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

Tři králové opět po roce navštívili Kasejovice

Divadélko pro školy
přivezlo žákům dílo
Karla Čapka

V

T

říkrálové koledování se již v Kasejovicích stalo zvykem. Ves obejdou
koledníci s kasičkami, kteří zpěvem písně My tři králové jdeme k vám
připomínají dnes povětšinou zapomenuté putování biblických Tří králů,
nesoucích dary Ježíškovi, narozenému v chlévě.
V našem případě ovšem králové nenesou nic, krom kasičky - zprvu prázdné,
postupně se plnící dary místních ochotných lidí. Nicméně tyto „dary“ koledníci také
předají potřebným, v našem případě pacientům Léčebny dlouhodobě nemocných
v Horažďovicích. Letos Kasejovicemi chodily dvě party koledníků - jak je zvykem
jedna na „dolejšku“ a jedna na „hořejšku“. Všechny domácnosti však koledníci
nenavštívili, byli po celém odpoledni už pořádně unavení. Nicméně i přesto se do
kasiček vybralo 11 173 Kč, což je o malinko více než loni. Koledníci také den předtím
navštívili základní a mateřskou školu, aby i zde připomněli tuto tradici.
Děkuji všem dárcům za jejich štědrost. A Ireně Majorové a dětem, které chodily
koledovat, za čas, který věnovaly tomuto dobročinnému podniku.
Dana Matějovská

Tradiční setkání důchodců

lednu zavítalo do kasejovické
základní školy žáky a učiteli
oblíbené Divadélko pro školy
Hradec Králové. Na programu byly život
a tvorba významného českého prvorepublikového spisovatele Karla Čapka.
Žákům první až čtvrté třídy přivezla dvojice herců pohádky z Čapkovy knihy
Devatero pohádek, které měly malé diváky jak ponaučit, tak rozesmát.
Žákům páté až deváté třídy bylo divadelními aktéry věnováno náročnější představení nazvané Fenomén Karel Čapek
aneb Od Dášenky ke zkáze světa. Žáci se
tak během hodinky seznámili s Čapkovou
komedií Loupežník či Povídkami z jedné
kapsy. Součástí představení byla rovněž
ochutnávka Čapkovy divadelní tvorby v
podobě Bílé nemoci a Adama stvořitele.
Herci Divadélka pro školy tradičně
svými vynikajícími výkony přesvědčili
všechny zúčastněné o tom, že i složitost a
náročnost Čapkovy umělecké tvorby lze
žákům zprostředkovat poučným a zároveň humorným způsobem. Pořad byl tak
pro žáky výbornou doplňující formou
výuky českého jazyka.
Mgr. Štěpánka Löffelmannová,
ředitelka ZŠ Kasejovice

Z

ačátek února je v Kasejovicích
tradičně spojen se setkáním
důchodců.
Ne jinak tomu bylo ve středu 7. února,
kdy sál kasejovického společenskokulturního centra zaplnili senioři. Přátelské posezení u dobrého jídla a pití jim
zpříjemňovalo kulturní vystoupení dětí
z místní mateřské školy. Pásmo lidových
a trampských písní a hudebních melodií
z pohádek jim předvedli žáci kasejovické
základní školy.
Vystoupení se vydařila stejně tak jako
následné muzicírování Malé muziky
Nauše Pepíka. Senioři se tak dobře bavili
do pozdních nočních hodin. Poděkování
patří všem, kdo se na organizaci této
oblíbené akce podíleli.
-rkn-
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Usnesení zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 28.12.2018

Rada města Kasejovice mj. schvaluje:
ź použití částky cca 106 000 Kč
z příspěvku na provoz pro rok 2017
Základní školy Kasejovice na
nákup lavic a židlí pro jednu třídu
II. stupně
ź pronájem nově upraveného bytu č.
5 v domě čp. 11 v Řesanicích p. xxx
ź pronájem části nebytových prostor
v přízemí budovy čp. 98 v Kasejovicích za účelem umístění a provozování peněžního bankomatu
České spořitelně na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce (prodloužení stávající smlouvy)
ź vyhlášení záměru pronájmu
pozemku parc. č. 493/5 o výměře
58 m2 v k.ú. Kasejovice s následným prodejem
ź žádost Českého svazu včelařů z.s.,
Základní organizace Kasejovice,
o poskytnutí individuální dotace ve
výši 8 200 Kč na nákup dezinfekce
a schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kasejovice
ź zvýšení příspěvku na provoz
Mateřské školy Kasejovice na rok
2017 o 40 000 Kč
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Jednou to vyhraješ!

T

o mně kdysi tvrdil Libor Kulík na místním sportovním víceboji. Už ani nevím,
kolik je to let. A už ani nevím, kdy jsem se této akce poprvé zúčastnil. V jeho
pečlivě vedené dokumentaci bych to snadno našel, ale hledat to nebudu, protože to nepokládám za zásadní. Důležité je to, že letošní ročník je už dvacátý. Zimní část
víceboje máme za sebou díky poslední lednové sobotě. Venkovní, letní poměření
míčových dovedností nás čeká týden před poutí. Pro ty, kteří neví, v čem všem se soutěží, upřesním, že tento halový šestiboj je složen z volejbalu, stolního tenisu, košíkové, florbalu, fotbalu a nohejbalu. V letním sedmiboji jsou místo florbalových nájezdů
házenkářské sedmičky a vše doplňuje ještě tenis.
Poslední ročník byl ostatně jako všechny předchozí ročníky perfektně
organizovaný. Turnaj oficiálně pořádá oddíl nohejbalu, ale neoficiálně to vše dělá
Libor Kulík, jak všichni moc dobře víme. Tento článek by mu měl být i takovým
malým poděkováním za ochotu, úsilí a energii, se kterou tyto soutěže pořádá.
Jmenovat všechny vítěze nejde, protože by se z Kasejovických novin stal poměrně
objemný jmenný seznam. Ale uvedu alespoň medailisty toho nedávného, jubilejního
šestiboje. Na prvním místě skončila dvojice Jan Šimůnek, Jaroslav Pružinec. Na místě
druhém Tomáš Řehoř s Davidem Kulíkem a třetí byli Libor Kulík s Martinem
Škyrtou. Zajímavé na tom je, že když se konal první ročník, tak se ti, co letos vyhráli,
učili mluvit. Ti druzí ještě nebyli na světě, no a těm třetím… Bylo tak akorát.
Takže Libore, díků už bylo dost. Je třeba se soustředit na příští ročníky. Já zatím
nevyhrál, jak jsi mi prorokoval. Ale ono vyhrát vždy neznamená mít zlatou medaili na
krku, nebo pohár v ruce. Pro někoho je vítězstvím i samotné sportovní vyžití, zápolení
v rámci fair play, výhra v jednotlivé disciplíně či pouze příjemné setkání s přáteli.
Tonda Řehoř, „šestej :”

Nesouhlasí:
ź s odstraněním sypaného nástupiště
na železniční trati Nepomuk –
Blatná na pozemku parc. č. 1609/2
v k.ú. Kasejovice u zastávky
„Kasejovice – zastávka“ u bývalého motelu Agro

Oselecké aktuality

D
D

ne 6. ledna 2018 proběhl
v Obecním šenku v Oselcích Myslivecký bál.
Téměř stovka účastníků si odnesla
bohatou zvěřinovou tombolu.

ne 27. ledna 2018 se v Oseleckém šenku konal Hasičský bál SDH Oselce, kde
návštěvnost byla kolem osmdesáti
návštěvníků a jako tradičně byla
velká spokojenost s bohatou různorodou tombolou.

Vítězové sedmiboje

Druzí

Únor 2018

Závěrečný seminář VU3V

Nezbedná pohádka

V

e čtvrtek 18. ledna 2018 se sešli
studenti Virtuální Univerzity
třetího věku, aby v pizzerii U
pejska a kočičky v Kasejovicích ukončili
zimní semestr. Za splnění všech
podmínek aktivní účasti v kurzu o
hudebních nástrojích byl každému
předán pamětní list. Osvědčení o
absolutoriu za 3 roky úspěšného studia
v programu Svět okolo nás převzaly
studentky V. Váňová a M. Weisová.
K dobré náladě příjemného
odpoledne přispělo i chutné občerstvení
z nabídky místní pizzerie a zazpívání za
doprovodu kytary J. Švagra.
Marie Prokopiusová, koordinátor VU3V
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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

V

sobotu 13. ledna navštívili
Kasejovice ochotníci z mirotického souboru I TOTO.
V sále U Adamců předvedli představení
na motivy Josefa Lady s názvem
Nezbedná pohádka.
Pamětníci, například i mého věku, si
patrně vzpomněli již při prvních tónech
písně na pohádku, ve které princezna
Máňa zachraňovala Honzu Bártů,
nespravedlivě odneseného do pekla.
Na podiu se střídalo dobře přes dvacet
mirotických ochotníků v kostýmech
čertů, princezny, vesničanů, báby
Kanimůry a dalších postav. Kulisy i
kostýmy byly zvlášť pěkné, jak od
samotného Josefa Lady, což ostatně
dokumentují fotografie. A vystoupení
moc povedené, soudě dle bouřlivého
potlesku, jímž diváci ochotníky v závěru
odměnili.
Dana Matějovská

Otevírací doba (ZMĚNA):
Pondělí: Zavřeno
Úterý - Pátek - 11.00 - 19.30
Sobota - 11.30 - 21.00
Neděle - 11.30 - 19.00

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.

Povinností každého majitele psa je mít ho
na veřejném
prostranství na
vodítku a odklízet
psí exkrementy.
Venčit psa v parku
a na náměstí je
nepřípustné!
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Kulturní život na vsi - Podhůří 2017

J

sme malá vesnice, ale chtěli bychom
vám říct, že tu nespíme, ale žijeme.
Už na Nový rok se scházíme na
návsi, abychom si připili a popřáli si
štěstí, zdraví a úspěchy do nového roku.
Ve vsi jsme založili „Spolek pro Podhůří“, abychom jeho prostřednictvím
mohli různé akce pořádat.
V dubnu naše děti, které tvoří čtvrtinu
obyvatel Podhůří (z celkového počtu 36
obyvatel zde žije 9 dětí), tu slavily Velikonoce křístáním. Křístání je tradice,
která se přenáší z pokolení na pokolení,
ale to nejen u nás.
Při březnovém posezení v budově
občanského výboru nám děti zahrály na
hudební nástroje, zazpívaly, i my jsme
zpívali, takže jsme se bavili všichni. Tato
spolupráce dětí a dospěláků pokračovala
jako každý rok na návsi při oslavě annenské pouti. Protože k nám již několikátý
rok nepřijíždí pan farář a protože jsme
byli a jsme zvyklí o pouti se scházet,
uspořádaly u kapličky děti, a to nejen
podhůřské, ale i ty, které přijíždějí k

Pouťové setkání

babičkám a dědečkům, hudební koncert.
Hrály na klávesy, flétny, klarinet, kytaru
a k tomu ještě zazpívaly. I o cukroví bylo
postaráno. Každý si ještě mohl počíst
v podhůřských kronikách. Jsme rádi, že
se sem vracejí i ti, kteří již v Podhůří
nebydlí. Popovídáme, zavzpomínáme a
až potom se rozejdeme k pouťovým stolům. Je to hezká tradice a snažíme se, aby
nebyla přerušena.
Pak v srpnu následoval nohejbalový
turnaj, a to již 27. ročník, pod názvem
„Memorial Josefa Smrčky“, kterého se
zúčastnilo 12 družstev. Není rok, že by se
tento turnaj nevydařil. Asi i díky tomuto
turnaji a webovým stránkám se o Podhůří
dozvídají v širším okolí, odkud k nám
přijíždějí nohejbalisté se svými fanoušky.
O občerstvení se nám starají kamarádi
z Kladrubec. Ti sem přes les přivážejí
materiál, který tu prodávají. Nemá to
chybu.
Během léta jsme začali připravovat
koncert Veselé trojky (kapela známá na
TV Šlágr) v nově rekonstruovaném hote-

Křístání

lu ve Dvorci. O přípravu a průběh akce
jsme se starali všichni členové Spolku
pro Podhůří. Byla to pro nás veliká akce.
Zdařila se.
V listopadu procházel Podhůřím
lampionový průvod. Trasa byla rodiči
našich dětí pěkně připravena. Děti absolvovaly úseky klidnější i strašidelné. Přišli
i rodiče s dětmi z jiných vesnic, to nás
potěšilo a všichni jsme se pak zahřáli v
budově OV, kde se scházíme i při různých
oslavách anebo jen tak.
V prosinci v Podhůří navštívili jednotlivé chalupy Mikuláš s čerty a andělem. Toto osazenstvo bylo z vlastních
zdrojů.
Rok 2018 bude pro nás asi náročnější, protože jsme se rozhodli již v říjnu
loňského roku zorganizovat na 28. července setkání rodáků a přátel Podhůří. A
jak to vyjde, o tom vás budeme informovat zase za rok.
Spolek pro Podhůří

Čertovská nadílka
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Hořejší rybník (Koupaliště) – poznámky k historii

Koupaliště, 50. léta 20. stol.

V

odní nádrž o ploše 0,58 leží na
Kopřivnickém potoce poblíž
bývalého Šimáňovského (dříve
Mikšovského) mlýna. Napájena byla ze
zaniklého Kopřivnického rybníka a vodu
odváděla do Dolejšího rybníka bezprostředně u mlýna. Kdy a za jakých
okolností byla založena, není známo.
Možná se jí týká již zápis ze 7. 3. 1616 v
kasejovické městské knize o prodeji
rybníčku „pod trávníkem Jana Kožišníka
a nad trávníkem Karlovic” panem
Joachimem Kryštofem Hubkou z Černčic
sousedu a primátorovi městečka Václavu
Vorlíčkovi za 13 kop míšeňských grošů.
Kartograficky je každopádně rybník na
Kopřivnickém potoce pod lesem Křenčí
poprvé zachycen na mapě josefského
vojenského mapování, prováděného
v letech 1764-1768. V době vzniku
Stabilního katastru kolem roku 1837 byl
zřejmě načas přeměněn na louku. Na
takzvaném císařském otisku mapy
katastrálního území Kasejovice je sice
zanesen jako vodní plocha, indikační
skizza – příruční mapa, do níž se
zaznamenávaly změny, pocházející
ovšem z téže doby – jej označuje jako
„Wiese" (louka). Majitelem byl stejně
jako v případě Dolejšího a Kopřivnického rybníka Vavřinec Cigler, tehdejší
mlynář na Mikšovském mlýně (čp. 208).
Při dalším vojenském mapování v letech
1877–1880 tu byl již zase rybník.
O zřízení veřejného koupaliště se
v Kasejovicích začalo uvažovat již ve
druhé polovině 20. let minulého století.
V kronice města se dočítáme, že roku
1927 projednalo městské zastupitelstvo
žádost místních spolků o přidělení

pozemku o výměře 500 m2 k jeho zřízení.
Hlavním iniciátorem byla přirozeně
tělocvičná jednota Sokol, která si při
koupališti chtěla zřídit také letní cvičiště.
Jako ideální místo se záhy ukázal Hořejší
rybník. Jedním z důvodů, proč se
pozornost obrátila právě tímto směrem,
byla pravděpodobně skutečnost, že
v srpnu 1925 tudy prošla povodeň, jež
strhla sousední Dolejší rybník a poškodila i Šimáňovský mlýn, takže obojí zůstalo
neobnoveno. Obec tedy vstoupila
v jednání s majitelem, bývalým mlynářem Františkem Šimáněm. Vlastník byl
ochoten rybník vyměnit za louku Václava
Kellera čp. 101, kterou tento nabízel
k odkupu za 12 000 Kč. Město však
nemělo dostatek peněz, a tak záležitost
uvízla na mrtvém bodě. Nicméně v roce
1931 se zastupitelstvo usneslo, že
plánované koupaliště „V Tůních”
postoupí Sokolu za roční poplatek 10 Kč
s podmínkou, že bude skutečně veřejné a
že ho jednota bude udržovat na vlastní
náklad. Třebaže zřízení koupaliště
vyžadovala „všeobecná potřeba místních
i letních hostů" a v roce 1933 byla pro ten
účel ustavena dokonce zvláštní komise,
podařilo se až následujícího roku obci
vyměnit s Františkem Šimáněm pozemek
č. kat. 479/15 za Hořejší rybník (č. kat.
328). K vybudování koupaliště ale došlo
až s odstupem několika dalších let, teprve
na samém začátku druhé světové války.
Dne 15. 11. 1939 započalo na místě pod
vedením Ing. Zamouřila ze Strakonic
vytyčování prací, které pak probíhaly pod
dozorem stavbyvedoucího Futery.
Nejspíše již roku 1940 bylo koupaliště
dokončeno, ale Sokol se z něj neradoval

dlouho, neboť nařízení Říšského
protektora z 12. 4. 1941 činnost tohoto
spolku zastavilo. Dne 8. 10. téhož roku
pak byla jednota rozkazem nového
protektora Reinharda Heydricha
rozpuštěna a obnovena až po válce.
Po roce 1948 převzala péči o
koupaliště Krajská vodohospodářská
služba, která měla od roku 1951 své
pracoviště v domě čp. 16 (bývalá
koželužna Františka Hanzlíka). Hned
v roce 1952 provedla úpravu nádrže
štěrkováním a položením kamenných
desek a roku 1955 bylo koupaliště
vypuštěno a vyčištěno. V dalších letech
se pak mělo dokončit dláždění břehů.
Nákladem MNV ve výši 8 000 Kčs byl
v roce 1959 opraven poškozený most nad
odtokovým korytem z koupaliště přes
bývalý Dolejší rybník.
Vladimír Červenka,
leden 2018

SRDEČNĚ ZVEME
do Kulturně-společenského
centra Kasejovice:

Diaprojekce Vláďa Hošek
Šumava, Island
5.3. 2018 od 18 hod.

Maškarní pro děti
24. 3. 2018 od 14 hod.
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Maškarní bál v Bezděkově

P

okud jste v sobotu 20. ledna 2018
projížděli Bezděkovem, možná
Vás překvapilo, že bylo rozsvíceno v budově bývalé školy.
Jako každý rok se zde konal maškarní
bál pro děti. Účast byla hojná až překvapivá. Sešlo se celkem 39 dětí, takže k
radosti pořadatelů bylo plno. Přivítala je
vyhřátá a barevně vyzdobená třída. K
tanci hrála nám již známá kapela Z
VRŠKU pod vedením p. Herberta Zelenky. I když byla v oslabené sestavě, na
výkonu se to neodrazilo. Mezi princeznami, vílami, nejrůznějšími zvířátky,
pohádkovými postavičkami, pirátem,
policistou, který průběžně dohlížel na
pořádek a dalšími účastníky bálu byla i

Sněhurka se svou partou trpaslíků. Sněhurka a její pomocníci provázeli děti celé
odpoledne při tanci i oblíbených soutěžích. Tanec s balónky, židličkovanou,
která měla dvě kola, nebo hru na mumie
si děti užívaly a vždy měla soutěž své
vítěze. Každý si odnesl za svůj výkon
odměnu. Své majitele si našly i všechny
ceny připravené tomboly. Souboj mladých zpěváků a zpěvaček za mikrofonem
nebral konce a nedočkal se ani vítěze.
Všechny děti byly úžasné a zasloužily si
velkou jedničku. Svědčil o tom i bouřlivý
potlesk všech přítomných. Děti se s příbývajícím časem postupně ze třídy vytrácely ověnčené tombolovými výhrami,
pestrobarevnými balónky a věřím, že i

plné krásných zážitků a radosti.
Poděkování patří všem sponzorům:
Truhlářství Karel Čada Bezděkov, COOP
Kasejovice – Anna Krátká, Vinařství
Lahofer a.s. Znojmo – Václav Šulc
Bezděkov, Dvůr Lnáře s.r.o., Vaněčkovi,
Sudovi Bezděkov 20, Šulcovi Bezděkov,
Ladmanovi Bezděkov, Zdeněk Suda
Bezděkov. Také děkujeme všem za
pomoc při úklidu, přípravách a průběhu
maškarního bálu, místním hasičům a
pekařkám za napečené dobroty.
Na nějaký čas se dveře školy uzavřou.
Třída se dočká nové podlahy. To se bude
zase za rok při maškarním řádit! Těšíme
se nashledanou.
Olga Šulcová

Město Kasejovice pořádá a zve na víkendový kurz

Co osud vzal, to nevrací,
i když srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám nedovolí.

Výroba kožených barefoot balerín (tzv. bosých bot)

Dne 12. února 2018 uplynulo
již 8 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a manžel

Místo konání - Kulturně společenské centrum, Kasejovice 2, 335 44
Lektorka, přihlášky - Bohumila Brůnová - 721 290 591
Cena - 1900 Kč. V ceně je veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě.

Termín: 24. - 25. 2.2018 od 10 do 18 hod.

pan Jan Fučík, chalupář z Kotouně.
Stále vzpomínají manželka Zdena
a dcery Káťa se Zuzkou.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 -195 Kč/ks
Prodej: 4. března 2018 ve 14.40 hod., Kasejovice u fotbal. hřiště
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9 - 16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840.

Únor 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka školka plná písniček a hrajících si dětiček
,,S MOUDROU SOVOU ZA POZNÁNÍM”
V ÚNORU...
V únoru, v únoru, teploměr jde nahoru.
Rýma, chřipka, angina, právě řádit začíná.
My se chřipky nebojíme, jíme vitamínky a
víme, že nemoc způsobují bacílci, proto si
před jídlem myjeme ruce, chodíme denně
na procházky – otužujeme se.
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Celoroční projekt české obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky, do kterého se naše školka
zapojila. Tento měsíc cvičíme s veveruškou
Věruškou. Kdo správně splní úkoly při
pohybových činnostech, nalepí si do
úkolníčku nálepky a nakreslí, nebo vybarví
obrázek.

Těšíme se s kamarády na nové zážitky…
Masopustní týden – pro nás nejlákavější
v měsíci únoru – budeme si společně
vyrábět masky na maškarní rej ve školce na
téma „Sova a její ptačí kamarádi”
Společně si říkáme: Masopust, masopust,
Popeleční středa, kdo nemá kožíšek,
promrzne až běda.
NAŠE ZÁŽITKY
Divadlo Kolem s pohádkou „Hledá se
kamarád Méďa“ opět nezklamalo.
Přesvědčili jsme se, že mít kamaráda je pro
nás hodně důležité a že nikdo nechce být na
světě sám bez kamarádů. Kamarád je ten,
kdo nám pomůže v nesnázích, poradí nám
a pofouká bolístku.
Tříkrálová návštěva, na kterou jsme se
moc těšili. Přišli letos zas, měli zlaté
korunky, bílé košilky a moc krásně zpívali
píseň „My tři králové jdeme k vám“

Kniha je náš kamarád – velmi zajímavá a
poučná byla návštěva knihovny
v Kasejovicích, na kterou se každoročně
těšíme. Paní D. Matějovská si pro nás
tentokrát připravila četbu z krásné
pohádkové knihy od P. Sučka Povídání o
důlních skřítcích Jakubovi, Janovi a
Aloisovi, vyprávění příběhů z jižních
Čech, ze zlatonosné oblasti mezi
Kasejovicemi a Bělčicemi. Kdo pozorně
poslouchal, dozvěděl se, kde se vzali důlní
skřítkové v našem kraji, proč a kam asi
zmizeli. Další pokračování zajímavých
příběhů si čteme po obědě, u Zajíčků i
Vodníčků. Paní D. Matějovské jsme
nakreslili důlní skřítky tak, jak si je
představujeme a děkujeme jí moc za
zajímavou četbu a povídání. Závěrem jsme
si mohli prohlédnout knihy a celou
knihovnu. Ti nejstarší z nás se těší, až
budou umět číst.

Na trhu práce chybí elektrikáři

N

a trhu práce v ČR stále roste
poptávka po absolventech oboru
elektrikář. Ředitel Středního
odborného učiliště v Blatné Ing.
Čapek k tomu dodává: „Každý rok máme
velké množství dotazů, kdy zástupci vedení firem nebo jejich personálních oddělení
ze širokého okolí poptávají naše absolventy. Naše škola není schopna uspokojit tuto
poptávku.“
Zájemci ze základních škol studují
atraktivní obor elektrikář standardně 3
roky. Existuje ale i způsob, který dává
mladým lidem možnost rozšířit si vzdělání
v kratší době. Po maturitě, vyučení nebo po
absolvování vyšších ročníků střední školy
či učiliště se lze vyučit v oboru elektrikář
26-51-H/01 za 2 roky. Nastoupí se do 2.
ročníku. Všeobecné předměty absolvované

v předchozím vzdělání mohou být uznány.
Praxe se vykonává ob týden na špičkově
vybavené elektrodílně školy či v odborné
firmě. Ve 3. ročníku společně s výučním
listem dostane absolvent osvědčení pro
práci na elektrických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb. Dále student absolvuje
školení a obdrží osvědčení od specializované firmy pro montáž elektronického zabezpečení objektů. Uplatnění elektrikářů je
v oborech spotřební elektroniky, průmyslové automatizace, zabezpečovací techniky
(viz foto) nebo především práce jako elektrikář, údržbář či elektromontér do 1 000 V.
Studenti oboru elektrikář na SOU
Blatná se během studia a praxe soustředí
především na oblasti, které jsou na pracovním trhu poptávány. Jde o elektromontážní
a elektroinstalační práce a instalace zabezpečovací techniky. V potřebné míře se
seznamují i s elektrotechnikou, obsazují
tradičně přední místa v soutěžích pro elektrotechniky, např. GES CUP, viz foto ahttp://soublatna.cz/udalosti/soutez-ges-cup2016, https://www.souepl.cz/index.php/2017/04/26/ges-cup-2017-zije. V této

Radovánky na sněhu
Hurá, padá sníh. Konečně jsme vyndali
naše školkové boby a vrazili na kopec...
Hry na sněhu, bobování nás baví.
U našeho krmelce
Na kamarády zvířátka nezapomínáme.
Chodíme pravidelně zasypávat ke krmelci
na Židáku. Víme, že srnčí zvěř a zajíci mají
nejraději zrní a seno, někteří z nás přinesli
z domova pro zvířátka tvrdý chleba a
mrkvičky. Cestou zpět jsme dováděli na
sněhu.
Divadlo her a soutěží přijelo se svými
kouzly a čarováním. Paní kouzelnice nám
předvedla, jak šikovné ruce má. Během
představení nás zapojovala do kouzlení a
naučila nás různá zajímavá kouzla, která
jsme pak společně odpoledne ve třídě
zkoušeli. Třeba z obyčejného ubrousku
vykouzlit pro maminku sto korun...
Zajímavé, co?
Ledvinová Ivana,
ředitelka mateřské školy

soutěži se studenti SOU Blatná umisťují i
před některými studenty elektrotechnických průmyslových škol.
Studenti SOU Blatná mají výborné
reference od úřadů práce. Bližší informace
lze získat při osobní návštěvě či na http://soublatna.cz.
A. Drobník
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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

Prodejna Rabbit Kasejovice
akce do 3.3. 2018
ź mražená kuřata, 1 kg/29,90 Kč
ź kuřecí polévková směs 750 g/9.90 Kč
ź šunkový salám 1 kg/109.90 Kč

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
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Stanislav Češka: Vražda neviňátek
Artur Janoušek: Sklep
Yrsa Sigurdardóttir: Plavba smrti
Ken Follet: Hranice věčnosti
Hana Marie Körnerová: Nevěsta ze Zámoří
Václav Malovický: Kuchyně starého Chebu
František Niedl: Rytíři z Vřesova
Anne Jacobsová: Panský dům
Mary Kellyová: Zasněžená červenka
Knihovna pořádá 23.3.2018 Noc s Andersenem přihlášky v Obecní knihovně, pro děti z 1. stupně,
počet omezen.
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