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

Takový byl nejdelší Tour de Oblouk

Začátek července je pro mnoho desítek cyklistů povelem vyrazit z Nezdřeva, 
projet zhruba desítkou vesnic a půvabnou krajinou a vrátit se na místo startu.

Letošní trasa, říkejme jí jihoseverní (protože nejprve mířila na jih, pak na sever a 
pak zase na jih), byla ve víc než třicetileté historii nejdelší. Sedmdesát kolařů za opět 
skvělého počasí zvládlo celkem 48 kilometrů. Po řadě let se zastavili kromě 
obvyklých míst také ve Vrbně a po ještě delší pauze v Tchořovicích.

Oběd ve lnářském Přístavu všechny překvapil mohutností lahodného řízku. Autor 
článku se dušoval, že by mu stačil i k večeři. Jeho přeplněný žaludek mu bránil 
pokračovat dál v sedle a zbytek trati absolvoval v doprovodném voze.

Ty úplně malé děti, které vezli rodiče v sedačkách, na zastávkách skotačily na 
místních atrakcích, případně si nějakou zábavu vymyslely, zatímco tátové a mámy 
doplňovali tekutiny.

Tentokrát se zúčastnili i tři Američané – Mike z Bostonu, Haley a Vanessa z New 
Yorku. Na start je přivedl Lukáš, syn dlouholetého účastníka Oblouků, známého pod 
přezdívkou Varhan. Lukáš na akci organizovanou SK Nezdřev jezdí se svými přáteli, 
původem z Plzně, už pár let. Díky němu se českou krajinou projela i kamarádka jeho 
americké přítelkyně Vanessa – historicky první členka pelotonu s tmavou pletí.

Hrdinkou sobotního dne (jelo se 2. července) byla čtyřletá Anička. Na startu, kdy ji 
zaskočilo množství neznámých lidí, se zdálo, že kvůli nezvladatelnému pláči se na 
projížďku nevydá. Po chvilce, kdy ji doma uklidňovaly její starší sestry a babička, se 
však na cestu s maminkou přece jen odvážila. A zvládla ji, byť s malým zpožděním a 
v trochu kratší verzi, ve výborné formě, šlapala poctivě a bez úlev celou dobu. Potom 
v nezdřevském cíli nahradila původní brek usměvavou tváří a řekla, že se jí výlet líbil, 
že byl hezký.

Tak ho hodnotili i ostatní jezdci. Nutno dodat, že na všech občerstvovacích 
stanicích byl obsluhující personál vlídný, pozorný a vstřícný. Přejme si, aby se 
podobný průběh opakoval i v příštích ročnících, i když počasí je vrtkavé. Ovšem 
pospolitost pravidelných účastníků jistě nevymizí.

     Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Vanessa, Varhan a Haley

Vanessa na trati

„Varhanova” skupina ve Vrbně

Město Kasejovice srdečně 
zve na otevření expozice

KASEJOVICE 
ZA ČASŮ CÍSAŘPÁNA, 

TATÍČKA MASARYKA A 
V DOBĚ PROTEKTORÁTU

(1. část)

v sobotu 30. července 2022
ve 14 hod. v budově bývalého 

špýcharu poblíž nádraží
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— program 61. jednání Rady města 

Kasejovice
— čerpání fondu investic Základní 

školy Kasejovice ve výši cca 60 
000 Kč na vymalování části budo-
vy školy

— výjimku z maximálního počtu dětí 
ve třídách Mateřské školy Kasejo-
vice – navýšení o 4 děti, tj. celkem 
28 dětí v každé ze dvou tříd

— čerpání fondu investic Mateřské 
školy Kasejovice ve výši cca 30 
000 Kč na výmalbu a drobné opra-
vy školní kuchyně

— změny v rozpočtu města Kasejovi-
ce

— vyhlášení záměru pronájmu s násled-
ným prodejem pozemku parc.č. 

2128/30  o výměře 63 m  v k.ú. Řesa-
nice

— vyhlášení záměru směny pozemků 
v k.ú. Kasejovice vyhlášení záměru 
směny pozemků v k.ú. Kasejovice 
dle nového geometrického plánu 

2parc. č. 1680/2 o výměře 17 m  
v majetku města Kasejovice a parc. 

2č. 1333/4 o výměře 6 m  v majetku 
paní Vladimíry Korejčkové

— žádost 23. skautského oddílu Junák 
– český skaut, středisko Stopa 
Plzeň, z.s., o povolení pořádání 
letního skautského tábora v Přebu-
dově na „Maškojc louce“ v termínu 
2.7. – 30.7.2022

— pronájem bytu č. 10 v domě s pečo-
vatelskou službou v Kasejovicích 
p. xxx

Nechvaluje:
— žádost p. xxx o úpravu znění 

Smlouvy o uzavření budoucí kupní 
smlouvy na pozemek parc. č. 
1540/8 v k.ú. Chloumek u Kasejo-
vic za účelem stavby pro individu-
ální rekreaci

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit účetní závěrku města 
Kasejovice za rok 2021 s vědomím 
výsledku přezkoumání auditorem a 
převod výsledku hospodaření ve 
výši 8 762 137,71 Kč na účet „Vý-
sledek hospodaření předcházejí-
cích účetních období“

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit přijetí daru včetně návrhu 
darovací smlouvy č. 21/0213/1044 
spojenou se smlouvou o zřízení 
věcného břemene služebnosti a se 
smlouvou o předkupním právu 
jako věcném právu s Římskokato-
lickou farností Kasejovice na daro-
vání kostela Všech svatých v Řesa-
nicích a kaple sv. Vojtěcha v Bouč-
ku městu Kasejovice

Bere na vědomí:
— oznámení Mateřské školy Kasejo-

vice o provozu školy během letních 
prázdnin, kdy bude provoz mateř-
ské školy přerušen od 25.7. do 
31.8.2022

— nabídku firmy Potraviny Mandák, 
s.r.o. na zapojení obce do seznamu 
zavážených míst pojízdnou prodej-
nou potravin s tím, že v současné 
době ji nevyužije z důvodu zajiště-
ní nákupů seniorům pečovatelskou 
službou

— stanovisko právního zástupce 
města k podmínkám prodeje domu 
čp. 241 v Kasejovicích

— informace o průběhu dalšího jedná-
ní s Ředitelstvím silnic a dálnic ve 
věci prodeje pozemků pod komuni-
kací č. I/20, stanovisko právního 
zástupce k havarijnímu stavu bytu 
v Kladrubcích 49, průběh a dokon-
čení stavebních prací v obci

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitel-

stva města Kasejovice na 9.6.2022 
v kulturním zařízení v Řesanicích 
s hlavními body programu: Závě-
rečný účet města za rok 2021, 
Změny v rozpočtu města, Přijetí 
daru – kostela Všech svatých v Ře-
sanicích a kaple sv. Vojtěcha v Bou-
čku včetně návrhu darovací smlou-
vy, Odkoupení části pozemku parc. 
č. 491/1 v k.ú. Kasejovice – dle 
nového GP parc. č. 491/9 o výměře 
196 m2 za účelem rozšíření čistírny 
odpadních vod, Žádost firmy Rab-
bit Trhový Štěpánov, a.s. o prodej 
pozemku st.p.č. 586 v k.ú. Kasejo-
vice a Žádost Okresního soudu 
Plzeň – jih o volbu přísedícího u 
soudu

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 25. 5. 2022
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Jako voda...

…nám uteklo druhé pololetí a máme tady závěr školního 
roku. Co nevidět začnou letní prázdniny – pojďme tedy 
zavzpomínat, co se na jaře událo u nás ve školní družině.

V březnu jsme vyráběli přáníčka pro maminky, babičky i 
tety k MDŽ. V rámci „Měsíce knihy“ všechna tři oddělení 
školní družiny navštívila místní knihovnu. Paní Matějovská pro 
nás připravila povídání, čtení a plnění úkolů u knihy Danda má 
hlad. Beseda se dětem moc líbila, děkujeme.

V dubnu jsme se připravovali na Velikonoce – děti vyrobily 
slepičky z vlnitého kartonu a přáníčka a nazdobily kraslice. 
Poslední dubnový týden byl ve znamení čarodějnic: družinu 
nám osvítily čarodějnické lampionky a naučili jsme se písničku 
Tři ježibaby.

V květnu už jsme trávili více času na školní zahradě, kde si 
nejen fotbalisté užívali nových fotbalových branek. 
Maminkám ke Dni matek nesly děti závěsné srdce.

Poslední květnový den jsme strávili se zábavným pirátským 
programem na zahradě školy, při kterém se děti proměnily 
v námořníky a plnily úkoly zadané piráty, aby zachránily 
„kasejovický poklad“.

 V červnu děti zhotovily přáníčko ke Dni otců pro tatínky a 
už se začínaly těšit na prázdniny. Léto si přiblížily i tvořením – 
potápěčem v moři s použitím mušliček. A poslední červnové 
úterý nám děti ze 3. oddělení s paní vychovatelkou Vainovou 
zahrály zveršovanou pohádku O perníkové chaloupce. Moc se 
jim povedla.

Teď už jen přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné léto 
plné sluníčka a radosti a těšíme se na viděnou v novém školním 
roce.

                   Šárka Vocelková

Oslavili jsme Den dětí

Ani vítr, který foukal a pár kapek, které spadly, neodradily 
děti a jejich rodiče, aby se přišli účastnit zábavného odpoledne 
uspořádaného k oslavě dne dětí.

Soutěže děti těšily, mohly střílet ze vzduchovky, skákat v pytli, 
lovit rybičky v bazénku. Velkou radost jim udělalo malování na 
obličej, kdy jsme rázem na hřišti mohli vidět místo radujících se 
dětí spoustu tygrů, motýlů a jiných krásných zvířátek.

Soutěžní disciplíny doplňovala živá muzika a krásně 
zazpívané pohádkové písničky. Na závěr odpoledne nemohla 
chybět pěna od místních hasičů, kteří dětem opět připravili 
nezapomenutelný zážitek.

Za krásný den děkuji dětem, rodičům a všem, kteří bezva 
dětské radovánky dokázali připravit.

    Petra Stupková

14. června se žáci 9. ročníku Základní 
školy v Kasejovicích vydali do světa 
fantastických iluzí. Nasedli na vlak a 
vyjeli směrem hlavní město Praha. Už po 
výstupu z vlaku a opuštění nádraží mohli 
začít obdivovat krásy tohoto města, třeba 
nádherně zrekonstruované Národní 
muzeum, Státní operu, Václavské 
náměstí… Ještě po cestě stihli potkat 
pouliční umělce, kteří si snad veselou 
hudbu připravili přímo pro ně.

Muzeum fantastických iluzí, které 
„vykouzlil“ největší český kouzelník a 
iluzionista Pavel Kožíšek, láká na velké 
množství interaktivních expozic plných 
optických iluzí. Žáci si po příchodu do 
muzea odložili batohy, vzali fotoaparáty 
a mobily a naprosto se do iluzí ponořili. 
Proletěli se na koštěti, byli uvězněni pod 
sklenicí, a dokonce stáli i na stropě. 
Mezitím, co někdo pozoroval, jak se 
potápí Titanic, někdo jiný tančil balet a 
sem tam někdo dofukoval anděla, či 
dokonce přišel o nohu. Ale všichni byli 
uchváceni charakterem expozice. 
Perfektní zábavu dokládá spousta 
pořízených fotografií.

S kouzelnickými iluzemi si ovšem 
nezadala krása našeho hlavního města, 
která pohltila všechny přítomné.

         Kristina Janská, žákyně 9. třídy

Výlet do světa iluzí
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vyjeli směrem hlavní město Praha. Už po 
výstupu z vlaku a opuštění nádraží mohli 
začít obdivovat krásy tohoto města, třeba 
nádherně zrekonstruované Národní 
muzeum, Státní operu, Václavské 
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Muzeum fantastických iluzí, které 
„vykouzlil“ největší český kouzelník a 
iluzionista Pavel Kožíšek, láká na velké 
množství interaktivních expozic plných 
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muzea odložili batohy, vzali fotoaparáty 
a mobily a naprosto se do iluzí ponořili. 
Proletěli se na koštěti, byli uvězněni pod 
sklenicí, a dokonce stáli i na stropě. 
Mezitím, co někdo pozoroval, jak se 
potápí Titanic, někdo jiný tančil balet a 
sem tam někdo dofukoval anděla, či 
dokonce přišel o nohu. Ale všichni byli 
uchváceni charakterem expozice. 
Perfektní zábavu dokládá spousta 
pořízených fotografií.

S kouzelnickými iluzemi si ovšem 
nezadala krása našeho hlavního města, 
která pohltila všechny přítomné.

         Kristina Janská, žákyně 9. třídy

Výlet do světa iluzí
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Hádej, hádej, copak je to? Hřeje to 
a směje se to. Je to slunce, je to léto!

Zazvonil zvonek a školky je konec, hurá, 
konec školního roku. Některé z nás čeká 
loučení se školkou, sovičkou, kamarády 
a od září velká škola. Po prázdninách 
budeme prvňáčci. Těšíme se na volné 
sluníčkové dny, koupání, výlety a 
dovolenou s rodiči. Po prázdninách si 
budeme vyprávět, kde jsme byli a co 
jsme zažili.

Poslední zajímavosti ve školním roce 
2021/2022

Rozloučit se s námi přijelo divadlo Múza 
s pirátskou pohádkou. Všemožní mořští 
živočichové, mořský koník, perlorodky, 
velryby, delfíni a hladoví piráti 
s bambitkami. „Mušlička haminka, na 
česneku ňaminka.“

Návštěva u hasičů
Být hasičem je snem snad každého kluka 
a u nás i holčiček. Co všechno musí 

hasiči umět, jak se chovat při ohlášení 
požáru a že to není vůbec jednoduché, 
jsme se dozvěděli na návštěvě u 
kasejovických hasičů. Nechyběla 
prohlídka hasičských aut a opravdové 
zacházení s hadicí a hašení požáru. 
Děkujeme panu K. Sudovi, J. Cinovi, J. 
Šimáněmu a V. Šampalíkové, kteří nám 
předvedli hasičský vozový park, 
hasičskou zbrojnici a podrobně nám o 
důležité práci hasičů vyprávěli.

Zahradní slavnost Pohádková 
zahrádka

Rozloučení se školním rokem s bohatým 
programem. Pasování předškoláčků 
doplněné hudební produkcí, tancem a 
hádankami. Cesta pohádkovou zahrádkou 
s plněním úkolů. U „vodníčka“ jsme si 
pohráli s vodou, u „strašidla“ jsme 
prolézali strachovým pytlem a třídili 
odpadky, co do lesa nepatří. U „víly“ se 
hledala zatoulaná zvířátka, u „draka“ 
hrdinové vysvobozovali princeznu, u 
„ježibaby“ se létalo na koštěti. Vše 

kontrolovala sovička Jůla, která po 
splnění všech úkolů soutěžící odměnila 
soví medailí. V pohádkové zahrádce 
nechyběla dílnička, kde jsme si vyráběli 
draky z pohádky a opékání špekáčků, na 
které jsme se všichni moc těšili. 
Slavnostní odpoledne rychle uteklo a 
vydařilo se. Unavení a spokojení jsme 
odcházeli domů. Poděkování patří všem, 
kteří se zúčastnili, na akci se podíleli a 
dětem ze ZŠ, které nám celé odpoledne na 
stanovištích pomáhaly a společně si 
s námi hrály.

Maňáskové divadlo Zvoneček
Poslední dny ve školce a poslední 
pohádka Šípková Růženka. Měla velký 
úspěch hlavně u našich nejmenších.

Na návštěvě v 1. třídě ZŠ
Půjdeme za kamarády do 1. třídy. Viděli 
jsme, co nás v 1. třídě čeká, co všechno 
se za rok naučíme, že toho není málo a že 
j sou prvňáčci  opravdu š ikovní . 
Připravili jsme pro ně jako dáreček - 
záložku do knihy s naší sovičkou Jůlou. 
Těšíme se, až budeme umět to, co oni. 
Děkujeme! Krásné sluníčkové léto, 
krásné prázdniny.

 Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice

Okrsková hasičská soutěž 

v Hradišti 2022

V sobotu 4. 6. 2022 se téměř přesně na den po deseti letech 
konala v Hradišti Okrsková hasičská soutěž. Poslední dva roky 
se díky Covidu – 19 okrsková soutěž konat nemohla. Jelikož se 
hasičské sbory z okrsku Kasejovice takhle dlouho nemohly 
střetnout, byla to možnost pro všechny sbory, aby ukázaly své 
hasičské dovednosti. Pro domácí SDH Hradiště to znamenalo 
několik předchozích víkendů usilovné práce a trénování 
hasičských dovedností. 

V den soutěže se dostavilo z okrsku Kasejovice devět týmů 
mužů, jeden tým žen a ukázku dětského týmu přijelo ukázat 
SDH Tchořovice. Po zahájení hasičské soutěže a upřesnění 
všech pravidel následovaly štafety mužů. Štafeta se běhala dle 
platných pravidel hasičské soutěže. Po skončení štafety mužů 
přišla na řadu štafeta žen z SDH Polánka. Jako další přišla na 
řadu ukázka požárního sboru v podání dětí ze Tchořovic. Tato 
ukázka byla zdařilá a byla odměněna velkým potleskem. Poté 
následovaly hasičské útoky mužů a jako třešnička na dortu byl 
útok žen z Polánky. Následovalo vyhlášení výsledných časů 
všech soutěžících a předání cen jednotlivým sborům. 
Okrskovou soutěž vyhrálo družstvo z Polánky. Domácí SDH 
Hradiště se umístilo na pátém místě. Celý průběh soutěže byl 
komentován panem Karlem Sudou, za což mu patří velké díky. 

Po celé soutěžní odpoledne panovala dobrá nálada, která 
vydržela až do večerních a nočních hodin. 

Večer všem přítomným zahrála k poslechu a tanci skupina 
Kudrnáči. Osobně si myslím, že si okrskovou soutěž a 
následnou zábavu všichni přítomní náležitě užili. Jménem SDH 
Hradiště bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravách a organizaci soutěže.
      
 Za SDH Hradiště: starosta sboru Josef Krejčí

Noc kostelů v kostele sv. Ondřeje v Bezděkově

Celorepubliková akce Noc kostelů má za sebou již čtrnáctý ročník a kostel sv. Ondřeje v Bezděkově se zapojil již pošesté. Dveře 
kostela se otevřely dokořán v páteční podvečer dne 10. června tohoto roku mezi 18. a 19. hodinou. Na začátku jsme se společně se 
všemi návštěvníky kostela pomodlili modlitbu svatého růžence za mír, odvrácení válečných konfliktů a také za dar zdraví a 
požehnání pro všechny přítomné a jejich rodiny. Pak následovala volná prohlídka kostela a s nejmenšími návštěvníky jsme si 
povídali o svatých, poznávali je na obrázcích a také hledali jejich různá vyobrazení v kostele. Děti byly moc šikovné. Pak jsme 
společně vystoupali po strmých schodech na kruchtu. Děti měly velkou radost, že si jim společnými silami při šlapání měchu 
podařilo vyloudit i několik tónů z varhan. Nakonec se ještě vyšplhaly do zvonice a vyzkoušely hlas místního zvonu. Dveře kostela 
se po sedmé hodině zavřely. Věřím, že i za tak krátkou dobu jsme odcházeli do svých domovů s mnoha krásnými zážitky a posíleni 
vírou, pokojem na duši a s odhodláním pro všechno, co leží před námi.
           Šulcová O.

ŘEZNICTVÍ RABBIT - JSME TU PRO VÁS

11. 7. - 24. 7. 2022
Vepřová kýta bez kosti  124.90 Kč/kg
Vepřový bok s kostí  79.90 Kč/kg
Gothaj salám   7.90 Kč/100 gr.

25. 7. - 7. 8. 2022
Vepřové koleno zadní  59.90 Kč/kg
Vepřové koleno přední  49.90 Kč/kg

4. 7. - 31.7. 2022
Uzené koleno přední  6.90 Kč/100 gr.
Uzené kuřecí stehno  6.90 Kč/100 gr.
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— Hledám malou chalupu ke koupi - obec Řesanice a 
blízké okolí. Tel: 725 716 983. 

— Prodám štěňata německého ovčáka, tel. 702 353 798.
— Prodám palivo - odřezky z pily, cena 248 Kč/prm. Tel. 

607 816 548.

Inzerce

Pizzerie U Pejska a kočičky
Uvítám zájemce o celoroční brigádu. Angličtina, němčina 

vítána, úsměv a otevřenost podmínkou. 
Tel: 777 03 13 23 (pouze volání).

Nové knihy:
&  Sandra Pogodová: Hoď se do pogody
&  Jindřiška Ptáčková: Pod pokrývkou zla
&  František Uher: Severní nábřeží
&  Macmillanová Gilly: Vyvrhel
&  B. A. Paris: Terapie
&  Alena Jakoubková: Manžel nikdy nespí
&  Jo Nesbo: Žárlivost
&  Michaela Klevisová: Zlodějka příběhů
&  Peter Wohlleben: Tajná síť přírody

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

Informace z kasejovické knihovny

OTEVÍRACÍ DOBA: 
čtvrtek - neděle 
11 - 19.30 hod.

Objednávka na tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.


