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

Již tradiční a oblíbené zpívání koled s Českým rozhlasem se letos opravdu 
vydařilo. Přispěla k tomu jednak pořádná sněhová nadílka, která den před konáním 
vytvořila na kasejovickém náměstí kulisu krásné „ladovské“ zimy a o další se 
postarala tři kasejovická hudební tělesa - soubor Pšeničky pod vedením pana učitele 
Ondruška, místní pěvecký sbor a skupina Brumendo. Ty zahrály a zazpívaly vánoční 
a předvánoční písně. Na kasejovickém náměstí se sešlo celkem 301 účastníků, kteří se 
krátce po 18 hodině pomyslně spojili s dalšími zpívajícími městy (Plzeň, Chlumčany, 
Spálené Poříčí, Přeštice, Hrádek u Rokycan, Bělá nad Radbuzou, Blovice, Domažlice, 
Klatovy, Mirošov a Letiny) a společně zanotovali dvě nejznámější koledy Nesem vám 
noviny a Narodil se Kristus Pán. A jelikož bylo na nule, přišel k chuti výborný svařák, 
případně teplá klobása. 

Díky patří všem, kdo se podíleli na této akci: SDH Kasejovice, Brumendo, Karel 
Pavelec, Pšeničky a pěvecký sbor a pak také děti, které pomáhaly rozdávat pamětní listy.

      Dana Matějovská

Zpívání koled na zasněženém náměstí SLOVO STAROSTKY

Milí přátelé, 
posledním prosincovým dnem 

skončil tzv. „osmičkový rok“. Rok, ve 
kterém jsme s i  př ipomněl i  řadu 
historických okamžiků od vzniku 
Československa v roce 1918, přes roky 
1938, 1948 a 1968 včetně neblahých 
událostí,  které se v těchto letech 
odehrály. Prvním lednovým dnem se nám 
otevřel rok 2019, ve kterém si budeme 
připomínat vypuknutí druhé světové 
války v roce 1939 či sametovou revoluci 
z roku 1989, od které letos uběhne přesně 
třicet let. 

Poslední týdny uplynulého roku nás 
bezpochyby vedly k zamyšlení nad tím, 
co vše se nám podařilo nejen naplánovat, 
ale i zrealizovat. O tom, jak probíhal rok 
2018 v Kasejovicích, jsme naše čtenáře 
pravidelně informovali na stránkách 
Kasejovických novin a webových strán-
kách města. Rok 2018 se v Kasejovicích 
a spádových obcích nesl v duchu rozma-
nitých společenských, kulturních, spor-
tovních a v neposlední řadě stavebních 
akcí. Velké oblibě se těšila zejména setká-
ní rodáků v Újezdě a Podhůří či oslavy 
100. výročí vzniku republiky. Ze staveb-
ních akcí si můžeme připomenout např. 
opravu Jánského náměstí v Kasejovicích, 
která bude pokračovat i letošním roce. 

Abychom tradičně jenom nebilanco-
vali, dovolte mi, abych Vás, milí přátelé, 
seznámila s akcemi, které v Kasejovicích 
plánujeme na rok 2019. Kromě dokonče-
ní rekonstrukce horní části Jánského 
náměstí by město Kasejovice chtělo 
provést opravu chodníku ke zdravotní-
mu středisku od křižovatky na Polánku 
a podél železniční tratě pro pěší v délce 
397 metrů. Dále má město v plánu opra-
vu oplocení víceúčelového hřiště, které 
je součástí sportovního areálu v bezpro-
střední blízkosti školy, nákup nového 
automobilu pro dům s pečovatelskou 
službou a podobně jako v minulosti opra-
vu místních komunikací. 

Stejně jako v předchozích letech bude 
město k realizaci dalších akcí maximálně 
využívat nejrůznějších dotačních titulů, 
do kterých bude předkládat projektové 
žádosti. V případě, že město Kasejovice 
získá potřebné finanční prostředky, má 
v plánu realizovat i rekonstrukci čistírny 

(dokončení na straně 3)
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Milí občané Kasejovic a okolí, 
vyzvedněte si na radnici 
zdarma měsíční kalendář 
s kresbami Stanislava Hrbka. 
Kalendář je možné i zakoupit 

na MÚ za 50 Kč. 

Hledají se zájemci 
o komorní hru, 

především na violu, 
violoncelo a piano 

z Kasejovicka, případně 
z jižního Plzeňska. 

Tel. 721 210 899.

i

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź inventarizační komise pro provedení 

inventur majetku Mateřské školy 
Kasejovice a Základní školy Kasejovice

ź odměnu pro ředitelku Základní školy 
Kasejovice a pro ředitelku Mateřské 
školy Kasejovice za splnění význam-
ných a mimořádných úkolů ve 
výchovně vzdělávacím procesu 
během školního roku 2017/2018

ź vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
2parc. č. 505/66 o výměře 267 m  v k.ú. 

Kasejovice dle nového geometrického 
plánu (pozemek oddělen od pozemku 
parc. č. 505/13 a 505/4 v k.ú. Kasejovice)

ź vyhlášení záměru prodeje pozemku 
2parc. č. 1549/6 o výměře 154 m  v k.ú. 

Kasejovice

Souhlasí:
ź s přijetím finančních darů pro Základ-

ní školu Kasejovice ve výši 56 500 Kč 
na potřeby školy a školní družiny a 
s přijetím finančních darů pro Mateř-
skou školu Kasejovice ve výši 30 000 
Kč na nákup vybavení a hraček

ź s návrhem Základní školy Kasejovice 
na vyřazení drobného majetku a 
s návrhem Mateřské školy Kasejovice 
na vyřazení majetku v operativní 
evidenci

ź se změnou platového výměru ředitel-
ky Základní školy Kasejovice

ź s návrhem složení inventarizačních 
komisí pro inventarizaci majetku 
města Kasejovice k 31.12.2018

Bere na vědomí:
ź výroční zprávy Základní školy 

Kasejovice a Mateřské školy Kasejo-
vice za školní rok 2017/2018

ź žádost Základní školy Kasejovice 
o schválení nákupu fotbalových 
branek a doporučuje za tímto účelem 
prověřit možnost získání dotace 
z programu Plzeňského kraje Bez-
pečné branky

ź žádost ČEZ Distribuce, a.s. o prodej 
části pozemku parc. č. 1166/15 o výmě-

2ře cca 21 m  v k.ú. Kasejovice za úče-
lem umístění distribuční trafostanice

ź žádost p. xxx o prodej parc. č. 1153/2, 
1153/3 a 1151/2 v k.ú. Kasejovice za 
účelem výstavby rodinného domu

ź žádost p. xxx o koupi části pozemku 
parc. č. 659/1 v k.ú. Chloumek 
u Kasejovic

Doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice ke 

schválení návrh rozpočtu města 
Kasejovice na rok 2019

ź Zastupitelstvu města Kasejovice ke 
schválení rozpočtový výhled města 
Kasejovice na období 2020 – 2022

ýše a způsob platby za svoz odpadu na Vrok 2019 v Kasejovicích se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2016 ze dne 
12. 9. 2016, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Poplatek  je  spla tný  jednorázově 
nejpozději do konce února 2019 v hotovosti 
nebo převodem na účet města Kasejovice. 
Výše poplatku zůstává beze změny, a to 
420 Kč za osobu přihlášenou v obci k trvalému 
pobytu a 420 Kč pro fyzickou osobu, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo dům, ve kterých není nikdo 
přihlášen k trvalému pobytu.

S úplným zněním vyhlášek je možné 
seznámit se na webových stránkách města 
(www.kasejovice.cz) nebo v podatelně 

Městského úřadu v Kasejovicích.
Známky na popelnici, případně pytle na 

odpad, je možné vyzvednout si na Městském 
úřadě v Kasejovicích v průběhu příslušného 
roku. Platnost jednorázových i celoročních 
známek z roku 2018 končí 31.1.2019. Svoz 
odpadu probíhá v Kasejovicích každý čtvrtek 
v topné sezóně a každý sudý čtvrtek mimo 
topnou sezónu, ve spádových obcích je svoz 
zajištěn celoročně jednou za čtrnáct dní v sudé 
čtvrtky. Popelnice musí být označeny 
příslušnou známkou (viz tabulka).

Upozornění: Komunální odpad je možné 
shromažďovat pouze v typizovaných sběrných 
nádobách (popelnicích) o objemu 110 – 120 
litrů, v barvě šedé nebo černé, případně 
v igelitových pytlích dodaných svozovou 
firmou. Popelnice o vyšším objemu nebudou 
vyváženy!

Počet osob 
s trvalým 
bydlištěm

Poplatek Známka Celoroční 
známka 1x za 14 
dní u 1 - 2 osob 

nebo 
chalupářů

  1 osoba
  nebo chalupář

    420,- 5 jednorázových známek nebo 4 pytle 1 260,-

  2 osoby     840,- 10 jednorázových známek nebo 8 pytlů 1 260,-

  3 osoby 1 260,- 1celoroční známka (svoz 1x za 14 dní) -

  4 osoby a více 1 680,- 1 celoroční známka (svoz 1x za 14 dní) -

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019

Podle zájmu lze zakoupit další typ známky 
(platí pouze pro Kasejovice):
2 100 Kč – kombinovaná známka (42 svozů za 
rok), svoz 1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě

Informace pro platby převodem z účtu:
Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2019
Variabilní symbol: 15
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení
Specifický symbol:  
Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: čp. 

                   200 = 10200)
Řesanice     20 + číslo popisné
Újezd          30 + číslo popisné
Chloumek   40 + číslo popisné
                    4010 + číslo evidenční
Polánka       50 + číslo popisné
Podhůří       60 + číslo popisné
Kladrubce   70 + číslo popisné
                    7010 + číslo evidenční
Přebudov     80 + číslo popisné
                    8010 + číslo evidenční  

Zastupitelé Obce Hradiště 
a zaměstnanci obecního 

úřadu 
přejí všem občanům příjemné 

prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 2019. 

Pozn. red.: Toto přání Obecního úřadu 
H r a d i š t ě  z v e ř e j ň u j i  s  o m l u v o u 
za opomenutí, bylo zasláno již do prosinco-
vých novin.                Dana Matějovská

Na jaře letošního roku byla podána na 
KÚ PK žádost o dotace z programu 
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí PK 2018 na opravu střechy 
budovy bývalé prodejny v Bezděkově. 
Obec Hradiště byla zařazena v tomto 
dotačním titulu jako první náhradník. 
Z důvodu odstoupení od dotace schvále-
ným příjemcem došlo k uvolnění částky 
200.000,- Kč. Obec Hradiště, jako schvále-
ný náhradník tohoto dotačního programu, 
mohla uvolněné finanční prostředky čer-
pat. Hned začátkem listopadu začali pokrý-
vači s opravou střechy. Byly vyměněny 
latě, dána folie a nová střešní krytina. Také 
byly provedeny všechny související klem-
pířské práce. Celkové náklady na opravu 
střechy jsou 228.517,- Kč. Stavba byla 
dokončena a předána v polovině listopadu. 

Jaroslava Ladmanová, 
                   starostka Obce Hradiště

 Oprava střechy v Bezděkově 

ečovatelská služba je terénní služba, Pkterá se poskytuje osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. Poskytuje se 
osobám, které jsou odkázány na pomoc 
druhých při péči o sebe a svoji domácnost 
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí 
a nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.
Jde o:
ź Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu - pomoc při 
oblékání a svlékání, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc 
při podávání jídla a pití

ź Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu = pomoc při úkonech osobní 
hygieny, pomoc při základní péči 
o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

ź Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy = dovoz oběda, 
pomoc při přípravě a podání jídla 
a pití - občané z okolních obcí mohou 
také tuto službu využívat za předpo-
kladu, že jejich OÚ budou na dovoz 
přispívat.

ź Pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti = běžný úklid a údržba domácnosti, 
mytí oken, velký úklid, příprava 
topiva, donáška vody, nákupy, různé 
pochůzky, velký nákup, praní 
a žehlení prádla

ź Základní sociální poradenství

Úhrada za poskytování pečovatelské 
služby:
ź úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonu

ź praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg

V případě zájmu se můžete informovat na 
MÚ Kasejovice osobně, nebo telefonic-
ky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Nabídka pečovatelské služby

Setkání důchodců z Kasejovic a okolí 
proběhne ve středu 13. února 2019 od 14 hod. 
v sále Kulturně společenského centra Kasejovice.

Těšit se můžete na vystoupení dětí z mateřské, základní i umělecké školy, 
výborné občerstvení a Malou muziku Nauše Pepíka.

Plánovaný svoz:  
Kladrubce - odjezd ve 13. 15 hod. z návsi, Řesanice - 13.30 hod., 

Újezd - 13. 40 hod. 
Pro ostatní obce bude svoz zajištěn též - po domluvě 

na městském úřadě Kasejovice.

rybníka, opravu stodoly u bývalého špý-
charu u nádraží a opravu vnitřních 
prostor radnice, která by měla spočívat 
v zateplení půdy, opravě oken, rekon-
strukci elektřiny, počítačové sítě a výmě-
ně podlahovin. 

Nadále bude město udržovat velmi 
dobrou spolupráci s místními školami – 
mateřskou a základní, a místními spolky 
a sdruženími, které se významnou měrou 
podílejí na kulturním, společenském 
a sportovním životě v Kasejovicích 
a spádových obcích. 

Proto mi závěrem dovolte, abych 
všem, kdo se na realizaci akcí v uplynu-
lém roce podíleli a přispěli tak ke zkvalit-
nění a obohacení života na venkově, 
jménem vedení města poděkovala. Záro-
veň bych všem občanům chtěla do roku 
2019 popřát hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů a mnoho chvil naplněných pokojem a 
radostí. 

          Marie Čápová,
          starostka města Kasejovice 

SLOVO STAROSTKY
(dokončení nze strany 1)
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Milí občané Kasejovic a okolí, 
vyzvedněte si na radnici 
zdarma měsíční kalendář 
s kresbami Stanislava Hrbka. 
Kalendář je možné i zakoupit 

na MÚ za 50 Kč. 

Hledají se zájemci 
o komorní hru, 

především na violu, 
violoncelo a piano 

z Kasejovicka, případně 
z jižního Plzeňska. 

Tel. 721 210 899.

i

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź inventarizační komise pro provedení 

inventur majetku Mateřské školy 
Kasejovice a Základní školy Kasejovice

ź odměnu pro ředitelku Základní školy 
Kasejovice a pro ředitelku Mateřské 
školy Kasejovice za splnění význam-
ných a mimořádných úkolů ve 
výchovně vzdělávacím procesu 
během školního roku 2017/2018

ź vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
2parc. č. 505/66 o výměře 267 m  v k.ú. 

Kasejovice dle nového geometrického 
plánu (pozemek oddělen od pozemku 
parc. č. 505/13 a 505/4 v k.ú. Kasejovice)

ź vyhlášení záměru prodeje pozemku 
2parc. č. 1549/6 o výměře 154 m  v k.ú. 

Kasejovice

Souhlasí:
ź s přijetím finančních darů pro Základ-

ní školu Kasejovice ve výši 56 500 Kč 
na potřeby školy a školní družiny a 
s přijetím finančních darů pro Mateř-
skou školu Kasejovice ve výši 30 000 
Kč na nákup vybavení a hraček

ź s návrhem Základní školy Kasejovice 
na vyřazení drobného majetku a 
s návrhem Mateřské školy Kasejovice 
na vyřazení majetku v operativní 
evidenci

ź se změnou platového výměru ředitel-
ky Základní školy Kasejovice

ź s návrhem složení inventarizačních 
komisí pro inventarizaci majetku 
města Kasejovice k 31.12.2018

Bere na vědomí:
ź výroční zprávy Základní školy 

Kasejovice a Mateřské školy Kasejo-
vice za školní rok 2017/2018

ź žádost Základní školy Kasejovice 
o schválení nákupu fotbalových 
branek a doporučuje za tímto účelem 
prověřit možnost získání dotace 
z programu Plzeňského kraje Bez-
pečné branky

ź žádost ČEZ Distribuce, a.s. o prodej 
části pozemku parc. č. 1166/15 o výmě-

2ře cca 21 m  v k.ú. Kasejovice za úče-
lem umístění distribuční trafostanice

ź žádost p. xxx o prodej parc. č. 1153/2, 
1153/3 a 1151/2 v k.ú. Kasejovice za 
účelem výstavby rodinného domu

ź žádost p. xxx o koupi části pozemku 
parc. č. 659/1 v k.ú. Chloumek 
u Kasejovic

Doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice ke 

schválení návrh rozpočtu města 
Kasejovice na rok 2019

ź Zastupitelstvu města Kasejovice ke 
schválení rozpočtový výhled města 
Kasejovice na období 2020 – 2022

ýše a způsob platby za svoz odpadu na Vrok 2019 v Kasejovicích se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2016 ze dne 
12. 9. 2016, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Poplatek  je  spla tný  jednorázově 
nejpozději do konce února 2019 v hotovosti 
nebo převodem na účet města Kasejovice. 
Výše poplatku zůstává beze změny, a to 
420 Kč za osobu přihlášenou v obci k trvalému 
pobytu a 420 Kč pro fyzickou osobu, která má 
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo dům, ve kterých není nikdo 
přihlášen k trvalému pobytu.

S úplným zněním vyhlášek je možné 
seznámit se na webových stránkách města 
(www.kasejovice.cz) nebo v podatelně 

Městského úřadu v Kasejovicích.
Známky na popelnici, případně pytle na 

odpad, je možné vyzvednout si na Městském 
úřadě v Kasejovicích v průběhu příslušného 
roku. Platnost jednorázových i celoročních 
známek z roku 2018 končí 31.1.2019. Svoz 
odpadu probíhá v Kasejovicích každý čtvrtek 
v topné sezóně a každý sudý čtvrtek mimo 
topnou sezónu, ve spádových obcích je svoz 
zajištěn celoročně jednou za čtrnáct dní v sudé 
čtvrtky. Popelnice musí být označeny 
příslušnou známkou (viz tabulka).

Upozornění: Komunální odpad je možné 
shromažďovat pouze v typizovaných sběrných 
nádobách (popelnicích) o objemu 110 – 120 
litrů, v barvě šedé nebo černé, případně 
v igelitových pytlích dodaných svozovou 
firmou. Popelnice o vyšším objemu nebudou 
vyváženy!

Počet osob 
s trvalým 
bydlištěm

Poplatek Známka Celoroční 
známka 1x za 14 
dní u 1 - 2 osob 

nebo 
chalupářů

  1 osoba
  nebo chalupář

    420,- 5 jednorázových známek nebo 4 pytle 1 260,-

  2 osoby     840,- 10 jednorázových známek nebo 8 pytlů 1 260,-

  3 osoby 1 260,- 1celoroční známka (svoz 1x za 14 dní) -

  4 osoby a více 1 680,- 1 celoroční známka (svoz 1x za 14 dní) -

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019

Podle zájmu lze zakoupit další typ známky 
(platí pouze pro Kasejovice):
2 100 Kč – kombinovaná známka (42 svozů za 
rok), svoz 1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě

Informace pro platby převodem z účtu:
Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2019
Variabilní symbol: 15
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno a příjmení
Specifický symbol:  
Kasejovice 10 + číslo popisné (příklad: čp. 

                   200 = 10200)
Řesanice     20 + číslo popisné
Újezd          30 + číslo popisné
Chloumek   40 + číslo popisné
                    4010 + číslo evidenční
Polánka       50 + číslo popisné
Podhůří       60 + číslo popisné
Kladrubce   70 + číslo popisné
                    7010 + číslo evidenční
Přebudov     80 + číslo popisné
                    8010 + číslo evidenční  

Zastupitelé Obce Hradiště 
a zaměstnanci obecního 

úřadu 
přejí všem občanům příjemné 

prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů 

v novém roce 2019. 

Pozn. red.: Toto přání Obecního úřadu 
H r a d i š t ě  z v e ř e j ň u j i  s  o m l u v o u 
za opomenutí, bylo zasláno již do prosinco-
vých novin.                Dana Matějovská

Na jaře letošního roku byla podána na 
KÚ PK žádost o dotace z programu 
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí PK 2018 na opravu střechy 
budovy bývalé prodejny v Bezděkově. 
Obec Hradiště byla zařazena v tomto 
dotačním titulu jako první náhradník. 
Z důvodu odstoupení od dotace schvále-
ným příjemcem došlo k uvolnění částky 
200.000,- Kč. Obec Hradiště, jako schvále-
ný náhradník tohoto dotačního programu, 
mohla uvolněné finanční prostředky čer-
pat. Hned začátkem listopadu začali pokrý-
vači s opravou střechy. Byly vyměněny 
latě, dána folie a nová střešní krytina. Také 
byly provedeny všechny související klem-
pířské práce. Celkové náklady na opravu 
střechy jsou 228.517,- Kč. Stavba byla 
dokončena a předána v polovině listopadu. 

Jaroslava Ladmanová, 
                   starostka Obce Hradiště

 Oprava střechy v Bezděkově 

ečovatelská služba je terénní služba, Pkterá se poskytuje osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení. Poskytuje se 
osobám, které jsou odkázány na pomoc 
druhých při péči o sebe a svoji domácnost 
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí 
a nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.
Jde o:
ź Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu - pomoc při 
oblékání a svlékání, pomoc při 
přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc 
při podávání jídla a pití

ź Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu = pomoc při úkonech osobní 
hygieny, pomoc při základní péči 
o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

ź Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy = dovoz oběda, 
pomoc při přípravě a podání jídla 
a pití - občané z okolních obcí mohou 
také tuto službu využívat za předpo-
kladu, že jejich OÚ budou na dovoz 
přispívat.

ź Pomoc při zajištění chodu domácnos-
ti = běžný úklid a údržba domácnosti, 
mytí oken, velký úklid, příprava 
topiva, donáška vody, nákupy, různé 
pochůzky, velký nákup, praní 
a žehlení prádla

ź Základní sociální poradenství

Úhrada za poskytování pečovatelské 
služby:
ź úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonu

ź praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg

V případě zájmu se můžete informovat na 
MÚ Kasejovice osobně, nebo telefonic-
ky na č. 371 595 227; 734 577 844.

Nabídka pečovatelské služby

Setkání důchodců z Kasejovic a okolí 
proběhne ve středu 13. února 2019 od 14 hod. 
v sále Kulturně společenského centra Kasejovice.

Těšit se můžete na vystoupení dětí z mateřské, základní i umělecké školy, 
výborné občerstvení a Malou muziku Nauše Pepíka.

Plánovaný svoz:  
Kladrubce - odjezd ve 13. 15 hod. z návsi, Řesanice - 13.30 hod., 

Újezd - 13. 40 hod. 
Pro ostatní obce bude svoz zajištěn též - po domluvě 

na městském úřadě Kasejovice.

rybníka, opravu stodoly u bývalého špý-
charu u nádraží a opravu vnitřních 
prostor radnice, která by měla spočívat 
v zateplení půdy, opravě oken, rekon-
strukci elektřiny, počítačové sítě a výmě-
ně podlahovin. 

Nadále bude město udržovat velmi 
dobrou spolupráci s místními školami – 
mateřskou a základní, a místními spolky 
a sdruženími, které se významnou měrou 
podílejí na kulturním, společenském 
a sportovním životě v Kasejovicích 
a spádových obcích. 

Proto mi závěrem dovolte, abych 
všem, kdo se na realizaci akcí v uplynu-
lém roce podíleli a přispěli tak ke zkvalit-
nění a obohacení života na venkově, 
jménem vedení města poděkovala. Záro-
veň bych všem občanům chtěla do roku 
2019 popřát hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů a mnoho chvil naplněných pokojem a 
radostí. 

          Marie Čápová,
          starostka města Kasejovice 

SLOVO STAROSTKY
(dokončení nze strany 1)
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Podobně jako v loňském roce uspořá-
dala i letos základní škola tradiční pro-
dejní vánoční výstavu. V pátek 14. prosi-
nce tak byly ve třídě třetího oddělení 
školní družiny k vidění vánoční před-
měty, které vyrobili žáci a učitelé obou 
stupňů školy a jednotlivých oddělení 
školní družiny. V nabídce byl nespočet 
vánočních svícnů, věnců, dekorací, přá-
ní, andělíčků a dalších předmětů. Nechy-
běly ani voňavé perníčky. V průběhu 
pátečního dopoledne a odpoledne zavíta-
ly na výstavu desítky návštěvníků všech věkových kategorií. 
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu 
vánoční výstavy podíleli. 

               Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Vánoční výstava v základní škole

Pozvánka na nový kurz 
Virtuální Univerzity 

třetího věku
 

České dějiny a jejich 
souvislosti - 2. část

Témata:
1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícenství a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

Těchto 6 přednášek nás provede 
českými dějinami 

od 15. do počátku 19. století.

Začínáme již ve středu 30. ledna 2019 
ve 14 hod. v Kulturně společenském 

centru Kasejovice.

Cena kurzu 300 Kč. 
Přihlášky v Obecní knihovně 

Kasejovice.

19. 12. 2018 se kasejovití žáci již tradičně účastnili na půdě 
SOŠ Blatná soutěže Vánoční laťka, tj. soutěže ve skoku 
vysokém. 

Stejně jako v minulém roce se naše děti prezentovaly velmi 
dobrými výkony. Nejúspěšnějšími se stali Evelína Matějovská a 
Dominik Palečko. Oba zvítězili ve své kategorii: Evelína 
Matějovská zvítězila skokem vysokým 136 cm, Dominik 
Palečko vyhrál skokem vysokým 148 cm. Dobrými výkony 
potěšili i ostatní: Maruška Červená 124 cm, Bára Levá 112 cm, 
Matěj Merhout 124 cm. Všem zúčastněným děkuji za vzornou 
reprezentaci školy.
    Jaroslava Mlsová

Vánoční laťka

Dne 24. 12. 2018 od 21 hod. se konalo tradiční zpívání koled u Kloubovky 
v Kotouni. Účast kolem 50 občanů. Poděkování patří „tahounům“ této akce, rodině 
Zoubků z Kotouně č. p. 97, rodině Klímů z Oselec, Kuldů z Kotouně a dalším, kteří se 
na této akci  každoročně podílí.

Kolem 35 účastníků půlnočního Novoročního přípitku před OÚ v Oselcích vidělo 
půlnoční ohňostroj a na Nový rok si připili svařeným vínem. 

Dne 1. 1. 2019  se ve  13.00 hod. sešlo na dvoře Obecního šenku v Oselcích 34 
účastníků Novoročního pochodu.  Trasa vedla z Oselec kolem rybníka Hrozný, pod 
„Hájem“ do Nové Vsi , kde na účastníky čekalo malé občerstvení v podobě čaje a  
koláčků ze sušické pekárny p. Rendla. Pak trasa vedla po silnici zpět do Oselec, kde 
v hospodě čekala hovězí polévka, kterou uvařila „hospodská“ p. Pružincová. Celou 
akci zajistil obecní úřad. Poděkování za přípravu patří všem, kteří se na akci podíleli. 
Celková délka pochodu cca 6,5  km.

      Václav Houlík, starosta obce Oselce

Oselecké aktuality

„Děkujeme za krásně prožitý předvánoční čas...“ Tato 
a další povzbudivá a vlídná slova zapsaná v naší putovní kronice 
nás moc těší. Svědčí o tom, že energie a čas, který jsme 
přípravám vánočního koncertu a výstavy věnovali, splnily svůj 
účel. Chrámový a pěvecký sbor Velkobor jsme již tradičně 
přivítali v našem bezděkovském kostele v sobotu 15. prosince. 
I když se to nezdá, vánoční písničky a koledy si přišla 
poslechnout asi stovka návštěvníků. Neodradil je sníh ani 
nepříjemná zima. V kostele bylo plno, a tak i závěrečný 
děkovný potlesk byl bouřlivý.

Po necelé hodince nás svíčkami osvětlená cesta dovedla do 
vytopené školy. Uši už byly nasycené krásným zpěvem a hud-
bou. Teď přišly na řadu i oči všech přítomných. I když se některé 
vystavované exponáty nachází na naší výstavě pravidelně kaž-
dým rokem,  vždy některý pár očí objeví jejich krásu. Část 
výstavy byla tentokrát věnována vzpomínkám na tzv. Retro 
Vánoce. Rádi jsme zavzpomínali na vánoční čas v letech minu-
lých. Jen našim dětem přišel model tehdejšího vánočního stro-
mečku trochu „mimo, přeplácaný, strašný, úděsný...“ A zazněla 
ještě další slova a pojmenování našeho ústředního motivu retro-
vánočního koutku. Spousta zářivých ozdob, pestrobarevné 
papírové řetězy, prskavky a voskové svíčky na skřipcích, pěno-
vé cukroví. Pamatujete? Takové stromečky prostě byly. A pod 
ním typické dárky pro děti i rodiče. Na slavnostně prostřeném 
stole nechyběl ani smažený kapr s bramborovým salátem 
a prostorem se neslo cinkání svíčkami ozářeného andělského 
zvonění a vánoční koledy z gramofonové desky.

Při procházení výstavy se každý mohl zahřát horkým svařá-
kem a ochutnat napečené dobroty, za které moc děkuji všem 
šikovným pekařkám. Také děkuji za zapůjčené betlémy a všech-
ny zajímavé vánoční kousky, které zdobí naše domácnosti v tak 
krásném čase oslav narození Ježíše Krista. Věřím, že každý 
přítomný se alespoň na malou chvíli zastavil ve svých uspěcha-
ných myšlenkách a vychutnal si ten předvánoční čas, jak bylo 
napsáno na začátku. Děkuji a připojuji i přání všeho dobrého do 
nového roku 2019.

V myšlenkách se mi stále vrací slova jedné z koled: „Starej 
betlém snesenej z půdy oprášíme, ožije světlem, až první svíčky 
zapálíme....“. Tak o dalších Vánocích se těšíme na shledanou.

    Šulcová Olga

Vánoční koncert a výstava v Bezděkově

V posledním školním prosincovém týdnu navštívil děti v 
ŠD očekávaný „Ježíšek“.

Než si děti dárky pod stromečkem rozbalily, musely se 
dobře připravit: vyráběly dárečky domů a na školní vánoční 
výstavu - svícny přírodní i skleněné, stromečky, andílky ze 
špuntů a z notiček, zvonkohry, stojánky a věnečky. Také jsme si 
vyzdobili třídu a připravili adventní kalendář, ze kterého si děti 
vyndávaly různé úkoly: omalovánky, pracovní listy i sladkosti.

Děti z 2. oddělení potěšily krátkým vystoupením dědečky a 
babičky v domě s pečovatelskou službou a navštívily zaměst-
nance městského úřadu.

Pak přišel ten očekávaný den: vánoční besídka. Nejdříve si 
děti vzaly svoje vyrobené svícny z přírodnin a vytvořily z nich 
svítící „Vánoční spirálu“. Před rozbalováním dárků jsme zpíva-

li koledy, pouštěli lodičky z ořechových skořápek i ochutnávali 
přinesené vánoční cukroví . Pod stromečkem děti našly Lego 
i Lego friends, postřehové a didaktické hry, omalovánky, kníž-
ky, panenky, kravičky a koně na farmu, kombajn, auta na písko-
viště a Ježíšek nezapomněl ani na sportovní aktivity – fotbalové 
brankářské rukavice, míče na házení, vybíjenou a fotbal, létající 
talíř, samonafukovací míč, míč PG Ball a rukavice PlayBaard. 

Všechny hračky jsme mohli pořídit díky těmto sponzorům: 
p.Valtová, INTERIORS Kasejovice, P+V ELEKTRONIC spo-
l.s r.o., KLAUS Timber a.s., AGROCHOV Kasejovice – Smoli-
vec, p. Urbanec – KOVÁŘSTVÍ a p. Pojer – TRUHLÁŘSTVÍ. 

Všem jmenovaným děkujeme za finanční podporu a přízeň, 
neboť jen díky nim měly děti i ve škole bohatou nadílku.

                                             Šárka Vocelková

Přestože letošní novoroční pochod 
1.1. 2019 na ČIHADLO byl doprovázen 
slabším deštěm, vyrazilo protáhnout si 
kosti po svátečním sezení přes sto občanů 
z okolí. 

Za účastníky tohoto sedmého ročníku 
zdařilé akce děkujeme tímto všem lidič-
kám z Polánky, kteří každoročně obětují 
svůj volný čas v novém roce a připraví pro 
účastníky pochodu milé novoroční setkání.    

                    Marie Řehořová

Novoroční pochod 

mezi kapkami deště

Vánoční nadílka ve školní družině

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve na 
diaprojekci Petra Nazarova 

Nový Zéland
v pondělí 18. února 2019 od 18 hod.
v sále kulturně společenského centra

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve Vaší 
obci něco mimořádného? Zašlete své pří-
spěvky (článek, fotografie) do Kasejovických 
novin na email. knihovna@kasejovice.cz, tel. 
602 429 346.
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Podobně jako v loňském roce uspořá-
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Těchto 6 přednášek nás provede 
českými dějinami 
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SOŠ Blatná soutěže Vánoční laťka, tj. soutěže ve skoku 
vysokém. 

Stejně jako v minulém roce se naše děti prezentovaly velmi 
dobrými výkony. Nejúspěšnějšími se stali Evelína Matějovská a 
Dominik Palečko. Oba zvítězili ve své kategorii: Evelína 
Matějovská zvítězila skokem vysokým 136 cm, Dominik 
Palečko vyhrál skokem vysokým 148 cm. Dobrými výkony 
potěšili i ostatní: Maruška Červená 124 cm, Bára Levá 112 cm, 
Matěj Merhout 124 cm. Všem zúčastněným děkuji za vzornou 
reprezentaci školy.
    Jaroslava Mlsová

Vánoční laťka

Dne 24. 12. 2018 od 21 hod. se konalo tradiční zpívání koled u Kloubovky 
v Kotouni. Účast kolem 50 občanů. Poděkování patří „tahounům“ této akce, rodině 
Zoubků z Kotouně č. p. 97, rodině Klímů z Oselec, Kuldů z Kotouně a dalším, kteří se 
na této akci  každoročně podílí.

Kolem 35 účastníků půlnočního Novoročního přípitku před OÚ v Oselcích vidělo 
půlnoční ohňostroj a na Nový rok si připili svařeným vínem. 

Dne 1. 1. 2019  se ve  13.00 hod. sešlo na dvoře Obecního šenku v Oselcích 34 
účastníků Novoročního pochodu.  Trasa vedla z Oselec kolem rybníka Hrozný, pod 
„Hájem“ do Nové Vsi , kde na účastníky čekalo malé občerstvení v podobě čaje a  
koláčků ze sušické pekárny p. Rendla. Pak trasa vedla po silnici zpět do Oselec, kde 
v hospodě čekala hovězí polévka, kterou uvařila „hospodská“ p. Pružincová. Celou 
akci zajistil obecní úřad. Poděkování za přípravu patří všem, kteří se na akci podíleli. 
Celková délka pochodu cca 6,5  km.

      Václav Houlík, starosta obce Oselce

Oselecké aktuality

„Děkujeme za krásně prožitý předvánoční čas...“ Tato 
a další povzbudivá a vlídná slova zapsaná v naší putovní kronice 
nás moc těší. Svědčí o tom, že energie a čas, který jsme 
přípravám vánočního koncertu a výstavy věnovali, splnily svůj 
účel. Chrámový a pěvecký sbor Velkobor jsme již tradičně 
přivítali v našem bezděkovském kostele v sobotu 15. prosince. 
I když se to nezdá, vánoční písničky a koledy si přišla 
poslechnout asi stovka návštěvníků. Neodradil je sníh ani 
nepříjemná zima. V kostele bylo plno, a tak i závěrečný 
děkovný potlesk byl bouřlivý.

Po necelé hodince nás svíčkami osvětlená cesta dovedla do 
vytopené školy. Uši už byly nasycené krásným zpěvem a hud-
bou. Teď přišly na řadu i oči všech přítomných. I když se některé 
vystavované exponáty nachází na naší výstavě pravidelně kaž-
dým rokem,  vždy některý pár očí objeví jejich krásu. Část 
výstavy byla tentokrát věnována vzpomínkám na tzv. Retro 
Vánoce. Rádi jsme zavzpomínali na vánoční čas v letech minu-
lých. Jen našim dětem přišel model tehdejšího vánočního stro-
mečku trochu „mimo, přeplácaný, strašný, úděsný...“ A zazněla 
ještě další slova a pojmenování našeho ústředního motivu retro-
vánočního koutku. Spousta zářivých ozdob, pestrobarevné 
papírové řetězy, prskavky a voskové svíčky na skřipcích, pěno-
vé cukroví. Pamatujete? Takové stromečky prostě byly. A pod 
ním typické dárky pro děti i rodiče. Na slavnostně prostřeném 
stole nechyběl ani smažený kapr s bramborovým salátem 
a prostorem se neslo cinkání svíčkami ozářeného andělského 
zvonění a vánoční koledy z gramofonové desky.

Při procházení výstavy se každý mohl zahřát horkým svařá-
kem a ochutnat napečené dobroty, za které moc děkuji všem 
šikovným pekařkám. Také děkuji za zapůjčené betlémy a všech-
ny zajímavé vánoční kousky, které zdobí naše domácnosti v tak 
krásném čase oslav narození Ježíše Krista. Věřím, že každý 
přítomný se alespoň na malou chvíli zastavil ve svých uspěcha-
ných myšlenkách a vychutnal si ten předvánoční čas, jak bylo 
napsáno na začátku. Děkuji a připojuji i přání všeho dobrého do 
nového roku 2019.

V myšlenkách se mi stále vrací slova jedné z koled: „Starej 
betlém snesenej z půdy oprášíme, ožije světlem, až první svíčky 
zapálíme....“. Tak o dalších Vánocích se těšíme na shledanou.

    Šulcová Olga

Vánoční koncert a výstava v Bezděkově

V posledním školním prosincovém týdnu navštívil děti v 
ŠD očekávaný „Ježíšek“.

Než si děti dárky pod stromečkem rozbalily, musely se 
dobře připravit: vyráběly dárečky domů a na školní vánoční 
výstavu - svícny přírodní i skleněné, stromečky, andílky ze 
špuntů a z notiček, zvonkohry, stojánky a věnečky. Také jsme si 
vyzdobili třídu a připravili adventní kalendář, ze kterého si děti 
vyndávaly různé úkoly: omalovánky, pracovní listy i sladkosti.

Děti z 2. oddělení potěšily krátkým vystoupením dědečky a 
babičky v domě s pečovatelskou službou a navštívily zaměst-
nance městského úřadu.

Pak přišel ten očekávaný den: vánoční besídka. Nejdříve si 
děti vzaly svoje vyrobené svícny z přírodnin a vytvořily z nich 
svítící „Vánoční spirálu“. Před rozbalováním dárků jsme zpíva-

li koledy, pouštěli lodičky z ořechových skořápek i ochutnávali 
přinesené vánoční cukroví . Pod stromečkem děti našly Lego 
i Lego friends, postřehové a didaktické hry, omalovánky, kníž-
ky, panenky, kravičky a koně na farmu, kombajn, auta na písko-
viště a Ježíšek nezapomněl ani na sportovní aktivity – fotbalové 
brankářské rukavice, míče na házení, vybíjenou a fotbal, létající 
talíř, samonafukovací míč, míč PG Ball a rukavice PlayBaard. 

Všechny hračky jsme mohli pořídit díky těmto sponzorům: 
p.Valtová, INTERIORS Kasejovice, P+V ELEKTRONIC spo-
l.s r.o., KLAUS Timber a.s., AGROCHOV Kasejovice – Smoli-
vec, p. Urbanec – KOVÁŘSTVÍ a p. Pojer – TRUHLÁŘSTVÍ. 

Všem jmenovaným děkujeme za finanční podporu a přízeň, 
neboť jen díky nim měly děti i ve škole bohatou nadílku.

                                             Šárka Vocelková

Přestože letošní novoroční pochod 
1.1. 2019 na ČIHADLO byl doprovázen 
slabším deštěm, vyrazilo protáhnout si 
kosti po svátečním sezení přes sto občanů 
z okolí. 

Za účastníky tohoto sedmého ročníku 
zdařilé akce děkujeme tímto všem lidič-
kám z Polánky, kteří každoročně obětují 
svůj volný čas v novém roce a připraví pro 
účastníky pochodu milé novoroční setkání.    

                    Marie Řehořová

Novoroční pochod 

mezi kapkami deště

Vánoční nadílka ve školní družině

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve na 
diaprojekci Petra Nazarova 

Nový Zéland
v pondělí 18. února 2019 od 18 hod.
v sále kulturně společenského centra

Děje se kolem Vás něco zajímavého? 
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve Vaší 
obci něco mimořádného? Zašlete své pří-
spěvky (článek, fotografie) do Kasejovických 
novin na email. knihovna@kasejovice.cz, tel. 
602 429 346.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

LEDEN
Leden, první měsíc v roce, ledový, 

jako jeho jméno. Nikomu z nás to ale 
nevadí, těšíme se na sníh, stavění sněhu-
láků a  klouzačky. Společně si říkáme: 
„Leden, leden přikryl vodu ledem, tam 
kde byly louže, tam to pěkně klouže.“

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ VE ŠKOLCE – 
vánoční čas ve školce jsme zahájili ČER-
TOVSKOU NÁVŠTĚVOU s nadílkou 
od Mikuláše a andílka. Všichni jsme se 
na ně moc těšili, zazpívali jsme jim pís-
ničky, a za to, že jsme byli hodní, dostali 
jsme čertovské balíčky. Čertík si nikoho 
do pekla neodnesl a dokonce jsme se 
společně vyfotili.

Adventní tvořeníčko nám připomně-
lo blížící se Vánoce. Společně s rodiči si 
každoročně vyrábíme různé vánoční 
dekorace na dveře, do pokojíčku na 
okno, nebo na stůl. Tentokrát to byl 

vánoční ptáček z borové šišky. V našich 
šikovných rukách vznikali různí bílí 
ptáčci zdobení peříčky a vánočními 
ozdůbkami. Doma na vánočním stole 
nám budou připomínat, na koho nesmí-
me v zimních měsících zapomenout.

Čekání na Ježíška nám pomohlo 
zkrátit divadlo s pohádkou Cesta do 
Betléma. Kašpárek nám vyprávěl, jaké 
bylo putování Marie a Josefa do Betléma 
a narození Ježíška. Dozvěděli jsme se 
také, proč nám dává Ježíšek dárečky.

Abychom trošku zapomněli na před-
vánoční shon, pozvali jsme do školky 
veselého klauna TŮ, TŮ. Učili jsme se, 
jak se chovat v dopravních prostředcích, 
na ulici, kde se smí sáňkovat a kde vůbec 
ne! A hlavně, co malý motorista má pou-
žívat, když jede s rodiči autem.

Máme tu VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 

s vánoční besídkou. Ještě vyzdobit třídy, 
stromeček, napečené cukroví od mami-
nek a už můžeme začít! Všichni jsme 
předvedli, co jsme se do Vánoc naučili, 
veselé básničky, písničky, zahráli jsme 
pohádku „O neposlušných kůzlatech“ 
a společný zpěv koled. Závěrem jsme 
rodičům popřáli krásné Vánoce a předali 
vyrobené andělíčky. Vánoční atmosféru 
doplnila vůně cukroví, kávy, čaje, spoko-
jené povídání rodičů a veselý smích. Na 
závěr jsme si všichni popřáli hezké 
vánoční svátky, ani se nám nechtělo 
domů. Maminkám moc děkujeme za 
vánoční cukroví, které napekly a přinesly 
na slavnostně ozdobené stolečky.

Jsou Vánoce a my nezapomínáme na 
babičky a dědečky v DPS v Kasejovi-
cích. Společně jsme si zazpívali koledy 
a s vánočním přáníčkem jsme jim předali 
vánoční andělíčky. Zazpívat koledy jsme 
zašli také na MU Kasejovice, popřáli 
jsme krásné Vánoce a předali vánoční 
přáníčko.

DĚKUJEME za finanční příspěvek 
na vybavení školní kuchyně mateřské 
školy - nákup nerezových stolů do 
kuchyně, k myčce a ohřívacího vozíku do 
výdeje pro děti ZŠ.

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM
Vážení a milí sponzoři a rodiče, děku-

jeme Vám za Vaši přízeň a sponzorské 
dary ve všech formách.

Poděkování patří :  paní Olivii 
Waltové, paní Evě Chárové, MS Čihadlo 
Kasejovice, KOVO Kasejovice KLIMA 
s.r.o., KLAUS TIMBER a.s. Kladrubce, 
AGROCHOV Kasejovice.

              Ledvinová Ivana,
                ředitelka mateřské školy

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :

&  J. P. Delaney: Ta přede mnou
&  Věra Fojtová: Baba jedová
&  I. M. Jedlička: Červený mustang se nevrátil
&  Jan Bauer: Císař táhne do války
&  Gillian Flynn: Temné kouty
&  Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje
&  Lena Špillarová, Václav Špillar: Austrálie
&  Co nevíš o zvířátkách
&  Ina Brandtová: Soví kouzlo - Záchrana stříbrné tlapky

Informace z kasejovické knihovny Z
I

M
A

Předvánoční dny si žáci ZŠ Kasejovice zpestřili návštěvou 
výstavy ke stavebnici Merkur, jejíž expozice doputovala do 
Blatné. Třeťáci a později i šesťáci měli v muzeu opravdu na co 
koukat. Byly zde vystavené modely ze sbírky Jiřího Mládka, 
jako např. impozantní ruské kolo, starodávný kolotoč, vlakové 
soupravy, obří model pásového rypadla, letadla nebo část nej-
většího modelu, který z Merkuru vznikl – Ocelové město. 
Některé modely byly dokonce pohyblivé, což ochotná paní 
průvodkyně ráda předvedla. 

Naši tvořiví žáci se na výstavě nechali inspirovat, a tak pro ně 
byla následně v muzeu připravena herna se stavebnicí Merkur, kde 
si mohli ve skupinkách složit a na panel vystavit vlastní modely. 
Tak vznikly zajímavé scenérie s vánoční tematikou, se zimními 
sporty a snad nejvíce zaujal všechny výtvor představující hromad-
nou havárii na D1. Pracovníci muzea nám výrobky žáků dokonce 
nafotili, abychom se mohli pochlubit i ve škole.

Děti byly nadšené, zažily hraní z mládí svých rodičů. Výlet se 
velmi vydařil a výstavu můžeme jen pochválit. Škoda, že jsme 
kvůli odjezdu vlaku neměli víc času ke hraní. Merkur zkrátka 
opravdu baví všechny generace.                  Iveta Flajšmanová

Pod stromečkem u Vodníčka Pod stromečkem u Žabiček

Merkur zaujal i žáky ZŠ Kasejovice

Hromadná nehoda na D1

Jak ten čas letí... Opět tu byly Vánoce a s nimi i naše 
dlouholetá tradice, kdy chodíme navštívit seniory do DPS a také 
nevynecháme pracovníky městského úřadu, abychom všem 
popřáli k vánočním svátkům. 

V úterý 18. prosince se několik žáků z druhé a třetí třídy 
vydalo nejdříve do DPS ukázat, co se vše naučili - recitovali 
básničky, zpívali koledy a písničky, které byly doprovázeny 
hrou na hudební nástroje. Poté rozdali seniorům i jejich 
ošetřovatelkám přáníčka a dárečky v podobě stromečků, které 
sami vyráběli ve školní družině. Za svou snahu a odvahu se 
dětem dostalo uznání i poděkování. Nejenže je senioři ocenili 
velkým potleskem, ale i sladkou odměnou - malou čokoládkou. 

Myslím si, že děti dokázaly všem přítomným posluchačům 
nejen zpříjemnit den, ale i vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Po 
necelé hodince jsme se rozloučili a pokračovali dál. 

Naší další zastávkou byla radnice, kde už na nás čekali 
zaměstnanci městského úřadu, včetně paní starostky. I zde děti 
předvedly své vánoční pásmo. Odměnou pro všechny bylo 
bohaté pohoštění - džus, čokolády Kinder, horký čaj a vánoční 
cukroví, které děti jedly s velkou chutí. Po skvělém občerstvení 
nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a vrátit se do školy. 
Na cestu zpět jsme ještě dostali tašku plnou čokoládových 
dobrot pro zbylé děti ve školní družině. Děkujeme všem za milé 
přijetí a úžasné pohoštění.   Olga Šoralová

Vánoční setkání v DPS a na MÚ

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

Po několikaleté pauze zaviněné nedostatkem vhodných 
termínů se v Nezdřevě opět uskutečnil vánoční turnaj ve stolním 
tenise. V sobotu 29. prosince se v sále místního hostince sešlo 13 
sportovců včetně dvou žen, aby bojovali nejen o vítězství, ale 
též s o Vánoci přibranými kaloriemi.

Zajímavostí bylo, že závěrečné pořadí orámovali nejmladší 
účastníci – na 13. místě skončil patnáctiletý Dominik Palečko 
z Nezdřeva a vítězem se stal osmnáctiletý Jiří Suda mladší 
z Kasejovic. Druhé místo obsadil chanovický rodák Karel Salák 
a třetí byl domácí Karel Jiřinec.

O vydařené odpoledne se zasloužili zejména členové SK 
Nezdřev Jan Trefný a Michal Větrovec a poděkování patří i řadě 
spokojených diváků.

                                                                       (jč)

Nezdřevský vánoční turnaj

XI. Kovářský den se uskutečnil v sobotu 10. 11. 2018 
v prostorách Střední školy v Oselcích společně se Dnem 
otevřených dveří. Stejně jako v předchozích letech přijeli 
nejlepší mistři kovářského řemesla, aby předvedli svoji 
zručnost a prezentovali tradiční řemeslo. Součástí této akce byl 
bohatý doprovodný program s občerstvením. 

Na kovárně, v mechanických dílnách a v prostoru dvora byla 
k vidění kovářská práce uměleckých kovářů, výstava 
kovářských výrobků, prodej kovářského nářadí a podkování 
koní, velmi atraktivní pro všechny návštěvníky. S prací našich 
oborů vzdělávání souvisel i další doprovodný program: výstava 
závodních historických aut, traktorů, předváděcí akce 
automobilek Peugeot, Ford, elektromobilů, zemědělské 
techniky New Holland a prezentace dalších firem (např. Pfeifer 
Holz s.r.o., ProMinet systems Blovice, Narex, Šimek 
Proficentrum atd.). Součástí Kovářského dne byla i ukázka 
drátenictví, paličkování, tvoření mandal z barevných písků 
a prodej včelařských výrobků.

V truhlárně byla k vidění práce na CNC frézce a CNC laseru, 
soustružení dřeva, inkrustace (na modelu komody) i řezba, 
kterou si návštěvníci mohli vyzkoušet.

Vzhledem k tomu, že Kovářský den byl spojen se Dnem 
otevřených dveří, návštěvníkům a případným zájemcům 
o studium maturitních oborů (Uměleckořemeslné zpracování 
kovů – práce kovářské a zámečnické, Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva) a učebních oborů (Truhlář, Umělecký kovář 
a zámečník, Mechanik opravář motorových vozidel - 
automechanik, Opravář zemědělských strojů) se věnovali 
pracovníci školy.

Všechny důležité informace mohou zájemci o naše obory 
získat na www.stredniskolaoselce.cz nebo osobně ve škole, kde 
Vás rádi provedeme a poskytneme veškeré informace o provozu 
SŠ i mimo dny otevřených dveří, a to po domluvě na tel. 371 595 
168. Těšíme se na Vaši návštěvu.             

 Ing. Miroslav Lávička, 
                                Střední škola a Základní škola, Oselce                                                   

XI. Kovářský den v Oselcích se opět vydařil
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

LEDEN
Leden, první měsíc v roce, ledový, 

jako jeho jméno. Nikomu z nás to ale 
nevadí, těšíme se na sníh, stavění sněhu-
láků a  klouzačky. Společně si říkáme: 
„Leden, leden přikryl vodu ledem, tam 
kde byly louže, tam to pěkně klouže.“

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ VE ŠKOLCE – 
vánoční čas ve školce jsme zahájili ČER-
TOVSKOU NÁVŠTĚVOU s nadílkou 
od Mikuláše a andílka. Všichni jsme se 
na ně moc těšili, zazpívali jsme jim pís-
ničky, a za to, že jsme byli hodní, dostali 
jsme čertovské balíčky. Čertík si nikoho 
do pekla neodnesl a dokonce jsme se 
společně vyfotili.

Adventní tvořeníčko nám připomně-
lo blížící se Vánoce. Společně s rodiči si 
každoročně vyrábíme různé vánoční 
dekorace na dveře, do pokojíčku na 
okno, nebo na stůl. Tentokrát to byl 

vánoční ptáček z borové šišky. V našich 
šikovných rukách vznikali různí bílí 
ptáčci zdobení peříčky a vánočními 
ozdůbkami. Doma na vánočním stole 
nám budou připomínat, na koho nesmí-
me v zimních měsících zapomenout.

Čekání na Ježíška nám pomohlo 
zkrátit divadlo s pohádkou Cesta do 
Betléma. Kašpárek nám vyprávěl, jaké 
bylo putování Marie a Josefa do Betléma 
a narození Ježíška. Dozvěděli jsme se 
také, proč nám dává Ježíšek dárečky.

Abychom trošku zapomněli na před-
vánoční shon, pozvali jsme do školky 
veselého klauna TŮ, TŮ. Učili jsme se, 
jak se chovat v dopravních prostředcích, 
na ulici, kde se smí sáňkovat a kde vůbec 
ne! A hlavně, co malý motorista má pou-
žívat, když jede s rodiči autem.

Máme tu VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 

s vánoční besídkou. Ještě vyzdobit třídy, 
stromeček, napečené cukroví od mami-
nek a už můžeme začít! Všichni jsme 
předvedli, co jsme se do Vánoc naučili, 
veselé básničky, písničky, zahráli jsme 
pohádku „O neposlušných kůzlatech“ 
a společný zpěv koled. Závěrem jsme 
rodičům popřáli krásné Vánoce a předali 
vyrobené andělíčky. Vánoční atmosféru 
doplnila vůně cukroví, kávy, čaje, spoko-
jené povídání rodičů a veselý smích. Na 
závěr jsme si všichni popřáli hezké 
vánoční svátky, ani se nám nechtělo 
domů. Maminkám moc děkujeme za 
vánoční cukroví, které napekly a přinesly 
na slavnostně ozdobené stolečky.

Jsou Vánoce a my nezapomínáme na 
babičky a dědečky v DPS v Kasejovi-
cích. Společně jsme si zazpívali koledy 
a s vánočním přáníčkem jsme jim předali 
vánoční andělíčky. Zazpívat koledy jsme 
zašli také na MU Kasejovice, popřáli 
jsme krásné Vánoce a předali vánoční 
přáníčko.

DĚKUJEME za finanční příspěvek 
na vybavení školní kuchyně mateřské 
školy - nákup nerezových stolů do 
kuchyně, k myčce a ohřívacího vozíku do 
výdeje pro děti ZŠ.

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM
Vážení a milí sponzoři a rodiče, děku-

jeme Vám za Vaši přízeň a sponzorské 
dary ve všech formách.

Poděkování patří :  paní Olivii 
Waltové, paní Evě Chárové, MS Čihadlo 
Kasejovice, KOVO Kasejovice KLIMA 
s.r.o., KLAUS TIMBER a.s. Kladrubce, 
AGROCHOV Kasejovice.

              Ledvinová Ivana,
                ředitelka mateřské školy

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :

&  J. P. Delaney: Ta přede mnou
&  Věra Fojtová: Baba jedová
&  I. M. Jedlička: Červený mustang se nevrátil
&  Jan Bauer: Císař táhne do války
&  Gillian Flynn: Temné kouty
&  Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje
&  Lena Špillarová, Václav Špillar: Austrálie
&  Co nevíš o zvířátkách
&  Ina Brandtová: Soví kouzlo - Záchrana stříbrné tlapky

Informace z kasejovické knihovny Z
I

M
A

Předvánoční dny si žáci ZŠ Kasejovice zpestřili návštěvou 
výstavy ke stavebnici Merkur, jejíž expozice doputovala do 
Blatné. Třeťáci a později i šesťáci měli v muzeu opravdu na co 
koukat. Byly zde vystavené modely ze sbírky Jiřího Mládka, 
jako např. impozantní ruské kolo, starodávný kolotoč, vlakové 
soupravy, obří model pásového rypadla, letadla nebo část nej-
většího modelu, který z Merkuru vznikl – Ocelové město. 
Některé modely byly dokonce pohyblivé, což ochotná paní 
průvodkyně ráda předvedla. 

Naši tvořiví žáci se na výstavě nechali inspirovat, a tak pro ně 
byla následně v muzeu připravena herna se stavebnicí Merkur, kde 
si mohli ve skupinkách složit a na panel vystavit vlastní modely. 
Tak vznikly zajímavé scenérie s vánoční tematikou, se zimními 
sporty a snad nejvíce zaujal všechny výtvor představující hromad-
nou havárii na D1. Pracovníci muzea nám výrobky žáků dokonce 
nafotili, abychom se mohli pochlubit i ve škole.

Děti byly nadšené, zažily hraní z mládí svých rodičů. Výlet se 
velmi vydařil a výstavu můžeme jen pochválit. Škoda, že jsme 
kvůli odjezdu vlaku neměli víc času ke hraní. Merkur zkrátka 
opravdu baví všechny generace.                  Iveta Flajšmanová

Pod stromečkem u Vodníčka Pod stromečkem u Žabiček

Merkur zaujal i žáky ZŠ Kasejovice

Hromadná nehoda na D1

Jak ten čas letí... Opět tu byly Vánoce a s nimi i naše 
dlouholetá tradice, kdy chodíme navštívit seniory do DPS a také 
nevynecháme pracovníky městského úřadu, abychom všem 
popřáli k vánočním svátkům. 

V úterý 18. prosince se několik žáků z druhé a třetí třídy 
vydalo nejdříve do DPS ukázat, co se vše naučili - recitovali 
básničky, zpívali koledy a písničky, které byly doprovázeny 
hrou na hudební nástroje. Poté rozdali seniorům i jejich 
ošetřovatelkám přáníčka a dárečky v podobě stromečků, které 
sami vyráběli ve školní družině. Za svou snahu a odvahu se 
dětem dostalo uznání i poděkování. Nejenže je senioři ocenili 
velkým potleskem, ale i sladkou odměnou - malou čokoládkou. 

Myslím si, že děti dokázaly všem přítomným posluchačům 
nejen zpříjemnit den, ale i vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Po 
necelé hodince jsme se rozloučili a pokračovali dál. 

Naší další zastávkou byla radnice, kde už na nás čekali 
zaměstnanci městského úřadu, včetně paní starostky. I zde děti 
předvedly své vánoční pásmo. Odměnou pro všechny bylo 
bohaté pohoštění - džus, čokolády Kinder, horký čaj a vánoční 
cukroví, které děti jedly s velkou chutí. Po skvělém občerstvení 
nám nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a vrátit se do školy. 
Na cestu zpět jsme ještě dostali tašku plnou čokoládových 
dobrot pro zbylé děti ve školní družině. Děkujeme všem za milé 
přijetí a úžasné pohoštění.   Olga Šoralová

Vánoční setkání v DPS a na MÚ

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

Po několikaleté pauze zaviněné nedostatkem vhodných 
termínů se v Nezdřevě opět uskutečnil vánoční turnaj ve stolním 
tenise. V sobotu 29. prosince se v sále místního hostince sešlo 13 
sportovců včetně dvou žen, aby bojovali nejen o vítězství, ale 
též s o Vánoci přibranými kaloriemi.

Zajímavostí bylo, že závěrečné pořadí orámovali nejmladší 
účastníci – na 13. místě skončil patnáctiletý Dominik Palečko 
z Nezdřeva a vítězem se stal osmnáctiletý Jiří Suda mladší 
z Kasejovic. Druhé místo obsadil chanovický rodák Karel Salák 
a třetí byl domácí Karel Jiřinec.

O vydařené odpoledne se zasloužili zejména členové SK 
Nezdřev Jan Trefný a Michal Větrovec a poděkování patří i řadě 
spokojených diváků.

                                                                       (jč)

Nezdřevský vánoční turnaj

XI. Kovářský den se uskutečnil v sobotu 10. 11. 2018 
v prostorách Střední školy v Oselcích společně se Dnem 
otevřených dveří. Stejně jako v předchozích letech přijeli 
nejlepší mistři kovářského řemesla, aby předvedli svoji 
zručnost a prezentovali tradiční řemeslo. Součástí této akce byl 
bohatý doprovodný program s občerstvením. 

Na kovárně, v mechanických dílnách a v prostoru dvora byla 
k vidění kovářská práce uměleckých kovářů, výstava 
kovářských výrobků, prodej kovářského nářadí a podkování 
koní, velmi atraktivní pro všechny návštěvníky. S prací našich 
oborů vzdělávání souvisel i další doprovodný program: výstava 
závodních historických aut, traktorů, předváděcí akce 
automobilek Peugeot, Ford, elektromobilů, zemědělské 
techniky New Holland a prezentace dalších firem (např. Pfeifer 
Holz s.r.o., ProMinet systems Blovice, Narex, Šimek 
Proficentrum atd.). Součástí Kovářského dne byla i ukázka 
drátenictví, paličkování, tvoření mandal z barevných písků 
a prodej včelařských výrobků.

V truhlárně byla k vidění práce na CNC frézce a CNC laseru, 
soustružení dřeva, inkrustace (na modelu komody) i řezba, 
kterou si návštěvníci mohli vyzkoušet.

Vzhledem k tomu, že Kovářský den byl spojen se Dnem 
otevřených dveří, návštěvníkům a případným zájemcům 
o studium maturitních oborů (Uměleckořemeslné zpracování 
kovů – práce kovářské a zámečnické, Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva) a učebních oborů (Truhlář, Umělecký kovář 
a zámečník, Mechanik opravář motorových vozidel - 
automechanik, Opravář zemědělských strojů) se věnovali 
pracovníci školy.

Všechny důležité informace mohou zájemci o naše obory 
získat na www.stredniskolaoselce.cz nebo osobně ve škole, kde 
Vás rádi provedeme a poskytneme veškeré informace o provozu 
SŠ i mimo dny otevřených dveří, a to po domluvě na tel. 371 595 
168. Těšíme se na Vaši návštěvu.             

 Ing. Miroslav Lávička, 
                                Střední škola a Základní škola, Oselce                                                   
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Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky, 

kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Otevírací doba:
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno

Středa - pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 21.00
Neděle - 11.30 - 19.30

ź Prodám burgunské králíky vhodné 
i do chovu. Tel.: 731 854 834.

Inzerce

Řeznictví Rabbit 
- akce do 27.1.2019 

vepřová kýta bez kosti 1 kg/89.90 Kč
vepřové koleno přední 1 kg/34.90 Kč
uzená kuřecí čtvrtka   100 gr/4.90 Kč
Štěpánkovská sekaná  100 gr/4.90 Kč
Štěpánovské párky       100 gr/7.90 Kč

Děkujeme za Váš nákup.
Jsme tu pro Vás!!!

Zveme na:

Tradiční hasičský bál
26. ledna 2019 od 20 hod. 

v hospodě v Oselcích 

Město Kasejovice
srdečně zve na diaprojekci 

Josefa Chalupného 

NEW YORK
v pondělí 21. ledna 2019 

od 18 hod. v sále kulturně 
společenského centra 

Kasejovice

Vstupenky jsou v předprodeji v místní knihovně ve Lnářích.


