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

Újezdský masopustní průvod

V sobotu 23. února 2019 se v Újezdě jako každoročně konal masopust. Nechyběly tradiční postavy jako ženich a nevěsta, ale 
v průvodu se procházeli též dva královští rádcové, batolila se dvě mimina, účast sportovců zajišťovaly Soukalová a Koukalová  a  
judista Krpálek. Jako poslové jara poletovaly kolem tři masařky, neboť počasí už bylo skoro jarní... V každém domě byl průvod 
přátelsky přivítán a účastníci masopustního průvodu dostali občerstvení na posilněnou na další cestu. Masopust byl další z mnoha 
povedených akcí, které se v Újezdě pořádají.                       -dm-

Setkání důchodců zpříjemnilo dlouhou zimu

...tedy zpříjemnilo ji těm, kteří již dosáhli důchodového věku a mohli se jít pobavit na 
setkání určené výhradně pro ně. Tato akce, organizovaná každoročně městský úřadem 
Kasejovice, proběhla tentokrát ve středu 13. února. Ten den se do sálu místního 
kulturáku sjelo a sešlo více než 120 důchodců, kteří měli možnost si popovídat i s těmi 
přáteli, které zas tak často nevidí.

K příjemnému průběhu odpoledne a večera přispěly děti z mateřské, základní 
školy a umělecké školy, pak také muzikanti kapely Malá muzika Nauše Pepíka a 
zajisté i výborné občerstvení, které servírovali členové místního Sokola. Všem, kdo 
přispěli k hladkému průběhu večera, patří díky.                   Dana Matějovská

První březnové pondělí se žáci 7. a 8. 
ročníku kasejovické základní školy vyda-
li do plzeňského objektu DEPO 2015. 
Zde na ně čekala lektorovaná prohlídka 
vzdělávací, interaktivní výstavy na téma 
západočeského a bavorského baroka. 
Během devadesáti minut byli žáci sezná-
meni s nejdůležitějšími znaky barokního 
umění. Průvodcem dobou barokní jim 
byl malý šlechtic Jan Josef Vrtba mladší. 
Sami žáci se stávali součástí vystavených 
exponátů. Mohli si tak zkusit zahrát na 
barokní nástroje, stát se součástí barokní-
ho obrazu či prostřednictvím moderních 
technologií rozeznít kladrubský oltář. 
Nechybělo seznámení se životem v kláš-
teře, nahlédnutí do barokní kuchyně či 
světa odívání. Po celou dobu prohlídky 
výstavy doprovázela žáky jména slav-
ných barokních umělců – architekta Jana 
Blažeje Santiniho, sochaře Matyáše 
Bernarda Brauna, malíře Petra Brandla a 
dalších. Výstava, která je v Plzni k vidění 
do 19.5. 2019 se poté přesouvá na němec-
ký zámek Theuern. 

Štěpánka Löffelmannová, ředitelka 
ZŠ Kasejovice

Žáci kasejovické školy 

putovali za barokem
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Rada města Kasejovice schvaluje:
ź podpisové vzory zástupců města 

Kasejovice oprávněných k jednání 
s bankami

ź dodatky č. 88 – 93 ke smlouvě uzavře-
né s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o 
zabezpečení sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro město Kasejovice a pově-
řuje paní starostku k podpisu

ź žádost SeneCura SeniorCentra Písek, 
a.s., poskytuje individuální dotaci ve 
výši 5 000 Kč na provoz a schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Kasejovice

ź žádost p. xxx o pronájem bytu č. 3 
v Řesanicích čp. 11 od 1.3.2019

ź vyhlášení záměru prodeje pozemku 
2parc. č. 505/66 o výměře 267 m  v k.ú. 

Kasejovice dle nového geometrického 
plánu (pozemek oddělen od pozemku 
parc. č. 505/13 a 505/4 v k.ú. Kasejovi-
ce)

ź vyhlášení záměru pronájmu pozemků 
parc. č. 505/62, parc. č. 505/58, parc. č. 
505/56 a parc. č. 1768 v k.ú. Kasejovi-
ce

Neschvaluje:
ź žádost p. xxx o pronájem bytu v domě 

s pečovatelskou službou v Kasejovi-
cích

ź žádost firmy Interiors manufacture & 
design, a.s. Kasejovice o umístění 
plastového pilíře na elektřinu na 
pozemku města parc. č. 479/4 v k.ú. 
Kasejovice

ź žádost firmy INTERIORS manufactu-
re & design, a.s. Kasejovice o povolení 
snížení obrubníku mezi cestou na 
pozemku parc. č. 1667/3, parc. č. 
1667/1 a parc. č. 494/4 v k.ú. Kasejovi-
ce

Souhlasí:
ź s umístěním stavby vodovodní přípoj-

ky pro dům Kasejovice čp. 130 na 
pozemek města parc. č. 1604/7 v k.ú. 
Kasejovice

ź s umístěním stavby vodovodní přípoj-
ky pro dům Kasejovice čp. 102 na 
pozemek města parc. č. 1604/7 v k.ú. 
Kasejovice

Nesouhlasí:
ź s podáním žádosti na Státní pozemko-

vý úřad na vytýčení pozemků v k.ú. 
Řesanice pro přístupy k pozemkům 
p. xxx

Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o ukončení nájemní 

smlouvy na byt č. 3 v Řesanicích čp. 11 
k 28.2.2019

ź výpověď mysliveckého spolku Čiha-
dlo Kasejovice z nájemní smlouvy na 
užívání pozemku parc. č. 957 (rybník) 
v  k . ú .  P o l á n k a  u  K a s e j o v i c 
k 31.12.2018

ź výzvu advokátní kanceláře Emil Flégl 
s.r.o. Praha k doložení právního titulu 
k užívání cizích pozemků pod komuni-
kacemi v majetku města v k.ú. Kasejo-
vice a v k.ú. Polánka u Kasejovic

ź návrh na vydání knihy Kasejovice za 
časů císařpána a tatíčka Masaryka na 
starých pohlednicích

ź přípravu Strategického plánu rozvoje 
města Kasejovice na období 2019 – 
2022

ź informační dopis společnosti ČEZ 
Energetické služby, s.r.o. o zajištění 
služby veřejného osvětlení

Projednala:
ź žádost firmy INTERIORS manufactu-

re & design, a.s. Kasejovice o povolení 
umístění optického kabelu pro připoje-
ní internetu nad pozemky p.č. 503/5, 
505/57, 505/58 a 505/56 v k.ú. Kasejo-
vice a navrhuje jiné řešení, kdy kabel 
by mohl být částečně veden podél 
stodoly u bývalého špýcharu

Jmenuje:
ź p. Zdeňka Jiřince, bytem Kasejovice 

416, členem Komise pro rozvoj obcí za 
obec Kladrubce

NOVÝ ZÉLAND

Město Kasejovice plánuje rekontrukci čistírny odpadních vod

Okresní přebor 

ve stolním tenise

Po dvanácti letech se v rámci školních 
sportovních soutěží konal Okresní přebor 
družstev ve stolním tenise. Žáci naší školy 
se prezentovali v kategoriích mladších a 
starších žáků a mladších žákyň. Starší 
žáci (Dan Valenta, Vítek Štěpánek, 
Michal Medvecký, Jan Flachs) obsadili 3. 
místo (účast 3 družstev) a mladší žákyně 
(Barbora Levá, Natálie Vachušková a 
Adriana Hošková) 2. místo (účast 2 
družstev). Nejúspěšnější bylo družstvo 
mladších žáků ve složení Filip Konvář, 
Tomáš Nyiri, Patrik Mašek a Dominik 
Hromada. Chlapci obsadili 4. místo (účast 
5 družstev), porazili družstvo ZŠ Stod a 
další dva zápasy prohráli těsně 4: 3. Všem 
zúčastněným dětem  bych chtěla 
poděkovat za reprezentaci školy a 
doufám, účast byla motivací k tomu, aby 
se děti stolnímu tenisu věnovaly častěji.
          J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Pizzerie U Pejska a Kočičky

L
Ve dnech 6. a 7. února 2019 bylo ve 

škole uspořádáno školní kolo recitační 
soutěže, kterého se účastnilo celkem 40 
žáků z prvního stupně. Soutěžilo se ve dvou 
věkových kategoriích (2., 3. třída a 4., 5. 
třída). Všichni recitátoři se na toto klání 
svědomitě a poctivě připravili. Však je také 
publikum odměňovalo velikým potleskem.

V první kategorii obsadila 1. místo 
Viola Pátková, 2.místo Tereza Tesařová a 3. 
místo získala Lucie Červenková.

Ve druhé kategorii zvítězila a 1. místo 
získala Miriam Bajzová, 2. místo obsadila 
Nikola Mašková a 3. místo vybojovaly dvě 
soutěžící Kateřina Červená a Laura Panuš-
ková.

Soutěžící, které se umístily na prvních 
dvou místech v obou kategoriích, zároveň 
postupují do okresního kola, které se bude 
konat 6. března v Blovicích.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za 
jejich výkony a dívkám, které vyhrály, 
blahopřejeme.             Lenka Hanzlíčková

Školní kolo 

recitační soutěže
Skvělá pizza z domácího těsta,

k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno

Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30. 19:30

Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00

Tel: 776 692 390

Kasejovická čistírna odpadních vod 
byla postavena před rokem 1989. Její 
zkušební provoz byl povolen 27. 3. 1991. 
Teprve po zkušebním provozu bylo vydá-
no kolaudační rozhodnutí ze dne 11. 6. 
1992. V roce 2003 byla čistírna odpad-
ních vod rozšířena o stavbu kruhové 
odkalovací nádrže kalu s jímkou na odsa-
zenou vodu o objemu 201 m³ s propojo-
vacím potrubím, o oplocení a elektroin-
stalaci čerpadla. 

Přibližně před dvěma lety byla prove-
dena rekonstrukce dvou odsazovacích 
nádrží, které již byly ve velmi špatném 
stavu. Celková rekonstrukce si tehdy 
vyžádala finanční prostředky ve výši 
1 095 400,- Kč, přičemž finanční podpora 
ze strany Plzeňského kraje činila 400 
000,- Kč. Provedená rekonstrukce spočí-
vala v odstranění nesoudržných míst 
betonů, provedení armatury a hrubá 
reprofilace betonu. Následně byla prove-
dena sjednocující povrchová stěrka a 
uzavírací nátěr odolný proti nepříznivým 
podmínkám. 

V loňském roce byla provedena opra-
va jedné biologické linky aeračních ele-
mentů, které slouží k provzdušňování a 
míchání nádrže. Letos bude opravena 
druhá biologická linka a česle s řídící 
jednotkou, které zajišťují hrubé předčiš-
tění odpadní vody. Ty jsou v současné 
době vlivem stáří poškozené a nefunkční. 
Z rozpočtu města bylo na opravy vyčleně-
no 1 500 tisíc korun a zároveň bude na 
Plzeňský kraj podána žádost o dotaci.

Na rok 2020 plánuje město Kasejovi-

ce celkovou rekonstrukci čistírny odpad-
ních vod. V současné době je zpracovává-
na projektová dokumentace. 

V roce 2009 byl zastupitelstvem 
města Kasejovice zřízen Fond oprav 
vodovodu a kanalizace a z každého 1 m³ 
fakturované vody je jedna koruna odvá-
děna do tohoto fondu. Stejně tak je jedna 
koruna odváděna z 1 m³ tzv. stočeného. 
Celkově tato částka za rok činí 66 tisíc 
korun, což zcela prokazatelně na větší 
opravy a rekonstrukce nestačí. 

Nutnost rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod potvrdil i ředitel firmy Kanaliza-
ce a vodovody Starý Plzenec, a.s. Jiří 
Sukup zastupitelům města Kasejovice na 
prosincovém jednání. Zastupitelé byli 
přímo v objektu čistírny odpadních vod 
velmi podrobně seznámeni se současnou 
funkčností a provozem čistírny a rovněž 
s nutností rekonstrukce tohoto objektu. 

Firma Kanalizace a vodovody Starý 
Plzenec, a.s. na základě smlouvy spravuje 
městu Kasejovice jak čistírnu odpadních 
vod s kanalizačními řady, tak i úpravnu 
vody s vodojemem a vodovodními řady. 
Tato zařízení jsou v majetku města. 

Město Kasejovice je akcionářem 
akcií ve výši 283 kusů a akcionářem 407 
kusů akcií ve Svazku obcí akcionářů 
akciové společnosti Kanalizace a vodo-
vody Starý Plzenec. Akcionáři jsou 
pouze obce a města a mají také zastoupe-
ní v představenstvu a dozorčí radě spo-
lečnosti. V představenstvu je starosta 
obce Nezvěstice a starosta města Nepo-
muk. V dozorčí radě je zastoupeno město 

Kasejovice a obec Dnešice. Těmto měs-
tům a obcím též spravuje vodovod a kana-
lizaci tato akciová společnost. Orgány 
společnosti volí na Valné hromadě všich-
ni akcionáři. Bližší informace o držitelích 
akcií a zastoupení v orgánech jsou uvede-
ny na webových stánkách akciové spo-
lečnosti www.kav-plzenec.cz.

Cenu vodného a stočného pro 
jednot l ivé  obce  s tanovuje  podle 
předcházejícího kalendářního roku na 
základě výnosů a nákladů a po následném 
projednání v radě města společnost 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. 
Pro letošní rok je v Kasejovicích 
stanovena cena ve výši 58 Kč/m³ (celkem 
vodné a stočné) a je nejnižší ze všech obcí, 
které spravuje tato společnost. Průměrná 
cena vodného a stočného bude v roce 2019 
v České republice 88 – 90 Kč/m³. Takto 
nízká cena vodného a stočného za 1 m³ 
vody je dána tím, že opravy a rekonstrukce 
jsou hrazeny přímo z rozpočtu města a jen 
malou částkou z Fondu oprav vodovodů a 
kanalizací, neboť v tomto fondu není 
dostatek finančních prostředků. Pokud 
bychom chtěl i  objem finančních 
prostředků ve fondu na obnovu této 
infrastruktury navýšit, znamenalo by to 
výrazné navýšení fakturovaného vodného 
a stočného. 

Doufejme, že se podaří plánovanou 
rekonstrukci čistírny odpadních vod 
v Kasejovicích úspěšně zrealizovat a že 
tento objekt bude sloužit ku prospěchu 
všech uživatelů. 

Marie Čápová, starostka města 
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Tomáš Nyiri, Patrik Mašek a Dominik 
Hromada. Chlapci obsadili 4. místo (účast 
5 družstev), porazili družstvo ZŠ Stod a 
další dva zápasy prohráli těsně 4: 3. Všem 
zúčastněným dětem  bych chtěla 
poděkovat za reprezentaci školy a 
doufám, účast byla motivací k tomu, aby 
se děti stolnímu tenisu věnovaly častěji.
          J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice

Pizzerie U Pejska a Kočičky

L
Ve dnech 6. a 7. února 2019 bylo ve 

škole uspořádáno školní kolo recitační 
soutěže, kterého se účastnilo celkem 40 
žáků z prvního stupně. Soutěžilo se ve dvou 
věkových kategoriích (2., 3. třída a 4., 5. 
třída). Všichni recitátoři se na toto klání 
svědomitě a poctivě připravili. Však je také 
publikum odměňovalo velikým potleskem.

V první kategorii obsadila 1. místo 
Viola Pátková, 2.místo Tereza Tesařová a 3. 
místo získala Lucie Červenková.

Ve druhé kategorii zvítězila a 1. místo 
získala Miriam Bajzová, 2. místo obsadila 
Nikola Mašková a 3. místo vybojovaly dvě 
soutěžící Kateřina Červená a Laura Panuš-
ková.

Soutěžící, které se umístily na prvních 
dvou místech v obou kategoriích, zároveň 
postupují do okresního kola, které se bude 
konat 6. března v Blovicích.

Všem účastníkům soutěže děkujeme za 
jejich výkony a dívkám, které vyhrály, 
blahopřejeme.             Lenka Hanzlíčková

Školní kolo 

recitační soutěže
Skvělá pizza z domácího těsta,

k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno

Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30. 19:30

Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00

Tel: 776 692 390

Kasejovická čistírna odpadních vod 
byla postavena před rokem 1989. Její 
zkušební provoz byl povolen 27. 3. 1991. 
Teprve po zkušebním provozu bylo vydá-
no kolaudační rozhodnutí ze dne 11. 6. 
1992. V roce 2003 byla čistírna odpad-
ních vod rozšířena o stavbu kruhové 
odkalovací nádrže kalu s jímkou na odsa-
zenou vodu o objemu 201 m³ s propojo-
vacím potrubím, o oplocení a elektroin-
stalaci čerpadla. 

Přibližně před dvěma lety byla prove-
dena rekonstrukce dvou odsazovacích 
nádrží, které již byly ve velmi špatném 
stavu. Celková rekonstrukce si tehdy 
vyžádala finanční prostředky ve výši 
1 095 400,- Kč, přičemž finanční podpora 
ze strany Plzeňského kraje činila 400 
000,- Kč. Provedená rekonstrukce spočí-
vala v odstranění nesoudržných míst 
betonů, provedení armatury a hrubá 
reprofilace betonu. Následně byla prove-
dena sjednocující povrchová stěrka a 
uzavírací nátěr odolný proti nepříznivým 
podmínkám. 

V loňském roce byla provedena opra-
va jedné biologické linky aeračních ele-
mentů, které slouží k provzdušňování a 
míchání nádrže. Letos bude opravena 
druhá biologická linka a česle s řídící 
jednotkou, které zajišťují hrubé předčiš-
tění odpadní vody. Ty jsou v současné 
době vlivem stáří poškozené a nefunkční. 
Z rozpočtu města bylo na opravy vyčleně-
no 1 500 tisíc korun a zároveň bude na 
Plzeňský kraj podána žádost o dotaci.

Na rok 2020 plánuje město Kasejovi-

ce celkovou rekonstrukci čistírny odpad-
ních vod. V současné době je zpracovává-
na projektová dokumentace. 

V roce 2009 byl zastupitelstvem 
města Kasejovice zřízen Fond oprav 
vodovodu a kanalizace a z každého 1 m³ 
fakturované vody je jedna koruna odvá-
děna do tohoto fondu. Stejně tak je jedna 
koruna odváděna z 1 m³ tzv. stočeného. 
Celkově tato částka za rok činí 66 tisíc 
korun, což zcela prokazatelně na větší 
opravy a rekonstrukce nestačí. 

Nutnost rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod potvrdil i ředitel firmy Kanaliza-
ce a vodovody Starý Plzenec, a.s. Jiří 
Sukup zastupitelům města Kasejovice na 
prosincovém jednání. Zastupitelé byli 
přímo v objektu čistírny odpadních vod 
velmi podrobně seznámeni se současnou 
funkčností a provozem čistírny a rovněž 
s nutností rekonstrukce tohoto objektu. 

Firma Kanalizace a vodovody Starý 
Plzenec, a.s. na základě smlouvy spravuje 
městu Kasejovice jak čistírnu odpadních 
vod s kanalizačními řady, tak i úpravnu 
vody s vodojemem a vodovodními řady. 
Tato zařízení jsou v majetku města. 

Město Kasejovice je akcionářem 
akcií ve výši 283 kusů a akcionářem 407 
kusů akcií ve Svazku obcí akcionářů 
akciové společnosti Kanalizace a vodo-
vody Starý Plzenec. Akcionáři jsou 
pouze obce a města a mají také zastoupe-
ní v představenstvu a dozorčí radě spo-
lečnosti. V představenstvu je starosta 
obce Nezvěstice a starosta města Nepo-
muk. V dozorčí radě je zastoupeno město 

Kasejovice a obec Dnešice. Těmto měs-
tům a obcím též spravuje vodovod a kana-
lizaci tato akciová společnost. Orgány 
společnosti volí na Valné hromadě všich-
ni akcionáři. Bližší informace o držitelích 
akcií a zastoupení v orgánech jsou uvede-
ny na webových stánkách akciové spo-
lečnosti www.kav-plzenec.cz.

Cenu vodného a stočného pro 
jednot l ivé  obce  s tanovuje  podle 
předcházejícího kalendářního roku na 
základě výnosů a nákladů a po následném 
projednání v radě města společnost 
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. 
Pro letošní rok je v Kasejovicích 
stanovena cena ve výši 58 Kč/m³ (celkem 
vodné a stočné) a je nejnižší ze všech obcí, 
které spravuje tato společnost. Průměrná 
cena vodného a stočného bude v roce 2019 
v České republice 88 – 90 Kč/m³. Takto 
nízká cena vodného a stočného za 1 m³ 
vody je dána tím, že opravy a rekonstrukce 
jsou hrazeny přímo z rozpočtu města a jen 
malou částkou z Fondu oprav vodovodů a 
kanalizací, neboť v tomto fondu není 
dostatek finančních prostředků. Pokud 
bychom chtěl i  objem finančních 
prostředků ve fondu na obnovu této 
infrastruktury navýšit, znamenalo by to 
výrazné navýšení fakturovaného vodného 
a stočného. 

Doufejme, že se podaří plánovanou 
rekonstrukci čistírny odpadních vod 
v Kasejovicích úspěšně zrealizovat a že 
tento objekt bude sloužit ku prospěchu 
všech uživatelů. 

Marie Čápová, starostka města 
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Po roční pauze, kterou způsobila chřip-
ková epidemie, se opět mohla děcka vydo-
vádět na tradičním karnevalovém bále 
v nezdřevském hostinci v sobotu 23. února. 
Jejich radovánky a soutěže doprovázel jako 
obvykle VV band manželů Váchových.

Asi třicítka masek ovládla parket 
nejen bezstarostným rejem, ale hlavně 
spokojenými usměvavými tvářemi. Jen 
Matýsek Vadlejchů z Blatné (jeho babič-
ka žije v Záhorčičkách, a slíbila, že příští 
rok přivede další vnoučata) si dlouho 
nemohl na množství lidiček zvyknout a 
plakal a plakal a moc chtěl v tombole 
vyhrát motorku – pochopitelně hračku.

Po čase se přece jen uklidnil, i on se 
začal smát, opustil azylové náručí své 

maminky a pustil se s ostatními do všeo-
becného dovádění plně práv svému odění 
draka, pravda mírumilovného. A nakonec 
se dočkal i té motorky, o což se postaral 
jeho strýc po jednání s pořadateli.

Dvě zajímavosti z vydařeného odpo-
ledne stojí za zmínku. Převaha přítom-
ných dívek byla naprosto drtivá – chlapců 
bylo tak pět šest, no nanejvýš sedm, pokud 
se některý dokonale zamaskoval. A mezi 
maminkami byly dvě, u nichž bylo zřej-
mé, že budoucí dítka jsou docela nablízku.

A tak si přejme, aby nezdřevské dět-
ské radovánky v podobné pohodě pokra-
čovaly i v dalších letech.

  Jiří Čepelák

Děti měly v Nezdřevě zase svůj maškarní bál

V sobotu 16. února odpoledne byla 
bezděkovská škola příjemně vytopená, 
vyzdobená barevnými balónky a obrázky, 
tombola srovnaná a očíslovaná, sladké 
dobroty napečené… Vše bylo připraveno 
na tradiční dětský maškarní bál. Okolo 
druhé hodiny odpoledne se začala třída 
postupně naplňovat malými i velkými 
návštěvníky. Přicházeli princezničky, 
nejrůznější zvířátka a silní bojovníci. 
Vodníků, kočiček a kostlivců byla na 
letošním bále přesila. Během hodiny bylo 
plno. U vstupu přivítali malým dárečkem 
42 masek. Tanec a všechny připravené 
soutěže si děti naplno užívaly, na každého 

vždy čekala drobná odměna. Zdravotnic-
ký dozor byl tentokrát zajištěn na 100%. 
Hemžilo se to tu doktory, kterým výborně 
asistoval tým zdravotních sestřiček. A 
stoprocentní výkon podala i kapela Z vr-
šku pod vedením pana Herberta Zelenky. 
Celé odpoledne provázela děti hudbou, 
zpěvem i slovem. Děkuji firmě MI-PAL 
Milan Palečko, že kapelu pozval a spon-
zoroval, a panu Zelenkovi – Distribuce 
Marlenka za výborné medové pochutná-
ní. Samozřejmě děkuji i všem pekařkám 
za sladkosti, bezděkovským hasičům za 
zajištění občerstvení a přípravy bálu i 
všem ostatním, kteří se na přípravách a 

samotném průběhu celého odpoledne 
podíleli a na závěr i vše uklidili. Velké 
poděkování patří všem sponzorům krásné 
tomboly. Na konci bálu si děti svoji výhru 
a zážitky odnesly domů.

Sponzoři: Truhlářství Karel Čada 
Bezděkov, COOP Kasejovice - Anna 
Krátká, Drogerie Kasejovice - Dana 
Jakubčíková, Vinařství Lahofer a.s. Zno-
jmo – Václav Šulc Bezděkov, Sudovi 
Bezděkov 20, Čadovi Bezděkov, Ladma-
novi Bezděkov, Rolníkovi Bezděkov, 
Šulcovi Bezděkov, Vaněčkovi, Šoupovi.   

  Šulcová Olga

Bezděkovský maškarní bál

5.3.2019 oslavil 80. narozeniny 

pan Josef Tesař 
z Újezda u Kasejovic.

Hodně zdraví a životního optimismu 
do dalších let přeje rodina

Oselecké aktuality
Dne 26. ledna 2019  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.
    Dne 9. února 2019  uspořádali kotouňští hasiči hasičský bál 
v Obecním šenku v  Oselcích.  K tanci i poslechu hrála výborná 
Pošumavská muzika. 
  Letošní rok si nemoc vybrala svoji daň. V obcí Oselce 
neproběhl vzhledem k malému počtu účastníků tradiční 
maškarní průvod.
  Dne 9. března 2019 proběhne v Oseleckém šenku oslava 
Mezinárodního dne žen.

Klub kasejovických žen pořádá a srdečně zve na
 

v sobotu 16. března 2019 od 14 hod.
 v sále kulturně společenského centra.

Hudební doprovod p. Balog.
Bohatá tombola a výborné občerstvení.

Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá obor 26-
51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkové formě vzdělávání. Studium je 
určeno pro zájemce, kteří již získali střední vzdělání v jakémkoliv 
jiném oboru, jež mohou doložit výučním listem či maturitním 
vysvědčením.

Výuka odborných předmětů bude probíhat 1x týdně (odpoledne od 
14 do 20 hodin) po dobu 2 let. Celkový rozsah výuky je stanoven na 200 
až 220 hodin ročně. Mírně větší časová dotace bude věnována 
odbornému výcviku na dílně a menší část budou tvořit konzultace 
v učebně s podílem samostudia. Cílem je připravit studenty na 
závěrečné zkoušky totožné jako mají absolventi denního studia. Po 
úspěšném absolvování obdrží absolventi výuční list v oboru a 
osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 5 o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice.

Vzdělání v oboru Elektrikář dosud poskytovalo učiliště pouze 
v denní formě vzdělání pro žáky vycházející ze základních škol. Počty 
absolventů zdaleka nepostačují potřebám praxe. Ze strany 
zaměstnavatelů je po odbornících s tímto vzděláním enormní poptávka. 
Přitom se potřeba kvalifikovaných elektrikářů do budoucna bude dále 
zvyšovat, zejména s nastupujícím rozvojem elektromobilů. Při 
opravách těchto vozidel budou muset mít mechanici i elektrotechnické 
vzdělání, protože budou pracovat na elektrických zařízeních 
s nebezpečným napětím.

Z tohoto důvodu požádala škola o možnost poskytovat obor i 
v dálkové formě. Žádost byla podpořena Krajským úřadem v Českých 
Budějovicích a schválena Ministerstvem školství. 

Nabídka je určena dospělým zájemcům, pro které není reálné 
absolvovat denní studium. Zejména pro ně nabízí škola možnost 
doplnit si vzdělání v elektrotechnice dálkovou formou. Bližší 
informace ke studiu najdete na ww.soublatna.cz

Atraktivní rekvalifikace 

pro občany Kasejovicka

Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl 
a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá 
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům 
pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například 
častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, 
zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Kasejovic 
pochází 2 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 10. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. 
Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit 

úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřeb-
ným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze 
soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získá-
vá každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i 
přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 
nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 
rodin.

Mezi obyvateli Kasejovic najdeme přes 10 Dobrých andělů
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postupně naplňovat malými i velkými 
návštěvníky. Přicházeli princezničky, 
nejrůznější zvířátka a silní bojovníci. 
Vodníků, kočiček a kostlivců byla na 
letošním bále přesila. Během hodiny bylo 
plno. U vstupu přivítali malým dárečkem 
42 masek. Tanec a všechny připravené 
soutěže si děti naplno užívaly, na každého 

vždy čekala drobná odměna. Zdravotnic-
ký dozor byl tentokrát zajištěn na 100%. 
Hemžilo se to tu doktory, kterým výborně 
asistoval tým zdravotních sestřiček. A 
stoprocentní výkon podala i kapela Z vr-
šku pod vedením pana Herberta Zelenky. 
Celé odpoledne provázela děti hudbou, 
zpěvem i slovem. Děkuji firmě MI-PAL 
Milan Palečko, že kapelu pozval a spon-
zoroval, a panu Zelenkovi – Distribuce 
Marlenka za výborné medové pochutná-
ní. Samozřejmě děkuji i všem pekařkám 
za sladkosti, bezděkovským hasičům za 
zajištění občerstvení a přípravy bálu i 
všem ostatním, kteří se na přípravách a 

samotném průběhu celého odpoledne 
podíleli a na závěr i vše uklidili. Velké 
poděkování patří všem sponzorům krásné 
tomboly. Na konci bálu si děti svoji výhru 
a zážitky odnesly domů.

Sponzoři: Truhlářství Karel Čada 
Bezděkov, COOP Kasejovice - Anna 
Krátká, Drogerie Kasejovice - Dana 
Jakubčíková, Vinařství Lahofer a.s. Zno-
jmo – Václav Šulc Bezděkov, Sudovi 
Bezděkov 20, Čadovi Bezděkov, Ladma-
novi Bezděkov, Rolníkovi Bezděkov, 
Šulcovi Bezděkov, Vaněčkovi, Šoupovi.   

  Šulcová Olga

Bezděkovský maškarní bál

5.3.2019 oslavil 80. narozeniny 

pan Josef Tesař 
z Újezda u Kasejovic.

Hodně zdraví a životního optimismu 
do dalších let přeje rodina

Oselecké aktuality
Dne 26. ledna 2019  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.
    Dne 9. února 2019  uspořádali kotouňští hasiči hasičský bál 
v Obecním šenku v  Oselcích.  K tanci i poslechu hrála výborná 
Pošumavská muzika. 
  Letošní rok si nemoc vybrala svoji daň. V obcí Oselce 
neproběhl vzhledem k malému počtu účastníků tradiční 
maškarní průvod.
  Dne 9. března 2019 proběhne v Oseleckém šenku oslava 
Mezinárodního dne žen.

Klub kasejovických žen pořádá a srdečně zve na
 

v sobotu 16. března 2019 od 14 hod.
 v sále kulturně společenského centra.

Hudební doprovod p. Balog.
Bohatá tombola a výborné občerstvení.

Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá obor 26-
51-H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkové formě vzdělávání. Studium je 
určeno pro zájemce, kteří již získali střední vzdělání v jakémkoliv 
jiném oboru, jež mohou doložit výučním listem či maturitním 
vysvědčením.

Výuka odborných předmětů bude probíhat 1x týdně (odpoledne od 
14 do 20 hodin) po dobu 2 let. Celkový rozsah výuky je stanoven na 200 
až 220 hodin ročně. Mírně větší časová dotace bude věnována 
odbornému výcviku na dílně a menší část budou tvořit konzultace 
v učebně s podílem samostudia. Cílem je připravit studenty na 
závěrečné zkoušky totožné jako mají absolventi denního studia. Po 
úspěšném absolvování obdrží absolventi výuční list v oboru a 
osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 5 o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice.

Vzdělání v oboru Elektrikář dosud poskytovalo učiliště pouze 
v denní formě vzdělání pro žáky vycházející ze základních škol. Počty 
absolventů zdaleka nepostačují potřebám praxe. Ze strany 
zaměstnavatelů je po odbornících s tímto vzděláním enormní poptávka. 
Přitom se potřeba kvalifikovaných elektrikářů do budoucna bude dále 
zvyšovat, zejména s nastupujícím rozvojem elektromobilů. Při 
opravách těchto vozidel budou muset mít mechanici i elektrotechnické 
vzdělání, protože budou pracovat na elektrických zařízeních 
s nebezpečným napětím.

Z tohoto důvodu požádala škola o možnost poskytovat obor i 
v dálkové formě. Žádost byla podpořena Krajským úřadem v Českých 
Budějovicích a schválena Ministerstvem školství. 

Nabídka je určena dospělým zájemcům, pro které není reálné 
absolvovat denní studium. Zejména pro ně nabízí škola možnost 
doplnit si vzdělání v elektrotechnice dálkovou formou. Bližší 
informace ke studiu najdete na ww.soublatna.cz

Atraktivní rekvalifikace 

pro občany Kasejovicka

Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl 
a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá 
rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům 
pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léčbou - například 
častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, 
zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Kasejovic 
pochází 2 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 10. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. 
Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit 

úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřeb-
ným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze 
soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získá-
vá každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i 
přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 
nových žádostí o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 
rodin.

Mezi obyvateli Kasejovic najdeme přes 10 Dobrých andělů
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ź Prodám sloupovou vrtačku Optimum 380V, hmotnost 82 
kg, cena 12 000 Kč, prosklenou vitrínu se zrcadlem, 
černé lamino, cena 3 000 Kč. Tel. 731 854 834.

ź Prodám střešní latě 6/4 cm, délka 4 metry, máčené, cena 
dohodou. Tel. 607 436 731.

ź Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.

Inzerce

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve 
na besedu Josefa Švagra 

Albánie 1979-80
Zážitky z několikaměsíční zahraniční 

služební cesty v období socialismu v Albánii

v pondělí 18. března 2019 od 18 hod.
sál kulturně společenského centra Kasejovice

– výkopové práce minibagrem
– přeprava materiálu do 2,5 t
– práce motorovou pilou
– kácení a odstranění pařezů

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, AUTODOPRAVA
JOSEF DLOUHÝ, 604 403 700

ů

Firma INTERIORS manufacture&design a.s. 
hledá

VÝPOMOC NA ÚKLID
 

Požadujeme: pečlivost, flexibilitu, smysl pro pořádek 
Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí, přátelský 
kolektiv 

Náplň práce:
- Úklid kanceláří, recepce
- Úklid jídelních prostor 
- Starost o zasedací místnosti
- Provádění různých úklidových prací za účelem 
udržení čistoty a pořádku interiérů a exteriéru objektu 
zaměstnavatele. Součástí je: vysávání, zametání, mytí 
podlah, nábytku a jiných předmětů. 
Ohodnocení: Dle domluvy 

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková

Assistant

mobile: +420 735 177 246

Email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

WWW: http://interiors-mnd.com/

Přijmeme brigádnici 
do Pěstitelské pálenice v Polánce 

(brigáda ideálně v dopoledních hodinách 
na cca 3 hod. denně).

Tel. 724 35 09 42

Pizzere U Pejska a Kočičky uvítá šikovnou slečnu,
či paní k občasné i pravidelné spolupráci. 

Tel: 777 03 13 23


