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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Nezdřev, Oselce a Životice
Sváteční atmosféru v Kasejovicích umocnil betlém

Betlém, který zdobil letos poprvé kasejovické náměstí a jeho tvůrce Lukáš Marek
se svým bývalým mistrem odborné výuky Josefem Hulačem

V

e středu 13. prosince se na kasejovickém náměstí konalo tradiční zpívání
koled s Českým rozhlasem Plzeň u rozsvíceného vánočního stromu.
Slavnostní atmosféru adventního času byla umocněna novým osvětleným
dřevěným betlémem, který byl naistalován k vánočnímu stromu. Betlém posvětil
místní duchovní správce páter Robert Paruszewski. Výroba betlému byla zadána
začátkem října Lukáši Markovi z Nelahozevsi, který ze dřeva ztvárnil svatou rodinu,
volka a oslíka. Výroby přístřešku se ujal Miloslav Chaloupka z Nezdřeva. K příjemné
adventní náladě přispěla hudební vystoupení souboru Pšeničky, místní kapela
Brumendo a také koledy v podání nově vzniklého pěveckého sboru.
Pro zahřátí se podávaly nápoje provoněné vánočním kořením a náladou.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Sál u Adamců
v Kasejovicích
sobota 13. ledna 20
18
od 18 hod.

SLOVO STAROSTKY
Milí přátelé,
poslední prosincový den uzavřel rok
2017 a první leden otevřel dveře do
nového roku 2018. Nový rok přivítali
občané Kasejovic a spádových obcí
tradičním výšlapem na vrch Čihadlo. O
týden později mohli přispět na dobrou
věc prostřednictvím Tříkrálové sbírky.
K tomu je možná vedlo zamyšlení na
konci kalendářního roku, kdy se každý
z nás alespoň na chvíli odhlédne za
uplynulými dvanácti měsíci a jednotlivé
počiny si uklidí do škatulek typu –
podařené, nepodařené, nedokončené, ke
zlepšení, v plánu…
Rok 2017 byl v Kasejovicích a okolí
bohatý na stavební, kulturní, vzdělávací,
společenské a sportovní akce. Ze
stavebních akcí můžeme zmínit opravu
několika místních komunikací. Podařilo
se opravit komunikaci v Podhůří,
přiváděcí cestu k čistírně odpadních vod,
komunikace v okolí školy a k domu
s pečovatelskou službou. Závěrem roku
dokončilo město Kasejovice revitalizaci
rybníka U Jiřinců a koryta
Kopřivnického potoka. Úspěšné bylo
město i v oblasti odpadového hospodářství, v rámci kterého bylo oceněno za
třídění odpadu.
Velké oblibě se u občanů těšilo
únorové tradiční setkání důchodců,
cyklus přednášek virtuální univerzity
třetího věku, přednášky s cestovatelskou
tématikou, módní přehlídka místního
divadla, tradiční pouť v Boučku, pouťové
akce, výstava chovatelů a zahrádkářů a
celá řada dalších.
Rok 2017 přinesl Kasejovicím
setkání s Františkem Káparem, dlouhodobým dopisovatelem do Kasejovických
novin, který oslavil významné životní
jubileum.
K obohacení kulturního a společenského života přispívala vystoupení žáků
místní mateřské a základní školy a
kasejovické pobočky Základní umělecké
školy Nepomuk. Jejich vystoupení byla
k vidění na již zmíněném tradičním
setkání důchodců, oslavách osvobození,
školní akademii, červnovém a prosincovém koncertě a dalších akcích.
Poslední kalendářní měsíc přinesl do
Kasejovic tradiční rozsvícení vánočního
stromu na místním náměstí, které
doprovázelo společné zpívání koled
s Českým rozhlasem Plzeň.
(dokončení na straně 2)

Leden 2018
Usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 20.11.2017

Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
· mimořádnou odměnu pro ředitelku
Základní školy Kasejovice a pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice za
splnění významných a mimořádných
úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku 2016/2017
· přidělení finančních prostředků ve
výši 300 000 Kč na pořízení nové počítačové učebny v Základní škole
Kasejovice
· výjimku z počtu dětí v Mateřské
škole Kasejovice, tj. počet dětí v každé
třídě zvýšen z počtu 24 na 26
· inventarizační komise pro provedení
inventur majetku Mateřské školy
Kasejovice a Základní školy Kasejovice
· žádost p. xxx o pronájem druhé místnosti v domě s pečovatelskou službou
v Kasejovicích
· vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 493/6 o výměře 151 m2 v k.ú.
Kasejovice
· pronájem bývalé kavárny v areálu
radnice v Kasejovicích čp. 98 p. Bohumilu Flachsovi na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 25
000 Kč/rok a pověřuje paní starostku
k podpisu nájemní smlouvy
· úpravu nájemného za pozemek parc.
č. 657/2 o výměře 11 100 m2 v k.ú.
Kladrubce (trvalý travní porost) v pronájmu Mysliveckého spolku „Smrčina“ Životice na cenu v místě
obvyklou 0,452 Kč/m2/rok, tj. 5 017
Kč/rok
· žádost Hockeyball Clubu Kasejovice
o poskytnutí individuální dotace ve
výši 15 000 Kč na pronájem ledové

plochy v Sušici v roce 2017 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kasejovice
· splátkový kalendář pro zaplacení
dlužného nájmu za prostor bývalé
kavárny v Kasejovicích čp. 98
· komisi pro výběrové řízení na akci
„Sanace stávajících vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu“ ve složení
MVDr. Václav Červený, Josef Viktora,
Karel Suda
Souhlasí:
· s návrhem složení inventarizačních
komisí pro inventarizaci majetku města
Kasejovice k 31.12.2017
· s přijetím peněžních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 41 256 Kč
na potřeby školy a školní družiny a
s přijetím peněžních darů pro Mateřskou školu Kasejovice ve výši 28 500
Kč na nákup vybavení a hraček
Bere na vědomí:
· informaci právního zástupce JUDr.
Svejkovského ve věci možného požadavku vůči státu ČR na finanční úhradu
za užívání pozemků města pod silnicí
I/20 v Kasejovicích a souhlasí s uplatněním tohoto požadavku
· odpověď Krajského úřadu Plzeňského kraje k žádosti o zajištění autobusového spojení pro školní děti z obcí
Kladrubce a Přebudov s tím, že rada
neakceptuje důvody pro nevyhovění
žádosti a žádá o vyřešení dopravy
z obce Kladrubce
· informace ČSAD o záměru zrušení
autobusové linky Jindřichův Hradec –
Karlovy Vary a doporučuje požádat
Krajský úřad Plzeňského kraje o její
zachování
· informaci o zpracování prohlášení
vlastníka domu čp. 184 v Kasejovicích

Město dokončilo revitalizaci Koupaliště

Z
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ávěrem roku 2017 dokončilo město Kasejovice akci Revitalizace rybníka
U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice. Jedná se o vodní
plochu pro místní občany známou pod názvem Koupaliště. Tohoto názvu se
mu dostalo z toho důvodu, že vlastní rybník nemá v katastrálních mapách název. Místní občané ho tak pojmenovali proto, že ho dříve využívali jako místo vhodné k odpočinku a ke koupání.
Účelem této akce bylo odbahnění celého rybníka, úprava opevnění návodní strany
hráze a oprava bezpečnostního přelivu vypouštěcího zařízení. Hráz byla upravena
dosypáním a vyrovnání partií svahů. Vyčištěn byl celý přítok do rybníka a obtoková
stoka.
Předpokládáme, že zrealizovaná akce přispěje nejen ke zlepšení ekologické stability území, rozšíření jeho druhové rozmanitosti a k zadržení vody v krajině, ale rovněž
k rekreačním účelům v podobě odpočinkového místa.
Akce byla podpořena dotací z Ministerstva zemědělství ve výši 1 526 000 korun a
město ze svého rozpočtu poskytlo finanční prostředky ve výši 795 990 Kč.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

i

Město Kasejovice nabízí
volné byty místním (pokoje i
dvoupokojový byt pro
manželský pár) v Domě
s pečovatelskou službou.
K doptání na Městském úřadě
Kasejovice, tel. 371 595 100.

7. února 2018 proběhne opět v kulturně
společenském centru SETKÁNÍ
DŮCHODCŮ. Těšit se můžete na
vystoupení dětí, kapelu Malá muzika
Nauše Pepíka a výborné občerstvení.

Slovo starostky
(dokončení ze strany 1)
Slavnostní punc akci dodalo
požehnání nově vzniklému dřevěnému
betlému, který své místo našel pod
vánočním stromem.
O událostech v Kasejovicích a okolí
byli občané informování prostřednictvím jednotlivých článků na stránkách
Kasejovických novin a webových
stránkách města. Za všechno, co se
v uplynulém roce podařilo uskutečnit,
by chtělo vedení města touto cestou
poděkovat všem, kdo se na realizaci
jednotlivých akcí podíleli a přispěli tak
k zviditelnění, zkvalitnění a obohacení
života lidí na venkově.
Proto mi závěrem, milí občané,
dovolte, abych všem do roku 2018
popřála hodně štěstí, zdraví, úspěchů a
mnoho krásných chvil naplněných
pokojem a radostí.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice
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Oznámení finančního úřadu o dani z nemovitosti

P

okud byla v roce 2017 provedena digitalizace nebo pozemková úprava některých katastrů v působnosti některé z obcí, musí všichni vlastníci nemovitých
věcí, u kterých proběhla změna, podat do konce ledna 2018 daňové přiznání
k dani z nemovitých věcí na rok 2018. Daňové přiznání se podává na územním
pracovišti Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, podle trvalého bydliště poplatníka.
Následně všichni poplatníci obdrží v květnu složenku na daň z nemovitých věcí, daň je
splatná do 31.5.2018. Přesahuje-li částka daně 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou
splátkách k 31.5.2018, a k 30.11.2018. U soukromně hospodařících rolníků, kteří mají
vyšší daňovou povinnost než 5 000 Kč, je první splátka posunuta k 31.8.2018.
Úřední hodiny FÚ v Nepomuku: Po - St 8 - 17 hod.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
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

Úprava veřejných prostranství obcí Hradiště a Zahorčičky
Otevírací doba (ZMĚNA):
Pondělí: Zavřeno
Úterý - Pátek - 11.00 - 19.30
Sobota - 11.00 - 21.00
Neděle - 11.00 - 19.30

V

měsíci listopadu zaznamenali občané Hradiště a Zahorčičky značný stavební
ruch na veřejných prostranství svých obcí. Obec Hradiště podala začátkem
roku 2017 Plzeňskému kraji žádost o dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2017
– Projekty obcí. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dotaci naší obci na
rekonstrukci veřejných prostranství ve výši 300 000,- Kč.
Studii řešení veřejných prostor zpracoval Ing. arch. Jiří Kučera. Úpravy musely
splňovat bezpečnostní hlediska, především kolmý nájezd vozidel z vedlejší na hlavní
silnici. K započetí opravy bylo nutné vyjádření Odboru dopravy z Městského úřadu
Nepomuk. Tento odbor na základě přiložené situace řešení úprav veřejných
prostranství neměl námitky k provedení opravy.
Stavební práce zahájila firma EUROVIA Silba,a.s. v listopadu. Základním
záměrem bylo kultivování veřejných prostranství, jejichž povrch byl značně
poškozený. Travnaté plochy byly zčásti zachovány, zčásti byly rozšířeny. Jednotlivé
části prostranství jsou nyní zřetelněji odděleny, povrch tvořený dlažbou člení plochy
tak jak jsou užívány – k zastavení nebo parkování vozidel, stanoviště pro kontejnery na
tříděný odpad. Stavba byla dokončena v polovině prosince. Lepší vzhled opravených
veřejných prostranství bude ku prospěchu všem občanům uvedených obcí.
Jaroslava Ladmanová - starostka obce

Oselecké aktuality

D

ne 24.12. 2017 od 21.00 hod. se konalo tradiční zpívání koled u Kloubovky
v Kotouni. Účast kolem 70 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.
Čtyřicetdva účastníků půlnočního Novoročního přípitku před OÚ v Oselcích
vidělo půlnoční ohňostroj a na Nový rok si připilo svařeným vínem.
Dne 1.1. 2018 se ve 13 hod. sešlo na dvoře Obecního šenku v Oselcích 46 účastníků
Novoročního pochodu. Trasa vedla z Oselec směrem na Řesanice, kde se odbočilo u
„Jablánky“ směrem na Kotouň, kde na účastníky čekalo malé občerstvení v podobě
čaje a koláčků ze Dvorecké pekárny. Pak trasa vedla po silnici přes Kotouň a lesem
zpět do Oselec, kde končila v hasičské zbrojnici, kde na účastníky čekala gulášová
polévka, kterou stejně jako celou akci zajistil obecní úřad. Poděkování za přípravu
patří všem, kteří se na akci podíleli. Celková délka pochodu cca 7 km.
-vh-

Předvánoční zastavení
asto jsme my dospělí v předvánočním čase vyzýváni, abychom se
zastavili a zmírnili své životní tempo. Ve středu 22. 12. 2017 jsme se o to
pokusili společně s žáky 5. a 6. třídy.
Navštívili jsme expozici Západočeské
galerie, výstavní sál Masné krámy v Plzni.
Výstavní prostory byly tentokrát věnovány neveselému tématu, umění v totalitních
evropských režimech ve 30. až 50. letech
20. století. Mnohé umělecké předměty
působily skličujícím dojmem, mnozí při
diskusi s lektory oceňovali jejich působivost a sílu. Děti si díky výborným lektorům třeba uvědomily, že mít zajištěny
základní životní potřeby není vždy samozřejmostí. Program byl na závěr doplněn
komentovanou četbou povídky Oty Pavla
Smrt krásných srnců, což do dětí vdechlo
sílu a naději. Shodli jsme se, že návštěva
Západočeské galerie jistě nebyla naší
poslední. Na závěr našeho výletu jsme
nemohli minout adventní trhy, velké lákadlo dětí i dospělých.
Středa 22. 12. 2017 byla na mimoškolní události pestrá. S Evelínou Matějovskou, Dominikem Palečkem a Davidem
Šándorem jsme se rozjeli do Blatné, kde se
konala v tělocvičně SOŠ soutěž ve skoku
vysokém Vánoční laťka. Evelína Matějovská výkonem 125 cm obsadila v kategorii žákyň 2. místo, David Šándor obsadil
rovněž 2. místo výkonem 150 cm. Dominik Palečko si medaili nepřivezl, výkonem
135 cm zaostal za svým maximem. V letošním roce jsme nepřijeli v nejsilnější
sestavě, ale je chvályhodné, že každý rok
se kasejovické děti v konkurenci ostatních
škol prosadí na stupně vítězů. Všechny
zúčastněné bych chtěla pochválit za příkladnou snahu a bojovnost.
J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Č
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Vánoční koncert a výstava v Bezděkově

V

předvečer třetí adventní neděle 16. prosince se prostor před bezděkovským
kostelem sv. Ondřeje začal zaplňovat auty a návštěvníky vánočního koncertu.
Po dvouleté pauze jsme opět mohli přivítat v našem kostele pěvecký a
chrámový sbor Velkobor pod vedením paní Radky Kočí. Rozrostl se o několik členů,
především o dvě pánské posily, což skvěle oživilo jejich projev. Hodinka krásných
vánočních písní a koled zpříjemnila všem přítomným pobyt ve studeném kostele.
Počet návštěvníků se blížil k úctyhodné stovce.
Po bouřlivém potlesku jsme se přemístili do budovy bývalé školy. U vchodových
dveří se vytvořila fronta. Chvíli to vypadalo, že se dovnitř ani všichni nevejdeme.
Podařilo se, a tak nás přivítala vyhřátá třída, na kamnech horký svařák pro řidiče i
neřidiče a na stolech napečené vánoční dobroty. To však nebylo celé. Hlavním
lákadlem byla vánoční výstava. Tentokrát byla jedna její část laděna do Lady. Spojení
„Ladovská zima“ zná určitě každý a i na naší výstavě nasněžilo, nechyběl usměvavý
sněhulák, saně, ponocný a ve světnici na stole voněla vánočka a jablíčka. Velkým
lákadlem pro děti byly ořechové lodičky, které si mohly zapálit a pouštět v míse
s vodou. Nakonec se děti daly do počítání vystavovaných betlémů. Konečný počet se
ustálil na čísle 65. Betlémy obklopovala řada andělíčků, domečků, svíček, zvonků,
lucerniček a dalších vánočních skvostů. Kromě zpěváků, našich milých hostů, si i
všechny přítomné děti odnesly na památku malovaný oblázek s andělíčkem. Věřím, že
i ostatní přítomní neodcházeli s prázdnou do svých domovů, ale byli plni krásných
dojmů a zážitků z příjemně prožitého večera.
Děkuji za napečené dobroty, bezděkovským hasičům za pomoc při přípravách a
samotném průběhu akce, všem, kteří poskytli vystavované sošky a betlémy, a
především těm, kteří je pomáhali nainstalovat a byli při zrodu celé výstavy, mojí
rodině za pomoc a trpělivost. Vánoční svátky, do kterých nás koncert a výstava uvedla,
jsou za námi. Přivítali jsme již nový rok, a tak všem přeji zdraví, štěstí, radost a
doufám, že na sklonku roku se opět potkáme v Bezděkově v našem kostelíku.
Šulcová O.

Klub seniorů Babí léto
zve do svých řad seniory na přátelské popovídání při kávě.
Scházíme se vždy v úterý od 14 do17 hod. v klubovně kulturně
společenského centra města Kasejovice.
Jste srdečně zváni :-)

Zveme spoluobčany důchodového věku
na nový kurz
Virtuální Univerzity třetího věku

Gian Lorenzo Bernini genius evropského baroka
Přednášky odborným pohledem sledují život
a dílo neapolského rodáka Berniniho.
Začínáme ve středu 31. ledna 2018 ve 14 hod. v sále Kulturně společenského centra
Kasejovice. Cena 300 Kč. Přihlášky a informace v Obecní knihovně Kasejovice.

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:
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 telefonicky na č. 371
595 227; 734 577 844.
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Prosinec v základní škole
Hasiči v kasejovické škole
Na počátku prosince si druháci otevřeli okénko adventního kalendáře, kde stálo:
ČEKEJ PŘEKVAPENÍ. To dorazilo za chvíli v podobě členů HZS Plzeňského kraje.
Kpt. Mgr. Lenka Basáková a kpt. Bc. Pavel Valm nám poutavě povyprávěli o pracovní
náplni hasiče a různých typech hasičských výjezdů. Děti byly hezky vtaženy do
přednášky, vymýšlely v jakých situacích je oheň dobrý sluha, a naopak kdy špatný pán.
Dále nám hasiči představili profesionální oblečení a výbavu. Druháci byli také
pochváleni za znalost čísel tísňového volání. Na závěr obdrželi všichni aktéři dárky –
děti diplom a hasiči na oplátku od dětí dostali vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby.
Mgr. Marie Sekáčová
Moje cesta na svět
S citlivým tématem narození miminka žáky 3. a 5. ročníku seznámily lektorky
výukového programu Moje cesta na svět. Zároveň se díky zadanému domácímu úkolu
žáci dozvěděli, jak se měli jmenovat než se narodili, jakou měli porodní váhu a délku a
jaká říkali první slůvka.
Mgr. Marie Růžičková
Program Moje cesta na svět byl zpracován originální, tvůrčí a interaktivní formou.
Děti se aktivně podílely na celém průběhu projektu. Odborná náplň i didaktické
postupy plně odpovídaly věkové i vývojové úrovni žáků 3. a 5.ročníku.
Školní metodik prevence Mgr. Pavlína Jandošová
Čertovská nadílka
Tak jako každý rok první stupeň navštívili čertíci s Mikuláše a andělem. Pro první třídu
vystrojili mikulášskou nadílku patroni (osmáci), ostatní třídy pozlobili deváťáci.
Tradičně se většina dětí bála, došlo i na slzičky a roztřeseným hlasem přednesené
říkanky. Všem aktérům nadílky tímto děkuji za krásné připravení akce.
Mgr. Marie Sekáčová

Tradiční vánočn výstava přilákala
malé i velké návštěvníky

Město Kasejovice oznamuje

PRAVIDELNÝ SVOZ
PLASTOVÉHO ODPADU
každé poslední pondělí v lichém
měsíci, tj. v r. 2018 – 29.1., 26.3., 28.5.,
30.7., 24.9., 26.11. 2018
Plastový odpad v zavázaných pytlích
uložte den PŘEDEM na následujících
sběrných místech v Kasejovicích:
Ř před bývalou cukrárnou U Aničky
Ř u kapličky sv. Martina
Ř u kostela před hřbitovní zdí
Ř u kontejnerů za samoobsluhou
Ř na prostranství před hasičskou
zbrojnicí
Ř u studny na Jánském náměstí
Ř u bytovek u Agrochovu
Ř u zvonu na sklo před bytovkami
proti prodejně

V

polovině prosince se v prostorách kasejovické základní školy konala tradiční
vánoční výstava, kterou jako každým rokem navštívily desítky malých a velkých návštěvníků. K vidění byly rozmanité vánoční dekorace v podobě svícnů, věnců, andělů, betlémů, hvězd, voňavých svíček a mýdel, různých druhů stromečků, obrázků, přání a dalších. Do přípravy vánoční výstavy se zapojili jak žáci prvního a
druhého stupně, tak školní družiny. Všichni, kdo výstavu navštívili, byli okouzleni
rozmanitostí a nápaditostí vystavených předmětů. Poděkování patří všem, kteří se na
přípravě a organizaci vánoční výstavy podíleli.
Štěpánka Löffelmannová

Na vesnicích (Chloumek, Kladrubce,
Polánka, Podhůří, Přebudov, Řesanice
a Újezd) odpad uložte na náves
ke kontejneru na sklo.
Plastový odpad prosím neukládejte
mimo tato určená místa.
Děkujeme.
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Vánoce ve školní družině

Předvánoční čas zpestřilo
žákům putování Mexikem
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V

P

o předvánočních přípravách, kdy
jsme vyráběli dárečky, přáníčka,
ozdobili stromeček, učili se básničky a zpívali koledy, přišel očekávaný
poslední předvánoční týden.
V úterý jsme navštívili babičky a
dědečky v Domě s pečovatelskou službou
v Kasejovicích, kde děti přednesly báseň
J.V. Sládka Koleda, proloženou zpívanými koledami a hrou na housle a flétny.
Popřáli jsme všem klientům i zaměstnancům a předali přání a dárečky. Vánoční
pásmo děti přednesly druhý den také paní
starostce a zaměstnancům městského
úřadu. Děti si potom s paní starostkou
povídaly o Vánocích i o tom, na co nejvíce
těší a jaké dárky si přejí pod stromeček.
A ve středu odpoledne proběhly vánoční besídky ve všech třech odděleních školní družiny. Besídku jsme zahájili zapalováním vyrobených svícnů a následně skládaných na připravená březová kolečka,

která tvořila Vánoční spirálu. Pak, při
světle svíček, jsme si zazpívali koledy,
připomněli vánoční zvyky a zapálili ořechové lodičky. A potom hurá na dárky,
které čekaly pod stomečkem. Byly tam
vzdělávací, postřehové i pohybové hry,
stavebnice Lego a skládací korálky. Děti
měly velkou radost a hned všechno
vyzkoušely.
Dárky jsme mohli pořídit díky těmto
sponzorům: TRUST SOFT s.r.o. PRAHA,
KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.,
p.VALTOVÁ ANNA, INTERIORS
KASEJOVICE, P+V ELEKTRONIC
spol. s r.o., KLAUS TIMBER a.s.
KLADRUBCE, p.JOSEF KALBÁČ,
ONDŘEJ URBANEC – KOVÁŘSTVÍ,
AGROCHOV KASEJOVICE – SMOLIVEC a.s., TRUHLÁŘSTVÍ MILAN
POJER RADOŠICE.
Všem jmenovaným moc děkujeme.
Šárka Vocelková

úterý 19. prosince zavítala mezi
žáky druhého stupně kasejovické
základní školy cestovatelka
Šárka Waltrová, aby se s žáky podělila o
své zážitky a poznatky, které načerpala při
svém cestování po Mexiku. Prostřednictvím fotoprezentace a krátkých videí
měli žáci jedinečnou příležitost procestovat v době adventní nejen tamější turistická letoviska a podmořskou galerii umění,
ale také možnost se přenést do mexických
pralesů obývaných původním obyvatelstvem či běžné domácnosti Mexičanů.
Součástí přednášky bylo rovněž
mladé posluchače seznámit se specialitami místní kuchyně, z nichž mnohé nebyly
žákům úplně cizí. Stejně tak měli žáci
možnost poznávat rozdíly ve slavení
českých a mexických Vánoc. Na závěr se
žáci seznámili se základy tradičního
mexického tance. Zeměpisná přednáška
byla příjemným a obohacujícím zpestřením předvánočního času v kasejovické
škole.
Štěpánka Löffelmannová,
ředitelka ZŠ Kasejovice

SRDEČNĚ ZVEME
do Kulturně-společenského
centra Kasejovice:
Diaprojekce Portugalsko
Františka Šestáka
5. února 2018 od 18 hod.
Setkání důchodců
7. února 2018 od 14 hod.
Diaprojekce Banát
Petra Nazarova
19. února 2018 od 18 hod.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
Rok - je chlíveček bez dvířeček,
dvanáct ovcí v něm.
Vánoční čas uběhl jako voda a nás čeká
rok 2018 se svým překvapením...
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví
přejeme vám… učíme se a říkáme.
S novým rokem nás čeká spousta zážitků,
noví kamarádi a také povinnosti. Starost o
zvěř a ptactvo – pravidelné sypání do
krmítek na zahradě školky i doma, seno a
zrní do krmelce na Židáku a naučit se
spoustu nových věcí, potřebných k životu.
JE OPRAVDU NA CO SE TĚŠIT...
· Divadlo Kolem s pohádkou „Hledá se
kamarád méďa“
· Divadlo kouzel a soutěží
· Divadlo Kašpárek s pohádkou „Paní
zima“
· Zubní prevence s paní Janou

Sbor dobrovolných hasičů v Nezdřevě

Vás tímto srdečně zve

na tradiční HASIČSKÝ
PLES,
který se koná v sobotu
3. února 2018 od 20 hod.
na sále v Nezdřevské hospodě.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina KAREL

Číslo 1; ročník XXIII.
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NAŠE ZÁŽITKY
NÁVŠTĚVA Z PEKLA a pekelné
nadělování - jsme hodní, čertů se bát
nemusíme, ale někteří z nás se báli... a
věděli proč.
ź KLAUN TŮ, TŮ – učí děti dopravu.
Zkusili jsme si, jak se správně chovat
v dopravě, přecházet silnici po „zebře“
a jaké vybavení musí mít malý cyklista
a motorista.
ź DIVADLO DRÁČEK a pohádka
,,KOUZELNÁ VLOČKA“ nás přenesla do zimního království se svými
nástrahami a čarováním.
ź HURÁ, už jsou tu vánoce, tak jako
loni, jedlička v pokoji lesem zas voní,
zpívali jsme si a nacvičovali pro rodiče vystoupení na Vánoční posezení u
stromečku s rodiči s ochutnávkou
ź

vánočního cukroví, které naše šikovné maminky napekly. Děkujeme
všem za moc velkou dobrotu!
ź NAŠE NÁVŠTĚVA V DPS a na MÚ
s přáním hodně zdraví, štěstí v
Novém roce 2018. Společně jsme si
zazpívali, vzájemně popřáli a už byl
jenom krůček ke kouzelnému Štědrému dnu, na který jsme se tak těšili.
Radujme se, veselme se, v tomto
novém roce!
PODĚKOVÁNÍ NAŠIM MILÝM
SPONZORŮM
Vážení sponzoři a rodiče, děkujeme Vám
za Vaši přízeň a dary ve všech formách.
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ:
INTERIORS manufacture a design
DVŮR LNÁŘE, paní Anna Valtová
AGROCHOV Kasejovice – Smolivec a.s.
KOVO Kasejovice Klima s.r.o.
KLAUS Timber Kladrubce
Ledvinová Ivana, ředitelka mateřské školy

Město Kasejovice pořádá a zve na víkendový kurz

Výroba kožených barefoot
balerín (tzv. bosých bot)
Termín: 24. - 25. 2.2018 od 10 do 18 hod.
Místo konání - Kulturně společenské centrum, Kasejovice 2, 335 44
Lektorka - Bohumila Brůnová - 721 290 591
Kurs je určen pro 12 -14 účastníků
Na kurzu si budete vyrábět jeden pár kožených balerín přesně
na svoji nohu. Materiál je přírodní třísločiněná kůže, kterou si
nabarvíte do požadovaného odstínu - cca 25 barev k výběru. Na podrážky použijeme
obuvnické plotny - výběr z několika dezénů, barev i tloušťky. S sebou na kurz si přineste savé
noviny nebo letáky, staré bavlněné triko na rozstříhání na hadříky a fén.
Cena - 1900 Kč. V ceně je veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě.
Info a závazné přihlášky u Dany Matějovské, tel. 602 429 346.
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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 rozkládací rohovou sedací soupravu s úložným
prostorem, červená barva, cena 2 900 Kč. Tel. 723 571
323.
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

Číslo 1; ročník XXIII.

str. 8

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.

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
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Inna Rottová: Případ andělské košile
Ladislav Beran: 92. policejní revír
Jaroslav Kuťák: Magnolie z Masters
Petr Eidler: Nahá s Davidovou hvězdou
Ken Follet: Zima světa
Hana Marie Körnerová: Láska a zášť
Václav Malovický: Švejkova cestopisná kuchařka
Jane Scrivnerová: Dopřejte si detox
Objevujeme dobu kamennou

Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Obec Nezdřev pořádá tradiční

který se koná v sobotu 10.2.2018
v Nezdřevě od 13 hod.
K tanci a poslechu hrají manželé Váchovi.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti v maskách
zdarma.
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