
Fotbalistům v Nezdřevě v sobotu 13. 
srpna počasí přálo. Většinou bylo pod 
m r a k e m  a  ž á d n é  t r o p y,  k t e r é 
předpovídali meteorologové ještě před 
pár dny, se nekonaly. Sešlo se víc diváků, 
než bylo v posledních letech obvyklé a 
po čase se opět zúčastnila čtyři mužstva. 
Ve dvou týmech se uplatnily i dívky: za 
Řesanice/Újezd nastoupila  Míša 
Chárová, za Slatinu mladá Šůsová a 
nehrály špatně, což ocenili i diváci.
    Snad poprvé byl v Nezdřevě viděn 
čistý hattrick. Svými trefami zařídil Staré 
gardě Kasejovice vítězství ve finále 
David Fiala. Skóre zápasu proti SK 
Nezdřev otevřel hostující Adamec. Ve 
druhé půli nejprve vyrovnal domácí 
Čada, ale pak přesné střely vysílal už jen 
uvedený hrdina.

Zde jsou zbývající  výsledky: 
Řesanice/Újezd - SG Kasejovice 1:2, SK 

Nezdřev - FK Slatina 2:1, o třetí místo 
FK Slatina - Řesanice/Újezd 2:0.
    Večerní taneční zábavu provázel 
v Nezdřevě již osvědčený VEGA band. 
O zpestření se postarali čtyři bubenice a 
jeden bubeník vystupující pod jménem 
Ritmo Factory. Jejich dvě rytmické 
vložky na začátku večera podnítily 
k pohybovému sebevyjádření přítomné 
malé děti. A dospělí se nechali zlákat 
k tleskané spolupráci s vystupujícími. 
Nevšední zážitek zařídil a honoroval 
jeden z nezdřevských chalupářů.
Jedinou skvrnkou, o níž však diváci ani 
sportovci nemohli vědět, byl fakt, že při 
čtvrteční přípravě se povedlo postavit 
stan pro návštěvníky až na 
třetí pokus. Kdo se však 
d o k á ž e  v y h n o u t 
občasným omylům?

L e t o š n í  p o u ť o v ý 

turnaj, včetně následující zábavy, byl 
příjemnou příležitostí zapomenout na 
ekonomické a další vnější trable - 
poděkování patří hráčům, muzikantům, 

divákům i organizátorům.
                                                                                                       

Jiří Čepelák, foto Viktor Jindrák
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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Nezdřev, Oselce a Životice

Kasejovice za casu císarpána, tatícka Masaryka 
a v době protektorátu

Otevřeno v sobotu 14 - 17 hod. (do konce září)

Špýchar, Kasejovice, čp. 325 v blízkosti nádraží

Ráčejí k nám
 zavítati

(

Nejmladšímu hráči domácích
Jakubu Mrázkovi je 13 let

Ritmo Factory si získalo děti i dospělé

Kasejovičtí vyhráli turnaj v Nezdřevě
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Shrek, Pomáda i Prodaná nevěsta zněli synagogou
Ve čtvrtek 18.8.2022 se v kasejovické 

synagoze uskutečnil tradiční koncert 
pořádaný v rámci XXI. ročníku projektu 
Hudba v synagogách plzeňského regionu. 
Jahodové duo, ve složení Jiří Jahoda na 
housle a Pavla Urbánková Jahodová na 
violoncello, rozeznělo synagogu tóny 
Hymny Ligy mistrů, Stamicovou Sonátou 
F dur, Brahamsovým Uherským tancem, 
předehrou k opeře Georgese Bizeta Car-
men, směsí z opery Prodaná nevěsta, ale i 
hudbou známou z filmů Shreck, Tenkrát 
na západě, Hodný, zlý a ošklivý, Star 
Wars, muzikálu Pomáda i dalšími sklad-
bami. Některé z nich doplnil svojí hrou na 
housle Miroslav Vilímec. Sympatické 
brněnské duo pobavilo návštěvníky nejen 
svojí hudbou, ale i vtipnými komentáři 
nejen k uváděným skladbám. Účinkují-
cím se dostalo zaslouženého potlesku od 
zcela zaplněné synagogy.    

  Marie Koutníková                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                           

Ve dnech 26. - 30.5. 2022 se lidový 
soubor PŠENIČKY z Nepomuku vydal 
reprezentovat Plzeňský kraj a Českou 
republiku na Mezinárodní hudební festival 
EMU Remix 22 - European Youth Music 
Festival do Lucemburska.

Vyjížděli jsme z Nepomuku za úsvitu a 
do cíle jsme dorazili ve dvě hodiny odpoled-
ne. Ubytovali jsme se v kempu a záhy jsme 
vyrazili na zahajovací ceremoniál do kultur-
ní arény Rockhal v Esch-sur-Alzette. Aréna, 
které vévodilo velké pódium, byla zcela 
zaplněna. Po obou stranách pódia byla umís-
těna projekční plátna, na kterých se postupně 
objevovaly fotografie zúčastněných souborů 
a orchestrů. Každý soubor svoji fotografii na 
plátně přivítal bouřlivým pokřikem. Nepo-
mucké PŠENIČKY také přivítaly svoji 
fotografii jásavým pokřikem a na svoji 
polohu v hledišti upozornily rozvinutou 
českou vlajkou. Druhým českým zástupcem 
na festivalu byl pěvecký sbor Severáček 
z Liberce. Celkem se festivalu zúčastnilo 
4 000 účinkujících z celé Evropy

Pompézní zahájení festivalu proběhlo 
za přítomnosti mnoha významných hostů 
v čele s lucemburským velkovévodou 
s chotí. Symfonický orchestr Orchestre de 
Chambre du Luxembourg zahrál několik 
skladeb významných světových skladate-
lů. V momentě, kdy začala znít „naše“ 
česká Vltava Bedřicha Smetany, cítili jsme 
náležitý pocit vlastenectví a hrdosti. Náš 
vlajkonoš Danny pohotově rozvinul čes-
kou vlajku nad hlavami diváků. Té si 
v setmělém hledišti všimli i osvětlovači a 
krásně ji nasvítili, takže se v aréně nádher-
ně vyjímala. Neopakovatelný zážitek, 
který nám navždy zůstane v paměti!  

Zahajovací ceremoniál gradoval a spěl 
ke svému konci, na kterém zazněla i festi-
valová hymna. Po půlnoci jsme se začali 
všichni rozcházet na odstavné parkoviště 
ke svým autobusům. Náš autobus nás odve-
zl zpět do kempu.

Druhý den ráno po snídani jsme se 
cestou do města Grevenmacher, kde nás 
čekalo první vystoupení,  zastavili  
u „nejkrásnějších vodopádů Lucembur-
ska”. Prošli jsme se skalním městečkem a 
udělali si několik společných fotografií. 
Pak už jsme pokračovali k Place du Mar-
ché. Zde na nás čekalo pódium ve stínu 
stromů na zdejším náměstí. Převlékli jsme 
se do našich krojů, které kolem postávající 
posluchači velmi obdivovali. Počkali jsme, 
až na nás přijde řada a pak nastoupili se 
svým repertoárem. Bylo příjemné pozoro-
vat, že česká lidová muzika se poslucha-
čům líbí.

Třetí den byl pro soubor nejnáročnější. 
V poledne jsme absolvovali vystoupení 
v Esch-sur-Alzette. V hledišti rozlehlého 
koncertního sálu, mimo jiných, seděli 
hudebníci, kteří již svá vystoupení odehrá-

li, ale i ti, co na vystoupení teprve čekali. 
Když jsme dohráli my, přišlo za námi do 
auly několik mladých muzikantů a muzi-
kantek, kteří se pochvalně vyjádřili k naše-
mu programu, zajímali se o naše kroje, 
nástroje, odkud jsme... A právě to je hlav-
ním smyslem tohoto festivalu: setkávání a 
komunikace různých národností a různého 
hudebního zaměření. Hudba má lidi spojo-
vat! A je jedno jaký žánr hrajete či v jakém 
jazyce zpíváte.

Odpoledne už jsme se přesouvali do  
Fond-de-Gras na závěrečnou část festivalu. 
Celý areál byl vlastně rozlehlé železniční 
muzeum. Návštěvníci zde mohli obdivovat 
nejen výkony účinkujících, ale také histo-
rické nádraží, lokomotivy a vagóny. Zde 
bylo rozestavěno 10 koncertních pódií, na 
kterých se postupně střídaly orchestry, 
pěvecké sbory a soubory různých žánrů.

Nám přidělili pódium Station No 10, 
kde jsme večer za soumraku odehráli velice 
povedené vystoupení. Před námi ještě 
vystupovali sbory a folklórní soubory 
z Rakouska, Španělska, Švýcarska a 
Holandska. Naše závěrečné vystoupení 
bylo okořeněno hromadným tancem přihlí-
žejících posluchačů na naši lidovou písnič-
ku „Kalamajka mik, mik, mik, oženil se 
kominík“. Tu jsme pro veliký úspěch muse-
li ještě jednou zopakovat. Tím bylo naše 
vystupování na festivalu Remix 22 ukonče-
no.

Závěrečný ceremoniál festivalu  probě-
hl na hlavním pódiu a obstaral ho Remix 22 
Big Band doplněný o několik vybraných 
hráčů zúčastněných orchestrů. Konec 
festivalu ovšem pro náš soubor nezname-
nal konec zájezdu.

My jsme měli předem naplánováno si 
pobyt v Lucembursku ještě trochu prodlou-
žit . Následující den jsme tak měli možnost 
si po boku místních krajánků  a za odborné-
ho komentáře českého rodáka pana Kloudy 
prohlédnout hlavní město Lucemburk 
včetně místa, kde jsou uloženy ostatky Jana 
Lucemburského. Ve městě jsme objevili i 
sochu našeho Jana, svatého Jana Nepo-
muckého.

Po prohlídce města jsme navštívili 
Velvyslanectví ČR v Lucembursku. Sem 
jsme byli pozváni panem velvyslancem 
Vladimírem Bärtlem. Měli jsme zde 
domluvené vystoupení pro krajánky. 
Ovšem úvod programu obstaral místní 
folklorní soubor  Melimelo sestavený 
právě z krajánků a jejich dětí. Mile nás 
překvapilo, že v Lucembursku funguje 
spolek českých a moravských krajanů, 
kteří se scházejí a udržují českou a morav-
skou lidovou píseň a tradice. Jako hráč na 
akordeon v souboru působí i pan velvysla-
nec Vladimír Bärtl. Po vystoupení jsme 
byli pozváni na pohoštění, které připravily 
maminky dětí ze souboru Melimelo. Atmo-

sféra se nesla ve velice přátelském duchu a 
moc se nám odcházet od nových přátel 
nechtělo. Za organizaci celého dne patří 
velké poděkování vedoucí souboru Meli-
melo, paní Evě Klosové. 

V pondělí ráno se uzavřela naše cesta 
po Lucembursku, během níž jsme navštívi-
li čtyři festivalová místa. V rámci přejezdů 
k nim jsme si udělali i několik zastávek k 
prohlídce historických míst, tím posledním 
bylo městečko Vianden se stejnojmenným 
hradem. 

Zúčastnit se Mezinárodního hudebního 
festivalu Remix 22 v Lucembursku pro nás 
byla velká výzva. Přihlášení a veškeré 
následné zařizování v době covidu nebylo 
vždy úplně jednoduché, ale určitě nelituje-
me! Získali jsme spoustu cenných zkuše-
ností, nevšedních zážitků a nových kama-
rádů. 

Velmi děkujeme Plzeňskému kraji za 
podporu tohoto projektu a poskytnutou 
finanční dotaci, bez které bychom se tohoto 
festivalu nemohli zúčastnit.  

Za podporu děkujeme také firmě 
KLAUS Timber a.s., panu Františku 
Konvářovi a panu Miloslavu Kovářovi. 
Poděkování zaslouží i naši řidiči, Václav 
Reichelt a Pavel Žikeš, kteří se o nás po 
celou dobu zájezdu vzorně starali nad 
rámec svých pracovních povinností.   

Zároveň děkujeme rodičům našich 
členů, kteří podporují své děti i celý náš 
soubor. Dodává nám to energii do dalšího 
snažení a pocit, že to, co děláme s láskou, 
má nějaký smysl. 
     Oldřich Ondrušek a Romana Blanková,   
    PŠENIČKY z.s. 

Projekt „Lidový soubor PŠENIČKY reprezentuje 
v Lucembursku na mezinárodním hudebním festivalu EMU“ byl 
uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

                                                                                                                        

Pšeničky v Lucembursku

Rada města Kasejovice schvaluje:
— na doporučení hodnotící komise, uzavření 

smlouvy o dílo na akci „Oprava vybraných 
částí radnice v Kasejovicích – krov a střecha“ 
se společností RYNOSTAV, s.r.o., Pod 
Kalichem 385, 342 01  Sušice, IČO 
26334615, která nabídla nejnižší nabídkovou 
celkovou cenu 1 832 367,27 Kč bez DPH, tj. 
2 217 164,40 Kč včetně DPH, schvaluje 
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. 

2č. 645/1   o výměře 10 m  v k.ú. Polánka u 
Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2022 do 
31.10.2022 za účelem umístění kontejneru 
na výkup jablek

— vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. 
Kasejovice pod komunikací č. I/20

— vyhlášení záměru zřízení práva stavby na 
pozemku parc. č. 1540/8 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic 

— Dodatek č. 109 ke Smlouvě o zabezpečení 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro 
město Kasejovice, uzavřené s firmou 
Rumpold-P, s.r.o. a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Kasejovice 
– obytná zóna Chloumecká“ uzavřené s 
firmou LS stavby, s.r.o.

Bere na vědomí:
—  žádost Mateřské školy Kasejovice o poskytnutí 

finančních prostředků na předfinancování 
projektu dotace z Programu rozvoje venkova 
SZIF „Vybavení školní kuchyně“ v částce 634 
524 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice žádost schválit

— žádost Základní školy Kasejovice o 
poskytnutí finančních prostředků na 

předfinancování projektu dotace z Programu 
r o z v o j e  v e n k o v a  S Z I F  „ Vy b a v e n í 
kmenových tříd interaktivními tabulemi s 
dataprojektorem a školním nábytkem“ v 
částce celkových výdajů 368 595 Kč a 
doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice 
žádost schválit

— žádost Mateřské školy Kasejovice o 
poskytnutí finančního příspěvku na provoz 
ve výši 200 000 Kč

— žádost p. xxx o směnu pozemků v k.ú. 
Přebudov o směnu pozemků v k.ú. Přebudov 
– část pozemku parc. č. 225/1 v majetku 
města Kasejovice za část pozemku st. p. č. 4 v 
majetku p. xxx

— žádost p. xxx o pronájem nebo prodej části 
pozemku parc. č. 13/1 v k.ú. Řesanice

— návrh Dohody o náhradě za užívání pozemků 
č. 20/2022/3310/LK s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR – pozemků v k.ú. Kasejovice pod 
komunikací č. I/20 o celkové výměře 65 

2
027,50 m

— hospodářský výsledek za období 1 – 6/2022 na 
splaškové kanalizaci společnosti Kanalizace a 
vodovody Starý Plzenec společnosti 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.               

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva města 

Kasejovice na 6.9.2022 ve společensko-
kulturním centru v Kasejovicích s hlavními 
body programu: Odkoupení a směna 
pozemků u zdravotního střediska v 
Kasejovicích, Prodej pozemku p.č. 128/30 v 
k.ú. Řesanice, Prodej pozemků pod 
komunikací č. I/20 v k.ú. Kasejovice, Právo 
stavby na pozemku parc. č. 1540/8 v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic, Změny v rozpočtu, 
Smlouva o finanční výpomoci – školy, 
Prodej pozemku v obytné zóně Chloumecká 
v Kasejovicích.

Kasejovická knihovna 

bodovala

V sobotu 13.8.  místostarosta 
Kasejovic ing. Václav Jakubčík převzal 
ocenění pro naše město za moderní 
knihovnické a informační služby v 
soutěži Vesnice roku.

Za zisk tohoto ocenění je třeba 
poděkovat pí. Daně Matějovské, neboť 
je to především ona, kdo se zasloužil o 
úspěchy kasejovické knihovny.

  Marie Koutníková 

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí 26. září 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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Shrek, Pomáda i Prodaná nevěsta zněli synagogou
Ve čtvrtek 18.8.2022 se v kasejovické 

synagoze uskutečnil tradiční koncert 
pořádaný v rámci XXI. ročníku projektu 
Hudba v synagogách plzeňského regionu. 
Jahodové duo, ve složení Jiří Jahoda na 
housle a Pavla Urbánková Jahodová na 
violoncello, rozeznělo synagogu tóny 
Hymny Ligy mistrů, Stamicovou Sonátou 
F dur, Brahamsovým Uherským tancem, 
předehrou k opeře Georgese Bizeta Car-
men, směsí z opery Prodaná nevěsta, ale i 
hudbou známou z filmů Shreck, Tenkrát 
na západě, Hodný, zlý a ošklivý, Star 
Wars, muzikálu Pomáda i dalšími sklad-
bami. Některé z nich doplnil svojí hrou na 
housle Miroslav Vilímec. Sympatické 
brněnské duo pobavilo návštěvníky nejen 
svojí hudbou, ale i vtipnými komentáři 
nejen k uváděným skladbám. Účinkují-
cím se dostalo zaslouženého potlesku od 
zcela zaplněné synagogy.    
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Ve dnech 26. - 30.5. 2022 se lidový 
soubor PŠENIČKY z Nepomuku vydal 
reprezentovat Plzeňský kraj a Českou 
republiku na Mezinárodní hudební festival 
EMU Remix 22 - European Youth Music 
Festival do Lucemburska.

Vyjížděli jsme z Nepomuku za úsvitu a 
do cíle jsme dorazili ve dvě hodiny odpoled-
ne. Ubytovali jsme se v kempu a záhy jsme 
vyrazili na zahajovací ceremoniál do kultur-
ní arény Rockhal v Esch-sur-Alzette. Aréna, 
které vévodilo velké pódium, byla zcela 
zaplněna. Po obou stranách pódia byla umís-
těna projekční plátna, na kterých se postupně 
objevovaly fotografie zúčastněných souborů 
a orchestrů. Každý soubor svoji fotografii na 
plátně přivítal bouřlivým pokřikem. Nepo-
mucké PŠENIČKY také přivítaly svoji 
fotografii jásavým pokřikem a na svoji 
polohu v hledišti upozornily rozvinutou 
českou vlajkou. Druhým českým zástupcem 
na festivalu byl pěvecký sbor Severáček 
z Liberce. Celkem se festivalu zúčastnilo 
4 000 účinkujících z celé Evropy

Pompézní zahájení festivalu proběhlo 
za přítomnosti mnoha významných hostů 
v čele s lucemburským velkovévodou 
s chotí. Symfonický orchestr Orchestre de 
Chambre du Luxembourg zahrál několik 
skladeb významných světových skladate-
lů. V momentě, kdy začala znít „naše“ 
česká Vltava Bedřicha Smetany, cítili jsme 
náležitý pocit vlastenectví a hrdosti. Náš 
vlajkonoš Danny pohotově rozvinul čes-
kou vlajku nad hlavami diváků. Té si 
v setmělém hledišti všimli i osvětlovači a 
krásně ji nasvítili, takže se v aréně nádher-
ně vyjímala. Neopakovatelný zážitek, 
který nám navždy zůstane v paměti!  

Zahajovací ceremoniál gradoval a spěl 
ke svému konci, na kterém zazněla i festi-
valová hymna. Po půlnoci jsme se začali 
všichni rozcházet na odstavné parkoviště 
ke svým autobusům. Náš autobus nás odve-
zl zpět do kempu.

Druhý den ráno po snídani jsme se 
cestou do města Grevenmacher, kde nás 
čekalo první vystoupení,  zastavili  
u „nejkrásnějších vodopádů Lucembur-
ska”. Prošli jsme se skalním městečkem a 
udělali si několik společných fotografií. 
Pak už jsme pokračovali k Place du Mar-
ché. Zde na nás čekalo pódium ve stínu 
stromů na zdejším náměstí. Převlékli jsme 
se do našich krojů, které kolem postávající 
posluchači velmi obdivovali. Počkali jsme, 
až na nás přijde řada a pak nastoupili se 
svým repertoárem. Bylo příjemné pozoro-
vat, že česká lidová muzika se poslucha-
čům líbí.

Třetí den byl pro soubor nejnáročnější. 
V poledne jsme absolvovali vystoupení 
v Esch-sur-Alzette. V hledišti rozlehlého 
koncertního sálu, mimo jiných, seděli 
hudebníci, kteří již svá vystoupení odehrá-

li, ale i ti, co na vystoupení teprve čekali. 
Když jsme dohráli my, přišlo za námi do 
auly několik mladých muzikantů a muzi-
kantek, kteří se pochvalně vyjádřili k naše-
mu programu, zajímali se o naše kroje, 
nástroje, odkud jsme... A právě to je hlav-
ním smyslem tohoto festivalu: setkávání a 
komunikace různých národností a různého 
hudebního zaměření. Hudba má lidi spojo-
vat! A je jedno jaký žánr hrajete či v jakém 
jazyce zpíváte.

Odpoledne už jsme se přesouvali do  
Fond-de-Gras na závěrečnou část festivalu. 
Celý areál byl vlastně rozlehlé železniční 
muzeum. Návštěvníci zde mohli obdivovat 
nejen výkony účinkujících, ale také histo-
rické nádraží, lokomotivy a vagóny. Zde 
bylo rozestavěno 10 koncertních pódií, na 
kterých se postupně střídaly orchestry, 
pěvecké sbory a soubory různých žánrů.

Nám přidělili pódium Station No 10, 
kde jsme večer za soumraku odehráli velice 
povedené vystoupení. Před námi ještě 
vystupovali sbory a folklórní soubory 
z Rakouska, Španělska, Švýcarska a 
Holandska. Naše závěrečné vystoupení 
bylo okořeněno hromadným tancem přihlí-
žejících posluchačů na naši lidovou písnič-
ku „Kalamajka mik, mik, mik, oženil se 
kominík“. Tu jsme pro veliký úspěch muse-
li ještě jednou zopakovat. Tím bylo naše 
vystupování na festivalu Remix 22 ukonče-
no.

Závěrečný ceremoniál festivalu  probě-
hl na hlavním pódiu a obstaral ho Remix 22 
Big Band doplněný o několik vybraných 
hráčů zúčastněných orchestrů. Konec 
festivalu ovšem pro náš soubor nezname-
nal konec zájezdu.

My jsme měli předem naplánováno si 
pobyt v Lucembursku ještě trochu prodlou-
žit . Následující den jsme tak měli možnost 
si po boku místních krajánků  a za odborné-
ho komentáře českého rodáka pana Kloudy 
prohlédnout hlavní město Lucemburk 
včetně místa, kde jsou uloženy ostatky Jana 
Lucemburského. Ve městě jsme objevili i 
sochu našeho Jana, svatého Jana Nepo-
muckého.

Po prohlídce města jsme navštívili 
Velvyslanectví ČR v Lucembursku. Sem 
jsme byli pozváni panem velvyslancem 
Vladimírem Bärtlem. Měli jsme zde 
domluvené vystoupení pro krajánky. 
Ovšem úvod programu obstaral místní 
folklorní soubor  Melimelo sestavený 
právě z krajánků a jejich dětí. Mile nás 
překvapilo, že v Lucembursku funguje 
spolek českých a moravských krajanů, 
kteří se scházejí a udržují českou a morav-
skou lidovou píseň a tradice. Jako hráč na 
akordeon v souboru působí i pan velvysla-
nec Vladimír Bärtl. Po vystoupení jsme 
byli pozváni na pohoštění, které připravily 
maminky dětí ze souboru Melimelo. Atmo-

sféra se nesla ve velice přátelském duchu a 
moc se nám odcházet od nových přátel 
nechtělo. Za organizaci celého dne patří 
velké poděkování vedoucí souboru Meli-
melo, paní Evě Klosové. 

V pondělí ráno se uzavřela naše cesta 
po Lucembursku, během níž jsme navštívi-
li čtyři festivalová místa. V rámci přejezdů 
k nim jsme si udělali i několik zastávek k 
prohlídce historických míst, tím posledním 
bylo městečko Vianden se stejnojmenným 
hradem. 

Zúčastnit se Mezinárodního hudebního 
festivalu Remix 22 v Lucembursku pro nás 
byla velká výzva. Přihlášení a veškeré 
následné zařizování v době covidu nebylo 
vždy úplně jednoduché, ale určitě nelituje-
me! Získali jsme spoustu cenných zkuše-
ností, nevšedních zážitků a nových kama-
rádů. 

Velmi děkujeme Plzeňskému kraji za 
podporu tohoto projektu a poskytnutou 
finanční dotaci, bez které bychom se tohoto 
festivalu nemohli zúčastnit.  

Za podporu děkujeme také firmě 
KLAUS Timber a.s., panu Františku 
Konvářovi a panu Miloslavu Kovářovi. 
Poděkování zaslouží i naši řidiči, Václav 
Reichelt a Pavel Žikeš, kteří se o nás po 
celou dobu zájezdu vzorně starali nad 
rámec svých pracovních povinností.   

Zároveň děkujeme rodičům našich 
členů, kteří podporují své děti i celý náš 
soubor. Dodává nám to energii do dalšího 
snažení a pocit, že to, co děláme s láskou, 
má nějaký smysl. 
     Oldřich Ondrušek a Romana Blanková,   
    PŠENIČKY z.s. 

Projekt „Lidový soubor PŠENIČKY reprezentuje 
v Lucembursku na mezinárodním hudebním festivalu EMU“ byl 
uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.

                                                                                                                        

Pšeničky v Lucembursku

Rada města Kasejovice schvaluje:
— na doporučení hodnotící komise, uzavření 

smlouvy o dílo na akci „Oprava vybraných 
částí radnice v Kasejovicích – krov a střecha“ 
se společností RYNOSTAV, s.r.o., Pod 
Kalichem 385, 342 01  Sušice, IČO 
26334615, která nabídla nejnižší nabídkovou 
celkovou cenu 1 832 367,27 Kč bez DPH, tj. 
2 217 164,40 Kč včetně DPH, schvaluje 
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. 

2č. 645/1   o výměře 10 m  v k.ú. Polánka u 
Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2022 do 
31.10.2022 za účelem umístění kontejneru 
na výkup jablek

— vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. 
Kasejovice pod komunikací č. I/20

— vyhlášení záměru zřízení práva stavby na 
pozemku parc. č. 1540/8 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic 

— Dodatek č. 109 ke Smlouvě o zabezpečení 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro 
město Kasejovice, uzavřené s firmou 
Rumpold-P, s.r.o. a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Kasejovice 
– obytná zóna Chloumecká“ uzavřené s 
firmou LS stavby, s.r.o.

Bere na vědomí:
—  žádost Mateřské školy Kasejovice o poskytnutí 

finančních prostředků na předfinancování 
projektu dotace z Programu rozvoje venkova 
SZIF „Vybavení školní kuchyně“ v částce 634 
524 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice žádost schválit

— žádost Základní školy Kasejovice o 
poskytnutí finančních prostředků na 

předfinancování projektu dotace z Programu 
r o z v o j e  v e n k o v a  S Z I F  „ Vy b a v e n í 
kmenových tříd interaktivními tabulemi s 
dataprojektorem a školním nábytkem“ v 
částce celkových výdajů 368 595 Kč a 
doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice 
žádost schválit

— žádost Mateřské školy Kasejovice o 
poskytnutí finančního příspěvku na provoz 
ve výši 200 000 Kč

— žádost p. xxx o směnu pozemků v k.ú. 
Přebudov o směnu pozemků v k.ú. Přebudov 
– část pozemku parc. č. 225/1 v majetku 
města Kasejovice za část pozemku st. p. č. 4 v 
majetku p. xxx

— žádost p. xxx o pronájem nebo prodej části 
pozemku parc. č. 13/1 v k.ú. Řesanice

— návrh Dohody o náhradě za užívání pozemků 
č. 20/2022/3310/LK s Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR – pozemků v k.ú. Kasejovice pod 
komunikací č. I/20 o celkové výměře 65 

2
027,50 m

— hospodářský výsledek za období 1 – 6/2022 na 
splaškové kanalizaci společnosti Kanalizace a 
vodovody Starý Plzenec společnosti 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.               

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitelstva města 

Kasejovice na 6.9.2022 ve společensko-
kulturním centru v Kasejovicích s hlavními 
body programu: Odkoupení a směna 
pozemků u zdravotního střediska v 
Kasejovicích, Prodej pozemku p.č. 128/30 v 
k.ú. Řesanice, Prodej pozemků pod 
komunikací č. I/20 v k.ú. Kasejovice, Právo 
stavby na pozemku parc. č. 1540/8 v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic, Změny v rozpočtu, 
Smlouva o finanční výpomoci – školy, 
Prodej pozemku v obytné zóně Chloumecká 
v Kasejovicích.

Kasejovická knihovna 

bodovala

V sobotu 13.8.  místostarosta 
Kasejovic ing. Václav Jakubčík převzal 
ocenění pro naše město za moderní 
knihovnické a informační služby v 
soutěži Vesnice roku.

Za zisk tohoto ocenění je třeba 
poděkovat pí. Daně Matějovské, neboť 
je to především ona, kdo se zasloužil o 
úspěchy kasejovické knihovny.

  Marie Koutníková 

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí 26. září 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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 Školní rok 2022–2023 v Soví školičce
Po prázdninách jsme se těšili na 

společná setkání s kamarády ze školky. 
Nový školní rok s námi zahájili paní 
starostka ing. Marie Čápová a pan 
místostarosta ing. Václav Jakubčík. Od 
září je v naší mateřské školce veselo, 
společně si hrajeme, učíme se, cvičíme, 
kreslíme, zpíváme si, vyprávíme si a 
smějeme se s naší kamarádkou Sovičkou 
Jůlou. Ve třídě Žabiček a Vodníčků je 
zapsáno 41 dětiček. O dětičky se starají 
ředitelka školy Ivana Ledvinová, paní 
učitelky: Mgr. Jiřincová Dagmar, Bc. 
Fialová Naďa, Bc. Pěčková Marie, na 
čistotu dbá Štěpánková Soňa, o údržbu a 
opravu se stará Darda Luboš, vedoucí 

školní jídelny Stupková Petra a dobroty 
vaří paní kuchařky Davídková Eva, 
Hodková Veronika, Kyselová Marie. 
Sponzorujeme sovu pálenou v ZOO 
Plzeň. Provozní doba MŠ: 6.30 – 16 hod.
ŠVP ,,STROM POZNÁNÍ”, ze kterého 
vychází TVP pro tento školní rok: 
,,Planeta Země je naším domovem.“

Kroužky
Říkání a rýmování s žabičkou a vodníč-
kem (paní učitelky Mgr. D. Jiřincová a 
Bc. N. Fialová) a Barevná angličtina 
(paní učitelka Bc. M. Pěčková)

Programy a projekty
Se sokolem do života, Malý adept 

myslivosti, Zkus to zdravě, Fond Sidus, 
EU – operační program potravinové a 
materiální pomoci „Obědy do škol“.

Co je nového
Máme nově opravené vestavěné skříně, 
4 tablety pro zvídavé děti, 2 nové 
počítače, 2 pracovní stolky a židle na 
rozvíjení motoriky. 

Těšíme se na společná tvořeníčka s 
rodiči, divadla a výlety do přírody za 
zvířátky. Jaro, léto, podzim, zima v naší 
školičce je to prima!

     Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ                                                 
                                                                                                        
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”
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Základní škola Kasejovice po prázdninách 

opět přivítala žáky

Tradičně je 1. září na škole slavnostní den, neboť tím začíná nový školní rok. 
Obzvláště je významný pro prvňáčky, kteří jdou do školy vůbec poprvé. Po 
prázdninách tak opět usedli do svých lavic stávající žáci školy, ale své místo zde našlo 
také 27 nesmělých prvňáčků, které sem, pro tuto slavnostní příležitost, přivedli jejich 
rodiče.

Uvítací program zahájila ve vestibulu školy paní ředitelka Mgr. Štěpánka 
Löffelmannová představením pedagogického sboru a popřála žákům úspěšný školní 
rok. Poté se slova ujala starostka města paní Ing. Marie Čápová a místostarosta pan 
Ing. Václav Jakubčík. Ti rovněž dětem popřáli, aby se jim ve škole líbilo. Zdůraznili, 
že kromě toho, že se naučí spoustu zajímavých věcí, potkají také nové kamarády, a to 
je nejdůležitější. Po slavnostním zahájení vedla cesta všech žáků do krásně 
vyzdobených tříd. Pod vedením pana učitele Mgr. Miroslava Vavřicha se prvňáčci 
poprvé usadili do lavic, na kterých našli spoustu školních potřeb, pracovní sešity a 
dárky. Naše prvňáčky přišla přivítat a povzbudit i paní ředitelka s paní zástupkyní v 
doprovodu paní starostky a místostarosty.

Všem prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ve škole všechno dařilo a 
celý školní rok byl pro ně úspěšný a přínosný.

                                                                          Mgr. Veronika Havlíková 

Nezdřev má nové dětské hřiště

Starší Nezdřeváci tomu prostoru na návsi vedle kapličky Sv. 
Josefa říkají park. Byl založen v roce 1936 a dosud žijí 
pamětníci jeho počátku. Mladší už si zvykli na pojmenování 
dětské hřiště.

Delší dobu byl však jeho stav dost problematický. Hradba se 
nebezpečně bortila a plot byl, jemně řečeno, nehezky 
zprohýbaný. Lípy na jeho horní vnější straně byly uvnitř kmene 
vyhnilé, a tak loni jejich likvidací začala zvolna jeho postupná 
obnova.

Letos obec získala dotaci 300 000 korun od Odboru 
regionálního rozvoje Plzeňského kraje. (Jeho pracovnice paní 
Hessová pomohla s projektem.) Dalších zhruba 350 tisíc bylo 
uhrazeno z obecního rozpočtu, přičemž o značnou částku snížili 
náklady místní občané při několika brigádách. Obec 
k provedení stavebních prací vybrala firmu Bohemia Konstrukt 
Doubravice a k dodávce a osazení dětských atrakcí jihočeský 
podnik Luna Progress.

Pak se musely vykácet přerostlé stromy uvnitř parku-hřiště, 
odstranit staré dětské atrakce i nevyhovující plot. Zkrátka 
připravit vše pro snadný průběh stavebních prací. Po jejich 
skončení instalovali brigádníci nový elegantní plot a krátce po 
pouti se děti dočkaly i nových atrakcí.

Opravená hradba, šest nových příležitostí pro dětské 
dovádění a radování, nové stromy, prosvětlený prostor ve 
středu obce - to je výsledek, který snad mohou uznat i zavilí 
kritici jako dobrý počin.                                                                                                                                                            

                                                                       Jiří Čepelák

Vznikla v Nezdřevě nová tradice?

Bylo by hezké, kdyby za rok otazník v titulku nahradila 
tečka. Letos poprvé uspořádali nezdřevští hasiči Rozloučení 
s létem. Původně plánovali, že se uskuteční v sobotu 27. srpna 
na hřišti. Jenže nepříznivé předpovědi počasí změnily jejich 
úmysl, a tak se zábava odbývala v sále místní hospody.
Dlouho do noci hrála kapela Mild Band (trochu obměněná 
známá skupina Karel) a na parketu to při jejich hudbě nejdřív 
roztočila dětská drobotina a později si s chutí zatančili i dospělí.
Může se zdát, že 50 zletilých účastníků je malý počet, ale když 
se místní a hosté z Bezděkova a Hajan bavili dlouho přes 
půlnoc, pak to byla úspěšná akce. Chyběli na ní sousedé 
z Řesanic, ale ti měli vlastní neplánovanou zábavu - oslavu 
narození nové občanky. Loučení s létem bylo radostné a vlastně 
si nikdo nepřipouštěl, že se nenápadně blíží podzim.
                 Jiří Čepelák

V září se dožívá  životního jubilea 70 let

pan Pavel Novák z Bezděkova. 

Touto cestou mu přejeme hodně zdraví, štěstí 
a hlavně ještě mnoho roků v současné kondici. 

 A jako bonus též mnoho pravnoučat. 

Bratři Antonín a Jaroslav Tíkalovi a Martin Jícha

V sobotu 3. září projel Kasejovicemi 
parní vlak. Jeho příjezd si nenechalo ujít 
mnoho lidí, mezi nimi hlavně děti. Ty se 
nemohly dočkat a neustále se ozývalo: 
„Kdy už přijede?” Poté, co se vlak 
"občerstvil" vodou doplněnou místními 
hasiči, mnozí z nich do vlaku nasedli a 
vydali se za krásného slunečného počasí 
na výlet směr Blatná a dále. 
                       Marie Koutníková

Ve dnech 29.-31.7. 2022 se konal 
v Oselcích na tenisovém kurtu již 30. 
ročník tenisového turnaje rekreačních 

h r á č ů  n a z v a n ý  „ O s e l c e  o p e n “ . 
Rozehrán byl v pátek 29. 7. a finálové 
utkání proběhlo v neděli 2.8. odpoledne. 

Počasí hráčům přálo a dešťové přeháňky 
se kurtu vyhnuly. Mezi 11 účastníky 
byly i čtyři ženy, menší účast než v 
minulých letech byla způsobena 
naplánovanými dovolenými a úrazy. 
V nedělním závěrečném utkání se potkal 
několikanásobný vítěz turnaje Libor 
Červený s Pavlem Schwarzem. V zápase 
zvítězil v poměru 6:0 a 6:2 na sety Libor 
Červený. Skupinu B „vyřazených“ 
vyhrála Jiřina Barešová ze Řesanic.  
Ceny a drobnou upomínku na třicátý 
ročník turnaje věnoval Obecní úřad 
Oselce. Loňského roku spoluzakladatel 
a jeden z hlavních organizátorů turnaje, 
dnes již sedmaosmdesátiletý, PaedDr. 
Radek Brož předal pomyslnou štafetu 
organizování turnaje Jiřímu Witzanymu 
ml., chalupáři z Prahy, kterému patří 
poděkování za bezchybný chod turnaje 
a je třeba ocenit i jeho sportovní výkon 
v turnaji. Poděkování pak patří i dalšímu 
h r á č i  t u r n a j e  To m á š i  B e n d o v i 
z Pačejova a všem dalším, kteří pomohli 
s úpravou a údržbou tenisového kurtu, 
o který se celá léta ke spokojenosti všech 
hráčů staral spoluzakladatel turnaje 
Jirka Marek z Oselec, který nás bohužel 
jako jednaosmdesátiletý loňského roku 
navždy opustil. 

                      Václav Houlík

Davy u kasejovického nádraží čekaly na mašinku

Oselce open po třicáté

Město Kasejovice zve na nový kurz 
Virtuální Univerzity třetího věku

Arménie
 blízká i vzdálená

Cyklus 6-ti videopřednášek  blíže 
představí Arménii,

její geografickou polohu, stručné 
dějiny, náboženství,

jednotlivá etnika a národnostní 
menšiny.

Začínáme ve středu 5. 10. 2022 ve 14 hod.
v Kulturním centru Kasejovice.

Cena kurzu 400 Kč.
Přihlášky od září na Měú Kasejovice
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 Školní rok 2022–2023 v Soví školičce
Po prázdninách jsme se těšili na 

společná setkání s kamarády ze školky. 
Nový školní rok s námi zahájili paní 
starostka ing. Marie Čápová a pan 
místostarosta ing. Václav Jakubčík. Od 
září je v naší mateřské školce veselo, 
společně si hrajeme, učíme se, cvičíme, 
kreslíme, zpíváme si, vyprávíme si a 
smějeme se s naší kamarádkou Sovičkou 
Jůlou. Ve třídě Žabiček a Vodníčků je 
zapsáno 41 dětiček. O dětičky se starají 
ředitelka školy Ivana Ledvinová, paní 
učitelky: Mgr. Jiřincová Dagmar, Bc. 
Fialová Naďa, Bc. Pěčková Marie, na 
čistotu dbá Štěpánková Soňa, o údržbu a 
opravu se stará Darda Luboš, vedoucí 

školní jídelny Stupková Petra a dobroty 
vaří paní kuchařky Davídková Eva, 
Hodková Veronika, Kyselová Marie. 
Sponzorujeme sovu pálenou v ZOO 
Plzeň. Provozní doba MŠ: 6.30 – 16 hod.
ŠVP ,,STROM POZNÁNÍ”, ze kterého 
vychází TVP pro tento školní rok: 
,,Planeta Země je naším domovem.“

Kroužky
Říkání a rýmování s žabičkou a vodníč-
kem (paní učitelky Mgr. D. Jiřincová a 
Bc. N. Fialová) a Barevná angličtina 
(paní učitelka Bc. M. Pěčková)

Programy a projekty
Se sokolem do života, Malý adept 

myslivosti, Zkus to zdravě, Fond Sidus, 
EU – operační program potravinové a 
materiální pomoci „Obědy do škol“.

Co je nového
Máme nově opravené vestavěné skříně, 
4 tablety pro zvídavé děti, 2 nové 
počítače, 2 pracovní stolky a židle na 
rozvíjení motoriky. 

Těšíme se na společná tvořeníčka s 
rodiči, divadla a výlety do přírody za 
zvířátky. Jaro, léto, podzim, zima v naší 
školičce je to prima!

     Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ                                                 
                                                                                                        
 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”
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Základní škola Kasejovice po prázdninách 

opět přivítala žáky

Tradičně je 1. září na škole slavnostní den, neboť tím začíná nový školní rok. 
Obzvláště je významný pro prvňáčky, kteří jdou do školy vůbec poprvé. Po 
prázdninách tak opět usedli do svých lavic stávající žáci školy, ale své místo zde našlo 
také 27 nesmělých prvňáčků, které sem, pro tuto slavnostní příležitost, přivedli jejich 
rodiče.

Uvítací program zahájila ve vestibulu školy paní ředitelka Mgr. Štěpánka 
Löffelmannová představením pedagogického sboru a popřála žákům úspěšný školní 
rok. Poté se slova ujala starostka města paní Ing. Marie Čápová a místostarosta pan 
Ing. Václav Jakubčík. Ti rovněž dětem popřáli, aby se jim ve škole líbilo. Zdůraznili, 
že kromě toho, že se naučí spoustu zajímavých věcí, potkají také nové kamarády, a to 
je nejdůležitější. Po slavnostním zahájení vedla cesta všech žáků do krásně 
vyzdobených tříd. Pod vedením pana učitele Mgr. Miroslava Vavřicha se prvňáčci 
poprvé usadili do lavic, na kterých našli spoustu školních potřeb, pracovní sešity a 
dárky. Naše prvňáčky přišla přivítat a povzbudit i paní ředitelka s paní zástupkyní v 
doprovodu paní starostky a místostarosty.

Všem prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ve škole všechno dařilo a 
celý školní rok byl pro ně úspěšný a přínosný.

                                                                          Mgr. Veronika Havlíková 

Nezdřev má nové dětské hřiště

Starší Nezdřeváci tomu prostoru na návsi vedle kapličky Sv. 
Josefa říkají park. Byl založen v roce 1936 a dosud žijí 
pamětníci jeho počátku. Mladší už si zvykli na pojmenování 
dětské hřiště.

Delší dobu byl však jeho stav dost problematický. Hradba se 
nebezpečně bortila a plot byl, jemně řečeno, nehezky 
zprohýbaný. Lípy na jeho horní vnější straně byly uvnitř kmene 
vyhnilé, a tak loni jejich likvidací začala zvolna jeho postupná 
obnova.

Letos obec získala dotaci 300 000 korun od Odboru 
regionálního rozvoje Plzeňského kraje. (Jeho pracovnice paní 
Hessová pomohla s projektem.) Dalších zhruba 350 tisíc bylo 
uhrazeno z obecního rozpočtu, přičemž o značnou částku snížili 
náklady místní občané při několika brigádách. Obec 
k provedení stavebních prací vybrala firmu Bohemia Konstrukt 
Doubravice a k dodávce a osazení dětských atrakcí jihočeský 
podnik Luna Progress.

Pak se musely vykácet přerostlé stromy uvnitř parku-hřiště, 
odstranit staré dětské atrakce i nevyhovující plot. Zkrátka 
připravit vše pro snadný průběh stavebních prací. Po jejich 
skončení instalovali brigádníci nový elegantní plot a krátce po 
pouti se děti dočkaly i nových atrakcí.

Opravená hradba, šest nových příležitostí pro dětské 
dovádění a radování, nové stromy, prosvětlený prostor ve 
středu obce - to je výsledek, který snad mohou uznat i zavilí 
kritici jako dobrý počin.                                                                                                                                                            

                                                                       Jiří Čepelák

Vznikla v Nezdřevě nová tradice?

Bylo by hezké, kdyby za rok otazník v titulku nahradila 
tečka. Letos poprvé uspořádali nezdřevští hasiči Rozloučení 
s létem. Původně plánovali, že se uskuteční v sobotu 27. srpna 
na hřišti. Jenže nepříznivé předpovědi počasí změnily jejich 
úmysl, a tak se zábava odbývala v sále místní hospody.
Dlouho do noci hrála kapela Mild Band (trochu obměněná 
známá skupina Karel) a na parketu to při jejich hudbě nejdřív 
roztočila dětská drobotina a později si s chutí zatančili i dospělí.
Může se zdát, že 50 zletilých účastníků je malý počet, ale když 
se místní a hosté z Bezděkova a Hajan bavili dlouho přes 
půlnoc, pak to byla úspěšná akce. Chyběli na ní sousedé 
z Řesanic, ale ti měli vlastní neplánovanou zábavu - oslavu 
narození nové občanky. Loučení s létem bylo radostné a vlastně 
si nikdo nepřipouštěl, že se nenápadně blíží podzim.
                 Jiří Čepelák

V září se dožívá  životního jubilea 70 let

pan Pavel Novák z Bezděkova. 

Touto cestou mu přejeme hodně zdraví, štěstí 
a hlavně ještě mnoho roků v současné kondici. 

 A jako bonus též mnoho pravnoučat. 

Bratři Antonín a Jaroslav Tíkalovi a Martin Jícha

V sobotu 3. září projel Kasejovicemi 
parní vlak. Jeho příjezd si nenechalo ujít 
mnoho lidí, mezi nimi hlavně děti. Ty se 
nemohly dočkat a neustále se ozývalo: 
„Kdy už přijede?” Poté, co se vlak 
"občerstvil" vodou doplněnou místními 
hasiči, mnozí z nich do vlaku nasedli a 
vydali se za krásného slunečného počasí 
na výlet směr Blatná a dále. 
                       Marie Koutníková

Ve dnech 29.-31.7. 2022 se konal 
v Oselcích na tenisovém kurtu již 30. 
ročník tenisového turnaje rekreačních 

h r á č ů  n a z v a n ý  „ O s e l c e  o p e n “ . 
Rozehrán byl v pátek 29. 7. a finálové 
utkání proběhlo v neděli 2.8. odpoledne. 

Počasí hráčům přálo a dešťové přeháňky 
se kurtu vyhnuly. Mezi 11 účastníky 
byly i čtyři ženy, menší účast než v 
minulých letech byla způsobena 
naplánovanými dovolenými a úrazy. 
V nedělním závěrečném utkání se potkal 
několikanásobný vítěz turnaje Libor 
Červený s Pavlem Schwarzem. V zápase 
zvítězil v poměru 6:0 a 6:2 na sety Libor 
Červený. Skupinu B „vyřazených“ 
vyhrála Jiřina Barešová ze Řesanic.  
Ceny a drobnou upomínku na třicátý 
ročník turnaje věnoval Obecní úřad 
Oselce. Loňského roku spoluzakladatel 
a jeden z hlavních organizátorů turnaje, 
dnes již sedmaosmdesátiletý, PaedDr. 
Radek Brož předal pomyslnou štafetu 
organizování turnaje Jiřímu Witzanymu 
ml., chalupáři z Prahy, kterému patří 
poděkování za bezchybný chod turnaje 
a je třeba ocenit i jeho sportovní výkon 
v turnaji. Poděkování pak patří i dalšímu 
h r á č i  t u r n a j e  To m á š i  B e n d o v i 
z Pačejova a všem dalším, kteří pomohli 
s úpravou a údržbou tenisového kurtu, 
o který se celá léta ke spokojenosti všech 
hráčů staral spoluzakladatel turnaje 
Jirka Marek z Oselec, který nás bohužel 
jako jednaosmdesátiletý loňského roku 
navždy opustil. 

                      Václav Houlík
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v Kulturním centru Kasejovice.
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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.
— Nabízím 3D FDM tisk z materiálů PLA a PETG do 

rozměrů 20x20x25cm včetně modelování. Tel:721 605 869

Inzerce

Nové knihy:
&  Elena Ferrante: Geniální přítelkyně
&  Alena Jakoubková: Když ptáčka lapají,manželé mu zpívají
&  Jackie Collins: Zpověď divošky
&  Alena A. Gajdušková: Domácnosti našich babiček I
&  Petr Bým: Vražda v dívčí garsoniéře
&  Luděk Kubát: Symfonie smrti
&  Flavio Fiorani: Druhá světová válka
&  Erin Hunterová: Zákon smečky - Mrtvé město
&  Erin Hunterová: Zákon smečky - Skrytý nepřítel

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

Informace z kasejovické knihovny

Farma Oselce a.s. přijímá objednávky 
na prodej brambor na uskladnění. 

Odrůdy Red Anna a Princess. 
Telefon: 602 497 248, 602 873 068
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