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

Tradiční kasejovické

maškarní veselí

Děje se kolem Vás něco zajímavého? Pořádáte 
pěknou akci? Povedlo se ve Vaší obci něco mimo-
řádného? 

Zašlete své příspěvky (článek, fotografie) do 
Kasejovických novin na email. knihovna@kasejovice.cz,    
tel. 602 429 346.

Tradiční maškarní veselí připravily dětem 
ženy z Klubu kasejovických žen. V sále 
kulturního centra se tak sešlo množství 
pohádkových  bytost í ,  zvířátek  i 
superhrdinů. Děti čekalo krom obvyklého 
a oblíbeného řádění a tance několik 
soutěží a her a lákavá tombola.                                                                                                                                    

Město Kasejovice 
zve širokou veřejnost na 

Americkou armádou a příjezdu Českoslo-
venské samostatné obrněné brigády

v neděli 6. května 2018 
8.30 - 9.30 hod. 

ź Položení věnců u Památníku 
obětem 2. světové války

ź Konvoj vojenských historických 
vozidel na náměstí

OSLAVY 
OSVOBOZENÍ
KASEJOVIC

V Nové Vsi se koleduje v neděli

I když byly letošní Velikonoce studené a větrné, novovesští chasníci si koledu nene-
chali ujít. Možná, že vás zaskočí nadpis mého článku. Hned to vysvětlím. Často 
jsem psávala o akcích novovesské Mladinečky. Mezi její tradiční akce patří i 

nedělní velikonoční koledování.
Tato tradice se u nás už slaví nejméně 20 let. Naši junáci se obléknou do plzeňského 

kroje, což jsou žluté, po kolena dlouhé kalhoty, bílé punčochy, bílá košile a modrá 
„opentlená“ vesta. Na hlavě je zdobí beranička. Je jedno, zda je slunce či padá sníh, ani 
déšť jim nevadí. Z venku vždycky vypadají parádně. Avšak podle stupně venkovní 
teploty mají pod košilemi různé tepelné vycpávky, aby jejich junácká těla nenachladla. 
A než se dostanu k tomu, proč u nás koledují v neděli, podotýkám, že našim junákům je 
teď něco mezi 65 až 80 lety. A teď to podstatné. Kdo z chlapů chodil velikonoční kole-
dou ví, jak chudáci koledníci nakonec vypadají. A jsme u toho, proč se v Nové Vsi 
koleduje v neděli, když všude jinde o velikonočním pondělí.

Unavení junáci jak domácí, tak zdomáčtělí chalupáři, před léty, na začátku této 
tradice, většinou ještě chodili do práce. Jak by asi vypadala jejich cesta autem do Pra-
hy, do Plzně anebo jen do práce v Oselcích? A tak se ustanovil den koledování na neděli 
a pondělí bylo určeno k „rehabilitaci“ tělesné schránky. Nejenom, že si zvyklo těch pár 
obyvatel naší obce a všichni chalupáři, ale i spousta dětí, které na Velikonoce přijíždí, 
vzala tento „dědkovský“ zvyk za své a zkrátka chodí na koledu také v neděli. Ještě se 
sluší dodat, že ukončení obchůzky končí vždy u Boříků na chaloupce. Tam se u klavíru 
se všemi přáteli Mladinečky zpívá většinou až do podvečerních hodin, dokud hlasy 
slouží a žaludek stačí pobrat vše snědené a vypité.
     Letošní Velikonoce, jak už jsem psala, byly studené. Ale co do prožitého veselí a 
společné radosti se zařadily mezi nejzdařilejší.
                                                                       A. Cibulková
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Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 20.30
Neděle - 11.30 - 19.00

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

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

e dnech 4. - 9. února jsme se Vzúčastnili lyžařského kurzu na 
Zadově. Byl to suprový a 

nezapomenutelný zážitek. 
Paní učitelky si pro nás kromě 

lyžování připravily hromadu aktivit – 
vzaly nás na Horskou službu, kde jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých věcí, třeba 
jakou mají záchranáři výbavu a jak 
zasahují. Dále nás vzaly na bowling a na 
velice dlouhou a namáhavou vycházku 
po okolí Zadova (cca 2 km!). Každý 
večer nás čekala přednáška, kde jsme se 
dozvěděli informace o historii lyžování, 
výstroji i výzbroji a o první pomoci.

Tento lyžařský kurz jsme si všichni 
moc užili hlavně díky našim skvělým 
paním učitelkám.
         G. Rousová a L. Bártová, 7. třída

Lyžařský výcvik

Město Kasejovice zve srdečně na 

Tradiční pouť v Boučku 

v neděli 29. dubna 2018 od 11.30 hod. 

MŠE SVATÁ v kapli 
Poté posezení s hudbou Brumendo.

Občerstvení zajištěno.

                                 Zveme na

Pálení čarodějnic
v pondělí 30. dubna 2018 

od 18.30 hod.

Hranice bude zapálena po setmění, 
v cca 20 hod. Občerstvení zajištěno.

ne 15. března  měli žáci I. stupně Dnaší školy možnost zažít 3D 
projekce v planetáriu a nemuseli 

kvůli tomu dojíždět do Plzně či Prahy. 
Planetárium totiž  zavítalo za námi. Ve 
školní tělocvičně nafoukl lektor velkou 
projekční kupoli, do které žáci a učitelé 
umístili žíněnky, zapnul se dataprojektor 
na 3D promítání a program mohl začít. 
Dětem se nad hlavou promítaly zázraky 
přírody, informace o vesmíru, původu 
života… Jednotlivé programy byly skvě-
le upravené pro konkrétní věkovou kate-
gorii a doprovázel je velmi poutavý 
výklad lektora. Celý výukový program 
se setkal s velkým zájmem dětí i učitelů.
     Pavlína Jandošová, učitelka ZŠ   
                                            Kasejovice

Do školy zavítalo mobilní planetárium
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rvní světová válka – léta zkázy a bolesti. Tak se jmenuje výstava, kterou v úterý P20. března navštívili žáci druhého stupně kasejovické základní školy v prosto-
rách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Pro mladé návštěvníky a 

jejich pedagogický doprovod zde byl připraven edukační program.
Prostřednictvím lektora byly žákům připomenuty nejen faktografické údaje spoje-

né s vypuknutím, průběhem a koncem první světové války, které obvykle slýchají ve 
školních lavicích, ale žáci rovněž získali plastický obraz života lidí před vypuknutím a 
v průběhu války. Mladí návštěvníci si tak mohli udělat představu o tom, kolik lidé 
v průměru vydělávali peněz v roce 1914, co si za ně mohli koupit, a jak se situace v 
tomto ohledu změnila o tři roky později, tedy v roce 1917. Žáci sami měli možnost 
obléknout se do vojenské uniformy včetně tzv. plné polní, vidět na vlastní oči předměty 
denní potřeby běžného vojáka apod. Situaci na bojišti dokresloval model dobového 
zákopu doprovázený zvukovými efekty. Procházka jednotlivými sály provedla žáky 
dobou od vypuknutí první světové války až k pádu Rakouska–Uherska a utváření 
následnických států. V rámci výstavy byla pro žáky připravena shrnující lístková bro-
žura nazvaná Mizérie Velké války. Zhlédnutím výstavy získali žáci ucelený pohled na 
události tohoto celosvětového válečného konfliktu. 
                                                    Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

 Žáci navštívili výstavu o první světové válce

ítězky školního kola recitační Vsoutěže se 7. března zúčastnily 
okresního kola  přehlídky 

dětských recitátorů v DDM Blovice. 
V I. kategorii (2. – 3. ročník ZŠ) se 

zúčastnila Tereza Tesařová a Miriam 
Bajzová, která nakonec získala 1. místo 
s postupem do krajského kola. V II. 
kategorii (4. – 5. ročník ZŠ) získala 
1. místo bez postupu do krajského kola 
Zuzana Cinová a čestné uznání poroty 
Eliška Kotěšovcová. Ve III. kategorii 
(6. – 7. ročník ZŠ) se pak soutěže 
zúčastnily Evelína Matějovská a Žaneta 
Chvátalová. 

Děkujeme žákyním za vzornou 
reprezentaci naší školy a Miriam 
Bajzové přejeme mnoho úspěchů v 
krajském kole recitační soutěže, které se 
uskuteční 9. dubna 2018 v Horšovském 
Týně.

Pavlína Jandošová, 
         učitelka ZŠ Kasejovice

ruhé pololetí školního roku jsme zahájili masopustními přípravami. Vyzdobili Djsme třídu a okna a připravovali se na maškarní bál, který se konal 14. února. 
Navštívili nás: kouzelnice a čaroděj, kouzelná kočička, princezna, zdravotní 

sestřička, opraváři, Červená Karkulka, pirát, víla, fotbalista a další pohádkové postavy. 
Masky soutěžily, hrály hry i tancovaly. 

Začátek března jsme věnovali výrobě přáníček a dárečků k MDŽ. Děti ze  3. odděle-
ní ŠD navštívily klientky v domě s pečovatelskou službou, popřály jim, předaly přání a 
dárečky a potěšily pásmem básniček.	 	 	 	 	 	 	

Při příležitosti Měsíce knihy jsme se zúčastnili besedy v kasejovické knihovně, 
kterou pro děti připravila paní Matějovská. Poslechli jsme si úryvky z knihy Lapuťák a 
kapitán Adorabl od spisovatele Dominika Landsmana. Děti pak hledaly rozdíly v obrá-
zcích, zahrály si hru Na ostrovy a vysloužily si za to odměnu. Beseda se všem moc líbi-
la, knížku si v družině určitě přečteme, protože jsme zvědaví, jak to všechno dopadne.	 	

Téměř celý březen jsme se  připravovali  na Velikonoce. Vyráběli jsme, jako pokaž-
dé, přáníčka, velké kraslice z kartonu a špuntů a zdobili je stužkami, látkovými kytička-
mi, sisalovou trávou a barevnými peříčky. Dále slepičky z bílého vlnitého kartonu a 
bílých peříček i  slepičky jako zápich a malovali ovečky na rozkvetlé louce. V posle-
dním týdnu před Velikonocemi došlo také na vyfouklá vajíčka, která jsme zdobili lakem 
na nehty nalitým do vody.	

A aby dětem rychleji uběhlo čekání na „šlupání „ a koledování , v pondělí 26. 3. 
jsme se po obědě všichni přesunuli do sálu kulturního centra na divadelní představení 
pro školní družiny „Vodnická pohádka“ , které zahráli členové plzeňského divadla 
Řimbaba. V pohádce si nejenom zahrály dvě děti z družiny, ale do děje se zapojily 
všechny děti, a to hlavně tancem. Představení se všem moc líbilo a už teď se těšíme na 
další, které plánujeme na podzim příštího školního roku.

                                                                          Šárka Vocelková

Začátek jara ve školní družině
Recitační soutěž 

má svého vítěze

Slavnosti svobody Plzeň

3. – 6. května 2018 

dálosti odehrávající se na začátku Ukvětna roku 1945 si jako každý rok 
Plzeň připomene Slavnostmi svo-

body, tradiční akcí s bohatým vojensko-
historickým a kulturním programem. Osla-
vy osvobození americkou armádou se usku-
teční od čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy 
vyvrcholí vzpomínkovým setkáním u 
památníku Díky, Ameriko!, kterému se po 
dvou letech vrací jeho původní podoba.  
Hlavnímu programu bude předcházet 1. 
května v lochotínském amfiteátru koncert 
slavné kapely The Australian Pink Floyd 
Show s nesmrtelnou hudbou legendární 
kapely Pink Floyd v doprovodu nejmoder-
nějších světelných efektů a animací.
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Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 20.30
Neděle - 11.30 - 19.00

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

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
ve 12 hod.,  je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

e dnech 4. - 9. února jsme se Vzúčastnili lyžařského kurzu na 
Zadově. Byl to suprový a 

nezapomenutelný zážitek. 
Paní učitelky si pro nás kromě 

lyžování připravily hromadu aktivit – 
vzaly nás na Horskou službu, kde jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavých věcí, třeba 
jakou mají záchranáři výbavu a jak 
zasahují. Dále nás vzaly na bowling a na 
velice dlouhou a namáhavou vycházku 
po okolí Zadova (cca 2 km!). Každý 
večer nás čekala přednáška, kde jsme se 
dozvěděli informace o historii lyžování, 
výstroji i výzbroji a o první pomoci.

Tento lyžařský kurz jsme si všichni 
moc užili hlavně díky našim skvělým 
paním učitelkám.
         G. Rousová a L. Bártová, 7. třída

Lyžařský výcvik

Město Kasejovice zve srdečně na 

Tradiční pouť v Boučku 

v neděli 29. dubna 2018 od 11.30 hod. 

MŠE SVATÁ v kapli 
Poté posezení s hudbou Brumendo.

Občerstvení zajištěno.

                                 Zveme na

Pálení čarodějnic
v pondělí 30. dubna 2018 

od 18.30 hod.

Hranice bude zapálena po setmění, 
v cca 20 hod. Občerstvení zajištěno.

ne 15. března  měli žáci I. stupně Dnaší školy možnost zažít 3D 
projekce v planetáriu a nemuseli 

kvůli tomu dojíždět do Plzně či Prahy. 
Planetárium totiž  zavítalo za námi. Ve 
školní tělocvičně nafoukl lektor velkou 
projekční kupoli, do které žáci a učitelé 
umístili žíněnky, zapnul se dataprojektor 
na 3D promítání a program mohl začít. 
Dětem se nad hlavou promítaly zázraky 
přírody, informace o vesmíru, původu 
života… Jednotlivé programy byly skvě-
le upravené pro konkrétní věkovou kate-
gorii a doprovázel je velmi poutavý 
výklad lektora. Celý výukový program 
se setkal s velkým zájmem dětí i učitelů.
     Pavlína Jandošová, učitelka ZŠ   
                                            Kasejovice

Do školy zavítalo mobilní planetárium
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rvní světová válka – léta zkázy a bolesti. Tak se jmenuje výstava, kterou v úterý P20. března navštívili žáci druhého stupně kasejovické základní školy v prosto-
rách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Pro mladé návštěvníky a 

jejich pedagogický doprovod zde byl připraven edukační program.
Prostřednictvím lektora byly žákům připomenuty nejen faktografické údaje spoje-

né s vypuknutím, průběhem a koncem první světové války, které obvykle slýchají ve 
školních lavicích, ale žáci rovněž získali plastický obraz života lidí před vypuknutím a 
v průběhu války. Mladí návštěvníci si tak mohli udělat představu o tom, kolik lidé 
v průměru vydělávali peněz v roce 1914, co si za ně mohli koupit, a jak se situace v 
tomto ohledu změnila o tři roky později, tedy v roce 1917. Žáci sami měli možnost 
obléknout se do vojenské uniformy včetně tzv. plné polní, vidět na vlastní oči předměty 
denní potřeby běžného vojáka apod. Situaci na bojišti dokresloval model dobového 
zákopu doprovázený zvukovými efekty. Procházka jednotlivými sály provedla žáky 
dobou od vypuknutí první světové války až k pádu Rakouska–Uherska a utváření 
následnických států. V rámci výstavy byla pro žáky připravena shrnující lístková bro-
žura nazvaná Mizérie Velké války. Zhlédnutím výstavy získali žáci ucelený pohled na 
události tohoto celosvětového válečného konfliktu. 
                                                    Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

 Žáci navštívili výstavu o první světové válce

ítězky školního kola recitační Vsoutěže se 7. března zúčastnily 
okresního kola  přehlídky 

dětských recitátorů v DDM Blovice. 
V I. kategorii (2. – 3. ročník ZŠ) se 

zúčastnila Tereza Tesařová a Miriam 
Bajzová, která nakonec získala 1. místo 
s postupem do krajského kola. V II. 
kategorii (4. – 5. ročník ZŠ) získala 
1. místo bez postupu do krajského kola 
Zuzana Cinová a čestné uznání poroty 
Eliška Kotěšovcová. Ve III. kategorii 
(6. – 7. ročník ZŠ) se pak soutěže 
zúčastnily Evelína Matějovská a Žaneta 
Chvátalová. 

Děkujeme žákyním za vzornou 
reprezentaci naší školy a Miriam 
Bajzové přejeme mnoho úspěchů v 
krajském kole recitační soutěže, které se 
uskuteční 9. dubna 2018 v Horšovském 
Týně.

Pavlína Jandošová, 
         učitelka ZŠ Kasejovice

ruhé pololetí školního roku jsme zahájili masopustními přípravami. Vyzdobili Djsme třídu a okna a připravovali se na maškarní bál, který se konal 14. února. 
Navštívili nás: kouzelnice a čaroděj, kouzelná kočička, princezna, zdravotní 

sestřička, opraváři, Červená Karkulka, pirát, víla, fotbalista a další pohádkové postavy. 
Masky soutěžily, hrály hry i tancovaly. 

Začátek března jsme věnovali výrobě přáníček a dárečků k MDŽ. Děti ze  3. odděle-
ní ŠD navštívily klientky v domě s pečovatelskou službou, popřály jim, předaly přání a 
dárečky a potěšily pásmem básniček.	 	 	 	 	 	 	

Při příležitosti Měsíce knihy jsme se zúčastnili besedy v kasejovické knihovně, 
kterou pro děti připravila paní Matějovská. Poslechli jsme si úryvky z knihy Lapuťák a 
kapitán Adorabl od spisovatele Dominika Landsmana. Děti pak hledaly rozdíly v obrá-
zcích, zahrály si hru Na ostrovy a vysloužily si za to odměnu. Beseda se všem moc líbi-
la, knížku si v družině určitě přečteme, protože jsme zvědaví, jak to všechno dopadne.	 	

Téměř celý březen jsme se  připravovali  na Velikonoce. Vyráběli jsme, jako pokaž-
dé, přáníčka, velké kraslice z kartonu a špuntů a zdobili je stužkami, látkovými kytička-
mi, sisalovou trávou a barevnými peříčky. Dále slepičky z bílého vlnitého kartonu a 
bílých peříček i  slepičky jako zápich a malovali ovečky na rozkvetlé louce. V posle-
dním týdnu před Velikonocemi došlo také na vyfouklá vajíčka, která jsme zdobili lakem 
na nehty nalitým do vody.	

A aby dětem rychleji uběhlo čekání na „šlupání „ a koledování , v pondělí 26. 3. 
jsme se po obědě všichni přesunuli do sálu kulturního centra na divadelní představení 
pro školní družiny „Vodnická pohádka“ , které zahráli členové plzeňského divadla 
Řimbaba. V pohádce si nejenom zahrály dvě děti z družiny, ale do děje se zapojily 
všechny děti, a to hlavně tancem. Představení se všem moc líbilo a už teď se těšíme na 
další, které plánujeme na podzim příštího školního roku.

                                                                          Šárka Vocelková

Začátek jara ve školní družině
Recitační soutěž 

má svého vítěze

Slavnosti svobody Plzeň

3. – 6. května 2018 

dálosti odehrávající se na začátku Ukvětna roku 1945 si jako každý rok 
Plzeň připomene Slavnostmi svo-

body, tradiční akcí s bohatým vojensko-
historickým a kulturním programem. Osla-
vy osvobození americkou armádou se usku-
teční od čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy 
vyvrcholí vzpomínkovým setkáním u 
památníku Díky, Ameriko!, kterému se po 
dvou letech vrací jeho původní podoba.  
Hlavnímu programu bude předcházet 1. 
května v lochotínském amfiteátru koncert 
slavné kapely The Australian Pink Floyd 
Show s nesmrtelnou hudbou legendární 
kapely Pink Floyd v doprovodu nejmoder-
nějších světelných efektů a animací.
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třední odborné učiliště v Blatné Svybudovalo novou učebnu výpo-
četní techniky. Předmětová komise 

učitelů výpočetní techniky a vedení školy 
se rozhodli investovat do nových počíta-
čových stanic s aktualizovaným soft-
warem a celkové rekonstrukce učebny. 
Celá akce s rozpočtem téměř 700 tis. Kč 
byla financovaná z vlastních zdrojů SOU 
Blatná.

Studenti učebních oborů Elektrikář, 
Autoelektrikář, Automechanik a Opravář 
zemědělských strojů se na počítačích 
zdokonalují v aplikacích Word a Excel. 
Učí se vytvořit graf, tabulku podle normy, 
textový dokument se styly, obsahem, 
vloženými grafy, tabulkami, obrázky, 
textovým polem, záhlavím, stránkováním 
atd. Učí se napsat životopis a motivační 
dopis, oficiální žádosti, např. o pracovní 
místo, kvalitní prezentace v Power Pointu 
i základy počítačové grafiky: úpravu 
digitální fotografie, fotomontáž aj. Učeb-
nu výpočetní techniky někdy užívají stu-

denti při výuce německého, anglického i 
českého jazyka, kdy zpracovávají jazyko-
vé testy. Dále se v učebně zpracovává část 
písemné závěrečné zkoušky, kdy se test 
provádí ve speciálním softwaru a může se 
hned vyhodnotit. Učebnu využívají i uči-
telé autoškoly, studentům se náhodně 
generují testové otázky a mají možnost 
opakovaně kontrolovat své znalosti, než 
budou skládat teoretickou část zkoušky na 
ostro.

Studenti nástavbového studia Podni-
kání v oboru zdokonalují v textovém i 
tabulkovém editoru typografická pravidla, 
formátování. Tvoří normované dopisy, 
pracují se šablonami, tvoří letáky, plakáty, 
hlouběji se seznámí s grafikou včetně 
vektorové. Umí základy práce s databází, 
učí se hromadnou korespondenci. 

Další velká investiční akce do IT vyba-
vení učiliště čeká v tomto roce. Je naplá-
nováno vybudování centrálně spravované 
WiFi sítě v celém areálu školy. Datová síť 
bude posílena a doplněna o bezpečnostní 

prvky podle nejnovějších standardů. Celá 
škola bude připojena do mezinárodní sítě 
vzdělávacích institucí EDUROAM a 
umožní tak žákům i učitelům snadnější 
využívání a sdílení informací. Investice ve 
výši přesahující 1 mil. Kč bude financová-
na z programu IROP.

Nová učebna výpočetní techniky a 
nově vybudovaná datová síť zkvalitní a 
zpříjemní práci studentům učebních obo-
rů, nástavbového studia i učitelům. Vyba-
vení školy v této oblasti plně odpovídá 
požadavkům výuky a současným potře-
bám.                     Aleš Drobník

Rekonstrukce učebny výpočetní techniky v SOU Blatná

Bezděkovská škola

Nakladatelství Machart vydalo 
pro Plzeňský kraj publikaci 
Zaniklé venkovské školy Plzeň-

ského kraje. Kniha se soustřeďuje na 
školy v menších obcích a pokouší se 
zmapovat vývoj některých školních 
budov postavených v Plzeňském kraji 
během  19. století až do třicátých let 20. 
století. V této publikaci je uvedena histo-
rie školy v Bezděkově. 

Před rokem 1875 chodily místní děti 
do školy v Kadově. Obec Bezděkov v 
čele se starostou Petrem Fialou se poku-
sila o zřízení samostatné jednotřídní 
školy, kam by docházely děti z Nezdřeva 
a Zahorčiček. V září 1875 byla zřízena 
samostatná škola, která neměla vlastní 
budovu, proto byla pronajata místnost v 
pohostinství Josefa Majera.  Otevřela se 
v dubnu 1876, navštěvovalo ji 119 dětí. 
Na stavbu budovy  školy bylo předlože-
no mnoho plánů, ale všechny nákladné. 
J. Peřina nechal vypracovat projekt, 
který vyhovoval požadavkům. Stavbu 
vydražil za 4 900 zl. V. Růžička, mistr 
tesařský z Kláštera u Zelené Hory. Stav-
ba byla dokončena 22. září 1878. Zdejší 
školu navštěvovalo příliš dětí (138), 
proto se místní školní rada dohodla, že 
podá žádost o rozšíření školy na 
dvoutřídní (byla zřízena 1880). V roce 
1881 se zde učilo rekordních 155 dětí.

Počet dětí se ve škole stále snižoval. 
O zrušení školy v Bezděkově se jednalo 

již v květnu 1970, ve školním roce 
1971/1972 bylo ve škole pouze osm 
žáků, škola se následně uzavřela. Nyní 
jsou ve škole dva byty a kulturní míst-
nost.

Toto o škole v Bezděkově a mnoho 
dalších zajímavostí se dočtete v uvedené 
publikaci. Kniha Zaniklé venkovské 
školy Plzeňského kraje je neprodejná, 
ale zájemci do ni mohou nahlédnout 
nebo si ji vypůjčit na OÚ v Hradišti.

Škola v Bezděkově se v minulosti 
mnohokrát opravovala a vylepšovala. 
Ani nyní nezůstáváme pozadu a snažíme 
se, aby kulturní místnost, která je využí-
vána, byla pro občany vyhovující. V loň-

ském roce bylo zrekonstruováno sociál-
ní zařízení, letos se podařila oprava 
havarijního stavu podlahy. Původní 
podlaha byla prkenná na dřevěných 
polštářích, uložených v podlahovém 
zásypu, chyběla funkční hydroizolace. 
Podlaha byla v celé ploše demontována 
včetně podkladu. Byl proveden nový 
štěrkový podklad, tepelnou izolaci tvoří 
podlahový polystyren. Vše je zakončené 
keramickou dlažbou. Na  opravu podla-
hy byla poskytnuta účelová finanční 
dotace 150 000,- Kč v rámci titulu 
„Odstraňování havarijních stavů a nalé-
havé potřeby obcí Plzeňského kraje 
2017“ .  

d letošního roku si mohou zájem-Oci o regionální historii širšího 
Nepomucka zakoupit nově též 

v Kasejovicích vlastivědný sborník Pod 
Zelenou Horou. 

Časopis, který má mnohaletou tradici, 
vychází čtyřikrát ročně a vydává jej 
Město Přeštice prostřednictvím Kulturní-
ho a komunitního centra Přeštice ve spo-
lupráci s Městem Nepomuk, Obcí Chano-
vice a nově též Městem Kasejovice. 

Ke koupi bude na městském úřadě a 
v obchodě paní Dany Jakubčíkové za 
cenu 40,- Kč. Je možné si jej také předpla-
tit. Roční předplatné činí 200 Kč.

V prvním čísle tohoto ročníku najdete 
následující příspěvky:

· Karel Škoda a správa velkostat-
ku Žinkovy na přelomu váleč-
ných let 1915 a 1916 (Marie 
Mírková)

· Barokní škola v Přešticích dle 
školního a vyučovacího řádu 
(Michal Tejček)

· Historie zvonů štěnovického 
kostela (Alena Vlčková)

· „Tento  ve lkolepý  průvod 
pohřební z paměti účastníků 
nikdy nevymizí“, K 110. výročí 
úmrtí Josefa Hlávky (Drahomíra 
Valentová)

· Zvyky období Velikonoc (Jiří 
Sankot)

· Velikonoční ohlédnutí (Roman 
Tykal)

Touto formou bychom rádi avizovali 
každé nové číslo časopisu. Současně si 
také dovolujeme vybídnout ke spolupráci 
ty, kdo by měli zájem do něj přispívat. 
V tom případě se obracejte na níže uvede-
nou kontaktní osobu. 
Za redakční radu Vladimír Červenka
e-mail: kasej81@atlas.cz, tel.: 723 985 237.

Dne 10.3. 2018 proběhla v Oselec-
kém šenku oslava Mezinárodní-
ho dne žen. Akce se zúčastnilo 

celkem 58 žen všech věkových kategorií. 
O zábavu se postaraly děti ze ZŠ Kasejo-
vice pod vedením paní učitelky Ivany 
Zoubkové, které společně s ostatními 
rodiči dětí, které vystupovaly v kulturním 
pásmu, patří poděkování za jejich přípra-
vu. K poslechu i tanci hrál pan Velíšek a 
spol. 

Dne 17.3. 2018  se konal v Oseleckém 
šenku  Dětský maškarní bál. Účast 38 
masek.

Dne  30.4. 2018 od 17 hod. jako každý 
rok proběhlo stavění májky na návsi.

Dne 1.4. 2018 se konal v Oselcích již 
několikátý ročník o nejlepší velikonoční 
nádivku – „Oselecký nádivkář“. Tento 
rok se sešlo celkem 12 soutěžících. Vítě-
zem se stal Jan Picka, na druhém místě 
skončil Zdeněk Lederbuch a na místě 
třetím se umístil Radek Lála.    -vh-

Oselecké aktuality

Parta kotouňských koledníků

 

– vlastivědný sborník jižního Plzeňska

Pod Zelenou Horou
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zemědělských strojů se na počítačích 
zdokonalují v aplikacích Word a Excel. 
Učí se vytvořit graf, tabulku podle normy, 
textový dokument se styly, obsahem, 
vloženými grafy, tabulkami, obrázky, 
textovým polem, záhlavím, stránkováním 
atd. Učí se napsat životopis a motivační 
dopis, oficiální žádosti, např. o pracovní 
místo, kvalitní prezentace v Power Pointu 
i základy počítačové grafiky: úpravu 
digitální fotografie, fotomontáž aj. Učeb-
nu výpočetní techniky někdy užívají stu-

denti při výuce německého, anglického i 
českého jazyka, kdy zpracovávají jazyko-
vé testy. Dále se v učebně zpracovává část 
písemné závěrečné zkoušky, kdy se test 
provádí ve speciálním softwaru a může se 
hned vyhodnotit. Učebnu využívají i uči-
telé autoškoly, studentům se náhodně 
generují testové otázky a mají možnost 
opakovaně kontrolovat své znalosti, než 
budou skládat teoretickou část zkoušky na 
ostro.

Studenti nástavbového studia Podni-
kání v oboru zdokonalují v textovém i 
tabulkovém editoru typografická pravidla, 
formátování. Tvoří normované dopisy, 
pracují se šablonami, tvoří letáky, plakáty, 
hlouběji se seznámí s grafikou včetně 
vektorové. Umí základy práce s databází, 
učí se hromadnou korespondenci. 

Další velká investiční akce do IT vyba-
vení učiliště čeká v tomto roce. Je naplá-
nováno vybudování centrálně spravované 
WiFi sítě v celém areálu školy. Datová síť 
bude posílena a doplněna o bezpečnostní 
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škola bude připojena do mezinárodní sítě 
vzdělávacích institucí EDUROAM a 
umožní tak žákům i učitelům snadnější 
využívání a sdílení informací. Investice ve 
výši přesahující 1 mil. Kč bude financová-
na z programu IROP.

Nová učebna výpočetní techniky a 
nově vybudovaná datová síť zkvalitní a 
zpříjemní práci studentům učebních obo-
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požadavkům výuky a současným potře-
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Rekonstrukce učebny výpočetní techniky v SOU Blatná

Bezděkovská škola
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Zaniklé venkovské školy Plzeň-
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školy v menších obcích a pokouší se 
zmapovat vývoj některých školních 
budov postavených v Plzeňském kraji 
během  19. století až do třicátých let 20. 
století. V této publikaci je uvedena histo-
rie školy v Bezděkově. 

Před rokem 1875 chodily místní děti 
do školy v Kadově. Obec Bezděkov v 
čele se starostou Petrem Fialou se poku-
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budovu, proto byla pronajata místnost v 
pohostinství Josefa Majera.  Otevřela se 
v dubnu 1876, navštěvovalo ji 119 dětí. 
Na stavbu budovy  školy bylo předlože-
no mnoho plánů, ale všechny nákladné. 
J. Peřina nechal vypracovat projekt, 
který vyhovoval požadavkům. Stavbu 
vydražil za 4 900 zl. V. Růžička, mistr 
tesařský z Kláštera u Zelené Hory. Stav-
ba byla dokončena 22. září 1878. Zdejší 
školu navštěvovalo příliš dětí (138), 
proto se místní školní rada dohodla, že 
podá žádost o rozšíření školy na 
dvoutřídní (byla zřízena 1880). V roce 
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v obchodě paní Dany Jakubčíkové za 
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– vlastivědný sborník jižního Plzeňska

Pod Zelenou Horou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka - 

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

J
A
R
O

V DUBNU…
Když sluníčko začne hřát, stěhuje se zima 
z vrat. Hurá! Stěhuje se, z dvora letí, radu-
jí se všechny děti! Všichni se těšíme na 
sluníčko, zima a nemoc nás potrápily 
opravdu moc. Celý měsíc březen řádila ve 
školce letos již podruhé chřipka s kašlí-
kem a horečkou. Byly nemocné paní 
učitelky i paní kuchařky. Všichni se těší-
me na sluníčko a teploučko. Vyžene bacíl-
ky, vysuší bahno a mrazík už nebude mít 
takovou sílu. Čeká na nás zahrádka, pís-
koviště, prolézačky se skluzavkou a nové 
venkovní hračky.

CO JSME SI UŽÍVALI
Moc jsme se těšili na masopustní týden 
zakončený maškarním bálem na téma 
,,Sova a její ptačí kamarádi“. Celý týden 
jsme si společně vyráběli masky - zobáč-
ky. Někdo se proměnil v sýkorku, kosa, 
červenku,  špačka, nebo sovičku. 
Maminky  na pátek nachystaly obleček, 
který se hodil pro jednotlivého ptáčka, za 

to jim děkujeme a maškarní mohl začít. 
Maškarní rej s tancem a občerstvením 
jsme si všichni moc užívali a veselými 
písničkami a soutěžemi jsme si zpestřili 
dlouhou zimu.

CO SE POVEDLO
Tradiční  VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČ-
KO s rodiči. Ten, kdo nebyl zrovna 
nemocný, přišel. Bylo to pro nás příjem-
né setkání, nikomu nechyběla zručnost a 
fantazie. Velikonoční věnce a věnečky, 
které vznikaly v našich šikovných rukou, 
přivítaly velikonoční svátky a dlouho 
očekávané  jaro.

NA CO JSME SE TĚŠILI
Každým rokem nás o velikonočních 
svátcích navštěvuje velikonoční zajíček. 
Nezapomněl na nás ani letos. Moc jsme 
se na společné setkání těšili a nacvičovali 
pro něj jarní písničky a koledy. Zajíček 
přišel s pomlázkou a plným košíkem 
velikonočních perníčků, které jsme za 

jarní koledování dostali. S veselými 
koledami jsme navštívili babičky a 
dědečky v DPS a zaměstnance MÚ 
Kasejovice. Letos jsme  jako dáreček pro 
všechny vyráběli barevné slepičky na 
vajíčku. Hody, hody, doprovody, dejte 
vejce malovaný...

UČÍME SE
Svět je plný sluníček... Zkus natáhnout prstí-
ček! Beruška si přiletí pro básničku od dětí.

PRO TATÍNKY NAŠICH DĚTIČEK 
-   KE DNI ZEMĚ  22. 4. 

vyhlašujeme soutěž o nejlepší vyrobenou 
ptačí budku k zavěšení na zahradu mateř-
ské školy „PTAČÍ BUDKA”.
Vyrobené ptačí budky dopravte prosím 
do 22. 4. 2018 do mateřské školy.
Budou /anonymně/ vystaveny a vyhod-
noceny dětmi. Děkujeme za naše ptačí 
kamarády.          Ivana Ledvinová
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Velikonoční obrázky Martina Chaloupky a Kateřiny Bonaventurové

Dne 3. dubna 2018 
již uběhlo 5 let, 
co nás opustil 

tatínek a dědeček 

Vladislav Darda 

Vzpomíná manželka a 
synové s rodinami

ešel se rok s rokem a opět jsou tu Velikonoce. Každoroční Stradicí školní družiny bývá v těchto dnech návštěva seni-
orů v DPS a také pracovníků městského úřadu, kdy všem 

přejeme krásné velikonoční svátky. Několik žáků z první a třetí 
třídy se 28. 3. vydalo do DPS a na MÚ ukázat, co se naučili – 
recitovali básničky a zpívali jarní písničky. Za svou odvahu, ale 
i snahu byli v DPS oceněni  velkým potleskem a velikonočním 
perníčkem. Za necelou hodinku se děti přemístily na městský 
úřad, kde si velikonoční pásmo zopakovaly ještě jednou. I zde 
sklidily velký potlesk a dostaly sladkou odměnu. 
	 	 	
                                           Olga Šoralová, vychovatelka

Velikonoce v DPS a na MÚ

Přední výrobce optiky pro elektronové mikroskopy a vinutých dílů 
přijme do trvalého pracovního 
poměru pracovníky na odděle-
ní elektronové optiky ve výrob-
ním závodě v Kasejovicích a to 
na tyto pozice:

§ Operátor (ka) výroby
§ Domácí pracovnice (montáž drobných dílů – 4 až 8 hodin 

denně) 
§ Obsluha CNC strojů (vhodné i pro absolventy bez před-

chozí praxe)
§ Strojař – nástrojař
§ Elektrotechnik
§ Mistr výroby (elektro)
§ Výrobní ředitel (elektro)

Nabízíme:
§ Jednosměnný provoz
§ Zázemí stabilní společnosti se zahraniční účastí
§ Čisté a tiché pracovní prostředí
§ Firemní kurz AJ zdarma
§ Příspěvek na stravování a penzijní připojištění
§ Jistotu práce v dynamicky se rozvíjejícím oboru
§ Náročnou, ale zároveň zajímavou a nejednotvárnou práci

Přijďte do našeho týmu a pomozme společně pomocí naší optiky 
otevřít bránu do nano-světa a umožnit všem lidem nahlédnout do 
nejmenších struktur hmoty a života na samou hranici lidského 
poznání. 

Kontakt: z.houskova@pvelektronic.com, tel.: 371 595 412                        
Provozovna: 335 44 Kasejovice 389

Virus HIV (zvětšeno asi 500 000x) -  
nemůže být pozorován optickým mikro-
skopem. Průměr viru je přibližně 120 nm. 
Virus by musel být asi pětkrát větší, aby 
byl v nejsilnějším optickém mikroskopu 
viděn stejně jako pouhá malá tečka, 
protože je asi pětkrát menší než vlnová 
délka viditelného světla (400-700 nm). 
Světlo je prostě pro pozorování nano 
objektů příliš velké.Pomocí elektrono-
vých mikroskopů s naší optikou, byl 
například v nedávné době učiněn průlo-
mový způsob léčby AIDS.

Pizerie v Kasejovicích

potřebuje šikovnou, spolehlivou, bystrou 
slečnu či paní, kterou by těšilo podílet se 

na hladkém chodu restaurace. 
Tel: 777 03 13 23.
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ź Prodám rok používanou ložnici - postel s roštem a 
matrací, noční stolek, komoda pod TV a velká šatní skříň. 
Barva: tmavý dub, velmi pěkná. Cena 13 000 Kč. Tel. 731 
459 711, email: lenkavlckova@seznam.cz.

ź Prodám plynový ohřívač vody ARISTON 80 V CS 
TURBO. Obsah 80 l, doba ohřevu 20 min. Cena doho-
dou, dotazy na tel. 727 912 227.

ź Prodám rozkládací sedačku a dvě křesla. dýhované 
mahagonové dveře (2/3 skla) 4 ks, 80 cm a plné 2 ks 60 
cm, koupelnový žebřík, voštinové radiátory a jiné. Zn. 
Celková přestavba bytu. Cena dohodou. Tel. 606 792 
983.

ź Chalupa ke koupi v Řesanicích.  Hledáme  menší 
chalupu se zahrádkou či sadem ke koupi. Tel: 736 724 
667.

ź Prodám levně za půlku nové ceny akumulační kamna M-
7.AK, akumulační kamna M2-AK. Tel. 728 311 248.

ź Prodám overlock Juki, cena dohodou. T el. 777 553 479.

Inzerce...

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

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

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.4.2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.5. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 5/2018 do 30.4.2018.                                         

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

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Alena Jakoubková: Miluji Tě... i s natáčkama
&  Vlastimil Vondruška: Olomoucký bestiář
&  Petr Eidler: Na šábes se nevraždí
&  Dominik Dán: Smrt na druhém břehu
&  Marie Körnerová: Druhý břeh
&  Marie Körnerová: Carolina
&  František Niedl: Ve službách mocných
&  Jan Bauer: Svatý grál
&  Renzo Barsotti: Zvířata kolem nás

Informace z kasejovické knihovny

Řeznictví Rabbit Kasejovice
AKCE 3.4. - 30.4.2018

Vepřové špekáčky vázané 100 gr 8.90 Kč
Kuřecí stehno horní mražené 500 g 19.90 Kč
Krůtí játra mražená  1 kg 49.90 Kč
Kuře 1.500 gr. mražené  1 kg 34.90 Kč

Každý týden akce na vepřové maso i na tel. 371 595 469.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KADEŘNICTVÍ IVETA „U SLEZÁKŮ”

Otevřeno dle objednávek. Tel. 602 763 419.
Těšíme se na Vás.


