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

Konec domu čp. 144 v Kasejovicích

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

Po domech čp. 41 a 42 na 
Jánském náměstí, které byly jako 
značně sešlé zbořeny v září 2017, se 
nyní stal minulostí také dům čp. 144 
v západním cípu takzvaného Kozího 
plácku. I on byl dlouhodobě neobý-
ván a neudržován. K jeho chátrání 
přispívala rovněž poloha bezpro-
středně vedle hlavní silnice s velmi 
f r e k v e n t o v a n ý m  p r o v o z e m . 
Charakteristickým bylo, že sloužil i 
jako neoficiální veřejná plakátovací 
plocha. V roce 2017 musela být 
snesena střecha a krov, aby opadáva-
jící materiál neohrožoval dopravu a 
chodce. K demolici zdiva obytných a 
hospodářských budov přikročil 
majitel v posledních dvou lednových 
týdnech tohoto roku. Zachována 
zůstala pouze stodola při čp. 217.

Dům zde stál prokazatelně již 
roku 1653, kdy ho vlastnil a obýval 
Adam Srch, zvaný též podle svého 
řemesla Tkadlec († 1693). Od roku 
1719 patřil rodu Červenků, který se 
zde udržel dalších 120 let. V roce 
1840 ho mydlářský mistr František 
Červenka prodal, a to na dvě polovi-

ny. Jednu, s původním obytným 
stavením, jež přiléhalo k dnešnímu 
čp. 247, koupili Martin a Marie 
Němcovi, druhou pak Josef a Marie 
Hrubešovi. Na této polovině vznikl 
nový dům s čp. 248. Oba domy pak 
zase na počátku dvacátého století 
spojil v jedno čp. 144 a přestavěl 
včetně hospodářských budov Václav 
Kučera (1858–1933), který zde 
provozoval  koloniál ,  obchod 
s lihovinami a trafiku. V prvních 
dvou živnostech po něm pokračoval 
až do roku 1950 syn Josef Kučera 
(1897–1976). K tomu měl ještě 
hospodářství o 6,6 ha zemědělské 
půdy. Josefův syn Václav Kučera 
(1926–1945), student zemědělské 
školy v Březnici, se stal jednou 
z kasejovických obětí nacismu, když 
byl na samém konci druhé světové 
války brutálně ubit vojáky SS ve 
Vrchotových Janovicích.

V majetku rodiny Kučerových se 
dům nacházel ještě počátkem 
osmdesátých let, kdy se zde zdržova-
la Viktorie Kučerová, rozená 
Strouhalová,  bývalá  porodní 

asistentka, k trvalému pobytu ovšem 
hlášená v Kladně. Následovali její 
synové z prvního manželství Josef a 
Pe t r  Bendové ,  pak  v  le tech 
2008–2019 Romana Maroušová 
z Nezvěstic. Současným majitelem 
je František Němec z Knovízu.

Podrobnější  histori i  domu 
přinese březnové číslo vlastivědné-
ho sborníku Pod Zelenou Horou, 
který bude jako obvykle k získání na 
městském úřadu nebo v obchodně 
paní Dany Jakubčíkové v Kasejo-
vicích.

             Vladimír Červenka

Dům čp. 144 s koloniálem Josefa Kučery 
při příjezdu amerických osvoboditelů 

do Kasejovic v květnu 1945 
(fotoarchiv města Kasejovice).

Zbořeniště domu čp. 144 
(foto autor článku, leden 2021).

Dům čp. 144 po odstranění střechy (foto autor článku, červenec 2017). Dům čp. 144 před odstraněním střechy

 (foto autor článku, prosinec 2016).
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— návrh rozpočtu Mateřské školy 

Kasejovice  a  Základní  školy 
Kasejovice na rok 2021 a výhledy 
rozpočtů na roky 2022 a 2023

— odpisový plán Mateřské školy 
Kasejovice  a  Základní  školy 
Kasejovice pro rok 2021

— Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnut í  dotace 
z  rozpočtu města Kasejovice č. 
P1/2020 uzavřené se Základní 
organizací Českého svazu chovatelů 
Kasejovice, z důvodu omezení 
č i n n o s t i  p ř í j e m c e  d o t a c e 
v souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními vlády v roce 2020 a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnut í  dotace 
z rozpočtu města Kasejovice č. 
P3/2020 uzavřené s Tělovýchovnou 
jednotou Sokol Kasejovice, z důvodu 
omezení činnosti příjemce dotace 
v souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními vlády v roce 2020 a 
pověřuje paní starostku k podpisu

Souhlasí:
— s přijetím finančních darů ve výši 25 

000 Kč na nákup hraček a herních 
prvků a 2 500 Kč na zakoupení knih a 
učebních pomůcek pro Mateřskou 
školu Kasejovice

— s přijetím finančních darů ve výši 
13 000 Kč na nákup hraček a herních 
prvků a 2 500 Kč na zakoupení knih a 
učebních pomůcek pro Základní 
školu Kasejovice

Usnesení z jednání Rady 

města Kasejovice 

ze dne 30. 12. 2020
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Obdobně jako v přechozích letech plánuje město Kasejovice 
na rok 2021 celou řadu investičních akcí. Jednu z finančně 
nejnáročnějších bude představovat akce nazvaná „Intenzifikace 
ČOV a kanalizace“, která bude spočívat ve výměně technologie 
čistírny odpadních vod a výstavbě dvou kanalizačních řadů 
v celkové délce 380 m v ulici Chloumecká a lokality pod tratí. 

K vybudování inženýrských sítí v podobě kanalizace, 
vodovodu, plynovodu, elektřiny a dalších včetně komunikace 
dojde v obytné zóně Chloumecká, která je určena pro výstavbu 
15 rodinných domů. V současné době má město Kasejovice 
k dispozici hotový projekt a v jednání je stavební povolení. 

Na programu je oprava místních komunikací. Konkrétně se 
bude jednat o ulici Úzkou (pod bytovkami proti areálu bývalého 
Šumavanu, rekonstrukci polní cesty v Boučku a lesní cesty 
U Aloisky naproti bývalému motorestu Agro. 

Po letošním dokončení první etapy rekonstrukce bývalé 
vodárenské věže u nádraží, která byla na konci minulého roku 
zapsána na seznam kulturních památek, plánuje město 
Kasejovice v příštím roce zrealizovat druhou etapu oprav tohoto 
historického objektu. Ty by spočívaly v opravě vnější fasády a 
vnitřních prostor a nádrže na vodu do jejich původní podoby. 

V roce 2021 bude zahájena druhá etapa „Opravy hřbitovních 
chodníků“, která se bude týkat opravy hřbitovních chodníků, 
rozvodu vody po hřbitově a vybudování niky pro kontejnery 
určené na odkládání hřbitovního odpadu. Pokud se městu 
Kasejovice podaří získat dotaci z Ministerstva zemědělství ČR 
na projekt „Oprava břehového opevnění rybníka Koutečského“, 
potom dojde i na zahájení této stavební akce. 

Novinkou pro rok 2021 bude využití objektu bývalého 
kasejovického špýcharu pro sezónní expozici. Díky ní se budou 

moci návštěvníci seznámit nejen s provozem špýcharu, ale i 
prohlédnout si expozici věnovanou první světové válce a 
příběhům československých legionářů. 

Nového kabátu by se měla dočkat i budova kasejovické 
radnice. V plánu je renovace vnějších oken a osazení nových 
vnitřních oken, rekonstrukce elektrické a počítačové sítě, 
zateplení půdy a výměna podlahové krytiny. Díky této 
rekonstrukci dojde i na změnu systému vytápění z dosavadního 
elektrického akumulačního na vytápění plynovým kotlem. 

Rozmanité stavební akce budou probíhat i v okolních 
vesnicích. V Řesanicích bude pokračovat oprava místního 
kulturního zařízení. Po výměně střešní krtiny bude následovat 
výměna oken a dveří, oprava vnější omítky a rekonstrukce 
sociálního zařízení. Výstavba vodních vrtů je naplánována u 
kulturního zařízení v Kladrubcích a do studně v Podhůří. 
Kromě toho je v Kladrubcích naplánována rekonstrukce 
sociálního zařízení v tamějším kulturním zařízení.

Opomenuty nebudou ani církevní stavby, neboť se v roce 
2021 počítá s výměnou střešní krytiny na kapli v Chloumku a 
opravou vnitřních prostor kaple v Kladrubcích. 

V roce 2021 bude pokračovat oprava víceúčelového hřiště 
s umělým povrchem, kterému se v roce 2019 dostalo nového 
oplocení. Dojde na výměnu umělého povrchu a v plánu je 
osvětlení hřiště. 

Letošní rok bude pro nás všechny velmi náročný jak 
z pracovního, tak zdravotního a soukromého pohledu. 
Současná situace k překážkám, které jsou při administraci takto 
náročných projektů běžné, přidává i další problémy. I tak 
věříme, že se nám plánované akce podaří zdárně zvládnout. 

Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

Rok 2021 se v Kasejovicích a okolí ponese ve znamení investic

Rada města Kasejovice schvaluje:
— program 40. jednání Rady města 

Kasejovice
— na základě pověření Zastupitelstva 

města Kasejovice a doporučení 
hodnotící komise uzavření Smlouvy 
o dílo na akci „Kanalizace a čistírna 
odpadních vod Kasejovice“ se 
společnos t í  STRABAG,  a . s . , 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
Jinonice, IČ 60838744, která nabídla 
cenu bez DPH 14.837.579,12 Kč, tj. 
včetně DPH 17.953.470,74 Kč a 
pověřuje starostku města k podpisu 
této smlouvy

— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o 
realizaci přeložky distribučního 
zař ízení  určeného k dodávce 
e l e k t r i c k é  e n e r g i e  č . 
Z_S14_12_8120077257 s ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o zajištění veřejného 
osvětlení v obci Kasejovice od 
1.1.2020 se  společnost í  ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-0014395/VB/001, 
stavba „Chloumek, PJ E3-NN“ se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.  SOBS VB IE-12-
0007507-VB1 se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— výši cen vodného a stočného pro rok 
32021 na 32 Kč včetně DPH za 1 m  
3vodného a 33 Kč včetně DPH za 1 m  

stočného dle předložené kalkulace
— návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby „Polánka, PJ, p.č. 
703/2 – NN“ č. IV-12-0014370/1/VB 
se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou firmou ProjektEL, s.r.o. 
a souhlasí s uvedenou stavbou a 
stavbou na sousedních pozemcích za 
splnění podmínky, že nedojde 
k poškození dešťové kanalizace a 
v o d o v o d n íh o  ř ad u  a  n eb u d e 
poškozena kaplička, křížek a jejich 
statika (výkopové práce budou 
vedeny ve vzdálenosti min. 3 metry 
od těchto staveb)

— návrh Smlouvy o podmínkách 

napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a 
o smlouvě budoucí nájemní se 
společností GasNet Služby, s.r.o. – 
stavba Kasejovice, STL plynovod a 
přípojky, 15 RD, p.č. 1166/9 – obytná 
zóna Chloumecká a pověřuje paní 
starostku k podpisu

Souhlasí:
— se záměrem plánované stavby 

společnosti Agrochov Kasejovice – 
Smolivec, a.s. „Polánka – p.č. 796 – 
vrt, k.ú. Polánka u Kasejovic, obec 
Kasejovice“ a souhlasí s umístěním 
části této stavby na pozemku města 
Kasejovice parc. č. 795 v k.ú. 
Polánka u Kasejovic dle předložené 
projektové dokumentace

— s uzavřením smlouvy se společností 
Vodafone na mobilní telefonní 
služby pro město Kasejovice a 
pověřuje paní starostku k podpisu

Stanovuje:
— cenu za pronájem pozemku parc. č. 

1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic na 5 
2Kč/m /rok

— cenu vstupného do muzea v bývalé 
židovské synagoze v Kasejovicích 
pro dospělé na 30 Kč a pro děti 
vstupné zdarma

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o přehodnocení 

s t anoviska  k  p roná jmu čás t i 
pozemku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd 
u Kasejovic

— přehled pohledávek na poplatcích za 
svoz odpadu v r. 2021 s doporučením 
dalšího postupu

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 11. 1. 2021

Děje se kolem Vás něco 
zajímavého? Pořádáte 
pěknou akci? Povedlo se ve 
Vaší obci něco mimořádné-
ho? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kase jov i ckých 
novin na email:

kn ihovna@ka-
sejovice.cz, tel. 
602 429 346.

OTEVÍRACÍ DOBA 
VE SBĚRNÉM DVOŘE 

KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 
13 – 16 hod.

     
Sobota  9 - 12 hod.
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Obdobně jako v přechozích letech plánuje město Kasejovice 
na rok 2021 celou řadu investičních akcí. Jednu z finančně 
nejnáročnějších bude představovat akce nazvaná „Intenzifikace 
ČOV a kanalizace“, která bude spočívat ve výměně technologie 
čistírny odpadních vod a výstavbě dvou kanalizačních řadů 
v celkové délce 380 m v ulici Chloumecká a lokality pod tratí. 
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z pracovního, tak zdravotního a soukromého pohledu. 
Současná situace k překážkám, které jsou při administraci takto 
náročných projektů běžné, přidává i další problémy. I tak 
věříme, že se nám plánované akce podaří zdárně zvládnout. 

Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

Rok 2021 se v Kasejovicích a okolí ponese ve znamení investic

Rada města Kasejovice schvaluje:
— program 40. jednání Rady města 

Kasejovice
— na základě pověření Zastupitelstva 

města Kasejovice a doporučení 
hodnotící komise uzavření Smlouvy 
o dílo na akci „Kanalizace a čistírna 
odpadních vod Kasejovice“ se 
společnos t í  STRABAG,  a . s . , 
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
Jinonice, IČ 60838744, která nabídla 
cenu bez DPH 14.837.579,12 Kč, tj. 
včetně DPH 17.953.470,74 Kč a 
pověřuje starostku města k podpisu 
této smlouvy

— návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o 
realizaci přeložky distribučního 
zař ízení  určeného k dodávce 
e l e k t r i c k é  e n e r g i e  č . 
Z_S14_12_8120077257 s ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o zajištění veřejného 
osvětlení v obci Kasejovice od 
1.1.2020 se  společnost í  ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-0014395/VB/001, 
stavba „Chloumek, PJ E3-NN“ se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.  SOBS VB IE-12-
0007507-VB1 se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. a pověřuje paní 
starostku k podpisu

— výši cen vodného a stočného pro rok 
32021 na 32 Kč včetně DPH za 1 m  
3vodného a 33 Kč včetně DPH za 1 m  

stočného dle předložené kalkulace
— návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby „Polánka, PJ, p.č. 
703/2 – NN“ č. IV-12-0014370/1/VB 
se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
zastoupenou firmou ProjektEL, s.r.o. 
a souhlasí s uvedenou stavbou a 
stavbou na sousedních pozemcích za 
splnění podmínky, že nedojde 
k poškození dešťové kanalizace a 
v o d o v o d n íh o  ř ad u  a  n eb u d e 
poškozena kaplička, křížek a jejich 
statika (výkopové práce budou 
vedeny ve vzdálenosti min. 3 metry 
od těchto staveb)

— návrh Smlouvy o podmínkách 

napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a 
o smlouvě budoucí nájemní se 
společností GasNet Služby, s.r.o. – 
stavba Kasejovice, STL plynovod a 
přípojky, 15 RD, p.č. 1166/9 – obytná 
zóna Chloumecká a pověřuje paní 
starostku k podpisu

Souhlasí:
— se záměrem plánované stavby 

společnosti Agrochov Kasejovice – 
Smolivec, a.s. „Polánka – p.č. 796 – 
vrt, k.ú. Polánka u Kasejovic, obec 
Kasejovice“ a souhlasí s umístěním 
části této stavby na pozemku města 
Kasejovice parc. č. 795 v k.ú. 
Polánka u Kasejovic dle předložené 
projektové dokumentace

— s uzavřením smlouvy se společností 
Vodafone na mobilní telefonní 
služby pro město Kasejovice a 
pověřuje paní starostku k podpisu

Stanovuje:
— cenu za pronájem pozemku parc. č. 

1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic na 5 
2Kč/m /rok

— cenu vstupného do muzea v bývalé 
židovské synagoze v Kasejovicích 
pro dospělé na 30 Kč a pro děti 
vstupné zdarma

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o přehodnocení 

s t anoviska  k  p roná jmu čás t i 
pozemku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd 
u Kasejovic

— přehled pohledávek na poplatcích za 
svoz odpadu v r. 2021 s doporučením 
dalšího postupu

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 11. 1. 2021

Děje se kolem Vás něco 
zajímavého? Pořádáte 
pěknou akci? Povedlo se ve 
Vaší obci něco mimořádné-
ho? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kase jov i ckých 
novin na email:

kn ihovna@ka-
sejovice.cz, tel. 
602 429 346.

OTEVÍRACÍ DOBA 
VE SBĚRNÉM DVOŘE 

KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 
13 – 16 hod.

     
Sobota  9 - 12 hod.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

Z
I

M
A

Únor, masopustní měsíc, je předělem 
mezi zimním časem a časem, kdy se 
probouzí příroda ze zimního spánku. Je to 
veselý měsíc plný zpěvu, tance, legrácek 
a maškarních veselic. Těšíme se na 
maškarní ve školce, které bude ve 
znamení ,,kamarádi lesní zvířátka”. Pro 
nás je to také měsíc starosti  o ptactvo a 
volně žijící zvířátka. Říkáme si: 
Veveřička čiperná, když jí kručí v bříšku, 

s velkou chutí posnídá oříšek i šišku.
Pozorujeme stopy veverky, která bydlí 
v lesíčku na školní zahradě a spousty 
ptačích stop kolem krmítek, která jsme na 
podzim zavěsili v zahradě na stromy. 
Pravidelně zasypáváme slunečnicí, 
věšíme lojové koule, které nosíme 
z domova pro ptačí kamarády.

CO JSME ZAŽILI
Měsíc leden byl ve znamení sněhových 
radovánek. Umíme postavit sněhuláka, 
sněhové domečky z koulí, víme, jak se 
správně jezdí z kopce na bobech, umíme 
dodržovat pravidla bezpečnosti.
Učíme se zimní básničky a písničky. 
„Huboval vrabčák na zimu, škoda, že 
nemá peřinu, studí mě nohy, zebe mě nos, 
protože skáču i v zimě bos”.

DIVADLO KOLEM s pohádkou 
,,O princezně, která se nechtěla učit”

Princezna Zlatuška nechtěla chodit do 
školy, neuměla číst, psát ani počítat, 
neměla žádné kamarády. Z její hlouposti 
j í  vysvobodil až chytrý princ ze 
sousedního království. Veselou pohádku 
jsme si moc užívali, byla pro nás 
zpestřením v této smutné covidové době.
Těšíme se na společné hry a zážitky ve 
školce.
          Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ

Dne 7. 2. 2021 uplynul rok, 
kdy nás navždy opustil 

pan Bohumil Šolle 
ze Zahorčiček.

S láskou vzpomínají 
manželka a děti.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Miloval jsem Vás všechny, chtěl jsem s Vámi žít 
- já nechtěl odejít.

 Dne 12. února 2021 uplynulo
již 11 let, kdy nás navždy opustil náš

milovaný tatínek a manžel

pan Jan Fučík, chalupář z Kotouně.

Stále vzpomínají manželka Zdena 
a dcery Káťa se Zuzkou.

Obec Hradiště zakoupila v roce 2017 
od ZKD Plzeň budovu bývalé prodejny 
v Hradišti. Poté Zastupitelstvo obce 
Hradiště schválilo objekt zrekonstruovat 
a využít pro sídlo Obecního úřadu. Je 
vypracovaný projekt a vydáno stavební 
povolení. V závěru minulého roku byla 
podána žádost na dotace Ministerstvu 
pro místní rozvoj na rekonstrukci 
budovy čp. 24 v Hradišti.

Stavební práce  by měly být zahájeny 
v letošním roce. Projekt řeší nejen vnitřní 
rekonstrukci stávající budovy ze 70. let 
20 století, ale i výměnu okenních a 
dveřních prvků. Rekonstrukcí se změní 
tvar a velikost oken, které by se měly 
nahradit okny ve tvaru a rozměrech 
původních oken vesnické zástavby. Dále 
bude odstraněno  vstupní schodiště ve 
štítě budovy. Navrhovanými úpravami se 
umožní bezbariérový vstup do objektu, 
který bude z boku budovy. Nebude se 
měnit stávající výška a tvar střechy, ale 
dojde k výměně střešní krytiny za 
taškovou nebo plechovou ve tvaru tašek. 
Barevně bude objekt ctít stávající 
vesnickou barevnost fasády.

Přemístěním Obecního úřadu na 
náves obce Hradiště se zlepší dostupnost 
úřadu občanům obce.
 Mgr. Ladmanová Jaroslava, 
             starostka obce Hradiště

Rekonstrukce budovy 

bývalé prodejny 

v Hradišti

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,

    č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

                                                        
Místní akční plán rozvoje vzdělávání nabídne i v roce 2021 mnoho 

zajímavých aktivit
Projekt MAP ORP Nepomuk II je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání, poskytuje podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce a přenos příkladů 
dobré praxe mezi školami, školskými zařízeními, zřizovateli a dalšími aktéry ve 
vzdělávání. Do projektu Místní akční plán vzdělávání je zapojeno 18 mateřských a 
základních škol (včetně ZUŠ), které aktivně spolupracují na uskutečňování jeho vize.

Nedílnou součástí projektu jsou pravidelná setkávání pracovních skupin, které se 
zabývají předškolním vzděláváním, čtenářskou a matematickou gramotností, inkluzí 
a financováním. Tyto diskuzní pracovní skupiny se budou scházet (snad nejen online) 
i v roce 2021 a na společných jednáních budou sdílet informace, rozvíjet vzájemnou 
spolupráci a debatovat o možnostech implementace nových forem do výuky. 

Kromě organizačního zajištění výše uvedených pracovních setkání chceme do konce 
školního roku pro pedagogy, ředitele, zřizovatele i ostatní zájemce z řad veřejnosti 
realizovat i další zajímavé vzdělávací aktivity. Je však možné, že vzhledem 
k epidemiologickým opatřením budeme muset některé z plánovaných workshopů 
přesunout do online prostředí nebo odložit na dobu příznivější ke společnému setkávání. 
Aktuálně připravujeme tyto vzdělávací akce:
– Oborové čtení - využití metod kritického myšlení při práci s textem nejen 

v hodinách českého jazyka (lektorka Naděžda Vlasáková)
– Čtenářská dílna a její zapojení do výuky literatury a slohu (lektorka Naděžda 

Vlasáková)
– Tvorba komiksů pomocí online nástroje Storyboardthat (lektorka Pavla 

Sýkorová)
– Ukázka práce s komiksem “A” od Pavla Čecha (lektorka Štěpánka Opltová)
– Individualizace práce v MŠ II - typologie MBTI, diagnostika osobnosti, 

kooperativní činnosti (lektorka Eva Koželuhová)
– Poruchy chování, agresivní dítě, vyhrožování dítěte, zvládání krizových situací ve 

škole s tímto spojených (etoped Marek Černý)
– Podpůrná asistentská skupina (psycholožka Eva Mikešová)
– Setkání ředitelů a školních metodiků prevence na téma: Spolupráce rodiny a školy 

(školní poradenské pracoviště, využití potenciálu rodičů v předcházení 
rizikovému chování a dobrá praxe jednání s rodiči)

– Formativní hodnocení (facilitátorka MAP Jana Černoušková)
– Strategie 2030+ seznámení se strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030 

(facilitátorka MAP Jana Černoušková)
V případě zlepšení epidemiologické situace nabízíme školám i v novém roce 

zajištění individuálního vzdělávání pro pedagogické sbory (např. na téma 
komunikace, týmová supervize, podpora učitelů v IT gramotnosti (práce 
s komunikačními platformami) a jejich ředitelům podporu v oblasti strategického 
plánování a řízení.

Vzhledem k tomu, že jedním z principů projektu MAP je co nejširší zapojení 
aktérů vzdělávání i široké veřejnosti do plánování aktivit, můžete se i Vy přidat 
k „partnerství MAP” např. prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu  
mas.nepomucko@seznam.cz a dostávat tak bližší informace o plánovaných 
aktivitách projektu, případně můžete sledovat naše webové stránky  
www.masnepomucko.cz či facebookový profil.

Budeme se těšit na Vaše případné podněty a připomínky.

        Za realizační tým MAP II Pavlína Jandošová

Akce MAS - Emoční inteligence

Akce MAS - Seminář Škola v pohodě

Zákonný termín pro podání 
přiznání k dani z nemovitých věcí 
připadá letos na pondělí 1. února 
2021. Poplatníci jsou povinni podat, 
pokud u nich v roce předcházejícím, 
tj. v roce 2020, došlo ke změně např. 
z důvodu prodeje, nákupu, zdědění, 
darování, přijetí daru nemovité věci 
nebo došlo ke změně osoby poplatní-
ka. Stejný termín platí také pro nové 
poplatníky, kteří v uplynulém roce 
nabyli svou první nemovitost. 

Rozhodnu t ím o  p rominu t í 
příslušenství daně byla vzhledem 
k současné pandemii koronaviru 
prominuta pokuta za opožděné 
podání daňového přiznání či dílčího 
daňového přiznání k dani z nemovi-

tých věcí na zdaňovací období roku 
2021, za podmínky, že k podání 
daňového přiznání dojde nejpozději 
dne 1. dubna 2021. 

V případě, kdy je nemovitá věc ve 
spoluvlastnictví a jeden ze spolu-
vlastníků si chce přiznat nemovitou 
věc ve výši pouze svého spoluvlast-
nického podílu, musí podat daňové 
přiznání do 1. února 2021, neboť tato 
lhůta vyplývá ze zákona o dani 
z nemovitých věcí a nelze ji prodlou-
žit. V případě, že za nemovitou věc 
ve spoluvlastnictví bude podávat 
daňové přiznání společný zástupce, 
může daňové přiznání za celou 
nemovitou věc podat bez sankce do 
1. dubna 2021. 

V souvislosti s přetrvávajícími 
protiepidemickými opatřeními platí  
omezené úřední hodiny, a to: 

pondělí 8 – 13 hod. 
středa 12 – 17 hod. 

Přístupné budou poplatníkům 
v uvedené době pouze podatelny. 
Mimo úřední hodiny je možné vhodit 
písemnost do připraveného sběrného 
boxu. 

Daň z nemovitých věcí, resp. její 
první splátka, pokud celková daň 
přesáhne 5.000,- Kč, je splatná až 31. 
května 2021. 

Telefonický kontakt na Územní 
pracoviště Plzeň-jih: 371 510 111, 371 
510 242, 371 510 243.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  FINANČNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 
Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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Únor, masopustní měsíc, je předělem 
mezi zimním časem a časem, kdy se 
probouzí příroda ze zimního spánku. Je to 
veselý měsíc plný zpěvu, tance, legrácek 
a maškarních veselic. Těšíme se na 
maškarní ve školce, které bude ve 
znamení ,,kamarádi lesní zvířátka”. Pro 
nás je to také měsíc starosti  o ptactvo a 
volně žijící zvířátka. Říkáme si: 
Veveřička čiperná, když jí kručí v bříšku, 

s velkou chutí posnídá oříšek i šišku.
Pozorujeme stopy veverky, která bydlí 
v lesíčku na školní zahradě a spousty 
ptačích stop kolem krmítek, která jsme na 
podzim zavěsili v zahradě na stromy. 
Pravidelně zasypáváme slunečnicí, 
věšíme lojové koule, které nosíme 
z domova pro ptačí kamarády.

CO JSME ZAŽILI
Měsíc leden byl ve znamení sněhových 
radovánek. Umíme postavit sněhuláka, 
sněhové domečky z koulí, víme, jak se 
správně jezdí z kopce na bobech, umíme 
dodržovat pravidla bezpečnosti.
Učíme se zimní básničky a písničky. 
„Huboval vrabčák na zimu, škoda, že 
nemá peřinu, studí mě nohy, zebe mě nos, 
protože skáču i v zimě bos”.

DIVADLO KOLEM s pohádkou 
,,O princezně, která se nechtěla učit”

Princezna Zlatuška nechtěla chodit do 
školy, neuměla číst, psát ani počítat, 
neměla žádné kamarády. Z její hlouposti 
j í  vysvobodil až chytrý princ ze 
sousedního království. Veselou pohádku 
jsme si moc užívali, byla pro nás 
zpestřením v této smutné covidové době.
Těšíme se na společné hry a zážitky ve 
školce.
          Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ

Dne 7. 2. 2021 uplynul rok, 
kdy nás navždy opustil 

pan Bohumil Šolle 
ze Zahorčiček.

S láskou vzpomínají 
manželka a děti.

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Miloval jsem Vás všechny, chtěl jsem s Vámi žít 
- já nechtěl odejít.

 Dne 12. února 2021 uplynulo
již 11 let, kdy nás navždy opustil náš

milovaný tatínek a manžel

pan Jan Fučík, chalupář z Kotouně.

Stále vzpomínají manželka Zdena 
a dcery Káťa se Zuzkou.

Obec Hradiště zakoupila v roce 2017 
od ZKD Plzeň budovu bývalé prodejny 
v Hradišti. Poté Zastupitelstvo obce 
Hradiště schválilo objekt zrekonstruovat 
a využít pro sídlo Obecního úřadu. Je 
vypracovaný projekt a vydáno stavební 
povolení. V závěru minulého roku byla 
podána žádost na dotace Ministerstvu 
pro místní rozvoj na rekonstrukci 
budovy čp. 24 v Hradišti.

Stavební práce  by měly být zahájeny 
v letošním roce. Projekt řeší nejen vnitřní 
rekonstrukci stávající budovy ze 70. let 
20 století, ale i výměnu okenních a 
dveřních prvků. Rekonstrukcí se změní 
tvar a velikost oken, které by se měly 
nahradit okny ve tvaru a rozměrech 
původních oken vesnické zástavby. Dále 
bude odstraněno  vstupní schodiště ve 
štítě budovy. Navrhovanými úpravami se 
umožní bezbariérový vstup do objektu, 
který bude z boku budovy. Nebude se 
měnit stávající výška a tvar střechy, ale 
dojde k výměně střešní krytiny za 
taškovou nebo plechovou ve tvaru tašek. 
Barevně bude objekt ctít stávající 
vesnickou barevnost fasády.

Přemístěním Obecního úřadu na 
náves obce Hradiště se zlepší dostupnost 
úřadu občanům obce.
 Mgr. Ladmanová Jaroslava, 
             starostka obce Hradiště

Rekonstrukce budovy 

bývalé prodejny 

v Hradišti

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II.,

    č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

                                                        
Místní akční plán rozvoje vzdělávání nabídne i v roce 2021 mnoho 

zajímavých aktivit
Projekt MAP ORP Nepomuk II je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 

vzdělávání, poskytuje podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce a přenos příkladů 
dobré praxe mezi školami, školskými zařízeními, zřizovateli a dalšími aktéry ve 
vzdělávání. Do projektu Místní akční plán vzdělávání je zapojeno 18 mateřských a 
základních škol (včetně ZUŠ), které aktivně spolupracují na uskutečňování jeho vize.

Nedílnou součástí projektu jsou pravidelná setkávání pracovních skupin, které se 
zabývají předškolním vzděláváním, čtenářskou a matematickou gramotností, inkluzí 
a financováním. Tyto diskuzní pracovní skupiny se budou scházet (snad nejen online) 
i v roce 2021 a na společných jednáních budou sdílet informace, rozvíjet vzájemnou 
spolupráci a debatovat o možnostech implementace nových forem do výuky. 

Kromě organizačního zajištění výše uvedených pracovních setkání chceme do konce 
školního roku pro pedagogy, ředitele, zřizovatele i ostatní zájemce z řad veřejnosti 
realizovat i další zajímavé vzdělávací aktivity. Je však možné, že vzhledem 
k epidemiologickým opatřením budeme muset některé z plánovaných workshopů 
přesunout do online prostředí nebo odložit na dobu příznivější ke společnému setkávání. 
Aktuálně připravujeme tyto vzdělávací akce:
– Oborové čtení - využití metod kritického myšlení při práci s textem nejen 

v hodinách českého jazyka (lektorka Naděžda Vlasáková)
– Čtenářská dílna a její zapojení do výuky literatury a slohu (lektorka Naděžda 

Vlasáková)
– Tvorba komiksů pomocí online nástroje Storyboardthat (lektorka Pavla 

Sýkorová)
– Ukázka práce s komiksem “A” od Pavla Čecha (lektorka Štěpánka Opltová)
– Individualizace práce v MŠ II - typologie MBTI, diagnostika osobnosti, 

kooperativní činnosti (lektorka Eva Koželuhová)
– Poruchy chování, agresivní dítě, vyhrožování dítěte, zvládání krizových situací ve 

škole s tímto spojených (etoped Marek Černý)
– Podpůrná asistentská skupina (psycholožka Eva Mikešová)
– Setkání ředitelů a školních metodiků prevence na téma: Spolupráce rodiny a školy 

(školní poradenské pracoviště, využití potenciálu rodičů v předcházení 
rizikovému chování a dobrá praxe jednání s rodiči)

– Formativní hodnocení (facilitátorka MAP Jana Černoušková)
– Strategie 2030+ seznámení se strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030 

(facilitátorka MAP Jana Černoušková)
V případě zlepšení epidemiologické situace nabízíme školám i v novém roce 

zajištění individuálního vzdělávání pro pedagogické sbory (např. na téma 
komunikace, týmová supervize, podpora učitelů v IT gramotnosti (práce 
s komunikačními platformami) a jejich ředitelům podporu v oblasti strategického 
plánování a řízení.

Vzhledem k tomu, že jedním z principů projektu MAP je co nejširší zapojení 
aktérů vzdělávání i široké veřejnosti do plánování aktivit, můžete se i Vy přidat 
k „partnerství MAP” např. prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu  
mas.nepomucko@seznam.cz a dostávat tak bližší informace o plánovaných 
aktivitách projektu, případně můžete sledovat naše webové stránky  
www.masnepomucko.cz či facebookový profil.

Budeme se těšit na Vaše případné podněty a připomínky.

        Za realizační tým MAP II Pavlína Jandošová

Akce MAS - Emoční inteligence

Akce MAS - Seminář Škola v pohodě

Zákonný termín pro podání 
přiznání k dani z nemovitých věcí 
připadá letos na pondělí 1. února 
2021. Poplatníci jsou povinni podat, 
pokud u nich v roce předcházejícím, 
tj. v roce 2020, došlo ke změně např. 
z důvodu prodeje, nákupu, zdědění, 
darování, přijetí daru nemovité věci 
nebo došlo ke změně osoby poplatní-
ka. Stejný termín platí také pro nové 
poplatníky, kteří v uplynulém roce 
nabyli svou první nemovitost. 

Rozhodnu t ím o  p rominu t í 
příslušenství daně byla vzhledem 
k současné pandemii koronaviru 
prominuta pokuta za opožděné 
podání daňového přiznání či dílčího 
daňového přiznání k dani z nemovi-

tých věcí na zdaňovací období roku 
2021, za podmínky, že k podání 
daňového přiznání dojde nejpozději 
dne 1. dubna 2021. 

V případě, kdy je nemovitá věc ve 
spoluvlastnictví a jeden ze spolu-
vlastníků si chce přiznat nemovitou 
věc ve výši pouze svého spoluvlast-
nického podílu, musí podat daňové 
přiznání do 1. února 2021, neboť tato 
lhůta vyplývá ze zákona o dani 
z nemovitých věcí a nelze ji prodlou-
žit. V případě, že za nemovitou věc 
ve spoluvlastnictví bude podávat 
daňové přiznání společný zástupce, 
může daňové přiznání za celou 
nemovitou věc podat bez sankce do 
1. dubna 2021. 

V souvislosti s přetrvávajícími 
protiepidemickými opatřeními platí  
omezené úřední hodiny, a to: 

pondělí 8 – 13 hod. 
středa 12 – 17 hod. 

Přístupné budou poplatníkům 
v uvedené době pouze podatelny. 
Mimo úřední hodiny je možné vhodit 
písemnost do připraveného sběrného 
boxu. 

Daň z nemovitých věcí, resp. její 
první splátka, pokud celková daň 
přesáhne 5.000,- Kč, je splatná až 31. 
května 2021. 

Telefonický kontakt na Územní 
pracoviště Plzeň-jih: 371 510 111, 371 
510 242, 371 510 243.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  FINANČNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 
Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
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— Prodám palivové dříví štípané, délka 1 – 4 metry.    
Tel. 603 393 517.

Skvělá pizza z domácího těsta
- z okénka.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek - neděle 11 - 20 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,  

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell - typu 
Araukana a Dark Shell - typu Maranska. 

Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks  

Prodej: 27. 2. 2021
Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9 -16 hod., tel. 601 576 270, 

728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

2021

PRODEJ KUŘIC
FIRMA NOVÁK RADOMYŠL

KASEJOVICE - 10.00  hod.
U RABBITU
DNE

 

: 

  

25.2./ 25.3./ 22.4./ 20.5./ 17.6./ 15.7./ 12.8./ 
9.9./ 7.10./ 4.11.

       

červené,

 

černé,

 

kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti

       
stáří 20 týdnů     cena 195 Kč/ks

tel. 602  115  750                                         www.drubez-novak.cz

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

2S parcelou o výměře 520 m  (zastavěná plocha a 
2 2

nádvoří 333 m , zahrada 187 m ). 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

Prodám rodinný dům 3+1 
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