
K asejovický dětský lidový soubor 
ZUŠ Nepomuk PŠENIČKY se 

v úterý 9. 5. zúčastnil veřejné  rozhlasové 
nahrávky pořadu „Posezení v divadle 
aneb Neočekávaný dýchánek“ moderáto-
ra Petra Jančaříka. Tuto možnost souboru 
nabídl režisér  pořadu Pavel Justich, 
který je znám pořádáním  pěvecké soutě-
že SOLASIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 V den natáčení jsme se sešli v plze-
ňském Divadle dětí Alfa již v 16.15 
hodin. Byl nám vyhrazen malý sál, kde 
jsme se naladili a rozehráli. Pak jsme 
absolvovali zvukovou zkoušku ve vel-
kém sále.

Pan zvukař nás rozestavil před mikro-
fony a poprosil nás, abychom zahráli. 
Když byl spokojený s nastavením apara-
tury, tak jsme přehráli  celé naše pásmo, 
které jsme si na vystoupení  připravili. 
Na pódium pak přišel pan Jančařík a 
podal všem členům souboru ruku. Ptal se,  
jak se na natáčení  těšíme a popřál nám, 
ať se nám vystoupení povede.
     Po zvukové zkoušce jsme se převlékli 
do krojů a očekávali začátek představení. 
Toto čekání nám zpříjemnil pan Justich, 

který mezi nás přivedl principála Národ-
ního cirkusu JOO pana Jaromíra Joo a 
jeho 14- ti denní tygřátko. Pak mezi nás 
přišla Anička Slováčková známá ze sou-
těže ,,Tvoje tvář má známý hlas“. Nikoho 
neodmítla a s každým z nás se vyfotila. 
Čas našeho vystoupení se ale blížil a 
museli jsme se začít soustředit.

V 18.55 hod. pro nás přišla asistentka 
režie paní Ilona Zajícová a už nás vedla 
úzkými chodbami a schodištěm. Přesně 
v 19 hod. začalo nahrávání a pan Jančařík 
nás pozval  na pódium – nahrávání zača-
lo. Postavili jsme se před mikrofony a 
podívali se do sálu...

                  (dokončení na str. 2)
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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

Den dětí ve znamení vodních radovánek

L etos se Den dětí konal za výborné konstelace počasí, ochotných členů místních 
spolků a dětí a rodičů ze širokého okolí. Jako každoročně se dějištěm všemožných 

pohádkových klání a soupeření stalo fotbalové hřiště, které svou velikostí 
organizátorům umožňuje opravdu se rozmáchnout. 

V letošním roce si naši nejmenší měli možnost: zastřílet s loupežníkem 
Rumcajsem, Křemílkovi a Vochomůrkovi pomoct s velkým prádlem, postavit solidní 
boudu pro Maxipsa Fíka, vozit po lese šišky s Cipískem, uklidit odpadky z louky víly 
Amálky, aby měla kde tancovat při měsíčku a Rákosníčkovi pomoct s barvením duhy. 
Také se mohli na chvilku přeměnit na Berušku a letět přes překážky za Ferdou 
Mravencem, doručit dopis Večerníčkovi, lovit v rybníčku Brčálníku rybičky, či svést 
souboj v gurmánské disciplíně jedení špaget.

Díky horku, které ten den panovalo, se vyhledávaným místem stal „Soptík“, 
stanoviště, které měli na starost místní hasiči. Děti zde měly za úkol proudem vody 
strefit vodou naplněnou PET láhev. Občas malým nezbedům ujely nervy, patrně z toho 
horka, a hadici otočili i proti soupeři, či na fandící rodiče a přihlížející... což bylo 
ovšem vítaným osvěžením. 

Závěr byl skvělý - studená sprška z hasičské cisterny, která nadchla komplet celé 
dětské osazenstvo, které se v negližé prohánělo po fotbalovém hřišti za třpytivým 
proudem chladné vody. Nadšení a spokojenost dokumentují fotografie z akce. 

Velký dík opět patří všem, kteří nelitovali času a připravili dětem krásnou oslavu 
jejich svátku.

                                  Dana Matějovská

PŠENIČKY v divadle ALFA

Město Kasejovice srdečně zve na Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku KasejovicemiHistorickou vycházku Kasejovicemi
S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme 

do Kasejovic v dobách dávno do Kasejovic v dobách dávno 
či nedávno minulýchči nedávno minulých

- část 1. - část 1. 

Město Kasejovice srdečně zve na 

Historickou vycházku Kasejovicemi
S průvodcem Vláďou Červenkou se vypravíme 

do Kasejovic v dobách dávno 
či nedávno minulých

- část 1. 
15. července od 19 hod., sraz na kasejovickém náměstí. 



Červen 2017                                                            str. 2                                               Číslo 6; ročník XXII.

Rada města Kasejovice mimo jiné 
schvaluje:
ź pronájem částí pozemků parc.č. 

21335/1 o výměře 20 m , parc.č. 
21335/4  o výměře 5 m  a parc.č. 1346 

2o výměře 10 m  v k.ú. Újezd u Kasejo-
2vic p. xxx za cenu 5 Kč/m /rok na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce s úhradou nájemného zpětně 
za 3 roky a pověřuje paní starostku k 
podpisu smlouvy

ź pronájem pozemků parc.č. 1212/28 o 
2výměře 39 m , parc.č. 1212/27                 

2o výměře 42 m , parc.č. 1212/7 o 

2výměře 36 m  a části pozemku 
parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice p. xxx 

2za cenu 5 Kč/m /rok na dobu 
neurči tou s  výpovědní  lhůtou 
3 měsíce s úhradou nájemného zpětně 
za 3 roky a pověřuje paní starostku 
k podpisu smlouvy

ź návrh Základní školy Kasejovice na 
ocenění žáků za mimořádné výsledky 
a reprezentaci školy ve školním roce 
2016/2017

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc.č. 1594/3 o výměře cca 

28 m  v k.ú. Kasejovice za účelem 
uskladnění dříví

ź žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu 
Severka o povolení pořádání skaut-
ského tábora v Přebudově

Usnesení zasedání 

Rady města Kasejovice 

ze dne 26.4.2017

                                                                   (dokončení ze str. 1) 
Proti silné záři reflektorů jsme skoro nic neviděli, ale později jsme se dozvěděli, že sál 
na 350 lidí byl vyprodán! Začali jsme naše vystoupení a věděli, že od teď je vše nahrá-
váno a že každou chybu uslyší i posluchači v rádiu.

Své vystoupení  jsme zahájili kasejovickým říkadlem  „Nepečem, nepečem, radši 
z  Kasouc  utečem“. Po něm jsme zahráli písničku „Pšeničky“, podle které se jmenuje i 
náš soubor. Dále jsme zahráli písničku z Nepomucka „Na naší půdě straší“ a z Žinko-
vska „Požeň ovečky domů“. 

Rozloučili jsme se písničkou „Plzeňská věž“, která udělala všem přítomným veli-
kou radost a u některých starších divaček vyloudila i slzu na tváři. Vystoupení  se nám 
povedlo a byli jsme odměněni bouřlivým potleskem. Pan Jančařík nás ještě zdržel na 
pódiu a udělal s některými dětmi krátké interview. Po našem vystoupení přišli na pódi-
um kromě  pana principála, Aničky Slováčkové a Felixe Slováčka  další skvělí hosté.  
Plni dojmů a s pocitem, že jsme vzorně reprezentovali Kasejovice a Základní umělec-
kou školu Nepomuk jsme se postupně rozjížděli domů.

 Chtěl bych touto cestou, stejně jako to udělal v přímém přenosu pan Petr Jančařík, 
poděkovat rodičům za to, že podporují své děti ve studiu na hudební nástroje a vždy  je 
dopraví na každé vystoupení  souboru Pšeničky. O to víc bych chtěl poděkovat Karlu 
Čadovi mladšímu za to, že byl ochoten během 24 hodin nacvičit repertoár  a  zastoupit 
nepřítomného kontrabasistu  souboru.

 Záznam veřejné nahrávky  plzeňského  rozhlasu s názvem „Posezení v divadle 
aneb Neočekávaný dýchánek“ s kasejovickým souborem Pšeničky ze dne 20.5. a 
pokračování 27.5. si můžete vyslechnout na internetové stanici rádia Plzeň v sekci 
Archiv pořadů, nebo  na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3863065

                                 Oldřich Ondrušek  učitel ZUŠ Nepomuk, vedoucí souboru 

PŠENIČKY v divadle ALFA

Květen je již tradičně bohatý na 
sportovní události. 3. 5. se naši 

mladí fotbalisté zúčastnili okresního kola 
McDonalds cupu, fotbalového turnaje 
pro 1. stupeň ZŠ, který se konal 
v Chotěšově. Turnaje se ještě účastnila 
družstva Přeštic, Blovic, Chotěšova a Ve 
všech utkáních podávali naši chlapci 
vyrovnané výkony, slabinou však byla 

nepřesná střelba. Výsledkem tak bylo 
konečné 4. místo. I tak je již účast 
samotná úspěchem, do okresního kola se 
kasejovičtí žáci dostali po třech letech.
Turnaje se zúčastnili: Dominik Hromada, 
Dominik Balák, Petr Fous, Daniel 
Jiřinec, Tomáš Nyiri, Jan Matějka, Filip 
Konvář, Filip Arnošt, Patrik Mašek, Jan 
Spour, Vojtěch Hokr, Matěj Štěpánek.

Dne 4. 5. se naše škola zúčastnila 
poprvé soutěže odznak všestrannosti 
olympijských vítězů. Jak už název 
napovídá, zakladateli této soutěže jsou 
olympijští vítězové v desetiboji Roman 
Šebrle a Robert Změlík.

                          
Jaroslava Mlsová, 

                       učitelka ZŠ Kasejovice

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace a tel. 371 595 100.
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Město Kasejovice pronajme byt 
v Řesanicích 2+1 o výměře 70 m², 

vytápění plynem. Další info osobně 
na Městském úřadě v Kasejovicích, 

případně telefonicky na čísle 
371 595 100.

J iž jsme si zvykli na to, že na začátku 
května, období příchodu vrcholného 

jara, nás čeká několik významných 
svátků. Jedním z nich je i Den matek, 
který letos připadl na neděli 14. května. 
Jak se už stalo tradicí, konala se oslava 
tohoto dne i v obci Hradiště. Za krásného 
jarního dne, v sobotu 13. května ve dvě 
hodiny odpoledne, se v místní klubovně 
sešly ženy-matky z tří obcí: Zahorčičky, 
Bezděkov a Hradiště, aby si užily 
společného popovídání a zábavy. Kromě 
pohoštění byla každá z přítomných žen 
obdarována kytičkou. A aby byla 
atmosféra oslavy dokonalá, provázela je 
přitom hudba MALA BENDu pana 
Ladmana z Bezděkova. I díky nim se 
setkání vydařilo. Na závěr je třeba ocenit 

úsilí organizátorů - kulturní komise při 
OÚ Hradiště, bez jejichž práce by se 
společné setkání žen tří generací nebylo 
uskutečnilo.

 Jaroslava Ladmanová

Den matek v Hradišti 

ímto sloganem uvedli redaktoři Smoliveckého měsíčníku nové Smolivecké Tnoviny. Od května 2017 začala Obec Mladý Smolivec vydávat Smolivecké 
noviny. Více než dvacet let jsme byli spoluvydavateli Kasejovických novin, od roku 
2009 si naši mladí redaktoři vydávali amatérsky Smolivecký měsíčník. Rozhodli jsme 
se tyto dvě periodické tiskoviny spojit a vydávat jednu. Důvodem byl nedostatek 
přiděleného místa v Kasejovických novinách a přibývající zájem přispěvovatelů o 
zveřejňování zajímavých článků. Dalším byla myšlenka, spojit všechny informace 
z obce do jedněch novin. Protože jsme pravidelně přispívali do Kasejovických novin, 
chtěli bychom se touto cestou rozloučit se čtenáři Kasejovických novin, poděkovat 
Městu Kasejovice za možnost přispívat do novin a chceme popřát Kasejovickým 
novinám jen samé úspěchy, zajímavé náměty a hlavně spokojené čtenáře.
    Za Obec Mladý Smolivec Eva Kubová

Jedna éra končí, druhá naopak začíná… Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg

soudní tlumočnice jazyka německého
(obory: němčina, ruština, francouzština, 

evropské právo)

nabízí

celoroční výuku jazyka německého:
- individuální či skupinovou:

pro děti předškolní i žáky základních 
škol či středních škol se zaměřením na 

přípravu ke státním maturitám
- firemní kurzy,

- výuku přes Skype

všeobecné i odborné překlady:
- v jakémkoliv oboru

- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů

se soudním ověřením
ústní tlumočení, např. při:
- obchodních jednáních,

- soudních či notářských jednáních, atd.
rovněž výuku ruského jazyka

kontakt: lenka@sampalikova.cz
mobil: 721 933 386

www.sampalikova.eu

Sportovní klání kasejovických dětí

Mše svatá
v neděli 30. 7. od 10 hod.

v kostele sv. Jakuba

Memoriál Oty Balka  
volejbalový turnaj smíšených 

družstev
v sobotu 29.7. od 13 hod.  

na volejbalovém hřišti

Taneční zábava 
pod pergolou na fotbalovém hřišti

- v sobotu 29.7. od 20 hod. 

- v neděli 30.7. od 18 hod.

Fotbalové zápasy 
- v sobotu a v neděli na hřišti

Osvědčená přehlídka 
divadla OREL Kasejovice

- v neděli 30.7. od 14 hod. v parku

Zveme Vás 

na kasejovickou pouť:

TJ Sokol Kasejovice pořádá 
a zve na taneční zábavu

1. července od 20.30 hod.
pod pergolou na fotbalovém hřišti

Hraje: The Covers
 

SDH Chloumek zve na 
pouťovou zábavu

Hraje: Minimax
sobota 8. července od 20 hod.

 
Obec Oselce pořádá a zve na 

pouťovou zábavu 

Hraje: Experiment 
15. července od 20 hod. v šenku 

SDH Polánka zve 
na pouťovou zábavu 

Hraje: Anča band
22. července 

parket Polánka

Pozvánky na zábavy
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Jaroslava Mlsová, 

                       učitelka ZŠ Kasejovice

Město Kasejovice nabízí 
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích. 

Bližší informace a tel. 371 595 100.
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Město Kasejovice pronajme byt 
v Řesanicích 2+1 o výměře 70 m², 

vytápění plynem. Další info osobně 
na Městském úřadě v Kasejovicích, 

případně telefonicky na čísle 
371 595 100.

J iž jsme si zvykli na to, že na začátku 
května, období příchodu vrcholného 

jara, nás čeká několik významných 
svátků. Jedním z nich je i Den matek, 
který letos připadl na neděli 14. května. 
Jak se už stalo tradicí, konala se oslava 
tohoto dne i v obci Hradiště. Za krásného 
jarního dne, v sobotu 13. května ve dvě 
hodiny odpoledne, se v místní klubovně 
sešly ženy-matky z tří obcí: Zahorčičky, 
Bezděkov a Hradiště, aby si užily 
společného popovídání a zábavy. Kromě 
pohoštění byla každá z přítomných žen 
obdarována kytičkou. A aby byla 
atmosféra oslavy dokonalá, provázela je 
přitom hudba MALA BENDu pana 
Ladmana z Bezděkova. I díky nim se 
setkání vydařilo. Na závěr je třeba ocenit 

úsilí organizátorů - kulturní komise při 
OÚ Hradiště, bez jejichž práce by se 
společné setkání žen tří generací nebylo 
uskutečnilo.

 Jaroslava Ladmanová

Den matek v Hradišti 

ímto sloganem uvedli redaktoři Smoliveckého měsíčníku nové Smolivecké Tnoviny. Od května 2017 začala Obec Mladý Smolivec vydávat Smolivecké 
noviny. Více než dvacet let jsme byli spoluvydavateli Kasejovických novin, od roku 
2009 si naši mladí redaktoři vydávali amatérsky Smolivecký měsíčník. Rozhodli jsme 
se tyto dvě periodické tiskoviny spojit a vydávat jednu. Důvodem byl nedostatek 
přiděleného místa v Kasejovických novinách a přibývající zájem přispěvovatelů o 
zveřejňování zajímavých článků. Dalším byla myšlenka, spojit všechny informace 
z obce do jedněch novin. Protože jsme pravidelně přispívali do Kasejovických novin, 
chtěli bychom se touto cestou rozloučit se čtenáři Kasejovických novin, poděkovat 
Městu Kasejovice za možnost přispívat do novin a chceme popřát Kasejovickým 
novinám jen samé úspěchy, zajímavé náměty a hlavně spokojené čtenáře.
    Za Obec Mladý Smolivec Eva Kubová

Jedna éra končí, druhá naopak začíná… Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg

soudní tlumočnice jazyka německého
(obory: němčina, ruština, francouzština, 

evropské právo)

nabízí

celoroční výuku jazyka německého:
- individuální či skupinovou:

pro děti předškolní i žáky základních 
škol či středních škol se zaměřením na 

přípravu ke státním maturitám
- firemní kurzy,

- výuku přes Skype

všeobecné i odborné překlady:
- v jakémkoliv oboru

- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů

se soudním ověřením
ústní tlumočení, např. při:
- obchodních jednáních,

- soudních či notářských jednáních, atd.
rovněž výuku ruského jazyka

kontakt: lenka@sampalikova.cz
mobil: 721 933 386

www.sampalikova.eu

Sportovní klání kasejovických dětí

Mše svatá
v neděli 30. 7. od 10 hod.

v kostele sv. Jakuba

Memoriál Oty Balka  
volejbalový turnaj smíšených 

družstev
v sobotu 29.7. od 13 hod.  

na volejbalovém hřišti

Taneční zábava 
pod pergolou na fotbalovém hřišti

- v sobotu 29.7. od 20 hod. 

- v neděli 30.7. od 18 hod.

Fotbalové zápasy 
- v sobotu a v neděli na hřišti

Osvědčená přehlídka 
divadla OREL Kasejovice

- v neděli 30.7. od 14 hod. v parku

Zveme Vás 

na kasejovickou pouť:

TJ Sokol Kasejovice pořádá 
a zve na taneční zábavu

1. července od 20.30 hod.
pod pergolou na fotbalovém hřišti

Hraje: The Covers
 

SDH Chloumek zve na 
pouťovou zábavu

Hraje: Minimax
sobota 8. července od 20 hod.

 
Obec Oselce pořádá a zve na 

pouťovou zábavu 

Hraje: Experiment 
15. července od 20 hod. v šenku 

SDH Polánka zve 
na pouťovou zábavu 

Hraje: Anča band
22. července 

parket Polánka

Pozvánky na zábavy
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Na středu 24. května připravila kasejovická základní škola tradiční školní akademii, 
která se odehrála v sále kulturně-společenského centra. Dříve než začali prvňáčci 

ladit svůj rozhlasový program, byli městem Kasejovice za mimořádně úspěšnou 
reprezentaci města a školy oceněni čtyři žáci – Zuzana Cinová, Sasha Blank, Ondrej 
Kušnirik a Jakub Löffelmann. Všichni obdrželi ocenění v podobě dárkového poukazu. 

Poté již dostaly slovo mladé moderátorky Barbora Levá a Marie Červená, žákyně 5. 
třídy, a odpoledne plné pohody, radosti a zábavy mohlo začít. Prázdninově naladili 
publikum prvňáčci s pásmem populárních písní. Tradičně a netradičně sehráli druháci 
pohádku O Karkulce a vlkovi, kterou vystřídalo přání maminkám. To si v podobě 
básniček a písniček připravili třeťáci. Žáci čtvrté třídy malé i velké diváky přenesli opět 
do pohádkové říše, tentokrát s příběhem O Zlatovlásce, a k tomu ještě přidali dvě 
písničky. V pohádkovém světě zůstali i páťáci, jež modře zašmoulili v rytmu makareny. 

S písní Zdeňka Svěráka Koníčku můj vystoupily žákyně 7. třídy Barbora Petrášková 
a Adéla Konvářová. Co všechno dokážou maminky naučit své děti v době jejich 
výchovného procesu, o tom publikum přesvědčila Tereza Melounová společně 
s Davidem Šándorem. Jelikož jsou oba žáci již osmého ročníku, mluvili na toto téma 
naprosto přesvědčivě. A protože se jednalo o školní akademii, ve školní třídě zůstali její 
návštěvníci díky sedmákům, kteří sehráli parodii na Erbenovu báseň Polednice. Ta 
tentokrát neztvárňovala osobu s divou tváří ukrytou pod plachetkou, ale polednici 
přímo ředitelskou. Na závěr se přišly s pásmem country písní rozloučit žákyně páté 
třídy, a tak se v podvečer mohli všichni dobře naladěni vydat do svých domovů. 

Poděkováním patří všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě jednotlivých čísel 
podíleli, učitelům Základní umělecké školy Nepomuk za organizačně-technickou 
pomoc, městu Kasejovice za propůjčení sálu a všem ostatním, bez nichž by se neobešel 
hladký průběh této oblíbené akce. 

                                         Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Čísla tradiční školní akademie vyladili žáci na výbornou

áci ZŠ Kasejovice zavítali v pátek Ž12 .5 .  po  de l š í  době  opě t  do 
příbramského divadla, tentokrát na 
a d a p t a c i  s l a v n é h o  r o m á n u 
F.S.Fitzgeralda Velký Gatsby. Díky 
umístění vstupenek v prvních řadách se 
ocitli přímo v centru dění. Příběh 
zachycuje Ameriku 20. let minulého 
století, které vládne jazz, bohatství, 
velkolepé večírky plné alkoholu, 
uvolněná morálka. “Americký sen” 
představuje i Jay Gatsby, který - kdysi 
chudý - ukončil vztah s bohatou Daisy, 
následně udělal vše, aby zbohatl a svět 
mu ležel u nohou. Doufá, že teprve teď 
získá svou Daisy, což ale není tak snadné. 
Do tohoto podivného světa bez morálky a 
zásad se rozhodně nehodí každý, 
příkladem toho je Nick Carraway, který 
diváky příběhem provází.

Představení bylo sice delší, ale 
rozhodně zdařilé, chvíli vážné, jindy 
úsměvné či dokonce lekající diváky (při 
nečekaném výstřelu z pistole by diváci 
v prvních řadách skoro zalehli).  Hercům 
se podařilo skvěle vykreslit charakter 
postav, zachytit atmosféru doby, které 
vládnou peníze a iluze. Na rozdíl od 
filmu to tvůrci zvládli pouze v sestavě 
několika herců a za použití jednoduchých 
kulis, které byly mnohdy symbolické a  
v t ipné,  např .  auto měnící  se  na 
pohodlnou pohovku, luxusní dům, 
benzinová pumpa. 

  Žáci byli nadšeni zejména ze 
skvělého hereckého obsazení, většinu 
herců totiž znali     z televizních seriálů. 
Zazářili zde Jaromír Nosek v roli 
Gatsbyho, Milan Ligač jako chudý Nick 
Carraway, Lenka Zahradnická coby 
rozmazlená Daisy, Roman Štabrňák jako 
její nevěrný bohatý manžel, Anna Fixová 
jako zhýčkaná hráčka golfu a další. 
A č k o l i  m y š l e n k o v ě  n á r o č n ě j š í 
představení, tento divadelní kousek 
rozhodně stál za zhlédnutí.

                 Iveta Flajšmanová

Velký Gatsby aneb 

Naši žáci opět v Příbrami
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V Plzni, v Měšťanské Besedě, se 
1 6 .  k v ě t n a  2 0 1 7  u s k u t e č n i l 

slavnostní závěrečný seminář   ukončení 
semestru Virtuální Univerzity třetího 
věku za účasti našeho konzultačního 
střediska Kasejovice. Po příjezdu do 
Plzně a vstupu do budovy jsme vystoupili  
po červeném koberci  do prvního patra, 
do Velkého sálu. Po  prezentaci v předsálí 
jsme mohli obdivovat velkolepou 
výzdobu sálu, kterému vévodil nápis nad 
pódiem „Plzeň sobě“. Stolky pro 
účastníky jednání byly označeny 
jmenovkami měst a naše jedenáctičlenná 
skupina měla výhodné strategické místo 
hned pod pódiem. Na stolku byl pro 
každého z nás přichystán drobný dárek, 
osvěžit jsme se mohli z karafy ochucenou 
vodou. Program závěrečného semináře 
z a h á j i l a  k r á t c e  p o  1 0 .  h o d i n ě 
administrativní pracovnice Bc. Ivona 
Dufková z Domu digitálních dovedností 
Plzeň, která přivítala vedle primátora 
Města Plzně Martina Zrzaveckého i 
manažerku Virtuální Univerzity třetího 
věku z České zemědělské univerzity 
Praha–Suchdol Ing. Kláru Nehodovou a 
vedoucího Mís tn í  akční  skupiny 
Pošumaví z Klatov Ing. Ivo Šaška. 

    Závěrečného semináře se 
zúčastnilo 13 konzultačních středisek – 
jmenovitě abecedně:  Beroun, Běšiny, 
Kase jov ice ,  K la tovy,  Mi levsko , 
Milovice, Mirošov, Neratovice, Nýrsko, 
Plánice, Švihov, Vodňany a Plzeň. 
Formou kvízu, který připravila Ing. Hana 
B a l z e r o v á  P h . D ;  m a n a ž e r k a 
administrátorka VU3V Praha, jsme 
poznávali podle pamětihodností místa, 
odkud jsme se do Plzně dostavili, 
povstávali u stolků a představili se 

ostatním přítomným. Bylo to hezké 
zpestření zahájení semináře. Účastníky  
pozdravil primátor Plzně pan Martin 
Zrzavecký a za Místní akční skupinu 
Klatovy pan Ing. Ivo Šašek. Poté se slova 
ujala Ing. Klára Nehodová, aby nás 
seznámila s výsledky tohoto 18. semestru 
o r g a n i z o v a n é h o  V U 3 V 
v Praze–Suchdole. Zúčastnilo se 218 
konzultačních středisek z celé České 
republiky s 4 842 posluchači a otevřeno 
bylo 26 témat. Jmenovala nejstarší 
„studentku“ Zdeňku Havrdovou a 
„studenta“ pana Chmelíka, oba ročník 
narození 1922, a zároveň oba z Hradce 
Králové. Mezi přítomnými v sále byla 
nejstarší ženou Marie Potužáková 
z Klatov a nejstarším studentem náš Ing. 
J a n  M a š e k  z  K a s e j o v i c .  T ě m t o 
přítomným byl předán manažerkou Ing. 
Klárou Nehodovou dárek. Závěrečné 
semináře se letos uskutečňují na deseti 
místech České republiky, naše setkání 
v Plzni bylo první z tohoto počtu. Ing. 
Klára Nehodová potom seznámila 
shromážděné „studenty a studentky“ se 
t ř e m i  n e j l e p š í m i  e s e j e m i .  C e l ý 
akademický rok a připravená témata 
vyhodnotila tutorka  z Vodňan, která 
všechny přítomné pozvala na příští 
závěrečný seminář podzimního běhu 
VU3V k nim do Vodňan. Na podzim totiž 
Z e m ě d ě l s k á  u n i v e r z i t a 
v Praze–Suchdole zahájí devátý rok 
činnosti a připravuje pět nových témat k 
výběru. Následovalo předání Pamětních 
listů, přebírali je od zástupkyně ČZU Ing. 
Kláry Nehodové zástupci jednotlivých 
konzultačních středisek. Za naši skupinu 
je převzala Mgr. Marie Prokopiusová. 
K blahopřání se připojil primátor Plzně 

Martin Zrzavecký, Ing. Ivo Šašek za 
MAS Pošumaví a Bc. Ivona Dufková 
z  D o m u d i g i t á l n í c h  d o v e d n o s t í , 
o r g a n i z á t o r k a  t é t o  h e z k é  a k c e 
v Měšťanské besedě.   

O občerstvení po skončení programu 
(chlebíčky, jablečný závin) se postaraly 
pracovnice Měšťanské besedy. Naše 
skupina měla po skončeném programu 
n a p l á n o v a n ý  o b ě d  v  r e s t a u r a c i 
„Uctívaný velbloud“ a poté od 13 hodin 
prohlídku Staré a Nové synagogy.  

 V budově Staré synagogy nás 
všechny zaujala poutavým výkladem 
paní průvodkyně. Muži si při prohlídce 
museli nasadit modré papírové jarmulky 
s nápisem Židovská obec Plzeň, které 
obdrželi v pokladně synagogy. Paní 
průvodkyně nás seznámila s těžkým 
životním údělem Židů, kteří se nikdy 
v minulých staletích nemohli věnovat  
řemeslům ani zemědělství, pouze 
financím a lichvě, podala nám zevrubný 
výklad o vybavení synagogy a při 
prohlídce jednotlivých panelů v prvním a 
druhém patře synagogy vyprávěla o 
židovských zvycích, které je provázely 
životem od narození do konce života. 
Neopomněla nás informovat o početním 
vývoji zdejší židovské komunity. Opět 
jsme si př ipomněli válečné roky 
2. světové války, kdy bylo v lednu 1942 
transportováno nacisty do Terezína 2605 
Židů z Plzně, vrátilo se jich pouhých 204. 
Za Starou synagogou jsme navštívili 
místo původní synagogy s památnými 
oblázky. Zde je na každém jednotlivém 
kameni jméno, příjmení, datum narození 
a úmrtí těch, kteří se z koncentračních 
táborů nevrátili. Po hodinové poutavé 
přednášce jsme prošli  kolem Tylova 
divadla do Velké synagogy. Zaujala nás 
velikost objektu, který jsme si celý 
prohlédli. Tato synagoga, využívaná také 
j a k o  k o n c e r t n í  s í ň ,  b y l a  j i ž 
zrekonstruována, ale další opravy budou 
následovat. V zimní, menší místnosti 
synagogy, jsme viděli původní lavice se 
skříňkami na klíček, kde si jednotlivci 
ponechávali své předměty k pobožnosti. 
Návštěva obou synagog byl silný zážitek. 

P r o  p ř e s p o l n í  d o p l ň u j i ,  ž e  i 
v Kasejovicích je krásná opravená 
synagoga, která je díky péči manželů 
Švagrových nachys tána na da lš í 
návštěvní sezónu. V širokou známost již 
vešly zde pořádané každoroční koncerty 
v rámci festivalu „Hudba v synagogách 
Plzeňského kraje“, atmosféra při 
koncertech je jedinečný kulturní zážitek.                

                 (dokončení na str. 7)

Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury

Pozvánka: Ve dnech 15.7. - 16.7. 2017 proběhne 
v Oselcích tradiční oselecká pouť s následujícím programem: 

ź V sobotu 15.7. 2017 od 9 hod. víceúčelové hřiště v Oselcích - XIII. ročník nohej-
balového turnaje trojic ,,Oselecké štěně“. Dvanáctý ročník soutěže ve skoku dale-
kém - ,,Oselecký klokánek“. Občerstvení zajištěno. 

ź Pouťové atrakce na Plácku od 14 hod. - houpačky, střelnice. Taneční zábava v sále 
,,Obecního šenku“ v sobotu od 20 hod; hraje skupina EXPERIMENT.

ź V neděli 16. července 2017 od 8 hod. Pouť u kaple sv. Markéty. K poslechu i k ta-
nci pod kaplí sv. Markéty od 9 hod. hraje kapela UNGROVANKA. Mše svatá 
v kapli sv. Markéty od 11.30 hod.

Zveme Vás na oseleckou pouť
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Na středu 24. května připravila kasejovická základní škola tradiční školní akademii, 
která se odehrála v sále kulturně-společenského centra. Dříve než začali prvňáčci 

ladit svůj rozhlasový program, byli městem Kasejovice za mimořádně úspěšnou 
reprezentaci města a školy oceněni čtyři žáci – Zuzana Cinová, Sasha Blank, Ondrej 
Kušnirik a Jakub Löffelmann. Všichni obdrželi ocenění v podobě dárkového poukazu. 

Poté již dostaly slovo mladé moderátorky Barbora Levá a Marie Červená, žákyně 5. 
třídy, a odpoledne plné pohody, radosti a zábavy mohlo začít. Prázdninově naladili 
publikum prvňáčci s pásmem populárních písní. Tradičně a netradičně sehráli druháci 
pohádku O Karkulce a vlkovi, kterou vystřídalo přání maminkám. To si v podobě 
básniček a písniček připravili třeťáci. Žáci čtvrté třídy malé i velké diváky přenesli opět 
do pohádkové říše, tentokrát s příběhem O Zlatovlásce, a k tomu ještě přidali dvě 
písničky. V pohádkovém světě zůstali i páťáci, jež modře zašmoulili v rytmu makareny. 

S písní Zdeňka Svěráka Koníčku můj vystoupily žákyně 7. třídy Barbora Petrášková 
a Adéla Konvářová. Co všechno dokážou maminky naučit své děti v době jejich 
výchovného procesu, o tom publikum přesvědčila Tereza Melounová společně 
s Davidem Šándorem. Jelikož jsou oba žáci již osmého ročníku, mluvili na toto téma 
naprosto přesvědčivě. A protože se jednalo o školní akademii, ve školní třídě zůstali její 
návštěvníci díky sedmákům, kteří sehráli parodii na Erbenovu báseň Polednice. Ta 
tentokrát neztvárňovala osobu s divou tváří ukrytou pod plachetkou, ale polednici 
přímo ředitelskou. Na závěr se přišly s pásmem country písní rozloučit žákyně páté 
třídy, a tak se v podvečer mohli všichni dobře naladěni vydat do svých domovů. 

Poděkováním patří všem učitelům a žákům, kteří se na přípravě jednotlivých čísel 
podíleli, učitelům Základní umělecké školy Nepomuk za organizačně-technickou 
pomoc, městu Kasejovice za propůjčení sálu a všem ostatním, bez nichž by se neobešel 
hladký průběh této oblíbené akce. 

                                         Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Čísla tradiční školní akademie vyladili žáci na výbornou

áci ZŠ Kasejovice zavítali v pátek Ž12 .5 .  po  de l š í  době  opě t  do 
příbramského divadla, tentokrát na 
a d a p t a c i  s l a v n é h o  r o m á n u 
F.S.Fitzgeralda Velký Gatsby. Díky 
umístění vstupenek v prvních řadách se 
ocitli přímo v centru dění. Příběh 
zachycuje Ameriku 20. let minulého 
století, které vládne jazz, bohatství, 
velkolepé večírky plné alkoholu, 
uvolněná morálka. “Americký sen” 
představuje i Jay Gatsby, který - kdysi 
chudý - ukončil vztah s bohatou Daisy, 
následně udělal vše, aby zbohatl a svět 
mu ležel u nohou. Doufá, že teprve teď 
získá svou Daisy, což ale není tak snadné. 
Do tohoto podivného světa bez morálky a 
zásad se rozhodně nehodí každý, 
příkladem toho je Nick Carraway, který 
diváky příběhem provází.

Představení bylo sice delší, ale 
rozhodně zdařilé, chvíli vážné, jindy 
úsměvné či dokonce lekající diváky (při 
nečekaném výstřelu z pistole by diváci 
v prvních řadách skoro zalehli).  Hercům 
se podařilo skvěle vykreslit charakter 
postav, zachytit atmosféru doby, které 
vládnou peníze a iluze. Na rozdíl od 
filmu to tvůrci zvládli pouze v sestavě 
několika herců a za použití jednoduchých 
kulis, které byly mnohdy symbolické a  
v t ipné,  např .  auto měnící  se  na 
pohodlnou pohovku, luxusní dům, 
benzinová pumpa. 

  Žáci byli nadšeni zejména ze 
skvělého hereckého obsazení, většinu 
herců totiž znali     z televizních seriálů. 
Zazářili zde Jaromír Nosek v roli 
Gatsbyho, Milan Ligač jako chudý Nick 
Carraway, Lenka Zahradnická coby 
rozmazlená Daisy, Roman Štabrňák jako 
její nevěrný bohatý manžel, Anna Fixová 
jako zhýčkaná hráčka golfu a další. 
A č k o l i  m y š l e n k o v ě  n á r o č n ě j š í 
představení, tento divadelní kousek 
rozhodně stál za zhlédnutí.

                 Iveta Flajšmanová

Velký Gatsby aneb 

Naši žáci opět v Příbrami
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V Plzni, v Měšťanské Besedě, se 
1 6 .  k v ě t n a  2 0 1 7  u s k u t e č n i l 

slavnostní závěrečný seminář   ukončení 
semestru Virtuální Univerzity třetího 
věku za účasti našeho konzultačního 
střediska Kasejovice. Po příjezdu do 
Plzně a vstupu do budovy jsme vystoupili  
po červeném koberci  do prvního patra, 
do Velkého sálu. Po  prezentaci v předsálí 
jsme mohli obdivovat velkolepou 
výzdobu sálu, kterému vévodil nápis nad 
pódiem „Plzeň sobě“. Stolky pro 
účastníky jednání byly označeny 
jmenovkami měst a naše jedenáctičlenná 
skupina měla výhodné strategické místo 
hned pod pódiem. Na stolku byl pro 
každého z nás přichystán drobný dárek, 
osvěžit jsme se mohli z karafy ochucenou 
vodou. Program závěrečného semináře 
z a h á j i l a  k r á t c e  p o  1 0 .  h o d i n ě 
administrativní pracovnice Bc. Ivona 
Dufková z Domu digitálních dovedností 
Plzeň, která přivítala vedle primátora 
Města Plzně Martina Zrzaveckého i 
manažerku Virtuální Univerzity třetího 
věku z České zemědělské univerzity 
Praha–Suchdol Ing. Kláru Nehodovou a 
vedoucího Mís tn í  akční  skupiny 
Pošumaví z Klatov Ing. Ivo Šaška. 

    Závěrečného semináře se 
zúčastnilo 13 konzultačních středisek – 
jmenovitě abecedně:  Beroun, Běšiny, 
Kase jov ice ,  K la tovy,  Mi levsko , 
Milovice, Mirošov, Neratovice, Nýrsko, 
Plánice, Švihov, Vodňany a Plzeň. 
Formou kvízu, který připravila Ing. Hana 
B a l z e r o v á  P h . D ;  m a n a ž e r k a 
administrátorka VU3V Praha, jsme 
poznávali podle pamětihodností místa, 
odkud jsme se do Plzně dostavili, 
povstávali u stolků a představili se 

ostatním přítomným. Bylo to hezké 
zpestření zahájení semináře. Účastníky  
pozdravil primátor Plzně pan Martin 
Zrzavecký a za Místní akční skupinu 
Klatovy pan Ing. Ivo Šašek. Poté se slova 
ujala Ing. Klára Nehodová, aby nás 
seznámila s výsledky tohoto 18. semestru 
o r g a n i z o v a n é h o  V U 3 V 
v Praze–Suchdole. Zúčastnilo se 218 
konzultačních středisek z celé České 
republiky s 4 842 posluchači a otevřeno 
bylo 26 témat. Jmenovala nejstarší 
„studentku“ Zdeňku Havrdovou a 
„studenta“ pana Chmelíka, oba ročník 
narození 1922, a zároveň oba z Hradce 
Králové. Mezi přítomnými v sále byla 
nejstarší ženou Marie Potužáková 
z Klatov a nejstarším studentem náš Ing. 
J a n  M a š e k  z  K a s e j o v i c .  T ě m t o 
přítomným byl předán manažerkou Ing. 
Klárou Nehodovou dárek. Závěrečné 
semináře se letos uskutečňují na deseti 
místech České republiky, naše setkání 
v Plzni bylo první z tohoto počtu. Ing. 
Klára Nehodová potom seznámila 
shromážděné „studenty a studentky“ se 
t ř e m i  n e j l e p š í m i  e s e j e m i .  C e l ý 
akademický rok a připravená témata 
vyhodnotila tutorka  z Vodňan, která 
všechny přítomné pozvala na příští 
závěrečný seminář podzimního běhu 
VU3V k nim do Vodňan. Na podzim totiž 
Z e m ě d ě l s k á  u n i v e r z i t a 
v Praze–Suchdole zahájí devátý rok 
činnosti a připravuje pět nových témat k 
výběru. Následovalo předání Pamětních 
listů, přebírali je od zástupkyně ČZU Ing. 
Kláry Nehodové zástupci jednotlivých 
konzultačních středisek. Za naši skupinu 
je převzala Mgr. Marie Prokopiusová. 
K blahopřání se připojil primátor Plzně 

Martin Zrzavecký, Ing. Ivo Šašek za 
MAS Pošumaví a Bc. Ivona Dufková 
z  D o m u d i g i t á l n í c h  d o v e d n o s t í , 
o r g a n i z á t o r k a  t é t o  h e z k é  a k c e 
v Měšťanské besedě.   

O občerstvení po skončení programu 
(chlebíčky, jablečný závin) se postaraly 
pracovnice Měšťanské besedy. Naše 
skupina měla po skončeném programu 
n a p l á n o v a n ý  o b ě d  v  r e s t a u r a c i 
„Uctívaný velbloud“ a poté od 13 hodin 
prohlídku Staré a Nové synagogy.  

 V budově Staré synagogy nás 
všechny zaujala poutavým výkladem 
paní průvodkyně. Muži si při prohlídce 
museli nasadit modré papírové jarmulky 
s nápisem Židovská obec Plzeň, které 
obdrželi v pokladně synagogy. Paní 
průvodkyně nás seznámila s těžkým 
životním údělem Židů, kteří se nikdy 
v minulých staletích nemohli věnovat  
řemeslům ani zemědělství, pouze 
financím a lichvě, podala nám zevrubný 
výklad o vybavení synagogy a při 
prohlídce jednotlivých panelů v prvním a 
druhém patře synagogy vyprávěla o 
židovských zvycích, které je provázely 
životem od narození do konce života. 
Neopomněla nás informovat o početním 
vývoji zdejší židovské komunity. Opět 
jsme si př ipomněli válečné roky 
2. světové války, kdy bylo v lednu 1942 
transportováno nacisty do Terezína 2605 
Židů z Plzně, vrátilo se jich pouhých 204. 
Za Starou synagogou jsme navštívili 
místo původní synagogy s památnými 
oblázky. Zde je na každém jednotlivém 
kameni jméno, příjmení, datum narození 
a úmrtí těch, kteří se z koncentračních 
táborů nevrátili. Po hodinové poutavé 
přednášce jsme prošli  kolem Tylova 
divadla do Velké synagogy. Zaujala nás 
velikost objektu, který jsme si celý 
prohlédli. Tato synagoga, využívaná také 
j a k o  k o n c e r t n í  s í ň ,  b y l a  j i ž 
zrekonstruována, ale další opravy budou 
následovat. V zimní, menší místnosti 
synagogy, jsme viděli původní lavice se 
skříňkami na klíček, kde si jednotlivci 
ponechávali své předměty k pobožnosti. 
Návštěva obou synagog byl silný zážitek. 

P r o  p ř e s p o l n í  d o p l ň u j i ,  ž e  i 
v Kasejovicích je krásná opravená 
synagoga, která je díky péči manželů 
Švagrových nachys tána na da lš í 
návštěvní sezónu. V širokou známost již 
vešly zde pořádané každoroční koncerty 
v rámci festivalu „Hudba v synagogách 
Plzeňského kraje“, atmosféra při 
koncertech je jedinečný kulturní zážitek.                

                 (dokončení na str. 7)

Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury

Pozvánka: Ve dnech 15.7. - 16.7. 2017 proběhne 
v Oselcích tradiční oselecká pouť s následujícím programem: 

ź V sobotu 15.7. 2017 od 9 hod. víceúčelové hřiště v Oselcích - XIII. ročník nohej-
balového turnaje trojic ,,Oselecké štěně“. Dvanáctý ročník soutěže ve skoku dale-
kém - ,,Oselecký klokánek“. Občerstvení zajištěno. 

ź Pouťové atrakce na Plácku od 14 hod. - houpačky, střelnice. Taneční zábava v sále 
,,Obecního šenku“ v sobotu od 20 hod; hraje skupina EXPERIMENT.

ź V neděli 16. července 2017 od 8 hod. Pouť u kaple sv. Markéty. K poslechu i k ta-
nci pod kaplí sv. Markéty od 9 hod. hraje kapela UNGROVANKA. Mše svatá 
v kapli sv. Markéty od 11.30 hod.

Zveme Vás na oseleckou pouť



Červen  2017                                                              str. 6                                            Číslo 6; ročník XXII. Červen  2017                                                          str. 7                                                Číslo 6; ročník XXII.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

L
É
T
O

Už je léto v lese, pěkné jako z rozma-
rýny. Radujte se, veselte se, nesem 

vám ho do dědiny…
Konečně jsme se dočkali krásného letní-
ho počasí, kdy si můžeme chodit hrát na  
zahrádku. Dlouho na nás čekalo smutné 
pískoviště, opuštěné fotbalové branky a 
domeček s prolézačkami. Je tu sluníčko 
na které jsme se těšili. Hurá, léto je tady!!
Měsíc květen byl studený, ale plný zážit-
ků.

CO NÁS BAVILO 
Přijelo k nám divadlo Ondřej a Námoř-
nická pohádka. S kapitánem Jackem 
Sperou jsme se plavili přes sedm moří až 
do Afriky a zažívali kouzelná dobrodruž-
ství. 

Pro maminky na DEN MAMINEK jsme 
připravili krátké vystoupení plné písni-
ček, s dárečkem od srdíčka  -  malované 

srdíčko. 
V malé dětské univerzitě jsme se učili 
recyklovat odpady a stali jsme se na chví-
li zpracovateli odpadu. 

Květen je měsíc mláďátek, abychom 
jsme je dobře poznali, vypravili jsme se 
na farmu ke Stupkům za jehňátky a 
kůzlátky. Na farmě u Šollů jsme zase 
obdivovali klisny  s narozenými  hříbát-
ky. Skotačila a hrála si, jako my děti.

NÁŠ VELKÝ DEN 
pasování předškoláků na školáčky byl 
opravdu slavnostní.Ve školce se sešli naši 
kamarádi, rodiče a sourozenci a společně 
jsme očekávali  příchod urozené paní a 
rytíře, kteří nás slavnostně pasovali na 
prvňáčky. Byli jsme stateční, hrdinně 
jsme plnili různé úkoly a odpovídali na 
otázky. Všichni jsme ukázali, jak jsme 

šikovní a za to jsme dostali šerpu školáč-
ka, rozvrh hodin a knihu na památku na 
mateřskou školu v Kasejovicích. Po 
prázdninách jsme velcí školáci.

VELIKÝ DEN PRO NAŠÍ ŠKOLKU
Zápis do mateřské školy proběhl ve čtvr-
tek 4. 5. 2017. K zápisu přišlo 13  dětiček. 
Prohlédli si školku, pohráli si s námi a 
některým se ani domů nechtělo. Nové 
dětičky od nás dostali zajíčky, které jsme 
pro ně vlastnoručně vyráběli. Školička 
bude zase veselá, všichni se těšíme  na 
nové kamarády. 

VÝLET NA HRAD ŠVIHOV...
...opět neměl chybu. Všichni jsme se 
těšili, nemohli jsme ani dospat. Hlásili 
krásné počasí a tak vyzbrojeni pitíčky a 
třemi svačinami jsme jel i  naším 
o r a n ž o v ý m  a u t o b u s e m  z a 
dobrodružstvím. Bylo na co se těšit. Na 
hradě nás přivítala hradní paní, provedla 
nás po hradu, pak nás čekala loutková 
pohádka Ulhaná princezna a dílnička pro 
šikovné ruce, kde jsme si vyrobili dle 
vlastního zájmu zvířátko, pejska, 
kočičku, králíčka, ovečku, nebo žirafu a 
odvezli si ho domů. Nemohla chybět ani 
zmrzlina, suvenýr a pohled hradu Švihov. 
Při odchodu se s námi loučili divoké 
kachničky a párek nutrií ve vodním 
příkopu. Výlet plný zážitků se nám moc 
líbil a na hrad se budeme rádi vracet třeba 
s rodiči .  Děkujeme obětavému a 
š i k o v n é m u  p a n u  ř i d i č i  M i l a n u 
Korejčkovi za bezpečnou jízdu.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Prázdninový provoz  -  ve třídě u Zajíčků   
od 3.7. do 21.7. 2017.
Mateřská škola bude uzavřena od 24. 7. 
do 1. 9. 2017 
Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 
4.9. 2017. 
               Ledvinová Ivana,                                                                            

                     ředitelka mateřské školy

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

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

& Ledové objetí  Simons Paulina: 
&  Nicholas Sparks: Nezapomenutelná cesta
&  Sofie Sarenbrandt: Místo Tebe
&  Jodi Picoult: Vlk samotář
&  Dick Francis: Rozkazem
&  Vlastimil Vondruška: Nitranská brána smrti
&  James Patterson: Můj nejhorší školní rok
&  John Green: Hledání Aljašky

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna Kasejovice bude uzavřena z důvodu

dovolené a konání příměstského tábora v těchto
dnech: 10.-11.7. a 17.-18.7. 2017.

Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, 
na skleničku...

Otevírací doba:
Pondělí a úterý - zavřeno 

Středa, čtvrtek, pátek  - 12 - 19 hod.
Sobota 12 - 21 + ? hod.
Neděle - 15 - 19 hod.

Tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Ve školním roce 2016/2017 se žáci prvního a druhého stupně 
kasejovické základní školy průběžně zapojovali do 

rozmanitých vědomostních soutěží a olympiád. Tradičně se 
zúčastnili školních kol dějepisné, biologické a matematické 
olympiády, olympiády v českém jazyce, soutěže cizích jazyků, 
Matematického klokana, Pythagoriády, recitační soutěže, 
výtvarných a sportovních soutěží. 

Někteří žáci byli v základních školních kolech natolik dobří, 
že postoupili do kol okresních, a v několika případech se jim 
podařilo vybojovat přední příčky. Na stříbrnou pozici 
v okresním kole matematické olympiády dosáhla Monika 
Blovská ze šesté třídy. Druhé místo si v matematické olympiádě 
ve své kategorii vysoutěžil Sasha Blank, žák 5. třídy, a 4. pozici 
zaujal ve své kategorii Ondrej Kušnirik z 9. třídy. Jako vynikající 
počtář se projevil Sasha Blank rovněž v Pythágoriádě, ve které 
v okresním kole vybojoval zlatou příčku a stříbrnou získal ve své 
kategorii Matematického klokana. V Matematickém klokánkovi 
stejně jako v loňském školním roce zabodoval Štěpán Adamec 
ze třetí třídy a ve své kategorii skončil druhý. Bronzovou příčku 
vybojoval ve veřejném krajském kole vědomostní soutěže 
Eurorebus deváťák Jakub Löffelmann. Toto umístění mu 
zajistilo postup do červnového celostátního kola. 

Úspěšní byli žáci kasejovické školy rovněž v recitační 
soutěži. Dokladem toho je krásné zlaté umístění žákyně čtvrté 
třídy Zuzany Cinové v okresním kole této soutěže. Dobré 
znalosti prokázal Ondřej Kušnirik rovněž v okresním kole 
olympiády z českého jazyka, ve které byl vyhodnocen jako pátý 
nejlepší. 

Velice dobrých výsledků dosahovali žáci kasejovické 
základní školy ve sportovních soutěžích, o kterých byli čtenáři 
pravidelně informováni v Kasejovických novinách a na 
webových stránkách školy. Někteří z výše uvedených žáků byli 
městem Kasejovice za mimořádně úspěšnou reprezentaci města 
a školy oceněni na školní akademii. Děkujeme všem žákům, 
kteří Základní školu Kasejovice v soutěžích a olympiádách 
reprezentovali, učitelům a rodičům za přípravu a podporu žáků a 
městu Kasejovice za pomoc s dopravou žáků na tyto akce. 
Přejeme všem, aby se jim získané vědomosti a dovednosti 
podařilo úspěšně zúročit v jejich osobním i pracovním životě. 

Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Žáci bodovali ve vědomostních

soutěžích a olympiádách
Rodina Rezkova děkuje účastníkům pohřbu 

za poslední rozloučení.

tejně tak jako v minulém roce naplánovali na měsíc duben Sčlenové kasejovického mysliveckého spolku Čihadlo 
výsadbu ovocných stromů. V rámci této akce bylo vysázeno v 
lokalitě Řesanice – Polánka 120 ovocných stromů. Důvodem 
výsadby je eliminace kontaktu lesní zvěře s provozem na 
pozemních komunikacích. Úhyn lesní zvěře, např. při jejím 
střetu s automobily, by se tak mohl výrazně omezit. Nákup 
ovocných stromů hradili kasejovičtí myslivci z vlastních 
zdrojů.     -msč- 

Kasejovičtí myslivci sázeli 

ovocné stromy

Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
                    (dokončení ze str. 4)
Cestou k mikrobusu jsme si znovu 

v duchu připomněli, že město Plzeň díky 
jedinečné umělecké tradici i zajímavým 
kulturním projektům získalo titul Evropské 
hlavní město kultury 2015 zaslouženě. 
Plzeň, založená králem Václavem II. na 
křižovatce obchodních cest mezi Prahou a 
zemskými hranicemi roku 1295, je stále 
turistickým magnetem západních Čech. 

V historickém jádru města je mnoho 

dochovaných památek a Plzeň nabízí 
rovněž i nesčetné možnosti kulturního, 
sportovního a společenského vyžití.     

 Naše velké poděkování patří Městu 
Kasejovice, které nám poskytlo mikrobus s 
pohodovým řidičem panem Fialou, sluší se 
poděkovat naší vedoucí konzultačního 
střediska Mgr. Marii Prokopiusové, která 
celý program závěrečného semináře připra-
vila a znovu poděkovat Městu Kasejovice 
za podporu projektu Virtuální univerzity 

třetího věku. 
   Již teď se budeme těšit na podzimní 

semestr, který začíná první středu v měsíci 
říjnu 2017 a zveme mezi nás další „st-
udenty“. V tomto právě skončeném jarním 
semestru s názvem „Včelařský rok“ nás 
potěšil zájem mužů o další vzdělávání a 
získání nových poznatků a věříme, že výběr 
tématu, které budeme na podzim společně 
studovat, přivede do našich řad  další 
zájemce.                   Milada Cihlová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

školka plná písniček a hrajících si dětiček
 ,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”

L
É
T
O

Už je léto v lese, pěkné jako z rozma-
rýny. Radujte se, veselte se, nesem 

vám ho do dědiny…
Konečně jsme se dočkali krásného letní-
ho počasí, kdy si můžeme chodit hrát na  
zahrádku. Dlouho na nás čekalo smutné 
pískoviště, opuštěné fotbalové branky a 
domeček s prolézačkami. Je tu sluníčko 
na které jsme se těšili. Hurá, léto je tady!!
Měsíc květen byl studený, ale plný zážit-
ků.

CO NÁS BAVILO 
Přijelo k nám divadlo Ondřej a Námoř-
nická pohádka. S kapitánem Jackem 
Sperou jsme se plavili přes sedm moří až 
do Afriky a zažívali kouzelná dobrodruž-
ství. 

Pro maminky na DEN MAMINEK jsme 
připravili krátké vystoupení plné písni-
ček, s dárečkem od srdíčka  -  malované 

srdíčko. 
V malé dětské univerzitě jsme se učili 
recyklovat odpady a stali jsme se na chví-
li zpracovateli odpadu. 

Květen je měsíc mláďátek, abychom 
jsme je dobře poznali, vypravili jsme se 
na farmu ke Stupkům za jehňátky a 
kůzlátky. Na farmě u Šollů jsme zase 
obdivovali klisny  s narozenými  hříbát-
ky. Skotačila a hrála si, jako my děti.

NÁŠ VELKÝ DEN 
pasování předškoláků na školáčky byl 
opravdu slavnostní.Ve školce se sešli naši 
kamarádi, rodiče a sourozenci a společně 
jsme očekávali  příchod urozené paní a 
rytíře, kteří nás slavnostně pasovali na 
prvňáčky. Byli jsme stateční, hrdinně 
jsme plnili různé úkoly a odpovídali na 
otázky. Všichni jsme ukázali, jak jsme 

šikovní a za to jsme dostali šerpu školáč-
ka, rozvrh hodin a knihu na památku na 
mateřskou školu v Kasejovicích. Po 
prázdninách jsme velcí školáci.

VELIKÝ DEN PRO NAŠÍ ŠKOLKU
Zápis do mateřské školy proběhl ve čtvr-
tek 4. 5. 2017. K zápisu přišlo 13  dětiček. 
Prohlédli si školku, pohráli si s námi a 
některým se ani domů nechtělo. Nové 
dětičky od nás dostali zajíčky, které jsme 
pro ně vlastnoručně vyráběli. Školička 
bude zase veselá, všichni se těšíme  na 
nové kamarády. 

VÝLET NA HRAD ŠVIHOV...
...opět neměl chybu. Všichni jsme se 
těšili, nemohli jsme ani dospat. Hlásili 
krásné počasí a tak vyzbrojeni pitíčky a 
třemi svačinami jsme jel i  naším 
o r a n ž o v ý m  a u t o b u s e m  z a 
dobrodružstvím. Bylo na co se těšit. Na 
hradě nás přivítala hradní paní, provedla 
nás po hradu, pak nás čekala loutková 
pohádka Ulhaná princezna a dílnička pro 
šikovné ruce, kde jsme si vyrobili dle 
vlastního zájmu zvířátko, pejska, 
kočičku, králíčka, ovečku, nebo žirafu a 
odvezli si ho domů. Nemohla chybět ani 
zmrzlina, suvenýr a pohled hradu Švihov. 
Při odchodu se s námi loučili divoké 
kachničky a párek nutrií ve vodním 
příkopu. Výlet plný zážitků se nám moc 
líbil a na hrad se budeme rádi vracet třeba 
s rodiči .  Děkujeme obětavému a 
š i k o v n é m u  p a n u  ř i d i č i  M i l a n u 
Korejčkovi za bezpečnou jízdu.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Prázdninový provoz  -  ve třídě u Zajíčků   
od 3.7. do 21.7. 2017.
Mateřská škola bude uzavřena od 24. 7. 
do 1. 9. 2017 
Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 
4.9. 2017. 
               Ledvinová Ivana,                                                                            

                     ředitelka mateřské školy

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

Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum 
je k dispozici on-line katalog knižního fondu.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

& Ledové objetí  Simons Paulina: 
&  Nicholas Sparks: Nezapomenutelná cesta
&  Sofie Sarenbrandt: Místo Tebe
&  Jodi Picoult: Vlk samotář
&  Dick Francis: Rozkazem
&  Vlastimil Vondruška: Nitranská brána smrti
&  James Patterson: Můj nejhorší školní rok
&  John Green: Hledání Aljašky

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

OZNÁMENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna Kasejovice bude uzavřena z důvodu

dovolené a konání příměstského tábora v těchto
dnech: 10.-11.7. a 17.-18.7. 2017.

Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu, 
na skleničku...

Otevírací doba:
Pondělí a úterý - zavřeno 

Středa, čtvrtek, pátek  - 12 - 19 hod.
Sobota 12 - 21 + ? hod.
Neděle - 15 - 19 hod.

Tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Ve školním roce 2016/2017 se žáci prvního a druhého stupně 
kasejovické základní školy průběžně zapojovali do 

rozmanitých vědomostních soutěží a olympiád. Tradičně se 
zúčastnili školních kol dějepisné, biologické a matematické 
olympiády, olympiády v českém jazyce, soutěže cizích jazyků, 
Matematického klokana, Pythagoriády, recitační soutěže, 
výtvarných a sportovních soutěží. 

Někteří žáci byli v základních školních kolech natolik dobří, 
že postoupili do kol okresních, a v několika případech se jim 
podařilo vybojovat přední příčky. Na stříbrnou pozici 
v okresním kole matematické olympiády dosáhla Monika 
Blovská ze šesté třídy. Druhé místo si v matematické olympiádě 
ve své kategorii vysoutěžil Sasha Blank, žák 5. třídy, a 4. pozici 
zaujal ve své kategorii Ondrej Kušnirik z 9. třídy. Jako vynikající 
počtář se projevil Sasha Blank rovněž v Pythágoriádě, ve které 
v okresním kole vybojoval zlatou příčku a stříbrnou získal ve své 
kategorii Matematického klokana. V Matematickém klokánkovi 
stejně jako v loňském školním roce zabodoval Štěpán Adamec 
ze třetí třídy a ve své kategorii skončil druhý. Bronzovou příčku 
vybojoval ve veřejném krajském kole vědomostní soutěže 
Eurorebus deváťák Jakub Löffelmann. Toto umístění mu 
zajistilo postup do červnového celostátního kola. 

Úspěšní byli žáci kasejovické školy rovněž v recitační 
soutěži. Dokladem toho je krásné zlaté umístění žákyně čtvrté 
třídy Zuzany Cinové v okresním kole této soutěže. Dobré 
znalosti prokázal Ondřej Kušnirik rovněž v okresním kole 
olympiády z českého jazyka, ve které byl vyhodnocen jako pátý 
nejlepší. 

Velice dobrých výsledků dosahovali žáci kasejovické 
základní školy ve sportovních soutěžích, o kterých byli čtenáři 
pravidelně informováni v Kasejovických novinách a na 
webových stránkách školy. Někteří z výše uvedených žáků byli 
městem Kasejovice za mimořádně úspěšnou reprezentaci města 
a školy oceněni na školní akademii. Děkujeme všem žákům, 
kteří Základní školu Kasejovice v soutěžích a olympiádách 
reprezentovali, učitelům a rodičům za přípravu a podporu žáků a 
městu Kasejovice za pomoc s dopravou žáků na tyto akce. 
Přejeme všem, aby se jim získané vědomosti a dovednosti 
podařilo úspěšně zúročit v jejich osobním i pracovním životě. 

Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Žáci bodovali ve vědomostních

soutěžích a olympiádách
Rodina Rezkova děkuje účastníkům pohřbu 

za poslední rozloučení.

tejně tak jako v minulém roce naplánovali na měsíc duben Sčlenové kasejovického mysliveckého spolku Čihadlo 
výsadbu ovocných stromů. V rámci této akce bylo vysázeno v 
lokalitě Řesanice – Polánka 120 ovocných stromů. Důvodem 
výsadby je eliminace kontaktu lesní zvěře s provozem na 
pozemních komunikacích. Úhyn lesní zvěře, např. při jejím 
střetu s automobily, by se tak mohl výrazně omezit. Nákup 
ovocných stromů hradili kasejovičtí myslivci z vlastních 
zdrojů.     -msč- 

Kasejovičtí myslivci sázeli 

ovocné stromy

Návštěva Plzně – Evropského hlavního města kultury
                    (dokončení ze str. 4)
Cestou k mikrobusu jsme si znovu 

v duchu připomněli, že město Plzeň díky 
jedinečné umělecké tradici i zajímavým 
kulturním projektům získalo titul Evropské 
hlavní město kultury 2015 zaslouženě. 
Plzeň, založená králem Václavem II. na 
křižovatce obchodních cest mezi Prahou a 
zemskými hranicemi roku 1295, je stále 
turistickým magnetem západních Čech. 

V historickém jádru města je mnoho 

dochovaných památek a Plzeň nabízí 
rovněž i nesčetné možnosti kulturního, 
sportovního a společenského vyžití.     

 Naše velké poděkování patří Městu 
Kasejovice, které nám poskytlo mikrobus s 
pohodovým řidičem panem Fialou, sluší se 
poděkovat naší vedoucí konzultačního 
střediska Mgr. Marii Prokopiusové, která 
celý program závěrečného semináře připra-
vila a znovu poděkovat Městu Kasejovice 
za podporu projektu Virtuální univerzity 

třetího věku. 
   Již teď se budeme těšit na podzimní 

semestr, který začíná první středu v měsíci 
říjnu 2017 a zveme mezi nás další „st-
udenty“. V tomto právě skončeném jarním 
semestru s názvem „Včelařský rok“ nás 
potěšil zájem mužů o další vzdělávání a 
získání nových poznatků a věříme, že výběr 
tématu, které budeme na podzim společně 
studovat, přivede do našich řad  další 
zájemce.                   Milada Cihlová
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ź Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší 
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese  
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.

ź Prodám dřevěná otočná okna, použitá, zcela zdravá, bíle 
natřená – 4 ks 120 cm x 150 cm, 1 ks 150 cm x 150 cm. 
ZA SYMBOLICKOU CENU. Tel. 775 230 542.  

ź Prodám zánovní kuchyňský sporák - kamna, šířka 85 cm, 
trouba, vývod do komína na levé straně. Pořizovací cena 
10 000 Kč, nová cena 6 000 Kč. Tel. 606 095 228.

ź Prodám levně nábytek do dětského pokoje - válenda se 
dvěma zásuvkami, peřiňák, skříňka a prostorná rohová skříň. 
Tel: 731 854 834.

Inzerce...

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  750  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.6.2017, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.7. 2017. Příjem příspěvků do KN č. 7/2017 do 30.6.2017.                                         

Hledáme brigádníky 
na mytí nádrží a sudů a skládání dřeva (v Polánce), 

50 - 60 Kč/hod. Tel. 724 350 942.

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 


