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

Poděkování za pomoc JSDH Kasejovice 

při čištění požeráku 

Obecní knihovna Kasejovice
nabízí poslední místa na 

příměstském táboře 

Týden s českými 

pohádkami

11. - 15. července 2022

Přihlášky osobně, nebo 
na tel. 602 429 346.

P
o

u
ži

tý
 o

b
rá

ze
k

 je
 z

 k
n

ih
y

 Z
d

eň
k

a 
Sv

ěr
ák

a 
T

at
ín

k
u

, t
a 

se
 T

i p
o

ve
d

la

Nezdřevští hasiči opět uspořádali ples

V době, kdy nás sužovaly silné větry, které polámaly stromy, byli kasejovičtí hasiči 
přivoláni operačním důstojníkem ke čtyřem výjezdům za účelem technické pomoci 
při zprůjezdnění komunikací. A aby toho nebylo na pátek 18. 2. málo, byli na žádost 
místostarosty města Kasejovice ještě povoláni na pomoc při čištění požeráku u 
požární nádrže za budovou radnice. Požerák byl plný dlažebních kostek, které tam 
někdo záměrně naskládal a dalších nečistot. Stále přitékající voda a dokonale ucpaný 
přepad zapříčinil přetékání nádrže a zaplavování sousedních objektů. 

Zkuste se vžít do situace hasiče, který je vzbuzen ve tři hodiny ráno, celý den jezdí od 
jedné události ke druhé a likviduje škody způsobené vichrem a na závěr místo odpočinku 
je ještě povolán čistit požerák, který nějaký vtipálek ucpal dlažebními kostkami. Je to 
nezapomenutelný zážitek, ležet v zimě v blátě a opravovat to, co někdo poškodil. 

Vzhledem k nezodpovědným a nepochopitelným nápadům některých 
spoluobčanů nezbude nic jiného než nastražit fotopasti a v některé z dalších situací si 
záškodníka prohlédnout a následně mu veřejně poděkovat a případně ho přizvat na 
nápravnou akci.

      Václav Jakubčík

Po roční pauze zaviněné covidovými omezeními se zase konal v Nezdřevě 
hasičský bál. Definitivní rozhodnutí o sobotě 26. února jako dnu D učinili členové 
místního SDH 14 dní před datem tradiční zábavy.

Pro letitými zkušenostmi vybavené organizátory, jimž je největší odměnou pocit, 
že se večer povedl, nebylo problémem v tak krátkém čase akci připravit. Základem 
tanečního podniku jsou samozřejmě muzikanti a při jejich shánění takhle narychlo 
měl starosta zdejšího SDH dobrý čich a šťastnou ruku. Svoji účast přislíbila a příslibu 
také dostála Hudba Radka Šimsy. Byla to v Nezdřevě její vcelku úspěšná premiéra.

Ochota sponzorů i místních obyvatel přispět cenami do tomboly byla navzdory 
celostátním ekonomickým potížím překvapivě vstřícná. Díky tomu se každý ze 
zhruba stovky spokojených návštěvníků mohl těšit z nějaké výhry.

Radování končilo jako obvykle dlouho po půlnoci a smutný byl snad jen omikron, 
který doufejme nenašel na bále další oběť.

Během bezstarostného veselí řada lidí nenechala bez povšimnutí nádobu pro 
příspěvek na podporu napadené Ukrajiny. Sešla se v ní zdánlivě nicotná částka 2560 
korun, ale i ona tím malým dílkem pomůže trpící zemi. Zároveň je svědectvím, že i na 
českém venkově žijí lidé, jimž není lhostejné cizí neštěstí.
      Jiří Čepelák

Město Kasejovice pořádá a 
srdečně zve na diaprojekci 

Jakuba Greschla

ISLAND, NORSKO, 
ŠVÉDSKO

v pondělí 14. března 2022 
v 17 hod.

v sále kulturně společenského 
centra v Kasejovicích
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— nové platové výměry pro ředitelku 

Mateřské školy Kasejovice a pro 
ředitelku Základní školy Kasejovice 
v souladu s novelizovaným nařízením 
vlády s účinností od 1.1.2022

— odpisový plán  Mateřské  školy 
Kasejovice pro rok 2022

— odpisový  p lán  Základní  ško ly 
Kasejovice pro rok 2022

— nákup ohřívače vody v ceně cca 30 000 
Kč pro školní jídelnu na základě 
žádosti Mateřské školy Kasejovice

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— zvýšení cen vodného o 2 Kč včetně 

3DPH za 1 m , tj. na 34 Kč včetně DPH a 
zvýšení cen stočného o 3 Kč včetně 

3DPH za 1 m , tj. na 36 Kč včetně DPH               
s platností od 1.1.2022 pro obec 
Kasejovice

— Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě 
uzavřené mezi městem Kasejovice a 
Výrobně hospodářským družstvem 
Hradiště na pronájem nádrže na 
kapalný plyn a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění 
veřejného osvětlení č. 273004V002 
uzavřené mezi městem Kasejovice a 
ČEZ Energetické služby, s.r.o. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— přidělení individuální neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Kasejovice 
společnosti  Storgé, z.s., Lučiště 17, 
Spálené Poříčí – Víceúčelovému 
zařízení Borovno ve výši 5 000 Kč na 
provozní náklady útulku pro psy a 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

— návrh smluv o zřízení služebnosti – 
věcného břemene s vlastníky pozemků, 
k te ré  by ly  do tčeny  výs tavbou 
kanalizačního řadu v ulici Pod tratí a 
stanovuje cenu za řízení věcného 
břemene dle ceníku úhrad ve výši 100 

2Kč/m  volného terénu
— pronájem bytu č. 7 – 8 v domě s pečov-

atelskou službou v Kasejovicích na 
základě žádosti p. xxx

Souhlasí:
— s přijetím finančních darů v celkové 

výši 12 000 Kč pro Mateřskou školu 
Kasejovice

— s ukončení smlouvy o pronájmu 
rybníka Malý Žabokrk v Polánce 
k 31.12.2021 na základě žádosti 
nájemce p. xxx

— s návrhem nové trasy elektrické 
přípojky vzdušným vedením pro 
stavbu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
„Kasejovice, PJ, pč. 265/4 – NN“

— s realizací kanalizační přípojky k domu 
čp. 132 v Kasejovicích dle projektové 
dokumentace s podmínkou uvedení 
pozemku p.č. 1604/7 v k.ú. Kasejovice 
do původního stavu zadlážděním 
odbornou firmou se zajištěním záruky 
po dobu životnosti kanalizační přípojky

— s umístěním stavby „Kanalizační 
přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 
218/1 v k.ú. Kasejovice“ na pozemku 
parc. č. 1547/2 v k.ú. Kasejovice 
v místě komunikace s podmínkou 
uvedení pozemků do původního stavu 
odbornou firmou se zajištěním záruky 
po dobu životnosti  kanalizační 
přípojky

— s odkoupením části pozemku parc. č. 
491/1 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 

2160 m  za účelem rozšíření obslužné 
komun ikace  v  a r eá lu  č i s t í r ny 
odpadních vod v Kasejovicích

— s podáním žádostí o dotace na projekty 
města Kasejovice na Plzeňský kraj a 
Ministerstvo zemědělství

— s umístěním stavby „Parc. č. 1154/3 
v k.ú. Kasejovice – kanalizační a 
vodovodní přípojka“ dle projektové 
dokumentace na pozemku parc. č. 
1154/2 v k.ú. Kasejovice, místní 
komunikace, s podmínkou uvedení 
p o zemk u  d o  p ů v o d n íh o  s t av u 
odbornou firmou se zajištěním záruky 
po dobu životnosti kanalizační a 
vodovodní přípojky

— n á k u p  t r a k t o r o v é h o  n á v ě s u  – 
třístranného sklápěče ZDT NS 8.3 pro 
účely města Kasejovice

Nechvaluje:
— žádost p. xxx o pronájem stavební 

b u ň k y  u m í s t ě n é  u  s b ě r n é h o 
dvora Kasejovicích

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o pronájem části 

pozemku parc. č. 13/1 o výměře cca 
2670 m  v k.ú. Řesanice s tím, že ve věci 

bude dále jednáno
— nesouhlas p. xxx s dohodou o výměně 

oplocení pozemků parc. č. 1333/2, 
1333/3, 1332/5, 1680 a st.p.č. 534 
v  k .ú .  Kase jov ice  v  loka l i t ě  u 
zdravotního střediska a schvaluje zadat 
geometrické zaměření pozemků  parc. 
č. 1680 a st. p. č. 534 v k.ú. Kasejovice 
na náklady města za účelem zjištění 
skutečné hranice pozemků

— aktuální informace ve věci záměru 
směny a prodeje pozemků v k.ú. 
Řesanice dle žádosti p. xxx - pozemek 
parc. č. 1782 ve vlastnictví p. xxx za 
část pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 
1731 v majetku města Kasejovice

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 31.1.2022
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Přehled připravovaných a 

plánovaných akcí pro 2. pololetí 

školního roku 2021/2022

DUBEN 
· 8. dubna od 13 do 16 hod. –  zápis dětí do první 

třídy pro školní rok 2022/2023, více info na 
www.zskasejovice.cz

· 28. dubna – dopolední vystoupení Divadélka pro 
školy Hradec Králové pro žáky obou stupňů školy

· 29. dubna – zájezd do Prahy do Divadla na 
Vinohradech na divadelní hru Williama Shakespeara 
Jak se vám líbí

· Třídní schůzky 

KVĚTEN
· 11. května – tradiční školní akademie konaná u 

příležitosti Dne matek 

KVĚTEN/ČERVEN
· Svátek slabikáře (1. třída) – společná akce žáků první 

třídy a jejich rodičů
· Den dětí
· Školní výlety
· Sportovní den
· Další kulturní a vzdělávací akce 
· Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
�   Koncert žáků ZUŠ Nepomuk

Po celé druhé pololetí probíhá v Základní škole Kasejovice 
doučování žáků ve stejném režimu jako v prvním pololetí 
školního roku 2021/2022.

         Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

My odpad třídíme 

a přírody si vážíme

V Kasejovicích již řadu let odpad 
třídíme,  čehož si  možná někteří 
spoluobčané ještě nestačili všimnout. 
Nicméně, je tomu tak. Máme krásný, 
stále se zdokonalující areál sběrného 
dvora, který pojme bez problému 
jakýkoliv odpad. Je tam též kontejner na 
suť a stavební materiál. Suť ve větším 
množství je možné odvážet i na jiná místa 
- K TOMU URČENÁ! O tom, jaké místo 
je možné zavést zbytky cihel a stavebního 
materiálu, je možné se domluvit na 
radnici  (nebo s  místostarostou). 
Rozhodně není možné sypat suť 
kamkoliv se komu zamane, například do 
jámy, která byla připravená pro ukládání 
bioodpadu včetně potěžebních zbytků.

Suť uložená na nesprávném místě bude 
muset být na náklady města odklizena, 
roztřízena a uložena tam, kam patří.

Žádám spoluobčany o zdravý rozum 
a zodpovědné jednání. 

  Václav Jakubčík

Dne 7.3.2022 by se 

pan Josef Slavíček 
z Chloumka 

dožil 75 roků. 

Kdo jste znal jeho dobré srdce, 
věnujte mu prosím tichou 

vzpomínku. 

Děkuje rodina Slavíčkova.

Odešel za světlem, kde v dálce splynul s ním.
Těm, které miloval,na cestu posvítil...

3. dubna 2022 uplyne 10 let,
kdy přišla dlouhá noc 

a po ní žádné ráno.
Den, kdy nás opustil 

pan Karel Škudrna.

Za tichou vzpomínku děkuje 
Jana s rodinou

OTEVÍRACÍ DOBA VE SBĚRNÉM 
DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 13 – 17 hod.
Sobota  9 - 12 hod.

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. 

NOVÉ TESTOVACÍ MÍSTO 
V NEPOMUKU

Zdravotnické zařízení Institut laboratorní 
medicíny umístilo na náměstí A. Němejce 

v Nepomuku mobilní odběrové místo na odběr 
PCR a antigenních testů na Covid-19.

Provozní doba: PO – PÁ + NE  8.00 – 13.00 hod.
Registrace na www.labweb.cz

Nově zrekonstruovaná ordinace praktického lékaře 
v Kasejovicích v lednu 2022
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— nové platové výměry pro ředitelku 

Mateřské školy Kasejovice a pro 
ředitelku Základní školy Kasejovice 
v souladu s novelizovaným nařízením 
vlády s účinností od 1.1.2022

— odpisový plán  Mateřské  školy 
Kasejovice pro rok 2022

— odpisový  p lán  Základní  ško ly 
Kasejovice pro rok 2022

— nákup ohřívače vody v ceně cca 30 000 
Kč pro školní jídelnu na základě 
žádosti Mateřské školy Kasejovice

— změny v rozpočtu města Kasejovice
— zvýšení cen vodného o 2 Kč včetně 

3DPH za 1 m , tj. na 34 Kč včetně DPH a 
zvýšení cen stočného o 3 Kč včetně 

3DPH za 1 m , tj. na 36 Kč včetně DPH               
s platností od 1.1.2022 pro obec 
Kasejovice

— Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě 
uzavřené mezi městem Kasejovice a 
Výrobně hospodářským družstvem 
Hradiště na pronájem nádrže na 
kapalný plyn a pověřuje paní starostku 
k podpisu

— Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění 
veřejného osvětlení č. 273004V002 
uzavřené mezi městem Kasejovice a 
ČEZ Energetické služby, s.r.o. a 
pověřuje paní starostku k podpisu

— přidělení individuální neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Kasejovice 
společnosti  Storgé, z.s., Lučiště 17, 
Spálené Poříčí – Víceúčelovému 
zařízení Borovno ve výši 5 000 Kč na 
provozní náklady útulku pro psy a 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Kasejovice

— návrh smluv o zřízení služebnosti – 
věcného břemene s vlastníky pozemků, 
k te ré  by ly  do tčeny  výs tavbou 
kanalizačního řadu v ulici Pod tratí a 
stanovuje cenu za řízení věcného 
břemene dle ceníku úhrad ve výši 100 

2Kč/m  volného terénu
— pronájem bytu č. 7 – 8 v domě s pečov-

atelskou službou v Kasejovicích na 
základě žádosti p. xxx

Souhlasí:
— s přijetím finančních darů v celkové 

výši 12 000 Kč pro Mateřskou školu 
Kasejovice

— s ukončení smlouvy o pronájmu 
rybníka Malý Žabokrk v Polánce 
k 31.12.2021 na základě žádosti 
nájemce p. xxx

— s návrhem nové trasy elektrické 
přípojky vzdušným vedením pro 
stavbu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
„Kasejovice, PJ, pč. 265/4 – NN“

— s realizací kanalizační přípojky k domu 
čp. 132 v Kasejovicích dle projektové 
dokumentace s podmínkou uvedení 
pozemku p.č. 1604/7 v k.ú. Kasejovice 
do původního stavu zadlážděním 
odbornou firmou se zajištěním záruky 
po dobu životnosti kanalizační přípojky

— s umístěním stavby „Kanalizační 
přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 
218/1 v k.ú. Kasejovice“ na pozemku 
parc. č. 1547/2 v k.ú. Kasejovice 
v místě komunikace s podmínkou 
uvedení pozemků do původního stavu 
odbornou firmou se zajištěním záruky 
po dobu životnosti  kanalizační 
přípojky

— s odkoupením části pozemku parc. č. 
491/1 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 

2160 m  za účelem rozšíření obslužné 
komun ikace  v  a r eá lu  č i s t í r ny 
odpadních vod v Kasejovicích

— s podáním žádostí o dotace na projekty 
města Kasejovice na Plzeňský kraj a 
Ministerstvo zemědělství

— s umístěním stavby „Parc. č. 1154/3 
v k.ú. Kasejovice – kanalizační a 
vodovodní přípojka“ dle projektové 
dokumentace na pozemku parc. č. 
1154/2 v k.ú. Kasejovice, místní 
komunikace, s podmínkou uvedení 
p o zemk u  d o  p ů v o d n íh o  s t av u 
odbornou firmou se zajištěním záruky 
po dobu životnosti kanalizační a 
vodovodní přípojky

— n á k u p  t r a k t o r o v é h o  n á v ě s u  – 
třístranného sklápěče ZDT NS 8.3 pro 
účely města Kasejovice

Nechvaluje:
— žádost p. xxx o pronájem stavební 

b u ň k y  u m í s t ě n é  u  s b ě r n é h o 
dvora Kasejovicích

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o pronájem části 

pozemku parc. č. 13/1 o výměře cca 
2670 m  v k.ú. Řesanice s tím, že ve věci 

bude dále jednáno
— nesouhlas p. xxx s dohodou o výměně 

oplocení pozemků parc. č. 1333/2, 
1333/3, 1332/5, 1680 a st.p.č. 534 
v  k .ú .  Kase jov ice  v  loka l i t ě  u 
zdravotního střediska a schvaluje zadat 
geometrické zaměření pozemků  parc. 
č. 1680 a st. p. č. 534 v k.ú. Kasejovice 
na náklady města za účelem zjištění 
skutečné hranice pozemků

— aktuální informace ve věci záměru 
směny a prodeje pozemků v k.ú. 
Řesanice dle žádosti p. xxx - pozemek 
parc. č. 1782 ve vlastnictví p. xxx za 
část pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 
1731 v majetku města Kasejovice

Usnesení z jednání Rady města Kasejovice 

ze dne 31.1.2022
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Přehled připravovaných a 

plánovaných akcí pro 2. pololetí 

školního roku 2021/2022

DUBEN 
· 8. dubna od 13 do 16 hod. –  zápis dětí do první 

třídy pro školní rok 2022/2023, více info na 
www.zskasejovice.cz

· 28. dubna – dopolední vystoupení Divadélka pro 
školy Hradec Králové pro žáky obou stupňů školy
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Jak se vám líbí
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· 11. května – tradiční školní akademie konaná u 
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KVĚTEN/ČERVEN
· Svátek slabikáře (1. třída) – společná akce žáků první 
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· Den dětí
· Školní výlety
· Sportovní den
· Další kulturní a vzdělávací akce 
· Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
�   Koncert žáků ZUŠ Nepomuk
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         Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

My odpad třídíme 

a přírody si vážíme

V Kasejovicích již řadu let odpad 
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Nicméně, je tomu tak. Máme krásný, 
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jakýkoliv odpad. Je tam též kontejner na 
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množství je možné odvážet i na jiná místa 
- K TOMU URČENÁ! O tom, jaké místo 
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materiálu, je možné se domluvit na 
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Žádám spoluobčany o zdravý rozum 
a zodpovědné jednání. 

  Václav Jakubčík

Dne 7.3.2022 by se 

pan Josef Slavíček 
z Chloumka 

dožil 75 roků. 

Kdo jste znal jeho dobré srdce, 
věnujte mu prosím tichou 

vzpomínku. 

Děkuje rodina Slavíčkova.

Odešel za světlem, kde v dálce splynul s ním.
Těm, které miloval,na cestu posvítil...

3. dubna 2022 uplyne 10 let,
kdy přišla dlouhá noc 

a po ní žádné ráno.
Den, kdy nás opustil 

pan Karel Škudrna.

Za tichou vzpomínku děkuje 
Jana s rodinou

OTEVÍRACÍ DOBA VE SBĚRNÉM 
DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 13 – 17 hod.
Sobota  9 - 12 hod.

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. 

NOVÉ TESTOVACÍ MÍSTO 
V NEPOMUKU

Zdravotnické zařízení Institut laboratorní 
medicíny umístilo na náměstí A. Němejce 

v Nepomuku mobilní odběrové místo na odběr 
PCR a antigenních testů na Covid-19.

Provozní doba: PO – PÁ + NE  8.00 – 13.00 hod.
Registrace na www.labweb.cz

Nově zrekonstruovaná ordinace praktického lékaře 
v Kasejovicích v lednu 2022
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BŘEZEN – masopustní měsíc - je 
předělem mezi zimním časem a  
probouzející se přírodou.

Učíme se a říkáme si: ,,Masopustní 
veselice, veselá je převelice, lidé vodí po 
vesnici medvěda a medvědici. Tancuj, 
tancuj, medvěde, masopust se povede!" 
Umíme muzikantské písničky, tradice a 
zvyky, víme co je masopustní hodování, 
maškarní a karneval. Ze všeho nejvíc se 
těšíme na jarní sluníčko a jeho teplé 
paprsky.  Pozoru jeme rozkve t lé 
sněženky, které vykukují z ještě studené 
země. Na to opravdové jaro si ale ještě 
počkáme.

CO JSME V ÚNORU ZAŽILI:
DIVADLO  ŘIMBABA s klasickou 
pohádkou POPELKA. Všichni ji známe, 
připomněli jsme si zlou macechu, línou 
Dorku a pracovitou Popelku. Po delší 
době pohádka, při které jsme se zasmáli, 
zazpívali si a zatancovali. Od začátku 
jsme si pohádku náležitě užívali.

U KRMELCE – na mezi pod Židákem 
máme všichni ze školky krmelec pro zví-
řátka. Pravidelně je chodíme přikrmovat. 
Do krmelce nosíme laskominy, které mají 
kamarádi zvířátka rádi - mrkev, jablka a 
zrní. Plníme projekt s Malou myslivostí.

DIVADLO MÚZA s pohádkou O BOLA-
VÉM ZOUBKU. Zajímavá a poučná 
pohádka o pastě Perličce, kartáčku Ferdo-
vi a zlém Kazizubovi, který moc pozlobil 
Pepíka Mrkvičku. Pan doktor Stolička 
ošetřil Pepíkovi bolavý zoubek, Kazizuba 
vyhnal a hned bylo po bolesti. Někdo se 
trošku bál, ale většina z nás pozorně sle-
dovala, jak vše s Kazizubem dopadne.  

Hurá!!! Ve školce máme maškarní bál. 
V letošním roce máme maškarní bál 
pohádkový. Všichni jsme se moc těšili a 
opravdu jsme si maškarní rej s písničkami 
a tancem užili. Na bál přišla různá pohád-
ková strašidla, víly, princezny, čarodějni-
ce, zvířátka z pohádek a akční hrdinové. 
Nechyběly soutěže, odměny a pohoštění. 
Celé dopoledne  bylo  super!! Pohádková 
kapela do světa si vyjela. Tradá, tradáá, 
bumtarata! Zazpívá nám trubka zlatá.
Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice
                                                                                                     

Základní škola Kasejovice se v lednu 2022 zapojila do 
projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL. Prostřednictvím tohoto 
projektu probíhá i v druhém pololetí školního roku 2021/2022 
pravidelné bezplatné doučování, kterého se mohou zúčastnit 
přihlášení žáci. 

Národní plán obnovy podporuje vzdělávání žáků 
ohrožených školním neúspěchem v reakci na omezení 
prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
       
             Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 

Zapojení Základní školy Kasejovice

do projektu doučování žáků škol

Kdo v srdci žije, neumírá.

11. února 2022 uplynuly 
3 roky,  kdy nás opustil 

pan Jiří Brunner

30. března by se dožil 80 let.

Kdo ho měl rád, 
ať vzpomene spolu s námi.

                Manželka s rodinou 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Nepomuk II., č. projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009672

PRACOVNÍ SKUPINY PROJEKTU MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NEPOMUK II V ROCE 2022

Na území ORP Nepomuk působí 14 mateřských a základních škol (včetně ZUŠ Nepomuk a ZŠ/MŠ Spálené 
Poříčí). Všechny školy se do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II zapojily a aktivně spolupracují již 

čtvrtým rokem na uskutečňování jeho vize. Pracovní skupiny navržené a schválené Řídícím výborem se schází na společných setkáních, sdílejí 
informace a rozvíjí vzájemnou spolupráci. V rámci projektu MAP II v ORP Nepomuk byly zřízeny čtyři povinné pracovní skupiny a jedna 
pracovní skupina oborová/tematická. Pracovní skupiny jsou tvořeny odborníky na dané téma (mají své odborné garanty a vedoucí), ale zváni jsou 
všichni aktéři ve vzdělávání v území. 

Pracovní skupiny spolupracují s realizačním týmem v naplňování úkolů projektu. Povinné pracovní skupiny jsou Čtenářská gramotnost, 
Matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Financování. Volitelná pracovní skupiny se zabývá předškolním vzděláváním. Pravidelně se 
setkávají též ředitelé mateřských a základních škol (včetně školy umělecké) ve spolupráci s vedoucí odboru školství Městského úřadu 
v Nepomuku.

V březnu se uskuteční společné jednání členů pracovních skupin Čtenářská/Matematická gramotnost a Rovné příležitosti na téma Model 
kvalitní školy (16. březen, 15-17 hodin, VČ Fénix Nepomuk), online jednání pracovní skupiny Financování – téma strategické řízení a plánování 
ve školách – mise, vize, priority (21. březen, 17-19 hodin) a jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělávání – individualizace v praxi mateřských 
škol (23. březen, 16,15 – 18 hodin, MŠ Neurazy).

28. dubna (15-17 hodin, KC Spálené Poříčí) proběhne v rámci jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost setkání nad tématem revize 
ICT pro ředitele a učitele informatiky spolu s krajskou koordinátorkou Mgr. Pavlou Sýkorovou.

V květnu se setkají zástupci zapojených škol jejich zřizovatelé opět nad tématem strategické řízení a plánování ve školách – akční plán, 
evaluace (9. květen, 16-18 hodin, Nepomuk) a učitelé zapojení do projektu Čtení – nejlepší učení zhodnotí svou dosavadní činnost na jednání 
pracovní skupiny Čtenářská gramotnost (30. květen, 14,30-16,30 hodin, VČ Fénix Nepomuk).

2.června zveme všechny zájemce z řad učitelů 1. stupně a neinformatických oborů, kteří se chtějí seznámit s revizí ICT na jednání pracovní 
skupiny Matematická gramotnost (15-17 hodin, KC Spálené Poříčí). 8. června (17-18,30 hodin) pak proběhne v rámci pracovní skupiny 
Předškolní vzdělávání neformální setkání v Mateřské škole Vrčeň.

Celý dokument projektu MAP II, Strategický rámec a Akční plán a informace o akcích hledejte na webových stránkách 
https://www,masnepomucko.cz/. Aktuální informace a pozvánky na Facebooku ( ).Místní akční plán vzdělávání ORP Nepomuk
       Těšíme se na setkání! Za realizační tým MAP II Pavlína Jandošová
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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 
sedmdesátých let, starší eternitovou krytinu,  zánovní 
automatickou pračku. Dále prodám žulový soklový 
kámen - 50 kusů.  Cena dohodou. Tel. 605 551 061 
(prosím, volejte večer mezi 18. a 19. hod.)

Inzerce

Nové knihy:
&  Ladislav Zibura: Prázdniny v Česku
&  Michaela Klevisová: Dům na samotě
&  Patrik Hartl: 15 roků lásky
&  Alena Mornštajnová: Listopád
&  Bernard Minier: Na okraji propasti
&  Zdeněk Svěrák: Povídky jedna báseň
&  Alena Jakoubková: Oko za oko, manžel za manžela
&  Jak mluví zvířata?
&  Jak rostou kytičky?

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.

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky typu Tetra hnědá,  

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

Stáří 16 - 20 týdnů, cena 199 - 245 Kč/ks

Prodej: 14.4.2022
Kasejovice u fotbalového hřiště ve 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

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí 28. března 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. 

SŠ a ZŠ Oselce 
Vás srdečně zve na

XII. KOVÁŘSKÝ DEN
9. dubna 2022 v areálu školy

Zahájení v 9 hod.

Bohatý kulturní program!


