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

Parní vlak připomněl 120 let 

trvání místní lokálky

V sobotu 8. června 2019 se na řesanic-
ké návsi konaly oslavy 110. výročí zalo-
žení SDH Řesanice. Byl připraven bohatý 
doprovodný program. Na návsi byly 
připraveny stany se stoly a lavicemi, 
kiosek s občerstvením zajišťoval Milan 
Palečko se svým týmem z Nezdřeva. Dále 
došlo v rámci oslav k vydání knihy o his-
torii místního hasičského sboru, kterou si 
mohl každý návštěvník zakoupit. K pos-
lechu a dobré náladě vyhrával na pódiu 
dechový a taneční orchestr SKALANKA. 
Po celé odpoledne akci komentoval s leh-
kostí a profesionalitou MUDr. Václav 
Šampalík ml. Oficiální start oslavy zahá-
jil úderem 14. hodiny náčelník přehlídky 
Ing. Václav Šampalík. Po hromadném 
nástupu a přivítání okolních hasičských 
sborů (SDH Nezdřev, SDH Bezděkov, 
SDH Oselce, SDH Kasejovice, SDH 
Újezd z Kasejovic, SDH Chloumek, SDH 

Radošice a SDH Žinkovy) zazpíval státní 
hymnu sólista Hudby Hradní stráže a 
Policie ČR Tomáš Savka. Při této příleži-
tosti byli jednatelem sboru Pavlem 
Behenským, starostou sboru Zdeňkem 
Kunešem a velitelem sboru Františkem 
Kopřivou oceněni zasloužilí členové 
(Stanislav Hájek st., Jiří Hájek, František 
Kopřiva st., Karel Červený st., Josef Šam-
palík, Zdeněk Kuneš st., Karel Fiala st. a 
Ing. Josef Šelepa) a dále uctěna památka 
padlých občanů v 1. světové válce 
(smuteční věnec byl později 
položen k jejich památníku, 
jež se nachází v místním 
kostele Všech sva-
tých). Dalším bodem 
p r o g r a m u  b y l a 
j í z d n í  k o l o n a 
hasičské techni-
ky, kterou tvoři-

ly historické stříkačky tažené traktory 
veterány (SDH Řesanice, SDH Oselce, 
SDH Radošice), doplněná o nejnovější 
hasičskou techniku (SDH Kasejovice, 
SDH Žinkovy), jež udělala čestné koleč-
ko kolem návsi. Poté následovaly ukázky 
požárních útoků nejmladších hasičů 
z SDH Újezd u Kasejovic a SDH Žinko-
vy, kteří pilně a poctivě na tuto akci tréno-
vali, což prokázali při svých útocích. Dále 
předvedl svůj hasičský útok také smíšený 
tým mužů a žen z Radošic. Zpestřením 
programu se staly ukázky historické 
hasičské techniky staré gardy z Radošic 
a Oselec, kteří přítomným divákům uká-
zaly, že ještě nepatří do starého železa a co 
ještě jejich staré stroje na dnešní dobu 
dovedou. Hasiči ze Žinkov předvedli u 
místního rybníka ve středu návsi svoje 
nové zásahové vozidlo TATRA FORCES 
815-7 CAS 30/9000/540 – S3VH s vod-
ním dělem a později udělali pro děti pěnu, 
ve které se všichni jak se patří vydováděli. 
Následně si všichni přítomní mohli pro-
hlédnout tuto Tatru s odborným výkladem 
velitele žinkovských hasičů Josefem 
Sudou, přičemž navíc bylo možné i zhléd-
nout zásahové vozidlo CAS 20 Tatra 815 
S2R kasejovických hasičů, o které poví-
dal jejich velitel Karel Suda.        

   (pokračování na straně 4)

Sbor dobrovolných hasičů Řesanice oslavil 110. výročí od svého založení

Členové retro divadla O
rel K

asejovice

Dne 16. června projížděla Kasejovicemi vlaková 
souprava tažená parní lokomotivou na připomínku 120. 
výročí, kdy zde začala fungovat dráha. 

Občané kasejovičtí, chtěje vlak náležitě uvítati, 
shromáždili se ve velkém počtu na místním nádraží. Též 
členové divadla Orel vypravili se dobově odění k vlaku. 
Cestujícím rozdávali jednak zvláštní vydání Kasejovických 
novin, dále pak k osvěžení pramenitou vodu Kasovku a preclíky 
od místních pekařů, ježto oboje laskavě uhradilo Město 
Kasejovice.           Dana Matějovská
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Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 29. 5. 2019

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź žádost Základní školy Kasejovice 

o nákup interaktivní tabule v ceně cca 
82 280 Kč 

ź výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské 
školy Kasejovice – navýšení o 4 děti, tj. 
celkem 28 dětí v každé ze dvou tříd

ź žádost Mateřské školy Kasejovice 
o čerpání investičního fondu na nákup 
molitanových lůžek pro děti v částce 
cca 25 000 Kč

ź uzavření smluv o dílo s jednotlivými 
sbory dobrovolných hasičů na údržbu 
veřejného prostranství v obcích a po-
řádání kulturních akcí

ź vyhlášení záměru prodeje části 
pozemku parc. č. 1604/18 o výměře 

2cca 98 m  v k.ú. Kasejovice
ź vyhlášení záměru pronájmu části 

pozemku parc. č. 503/11 o výměře 39 
2m  v k.ú. Kasejovice

ź poskytnutí individuální dotace ve výši 
5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 
Kladrubce na oslavy 120. výročí zalo-
žení sboru dne 1.6.2019 v Kladrub-
cích a schvaluje veřejnoprávní smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Kasejovice

ź poskytnutí individuální dotace ve výši 
5 000 Kč Českým drahám, a.s. na akci 
„Jihočeské párobraní“ dne 16.6.2019 
a schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

Souhlasí:
ź s uzavřením školní družiny během 

školních prázdnin
ź s provedením stavby „Újezd u Kasejo-

vic – veřejné osvětlení; IE-12-
0006513“

ź

Projednala a doporučuje zastupitelstvu 
schválit:
ź závěrečný účet města Kasejovice za 

rok 2018
ź účetní závěrku města Kasejovice za 

rok 2018 s vědomím výsledku pře-
zkoumání auditorem a převod výsled-
ku hospodaření ve výši 4 633 023,73 
Kč na účet „Výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období“

Stanovuje:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 12.6.2019 v 18 
hod. v kulturním zařízení v Kladrub-
cích s hlavními body programu: závě-
rečný účet města za rok 2018 včetně 
účetní závěrky k 31.12.2018 a inventa-
rizace majetku, žádost TJ Sokol 
Kasejovice o finanční příspěvek z Pro-
gramu podpory neziskových organiza-
cí, navýšení sociálního fondu, prodej 
pozemků, delegování starostky jako 
zástupce města na valné hromadě spo-
lečnosti Kanalizace a vodovody Starý 
Plzenec, a.s., konané v průběhu voleb-
ního období 2018 – 2022

Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o prodej části pozemku 

2parc. č. 657/3 o výměře cca 500 m  
v k.ú. Kladrubce

ź žádost p. xxx o povolení zřízení 
žumpy na obecním pozemku u domu 
čp. 38 v Kladrubcích

ź odpověď Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny na opětovnou žádost města 
o zajištění stomatologické péče v Ka-
sejovicích

ź sdělení Státního pozemkového úřadu 
k žádosti města o koupi pozemku p.č. 
503/2 v k.ú. Kasejovice

ź možnost umístění sbírky historických 
pivních lahví, výčepů a dalšího pivo-
varnického vybavení v bývalém špý-
charu v Kasejovicích
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Pizzerie U Pejska a Kočičky

LSkvělá pizza z domácího těsta,
k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno

Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30 - 19:30

Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00

Posledním školním dnem byl letos pátek 28. června. Těšily se na něj všechny děti 
školou povinné, zejména pak na tento den čekali žáci  9. ročníku. Ti posledním 
školním dnem ukončili povinnou školní docházku a získali základní vzdělání. Město 
Kasejovice pro vycházející žáky připravilo ve spolupráci se základní školou 
slavnostní předávání vysvědčení v sále společensko-kulturního centra. To se konalo 
za přítomnosti starostky města Marie Čápové, pedagogů školy, rodičů, sourozenců a 
kamarádů, kteří se s deváťáky přišli rozloučit. 

Vlastnímu předávání vysvědčení předcházely proslovy ředitelky školy Štěpánky 
Löffelmannové a starostky města Kasejovice Marie Čápové. Oba proslovy 
rekapitulovaly roky strávené ve školních lavicích, čas dětství, mládí a pozvolného 
dospívání. V závěru k žákům v krátkosti promluvila jejich třídní učitelka Eva 
Kodadová Haferníková. Všichni přítomní popřáli vycházejícím žákům dobrý start do 
další životní etapy, kterou jim po letních prázdninách otevře studium na střední škole. 

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně štěstí a úspěchů nejen v jejich dalším 
studiu, ale také v osobním životě.                                                      -rkn-

Deváťáci obdrželi poslední vysvědčení ze základní školy

Dne 14.6. 2019 v odpoledních hodi-
nách došlo k požáru lesního porostu 
„Mlačina“  v k.ú. Oselce, mezi obcí Osel-
ce a Chlumy. Díky rychlému zásahu 7 
jednotek - HZS Kasejovice, JSDH Osel-
ce, HZS Nepomuk, JSDH Nepomuk, 
Horažďovice, Lnáře, Blatná byl požár 
rychle lokalizován. Oheň zachvátil plo-
chu cca 50 a. Obecní úřad Oselce tímto 
děkuje za profesionální zásah všem 
zúčastněným jednotkám.

Oselecké aktuality
Vzhledem k nepříznivému počasí 

a nedostatku vhodných termínů se letos 
konala tradiční jarní úklidová brigáda 
v Nezdřevě až v sobotu 22. června.

Ještě brzy ráno to vypadalo, že kvůli 
dešti z akce sejde. Naštěstí se obloha 
umoudřila a v půl deváté se mohlo vyra-
zit. Na programu bylo hlavně vysekání 
trávy na veřejných prostranstvích, což po 
té předchozí závlaze nebyla práce právě 
nejsnadnější.

Několik stálých brigádníků se 
nemohlo zúčastnit jednak proto, že byli 
na zahraniční dovolené nebo měli závaz-
ky u svých zaměstnavatelů, jednak proto, 
že jim to nedovolily neodkladné osobní 
záležitosti. Tím pádem byli omluveni 
a za neúčast jim nebyl připsán černý 
puntík, který sice v Nezdřevě nezazna-
menáváme, ale z paměti nezmizí.

Třebaže tentokrát nebyl přítomen 
starosta, opožděná brigáda splnila svůj 
účel. Ve 14 hodin se 16 pracantů rozchá-
zelo po zaslouženém obědě s pocitem 
prospěšně stráveného pohodového 
půldne.       Jiří Čepelák

Zpožděná jarní brigáda

Shodou náhod se v sobotu 15. června 
uskutečnily v Nezdřevě dvě významné 
společenské akce. A vůbec se navzájem 
nerušily.

Od třetí hodiny odpolední se na sále 
místního hostince sešlo opět po nějaké 
době velké (50 – 60 osob) společenství 
Kutáků. Všichni jsou to mírní lidé, 
rozprsklí v řadě blízkých i vzdálenějších 
sídlech. Jedinci se sice čas od času vídají 
z různých praktických důvodů, ale 
zavedli si záviděníhodnou tradici scházet 
se pravidelně v rozsáhlém shromáždění 
široce rozvětvené rodiny.

Když s postupujícím večerem jejich 
párty končila, pár účastníků přešlo, či 
bylo „pansky“ převezeno na druhou akci, 
která probíhala od sedmé večerní na 
hřišti, přesněji pod tamní pergolou.

Do tohoto příjemného zákoutí 
pozvali své přátele dva Pražáci na 
poštando. Dojíždějí do Nezdřeva za 
svým otcem a klasické štando se nevešlo 

do jejich předsvatebního programu, 
proto tedy to poštando.

Zkraje se oslavenci trochu báli o účast 
pozvaných, když stoly se zobáním a sud a 
lahve nachystané ke konzumaci, jako by 
nikoho nepřitahovaly. Jenomže, jak je v 
místě obvyklé, hosté docházeli postupně, a 
tak blahopřání ke sňatku byla rozvláčnější, 
než kdyby stáli ve frontě a čekali na svůj 
čas pošťuchováni lidmi zezadu, kteří se 
rovněž chtěli dostat ke svým upřímným 
slovům o štěstí a jeho trvalosti.

Večer plynul v pohodě, déšť padal 
zdárně a jak zprvu návštěvníci zvolna se 
objevovali, tak zase nenápadně s lehkým 
opakováním svých přání odcházeli a 
krátce po půlnoci se v pergole zhaslo.

Novomanželé si s přáteli z malé 
oblíbené vesnice dosyta užili poslední díl 
svého svatebního seriálu. Byl to díl stejně 
intenzivní jako všechny předešlé.

A to je dobře, nemyslíte?
              Jiří Čepelák

Poklidné sešlosti v Nezdřevě

Středa 19. června patřila v kasejovic-
kém společensko-kulturním centru 
žákům základní umělecké školy. Konal se 
zde závěrečný koncert, na kterém zazněly 
téměř tři desítky čísel jak klasické hudby, 
tak i moderny, která se svými žáky nacvi-
čili učitelé Základní umělecké školy 
Nepomuk. Jednotlivá čísla předvedli žáci 
hrou na flétny, housle, klavír, keyboard, 
akordeon a další dechové nástroje. Pěvec-
kým vystoupením obohatili koncert žáci 
pěveckého oddělení. Výkony jednotli-
vých účinkujících byly oceněny hlasitým 
a dlouhým potleskem. Koncert byl pří-
jemným osvěžením horkého červnového 
podvečera. Poděkování patří městu 
Kasejovice za propůjčení sálu a učitelům 
Základní umělecké školy Nepomuk, kteří 
po celý školní rok žáky intenzivně připra-
vovali a koncert zorganizovali.

             Štěpánka Löffelmannová

V kulturním centru hráli 

žáci klasiku i modernu

I přes sluneční výheň poslední den 
v červnu navštívilo oslavu dne dětí 
a začátku prázdnin na fotbalovém hřišti 
v  Kasejovicích přes  šedesát  dět í 
v doprovodu svých rodičů. 

Z tradičních soutěžních disciplín jako 
střelba ze vzduchovky, střelba prakem, 
skákán í  v  py t l i ,  rýžován í  z l a t a , 
přetahování a jiných se největší oblibě 
dětí i dospělých těšil déšť v podání 
místních hasičů.                                                 
                                                 -mr-

Oslavu dne dětí osvěžili deštěm místní hasiči

Město Kasejovice nabízí k prodeji palivové dříví. 
Cena 350 Kč za 1 prm. Tel. 602 330 542.
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5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 
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ku hospodaření ve výši 4 633 023,73 
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předcházejících účetních období“
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ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 12.6.2019 v 18 
hod. v kulturním zařízení v Kladrub-
cích s hlavními body programu: závě-
rečný účet města za rok 2018 včetně 
účetní závěrky k 31.12.2018 a inventa-
rizace majetku, žádost TJ Sokol 
Kasejovice o finanční příspěvek z Pro-
gramu podpory neziskových organiza-
cí, navýšení sociálního fondu, prodej 
pozemků, delegování starostky jako 
zástupce města na valné hromadě spo-
lečnosti Kanalizace a vodovody Starý 
Plzenec, a.s., konané v průběhu voleb-
ního období 2018 – 2022

Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o prodej části pozemku 

2parc. č. 657/3 o výměře cca 500 m  
v k.ú. Kladrubce

ź žádost p. xxx o povolení zřízení 
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ź odpověď Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny na opětovnou žádost města 
o zajištění stomatologické péče v Ka-
sejovicích

ź sdělení Státního pozemkového úřadu 
k žádosti města o koupi pozemku p.č. 
503/2 v k.ú. Kasejovice

ź možnost umístění sbírky historických 
pivních lahví, výčepů a dalšího pivo-
varnického vybavení v bývalém špý-
charu v Kasejovicích
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Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno

Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30 - 19:30

Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00

Posledním školním dnem byl letos pátek 28. června. Těšily se na něj všechny děti 
školou povinné, zejména pak na tento den čekali žáci  9. ročníku. Ti posledním 
školním dnem ukončili povinnou školní docházku a získali základní vzdělání. Město 
Kasejovice pro vycházející žáky připravilo ve spolupráci se základní školou 
slavnostní předávání vysvědčení v sále společensko-kulturního centra. To se konalo 
za přítomnosti starostky města Marie Čápové, pedagogů školy, rodičů, sourozenců a 
kamarádů, kteří se s deváťáky přišli rozloučit. 

Vlastnímu předávání vysvědčení předcházely proslovy ředitelky školy Štěpánky 
Löffelmannové a starostky města Kasejovice Marie Čápové. Oba proslovy 
rekapitulovaly roky strávené ve školních lavicích, čas dětství, mládí a pozvolného 
dospívání. V závěru k žákům v krátkosti promluvila jejich třídní učitelka Eva 
Kodadová Haferníková. Všichni přítomní popřáli vycházejícím žákům dobrý start do 
další životní etapy, kterou jim po letních prázdninách otevře studium na střední škole. 

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně štěstí a úspěchů nejen v jejich dalším 
studiu, ale také v osobním životě.                                                      -rkn-

Deváťáci obdrželi poslední vysvědčení ze základní školy

Dne 14.6. 2019 v odpoledních hodi-
nách došlo k požáru lesního porostu 
„Mlačina“  v k.ú. Oselce, mezi obcí Osel-
ce a Chlumy. Díky rychlému zásahu 7 
jednotek - HZS Kasejovice, JSDH Osel-
ce, HZS Nepomuk, JSDH Nepomuk, 
Horažďovice, Lnáře, Blatná byl požár 
rychle lokalizován. Oheň zachvátil plo-
chu cca 50 a. Obecní úřad Oselce tímto 
děkuje za profesionální zásah všem 
zúčastněným jednotkám.

Oselecké aktuality
Vzhledem k nepříznivému počasí 

a nedostatku vhodných termínů se letos 
konala tradiční jarní úklidová brigáda 
v Nezdřevě až v sobotu 22. června.

Ještě brzy ráno to vypadalo, že kvůli 
dešti z akce sejde. Naštěstí se obloha 
umoudřila a v půl deváté se mohlo vyra-
zit. Na programu bylo hlavně vysekání 
trávy na veřejných prostranstvích, což po 
té předchozí závlaze nebyla práce právě 
nejsnadnější.

Několik stálých brigádníků se 
nemohlo zúčastnit jednak proto, že byli 
na zahraniční dovolené nebo měli závaz-
ky u svých zaměstnavatelů, jednak proto, 
že jim to nedovolily neodkladné osobní 
záležitosti. Tím pádem byli omluveni 
a za neúčast jim nebyl připsán černý 
puntík, který sice v Nezdřevě nezazna-
menáváme, ale z paměti nezmizí.

Třebaže tentokrát nebyl přítomen 
starosta, opožděná brigáda splnila svůj 
účel. Ve 14 hodin se 16 pracantů rozchá-
zelo po zaslouženém obědě s pocitem 
prospěšně stráveného pohodového 
půldne.       Jiří Čepelák

Zpožděná jarní brigáda

Shodou náhod se v sobotu 15. června 
uskutečnily v Nezdřevě dvě významné 
společenské akce. A vůbec se navzájem 
nerušily.

Od třetí hodiny odpolední se na sále 
místního hostince sešlo opět po nějaké 
době velké (50 – 60 osob) společenství 
Kutáků. Všichni jsou to mírní lidé, 
rozprsklí v řadě blízkých i vzdálenějších 
sídlech. Jedinci se sice čas od času vídají 
z různých praktických důvodů, ale 
zavedli si záviděníhodnou tradici scházet 
se pravidelně v rozsáhlém shromáždění 
široce rozvětvené rodiny.

Když s postupujícím večerem jejich 
párty končila, pár účastníků přešlo, či 
bylo „pansky“ převezeno na druhou akci, 
která probíhala od sedmé večerní na 
hřišti, přesněji pod tamní pergolou.

Do tohoto příjemného zákoutí 
pozvali své přátele dva Pražáci na 
poštando. Dojíždějí do Nezdřeva za 
svým otcem a klasické štando se nevešlo 

do jejich předsvatebního programu, 
proto tedy to poštando.

Zkraje se oslavenci trochu báli o účast 
pozvaných, když stoly se zobáním a sud a 
lahve nachystané ke konzumaci, jako by 
nikoho nepřitahovaly. Jenomže, jak je v 
místě obvyklé, hosté docházeli postupně, a 
tak blahopřání ke sňatku byla rozvláčnější, 
než kdyby stáli ve frontě a čekali na svůj 
čas pošťuchováni lidmi zezadu, kteří se 
rovněž chtěli dostat ke svým upřímným 
slovům o štěstí a jeho trvalosti.

Večer plynul v pohodě, déšť padal 
zdárně a jak zprvu návštěvníci zvolna se 
objevovali, tak zase nenápadně s lehkým 
opakováním svých přání odcházeli a 
krátce po půlnoci se v pergole zhaslo.

Novomanželé si s přáteli z malé 
oblíbené vesnice dosyta užili poslední díl 
svého svatebního seriálu. Byl to díl stejně 
intenzivní jako všechny předešlé.

A to je dobře, nemyslíte?
              Jiří Čepelák

Poklidné sešlosti v Nezdřevě

Středa 19. června patřila v kasejovic-
kém společensko-kulturním centru 
žákům základní umělecké školy. Konal se 
zde závěrečný koncert, na kterém zazněly 
téměř tři desítky čísel jak klasické hudby, 
tak i moderny, která se svými žáky nacvi-
čili učitelé Základní umělecké školy 
Nepomuk. Jednotlivá čísla předvedli žáci 
hrou na flétny, housle, klavír, keyboard, 
akordeon a další dechové nástroje. Pěvec-
kým vystoupením obohatili koncert žáci 
pěveckého oddělení. Výkony jednotli-
vých účinkujících byly oceněny hlasitým 
a dlouhým potleskem. Koncert byl pří-
jemným osvěžením horkého červnového 
podvečera. Poděkování patří městu 
Kasejovice za propůjčení sálu a učitelům 
Základní umělecké školy Nepomuk, kteří 
po celý školní rok žáky intenzivně připra-
vovali a koncert zorganizovali.

             Štěpánka Löffelmannová

V kulturním centru hráli 

žáci klasiku i modernu

I přes sluneční výheň poslední den 
v červnu navštívilo oslavu dne dětí 
a začátku prázdnin na fotbalovém hřišti 
v  Kasejovicích přes  šedesát  dět í 
v doprovodu svých rodičů. 

Z tradičních soutěžních disciplín jako 
střelba ze vzduchovky, střelba prakem, 
skákán í  v  py t l i ,  rýžován í  z l a t a , 
přetahování a jiných se největší oblibě 
dětí i dospělých těšil déšť v podání 
místních hasičů.                                                 
                                                 -mr-

Oslavu dne dětí osvěžili deštěm místní hasiči

Město Kasejovice nabízí k prodeji palivové dříví. 
Cena 350 Kč za 1 prm. Tel. 602 330 542.
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Měsíc červen nebyl pro dětský lidový 
soubor Pšeničky ze ZUŠ Nepomuk, 
pobočky v Kasejovicích, z hlediska 
vystupování tak náročný jako předchozí 
dva měsíce, ale co se týče zážitků, nebyl o 
nic chudší. V sobotu 1. června soubor 
vystoupil v rámci oslav 120. výročí zalo-
žení SDH Kladrubce. Za krásného letního 
počasí jsme nastoupili na improvizované 
pódium, kterým byl nákladní automobil 
místní firmy KLAUS Timber a.s.. Členo-
vé skvělé horažďovické dechové hudby 
Otavanka nám pohotově zapůjčili k ozvu-
čení našeho souboru své nástrojové mik-
rofony. Za to bych jim chtěl moc poděko-
vat, bez jejich aparatury bychom nebyli 
slyšet. Hráli jsme totiž během probíhající 
soutěže požární štafety. Po vystoupení nás 
paní Dagmar Jiřincová pozvala jménem 
kladrubeckých hasičů na občerstvení.

Další naše vystoupení proběhlo 8. 6. 
na výroční schůzi ČSZ Dvorec. Zde jsme 
měli k dispozici veliké pódium nově zre-
konstruovaného sálu Hotelu Dvorec. 
Tentokrát jsme ale nic neponechali náho-
dě a celý soubor raději ozvučil náš „dvorní 
zvukař “ pan Adrian Blank. I zde jsme byli 
odměněni výborným pohoštěním.                                                 

V neděli 16. června jsme vyrazili, 
jako každý rok, s rodiči i sourozenci na 
společný výlet, tentokrát do Mariánských 
Lázní. Sešli jsme se v 7.40 hod. na vlako-
vém nádraží ve Dvorci. Naším krajem 
právě přecházela silná bouřka, tak se 
mohlo zdát, že na výlet nepojedeme. Ale 
my, co jsme to nevzdali, jsme si celý den 
náramně užili. Na nádraží v Mariánských 
Lázních jsme z vlaku přestoupili na míst-
ní MHD, která nás dovezla na náměstí. 
Cestou k zastávce lanovky jsme se zasta-
vili u Kolonády a vyslechli si „Zpívající 
fontánu“. Zrovna hrála její nejznámější 
píseň „Hudba pro fontánu“ Petra Hapky. 
Po tomto zážitku jsme se vydali ke kabin-
kové lanovce. Tou jsme vyjeli do stanice 
Krakonoš. Odtud už bylo jen pár kroků ke 
vstupní bráně Parku Boheminium. Ces-
tou jsme se ještě zaztavili v „Zahradě 
pohádek“. Postavy vytesané z pískovce 
byly skoro v životní velikosti. Návštěva 
Parku Boheminium s miniaturami nej-
známějších staveb České republiky v nás 
zanechala silný dojem. U miniatury 
katedrály sv. Bartoloměje v Plzni si děti 
spontánně zazpívaly písničku ze svého 
repertoáru Plzeňská věž. V těsném sou-
sedství katedrály stála i brána Plzeňského 
Prazdroje. Všechny miniatury, např. 
Karlštejn, Ještěd, Bezděz, Říp, hrad Plzeň 
s Plzeneckou rotundou atd., si děti s nad-
šením prohlédly a s pomocí informačních 

tabulek i zařadily stavby do částí naší 
republiky. Po čtyřech hodinách návštěvy 
parku jsme se vydali pěšky zpět do města. 
Další zastávka byla u rozhledny Hameli-
ka, která byla postavena koncem 19. 
století a svým charakterem má napodobo-
vat zříceninu hradu. Děti měly za úkol při 
výstupu spočítat schody. Bylo jich oprav-
du sto? Některé si to šly raději ještě jed-
nou přepočítat. Na Kolonádě jsme ochut-
nali vodu z léčivých pramenů, nejchut-
nější ale určitě byla „společná zmzlina“. 
V 17.00 hod. jsme se opět všichni sešli 
u „Zpívající fontány“ a vyfotili se u pom-
níčku s bustou skladatele Petra Hapky. 
Zpět do Nepomuku jsme přijeli až večer, 
někteří unaveni, ale všichni plni nových 
dojmů a zážitků.

Posledním vystoupením souboru 
Pšeničky v letošním školním roce byl 
výchovný koncert pro ZŠ a MŠ Žinkovy 
dne 21.6.. Poprvé přijela část souboru na 
vystoupení autem MěÚ Kasejovice s ři-
dičem a školníkem v jedné osobě Lubo-
šem Dardou. Druhou část dětí přivezla 
vlastním autem Romana Blanková, která 
si s námi opět zahrála na vozembouch. 
Výchovný koncert byl zaměřen na lido-
vou píseň, lidové nástroje a lidové tradi-
ce. Prvními posluchači a diváky byli žáci 
2. stupně. Někteří „deváťáci“ ze začátku 
našeho vystoupení dávali najevo svůj 
nezájem, ale postupem času jsme i větši-
nu z nich dostali svými divadelně ztvár-
něnými písničkami na svoji stranu. Naše 
vystoupení trvalo celou vyučovací hodi-
nu. Po deseti minutách odpočinku už 
nastupovali do třídy žáci 1. stupně a děti 
z mateřské školky. Všechny menší děti se 
zaujetím sledovaly naše vystoupení 
a odpovídaly na mé otázky. Nejvíce je 
zaujal vozembouch, fanfrnoch a dudy.

Na závěr školního roku, jako poděko-
vání dětem za vystupování a celoroční 

práci a rodičům za spolupráci, jsme spo-
lečně s Romanou Blankovou, manažerkou 
a „druhou vedoucí“ souboru, uspořádali 
historicky první „BUŘTOVÁNÍ“. Sešli 
jsme se kolem sedmnácté hodiny na zahra-
dě za kulturním centrem v Kasejovicích. 
Byli jsme moc potěšeni, že přišli všichni 
rodiče s dětmi i sourozenci. Vstupné na 
tuto akci bylo pro pány polínko do ohně, 
pro dámy „něco z jejich pecí“. Zatímco 
děti na improvizované střelnici, kterou pro 
ně připravil Adrian Blank, střílely z biatlo-
nových pušek na terč, my dospěláci jsme 
si v klidu popovídali o proběhlých vystou-
peních a o tom, co nás ještě čeká. V osm-
náct hodin byl slavnostně zapálen oheň 
a buřtování mohlo začít. Každý z účastn-
íků obdržel výborného buřta, kterého si 
pak opekl. Jídla i pití bylo spoustu, párty 
stoly se prohýbaly pod tíhou výborných 
pochutin, které upekly maminky. Skvělou 
náladu podpořila i Adéla Konvářová a 
Bára Petrášková svou hrou na ukulele. 
U ohně jsme si všichni společně zazpívali 
nejen trampské písně. Kolem půl desáté 
jsme se začali postupně rozcházet. V očích 
odcházejících bylo vidět uspokojení a 
z jejich úsměvů se dala vyčíst otázka: „Tak 
co, za rok zas?“

O prázdninách nás ještě čeká 23.8. 
odpoledne účast na Mezinárodním folklor-
ním festivalu v Písku a 28.8. vystoupení 
v Pohádkovém statku Břasy u Rokycan. 
Na obě akce jste srdečně zváni.

Závěrem bych rád poděkoval Městu 
Kasejovice za podporu našeho souboru 
a pevně veřím, že naše spolupráce bude 
i nadále pokračovat.

Vážení spoluobčané, za celý soubor 
Pšeničky Vám přeji pěkné léto a děkuji 
za milé ohlasy a uznání, které od Vás při 
našich vystoupeních získáváme.

  Oldřich Ondrušek, učitel ZUŠ                
         Nepomuk, vedoucí souboru

Pšeničky v červnu

Dny, týdny, měsíce, léta plynou, ale nikdy nezacelí 
ránu bolestivou. 

11. července 2019 jsme vzpomněli 
nedožitých 60. narozenin 

pana Milana Voříška.

Kdo jej znal, vzpomene, kdo ho měl rád, nezapomene.
Vzpomíná bratr s rodinou
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dne 21.6.. Poprvé přijela část souboru na 
vystoupení autem MěÚ Kasejovice s ři-
dičem a školníkem v jedné osobě Lubo-
šem Dardou. Druhou část dětí přivezla 
vlastním autem Romana Blanková, která 
si s námi opět zahrála na vozembouch. 
Výchovný koncert byl zaměřen na lido-
vou píseň, lidové nástroje a lidové tradi-
ce. Prvními posluchači a diváky byli žáci 
2. stupně. Někteří „deváťáci“ ze začátku 
našeho vystoupení dávali najevo svůj 
nezájem, ale postupem času jsme i větši-
nu z nich dostali svými divadelně ztvár-
něnými písničkami na svoji stranu. Naše 
vystoupení trvalo celou vyučovací hodi-
nu. Po deseti minutách odpočinku už 
nastupovali do třídy žáci 1. stupně a děti 
z mateřské školky. Všechny menší děti se 
zaujetím sledovaly naše vystoupení 
a odpovídaly na mé otázky. Nejvíce je 
zaujal vozembouch, fanfrnoch a dudy.

Na závěr školního roku, jako poděko-
vání dětem za vystupování a celoroční 

práci a rodičům za spolupráci, jsme spo-
lečně s Romanou Blankovou, manažerkou 
a „druhou vedoucí“ souboru, uspořádali 
historicky první „BUŘTOVÁNÍ“. Sešli 
jsme se kolem sedmnácté hodiny na zahra-
dě za kulturním centrem v Kasejovicích. 
Byli jsme moc potěšeni, že přišli všichni 
rodiče s dětmi i sourozenci. Vstupné na 
tuto akci bylo pro pány polínko do ohně, 
pro dámy „něco z jejich pecí“. Zatímco 
děti na improvizované střelnici, kterou pro 
ně připravil Adrian Blank, střílely z biatlo-
nových pušek na terč, my dospěláci jsme 
si v klidu popovídali o proběhlých vystou-
peních a o tom, co nás ještě čeká. V osm-
náct hodin byl slavnostně zapálen oheň 
a buřtování mohlo začít. Každý z účastn-
íků obdržel výborného buřta, kterého si 
pak opekl. Jídla i pití bylo spoustu, párty 
stoly se prohýbaly pod tíhou výborných 
pochutin, které upekly maminky. Skvělou 
náladu podpořila i Adéla Konvářová a 
Bára Petrášková svou hrou na ukulele. 
U ohně jsme si všichni společně zazpívali 
nejen trampské písně. Kolem půl desáté 
jsme se začali postupně rozcházet. V očích 
odcházejících bylo vidět uspokojení a 
z jejich úsměvů se dala vyčíst otázka: „Tak 
co, za rok zas?“

O prázdninách nás ještě čeká 23.8. 
odpoledne účast na Mezinárodním folklor-
ním festivalu v Písku a 28.8. vystoupení 
v Pohádkovém statku Břasy u Rokycan. 
Na obě akce jste srdečně zváni.

Závěrem bych rád poděkoval Městu 
Kasejovice za podporu našeho souboru 
a pevně veřím, že naše spolupráce bude 
i nadále pokračovat.

Vážení spoluobčané, za celý soubor 
Pšeničky Vám přeji pěkné léto a děkuji 
za milé ohlasy a uznání, které od Vás při 
našich vystoupeních získáváme.

  Oldřich Ondrušek, učitel ZUŠ                
         Nepomuk, vedoucí souboru

Pšeničky v červnu

Dny, týdny, měsíce, léta plynou, ale nikdy nezacelí 
ránu bolestivou. 

11. července 2019 jsme vzpomněli 
nedožitých 60. narozenin 

pana Milana Voříška.

Kdo jej znal, vzpomene, kdo ho měl rád, nezapomene.
Vzpomíná bratr s rodinou



Červenec 2019                                                           str. 6                                           Číslo7; ročník XXIV. Červenec 2019                                                           str. 7                                           Číslo 7; ročník XXIV.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

HURÁ, PRÁZDNINY...
Hádej, hádej, hadači, kdo se nejvíce těší 

na prázdniny? Všichni víme, školáci, ale víte 
kdo se na horké léto těší nejvíce ? Přece nafu-
kovací hračky do vody – míče, lodičky, kače-
ny, nafukovací křidýlka, kruhy. Těší se, až je 
my děti popadneme do náruče a hurá s nimi k 
vodě. Všichni se těšíme na volné dny s rodiči, 
na koupání a zajímavé výlety, na které během 
roku není čas. Ještě než zazvonil zvoneček v 
naší školce naposledy, zažili jsme společně 
zajímavé zážitky.

Divadlo ŘIMBABA přijelo s písničkami 
z pohádek, při kterých jsme si zahráli a zatan-
covali. Pohádka Princové jsou na draka, Ať 
žijí duchové, O popelce a další.

ZUBNÍ PREVENCE s paní Janou, kdy 
jsme si připomněli, že i když budou prázdni-
ny, o zoubky se staráme, aby nebolely.

 HASIČSKÝ DEN, moc jsme si užívali 
ukázku hasičské techniky našich dobrovol-
ných hasičů z Kasejovic. Prohlédli jsme si 
vozový park a veškerou techniku, se kterou 
naši hasiči pracují při záchraně majetku i 
lidských životů. Viděli jsme také přistavené 

hasičské auto od profesionálních hasičů z 
Bělčic. Děkujeme panu Karlu Sudovi za 
perfektně připravené a zajímavé povídání, 
které nadchlo nás všechny a panu Janu Cino-
vi za zajištění prohlídky nového hasičského 
auta z Bělčic.

NÁVŠTĚVA PRVNÍ TŘÍDY - přišli 
jsme si prohlédnout, jak to bude vypadat v 
září v opravdové škole „V září budu prvňáč-
kem“.

ZAZVONIL ZVONEC...  naše rozlouče-
ní se školkou „NAUČNÁ STEZKA MOUD-
RÉ SOVY“. Na programu bylo mnoho zají-
mavého a zábavného: 
1) PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁČKY – rozlouče-
ní s našimi nejstaršími kamarády, šerpování.
2) PŘEKVAPENÍ - návštěva pana Karla Mako-
ně ze záchranné stanice DESOP Plzeň s výrem 
Kubou. Zajímavá beseda o našich sovách. 
Všichni jsme si to moc užívali. Panu K. Mako-
ňovi děkujeme za vstřícnost a bezvadné interak-
tivní povídání.
3) NAUČNÁ STEZKA - putování po stopách 
moudré sovičky Jůly, kdy jsme spolu s rodiči 
plnili úkoly na téma - co znáš o volně žijících 

živočiších a rostlinách. Tím byl zakončen 
projekt ,, Malý adept myslivosti“. Odměnou 
nám bylo předání placky „Malý adept mysli-
vosti“ od myslivců z Mysliveckého spolku 
Čihadlo Kasejovice pana Jiřího Sudy a pana 
Vrati Jadrného. Přišli i s loveckým psem, 
kterého jsme si moli pohladit.
4) ZAKONČENÍ PROJEKTU ,, SVĚT 
NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE 
ZVÍŘÁTKY,, a předání medailí od pravého 
sokola. Projekt České obce sokolské Praha.
6) NAKRESLI JELENA – společné kreslení 
s rodiči a výstava prací, chytání ryb, přeskoky
překážek se zajícem Jankem a disco.
7) OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ - zasloužená dob-
rota na závěr, ani se nám nechtělo domů, ale 
druhý den nás čekala škola.
Poděkování patří dětem ze ZŠ Kasejovice - 7. 
třídy, které nám během zahradní slavnosti 
pomáhaly.
8) POLICIE VE ŠKOLCE – návštěva členů 
policie ze služebny Nepomuk s poučným a 
zajímavým programem o ochraně osob a 
majetku.Vše jsme si prohlédli a vyzkoušeli... 
Možná někdo z nás bude policistou. Jako 
poděkování posíláme nakreslené obrázky - 
POLICEJNÍ AUTO A POLICISTÉ.

Poděkování patří všem našim bezva 
rodičům.

KRÁSNÉ PROVONĚNÉ LÉTO!
        Ledvinová Ivana, 
                     ředitelka mateřské školy

L
É
T
O

Dne 11. 6. 2019 se opět parta nadšenců Pohanka Jindřich, 
Mašek Jan, Růt Jaroslav, Zahradník Jan a Prokopius František 
vydali opravit a upravit lesní prameny Svatého Jakuba v lese 
pod šachtou „Jakubkou“. 

Nicméně práce okolo pramenů si vyžádají ještě několik 
setkání a oprav, každý další dobrovolník se vítá, bližší info v 10 
hod. na briefinku ve „Čmelíkárně“ :-)

Oprava studánky pokračuje

Ve středu 19. června se žáci 2. oddělení školní družiny vydali 
na vycházku po kasejovickém okolí. Ze školy jsme vyrazili hned 
po obědě. Naší první zastávkou bylo návrší nad Kasejovicemi 
„Na Stráži”, kde se nám naskytl nádherný pohled nejen na celé 
město, ale i okolí. Nezapomněli jsme navštívit zdejší židovský 
hřbitov, kde se děti seznámily s jeho historií. Poté jsme loukou a 
polní cestou pokračovali dál. Druhou zastávkou byl památný 
strom „Kasejovický akát”, který se nachází u cesty na 
Chloumek. I přesto, že zde probíhala oprava kapličky, jsme se s 
největší opatrností dostali co nejblíže. Obdivovali jsme jeho 
obrovskou korunu i obvod kmene, který činí úctyhodných 389 
cm. Trošku jsme si zasoutěžili, děti tipovaly jeho výšku. Výšku 
akátu 10,5 m (podle posledního měření z roku 2000) uhádly 
pouze dvě děti. V průběhu celé vycházky děti pozorovaly a 
poznávaly rostliny, keře i stromy. Samozřejmě nezapomínaly 
dodržovat pitný režim a doplňovat energii svými zásobami. Po 
získání nových informací a zážitků jsme všichni dostali chuť na 
něco dobrého, a proto naše cesta vedla zpět na náměstí. Třetí 
zastávkou - poslední, byl obchod paní Korejčkové, kde si děti 
koupily osvěžující zmrzlinu, pití a někteří i vafle. Bohužel, přišel 
déšť, který nás nejen osvěžil, ale i zahnal zpět do školy. 

Doufám, že vycházka se všem líbila a byla pro některé děti 
zajímavá i podnětná. Myslím si, že jsme si ji užili a tím si 
zpestřili poslední dny ve školní družině. 

Na závěr bych chtěla děti pochválit za jejich úžasné chování 
a zvlášť vychování, na které neopomínaly ani během vycházky. 
Přeji všem KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

                                                       Olga Šoralová

Poslední dva školní měsíce utekly a děti se moc těší na 
prázdniny, které jsou za dveřmi. A co jsme dělali?

V květnu děti popřály maminkám ke Dni matek. Připravily 
pro ně přání a svícen ze sklenice a drátěnky na nádobí. Tatínkům, 
ke Dni otců v červnu, děti vyrobily přání a ze špuntu přívěsek na 
klíče. Mezitím jsme četli, hráli hry, povídali o mláďatech, o 
ptáčcích, o zvířátkách v lese a o jejich ochraně. Z papíru jsme 
tvořili veselé barevné budky s ptáčky, vyráběli motýlky a 
,,zahrádky s kytičkami“, kopretinové řetězy, letadýlka 
v oblacích, chodili ven a užívali si krásné počasí, ať už pohybem - 
fotbalem, hrami, na trampolíně - nebo na dekách ve stínu stromu.

Ve středu 18.6. jsme se vypravili na odpolední vycházku. 
Čtvrťáci ze 3. oddělení s p. vychovatelkou Vainovou pro nás 
připravili „šipkovanou“. Po cestě děti plnily úkoly, které byly 
poschovávané na trase. Šipky nás zavedly na fotbalové hřiště, 
kde na děti čekaly úkoly dva - tajenka, ve které si ověřily znalosti 
pohádkových postav, a hledání čtvrťáků. Obojí se povedlo. Za 
odvedenou práci byly děti odměněny silikonovým náramkem.

V posledním školním týdnu si děti vystřihly papírového 
melouna a zbytek času probíhal ve znamení odpočinku a těšení 
se na prázdniny.

Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, smíchu a 
radosti.     Šárka Vocelková

 Čas letí tak rychle..

Vycházka po okolí Kasejovic

Sbor dobrovolných hasičů Řesanice oslavil

110. výročí od svého založení
(dokončení ze strany 1)
Součástí oslav byla i výstava fotografií 

v místním kulturním zařízení. Po skončení 
jednotlivých ukázek přišlo na řadu vyhlá-
šení požárních útoků mladších hasičů, 
kterým byly předány ceny v podobě slad-
kostí, mražených pochoutek, bublifuků a 
dětských šampusů. Pořadatelé si kromě 
jiného připravili pro návštěvníky přesta-
vení v podobě exhibičního vystoupení 
dvou sportovců z českobudějovického 
Bike Trial Show. Na biketrialovém kole 
své dovednosti na předem připravených 
překážkách na řesanickém parketu před-
vedl Josef  „BIGI“ Bigas a své umění 
v parkouru, jehož součástí byly nejrůzněj-
ší skoky, přemety, salta a překonávání 
překážek divákům ukázal Jiří Bauer. 
Navíc během dne půjčovali tito dva páno-
vé elektro koloběžky, o které byl velký 
zájem hlavně z řad dětí, které na nich dová-
děly po celé odpoledne, ale také dospělých 
i starších ročníků. Poté následovalo diva-
delní představení Osvětového retro diva-
dla Orel z Kasejovic, které svými vtipný-
mi scénkami v dobových kostýmech bavi-
lo přihlížející diváky. Pak přišla na řadu 
ukázka hasičských stříkaček PPS-8 v po-
dání mužstev z Řesanic, Nezdřeva, Újezda 
u Kasejovic a Chloumka. Ti své stroje 
rozmístili po obvodu hráze rybníka a u-
kázali přítomným přihlížejícím sílu jed-
notlivých strojů v podobě čtyř čerpacích 
stanovišť a vodních proudů. 

Celý den provázelo slunné počasí a na 
nebi se neobjevil ani jediný černý mrak. Po 

skončení bylo poděkováno všem zúčastně-
ným a předány drobné věcné dary. Oslavy 
pokračovaly večer taneční zábavou, kde 
k tanci a poslechu opět hrála skupina SKA-
LANKA až do pozdních nočních hodin. Za 
zmínku také stojí rozloučení SDH Bezdě-
kov, jehož členové odcházeli v řádně 
nastoupeném pochodovém tvaru za zvuku 
hlásné trubky p. Jaroslava Ladmana. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
občanům, hasičům a lidem, kteří se podí-
leli na přípravách této akce a hlavně spon-
zorům, bez kterých by se tato akce 
nemohla uskutečnit.
   SDH Řesanice, PAVEL BEHENSKÝ ml.

Sponzoři oslavy: SDH Řesanice, TTC 
MARCONI, Agrochov Kasejovice a. s., 
LUKR Plzeň, Měšťanský pivovar STRA-
KONICE,  LESARB company s.r.o., 
Město Kasejovice, DREVYS PRO s.r.o., 
JUDr. Petr Vacek farma VACHÁ, Agro 
Blatná a. s., Ing. Václav Šampalík, Ing. 
Josef Šelepa, VATEC electronics spol. s. r. 
o., Josef Vocelka, RABBIT a. s., STROM 
PRAHA stř. Lnáře, P&V ELEKTRONIC 
spol. s.r.o., HD REKLAMA, Klub přátel 
zelené sedmy Řesanice.

Odkaz na fotografie: 
http://ludek.blovsky.cz/resanice-oslava-
110-vyroci-zalozeni-sdh-8-6-2019
Knihu o SDH Řesanice je možné zakoupit 
na Městském úřadě v Kasejovicích nebo 
u pořadatele akce Pavla Behenského 
v Řesanicích.

Již začátkem června vyrazili žáci 6. 
a 8. třídy ZŠ Kasejovice na školní výlet. 
Cílem byl krásný zámeček Kozel nedale-
ko Šťáhlav, který tentokrát v jízdárně 
poskytl mimořádnou podívanou: české 
korunovační klenoty - sice ne originály, 
ale jejich perfektní přesné kopie. Komen-
tovaná prohlídka byla doplněna o výsta-
vu zaměřenou na život a význam Karla 
IV., od průvodce jsme se dozvěděli 
spoustu informací a zajímavostí z naší 
historie. 

Pak jsme se v horkém dni přesunuli 
zchladit do sklepů společnosti Bohemia 
sekt ve Starém Plzenci, kde pro nás 
nachystali pěknou exkurzi s přednáškou, 
jak se vyrábí jejich produkty. Někteří žáci 
si dokonce naplánovali, že se exkurze 
zúčastní ještě jednou, až budou o několik 
let starší, aby exkurzi mohli doprovodit 
i degustací a nákupem vína. Z výletu 
jsme se vraceli v dobré náladě a někteří 
i s písní na rtech. 
                           Iveta Flajšmanová

Putování žáků ZŠ 

Kasejovice 

za klenoty
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ně ze záchranné stanice DESOP Plzeň s výrem 
Kubou. Zajímavá beseda o našich sovách. 
Všichni jsme si to moc užívali. Panu K. Mako-
ňovi děkujeme za vstřícnost a bezvadné interak-
tivní povídání.
3) NAUČNÁ STEZKA - putování po stopách 
moudré sovičky Jůly, kdy jsme spolu s rodiči 
plnili úkoly na téma - co znáš o volně žijících 

živočiších a rostlinách. Tím byl zakončen 
projekt ,, Malý adept myslivosti“. Odměnou 
nám bylo předání placky „Malý adept mysli-
vosti“ od myslivců z Mysliveckého spolku 
Čihadlo Kasejovice pana Jiřího Sudy a pana 
Vrati Jadrného. Přišli i s loveckým psem, 
kterého jsme si moli pohladit.
4) ZAKONČENÍ PROJEKTU ,, SVĚT 
NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE 
ZVÍŘÁTKY,, a předání medailí od pravého 
sokola. Projekt České obce sokolské Praha.
6) NAKRESLI JELENA – společné kreslení 
s rodiči a výstava prací, chytání ryb, přeskoky
překážek se zajícem Jankem a disco.
7) OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ - zasloužená dob-
rota na závěr, ani se nám nechtělo domů, ale 
druhý den nás čekala škola.
Poděkování patří dětem ze ZŠ Kasejovice - 7. 
třídy, které nám během zahradní slavnosti 
pomáhaly.
8) POLICIE VE ŠKOLCE – návštěva členů 
policie ze služebny Nepomuk s poučným a 
zajímavým programem o ochraně osob a 
majetku.Vše jsme si prohlédli a vyzkoušeli... 
Možná někdo z nás bude policistou. Jako 
poděkování posíláme nakreslené obrázky - 
POLICEJNÍ AUTO A POLICISTÉ.

Poděkování patří všem našim bezva 
rodičům.

KRÁSNÉ PROVONĚNÉ LÉTO!
        Ledvinová Ivana, 
                     ředitelka mateřské školy

L
É
T
O

Dne 11. 6. 2019 se opět parta nadšenců Pohanka Jindřich, 
Mašek Jan, Růt Jaroslav, Zahradník Jan a Prokopius František 
vydali opravit a upravit lesní prameny Svatého Jakuba v lese 
pod šachtou „Jakubkou“. 

Nicméně práce okolo pramenů si vyžádají ještě několik 
setkání a oprav, každý další dobrovolník se vítá, bližší info v 10 
hod. na briefinku ve „Čmelíkárně“ :-)

Oprava studánky pokračuje

Ve středu 19. června se žáci 2. oddělení školní družiny vydali 
na vycházku po kasejovickém okolí. Ze školy jsme vyrazili hned 
po obědě. Naší první zastávkou bylo návrší nad Kasejovicemi 
„Na Stráži”, kde se nám naskytl nádherný pohled nejen na celé 
město, ale i okolí. Nezapomněli jsme navštívit zdejší židovský 
hřbitov, kde se děti seznámily s jeho historií. Poté jsme loukou a 
polní cestou pokračovali dál. Druhou zastávkou byl památný 
strom „Kasejovický akát”, který se nachází u cesty na 
Chloumek. I přesto, že zde probíhala oprava kapličky, jsme se s 
největší opatrností dostali co nejblíže. Obdivovali jsme jeho 
obrovskou korunu i obvod kmene, který činí úctyhodných 389 
cm. Trošku jsme si zasoutěžili, děti tipovaly jeho výšku. Výšku 
akátu 10,5 m (podle posledního měření z roku 2000) uhádly 
pouze dvě děti. V průběhu celé vycházky děti pozorovaly a 
poznávaly rostliny, keře i stromy. Samozřejmě nezapomínaly 
dodržovat pitný režim a doplňovat energii svými zásobami. Po 
získání nových informací a zážitků jsme všichni dostali chuť na 
něco dobrého, a proto naše cesta vedla zpět na náměstí. Třetí 
zastávkou - poslední, byl obchod paní Korejčkové, kde si děti 
koupily osvěžující zmrzlinu, pití a někteří i vafle. Bohužel, přišel 
déšť, který nás nejen osvěžil, ale i zahnal zpět do školy. 

Doufám, že vycházka se všem líbila a byla pro některé děti 
zajímavá i podnětná. Myslím si, že jsme si ji užili a tím si 
zpestřili poslední dny ve školní družině. 

Na závěr bych chtěla děti pochválit za jejich úžasné chování 
a zvlášť vychování, na které neopomínaly ani během vycházky. 
Přeji všem KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

                                                       Olga Šoralová

Poslední dva školní měsíce utekly a děti se moc těší na 
prázdniny, které jsou za dveřmi. A co jsme dělali?

V květnu děti popřály maminkám ke Dni matek. Připravily 
pro ně přání a svícen ze sklenice a drátěnky na nádobí. Tatínkům, 
ke Dni otců v červnu, děti vyrobily přání a ze špuntu přívěsek na 
klíče. Mezitím jsme četli, hráli hry, povídali o mláďatech, o 
ptáčcích, o zvířátkách v lese a o jejich ochraně. Z papíru jsme 
tvořili veselé barevné budky s ptáčky, vyráběli motýlky a 
,,zahrádky s kytičkami“, kopretinové řetězy, letadýlka 
v oblacích, chodili ven a užívali si krásné počasí, ať už pohybem - 
fotbalem, hrami, na trampolíně - nebo na dekách ve stínu stromu.

Ve středu 18.6. jsme se vypravili na odpolední vycházku. 
Čtvrťáci ze 3. oddělení s p. vychovatelkou Vainovou pro nás 
připravili „šipkovanou“. Po cestě děti plnily úkoly, které byly 
poschovávané na trase. Šipky nás zavedly na fotbalové hřiště, 
kde na děti čekaly úkoly dva - tajenka, ve které si ověřily znalosti 
pohádkových postav, a hledání čtvrťáků. Obojí se povedlo. Za 
odvedenou práci byly děti odměněny silikonovým náramkem.

V posledním školním týdnu si děti vystřihly papírového 
melouna a zbytek času probíhal ve znamení odpočinku a těšení 
se na prázdniny.

Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, smíchu a 
radosti.     Šárka Vocelková

 Čas letí tak rychle..

Vycházka po okolí Kasejovic

Sbor dobrovolných hasičů Řesanice oslavil

110. výročí od svého založení
(dokončení ze strany 1)
Součástí oslav byla i výstava fotografií 

v místním kulturním zařízení. Po skončení 
jednotlivých ukázek přišlo na řadu vyhlá-
šení požárních útoků mladších hasičů, 
kterým byly předány ceny v podobě slad-
kostí, mražených pochoutek, bublifuků a 
dětských šampusů. Pořadatelé si kromě 
jiného připravili pro návštěvníky přesta-
vení v podobě exhibičního vystoupení 
dvou sportovců z českobudějovického 
Bike Trial Show. Na biketrialovém kole 
své dovednosti na předem připravených 
překážkách na řesanickém parketu před-
vedl Josef  „BIGI“ Bigas a své umění 
v parkouru, jehož součástí byly nejrůzněj-
ší skoky, přemety, salta a překonávání 
překážek divákům ukázal Jiří Bauer. 
Navíc během dne půjčovali tito dva páno-
vé elektro koloběžky, o které byl velký 
zájem hlavně z řad dětí, které na nich dová-
děly po celé odpoledne, ale také dospělých 
i starších ročníků. Poté následovalo diva-
delní představení Osvětového retro diva-
dla Orel z Kasejovic, které svými vtipný-
mi scénkami v dobových kostýmech bavi-
lo přihlížející diváky. Pak přišla na řadu 
ukázka hasičských stříkaček PPS-8 v po-
dání mužstev z Řesanic, Nezdřeva, Újezda 
u Kasejovic a Chloumka. Ti své stroje 
rozmístili po obvodu hráze rybníka a u-
kázali přítomným přihlížejícím sílu jed-
notlivých strojů v podobě čtyř čerpacích 
stanovišť a vodních proudů. 

Celý den provázelo slunné počasí a na 
nebi se neobjevil ani jediný černý mrak. Po 

skončení bylo poděkováno všem zúčastně-
ným a předány drobné věcné dary. Oslavy 
pokračovaly večer taneční zábavou, kde 
k tanci a poslechu opět hrála skupina SKA-
LANKA až do pozdních nočních hodin. Za 
zmínku také stojí rozloučení SDH Bezdě-
kov, jehož členové odcházeli v řádně 
nastoupeném pochodovém tvaru za zvuku 
hlásné trubky p. Jaroslava Ladmana. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
občanům, hasičům a lidem, kteří se podí-
leli na přípravách této akce a hlavně spon-
zorům, bez kterých by se tato akce 
nemohla uskutečnit.
   SDH Řesanice, PAVEL BEHENSKÝ ml.

Sponzoři oslavy: SDH Řesanice, TTC 
MARCONI, Agrochov Kasejovice a. s., 
LUKR Plzeň, Měšťanský pivovar STRA-
KONICE,  LESARB company s.r.o., 
Město Kasejovice, DREVYS PRO s.r.o., 
JUDr. Petr Vacek farma VACHÁ, Agro 
Blatná a. s., Ing. Václav Šampalík, Ing. 
Josef Šelepa, VATEC electronics spol. s. r. 
o., Josef Vocelka, RABBIT a. s., STROM 
PRAHA stř. Lnáře, P&V ELEKTRONIC 
spol. s.r.o., HD REKLAMA, Klub přátel 
zelené sedmy Řesanice.

Odkaz na fotografie: 
http://ludek.blovsky.cz/resanice-oslava-
110-vyroci-zalozeni-sdh-8-6-2019
Knihu o SDH Řesanice je možné zakoupit 
na Městském úřadě v Kasejovicích nebo 
u pořadatele akce Pavla Behenského 
v Řesanicích.

Již začátkem června vyrazili žáci 6. 
a 8. třídy ZŠ Kasejovice na školní výlet. 
Cílem byl krásný zámeček Kozel nedale-
ko Šťáhlav, který tentokrát v jízdárně 
poskytl mimořádnou podívanou: české 
korunovační klenoty - sice ne originály, 
ale jejich perfektní přesné kopie. Komen-
tovaná prohlídka byla doplněna o výsta-
vu zaměřenou na život a význam Karla 
IV., od průvodce jsme se dozvěděli 
spoustu informací a zajímavostí z naší 
historie. 

Pak jsme se v horkém dni přesunuli 
zchladit do sklepů společnosti Bohemia 
sekt ve Starém Plzenci, kde pro nás 
nachystali pěknou exkurzi s přednáškou, 
jak se vyrábí jejich produkty. Někteří žáci 
si dokonce naplánovali, že se exkurze 
zúčastní ještě jednou, až budou o několik 
let starší, aby exkurzi mohli doprovodit 
i degustací a nákupem vína. Z výletu 
jsme se vraceli v dobré náladě a někteří 
i s písní na rtech. 
                           Iveta Flajšmanová

Putování žáků ZŠ 

Kasejovice 

za klenoty
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ź Hledám pronájem domku v Kase-
jovicích a okolí na 2 roky.          
Tel. 776 388 995. 

ź Prodám palivové dřevo štípané, 
tel. 603 393 517.

ź Koupím štípač na dřevo, nejlépe 
do 10 t. Tel. 381 245 334.

ź Pronajmu nový byt 2 + kk v Kase-
2jovicích o výměře 55 m . Jen seri-

oznímu zájemci. Tel. 724 181 001.
ź Prodám sporák MORA s troubou, 

na tuhá paliva, používaný 2 roky. 
Cena dohodou, tel. 606 095 228.

Inzerce ANČA BAND 

POČTVRTÉ

Sobota 20. července 2019 

v Polánce od 20 hod.

Prodej  slepiček

Drůbež  Červený Hrádek  
prodává slepičky typu Tetra 
hnědá,  Dominant  všechny 
barvy, Green Shell – typu 
Araukana. Stáří 14 – 19 

týdnů, cena 159 – 209 Kč/ks. 
Prodej: 13. srpna 2019 

ve 14.40  hod   
Kasejovice, u fotbal. hřiště.

Výkup králičích kožek 

–  cena dle poptávky. 
Info: Po- Pá 9-16 hod., 

na tel. 601 576 270, 
728 605 840, 

www.drubezcervenyhradek.cz

ZKD Plzeň přijme pro prodejnu 
v Kasejovicích:

 PRODAVAČKU
Bližší informace p. Kulová, 

tel. 721 661 653, 
email: zkdkulova@volny.cz

Nabízíme:
ź příspěvek na stravování
ź možnost pracovat ve 

stabilizované firmě s dobrým 
pracovním a sociálním zázemím

ź příspěvek na důchodové pojištění
ź odměny při pracovním a 

životním jubileu
ź příspěvek na dovolenou
ź využití podnikové rekreační 

chaty
ź 2 x ročně příspěvek na kulturu, 

sport, vzdělávání a péči o zdraví
ź dětem zaměstnanců příspěvek 

na pobytové akce (tábory, škola 
v přírodě)

ź 1 x týdně relaxace ve Welness 
centru v hotelu Central


