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

Předvánoční školní družina

Virtuální Univerzita 3. věku
zve na nový kurz

Leonardo da Vinci
(1452- 1519):
Renesanční uomo
universale

I letos, přes stále trvající koronavirovou krizi, se děti, jako každý rok, těšily na
Vánoce: na pečení a ochutnávání vánočního cukroví, na všechny přípravy i zdobení
našich domovů a hlavně na Ježíška.
Přípravy si užily nejenom doma. Předvánoční atmosféru jsme zažili i ve školní
družině. Všechno to začalo vyráběním čertíků, anděla a Mikuláše a pokračovalo
výzdobou družiny, kreslením našich přání, zdobením stromečku a tvořením
vánočních stromečků z přírodnin. Těch jsme využili i při vyrábění vánočních svícnů,
ze kterých jsme poskládali naši tradiční „vánoční spirálu”. Při besídce jsme
poslouchali koledy, zahráli si vánoční hry, povídali o vánočních zvycích a tradicích a
pak hurá na rozbalování dárků. Pod stromečkem byly stavebnice, Lego, hry, hračky a
fotbalové branky na zahradu.
Za dárky děkujeme sponzorům: INTERIORS manufakture a design, P+V
ELEKTRONIC spol. s r. o., KLAUS Timber a. s se sídlem v Kladrubcích, Agrochov
Kasejovice-Smolivec a. s., Odvoz dřeva Pavel Panýrek, Starý Smolivec a
TRUHLÁŘSTVÍ Milan Pojer, Radošice.
Ještě jednou moc děkujeme a všem nám přejeme hlavně pevné zdraví a úspěšný
rok 2021.
Šárka Vocelková

6 videopřednášek je věnováno
jednotlivým etapám života a tvorby
Leonarda da Vinci, jedné
z nejvýznamnějších postav období
renesance.
Začínáme 3. února 2021 ve14 hod.
v kulturním centrum Kasejovice
(toto první setkání proběhne
pouze v případě, že
epidemiologická situace dovolí
shromažďování více osob,
v opačném případě budou
informace potřebné ke studiu
zájemcům předány telefonicky
či emailem)
Způsob výuky se bude řídit podle
stupně PES - pravděpodobné
je online studium.
Cena kurzu 300 Kč.
Přihlášky a platba na Městském
úřadě v Kasejovicích
od 25. ledna 2021.

Trikralov
a
sbirk a

Fotograﬁe z fotoarchivu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

Pro každou domácnost z Kasejovic a přilehlých obcí je v otevíracích hodinách
městského úřadu Kasejovice zdarma k vyzvednutí čtrnáctidenní kalendář
s historickými pohlednicemi. Kalendář bude možno též zakoupit
v kasejovické drogerii za 65 Kč.

Letos, vzhledem k situaci, Tříkrálová
sbírka neproběhne tradičně, jak jsme
byli zvyklí - s koledováním a zpěvem
dětí, které obcházejí městem dům od
domu. Proběhne jinou formou - kdo má
zájem, může svůj příspěvek vhodit do
kasičky v Drogerii
p. Jakubčíkové v Kasejovicích.
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Platba poplatku za svoz komunálního odpadu
na rok 2021
Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2021 v Kasejovicích se řídí obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2020 ze dne 16.12.2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do konce února 2021 v hotovosti nebo
převodem na účet města Kasejovice. Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za osobu
přihlášenou v obci k trvalému pobytu a 500 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 odpadu, je možné vyzvednout si na
Městském úřadě v Kasejovicích v průběhu příslušného roku. Platnost jednorázových i
celoročních známek z roku 2020 končí 31.1.2021. Svoz odpadu probíhá
v Kasejovicích každý čtvrtek v topné sezóně a každý lichý čtvrtek mimo topnou
sezónu, ve spádových obcích je svoz zajištěn celoročně jednou za čtrnáct dní v liché
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 musí být označeny dvěma známkami.
Počet osob
s trvalým
bydlištěm

Poplatek

Známka

1 osoba nebo
chalupář
2 osoby

Cena za celoroční
známku 1x za 14
dní u 1 – 2 osob
nebo
u chalupářů
1 500 Kč

500 Kč 5 jednorázových známek
nebo 4 pytle
1 000 Kč 10 jednorázových známek
1 500 Kč
nebo 8 pytlů
3 osoby
1 500 Kč 1 celoroční známka
(svoz 1x za 14 dní)
4 osoby a více
2 000 Kč 1 celoroční známka
(svoz 1x za 14 dní)
Podle zájmu lze zakoupit další typ známky (platí pouze pro Kasejovice):
kombinovaná známka (42 svozů za rok), svoz 1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě –
2 500 Kč
jednorázová známka (pro 1 svoz) – 90 Kč
pytel (pro 1 svoz) – 100 Kč

Informace pro platby převodem z účtu:
Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2021
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

Usnesení z jednání Rady
města Kasejovice
ze dne 16. 11. 2020
Rada města Kasejovice schvaluje:
inventarizační komisi pro provedení
inventur majetku Mateřské školy
Kasejovice k 31.12.2020
ź inventarizační komisi pro provedení
inventur majetku Základní školy
Kasejovice k 31.12.2020
ź mimořádné odměny ředitelkám
Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za organizaci
školy během koronavirové pandemie
v r. 2020
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź pronájem části pozemku parc. č.
1540/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú.
Chloumek u Kasejovic p. xxx
ź vyhlášení záměru prodeje pozemků
dle nového geometrického plánu
parc. č. 1540/3, 1540/4, 1540/6,
1540/7 a 1540/8 v k.ú. Chloumek u
Kasejovic za účelem výstavby chat
ź žádost p. o přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou v Kasejovicích
ź žádost p. xxx o povolení zaplacení
dlužné částky za nájemné a služby
formou splátkového kalendáře
ź návrh Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-120012941/VB/01 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
ź prodloužení smlouvy s firmou Rumpold-P, s.r.o. Sušice na svoz a likvidaci komunálního odpadu a doporučuje
zvýšení místního poplatku za svoz
odpadu ze 420 Kč na 500 Kč
ź

Souhlasí:
ź s návrhem složení inventarizačních
komisí pro inventarizaci majetku
města Kasejovice k 31.12.2020
Doporučuje:
ź Zastupitelstvu města Kasejovice ke
schválení návrh rozpočtu města
Kasejovice na rok 2021
Bere na vědomí
kalkulaci cen pro vodné a stočné pro
rok 2021
ź informace o výběrovém řízení na
dodavatele stavby „Kanalizace a
čistírna odpadních vod Kasejovice“
ź návrh Smlouvy o smlouvě budoucí a
realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie č. Z_S14_12_8120077257
s ČEZ Distribuce, a.s.
ź
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
Ledový král přicestoval, enyky benyky,
řeky i rybníky začaroval.
Vítáme Nový rok 2021 a všichni ve
školce se těšíme, že bude lepší než ten
minulý. Přejeme si hlavně zdraví a
normální svět.
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PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ
ČAS VE ŠKOLCE
Mikuláš ve školce
I když bylo všechno jinak, cestu si k nám
našel Mikuláš a čertík. Zazvonil
zvoneček a byli tu. Všichni jsme byli
hodní a nikdo ani trošku nezlobil. Za
písničku a básničku jsme dostali
mikulášskou nadílku.
Vánoční tvořeníčko s rodiči
Probíhalo distančně, doma. Stačily nám
šikovné ruce a vánoční zvonečky
vyzdobily naší školku. Děkujeme moc
rodičům a dětem, kteří se do společné
práce zapojili.

Vánoční besídka a nadělování
Ježíšek ve školce naděloval dárečky jako
vždy, trošku dřív než doma. Pod
stromečkem jsme našli sportovní hračky,
skládačky a zajímavé stolní hry.
Ježíškovi jsme poděkovali společným
vánočním vystoupením.
Vánoční přání
Ani letos jsme nezapomněli na babičky a
dědečky v DPS. Vánoční koledou a
vyrobenou hvězdičkou jsme popřáli pod
okny krásné vánoce.
Poděkování sponzorům
Vážení a milí sponzoři, rodiče. Děkujeme
Vám za přízeň a sponzorské dary i tomto
náročném čase. Velice si toho vážíme.
DĚKUJEME: Agrochov Kasejovice Smolivec a.s., paní Olivie Valtová, paní
Kateřina Liehmann, MS Čihadlo
Kasejovice, Klaus Timber a.s.
Ledvinová Ivana,
ředitelka Mateřské školy Kasejovice

Divadlo ve školce „Medvědí vánoce“
Pohádka o medvědí rodince a zatoulaném
medvíděti. O Vánocích nesmí být nikdo
sám. Po dlouhé době nás pohádka moc
potěšila.

Dne 12.1.2021 uplynulo 10 let
ode dne, kdy nás náhle opustila
naše milovaná manželka,
maminka, tchýně a babička
Usnesení z jednání Rady města Kasejovice ze dne 30. 11. 2020

Rada města Kasejovice schvaluje:
program 37. jednání Rady města Kasejovice
nákup staršího traktoru Zetor 7245 s čelním nakladačem za cenu 370 000 Kč pro
účely komunálních služeb města Kasejovice
— zadání projektové dokumentace na veřejné osvětlení v rámci stavební akce
„Kasejovice, PJ, Chloumecká a okolí, TS, VN a NN“ firmě Sathea Vision, s.r.o.,
Boršov 280/2, Praha 1, IČ 24184870, za cenu 34 485 Kč včetně DPH
—
—

paní Božena Zachová
Stále vzpomínáme a budeme rádi,
když vzpomenete s námi.
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SOU Blatná - škola s atraktivními obory vzdělávání a
moderním odborným zázemím

Inzerce
—
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Pomocnice v domácnosti nabízí pravidelný či jednorázový úklid - stírání prachu, vysávání koberců, mytí podlah, nádobí, sanitárního zařízení, oken a jiné domácí
práce dle domluvy. Tel: 605 266 941.

Pro školní rok 2021-22 nabízíme:
Denní studium – tříleté učební obory:
● 23-68-H/01 Automechanik – opravy a údržba vozidel, měření emisí, řidičský
průkaz B+C, svářečský průkaz CO2
● 26-57-H/01 Autoelektrikář – opravy, technická diagnostika, montáž elektrické
instalace vozidel, měření emisí, řidičský průkaz B+C

ANGLIČTINA - online výuka (Skype apod.),
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Prodám rodinný dům 3+1
2

S parcelou o výměře 520 m
(zastavěná plocha a nádvoří
333 m2, zahrada 187 m2).
Dům je zasíťován (veřejný vodovod, kanalizace, plyn).
Dům je přízemní a podsklepený.
Adresa: Kasejovice 78, 335 44.
Pro více informací pište na: dvera@seznam.cz

● 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – opravy a obsluha techniky, řidičský
průkaz T+B+C, svářečský průkaz pro svařování plamenem a elektrickým
obloukem
● 26-51-H/01 Elektrikář – montáž silnoproudých a slaboproudých zařízení,
zabezpečovací technika, kamerové systémy, osvědčení způsobilosti
v elektrotechnice podle § 5 vyhlášky č. 50/78
Denní dvouleté nástavbové studium:
● 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové denní studium pro absolventy učebních
oborů zakončené maturitní zkouškou
Dálkové zkrácené studium – dvouleté, pro zájemce, kteří mají ukončené střední
vzdělání v jiném oboru:
● 26-51-H/01 Elektrikář
● 41-51-H/02 Včelař

Přihlášky přijímáme nejpozději do 1. března 2020
Střední odborné učiliště, U Sladovny 671, 388 16 Blatná,
tel.: 383 412 320, info@soublatna.cz, www.soublatna.cz

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta
- z okénka.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - neděle 11 - 20 hod.
Objednávka na tel:
776 692 390
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
VE SBĚRNÉM DVOŘE KASEJOVICE:
Středa 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.
Sobota 9 - 12 hod.

RADY A TIPY, I PRO MLSNÝ JAZÝČKY
Ř Online
Ř Jídelníček na míru
Ř 13ti dílný seriál tipů a rad
v Jste to co jíte!
v Jak posílit imunitu
v Recepty nejen pro mlsný jazýčky
ONLINE STARTUJEME JIŽ 5. LEDNA 2021
· 199 Kč /1 díl /jídelníček
· Přihlášky na email: mls.jazyk@email.cz do 28.12.2020
Centrum Výživy, Koterovská 1217/85b, 32600 Plzeň
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