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

Středeční ráno 26. října začalo 
poněkud mlhavým a zamračeným 
počasím. To však nevadilo maminkám 
z mateřského centra v Kasejovicích, 
které se sešly v klubovně, aby vyrobily 
dráčky na odpolední drakiádu. Zatímco 
si jejich ratolesti hrály, maminky stříhaly, 
lepily a navazovaly bonbóny na ocásky 
dráčků. Vedle v knihovně se zatím také 
zrodil drak, byl však smutný, protože byl 
bez ocasu. Těšil se ovšem na odpoledne, 
až mu šikovné děti ocas vyrobí.

 A dočkal se. V 15 hodin to všechno 
vypuklo. Počasí se umoudřilo, sluníčko 
svítilo, prostě nádherný podzimní den. 
Děti si vyzvedly své sladké dráčky, 

skládaly mašličky na ocásek smutného 
draka a samozřejmě pouštěly své 
přinesené draky. Nebo se o to alespoň 
pokoušely. V průběhu celé drakiády si 
všichni mohli opéct špekáčky, případně 
cokoliv jiného. Z opékání se stala úžasná 
hostina, kdy někdo přinesl domácí 
kečup, jiný domácí hořčici, ochutnávalo 
se a vyměňovaly se recepty.

Pořadatelé drakiády, což byli Obecní 
knihovna Kasejovice, Mateřské centrum 
Kasejovice a Město Kasejovice, 
vyhlásili soutěž o nejhezčího doma 
vyrobeného draka. A vítězové byli hned 
dva. Natálka a Matyáš Chodorovi si 
přinesli své krásné doma zhotovené 

dráčky a po zásluze byli odměněni. 
Drakiádu si všichni užili, o čemž svědčí, 
že se rozcházeli až dlouho po západu 
slunce.

Na závěr bych chtěla poděkovat za 
pomoc s přípravou celé akce maminkám 
z Mateřského centra paní Lucii Weissové 
a Aleně Lukačíkové, maminkám, které 
také pomáhaly vyrábět dráčky pro děti 
paní Romaně Vyorálkové, Kateřině 
Novotné a Andree Malinové. Děkujeme 

také Městu Kasejovice za pomoc 
a podporu. 

                                                                                                             
                            Marie Koutníková

Draci a dráčci se slétli na Žiďáku

Město Kasejovice pořádá a 
srdečně zve 

na přednášku Jakuba Greschla

Vánoce ve svìtì
v pondělí 21. listopadu 2022 

od 19 hod.
v sále kulturně společenského 

centra
 v Kasejovicích

Vstupné dobrovolné

Město Kasejovice a Komunitní škola 
Kasejovice, z.s. pořádají

 

Adventní odpoledne

v neděli 27. listopadu 2022,
 13 - 16 hod.

v sále Kulturně společenského 
centra města Kasejovice

Na co se můžete těšit: 
výroba a prodej adventních věnců a 
dekorací s paní Míšou Beranovou, 

pletení z papíru, 
výroba mýdla, zdobení perníčků 

a další...

ZO ČSCH Kasejovice 

pořádá 
26. a 27. 11. 2022

 tradiční podzimní výstavu

26.11. od 8 hod. do 17 hod. 
27.11. od 8 hod. do 15 hod.

26. 11. od 8 hod. Trh holubů

v sobotu od 10 hod. Zvotočanka,
 od 19 hod. Brumendo

v neděli od 11 hod. Jiří Ocelík



Listopad 2022                                                       str. 2                                     Číslo 11; ročník XXVII.

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 10. 10. 2022
Rada města Kasejovice schvaluje:
— změny v rozpočtu města Kasejovice
— návrh Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti č.  IV-12-
0017885/01 a Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. IV-
12-0017885/03 s ČEZ Distribuce, a. s. 
a pověřuje paní starostku k podpisu 

— n á v r h  S m l o u v y  č  
1000019097/4000246787 o nájmu 
plynárenského zařízení v obytné zóně 
Chloumecká s firmou GasNet, s. r. o.  

Nesouhlasí:
s navýšením stavebních prací - pokládky 
asfaltových vrstev - na akci „Kasejovice - 
Obytná zóna Chloumecká”, oznámeným 
firmou LS stavby, s. r. o.

Bere na vědomí:
—  žádost p. xxx o prodej domu čp. 241 

v Kasejovicích. 

Kasejovice mají nové 

vedení
Dne 20. října 2022 se v sále kulturně 

společenského centra konalo ustavující 
zastupitelstvo Města Kasejovice. 
Starostou města byl jednohlasně zvolen 
ing. Václav Jakubčík. Místostarostkou 
zastupitelstvo zvolilo pí. Veroniku 
Tesařovou. Do Rady města Kasejovice 
byli zvoleni pí. Eva Chárová, p. Antonín 
Řehoř a ing. Marie Čápová. Předsedou 
kontrolního výboru byl zvolen p. Jiří 
Slavíček, dalšími členy byli zvoleni 
p. Vojtěch Šolle a p. Karel Fiala. 
Předsedkyní finančního výboru byla 
zvolena Mgr. Hana Červená, dále byli 
zvoleni p. Zdeněk Jiřinec a Ing. Václava 
Řehořová. 

Po oficiální části ustavujícího 
zastupitelstva se uskutečnila živá 
diskuze, z níž vyplynul závěr, že všichni 
zvolení včetně opozice budou dělat vše 
pro blaho města. Zastupitelé odcházeli 
s úkolem přijít s návrhem, kam umístit 
Zásilkovnu, aby splňovala požadavky 
provozovatele. Podmínkou je například 
celoroční přístupnost boxu, nesmí být 
v místech, kde by mohl omezovat chod 
města, například autobusovou dopravu, 
zásobování atd. Návrhy bude vedení 
města přijímat také od občanů.                                                                                                                                     

                                                -rkn-

Co se povedlo:
- Dokončila se oprava havarijního 

stavu štítu u garáží pod radnicí. Štít se 
vykláněl a hrozil zřícením. Smluvní 
firma štít rozebrala a pracovníci našich 

technických služeb vybudovali nový.
- V sobotu 29. října se v obytné zóně 

Chloumecká položila první vrstva 
asfaltu. 31. října bylo asfaltování 
dokončeno finální vrstvou a zbylý 
materiál byl použit na opravu přístupové 
stavební cesty u akátu. Následovat 
budou terénní úpravy a dokončovací 
práce v obytné zóně Chloumecká. 

- Město zakoupilo nový traktorový 
vlek, jehož dodání v jarním výběrovém 
řízení vyhrála firma AGRICO s. r. o. 

                      ing. Václav Jakubčík                  

Poděkování ing. Marii Čápové

Po více jak třiceti letech skončila ve vedení města Kasejovice 
pí. ing. Marie Čápová. Chceme jí tímto poděkovat za její dlouholetou 
a obětavou práci. Za houževnatost a píli s jakou se zasazovala 
o rozvoj města a okolních obcí. Jsme velice rádi, že se na chodu 
Kasejovic bude nadále podílet jako zastupitelka, že můžeme využít 
jejích zkušeností, rad a dobrých nápadů. Zároveň jí chceme popřát 
do dalších let hlavně pevné zdraví, klid a spokojenost.    

                                                                                       - MěÚ Kasejovice-   

Úpravy cesty 
k Berandubu

Na cestě od akátu k Berandubu byl 
stržen drn a povrch se srovnal, takže je 
cesta pohodlně sjízdná pro osobní 
automobily.

                                             -rkn-
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Měsíc říjen se v kasejovické základní škole nesl v duchu 
cestování. Podobně jako v předchozích školních letech se i letos 
škola pustila ve spolupráci s partnerskou školou Mittelschule 
Zwiesel do realizace projektu Kasejovice-Zwiesel 2022. Na 
cestu se žáci sedmého až devátého ročníku vydali společně se 
svými pedagogy ve středu 12. října. Datum trochu osudové, 
neboť 12. října 1492 připlul Kryštof Kolumbus společně 
s dalšími členy své výpravy k ostrovu San Salvador. Jako 
dopravní prostředek nám na cestu z Kasejovic do Zwieselu 
postačil autobus, ale i krátká plavba lodí byla součástí 
středečního programu. 

První středeční zastávkou byla Železná Ruda, následoval 
přesun do Zwieselu, kde jsme na cestu přibrali žáky z bavorské 
školy a vypravili se do Tittlingu na prohlídku Muzea vesnice 
Bavorský les. Skanzen čítá více než 150 objektů z let 1580-
1850 a svou rozlohou se řadí mezi největší skanzeny Evropy. 
Žáci tak poznávali život našich předků před dvěma stoletími. 
Kromě selských objektů byly k vidění drobné sakrální stavby, 
škola či nástroje tehdejších zemědělců a řemeslníků. 

Tittlingem ovšem výlet za historií Bavorska neskončil. 
Z Muzea vesnice jsme se přesunuli do malebného Pasova, kde 
jsme absolvovali plavbu lodí po třech řekách – Dunaji, Innu 
a Illzu, při které jsme obdivovali pamětihodnosti tohoto města. 
Nechyběla ani procházka po pěší zóně a chvilka na nákupy. 
Středeční putování jsme zakončili zastávkou u Velkého 
Javorského jezera. 

Ve čtvrtek nás v partnerské škole Mittelschule Zwiesel 
přivítala ředitelka školy společně s žáky osmého ročníku. Ti pro 
naše žáky připravili prohlídku školy a návštěvu Muzea lesa. 

O týden později se uskutečnilo přátelské setkání českých 
a bavorských žáků v Základní škole Kasejovice. Kromě 

tradičního keramického workshopu zavítali naši němečtí 
přátelé do kasejovického muzea a neopomněli pozdravit 
Golema. Poté už na ně čekali sportovně zábavné aktivity 
v tělocvičně, která si všechna soutěžní družstva náležitě užila. 

Prostřednictvím tohoto projektu měli žáci obou škol 
jedinečnou příležitost osvojit si své dosavadní jazykové 
dovednosti a poznávat kulturu, historii, zvyky a tradice obou 
zemí. Na realizaci projektu Kasejovice-Zwiesel byly využity 
finanční prostředky z programu Plzeňského kraje Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022. 

          Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Žáci poznávali spolkovou zemi Bavorsko

  Pšeničky ve Strakonicích
Poslední srpnový víkend si lidový soubor PŠENIČKY splnil 

zase další kousek svého snu. Naskytla se nám úžasná možnost 
vystupovat na vyhlášeném Mezinárodním dudáckém festivalu ve 
Strakonicích. Tento festival se koná vždy jednou za dva roky 
a zúčastňují se jej dudáci z celé Evropy. 

Velmi si vážíme toho, že nás do svého sobotního programu 
„Dostaveníčko pod Rumpálem“ pozval známý muzikolog 
a uznávaný folklorní historik pan Zdeněk Vejvoda. Pořad byl 
zahájen několika společnými písněmi v provedení všech dudáků 
zúčastněných českých souborů. Poté se na pódiu kromě Pšeniček 
objevil také soubor Prácheňáček ze Strakonic, Písečan z Písku, 
Rokytí z Rokycan a Ondrášek z Frýdku Místku. Náš program 
jsme nazvali „Pozdravy od svatého Jána“ a zařadili jsme do něj 
především písničky z našeho regionu. Vystoupení před skvělým 
publikem na zaplněném hradním nádvoří nám jistě všem zůstane 

dlouho v paměti. 
Součástí festivalu byl i jarmark staročeských řemesel, na kterém bylo možno obdivovat krásu výrobků a zručnost jejich 

výrobců. Nás nejvíc zajímaly stánky s vyrobenými nástroji podle starých postupů. Píšťaly, palcovky, šalmaje, ale hlavně dudy – 
české, gotické nebo moravské gajdy, které představovali jejich výrobci. Popovídali jsme si s panem Jaromírem Konrádym, který 
pro nás kdysi vyrobil první české dětské dudy. Také jsme mu pro potěšení před jeho stánkem zahráli. 

Neopakovatelná je především atmosféra během festivalu po celém městě. Spousty usměvavých tváří, barevných krojů, skvělé 
muziky. Všechny účastníky spojuje jedna společná věc, láska k hudbě. Muzikanti se navzájem podporují. My jsme si například 
zatančili jen coby kolemjdoucí při vystoupení jiného souboru nebo jsme zahráli ještě na ulici u parkoviště jen tak pro radost nás 
i okolních přihlížejících. 

Moc se nám ve Strakonicích líbilo a doufáme, že si na dudáckém festivalu ještě někdy zahrajeme.
                                                                                                                                            Oldřich Ondrušek a Romana Blanková
                                                                                                                                                                                      Pšeničky z.s.
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                                             -rkn-

Listopad 2022                                                         str. 3                                       Číslo 11; ročník XXVII.

Měsíc říjen se v kasejovické základní škole nesl v duchu 
cestování. Podobně jako v předchozích školních letech se i letos 
škola pustila ve spolupráci s partnerskou školou Mittelschule 
Zwiesel do realizace projektu Kasejovice-Zwiesel 2022. Na 
cestu se žáci sedmého až devátého ročníku vydali společně se 
svými pedagogy ve středu 12. října. Datum trochu osudové, 
neboť 12. října 1492 připlul Kryštof Kolumbus společně 
s dalšími členy své výpravy k ostrovu San Salvador. Jako 
dopravní prostředek nám na cestu z Kasejovic do Zwieselu 
postačil autobus, ale i krátká plavba lodí byla součástí 
středečního programu. 

První středeční zastávkou byla Železná Ruda, následoval 
přesun do Zwieselu, kde jsme na cestu přibrali žáky z bavorské 
školy a vypravili se do Tittlingu na prohlídku Muzea vesnice 
Bavorský les. Skanzen čítá více než 150 objektů z let 1580-
1850 a svou rozlohou se řadí mezi největší skanzeny Evropy. 
Žáci tak poznávali život našich předků před dvěma stoletími. 
Kromě selských objektů byly k vidění drobné sakrální stavby, 
škola či nástroje tehdejších zemědělců a řemeslníků. 

Tittlingem ovšem výlet za historií Bavorska neskončil. 
Z Muzea vesnice jsme se přesunuli do malebného Pasova, kde 
jsme absolvovali plavbu lodí po třech řekách – Dunaji, Innu 
a Illzu, při které jsme obdivovali pamětihodnosti tohoto města. 
Nechyběla ani procházka po pěší zóně a chvilka na nákupy. 
Středeční putování jsme zakončili zastávkou u Velkého 
Javorského jezera. 

Ve čtvrtek nás v partnerské škole Mittelschule Zwiesel 
přivítala ředitelka školy společně s žáky osmého ročníku. Ti pro 
naše žáky připravili prohlídku školy a návštěvu Muzea lesa. 

O týden později se uskutečnilo přátelské setkání českých 
a bavorských žáků v Základní škole Kasejovice. Kromě 

tradičního keramického workshopu zavítali naši němečtí 
přátelé do kasejovického muzea a neopomněli pozdravit 
Golema. Poté už na ně čekali sportovně zábavné aktivity 
v tělocvičně, která si všechna soutěžní družstva náležitě užila. 

Prostřednictvím tohoto projektu měli žáci obou škol 
jedinečnou příležitost osvojit si své dosavadní jazykové 
dovednosti a poznávat kulturu, historii, zvyky a tradice obou 
zemí. Na realizaci projektu Kasejovice-Zwiesel byly využity 
finanční prostředky z programu Plzeňského kraje Podpora 
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022. 

          Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Žáci poznávali spolkovou zemi Bavorsko

  Pšeničky ve Strakonicích
Poslední srpnový víkend si lidový soubor PŠENIČKY splnil 

zase další kousek svého snu. Naskytla se nám úžasná možnost 
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Součástí festivalu byl i jarmark staročeských řemesel, na kterém bylo možno obdivovat krásu výrobků a zručnost jejich 

výrobců. Nás nejvíc zajímaly stánky s vyrobenými nástroji podle starých postupů. Píšťaly, palcovky, šalmaje, ale hlavně dudy – 
české, gotické nebo moravské gajdy, které představovali jejich výrobci. Popovídali jsme si s panem Jaromírem Konrádym, který 
pro nás kdysi vyrobil první české dětské dudy. Také jsme mu pro potěšení před jeho stánkem zahráli. 

Neopakovatelná je především atmosféra během festivalu po celém městě. Spousty usměvavých tváří, barevných krojů, skvělé 
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                                                                                                                                            Oldřich Ondrušek a Romana Blanková
                                                                                                                                                                                      Pšeničky z.s.
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První říjnový týden se žáci šesté třídy zapojili do 
projektového dne ve výuce, který v kasejovické základní škole 
proběhl v rámci projektu Vzděláváme s inkluzí 3 z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tato projektová 
aktivita „Den s truhlářem“ proběhla ve školních dílnách pod 
odborným vedením Václava Jakubčíka. Hlavním cílem této 
aktivity bylo osvojit si práci se dřevem, což si žáci vyzkoušeli 
na výrobě hry Samotář. Václav Jakubčík krok za krokem žákům 
vysvětloval pracovní postup na vytvoření tohoto výrobku, 
přičemž žákům povídal o dřevě, jeho druzích či vlastnostech, 
a o nářadí, které při výrobě Samotáře použili. Kromě ručního 
nářadí si žáci vyzkoušeli práci se stojanovou vrtačkou. Po 
několika hodinách intenzivní práce byla radost dívat se na 
šesťáky, jak spokojeně sedí u truhlářských hoblic a zapáleně 
Samotáře hrají. Velké poděkování patří Václavu Jakubčíkovi za 
zapojeni do projektového dne v roli odborníka a za čas, který 
žákům věnoval. 

 Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Z projektového dne si žáci odnesli Samotáře

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s 
Klubem kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské,  dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
2- látek (min. 1 m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše 
nepoškozené

- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené

- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 

  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,

  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  

  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 

  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 18. listopadu 2022 	 15 - 18 hod.

sobota 19. listopadu 2022             9 - 11 hod.
v budově bývalé knihovny (u mateřské školy). v Kasejovicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 

nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace: 
tel. 224 316 800, 224 317 203 

nebo u paní Evy Ježkové: 
tel. 605 065 157
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             Listopad ve školce  
Padá na zem suché listí, stromy 

půjdou brzy spát, každý přece snadno 
zjistí, že je listopad.

                  Co nás čeká
Všichni se těšíme na zajímavé 

podzimní akce. Projekt Zkus to zdravě – 
příběh chlapečka Zdravíka v černém 
lese. Halloween party, veselý rej 
strašidýlek s písničkami, divadelní 
představení a Planetárium ve školce, 
půjdeme do knihovny. Plníme projekt 
s Malou myslivostí a všichni sbíráme 
plody podzimu - kaštany a žaludy pro 
lesní zvířátka do krmelců. Přivítáme naše 
kamarády myslivce a těšíme se na 
zajímavé povídání o přírodě.

Co se nám povedlo a co jsme 
společně zažili 

Tradiční drakiáda vydařené společné 
pouštění draků na Hulačů louce, na které 
se všichni moc těšíme a náležitě si dračí 
létání užíváme. V letošním roce vylétlo 
do nebes více než dvacetpět draků. Za 
opravdu krásné dračí létání na nás čekal 
plný košík sladkých dobrot. Společně si 

hrajeme: „Drak ztratil mašličku“.
Posvícení ve školce - na začátku 

týdne voněly po celé školce pečené 
posvícenské hnětynky, které nám naše 
paní kuchařky upekly. Na nás čekala 
velice důležitá práce - zdobení placiček, 
při které jsme si zahráli na cukráře. 
Zpívali jsme si veselé písně o posvícení 
a koláčích. S vyzdobenými hnětynkami 
a veselou písničkou jsme navštívili DPS 
v Kasejovicích a všechny babičky jsme 
podarovali.

Podzimní tvořeníčko s  rodiči  
tentokrát jsme společně vytvářeli ježečka 
Pichláčka ze šišek, žaludů, kaštanů a 
z různých přírodnin, které jsme si na 
tvořeníčko přinesli. Během chvilky 
vznikali v našich šikovných rukou 
kouzelní ježci, které jsme si pak 
spokojeně odnášeli domů. Říkáme si:  
„U našeho lesíka, starý ježek naříká“.

Zavírání zahrádky – poslední týden 
v říjnu nás čekalo uspávání zahrádky se 
skřítkem Podzimníčkem, pak ještě 
zamknout zahrádku na deset západů 
zlatým klíčem. A teď zahrádko spi, 

budeme se těšit na jaro.
Sbíráme žaludy pro lesní zvířátka, 

soutěžíme, kdo nasbírá nejvíce do konce 
října. V zimních měsících si zvířátka 
určitě pochutnají. Nasbírané žaludy 
předáme našim kamarádům myslivcům 
z  Mys l iveckého  spo lku  Čihad lo 
Kasejovice.

Hádáme: „Visí, visí visatec, pod ním 
stojí chlupatec. Až visatec upadne, 
chlupatec ho popadne“.   

                                                                                                             
                               Ledvinová Ivana, 
                    ředitelka MŠ Kasejovice                                                                                                             

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”
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Pšeničky ve Žďáru nad Sázavou
Dne 28.9.2022 jsem byla pozvána svými vnučkami na zájezd se souborem 

Pšeničky na krojovanou pouť k 300. výročí svěcení kostela svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou. Spolu s námi cestovali 
zástupci MAS a P. Jiří Špiřík.

Po skoro tříhodinové cestě nás i spoustu dalších poutníků v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie v bývalém klášteře pod Zelenou horou přivítal 
P. Vladimír Vojtěch Záleský, děkan žďárské farnosti.

Odtud jsme na Zelenou horu putovali kolem Konventního rybníka v průvodu 
několika stovek krojovaných i nekrojovaných poutníků. Hned za křížkem šli 
zástupci Matice SJN s naším sv. Janem Nepomuckým a za nimi Pšeničky. Jejich 
červené sukýnky s bílými zástěrkami se vyjímaly na zelené trávě široko daleko.

Pak následovala mše svatá, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Herold, LIC.,SJ  
velký znalec života sv. Jana Nepomuckého.

Po mši se představily jednotlivé soubory. Začínaly „naše Pšeničky". Chrám 
rozezvučely lidovými písněmi z našeho kraje a své vystoupení zakončily 
nádhernou písní o sv. Janu Nepomuckém zhudebněnou p. u. Ondruškem na slova 
p. Hany Gerzaniczové. Velký potlesk pro Pšeničky znamenal úspěch. Byla jsem 
pyšná nejen na svoje dvě holky, ale na všechny ostatní členy souboru. Odvedli 
perfektní výkon. Ještě jsme si poslechli několik souborů a pak se s radostí vraceli 
domů.

Vidět poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad 
Sázavou byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Domů jsem si přivezla spoustu 
fotek, nad kterými budu dlouho vzpomínat.

                                                                                            Marie Kašparová

Optická síť v Kasejovicích
Na podzim roku 2021 proběhla v severo-západní části 

města Kasejovice (lokalita Chloumecká a okolí) přeložka 
vzdušného vedení ČEZ do země. Při této příležitosti byla 
položena i optická datová síť. Město Kasejovice si za přispění 
dotace Plzeňského kraje zajistilo optická vlákna, které je možné 
použít na kamerový systém nebo dopravní radary aj. Centrum 
datové sítě je umístěno v budově České pošty a odtud vedou 
trasy umožňující budoucí napojení okolních vesnic - Újezd 
u Kasejovic, Chloumek a Životice. Zároveň síť slouží i pro 
domácnosti, které se nacházejí v této oblasti. Připojení 
k internetu rychlostí až 1Gbit/s optickým kabelem zajišťuje 
spol. ARENIS s.r.o. provozující síť pod značkou InternetHned. 
Kontakt pro zájemce o připojení je tel: 800 753 753, email: 

kontakt@internethned.cz .    
                                                                                                                                                 
                                                                                                    
                                                           Ing. Marie Čápová

mailto:kontakt@internethned.cz
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„Vítr fučí, vítr skučí – pojďte pouštět draky! Každý spěchá 
na kopeček a já běžím taky. Ať si vítr jak chce skučí, ať se mraky 
mračí, vypustíme na oblohu celou letku dračí.“ Známý 
spisovatel Jiří Žáček popsal ideální den pro pouštění draků. 
Jenže chybička se vloudila. Ten hlavní účastník – vítr se 
nedostavil. Naše historicky první bezděkovská drakiáda měla 
počasí přesně opačné. Za vsí u Sádlíka na louce pofukoval jen 
slabý vánek. Zato sluníčko hřálo ze všech svých sil. Listí na 
stromech hraje všemi barvami, podzim brzy vystřídá zima, ale 
takovou sílu sluníčka nikdo 29. října nečekal. Teplota byla na tu 
dobu nadprůměrná. Tak tomu se říká opravdové „babí léto“. 
Krásné počasí před blížící se zimou každého určitě potěšilo. 
„Lepší je sluníčko bez větru než déšť,“ zhodnotili jsme situaci.

Postupně přicházely děti s pestrobarevnými draky a dráčky 
a snažily se je vypustit na oblohu. Nebylo to úplně zadarmo 
a rozhodně si tím nedaly zkazit náladu. Musely vydat opravdu 
hodně energie, hodně pobíhat, aby udržely alespoň chvíli svého 
draka ve vzduchu. Přesto jim nadšení nechybělo a přidávali se 
i dospěláci, kteří se tak vrátili do svých dětských let. Všichni 
pobíhali po kopci, co jim nohy a síly stačily. Napočítali jsme 16 
dětí a 31 dospěláků. Zdálo by se, že je to velký nepoměr 
zúčastněných, ale dospělí se skvěle ujali nejrůznějších aktivit, 
které byly s akcí spojeny. A za to jim patří veliká pochvala a 
poděkování. Členové místního hasičského sboru se ujali 
rozdělání a udržování ohně, připravili sezení a především stáli 
u zrodu výborné pochoutky, jejíž chuť už mnozí zapomněli 
nebo ani nikdy neměli možnost ochutnat. Vůně a chuť 
pečených brambor z popela nás vrátila o mnoho let zpátky. 
Skvělá byla i pečená jablíčka. Po celou dobu byla k dispozici 
várnice s teplým čajem, pro dospělé se svařákem a další 
občerstvení. Zkrátka, čekali jsme sychravé počasí, kdy teplé do 
bříška zalahodí. Myslím, že přišlo vhod i tak.

Pro děti byla připravena i mobilní dílnička, které se na 
výbornou ujala děvčata. Takže, když se vítr nedostavil, děti se 
daly do vyrábění ježečků, pavoučků a pavučinek. Šlo jim to 
skvěle od ruky. Nechybělo ani malování na obličej, tentokrát 
v podzimním stylu. Než se všechny děti prostřídaly v dílničce, 
vyběhly vždycky s drakem na kopec zkusit štěstí. Draci nelítají! 

Rozmrzelí rodiče, smutné děti a zábava končí dřív, než začala. 
To pro nikoho naštěstí neplatilo. Jen jedna z nejmenších 
účastnic zhodnotila svého líného draka: „Nelítá, protože nemá 
baterky!“ Pohled na nebe plné draků se sice nekonal, ale sem 
tam se přítomným naskytl obrázek mihotajícího se barevného 
draka na sluncem prozářené obloze. 

Pouštění draků je po staletí typickým symbolem podzimu. 
Naší drakiádou jsme se snažili tuto tradici podpořit a především 
dát možnost strávit společné odpoledne na čerstvém vzduchu. 
V našem případě, vzhledem k bezvětří, také vyvinout chtě 
nechtě minimální pohyb. Myslím, i podle kladných ohlasů 
velkých i malých účastníků, že to byl skvělý zážitek. Nejhezčí 
odměnou dospělým byly, dle mého, úsměvy na tvářích svých 
ratolestí a vzpomínky na vlastní dětství.

Závěr patřil opékání špekáčků, v letošním roce asi 
posledních. Domů děti vyprovodil malý dráček na špejli, jako 
připomínka jedné vydařené akce. Sluníčko se pomalu blížilo 
k obzoru a společně s mraky krásně vymalovalo nebe. I ten 
slabý větřík utichl. Na louce po nás zůstal jen doutnající 
ohníček.

                                                                                                                                                                          
                                                                     Olga Šulcová

S draky do oblak

A zase Xénie
V minulém čísle Kasejovických novin jsem psala o Xénii nebo Xéniích, které se 

nastěhovaly do Kasejovic a začaly si to tu zkrášlovat odpadky. Dobrá zpráva je, že 
alespoň jedné z nich došlo, že ta jí vytvořená výzdoba vůbec není hezká a nepořádek 
uklidila. Pevně v to věříme. 

Také jsem psala, že i malé děti ve školách a školkách se učí a ví, kam odpadky 
patří, a že se nevyhazují po okolí. Tak bohužel všechny děti to neví. Stačí se podívat 
především odpoledne před kostel Československé církve husitské. Děti tam 
vysedávají na schodech, všude se válejí obaly od sušenek, plechovky a lahve od pití, 
sáčky od ledasčeho. Prostě je tam nepořádek, a přitom koše stojí vedle. Pracovnice 
technických služeb to uklidí a druhý den je to stejné. Neapeluji na děti, ty tyto řádky 
číst nebudou, ale na jejich rodiče a učitele. Vysvětlete svým dětem a žákům, že házet 
kolem sebe odpadky není cool. Všichni chceme mít čisté a uklizené město, proto 
bychom měli začít u sebe. Na vlastním dvorku, zahradě nebo v obýváku přece také 
neodhazujeme papírky. Nebo vy snad jo?

                                                                                                          
                                                                                           Marie Koutníková
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  Mateřské centrum 

v Kasejovicích uvítá všechny 

maminky 
Již několikátým rokem je v provozu v Kasejovicích klub 

pro maminky a jejich malé ratolesti. Tento klub navštěvují 
nejen maminky z Kasejovic, ale i z okolních vesnic, a to 
zejména s dětmi do tří let. Za podpory města Kasejovice se 
v posledních letech pořídila dřevěná kuchyňka pro děti, 
velký domeček a praktické police pro ukládání hraček, 
kterých se zde nachází mnoho. Dále se zde nachází 
skluzavka, houpací koně, deskové hry, dětské knihy a mnoho 
funkčních hraček.

V klubu rádi přivítáme nové členy, dochází se 1x za 14 
dní (přehled datumů níže) a návštěvy jsou bezplatné. 
V příjemném prostředí si maminky mohou vyměnit své 
zkušenosti, vzájemně si poradit, a přitom děti mezi sebou 
navazují nové sociální vztahy, rozvíjejí schopnost 
komunikace, čímž se může zjednodušit následný nástup do 
MŠ.

Klub se nachází v Kulturně společenském centru na 
náměstí a je přístupný od 8:15 do 11:30, nicméně tento čas 
není nijak zavazující, maminky si mohou přijít či odejít 

podle potřeby. Veškeré informace naleznete na FB stránce 
„Klub maminek Kasejovice a okolí“.

Na závěr bychom rádi poděkovali městu Kasejovice za 
podporu. Děkujeme! Těšíme se na brzké shledání.                                                                                                                                            

                                                     Lucie Weissová, DiS.

Datumy otevření do konce roku 2022:

         2.11, 16.11, 30.11, 14.12.

Dravci ve škole
Ve čtvrtek 20. října 2022 navštívil naši školu po dvouleté 

pauze profesionální sokolník pan Milan Zaleš, aby přiblížil 
žákům život dravců. 

Žáci všech ročníků se v tělocvičně školy zúčastnili velice 
zajímavé přednášky, kde pan Zaleš poutavě popisoval život 
dravců. Pro žáky byl připraven téměř hodinu a půl dlouhý 
program s názornými ukázkami a odborným výkladem. 
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o životě i chovu 
dravců obecně, ale i konkrétní zajímavosti o těchto 
předváděných jedincích s důrazem na ochranu životního 
prostředí. Žáci si tak mohli prohlédnout různá ptačí vejce, 
vycpaninu mláděte orla a dozvědět se zajímavosti ze života 
těchto dravců.

 Měli jsme možnost naživo pozorovat orla, raroha a sovy. 
Bezesporu největší respekt však vzbuzovala samice orla 

mořského s pohádkovým jménem Mařenka. Nejvíce všechny zaujaly ukázky volného létání dravců a sov, kdy si někteří žáci i 
učitelé mohli vyzkoušet přílet dravce na ruku. 

Množství dotazů z řad žáků nasvědčovalo tomu, že se dětem setkání s živými tvory moc líbilo. 
                                                                                                                        Mgr. Veronika Havlíková, učitelka ZŠ Kasejovice 

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí
 28. listopadu 2022

Plastový odpad v zavázaných pytlích 
uložte den předem na tradičních 
sběrných místech v Kasejovicích. 

Na vesnicích odpad uložte na náves 
ke kontejneru na sklo. 

Pytle neukládejte mimo 
určená místa. 
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Množství dotazů z řad žáků nasvědčovalo tomu, že se dětem setkání s živými tvory moc líbilo. 
                                                                                                                        Mgr. Veronika Havlíková, učitelka ZŠ Kasejovice 

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí
 28. listopadu 2022

Plastový odpad v zavázaných pytlích 
uložte den předem na tradičních 
sběrných místech v Kasejovicích. 

Na vesnicích odpad uložte na náves 
ke kontejneru na sklo. 

Pytle neukládejte mimo 
určená místa. 
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Ohlédnutí za třemi dekádami

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych se v listopadovém vydání Kasejovických novin, dnes už v pozici bývalé starostky města Kasejovice, 

ohlédla za třemi dekádami, po které jsem na kasejovické radnici vykonávala od roku 1991 funkci místostarostky a v letech 
1994-2022 pracovala na postu starostky. Práce to nebyla jednoduchá a zvládnout ji bylo možné jen za podpory všech 
zastupitelů a pracovníků městského úřadu, kteří mé snažení podporovali. 

Dovolte mi tedy, abych se ohlédla akcemi, na které mohou být Kasejovice právem hrdé, byť cesta k cíli nebyla vždy 
cestou snadnou, ale bylo nutné na ní překonávat množství větších či malých překážek. 

Vybudování infrastruktury
Kanalizace
V této oblasti byla z mého pohledu nejobtížnější výstavba kanalizačních řadů. Již před rokem 1989 byla zahájena 

výstavba čistírny odpadních vod, jejíž zkušební provoz byl zahájen v roce 1991. Následovala výstavba kanalizačních řadů. 
Toto rozhodnutí obce nebylo mnohdy spoluobčany přijímáno kladně. S odstupem času však pochopili, že pro zdravý chod 
větší obce je tato investice nezbytná a své domy na kanalizaci připojili. Do roku 2002 se podařilo vybudovat přes 5 000 m 
kanalizačních řadů. Současně s touto stavební akcí probíhala i výstavba vodovodních řadů, na které se městu podařilo získat 
několik dotací. Mnohým občanům tak odpadlo nepříjemné nošení vody z obecních studní či kašny na náměstí. 

Plynofiace
V roce 1996 byla Kasejovicím ze strany Západočeské plynárenské, a.s. nabídnuta možnost přivedení plynovodního řadu 

od Polánky do Kasejovic. Podmínkou ovšem bylo napojení obecních budov na plynovod již v roce 1997. Přišlo ale první 
velké ale. Jako první měla být plynem vytápěna budova školy, která byla vybavena plynovými kotli. Nakonec se plynofikace 
Kasejovic zpozdila a obec musela pro školu dočasně zvolit jiný druh vytápění. Naštěstí to byla záležitost pouze dočasná. I na 
plynofikaci obce se podařilo získat nezanedbatelnou část finančních prostředků z dotací, ale nezbytná byla v tomto případě 
i půjčka. A tak mohla v roce 1998 proběhnout výstavba plynovodních řadů po celé obci a plynofikace kotelen dalších 
obecních budov.

Komunikace
Zásadní roli sehrál v této oblasti rok 2004, kdy byla Ředitelstvím silnic a dálnic provedena kompletní rekonstrukce 

komunikace 1. třídy – silnice I/20. S tím souvisela následná výstavba přilehlých chodníků, položení elektrického vedení do 
země a vybudování nového osvětlení. Snad každý z nás si i po dvaceti letech vzpomíná na to, jak v době před rekonstrukcí 
chodívalo od náměstí směrem k bytovkám u hřiště příkopem.

Investice do vzdělávání
Další velkou stavební akcí byla pro obec rekonstrukce a přístavba základní školy. Ta byla zahájena již v roce 2004. 

Výsledkem této akce byla přístavba čtyř tříd, půdní vestavba, výstavba šaten a propojovacího krčku spojujícího budovu 
školy s tělocvičnou. Rozpočet na projekt činil 28 milionu korun. V témže roce ovšem musely obce začít platit daň z přidané 
hodnoty a výstavba školy se tak prodražila o odvod DPH. Do roku 2007 došlo i na rekonstrukci školní tělocvičny. 

V průběhu let se městu Kasejovice podařilo v bezprostřední blízkosti školy vybudovat moderní sportovní areál včetně 
hokejbalového a víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 

Nový kabát získal v průběhu desetiletí i objekt mateřské školy. Budova byla opatřena novou střechou, plastovými okny 
a fasádou. Modernizací prošla i školní jídelna. 

Došlo i na nové využití budovy staré školy na náměstí. Za finanční podpory z Regionálního operačního program 
Jihozápad zde vzniklo společensko-kulturní centrum, které slouží ke kulturním a vzdělávacím akcím jak škole, tak široké 
veřejnosti. 

Kulturní památky
Velká pozornost byla věnována rovněž opravě kulturních památek – kostelů, kapliček, božích muk, křížků. Vznikla 

naučná stezka po Kasejovicích a okolí „Putování za kasejovickým zlatem“. Přibyly nové výstavní expozice v budově 
bývalého špýcharu, které návštěvníky zavedou do historie Kasejovic.

 Kasejovice městem a ocenění v soutěžích
Velkou poctou bylo pro Kasejovice navrácení statutu města v roce 2006. V témže roce se jsme stali vítězem soutěže 

Vesnice roku Plzeňského kraje. V dalších ročnících této prestižní soutěže získaly Kasejovice celou řadu ocenění – bílou 
a modro stuhu, ocenění za moderní a informační technologie Zlatou cihlu za rekonstrukci bývalého zdravotního střediska 
a opravu objektu bývalého špýcharu. Neméně významné bylo pro Kasejovice ocenění v soutěži Stavba roku Plzeňského 
kraje v rámci volnočasových aktivit za přístavbu a rekonstrukci kabin u fotbalového hřiště.

Výčet dalších provedených velkých akcí by čítal několik dalších stran. A tak si dovolím ještě připomenout průběžnou 
rekonstrukci kulturních zařízení v okolních obcích, opravy místních komunikací a rybníčků, výstavbu kabin u fotbalového 
hřiště, vybudování sběrného dvora, odkoupení zdravotního střediska, rekonstrukci drážní vodárny, domu „Na Růžku“, 
odkoupení bývalé prodejny s hostincem v Řesanicích a její následná přestavba na byty.

S odstupem času už dokáži na celou řadu věcí nahlížet jinou optikou a vím, že kdybych se mohla znovu rozhodnout, tak 
bych některé věci provedla jinak. Ale tak už to v životě bývá.  Rozhodně nelituji času, který jsem své práci věnovala a vím, že 
nic z toho, co se v Kasejovicích a okolí udělalo by se nepodařilo bez pracovitosti kolegyň a kolegů z městského úřadu, 
na které jsem se vždy ve všem mohla spolehnout. 

Velkou zásluhu má na rozvoji města Kasejovice bývalý kasejovický místostarosta a náměstek hejtmana Plzeňského kraje 
MVDr. Václav Červený, který vždy stál při zrodu a úspěšné realizaci hodnotných a významných projektů a vždy mu záleželo 
na tom, aby se občanům Kasejovic a okolních obcí žilo, v místě, které je jejich domovem, lépe. A o to se snažili i všichni 
zastupitelé města, za což jim ode mne náleží velký dík. V neposlední řadě patří poděkování i všem občanům za podporu, 
školám a spolkům za dlouhodobou spolupráci, neboť ti všichni se na rozvoji města rovněž podíleli. 

Ve vedení obce jsem strávila téměř polovinu svého dosavadního života. Vždy jsem měla velkou radost, když se něco 
podařilo, neboť mě to povzbuzovalo do další práce. Nic z toho by se neobešlo bez obrovské podpory mé rodiny, která měla 
pro mou práci vždy pochopení. 

Milí spoluobčané, přeji Vám především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a pokojný život v Kasejovicích a okolních 
obcích.

    
                                                                                                                                                                           Marie Čápová

Za poznáním na Srí Lanku
Poutavá zeměpisná přednáška Lenky a Václava 

Špillarových nazvaná Srí Lanka – čajový lístek v Indickém 
oceánu čekala na žáky druhého stupně v úterý 11. října v sále 
kasejovického společensko-kulturního centra. Zkušení 
cestovatelé žákům poutavě vyprávěli o tom, jak projeli tento 
ostrov křížem krážem od severu k jihu a od západu na východ. 
Mladí posluchači tak mohli nahlédnout do světa srílanské flóry 
a fauny, architektury či života tamních obyvatel. Nechybělo ani 
vyprávění o cejlonském čaji a panu Liptonovi, britském 
podnikateli, zakladateli firmy nesoucí jeho jméno, která se dnes 

řadí mezi přední světové producenty čaje. Neméně zajímavé 
byla procházka po jednom ze srílanských tržišť, na kterém byly 
k mání zejména rozmanité druhy ovoce, zeleniny, ryb 
a místních specialit. 

Přednáška Srí Lanka – čajový lístek v Indickém oceánu 
nebyla prvním výukovým programem manželů Špillarových 
v kasejovické základní škole. Již dříve mezi žáky zavítali 
s diaprojekcí věnovanou Maroku. Budeme rádi, když si cestu 
do Kasejovic najdou i v dalších školních letech. 

             Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Město Kasejovice  
za podpory 

zve všechny občany na 

ZPÍVÁNÍ KOLED 
S ČESKÝM ROZHLASEM

ve středu 14. prosince 

od 17 hod. na kasejovickém náměstí 

 Těšit se můžete na bohatý kulturní program. 

Vyvrcholením celé akce bude  v 18 hod. zpívání 

českých koled společně s městy Plzeňského 

kraje.

Každý účastník obdrží pamětní list.

Město Kasejovice zve všechny 
na tvořivý kurz 

Vánoční skřítek
z ponožky 

  
v úterý 20. prosince od 17.30 hod.

v klubovně kultruně společenského centra 
Kasejovice

 Vhodné i pro starší děti.
 Ponožku sebou.

Městský úřad Kasejovice 
nabízí 

možnost odběru informací 
prostřednictvím SMS zpráv. 

Registrace na webových stránkách 
města Kasejovice  www.kasejovice.cz

nebo přímo na MěÚ Kasejovice.

http://www.kasejovice.cz
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Přednáška Srí Lanka – čajový lístek v Indickém oceánu 
nebyla prvním výukovým programem manželů Špillarových 
v kasejovické základní škole. Již dříve mezi žáky zavítali 
s diaprojekcí věnovanou Maroku. Budeme rádi, když si cestu 
do Kasejovic najdou i v dalších školních letech. 

             Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Město Kasejovice  
za podpory 

zve všechny občany na 

ZPÍVÁNÍ KOLED 
S ČESKÝM ROZHLASEM

ve středu 14. prosince 

od 17 hod. na kasejovickém náměstí 

 Těšit se můžete na bohatý kulturní program. 

Vyvrcholením celé akce bude  v 18 hod. zpívání 

českých koled společně s městy Plzeňského 

kraje.

Každý účastník obdrží pamětní list.

Město Kasejovice zve všechny 
na tvořivý kurz 

Vánoční skřítek
z ponožky 

  
v úterý 20. prosince od 17.30 hod.

v klubovně kultruně společenského centra 
Kasejovice

 Vhodné i pro starší děti.
 Ponožku sebou.

Městský úřad Kasejovice 
nabízí 

možnost odběru informací 
prostřednictvím SMS zpráv. 

Registrace na webových stránkách 
města Kasejovice  www.kasejovice.cz

nebo přímo na MěÚ Kasejovice.

http://www.kasejovice.cz
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— Daruji černá májová koťata - kocourek a kočička. 
Přítulná. Tel: 731 542 209 

— Nabízím starší funkční ruční medomet. Tel:728 711 467
— Prodám palivo - odřezky z pily, cena 278 Kč/prm. Tel. 

607 816 548.
— Nabízím 3D FDM tisk z materiálů PLA a PETG do 

rozměrů 20x20x25cm včetně modelování. Tel:721 605 869
—  Prodám starší pletivo, výška 2 m, délka 50 m, plechový sud 

s obručemi na 200 l, izolační asfalt 50 kg, hliníkovou konev 
25 l. Tel: 736 714 909. Volat od 19 do 20 hodin.

Inzerce

Nové knihy:
&  Julie Caplinová: Chata ve Švýcarsku
&  Mary Higgins Clark: Melodie stále zní
&  Anne Frasierová: Najdi mě
&  Michaela Klevisová: Prokletý kraj
&  Halina Pawlowská: Zájezd snů
&  Jarmila Pospíšilová: Slepá bába
&  František Niedl: Poslední batalion
&  Kateřina Tučková: Bílá voda
&  Vlastimil Vondruška: Morový testament

Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

Informace z kasejovické knihovny

» Prodej ryb « 

  
 

Denně 8-18 hod. 
Šam palíkovi, Polánka 17 

tel. 728 714 103 
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