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

Bývalá vodárenská věž v Kasejovicích 

prošla rekonstrukcí

U kasejovického vlakového nádraží 
se nachází bývalá vodárenská věž, jež 
byla vybudována v letech 1897-1899. 
V minulosti objekt sloužil k doplňování 
vody do parních lokomotiv na regionální 

trati Blatná-Nepomuk. Od doby, co pře-
stala stavba sloužit svému původnímu 
účelu, začala vodárenská věž chátrat. 
Protože původní vlastník věže měl v plá-
nu zahájit demoliční řízení z důvodu 

jejího špatného technického stavu a její 
další nepotřebnosti pro dráhu, požádalo 
město Kasejovice v roce 2008 Správu 
železniční dopravy o prodej této budovy. 
Od té doby probíhala jednání se Správou 
železniční dopravní cesty. V roce 2014 
jednalo město i s Národním památko-
vých ústavem o prohlášení tohoto objek-
tu za kulturní památku. Bývalý vlastník 
ovšem neprojevil zájem, a teprve po 
téměř dvanácti letech bylo na konci roku 
2019 vládou České republiky rozhodnu-
to o prodeji objektu městu. V březnu 
2020 byla se Správou železnic uzavřena 
kupní smlouva. 

Stav objektu vodárenské věže byl 
velmi špatný. Střecha nad objektem byla 
propadlá, krov s latěmi prohnilý, chyběly 
klempířské prvky a hromosvod. Stavba 
navíc ohrožovala bezpečnost obyvatel a 
chodců v bezprostřední blízkosti 
vlakového nádraží. Z těchto důvodů bylo 
nutné urychleně zahájit práce vedoucí 
k odstranění havarijního stavu objektu. 
První etapa rekonstrukce vodárenské 
věže byla zahájena na podzim 2020.         

        (dokončení na straně 3)

V Újezdě slavili devadesátiny

Devadesáté  narozeniny oslavil 3. 1. 2022  pan Václav Drnek z Újezda. V ten den 
mu přišla popřát starostka paní Marie Čápová společně se zástupci Sboru 
dobrovolných hasičů Josefem Tesařem a Miladou Myslivcovou.

Setkání bylo milé, popovídali jsme o životě, aktuálním dění a také  zavzpomínali 
na doby dávno minulé. 

Ještě jednou přejeme panu Drnkovi do dalších let hodně spokojenosti, dobré 
nálady a hlavně pevné zdraví.             Milada Myslivcová

Virtuální univerzita třetího 
věku zahajuje další kurz

Cestování 
- co jste možná nevěděli

Cestování a cestovní ruch 
Historie cestování

Lázeňství a jeho historie
Za čím lidé cestují 
Trocha ekonomie 
Pojeďme do světa

Začínáme ve středu 
2. února 2022 ve 14 hod. 

v Kulturně společenském centru 

Přihlášky v Obecní knihovně nebo 
na městském úřadě.
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— program 54. jednání Rady města 

Kasejovice
— inventarizační komisi pro provede-

ní inventur majetku Mateřské školy 
Kasejovice k 31.12.2021

— inventarizační komisi pro provede-
ní inventur majetku Základní školy 
Kasejovice k 31.12.2021

— odměny ředitelce Mateřské školy 
Kasejovice a ředitelce Základní 
školy Kasejovice dle hodnotících 
listů za školní rok 2020/2021 
v souladu s Kritérii pro odměňování 
ředitelů škol

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— návrh složení inventarizačních 

komisí pro inventarizaci majetku 
města Kasejovice k 31.12.2021

— pronájem pozemků v k.ú. Řesanice 
2– parc. č. 13/9 o výměře 9 m  a parc. 

2č. 13/10 o výměře 17 m  p. xxx za 
2cenu 5 Kč/m /rok

— pronájem městu Kasejovice části 
pozemku parc. č. 1017/14 o výměře 

2cca 18 m  v k.ú. Kasejovice od 
společnosti Agro Bouček, s.r.o. 

2Kasejovice za cenu 10 Kč/m /rok na 
období od 1.12.2021 do 30.6.2032

— vyhlášení záměru směny pozemků 
v k.ú. Újezd u Kasejovic – část 
pozemku parc. č. 1335/13 o výměře 

213 m  v majetku města Kasejovice za 
část pozemku st. p. č. 12 – dle nového 
geometrického plánu st. p. č. 1377 o 

2výměře 47 m  v majetku p. xxx
— přidělení zakázky „Výstavba VO 

Kasejovice – severozápadní část“ 
SO 401 Veřejné osvětlení firmě 
SATHEA VISION, s.r.o., Boršov 
280/2, Praha 1, která předložila 
nabídkovou cenu 3 521 733,02 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— přijetí dotace ve výši 4 054 000 Kč 
od Plzeňského kraje na realizaci 
stavby „Kanalizace a ČOV - 
Kasejovice“

— cenovou nabídku firmy Martines 
inter iéry,  s . r.o .  na vybavení 
ordinace praktického lékaře, 
sesterny a čekárny v Kasejovicích 
zdravotnickým nábytkem ve výši 
437 662 Kč včetně DPH, schvaluje 
návrh smlouvy o dílo a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— navýšení podílu vyvolaných nákla-
dů na přeložku dvou stožárů vyso-

kého napětí do zemního vedení na 
parc. č. 1167 v k.ú. Kasejovice 
v obytné zóně Chloumecká dle 
Smlouvy o smlouvě budoucí o reali-
zaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické 
energie č. Z_S14_12_8120077257 
s ČEZ Distribuce, a.s. z původní 
částky 610 000 Kč včetně DPH na 
částku 620 000 Kč včetně DPH

— návrh Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a 
dohodu o umístění stavby pro 
stavbu „Chloumek, PJ, parc. č. 
1540/3 – kNN“ s ČEZ Distribuce, 
a.s. a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— návrh Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-
0 0 1 4 3 7 0 / V B / 1  p r o  s t a v b u 
„Polánka, PJ, pč. 703/2 – NN“ 
s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
ze dne 8.2.2021 na akci „Kanalizace 
a ČOV Kasejovice“ s firmou 
STRABAG, a.s. Praha a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— žádost firmy Arenis, s.r.o. Spálené 
Po ř í č í  o  povo len í  umís t ěn í 
přístupového bodu pro bezdrátový 
přenos internetu na městském 
objektu vodojemu v Kasejovicích 
za cenu 600 Kč bez DPH/měsíc

— podání žádosti o finanční podporu 
z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj, podprogram „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova“ DT 
117d8210A – Podpora obnovy 
místních komunikací na akci 
„Oprava MK na parc. č. 1667/1 
v k.ú. Kasejovice (ulice Úzká)“

Souhlasí:
— s přijetím finančních darů v celkové 

výši 74 000 Kč pro Základní školu 
v Kasejovicích

Nesouhlasí:
— se záměrem firmy REMEX CZ, a.s. 

Praha na odkoupení areálu firmy 
Bevar v Kasejovicích za účelem 
zřízení meziskladu stavebního 
materiálu, provádění úprav sypkých 
materiálů a zřízení biodegradační 
plochy pro zpracování štěrků ze 
železničních staveb z důvodu 
blízkosti obytné zástavby, vzdálené 
cca 35 metrů od areálu

Projednala: 
— a doporučuje Zastupitelstvu města 

Kasejovice schválit návrh rozpočtu 
města Kasejovice na rok 2022

— a doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice schválit prodej pozem-
ku st. p. č. 75 (dle nového geomet-

2rického plánu) o výměře 6 m  v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic p. xxx

— návrh Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a 
doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice zvýšit poplatek na r. 
2022 ze současných 500 Kč na 600 
Kč na poplatníka a rok

Bere na vědomí:
— kalkulaci cen pro vodné a stočné pro 

rok 2022
— vyjádření Biskupství českobudějo-

vického ke stanovisku Zastupitel-
stva města Kasejovice ve věci daro-
vání městu kostela Všech svatých 
v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha 
v Kasejovicích

— informace paní starostky o přípravě 
podání žádostí o dotace na stavební 
akce v obci

— informace o možnostech uložení 
volných finančních prostředků 
města

— informace o návrhu nařízení, kterým 
má být zřízen přírodní park s názvem 
„Horažďovická pahorkatina“

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitel-

s t v a  m ě s t a  K a s e j o v i c e  n a 
16.12.2021 v kulturně-společen-
ském centru v Kasejovicích s hlavní-
mi body programu: Rozpočet města 
Kasejovice na rok 2022, Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2021 o míst-
ním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství, žádosti o pro-
dej pozemků, změna zásad pro tvor-
bu a čerpání prostředků sociálního 
fondu

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 29. 11. 2021

Leden 2022                                                         str. 3                                        Číslo 1; ročník XXVII.

Bývalá vodárenská věž...

        (dokončení ze strany 1)
Provedené stavební práce spočívaly 

v rekonstrukci střechy včetně krovu, 
vyzdění  dvou nových stěnových 
kons t rukc í  h r ázděného  zd iva  a 
dřevěného opláštění a výroby dvou oken. 
Značná část původních trámů musela být 
vyříznuta a nahrazena stejným profilem. 
Všechny nové prvky byly vyhotoveny 
jako repliky stávajících – konce krokví a 
vaznic, profil a zdobení krycích štítových 
prken, šířka a zakončení nových 
obkladových prken a lišt prkenného 
opláštění přesahů střechy. První etapa 
rekonstrukce vodárenské věže byla 
podpořena finančními prostředky 
Plzeňského kraje ve výši 500 000 Kč. 

V  r o c e  2 0 2 2  p l á n u j e  m ě s t o 
K a s e j o v i c e  z a h á j i t  d a l š í  e t a p u 
rekonstrukce této historické stavby. Ta 
by měla spočívat v opravě vnějších a 
vnitřních omítek v přízemí, vnitřních 
omítek hrázděného zdiva, repase a 
repliky okenních a dveřních výplní 
včetně zárubní v přízemí, opravě 
kamenné podlahy, dřevěného schodiště, 
rozvodů elektriky, repasí ocelových 
prvků – kladky a potrubí, replice 
vodoznaku a úpravách kolem objektu. 
Dále je počítáno s provedením opravy 
o c e l o v é  n á d r ž e  a  p o d p ů r n ý c h 
válcovaných profilů. V patře bude 
provedena repase dřevěné podlahy 
kolem ocelové nádrže a vnitřní pobití 
obou střech. Dřevěné části vodárenské 
věže budou ošetřeny proti plísni a 
insekticidům a bude provedeno očištění, 
oprava a ošetření povrchu pohledového 
cihlového zdiva a vybílení celého 
objektu. Na realizaci druhé etapy 
rekonstrukce vodárenské věže plánuje 
město Kasejovice požádat o dotaci. 

V listopadu 2020 byla tato stavba 
zapsána do Ústředního seznamu 
kulturních památek České republiky. Na 
území Plzeňského kraje se jedná o 
jedinou drážní vodárnu, která je 
prohlášena za nemovitou kulturní 
památku. Většina obdobných objektů 
byla v uplynulých desetiletích správou 
železnic zdemolována z důvodu jejich 
nepotřebnosti pro další provoz či kolize 
s modernizací tratí. 

Zájmem města Kasejovice je obnovit i 
vnitřní zařízení vodárenské věže a zřídit 
zde výstavní expozici k této regionální trati. 

Marie Čápová, 
      starostka města Kasejovice

Upozorňujeme občany, aby 
si dávali pozor na své 
„ z v í ř e c í  m i l á č k y “ , 
v Kasejovicích na veřejném 
prostranství u školy se 
objevily otrávené párky. 
Tento incident byl nahlášen 
na policii.

i

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu 

na rok 2022

Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2022 v Kasejovicích se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 1/2020 ze dne 16.12.2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do konce února 2022 v hotovosti nebo 
převodem na účet města Kasejovice. Výše poplatku je stanovena na 600 Kč za osobu 
přihlášenou v obci k trvalému pobytu a 600 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 odpad, je možné vyzvednout si na 
Městském úřadě v Kasejovicích v průběhu příslušného roku. Platnost jednorázových i 
celoročních známek z roku 2021 končí 31.1.2022. 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.

Informace pro platby převodem z účtu:

Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2022
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
  8010 + číslo evidenční

Počet osob 
s trvalým 
bydlištěm 

Poplatek Známka Cena za celoroční 
známku 1x za 14 
dní  u 1 – 2 osob 
nebo  
u chalupářů 

1 osoba nebo 
chalupář 

600 Kč 5 jednorázových známek  
nebo 4 pytle 

1 800 Kč 

2 osoby 1 200 Kč 10 jednorázových známek  
nebo 8 pytlů 

1 800 Kč 

3 osoby  1 800 Kč 1 celoroční známka 
(svoz 1x za 14 dní) 

- 

4 osoby a více 2 400 Kč 1 celoroční známka 
(svoz 1x za 14 dní) 

- 

Podle zájmu lze zakoupit další typ známky: 
- kombinovaná známka (42 svozů za rok), svoz 1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě – 3 000 Kč 

(pro Kasejovice); na vesnicích, kde probíhá svoz celoročně 1x za 14 dní, je možná alternativa pro 

kombinovaný svoz – za 3 000 Kč zájemce obdrží 1 známku na svoz 1x za 14 dni + 15 

jednorázových známek, tj. známky pro 42 svozů 

- jednorázová známka (pro 1 svoz) – 110 Kč 

pytel (pro 1 svoz) – 120 Kč 
 

Upozornění 

městského úřadu
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břemene – služebnosti č. IV-12-
0 0 1 4 3 7 0 / V B / 1  p r o  s t a v b u 
„Polánka, PJ, pč. 703/2 – NN“ 
s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
ze dne 8.2.2021 na akci „Kanalizace 
a ČOV Kasejovice“ s firmou 
STRABAG, a.s. Praha a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— žádost firmy Arenis, s.r.o. Spálené 
Po ř í č í  o  povo len í  umís t ěn í 
přístupového bodu pro bezdrátový 
přenos internetu na městském 
objektu vodojemu v Kasejovicích 
za cenu 600 Kč bez DPH/měsíc

— podání žádosti o finanční podporu 
z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj, podprogram „Podpora 
obnovy a rozvoje venkova“ DT 
117d8210A – Podpora obnovy 
místních komunikací na akci 
„Oprava MK na parc. č. 1667/1 
v k.ú. Kasejovice (ulice Úzká)“

Souhlasí:
— s přijetím finančních darů v celkové 

výši 74 000 Kč pro Základní školu 
v Kasejovicích

Nesouhlasí:
— se záměrem firmy REMEX CZ, a.s. 

Praha na odkoupení areálu firmy 
Bevar v Kasejovicích za účelem 
zřízení meziskladu stavebního 
materiálu, provádění úprav sypkých 
materiálů a zřízení biodegradační 
plochy pro zpracování štěrků ze 
železničních staveb z důvodu 
blízkosti obytné zástavby, vzdálené 
cca 35 metrů od areálu

Projednala: 
— a doporučuje Zastupitelstvu města 

Kasejovice schválit návrh rozpočtu 
města Kasejovice na rok 2022

— a doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice schválit prodej pozem-
ku st. p. č. 75 (dle nového geomet-

2rického plánu) o výměře 6 m  v k.ú. 
Chloumek u Kasejovic p. xxx

— návrh Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a 
doporučuje Zastupitelstvu města 
Kasejovice zvýšit poplatek na r. 
2022 ze současných 500 Kč na 600 
Kč na poplatníka a rok

Bere na vědomí:
— kalkulaci cen pro vodné a stočné pro 

rok 2022
— vyjádření Biskupství českobudějo-

vického ke stanovisku Zastupitel-
stva města Kasejovice ve věci daro-
vání městu kostela Všech svatých 
v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha 
v Kasejovicích

— informace paní starostky o přípravě 
podání žádostí o dotace na stavební 
akce v obci

— informace o možnostech uložení 
volných finančních prostředků 
města

— informace o návrhu nařízení, kterým 
má být zřízen přírodní park s názvem 
„Horažďovická pahorkatina“

Stanovuje:
— termín příštího jednání Zastupitel-

s t v a  m ě s t a  K a s e j o v i c e  n a 
16.12.2021 v kulturně-společen-
ském centru v Kasejovicích s hlavní-
mi body programu: Rozpočet města 
Kasejovice na rok 2022, Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2021 o míst-
ním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství, žádosti o pro-
dej pozemků, změna zásad pro tvor-
bu a čerpání prostředků sociálního 
fondu

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 29. 11. 2021
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Bývalá vodárenská věž...

        (dokončení ze strany 1)
Provedené stavební práce spočívaly 

v rekonstrukci střechy včetně krovu, 
vyzdění  dvou nových stěnových 
kons t rukc í  h r ázděného  zd iva  a 
dřevěného opláštění a výroby dvou oken. 
Značná část původních trámů musela být 
vyříznuta a nahrazena stejným profilem. 
Všechny nové prvky byly vyhotoveny 
jako repliky stávajících – konce krokví a 
vaznic, profil a zdobení krycích štítových 
prken, šířka a zakončení nových 
obkladových prken a lišt prkenného 
opláštění přesahů střechy. První etapa 
rekonstrukce vodárenské věže byla 
podpořena finančními prostředky 
Plzeňského kraje ve výši 500 000 Kč. 

V  r o c e  2 0 2 2  p l á n u j e  m ě s t o 
K a s e j o v i c e  z a h á j i t  d a l š í  e t a p u 
rekonstrukce této historické stavby. Ta 
by měla spočívat v opravě vnějších a 
vnitřních omítek v přízemí, vnitřních 
omítek hrázděného zdiva, repase a 
repliky okenních a dveřních výplní 
včetně zárubní v přízemí, opravě 
kamenné podlahy, dřevěného schodiště, 
rozvodů elektriky, repasí ocelových 
prvků – kladky a potrubí, replice 
vodoznaku a úpravách kolem objektu. 
Dále je počítáno s provedením opravy 
o c e l o v é  n á d r ž e  a  p o d p ů r n ý c h 
válcovaných profilů. V patře bude 
provedena repase dřevěné podlahy 
kolem ocelové nádrže a vnitřní pobití 
obou střech. Dřevěné části vodárenské 
věže budou ošetřeny proti plísni a 
insekticidům a bude provedeno očištění, 
oprava a ošetření povrchu pohledového 
cihlového zdiva a vybílení celého 
objektu. Na realizaci druhé etapy 
rekonstrukce vodárenské věže plánuje 
město Kasejovice požádat o dotaci. 

V listopadu 2020 byla tato stavba 
zapsána do Ústředního seznamu 
kulturních památek České republiky. Na 
území Plzeňského kraje se jedná o 
jedinou drážní vodárnu, která je 
prohlášena za nemovitou kulturní 
památku. Většina obdobných objektů 
byla v uplynulých desetiletích správou 
železnic zdemolována z důvodu jejich 
nepotřebnosti pro další provoz či kolize 
s modernizací tratí. 

Zájmem města Kasejovice je obnovit i 
vnitřní zařízení vodárenské věže a zřídit 
zde výstavní expozici k této regionální trati. 

Marie Čápová, 
      starostka města Kasejovice

Upozorňujeme občany, aby 
si dávali pozor na své 
„ z v í ř e c í  m i l á č k y “ , 
v Kasejovicích na veřejném 
prostranství u školy se 
objevily otrávené párky. 
Tento incident byl nahlášen 
na policii.

i

Platba poplatku za svoz komunálního odpadu 

na rok 2022

Výše a způsob platby za svoz odpadu na rok 2022 v Kasejovicích se řídí obecně 
závaznou vyhláškou č. 1/2020 ze dne 16.12.2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do konce února 2022 v hotovosti nebo 
převodem na účet města Kasejovice. Výše poplatku je stanovena na 600 Kč za osobu 
přihlášenou v obci k trvalému pobytu a 600 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 odpad, je možné vyzvednout si na 
Městském úřadě v Kasejovicích v průběhu příslušného roku. Platnost jednorázových i 
celoročních známek z roku 2021 končí 31.1.2022. 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.

Informace pro platby převodem z účtu:

Číslo účtu: 3122361/0100
Účel platby: svoz odpadu 2022
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
  8010 + číslo evidenční

Počet osob 
s trvalým 
bydlištěm 

Poplatek Známka Cena za celoroční 
známku 1x za 14 
dní  u 1 – 2 osob 
nebo  
u chalupářů 

1 osoba nebo 
chalupář 

600 Kč 5 jednorázových známek  
nebo 4 pytle 

1 800 Kč 

2 osoby 1 200 Kč 10 jednorázových známek  
nebo 8 pytlů 

1 800 Kč 

3 osoby  1 800 Kč 1 celoroční známka 
(svoz 1x za 14 dní) 

- 

4 osoby a více 2 400 Kč 1 celoroční známka 
(svoz 1x za 14 dní) 

- 

Podle zájmu lze zakoupit další typ známky: 
- kombinovaná známka (42 svozů za rok), svoz 1x za 14 dní v létě, 1x týdně v zimě – 3 000 Kč 

(pro Kasejovice); na vesnicích, kde probíhá svoz celoročně 1x za 14 dní, je možná alternativa pro 

kombinovaný svoz – za 3 000 Kč zájemce obdrží 1 známku na svoz 1x za 14 dni + 15 

jednorázových známek, tj. známky pro 42 svozů 

- jednorázová známka (pro 1 svoz) – 110 Kč 

pytel (pro 1 svoz) – 120 Kč 
 

Upozornění 

městského úřadu
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Vánoční poděkování ze školní družiny

Dne 1. 1. 2022 uplynulo 5 let, 
kdy nás opustil 

pan Josef Rezek.

Za tichou vzpomínku děkuje 
Milan s dětmi a Vladimír s rodinou

Všichni máme za sebou více či méně složitý rok 2021. Rok byl plný různých 
omezení a zákazů, a tak i konání vánočního koncertu bylo do poslední chvíle nejasné a 
v ohrožení. Přesto pěvecký sbor Velkobor přijal po dvouleté odmlce pozvání do 
bezděkovského kostela, abychom navázali na několikaletou tradici předvánočního 
setkání na koncertě spojeném s vánoční výstavou v místní škole. Vánoční koncert se 
nakonec konal, tentokrát však bez výstavy, v sobotu 18. 12. za dodržení platných 
protiepidemiologických opatření. Svým krásným pěveckým vystoupením potěšil 
sbor asi tři desítky posluchačů. Zazněly známé i méně známé vánoční písně a koledy 
doprovázené nejrůznějšími hudebními nástroji a mluveným slovem jednoho z 
interpretů. Troufám si říci za všechny, že to byl úžasný zážitek, který nás naladil na 
vánoční vlnu radosti a pokoje.
       Šulcová O.

Velkobor opět v bezděkovském kostele

Ve středu 15. prosince navštívil Ježíšek děti v prvním oddělení ŠD a v pondělí 20.12. ve druhém a třetím oddělení. Děti byly 
připravené: prostor družiny byl vyzdobený, svícny na vánoční spirálu vyrobené, stromeček s papírovými ozdobami čekal na dárky.

 A dočkal se a děti také. Než jsme se vrátili z oběda, Ježíšek nechal dětem dárky pod stromečkem: Lego, fotbalové míče a hračky 
pro holčičky i kluky, hry vědomostní, postřehové, vzdělávací, rozvíjející motoriku a poznávací schopnosti a funkce, představivost a 
fantazii, např. vědomostní pexeso, Logik, magnetické piškvorky, Bang!, Dobble Česko, Labyrint, Ninjo.

Moc děkujeme sponzorům, kteří Ježíškovi tolik pomohli. Jsou to: p. Olívie Valtová, INTERIORS manufakture & design a.s. 
Kasejovice, KLAUS Timber a.s. Kladrubce, P+V ELEKTRONIC spol. s r.o., Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., 
TRUHLÁŘSTVÍ Milan Pojer Radošice, Pavel Panýrek odvoz dřeva Starý Smolivec a MECOTRONIC s.r.o. KASEJOVICE.

 Děkujeme a všem přejeme úspěšný a spokojený nový rok a v současné době hlavně pevné zdraví.
                                 Šárka Vocelková, vychovatelka ŠD

Vánoční tvoření ve 

škole v době adventní

Stalo se již dlouholetou tradicí konat 
ve škole v době adventní vánoční 
výstavu. Tu si oblíbila jak široká 
veřejnost, tak žáci. Bohužel již druhým 
rokem nebylo možné tuto výstavu 
z důvodu epidemie covid-19 uspořádat. 
I přesto vyráběli žáci pod vedením svých 
učitelů rozmanité vánoční výrobky 
v podobě svícnů, věnců, ozdob, dekorací 
a přání, které byly následně použity 
k výzdobě školy a tříd. Žákovské výtvory 
byly průběžně dokumentovány a jsou 
k prohlédnutí ve fotogalerii na webových 
stránkách školy. Ošizeni nebyli žáci ani 
o vánoční besídky, které si užili jak se 
svými třídními učiteli, tak vychovatelka-
mi ve školní družině. Poděkování patří 
všem, kteří se na vánočním tvoření 
podíleli. 
 Mgr. Štěpánka Löffelmannová, 
             ředitelka ZŠ Kasejovice

Poděkování sponzorům
Základní škola Kasejovice děkuje 

paní Olivii Valtové a kasejovickému 
mysliveckému sdružení Čihadlo za 
p o s k y t n u t í  s p o n z o r s k ý c h  d a r ů . 
Darované finanční prostředky budou 
školou využity na nákup nového 
vybavení tříd a učební pomůcky. 

Zaměstnanci základní školy přejí 
všem v roce 2022 hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a osobních a pracovních 
úspěchů. 
 Mgr. Štěpánka Löffelmannová, 
            ředitelka ZŠ Kasejovice

Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI

Kasejovice 295
Tel. 723 010 238

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Nepomuk II., č. projektu: 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Jsou rodiče ve škole – se školou v pohodě?

       V době covidové je stále těžší se potkat, proto si musíme vystačit online, přiznali 
si účastníci pravidelného tandemového setkávání školních metodiků prevence a 
ředitelů škol v území MAP II. Téma „Jsou rodiče ve škole – se školou v pohodě?“ bylo 
nosným prvkem příjemného odpoledne. A i v malém počtu účastníků, kteří se na 
online setkání přihlásili, nám bylo fajn.
     Lektorka a facilitátorka Mgr. Jana Černoušková dokázala přítomné pedagogy 
vtáhnout do problematiky komunikace rodiče a školy a nastínila, jaké možnosti 
poskytuje otevřená a přístupná škola nejen pedagogům, ale také rodičům. Při poslechu 
jejích doporučení a námětů, jak se v komunikačním toku neztratit, nestíháte 
poslouchat, natož si zapisovat poznámky. Takže není divu, že na konci setkání se 
někteří zúčastnění dotazují na detaily a dopisují si informace, které si nestačili při 
semináři poznamenat. Metodik prevence Mgr. Milan Žižka si připravil zajímavý blok 
na téma dobré klima školy v návaznosti na funkční spolupráci s rodiči. Všichni jsme se 
zapojili a vyzkoušeli si, jak se zapisuje v online prostředí na tabuli Jamboard. Při 
závěrečném hodnocení jsme se shodli, že komunikace není téma na dvouhodinové 
setkání. Z hodnotícího dotazníku jasně vyplývá, že na jaře příštího roku se k tématu 
komunikace vrátíme. Zpětně si vyhodnotíme, co již ve školách funguje a naopak, co je 
potřeba zlepšit a využijeme vzájemného sdílení příkladů dobré preventivní praxe.
       Je skvělé, že se školy chtějí měnit a přinášet do škol preventivní prvky, které se 
ukazují jako nejvíce důležité. Tzn. být spolu, umět naslouchat a komunikovat mezi 
sebou pravidly směřující na všechny zapojené aktéry ve vzdělávání, zejména 
v propojení žák - rodič - škola. 
       Poděkování patří ředitelům a pedagogům, kteří se na schůzku přihlásili a aktivně 
při jednání diskutovali. Co ještě dodat? Pokud si můžeme něco přát, snad se příště 
potkáme naživo a využijeme všechny benefity, která prezenční setkání na téma 
prevence ve školách přinášejí.

      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.

     Realizační tým MAP II.
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připravené: prostor družiny byl vyzdobený, svícny na vánoční spirálu vyrobené, stromeček s papírovými ozdobami čekal na dárky.

 A dočkal se a děti také. Než jsme se vrátili z oběda, Ježíšek nechal dětem dárky pod stromečkem: Lego, fotbalové míče a hračky 
pro holčičky i kluky, hry vědomostní, postřehové, vzdělávací, rozvíjející motoriku a poznávací schopnosti a funkce, představivost a 
fantazii, např. vědomostní pexeso, Logik, magnetické piškvorky, Bang!, Dobble Česko, Labyrint, Ninjo.

Moc děkujeme sponzorům, kteří Ježíškovi tolik pomohli. Jsou to: p. Olívie Valtová, INTERIORS manufakture & design a.s. 
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 Děkujeme a všem přejeme úspěšný a spokojený nový rok a v současné době hlavně pevné zdraví.
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z důvodu epidemie covid-19 uspořádat. 
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Základní škola Kasejovice děkuje 

paní Olivii Valtové a kasejovickému 
mysliveckému sdružení Čihadlo za 
p o s k y t n u t í  s p o n z o r s k ý c h  d a r ů . 
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Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI

Kasejovice 295
Tel. 723 010 238

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ORP Nepomuk II., č. projektu: 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

Jsou rodiče ve škole – se školou v pohodě?

       V době covidové je stále těžší se potkat, proto si musíme vystačit online, přiznali 
si účastníci pravidelného tandemového setkávání školních metodiků prevence a 
ředitelů škol v území MAP II. Téma „Jsou rodiče ve škole – se školou v pohodě?“ bylo 
nosným prvkem příjemného odpoledne. A i v malém počtu účastníků, kteří se na 
online setkání přihlásili, nám bylo fajn.
     Lektorka a facilitátorka Mgr. Jana Černoušková dokázala přítomné pedagogy 
vtáhnout do problematiky komunikace rodiče a školy a nastínila, jaké možnosti 
poskytuje otevřená a přístupná škola nejen pedagogům, ale také rodičům. Při poslechu 
jejích doporučení a námětů, jak se v komunikačním toku neztratit, nestíháte 
poslouchat, natož si zapisovat poznámky. Takže není divu, že na konci setkání se 
někteří zúčastnění dotazují na detaily a dopisují si informace, které si nestačili při 
semináři poznamenat. Metodik prevence Mgr. Milan Žižka si připravil zajímavý blok 
na téma dobré klima školy v návaznosti na funkční spolupráci s rodiči. Všichni jsme se 
zapojili a vyzkoušeli si, jak se zapisuje v online prostředí na tabuli Jamboard. Při 
závěrečném hodnocení jsme se shodli, že komunikace není téma na dvouhodinové 
setkání. Z hodnotícího dotazníku jasně vyplývá, že na jaře příštího roku se k tématu 
komunikace vrátíme. Zpětně si vyhodnotíme, co již ve školách funguje a naopak, co je 
potřeba zlepšit a využijeme vzájemného sdílení příkladů dobré preventivní praxe.
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Budeme se těšit na Vaše případné podněty a připomínky.

     Realizační tým MAP II.
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LEDEN, leden, leden, přikryl vodu 
ledem. Říkáme si a vzpomínáme na 
krásné vánoce u každého z nás. Ježíšek 
rozdával dárečky hodným dětem doma i 
ve školce, na hraní s nimi máme celý rok.

VZPOMÍNKY NA VÁNOČNÍ 
ZVONĚNÍ VE ŠKOLCE

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ
Těšili jsme se moc a trochu jsme se i báli, 
pro vzácnou návštěvu Mikuláše a čertíka 
jsme si připravovali čertovská říkadla a 
mikulášské písničky, určitě přijdou, 
nezapomenou na nás, přinesou nám 
vánoční čas a možná něco na zoubek. Za 
veselou písničku „Čertíku, Bertíku, co to 
neseš v košíku“, jsme dostali od svatého 
Mikuláše andělskou nadílku – balíček 
plný dobrot. Mikuláš nás pochválil, jaké 
jsme šikovné děti a čertík, ten přece nosí 
do pekla jen zlobivé děti.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ ke kouzelnému 
vánočnímu času u nás ve školce vždy 
patřilo společné posezení s rodiči, 
ochutnávání vánočního cukroví od 
maminek, zdobení stromečku, vyrábění 

dárečků, zpěv koled a rozbalování 
dárečků. Letošní vánoční setkání 
proběhlo venku u školičky, před 
ozdobeným vánočním stromečkem a 
andílky. Těšili jsme se na společné 
zpívání koled a vánočních písní. Pro 
rodiče jsme vyráběli malé vánoční 
stromečky, které jsme po společném 
zpívání a vánočním přání předali rodičů. 
Venkovní společné zpívání u stromečku 
si užívali malí i velcí. Moc se nám 
povedlo.

VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ 
Druhý den ráno po zpívání u stromečku 
nás čekalo ve třídách překvapení, pod 
vánočními stromečky se objevila 
spousta dárečků od Ježíška. Někteří z 
nás přišli na to, že určitě naše koledy 
slyšel Ježíšek a dárečky nám přinesl o 
trochu dříve než domů. Pod stromečkem 
byly kočárky pro panenky, stavebnice, 
sk l ádačky,  h ry,  panenky,  au ta , 
nakladače, traktory s kombajnem. 
Každý z nás zde našel i malý dáreček, 
který si odnesl domů. Doufejme, že 
společné vánoční setkání a nadělování 
přineslo všem to pravé vánoční těšení.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍČKO S RODIČI 
ON-LINE „BETLÉM PRO JEŽÍŠKA“
Hrajeme si a společně s rodiči a dětmi si 
doma tvoříme a vytvořili jsme krásné 
betlémky pro Ježíška na výstavu 
v mateřské škole. Opět se potvrdilo, že 
máme vš ichni  š ikovné ruč ičky. 
Děkujeme všem, kteří se do tohoto 
krásného tvořeníčka zapojili a přispěli 
tím k dotvoření vánoční atmosféry.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ A KOLEDOVÁNÍ
S vánočním přáním a koledováním jsme 
ani v letošním roce nezapomněli na paní 
starostku Ing. M. Čápovou, zaměstnance 
MÚ Kasejovice a babičky a dědečky v DPS 
Kasejovice. Vytvořený vánoční stromeček 
jim bude dělat radost po celý čas vánoční.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Vážení sponzoři a rodiče, děkujeme Vám 
za Vaši přízeň a dary ve všech formách. 
Poděkování patří: Klaus Timber a.s. 
Kladrubce, Agrochov Kasejovice – 
Smolivec, Myslivecký spolek Čihadlo 
Kasejovice

NOVOROČNÍ A TŘÍKRÁLOVÉ 
VINŠOVÁNÍ A KOLEDOVÁNÍ

Nový rok nastává, všeho dost nám dává. 
Hej, hej, koleda! Radujme se, veselme 
se, v tomto novém roce.
                     Ledvinová Ivana, 
                        ředitelka MŠ Kasejovice

Jeden z nezdřevských rybářských spolků slovil svůj 
pronajatý Oudol 4. prosince. Ráno se počasí ještě před výlovem 
projevilo vydatnou chumelenicí, naštěstí trvala slabou 
půlhodinku a později jsme u rybníka viděli i modrou oblohu. 
Vítr se utišil a čekali jsme v klidu, až voda ještě více opadne.

Čekání však nebylo nudné: povídali jsme si, žertovali, 
děcka se vozila na sáňkách vlastními silami i za čtyřkolkou na 
lehce zasněžené silničce. 

Opékaly se buřty a popíjel grog, kupodivu v té mírné zimě i 
pivo a v závěru se zapanákovalo na úspěšný výlov.

Nikdo se pádem do vody nezmáčel, nikdo neutrpěl úraz na 
schodech při vynášení úlovku. Prožili jsme zkrátka několik 
úžasných hodin, na něž vzpomínky dlouho nevyblednou. Jen ti 
kapři, které Petr celý rok pilně krmil, se stali obětí naší žravosti, 
která  se projevila následující sobotu na spolkové schůzi.

O něco dříve lovil jiný spolek spodní Štěrbinu. I oni se těšili 
z bohatého úlovku a pohodového dne.
  
          Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Bílý sumec byl pochopitelně do rybníka vrácen U spodní Štěrbiny nebyla o občerstvení nouze

Nezdřevské podzimní výlovy

OTEVÍRACÍ DOBA VE SBĚRNÉM 
DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 13 – 16 hod.     
Sobota  9 - 12 hod.

Děje se kolem Vás něco zajímavého? Pořádáte 

pěknou akci? Povedlo se ve Vaší obci 

něco mimořádného? Zašlete své 

příspěvky (článek, fotografie) do 

Kasejovických novin na email:

knihovna@kasejovice.cz, 

tel. 602 429 346.
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— Koupím žulové sloupky (kuny) na hradbu, žulovou 
dlažbu a žulové koryto na chalupu.  Tel: 602 552 441.

— Prodám palivové dříví z katru, cena 190 Kč za prm. 
Velikost balíku cca 1x1m, délka 4-5 m. Tel. 607 816 
548, Kasejovice.

— Prodám světlou ložnici a tmavý obývák ze sedmdesá-
tých let, dále starší eternitovou krytinu. Cena dohodou. 
Tel. 605 551 061.

— Prodám sadu zimních kol, vel. 15, 5 otvorů, zánovní. 
Cena 4 000 Kč. Tel. 606 622 592.

Inzerce

Nové knihy:
&  Barbara Cartland: Cesta do neznáma
&  František Niedl: Návrat mistra
&  Alena Jakoubková: Pod lampou není vždy tma
&  Stephen King: To
&  Bernard Minier: Sestry
&  Robert Sak: Anabáze
&  Jiří Sekera, Jan Kurz: Rybníku na Blatensku 2
&  Peter Berthold: Krmíme ptáky, ale správně
&  Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 13
&  Co je to Měsíc

Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

Informace z kasejovické knihovny

OTEVÍRACÍ DOBA: 
čtvrtek - neděle 
11 - 19.30 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Skvělá pizza z domácího těsta.

Dům s pečovatelskou službou 
v Kasejovicích nabízí volné byty 

Pro jednotlivce i manželské páry 
(tj. dvoupokojový byt). 

Nabízí také pečovatelské služby 
- dovoz obědů, nákup, praní, úklid atd.

V případě zájmu se informujte na Městském úřadě 
Kasejovice osobně, nebo na tel. 371 595 100. 

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí 31. ledna 2022

Plastový odpad v zavázaných pytlích uložte 
den předem na tradičních sběrných 

místech v Kasejovicích. 

Na vesnicích odpad uložte na náves 
ke kontejneru na sklo.

Pytle neukládejte mimo určená místa. 

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve 
na přednášku Jakuba Greschla

THAJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

v pondělí 24. ledna 2022 od 17 hod.
v sále kulturně společenského centra

 v Kasejovicích


