné požární nádrže
vypuštěním vody a zjištěním příčiny
jejího znečišťování

Dne 12. 5. 2022 uplyne smutných 8 let,
od posledního rozloučení

s panem Václavem Houlíkem
z Oselec.
Se smutkem v srdci vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi.

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal. Krutý osud nám tě vzal,
smutný domov a cestu na hřbitov zanechal.

Dne 16. května 2022 to bude 8 let,
co není mezi námi

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

Dne 9. 5. 2022 uplynulo 30 let od úmrtí
mého milovaného manžela
a našeho nejlepšího tatínka a dědečka

pana Josefa Kláska
z Nové Vsi u Oselec.
Stále vzpomínají a za vše děkují
manželka Marie, děti Hana, Jitka a Pavel
s rodinami, vnoučata Pavel, Andrea, Jitka,
Lucie, Aneta, Petra a Martin
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„Židák“ se opět rozzářil
Poslední dubnovou noc parta místních dobrovolníků za podpory města Kasejovice
uspořádala po dvouleté pauze čarodějnický večer.
Již v dopoledních hodinách byla postavena hranice, jejíž vrchol ozdobila
čarodějnice. Ta byla na svůj poslední let společensky oblečena a nemusela se za sebe
vůbec stydět. Zajištěno bylo posezení, občerstvení, pro dětičky nachystány limonády i
sladkosti.
Okolo 18 hod. se na kopec začali scházet malé čarodějnice a čarodějové za
doprovodu svých rodičů a začal ten správný mumraj. Děti nejprve ozdobily
mašličkami a fáborky májku. Když byla májka postavena a sluníčko se schovalo, byla
zapálena hranice. I přes nepříznivý vítr, který foukal, hranice krásně hořela a
signalizovala na všechny strany, že i tady na Židáku se lidé spolu sešli v tajemné
filipojakubské noci.
Vedle hranice hořel i menší ohýnek, na němž si každý mohl opéct špekáček, který
k takové akci neodmyslitelně patří. Večer pokračoval řáděním dětí a skvělou zábavou.
Nemohl chybět i hudební zážitek, za který děkuji naší kapele Brumendo, ta celý večer
provázela svou muzikou, a kdo chtěl, mohl si zatančit a samozřejmě i zazpívat.
Děkuji všem, kteří přišli. Bylo Vás opravdu hodně a díky Vám byl večer vydařený.
Největší díky si ovšem zaslouží ti, kteří přiložili ruku k dílu a celou akci připravili.
Jsem moc ráda, že je tu parta kamarádů, kteří vezmou za jeden provaz a dokáží
připravit pro děti i dospělé skvělý zážitek.
Petra Stupková

Zástupci města Kasejovice a zúčastnění občané děkují
pořadatelům „Čarodějnic” za to, že tuto letitou tradici
v Kasejovicích i v našich obcích stále udržují.
Vážíme si toho, že díky Vám tyto tradice zůstanou s

Tradice se nezapomínají

Cesta do Oselec zase o něco bezpečnější

Jaro je v plném proudu. Příroda se krásně zazelenala a
rozkvétá. Přináší něco nového a přece nám tak známého.
S jarními dny si také spojujeme Velikonoce – svátky jara, jak
říkáme. Ty letošní jsme již oslavili. Po dvou mimořádných
letech, které nám po všech stránkách změnila koronavirová
smršť, se podařilo navázat na tradiční slavení těchto
výjimečných svátků. Věřící lidé se mohli opět potkávat
v kostelích, připomínat si význam Velikonoc a oslavovat slavné
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Děti opět popadly své křístačky a
řehtadla a na Zelený čtvrtek vyrazily na obchůzku obcí. Až do
Bílé soboty se v pravidelných časech ozývalo „dřevěné
zvonění“, které v těchto třech dnech nahradilo umlklé zvony.
Říká se, že „zvony odletěly do Říma“. Takové tradice se zkrátka
nezapomínají a věřím, že se vždy najdou nové generace, které je
budou přenášet dál.
Šulcová Olga

Pracovníci technických služeb města pokračují s údržbou i
vylepšováním okolí silnic v katastru Kasejovic. Při údržbě
porostů podél silnice vedoucí z Řesanic do Oselec byly dlouhá
léta v křovinách lemujících silnici schovány hromady kamene.
Ten sem někdo kdysi uložil, patrně při sběru kamene z okolních
polí. Takto zarostlý svah ovšem není možné udržovat běžnou
strojní technikou.
Keře byly proto vyřezány, pařezy vytrhány, kameny
urovnány a použity při krajnici k vytvoření tzv. výhybny.
Povrch byl doplněn drobnějším kamenem, který byl
vybagrován při výkopových pracech v Úzké ulici. Pro jednu
stavbu odpad, pro druhou stavební materiál… Stejné využití
našla i odtěžená zemina z jiné stavby, která byla použita na
vysvahování výhybny.
Na poměrně úzké cestě tak vznikl další důležitý
bezpečnostní prvek. A to, co dříve neřízeně zarůstalo, bude
snadněji udržováno. Nabízí se příměr, že tak „byly zabity dvě
mouchy jednou ranou“.
Václav Jakubčík
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Školní družina navštívila DPS a MÚ
A jsou tu Velikonoce. I když naše
každoroční tradice byla vlivem covidu
na chvilku přerušena, letos nám už nic
nebránilo opět navštívit pracovníky
městského úřadu, ale i seniory v DPS a
popřát všem krásné, pohodové a hlavně
klidné velikonoční svátky.
Během března jsme ve druhém
oddělení školní družiny vyráběli
přáníčka a 3D velikonoční zajíčky.
Pečlivě jsme také nacvičovali básničky a
zpěv. Když nadešel velký den, 13. duben,
několik žáků z první a třetí třídy se ráno
vydalo do DPS a pak na městský úřad
ukázat, co se naučili. Zpívali jarní
písničky za doprovodu hudby a
recitovali básničky. Za snahu a odvahu
byli v DPS odměněni velkým potleskem.
Pak děti všem seniorům i pečovatelkám

rozdaly dárečky. Poté jsme se rozloučili a
vyrazili na radnici, kde na nás čekali
zaměstnanci městského úřadu, včetně
paní starostky. I zde děti předvedly
velikonoční pásmo na jedničku. Za své
vystoupení se dočkaly nejen velkého
potlesku, ale i bohatého pohoštění – teplý
čaj a chutné sušenky, které během
několika minut zmizely ze stolu. Po
necelé hodince, která utekla jako voda,
nám nezbývalo nic jiného, než se
rozloučit a vrátit se zpět do školy. S sebou
jsme ještě dostali dvě plné tašky
velikonočních perníčků.
Děkujeme všem za milé přijetí, zvlášť
velké poděkování patří dětem, které se
zúčastnily vystoupení, ale i těm, kteří nám
pomáhali vyrábět dárečky a přáníčka.
Olga Šoralová
ZKD Plzeň přijme pro prodejnu 176 Kasejovice

PRODAVAČKU
Bližší informace: pí Kulová – tel. 721 661 653,
e-mail: zkdkulova@volny.cz
Nabízíme
— příspěvek na stravování
— možnost pracovat ve stabilizované firmě s dobrým
pracovním a sociálním zázemím
— příspěvek na důchodové připojištění
— odměny při pracovním a životním jubileu
— příspěvek na dovolenou
— využití podnikové rekreační chaty
— 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a
péči o zdraví
— dětem zaměstnanců příspěvek na pobytové akce
(tábory, škola v přírodě)
— 1x týdně relaxace ve Wellness centru v Hotelu
Centrál

ZuŠ Nepomuk, pobočka Kasejovice srdečně zve na

Žákovský koncert

Dne 25. 5. 2022 uplyne 5 let,
kdy nás opustila

paní Ludmila Rezková
Za tichou vzpomínku děkuje Milan
s dětmi a Vladimír s rodinou

22. června v 16. 30 hod.
v kulturně společenském centrum
města Kasejovice
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ :-)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a hrajících
si dětiček - „Soví školka”
Do skutečného léta je ještě trochu
daleko, ale sluníčko nás láká ven
k veselým hrám. „Sluníčko nás volá ven!
Už se směje, už nám svítí, chce nás
chytat do svých sítí každý den. Nesmí
zhasnout jako svíčka, co by byl svět bez
sluníčka?“
CO JSME SPOLEČNĚ ZAŽILI
A CO SE NÁM LÍBILO?
Abychom si zpestřili studené dubnové
dny, pozvali jsme k nám do školky divadlo
MÚZU s velikonoční pohádkou „Hody,
hody“. V pohádce nám velikonoční zajíčci
vyprávěli o tom, jak slaví Velikonoce a jak
chodí koledovat s upletenou pomlázkou
plnou barevných pentliček.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO
S RODIČI A PLETENÍ POMLÁZEK
Společně jsme zdobili vajíčka
ubrouskovou technikou, vyráběli
velikonoční slepičky, a kdo chtěl, mohl
se naučit plést pomlázku různými
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způsoby. Není to jen tak a chce to mít
šikovné ruce. Jak se pletou pomlázky?
To nás přišel naučit pan Martin Jedlička,
kterému tímto děkujeme. Za toto
příjemně strávené odpoledne jsme
načerpali inspiraci a pravou velikonoční
náladu. Děkujeme všem, kdo přišel a
užil s dětmi pár příjemných chvil.
HODY, HODY, DOPROVODY
Každým rokem chodíme na koledu na
MÚ a za důchodci do DPS, ani letos
tomu nebylo jinak. Pilně jsme
nacvičovali velikonoční koledy a
vyráběli jako dárek žlutá kuřátka.
Nechyběla slepička Kropenatka se
zlatým vajíčkem, jarní písničky a
koledování s křístačkou.
Ve l i k o n o č n í s v á t k y
uběhly jako voda a nás
čekalo povídání o
domácích a užitkových
zvířatech. Navštívili
jsme farmu Agrochov

Kasejovice, kde jsme se dozvěděli, jak
žijí a bydlí telátka, jalovice a kravičky,
že mají svoje postýlky a čím se živí. Už
víme, že i telátka mají školku. Na farmu
k Šolům jsme se šli podívat na koně, na
kravičky a telátka na pastvě. Škoda, že
nám nepřálo počasí a narozené hříbátko
bylo v teple doma ve své stáji.
ČARODĚJNÁ ŠOU
Byla jednou jedna malá čarodějnice,
bydlela hluboko v lese v kouzelnickém
domku na samotě. Měla havrana Abraxase, který uměl mluvit, kouzelnickou knihu, ze které se učila čarovat a také koště,
na kterém létala. Blížila se filipojakubská
noc... To se na Skalnaté hoře schází všechny čarodějnice v kouzelném reji. Vyprávíme si a těšíme se. Právě takový čarodějný
rej jsme měli v naší školce. Všichni jsme
se proměnili v čaroděje a čarodějnice
s kouzelnými hůlkami, košťaty a pořádně
jsme si to v ČARODĚJNÉ RYTMICKÉ
ŠOU tento den užili.
MÁJE VE ŠKOLCE
Společně nazdobené větvičky bříz krášlí
naši školku. Povídáme si a učíme se.
Vítej, vítej, máji, my jsme tobě rádi,
vítej, léto líbezné, obilíčko zelené!

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM
Vážení rodiče, děkujeme Vám za pomoc naší
školičce ve všech formách. Velice si toho vážíme.
Poděkování patří paní Bc. Kateřině Novotné a
paní Ivetě Hlaváčkové za dárečky pro všechny
dětičky a panu Lukášovi Boušemu za provedení
opravy střechy na pergole u mateřské školy.
Děkujeme Vám. Ledvinová Ivana
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Inzerce
Prodám trekové kolo pro dospělé Superior - 18
rychlostí, málo jeté, zachovalé. Cena 1000 Kč, dohoda
jistá. Kasejovice, 603 70 13 57.
— Prodám kohouty z domácího chovu. Tel. 724 177 897.
— Prodám štěňata německého ovčáka, tel. 702 353 798.
—

Pizzerie U Pejska a kočičky
Uvítám zájemce o celoroční brigádu. Angličtina, němčina
vítána, úsměv a otevřenost podmínkou.
Tel: 777 03 13 23 (pouze volání).
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