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

Kasejovice slavily osvobození

Čarodějnický slet
nad Kasejovicemi
arodějnický slet v Kasejovicích se

Č konal jako i v minulých letech na

V

sobotu 6. května si Kasejovice připomněly 72. výročí konce druhé světové války a
své osvobození americkou armádou. Vzpomínkový akt byl zahájen v kasejovickém
parku u pomníku se jmény obětí tohoto světového válečného konfliktu. Uctít památku
válečným hrdinům přišla starostka města Kasejovice Marie Čápová, zástupci základní
školy, členové Klubu přátel 4. obrněné divize, občané města a další návštěvníci. Žákyně
základní školy Barbora Petrášková a Rozárie Urbancová zarecitovaly básně a členové
Klubu přátel 4. obrněné divize položili k pomníku věnec. Za hudebního doprovodu Jany
Navrátilové zazpívaly žákyně českou hymnu.
Vzpomínková akce pokračovala na kasejovickém náměstí. Zde vystoupila
starostka města Marie Čápová s proslovem, ve kterém všem přítomným připomněla
hrůzy druhé světové války a její následky. Po položení věnce k pomníku a zaznění české a
americké hymny byli všichni přítomní vyzváni k prohlídce konvoje historických vozidel.
Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a organizaci této akce podíleli a vzpomínkové
akce se zúčastnili.
Štěpánka Löffelmannová

Budoucí předškoláci přišli k zápisu do 1. třídy

Židáku. Akci opět organizovali místní
hasiči za finanční podpory Města
Kasejovice. Připravili pěknou hranici,
zajistili občerstvení k letu, opatřili
vhodnou čarodějnici. Pro tento rok se jim
podařilo sehnat opravdovou krasavici.
Podpořit v letu ji přišlo pár kolegyň, a
hlavně řada dětí s doprovodem rodičů.
Nepršelo, nesněžilo, nemrzlo, pouze
foukal poměrně silný vítr.
Vedle velké hranice byla k dispozici
také menší, kde se opékaly buřty a
ohřívali ti, kteří podcenili rozmary
počasí. Se soumrakem byla vztyčena
ozdobená májka a zapálena hranice. To
bylo pro děti znamením, že započal
čarodějný rej, do kterého se s chutí a
nadšením zapojily.

Velký dík za zachování této tradice
patří všem, kdo se na této akci podíleli,
předně členům spolku dobrovolných
hasičů.
Dana Matějovská

Město Kasejovice
pořádá výlet s průvodcem
Peterem Šefčíkem

V

pátek 7. dubna se v Základní škole Kasejovice konal zápis dětí do první třídy, na
který se připravovali nejen budoucí prvňáčci, ale také učitelé základní školy.
Úkolem předškoláků bylo předvést, zda zvládají jednotlivé činnosti, které shrnuje
desatero budoucích prvňáčků. Děti tak rozpoznávaly barvy, geometrické tvary, směry,
recitovaly básničku a řešily další připravené úkoly. Za své výkony byli budoucí
prvňáčci odměněni drobnými výrobky, které pro ně připravili žáci obou stupňů školy.
Společně s rodiči si mohly děti prohlédnout učebnice, písanky a pracovní sešity, třídu a
seznámit se s běžným provozem školy. K zápisu se dostavilo celkem 17 budoucích
prvňáčků, kteří v září usednou do školních lavic společně s těmi předškoláky, jež měli
pro letošní školní rok odklad povinné školní docházky.
Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

KADOV a OKOLÍ
Trasa cca 10 km

10. června 2017
Odjezd ve 13 hod.
z kasejovického náměstí
Doprava vlastními auty.
Přihlášky na tel. 602 429 346.
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Usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 27. 3. 2017

Tradiční pouť v Boučku

Rada města Kasejovice mimo jiné
schvaluje:
ź postup při realizaci majetku v intravilánu města Kasejovice a jeho částí
ź dodatky ke smlouvám o dílo na údržbu veřejného prostranství uzavřenými se Sbory dobrovolných hasičů
Chloumek, Řesanice a Újezd u Kasejovic a pověřuje paní starostku k podpisu
ź žádost Římskokatolické farnosti
Kasejovice o poskytnutí programové
dotace z „Programu podpory neziskových organizací 2017“ na práci
s mládeží ve výši 13 000 Kč na projekt „Katechismus kreativním způsobem“ a schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
ź žádost Římskokatolické farnosti
Kotouň o poskytnutí individuální
dotace ve výši 50 000 Kč na opravu
střechy kostela v Řesanicích a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
Rada města nedoporučuje:
prodej, pronájem a směnu pozemků
v k.ú. Kasejovice - dle nového GP
parc.č. 228/7 o výměře 11 m2, parc.č.
228/8 o výměře 13 m 2 , parc.č.
1547/24 o výměře 2 m2 a parc.č.
1623/4 o výměře 3 m2

ź

Rada města jmenuje:
komisi pro otevírání a posuzování
nabídek na akce „Kasejovice – oprava místní komunikace“, „Kasejovice
– oprava místní komunikace k domu
s pečovatelskou službou“ a „Kasejovice – oprava místní komunikace
k čistírně odpadních vod“ ve složení
Ing. Marie Čápová, Karel Suda, Josef
Viktora

ź

Oznámení OÚ Hradiště
Oznámení o stanovení přechodné
úpravy provozu na silnici č.
lll/02015 na území obce Hradiště,
k.ú. Hradiště u Kasejovic a města
Kasejovice, k.ú. Kasejovice.
Doba platnosti
5.5.2017 – 31.7.2018.

O

blíbená kasejovická skupina Brumendo zpříjemňovala chladné odpoledne na
Boučku, kde se konala 23. dubna tradiční pouť. Ta započala mší svatou v kapli a
pokračovala následnou zábavou.
-dm-

Zpráva o hospodaření v lesích města Kasejovice
v letech 2000-2016
Lesní hospodářský plán - platnost roky 2000-2009
Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa k 1.1.2000
305.57 ha
Maximální výše těžeb stanovená na roky 2000-2009
24 000 m3
Provedeno
20 521 m3
Skutečnost byla ovlivněna zpracováním kalamitního dřeva po orkánu Kyril 18.1.2007.
Celkem bylo zpracováno 5 809 m3 kalamitní hmoty.
První zalesnění (na holině)
z toho meliorační a zpevňovací dřeviny

32.11 ha
6.61 ha

Lesní hospodářský plán - platnost roky 2010-2019
Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa k 1.1.2010
325.53 ha
Nárůst těchto pozemků o 19.96 ha vznikl srovnáním evidenčního stavu pozemků se
skutečností.
V průběhu posledních let byla v některých obcích v působnosti MÚ Kasejovice
prováděna hospodářsko technická úprava půdy a v rámci těchto úprav byly převedeny
některé plochy do lesní půdy. Z těchto převedených ploch bylo již nově zalesněno
2.21 ha. Dále bylo provedeno zalesnění některých pozemků vedených jako ostatní
plochy na ploše 0.36 ha.
Maximální výše těžeb stanovená na roky 2010-2019
Provedeno v letech 2010-2016

25 028 m3
10 273 m3

První zalesnění (na holině) v létech 2010-2016
z toho meliorační a zpevňovací dřeviny

15.08 ha
4.16 ha

Minimální podíl MZD stanovený LHP je 25 %, skutečnost 27.58 %.
Ing. Vladimír Machovec

Vysázené sazenice při obnově lesních porostů
rok 2000-2009
rok 2010-2016

smrk
147,8
83,8

jedle
8,3
11,2

modřín dub
0,7
10,1
0,3

buk
30,5
17,65

javor
0,9
-

olše
1,8
3,3

jasan
0,5
0,15

celkem
200,6 tis. ks
116,4 tis. ks
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Oselecké aktuality

D

V

e čtvrtek 27. 4. se žáci kasejovické
školy vydali do Žinkov na okrskové
kolo McDonalds cupu, což je fotbalový
turnaj určený pro žáky 1. stupně
základních škol. Počasí bylo velmi
nepříznivé, promáčené hřiště téměř
nedovolovalo běžný pohyb s míčem. V
kategorii A (žáci 1. až 3. třídy základní
školy) naši žáci obsadili 3. místo. Je
nutné poznamenat, že k 2. místu (tedy k
postupu) potřebovali jen o něco lepší
skóre. Postup do okresního kola neunikl
našim žákům v kategorii B, kteří celý
turnaj vyhráli, ve finálovém zápase
porazili silného soupeře z Blovic. Všem
dětem bych chtěla poděkovat za
předvedené výkony a dík patří rovněž
paní Evě Chárové za její příkladné
trenérské vedení. Okresní kolo se hraje 3.
5. v Chotěšově, držme tedy našim žákům
palce!
J. Mlsová, učitelka ZŠ

ne 16.4. 2017 proběhl v Oselcích již
několikátý ročník o nejlepší
velikonoční nádivku – „Oselecký
nádivkář“. Tento rok se sešlo celkem
17 soutěžících. Vítězem se stal Pavel
Kadič, na druhém místě skončil Roma
Koblasa a na místě třetím se umístili Pavel
Hlaváč a Václav Panuška shodným
počtem bodů.
Dne 30.4.2017 proběhlo od 14.00 hod.
„stavění májky“ na návsi v Oselcích.
Májka o délce 19 m byla postavena a
ozdobena za pomoci všech návštěvníků
akce. Občerstvení na akci ke spokojenosti
všech přítomných zajistil Stanislav
Forman z Nepomuku. Poděkování patří
všem, kteří na této akci přiložili „ruce
k dílu“.
-vhMyslivecký spolek NEPOMUK
pořádá dne 10. června 2017
od 9.00 hod. na střelnici
v Nové Vsi u Nepomuka
XIV. ročník závodu ve střelbě
na asfaltové terče

„O POHÁR STAROSTY
MĚSTA NEPOMUK“
občerstvení zajištěno, pro nejmenší
střelce závod ve střelbě ze vzduchovky
srdečně zvou pořadatelé.

Velikonoční výšlap do Berandubu

Číslo 4; ročník

Oudol a Štěrbina
jsou vypuštěné

H

lavní polní cesty, to je úřední
pojmenování pro největší letošní
stavební akci v Nezdřevě. Obě cesty
naváží na již hotové komunikace na
hradišťském katastru. Součástí stavby
financované Pozemkovým úřadem,
kterou po výběrovém řízení provede
firma Silnice Horšovský Týn, je i oprava
hrází dvou rybníků, přes něž cesty vedou.
Opravujte hráz rybníka plného vody.
To by fakt nešlo. Proto se Dolní Štěrbina
(0,40 ha) a Dolní Oudol (0,29 ha) o
Velikonocích vypustily. Podle pamětníků
byla Štěrbina naposledy bez vody před
asi 9 nebo 10 lety. Zdálo by se tedy, že by
v ní mohly být jedlé ryby. Zdání však
zpražila skutečnost. Několik set
slovených kaprů bylo ve velikosti
násady. Smiřme se s názorem jednoho
z rybářů, totiž že kromě vyder, které se
zde dobře živí, vytěžovaly rybník patrně i
vydry dvounohé.
Dolní Oudol, třebaže menší, byl pro
jeho nové nájemce již příznivější. Možná
byli nevítaní lovci v tomto případě
bázlivější, možná se zde kapříci nedali
tak snadno ulovit, zkrátka po výlovu si
každý z rybářů odnesl pár kousků o
velikosti tak do kila a půl.
Rybníky jsou prázdné a díky
březnové brigádě zmizely stromy i
křoviny podél stanovené trasy. Nutné
přípravy ze strany obce jsou tedy již
skončeny a v červnu tak můžou
zaměstnanci provádějící firmy začít
s pracemi.
Jiří Čepelák

Město Kasejovice nabízí
k pronájmu nebytové prostory
v areálu radnice v Kasejovicích.
Bližší informace a tel. 371 595 100.

O

velikonoční sobotě 16.4. vyrazilo kolem čtyřiceti turistů na velikonoční
výšlap ke studánce sv. Vojtěcha do Berandubu. Poté zamířili jejich kroky do
Podřesanic, Řesanic a k poslední zastávce rybníku Žabokrku. Přestože
doprovázel účastníky vycházky vítr a občasný drobný déšť, trasu kolem patnácti
kilometrů zdolali nakonec všichni a to výpravu tvořili krom dospělých také děti, dva
psi a rodinka z Německa.
–mr-

Město Kasejovice pronajme byt
v Řesanicích 2+1 o výměře 70 m²,
vytápění plynem. Další info osobně
na Městském úřadě v Kasejovicích,
případně telefonicky na čísle
371 595 100.
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Pizzerie
U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky, kávu,
na skleničku...
Otevírací doba:
Pondělí a úterý - zavřeno
Středa, čtvrtek, pátek - 12 - 19 hod.
Sobota 12 - 21 + ? hod.
Neděle - 15 - 19 hod.
Tel: 776 692 390
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Beseda s myslivci

V

íte, co znamenají v myslivecké hantýrce výrazy „SVĚTLA“ či „VĚTRNÍK“?.
Tak učitelé i žáci první a druhé třídy to od čtvrtka 20. 4. už vědí. Dorazili k nám
totiž na besedu členové Mysliveckého sdružení Čihadlo Kasejovice Ing. Vratislav
Jadrný a František Sedlák ml. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí – např. pojmy
z myslivecké terminologie – jak z anatomie lesních živočichů, tak názvy mysliveckého
náčiní. Probrali jsme hlavní činnosti myslivců, myslivecké oblečení, bezpečnost při
honech, problémy s přemnožením a migrací živočichů i kynologii. O velké zpestření
besedy se postaral F. Sedlák, který s sebou přivedl několikanásobného šampióna
německého křepeláka Ima. Děti si mohly prohlédnout dančí paroh a vyzkoušet
myslivecké vábničky. Nadšení dětí vydrželo ještě několik dní po besedě, kdy děti
nosily do školy nalezené parohy. Alespoň jsme si na nich mohli vyzkoušet, kdo si
zapamatoval názvy jednotlivých částí. Na závěr - světla jsou oči zvěře a větrník je
čumák jelena. LOVU ZDAR!
Marie Sekáčová

Mobilní planetárium

Kasejovičtí myslivci uklízeli Česko

D

V

pátek 21. 4. 2017, na Den Země
zavítalo do kasejovické tělocvičny
Mobilní planetárium. Toto zařízení je
laicky řečeno velká nafouklá kopule, ve
které se promítají filmy se zaměřením na
astronomii a ekologii. Žáci prvního
stupně zde měli možnost zhlédnout pořad
Původ života, který se mimo jiné věnoval
vzniku a vývoji Země, mladší ročníky se
vypravily na pořad Se zvířátky o
vesmíru, kde nás pět zvířátek
doprovodilo za les na raketovou
základnu. Zajíc, sova, krtek, ježek a
myšák seznámili svými legračními
hláškami děti s děním na základně,
planetami Sluneční soustavy a
souhvězdími. Oběma pořady nás
provázel zkušený a pro tento projekt
velmi zapálený pan lektor Kunc. Děti i
učitelé byli nadšeni, určitě si návštěvu
Mobilního planetária zopakujeme.
Marie Sekáčová

ruhou dubnovou sobotu uspořádali členové kasejovického mysliveckého spolku
Čihadlo v rámci celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017“
akci, jejímž cílem bylo uklidit okolí Kasejovic po zimním období. Do úklidu se mohla
zapojit široká veřejnost, tedy každý, komu není nepořádek v místě, kde žije, lhostejný.
Odklízely se především nelegálně vzniklé skládky podél příjezdových silnic v okolí
Kasejovic. Přestože byla široká veřejnost o této akci dostatečně a včas informována,
dobrovolník se jí nezúčastnil ani jeden. I tak se podařilo vybrané lokality vyčistit a
odvozit téměř tři desítky pytlů s nasbíraným odpadem. Děkujeme všem, kdo se na akci
podíleli.
-msc-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
Pošli máji deštík na naše políčka, ať se
nám urodí žito a pšenička… říkáme si
společně a učíme se o ročním období,
lidových tradicích a o životě domácích a
volně žijících zvířátek. Měsíc duben byl
letos opravdu aprílový a počasí se nás
pořádně nazlobilo.
CO SE NÁM LÍBILO…
Duben začal přípravou na velikonoce
VELIKONOČNÍM TVOŘENÍČKEM
s rodiči - ,,POMLÁZKOVÁNÍ”. Kdo
přišel, mohl se naučit plést pomlázky
z osmi prutů, zdobit vajíčka ubrouskovou
technikou a vyrobit si košíček na vajíčka.
Pomlázky učil plést šikovný pan Jára
z Kotouně, tatínek Kačenky, která byla na
svého tatínka náležitě pyšná. Zajistil
pruty na pomlázky a ostatní pomůcky
k tomu potřebné. Za to vše mu patří velké
poděkování.
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
- STAVITEL VĚŽÍ
Máme šikovné ruce, postavili jsme si
společně pod vedením paní lektorky
různé výškové budovy, vyzkoušeli si

vnitřní a vnější konstrukce a závěrem
jsme si postavili model věže JEŠTĚD –
televizní vysílač.
NÁVŠTĚVA VELIKONOČNÍHO
ZAJÍČKA
Přišel za námi s pomlázkou a za velikonoční koledu, kterou jsme si pro něj připravili, jsme dostali krásná čokoládová
vajíčka.
VELIKONOČNÍ KOLEDA
Navštívili jsme s koledou babičky a
dědečky v DPS, společně jsme si zazpívali veselé jarní písničky doprovázené
křístáním a šupáním. S koledou a
pomlázkou jsme nezapomněli zajít na
radnici. I tam mělo naše koledování a
šupání úspěch a ,,Slepička Kropenatka”
se líbila všem.
HURÁ, PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
Koncem měsíce dubna pro nás začalo
,,plavčo”. Všichni se těšíme do bazénu
v Mačkově, kde se naučíme nebát se
vody, samostatnosti ve vodě s nafouknutými rukávky a kruhem. Ti, co se nebojí,

Informace z kasejovické knihovny
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.
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Simons Paulina: Taťána a Alexandr
Nicholas Sparks: Volba
Sofie Sarenbrandt: Odpočívej v pokoji
Jodi Picoult: Čas odejít
Táňa Keleová-Vasilková: Okénko do snů
Barbara Woodová: Země odpoledního slunce
Kocour v botách
Mary Pope Osborn: Dobrodružství v době ledové

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
Je těžké žít bez milovaného člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká...
Dne 16. května 2017 je to již třetí rok,
co není mezi námi

pan Květoslav Weiss
Za vzpomínky děkuje manželka Marie,
synové Martin a Ondřej s Luckou

svezou se na tobogánu. Každý rok tam na
nás také čekají kobylky. Letos to jsou
Lena a Mája, sedíme v sedle jako ostřílení
závodní jezdci. Letos se nikdo nebál si
kobylku po jízdě pohladit.
ČARODĚJNICKÁ ŠOU
Jaký by to byl konec dubna bez ČARODĚJNIC ve školce?
Všichni jsme se v tento den sešli v kouzelnických a čarodějnických kostýmech a
za doprovodu písniček z pohádek jsme si
zatančili a zařádili, jako správné čarodějnice o Filipojakubské noci.
Kouzelnické čarování - Kůry, můry ven,
ať je krásný den. Páráky, klektáky, kančí
kůže, ať mraky zalezou, kam který může.
Vítr spát, vítr spát, ať sluníčko může
hřát… (povede se nám to?)
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

Čarodějnická šou

Svatojakubská cesta

D

ne 22. dubna se konal pochod po Svatojakubské cestě, který
byl rozdělen na tři etapy. Ta první začínala zde
v Kasejovicích. Uplakané a studené počasí přilákalo pouze dva
největší odvážlivce, kteří se vybaveni pláštěnkami přidali k velké
skupině německých turistů, kteří přijeli busem. Společně pak
putovali po stopách svatého Jakuba do Nepomuka.
Druhá etapa naváže 20. května, turisté budou pokračovat
z Nepomuka do Plánice. Čeká je cca 19-ti kilometrová cesta.
Celkový pochod završí cesta z Plánice do Klatov v délce
16 km, která je naplánovaná na 24. června.
Dana Matějovská
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Inzerce...
Obec Oselce nabízí k pronájmu obecní hospodu. Bližší
informace na tel. č. 724 162 521, emailové adrese
ou@oselce.cz nebo na OÚ v Oselcích.
ź Prodám dřevěná otočná okna, použitá, zcela zdravá, bíle
natřená – 4 ks 120 cm x 150 cm, 1 ks 150 cm x 150 cm.
ZA SYMBOLICKOU CENU. Tel. 775 230 542.
ź Prodám zánovní kuchyňský sporák - kamna, šířka 85 cm,
trouba, vývod do komína na levé straně. Pořizovací cena
10 000 Kč, nová cena 6 000 Kč. Tel. 606 095 228.
ź

Základní umělecká škola Nepomuk
- pobočka Kasejovice srdečně zve na

ELEKTRO - Milan Veselý

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ

Opravy a montáž elektroinstalací

5. června od 16.30 hod.
Kulturně společenské centrum města

Kasejovice 179, Tel. 724 164 408

PRAVIDELNÝ SVOZ PLASTOVÉHO
ODPADU
každé poslední pondělí v lichém měsíci,
tj. v r. 2017 – 29.5., 31.7., 25.9., 27.11.
Plastový odpad v zavázaných pytlích uložte
den PŘEDEM na určených sběrných místech.

Zápis nových žáků ZUŠ Nepomuk
pro školní rok 2017/2018
v pondělí 5. června 2017 v ZUŠ Nepomuk, 14 - 17 hod.
ź
ź

ź
ź

ź
ź

Hudební obor: děti mají za úkol zazpívat dvě
písničky
U přijímacích zkoušek se zjišťuje především zájem
uchazeče o zvolený obor a přirozené hudební
schopnosti - intonace lidové písně, rytmus, hudební
paměť, fyzické dispozice.
Přípravné studium je určeno pro děti pětileté
(2 ročníky) a šestileté (1 ročník).
Cílem předmětu není učit hrát na hudební nástroj,
ale hudbou a pohybem rozvíjet přirozenou hudebnost a tvořivost.
Děti poznají a naučí se mnoho dětských písniček a
říkadel, seznámí se s různými hudebními nástroji.
Výuka v nástrojové a pěvecké přípravce je postavena na přirozené dětské zvídavosti, pozorování,
napodobování a bezprostřední tvořivost. Žáci
nehrají z not.

Email: elektro.vesely@seznam.cz

Nabídka pečovatelské služby

P

ečovatelská služba je terénní služba, která 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 předpokladu, že jejich OÚ budou na dovoz přispívat.
ź Pomoc při zajištění chodu domácnosti = 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:
úhrada 85 Kč/hod. je podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonu
ź praní a žehlení prádla: 45,- Kč/ kg
ź

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