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

Opravy ČOV Kasejovice ve 

finále   

Město Kasejovice je na prahu poslední etapy oprav čistírny 
odpadních vod. Pokud budeme úspěšní žadatelé o dotaci, tak 
v  t é to  čás t i  bude  vys t ro jená  usk ladňovac í  nádrž 
s provzdušňujícím roštem, mechanickým čeřidlem, obslužnou 
lávkou a drtičem. To vše kvůli správné homogenizaci kalu, 
který se dále zpracovává na kalové koncovce. Sítopásový lis, 
který je její součástí do kalu přidává Flokulant, kal vylisuje 
a pomocí dopravníku vynese do připraveného kontejneru. Celá 
linka prošla náročnou opravou od samotného nátoku přes 
elektrické hradítko regulující nátok splaškové vody do vlastní 
linky. Následují česle, ze kterých je dopravníkem odváděn 
hrubý kal do přistaveného kontejneru. Nahrubo předčištěná 
voda postupuje přes zklidňující potrubí do lapáku písku, který 
je přečerpán do separátoru písku, kde je oddělena voda, a písek 
je vynášen dopravníkem do kontejneru. Linka postupuje dál na 
rozdělující fontánu. Po rozdělení do dvou aktivačních nádrží 
proběhne denitrifikace za pomocí bakterií, provzdušnění, 
a míchání. Takto upravený kal se přepustí do dosazovacích 
nádrží, kde se oddělí voda od kalu. Odsazený kal se přečerpá do 
již zmíněné uskladňovací nádrže. Do vody se na základě 
rozborů přidává síran železitý pro snížení fosforu ve 
vypouštěných vodách. Takto upravená voda odtéká ven do 
potoka.

Na čistírně byla také vybudována svozová jímka o objemu 

cca 50m³, která je vybavena česlicovým košem, jeřábkem, 
míchadlem a čerpadlem. Tato jímka je určena výhradně pro 
vývoz domovních odpadů ze septiků, a to primárně pro 
obyvatele Kasejovic a spádových obcí. Případní zájemci o tuto 
službu se mohou hlásit na radnici u paní Ilony Sudové. Po 
přihlášení pěti zájemců a složení zálohy, bude objednána 
cisterna a následně sdělen termín vývozu.

                                          

                                                                 Václav Jakubčík, 

                                                  starosta města Kasejovice

Kultura občanům regionu

Město Kasejovice společně s Plzeňským krajem 
a Divadlem Josefe Kajetána Tyla v Plzni pořádají 

pravidelné zájezdy za kulturou pro seniory 
a dovolují si Vás pozvat na činohru

Brouk v hlavě

7. května 2023
 ve 14 hod. Velké Divadlo Plzeň

Dopravu zajišťuje Město Kasejovice a Plzeňský kraj

Kontaktní osoba pro nákup vstupenek: Ilona Sudová

Tel: 371 585 149, e-mail: matrika@kasejovice.cz

Objednávky do 23. března 2023

Cena vstupenky je 280 Kč.
Vstupenky jsou do 5. řady na II. balkon.
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Jak jsme koledovali

Tříkrálová sbírka Charity České republiky je jedna 
z nejznámějších dobročinných akcí u nás. Již mnoho let vyráží 
Tři králové i do ulic Kasejovic. Tuto tradici přerušil covid, ale 

letos jsme mohli opět vyrazit. A tak se v sobotu 7. ledna 
dopoledne sešli děti i jejich dospělý doprovod v knihovně. 
Z knihovny pak vyšly tři skupinky Tří králů s tím černým 
vzadu, vybaveni Charitou zapečetěnými kasičkami, svačinou 
a samozřejmě dobrou náladou. Ještě společné foto na schodech 
kostela sv. Jakuba a pak hurá do svých rajónů. Postupovali jsme 
dům od domu. Zazvonili, zazpívali My tři králové jdeme k vám, 
a že to dětem vskutku dobře zpívalo, předali kalendáříčky 
a cukříky od Charity. Ve většině domácností jsme byli vlídně 
přijati, kasička se plnila a plnil se i košíček s dobrotami pro děti. 
Co nás mrzelo, byly domy, u kterých jsme nenašli zvonek, 
a bylo jich docela dost. Úžasně jsme byli přijati v DPS jeho 
ukrajinskými obyvateli. Ti právě oslavovali svoje Vánoce. 
Všichni se sešli, aby si vyposlechli naši koledu, a pak na 
oplátku zazpívali oni nám svoji koledu o narození Ježíška. Byli 
potěšeni drobnými dárečky od nás a věnovali něco do kasičky 
a něco dětem. Snažili jsme se navštívit všechny domácnosti 
v Kasejovicích, pokud jsme někoho vynechali, věřte, nebyl to 
zlý úmysl. Odpoledne jsme se vraceli do knihovny, sice 
unaveni, ale s dobrým pocitem, že jsme udělali něco pro dobrou 
věc. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. 
V Kasejovicích se vybralo celkem 18526 Kč. Děkuji, také 
dětem i dospělým, kteří obětovali svůj čas pro dobrou věc.                                                                                                                          

                                                               Marie Koutníková 

Třikrálová koleda proběhla také v Nezdřevě (foto vlevo) a v Záhorčičkách.
                                                                                                                             Olga Šulcová

Kdo ho znal, 
měl ho rád, 

uměl pomoci, 
potěšit i rozesmát. 

Takoví lidé by neměli 
umírat.

Dne 12. února 
2023 uplynulo již 

13 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný 

tatínek
 a manžel 

pan

 Jan Fučík, 
chalupář z Kotouně.

Stále vzpomínají 
manželka Zdena

 a dcery Káťa se 
Zuzkou 

Kasejovické ženy v DPS

Dne 6. prosince 2022 navštívily ženy 
z Klubu kasejovických žen jako tradičně 
obyvatele domu s pečovatelskou službou 
v Kasejovicích. Všichni obdrželi vánoční 
cukroví, které napekly ženy z Klubu. Společné 
pak poseděli a popovídali si. Posezení 
a vyprávění bylo velmi milé a zpříjemnilo 
mikulášské odpoledne. Budeme se těšit zase 
za rok.

                                                                                                            

                                        Vlasta Váňová

Kdo třídí, ten šetří
Kdo třídí, ten šetří, a to nejen přírodu, ale i svoji peněženku. 

A také peněženku ostatních. Město má uzavřenou smlouvu na 
odvoz a likvidaci směsných odpadů, jehož hmotnost se rovná 
hodnotě do 180 kg odpadu na obyvatele. Za tento objem odpadů 
je smluvena částka za uložení odpadu na skládku 500 Kč. Pokud 
hmotnost odpadů dosáhne 180 kg na obyvatele a výše, mění se 
základ poplatku za uložení na 1000 Kč za tunu odpadu. Nutno 
podotknout, že množství odpadu na obyvatele se každý rok 
snižuje, loni to bylo 190 kg, zatímco částka za uložení se každý 
rok zvyšuje, loni činila 900 Kč za tunu. Takže, pokud do 
směsného odpadu vyhazujeme odpad, který se nechá dále třídit, 
zvyšujeme tím, výši hodnoty odpadu na obyvatele, a tím 
zvyšujeme částku, kterou zaplatí město. Město tak platí navíc 
zbytečně peníze, které by mohlo vynaložit jinak a lépe. Je třeba si 
uvědomit, že vysoká cena za odpad, se dříve či později promítne 
do poplatku za svoz komunálního odpadu, který platí každý z nás. 
Jsou věci, které ovlivnit můžeme a které ne. Toto je jedna z těch 
ovlivnitelných. Zapněme mozek, když otvíráme víko koše nebo 
popelnice, nebo když odvážíme objemný odpad do sběrného 
dvora. I tento odpad, který mnozí netřídí, navyšuje hodnotu 
odpadu a zvyšuje jeho cenu.         

                                                                                      -rkn- 

Volby v Nezdřevě
Výsledek prezidentských voleb v Nezdřevě byl nerozhodný 

29 : 29. Takže na celkový rozdíl hlasů neměl vliv. Jenže o tom 
tento článek nemá být. 

Členkami volební komise jsou zde po roce 2014 výhradně 
ženy. A že těch voleb bylo. Za devět let se jejich sestava trochu 
omladila, a tak letos byl věkový průměr 35 let. Jedna z nich je už 
babičkou, jedna matkou dvou děvčat a dvě mladice si na své 
potomky ještě chvíli počkají.

Před volbami musí roznést hlasovací lístky (s výjimkou 
druhého kola) a připravit místnost obecního úřadu, kde budou po 
dva dny dohlížet na řádný průběh hlasování a poté sčítat hlasy. 
Zajdou s přenosnou schránkou za nejstaršími občany – bývalým 
panem starostou a jeho paní, která nejdřív jako pokaždé nabídne 
vlastní dokonalé zákusky a pak po chvíli hovoru oba odevzdají 
své lístky. V květnu oslaví 94. a 92. narozeniny.

O odpovědnosti členek komise svědčí i to, že letos odmítly 
podle zákona voliče, jenž se neprokázal předepsaným dokladem.

Zastupitelstvo obce je vděčné, že v Nezdřevě není sestavení 
volební komise problémem a snad voliči, ať už místní nebo 
přespolní, jichž bylo v prvním kole pět, byli spokojeni s vlídným 
přístupem oněch čtyř žen. Zaslouží si i toto veřejné poděkování.                                                                                                                                                                               

                                                                    Jiří Čepelák

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve 
na přednášku Jakuba Greschla

Tunisko, Turecko
v pondělí 20. února 2023

 od 17 hod.
v sále Kulturně společenského centra

 v Kasejovicích

Vstupné dobrovolné

Muž na správném místě

Muž na správném místě, říkají řidiči autobusů a chtějí tímto 
poděkovat panu starostovi Václavu Jakubčíkovi za jeho ochotu 
a vstřícnost řešit okamžitě a kdykoliv jejich problémy. 
Poděkování rádi zveřejňujeme.

                                                                           -rkn-

Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedopřál, 

jak prostě žil, tak tiše odešel,

velký ve své lásce, skromný svým životem.

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás 14. ledna 2023 
opustil ve věku 62 let 

pan Vladimír Rezek 
z Nepomuka

Vzpomínají a za projevenou soustrast děkují:

manželka Martina

dcera Veronika s manželem Vladimírem

syn Vladimír se snoubenkou Alenou,

bratr Milan s rodinou

bratr Zdeněk s rodinou

vnuk Sebastian

Město Kasejovice pořádá a srdečně zve 
na přednášku Petra Nazarova

Česká Kanada
v pondělí 6. března 2023

 od 17 hod.
v sále Kulturně společenského centra

 v Kasejovicích

Vstupné dobrovolné

Klub kasejovických žen pořádá a srdečně zve na

Dětský maškarní bál

v sobotu 11. března 2023 od 14 hod.

 v Kulturně společenském centru Kasejovice

Bohatá tombola.

Hudební doprovod p. Balog
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”

Z
I

M
A

Únor
Druhý měsíc, únor krátký, pouští zimu svými vrátky. Letošní únor je ve znamení ledu 

a mrazu, u nás ve školce ve znamení ,,bacílků“, a velké nemocnosti všech kamarádů a paní 
učitelek. Trápí nás kašel s rýmou a horečka. Nezapomínáme však na zvířecí a ptačí 
kamarády, aby přečkali zimu bez hladu. 

Na co se budeme těšit?
Na divadelní představení divadla Kolem a divadlo Múza s veselými pohádkami. 

Tvořivá soutěž rodičů a dětí ,,Vyrob budku pro ptačí kamarády“.
Co se nám líbilo?

Divadlo Zvoneček – Skřítek Nenechálek – pohádka o tom, proč si uklízet hračky. 
Pejsek, nepořádník, nerad si uklízel svoje kostičky, a skřítek, který se rozhodl pejska 
napravit. Potvrdilo se nám naše pravidlo třídy „každá hračka má své místo“!  

Divadlo Ondřej – Cesta na sever - pohádka z Islandu o statečných válečnících, zlém 
čaroději, trolovi, princezně Idunce a smutném starém králi, kde jsme si společně s herci 
zahráli.

Divadlo dětí - O Lesíčkovi - o lesním mužíčkovi, který se stará o svůj les. Lesní včelky 
však z českého lesa chtějí uletět pryč, protože je s nimi nešetrně nakládáno. Kácí se les, 
vznikají nesmyslné skládky. Nakonec včelky zůstaly doma, protože Lesík společně 
s dětmi všechno napravil.

Na co jsme si hráli a komu jsme pomáhali?
Po vánočních prázdninách jsme si zahráli na Tři krále, zpívali píseň a přáli všem ve 

školce štěstí, zdraví.
Cesta ke krmelci, přilepšit našim kamarádům zvířátkům. A co mají nejraději? Donesli 

jsme jim jablíčka, zrní a seno. Ptačím kamarádům pravidelně zasypáváme do krmítek 
u naší školky.

Říkáme si společně a kreslíme sněhuláky: „ Ententýky dva uhlíky, velká mrkev jako 
nos. Sníh nás láká, havran kráká, nemá boty, chodí bos.“                                                                                                                        

                                                                  Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice                                                                                                                  
                                                       
                                                                                                              

Fantazii se meze 

nekladou
O tom se mohli přesvědčit všichni, 

kdo přišli ve středu 18. ledna do 
klubovny Kulturně společenského 
centra v Kasejovicích, kde se 
uskutečnil již druhý tvořivý kurz, 
tentokrát  nazvaný Hrajeme si 
s fantazií. Možná to byl název, který 
přilákal především děti. Anebo se 
dospělí lekli, že mají fantazie málo? 
V každém případě, holky byly 
šikovné a pod rukama jim vznikly 
skutečně or iginální  dekorace. 
Dokázaly, že jim fantazie rozhodně 
nechybí. A my se těšíme na holky i na 
Vás ostatní bez rozdílu věku na 
příštím tvořivém kurzu.

                                                                                                                     

                        Marie Koutníková

Pizzerie U Pejska 

a Kočičky
 v Kasejovicích
uvítá zájemce 

o  celoroční brigádu. 
Pravidelně i občasně, 
dle společné domluvy. 

Pouze spolehlivé, 
otevřené, vnímavé 
jedince, kteří rádi 

komunikují s lidmi. 
Volat na tel.

 777 031 323
(nikoliv sms).

TŘÍKRÁLOVÁ 

KOLEDA 2023

My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám.

 Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme 
k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma 
mysl naše.

Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ 
na nás bradu.

 A já černej vystupuju a nový rok Vám 
vinšuju.

 A my taky vystupujem a nový rok 
vám vinšujem.

Vánoční doba se s příchodem nového 
roku převalila do své druhé poloviny 
a pomalu se blížil svátek Tří králů, 
historicky nejznámějšího vánočního 
koledování. Popřáli Vám tříkráloví 
koledníci zdraví, štěstí, přinesli drobný 
dárek a požehnanou tříkrálovou křídou 
zanechali nad Vašimi dveřmi nápis 
K+M+B+2023? Mnohé možná napadá, 
že zde zvěčnili své monogramy – 
Kašpar, Melichar a Baltazar. Jména třech 
mudrců, kteří přišli navštívit malého 
Ježíška do Betléma. Je to právě naopak. 
Z latinské věty „Christus mansionem 
benedicat“, v překladu „Kristus ať žehná 
tento příbytek“ byla použita tři písmena 
a vzniklo lidové pojmenování Kašpara, 
Melichara a Baltazara. Tento nápis a celá 
královská výprava přináší radostné 
poselství milosrdné lásky. 

Tento zvyk se v mnoha vesnicích 
s příchodem Tříkrálové sbírky pořádané 
Charitou opět probouzí.  V loňském roce 
byly pouze statické pokladničky, protože 
osobní koledu zkomplikovala řada 
p r o t i k o r o n a v i r o v ý c h  o p a t ř e n í . 
O víkendu 7. a 8. ledna jste se však mohli 
s koledníky potkat osobně v Bezděkově, 
Nezdřevě, Zahorčičkách a Hradišti. Byla 
to kolednická premiéra, ale za sebe, jako 
vedoucí tříkrálových skupinek, mohu 
říci, že jsme se setkali s vřelým přijetím 
Vás dárců. My jsme Vás obdarovali 
malou drobností a zpěvem. Vy jste svým 
darem do pokladničky přispěli na pomoc 
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci. A možná jste někteří cítili, že 
jsme si vzájemně předali mnohem víc. 
Během této krátké chvíle, kdy se 
potkáváme napříč generacemi, můžeme 
zažít pocit radosti a vzájemnosti. A právě 
to je vedle Božího požehnání největším 
a nejsilnějším poselstvím tříkrálové 
koledy. 

Místní děti si role králů skvěle 
užívaly a těšily se i ze sladkých dobrot, 
které si během své cesty vykoledovaly 

a  pak  spravedl ivě  rozdě l i ly.  Od 
pořádající Charity dostaly malou 
svačinku, tříkrálový šátek a největší 
radost udělal „volňásek“ do bazénu do 
Horažďovic.

A kde peníze pomohou? Výtěžek je 
rozdělen předem daného klíče. Charitě 
v regionu, kde se peníze vykoledovaly, se 
vrátí 65% vybraných prostředků. 15% je 
určeno na projekty Diecézní charity, do 
krizového fondu putuje  10% na 
mimořádné události u nás i v zahraničí, 
5% využije na své celostátní projekty 
Charita Česká republika a zbývajících 
5% tvoří zákonná režie sbírky. Charita 
H o r a ž ď o v i c e ,  k t e r á  b y l a 
administrátorem sbírky ve Vaší obci, 
v y u ž i j e  p e n í z e  p o d l e  p ř e d e m 
schválených záměrů. Největší část 
sbírky půjde na podporu Charitní 
pečovatelské služby, Domácí zdravotní 
p é č e  a  O b č a n s k é  p o r a d n y 
v Horažďovicích. Začátkem letošního 
roku byl zahájen provoz Občanské 
poradny také v Nepomuku, kde bude 
sbírka důležitým článkem jejího 
financování. Každým rokem se snažíme 
r o z š í ř i t  s o r t i m e n t  p ů j č o v n y 
k o m p e n z a č n í c h  p o m ů c e k , 
z  vy tvo řeného  k r i zového  fondu 
pořizujeme vysoušeče zdiva pro akutní 
řešení havarijních situací a podpoříme 
provoz již druhého sociálně integračního 
bytu. Dětem z dětského domova 
v Chanovicích přispějeme malou 
částkou na volnočasové aktivity a na 
Nepomucku a Kasejovicku bude jako 
v předchozích ročnících směřována 
finanční nebo materiální pomoc sociálně 
slabým rodinám s dětmi. V minulých 
letech přispěla sbírka dětem z regionu na 
speciální rehabilitační terapii, na 
odlehčovací pobyt ve speciálním 
zařízení nebo na dopravu do speciální 
školy v Merklíně. 

A sbírka bude pomáhat i dál, protože 
díky štědrosti všech dárců se podařilo do 
p o k l a d n i č e k  v y b r a t  n a  ú z e m í 
Horažďovic, Nepomuka a Kasejovic 
neuvěřitelných 516 107 Kč. Do letošního 
23. ročníku se zapojilo 54 obcí, přes 250 
koledníků, které doprovázelo téměř 100 
vedoucích, a řada dalších dobrovolníků. 
A nesmím zapomenout ani na zástupce 
obecních úřadů, jejichž součinnost je při 
konání sbírky velice důležitá a nutná. 
Úspěch celé sbírky se odvíjí od nadšení 
a aktivity více než stovky lidí, kterým 
patří obrovské DĚKUJI. 

Výsledky v jednotlivých obcích jsou 
skvělé.

Bezděkov 4 505,- Kč
Hradiště  4 461,- Kč

Nezdřev 4 724,- Kč
Zahorčičky 1 064,- Kč

Prostředky Tříkrálové sbírky díky 
štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků 
k a ž d o r o č n ě  u m o ž ň u j í  C h a r i t ě 
Horažďovice uskutečňovat smysluplné 
činnosti, které zkvalitňují životy lidí tím, 
že dostanou šanci svoji nepříznivou 
situaci řešit. 

Stát se koledníkem nebo dárcem je 
obrovskou a jedinečnou příležitostí začít 
nový rok dobrým skutkem. Děkujeme.

                                 Olga Šulcová

Bezděkov

Hradiště

Poděkování sponzorům

Základní škola Kasejovice děkuje paní Olivii  Valtové 
a kasejovickému mysliveckému sdružení Čihadlo za poskytnutí 
sponzorských darů. Darované finanční prostředky budou školou 
využity na nákup nového vybavení tříd a učební pomůcky. 

                             Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”

Z
I

M
A

Únor
Druhý měsíc, únor krátký, pouští zimu svými vrátky. Letošní únor je ve znamení ledu 

a mrazu, u nás ve školce ve znamení ,,bacílků“, a velké nemocnosti všech kamarádů a paní 
učitelek. Trápí nás kašel s rýmou a horečka. Nezapomínáme však na zvířecí a ptačí 
kamarády, aby přečkali zimu bez hladu. 

Na co se budeme těšit?
Na divadelní představení divadla Kolem a divadlo Múza s veselými pohádkami. 

Tvořivá soutěž rodičů a dětí ,,Vyrob budku pro ptačí kamarády“.
Co se nám líbilo?

Divadlo Zvoneček – Skřítek Nenechálek – pohádka o tom, proč si uklízet hračky. 
Pejsek, nepořádník, nerad si uklízel svoje kostičky, a skřítek, který se rozhodl pejska 
napravit. Potvrdilo se nám naše pravidlo třídy „každá hračka má své místo“!  

Divadlo Ondřej – Cesta na sever - pohádka z Islandu o statečných válečnících, zlém 
čaroději, trolovi, princezně Idunce a smutném starém králi, kde jsme si společně s herci 
zahráli.

Divadlo dětí - O Lesíčkovi - o lesním mužíčkovi, který se stará o svůj les. Lesní včelky 
však z českého lesa chtějí uletět pryč, protože je s nimi nešetrně nakládáno. Kácí se les, 
vznikají nesmyslné skládky. Nakonec včelky zůstaly doma, protože Lesík společně 
s dětmi všechno napravil.

Na co jsme si hráli a komu jsme pomáhali?
Po vánočních prázdninách jsme si zahráli na Tři krále, zpívali píseň a přáli všem ve 

školce štěstí, zdraví.
Cesta ke krmelci, přilepšit našim kamarádům zvířátkům. A co mají nejraději? Donesli 

jsme jim jablíčka, zrní a seno. Ptačím kamarádům pravidelně zasypáváme do krmítek 
u naší školky.

Říkáme si společně a kreslíme sněhuláky: „ Ententýky dva uhlíky, velká mrkev jako 
nos. Sníh nás láká, havran kráká, nemá boty, chodí bos.“                                                                                                                        

                                                                  Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ Kasejovice                                                                                                                  
                                                       
                                                                                                              

Fantazii se meze 

nekladou
O tom se mohli přesvědčit všichni, 

kdo přišli ve středu 18. ledna do 
klubovny Kulturně společenského 
centra v Kasejovicích, kde se 
uskutečnil již druhý tvořivý kurz, 
tentokrát  nazvaný Hrajeme si 
s fantazií. Možná to byl název, který 
přilákal především děti. Anebo se 
dospělí lekli, že mají fantazie málo? 
V každém případě, holky byly 
šikovné a pod rukama jim vznikly 
skutečně or iginální  dekorace. 
Dokázaly, že jim fantazie rozhodně 
nechybí. A my se těšíme na holky i na 
Vás ostatní bez rozdílu věku na 
příštím tvořivém kurzu.

                                                                                                                     

                        Marie Koutníková

Pizzerie U Pejska 

a Kočičky
 v Kasejovicích
uvítá zájemce 

o  celoroční brigádu. 
Pravidelně i občasně, 
dle společné domluvy. 

Pouze spolehlivé, 
otevřené, vnímavé 
jedince, kteří rádi 

komunikují s lidmi. 
Volat na tel.

 777 031 323
(nikoliv sms).

TŘÍKRÁLOVÁ 

KOLEDA 2023

My tři králové jdeme k vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám.

 Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme 
k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma 
mysl naše.

Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ 
na nás bradu.

 A já černej vystupuju a nový rok Vám 
vinšuju.

 A my taky vystupujem a nový rok 
vám vinšujem.

Vánoční doba se s příchodem nového 
roku převalila do své druhé poloviny 
a pomalu se blížil svátek Tří králů, 
historicky nejznámějšího vánočního 
koledování. Popřáli Vám tříkráloví 
koledníci zdraví, štěstí, přinesli drobný 
dárek a požehnanou tříkrálovou křídou 
zanechali nad Vašimi dveřmi nápis 
K+M+B+2023? Mnohé možná napadá, 
že zde zvěčnili své monogramy – 
Kašpar, Melichar a Baltazar. Jména třech 
mudrců, kteří přišli navštívit malého 
Ježíška do Betléma. Je to právě naopak. 
Z latinské věty „Christus mansionem 
benedicat“, v překladu „Kristus ať žehná 
tento příbytek“ byla použita tři písmena 
a vzniklo lidové pojmenování Kašpara, 
Melichara a Baltazara. Tento nápis a celá 
královská výprava přináší radostné 
poselství milosrdné lásky. 

Tento zvyk se v mnoha vesnicích 
s příchodem Tříkrálové sbírky pořádané 
Charitou opět probouzí.  V loňském roce 
byly pouze statické pokladničky, protože 
osobní koledu zkomplikovala řada 
p r o t i k o r o n a v i r o v ý c h  o p a t ř e n í . 
O víkendu 7. a 8. ledna jste se však mohli 
s koledníky potkat osobně v Bezděkově, 
Nezdřevě, Zahorčičkách a Hradišti. Byla 
to kolednická premiéra, ale za sebe, jako 
vedoucí tříkrálových skupinek, mohu 
říci, že jsme se setkali s vřelým přijetím 
Vás dárců. My jsme Vás obdarovali 
malou drobností a zpěvem. Vy jste svým 
darem do pokladničky přispěli na pomoc 
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci. A možná jste někteří cítili, že 
jsme si vzájemně předali mnohem víc. 
Během této krátké chvíle, kdy se 
potkáváme napříč generacemi, můžeme 
zažít pocit radosti a vzájemnosti. A právě 
to je vedle Božího požehnání největším 
a nejsilnějším poselstvím tříkrálové 
koledy. 

Místní děti si role králů skvěle 
užívaly a těšily se i ze sladkých dobrot, 
které si během své cesty vykoledovaly 

a  pak  spravedl ivě  rozdě l i ly.  Od 
pořádající Charity dostaly malou 
svačinku, tříkrálový šátek a největší 
radost udělal „volňásek“ do bazénu do 
Horažďovic.

A kde peníze pomohou? Výtěžek je 
rozdělen předem daného klíče. Charitě 
v regionu, kde se peníze vykoledovaly, se 
vrátí 65% vybraných prostředků. 15% je 
určeno na projekty Diecézní charity, do 
krizového fondu putuje  10% na 
mimořádné události u nás i v zahraničí, 
5% využije na své celostátní projekty 
Charita Česká republika a zbývajících 
5% tvoří zákonná režie sbírky. Charita 
H o r a ž ď o v i c e ,  k t e r á  b y l a 
administrátorem sbírky ve Vaší obci, 
v y u ž i j e  p e n í z e  p o d l e  p ř e d e m 
schválených záměrů. Největší část 
sbírky půjde na podporu Charitní 
pečovatelské služby, Domácí zdravotní 
p é č e  a  O b č a n s k é  p o r a d n y 
v Horažďovicích. Začátkem letošního 
roku byl zahájen provoz Občanské 
poradny také v Nepomuku, kde bude 
sbírka důležitým článkem jejího 
financování. Každým rokem se snažíme 
r o z š í ř i t  s o r t i m e n t  p ů j č o v n y 
k o m p e n z a č n í c h  p o m ů c e k , 
z  vy tvo řeného  k r i zového  fondu 
pořizujeme vysoušeče zdiva pro akutní 
řešení havarijních situací a podpoříme 
provoz již druhého sociálně integračního 
bytu. Dětem z dětského domova 
v Chanovicích přispějeme malou 
částkou na volnočasové aktivity a na 
Nepomucku a Kasejovicku bude jako 
v předchozích ročnících směřována 
finanční nebo materiální pomoc sociálně 
slabým rodinám s dětmi. V minulých 
letech přispěla sbírka dětem z regionu na 
speciální rehabilitační terapii, na 
odlehčovací pobyt ve speciálním 
zařízení nebo na dopravu do speciální 
školy v Merklíně. 

A sbírka bude pomáhat i dál, protože 
díky štědrosti všech dárců se podařilo do 
p o k l a d n i č e k  v y b r a t  n a  ú z e m í 
Horažďovic, Nepomuka a Kasejovic 
neuvěřitelných 516 107 Kč. Do letošního 
23. ročníku se zapojilo 54 obcí, přes 250 
koledníků, které doprovázelo téměř 100 
vedoucích, a řada dalších dobrovolníků. 
A nesmím zapomenout ani na zástupce 
obecních úřadů, jejichž součinnost je při 
konání sbírky velice důležitá a nutná. 
Úspěch celé sbírky se odvíjí od nadšení 
a aktivity více než stovky lidí, kterým 
patří obrovské DĚKUJI. 

Výsledky v jednotlivých obcích jsou 
skvělé.

Bezděkov 4 505,- Kč
Hradiště  4 461,- Kč

Nezdřev 4 724,- Kč
Zahorčičky 1 064,- Kč

Prostředky Tříkrálové sbírky díky 
štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků 
k a ž d o r o č n ě  u m o ž ň u j í  C h a r i t ě 
Horažďovice uskutečňovat smysluplné 
činnosti, které zkvalitňují životy lidí tím, 
že dostanou šanci svoji nepříznivou 
situaci řešit. 

Stát se koledníkem nebo dárcem je 
obrovskou a jedinečnou příležitostí začít 
nový rok dobrým skutkem. Děkujeme.

                                 Olga Šulcová

Bezděkov

Hradiště

Poděkování sponzorům

Základní škola Kasejovice děkuje paní Olivii  Valtové 
a kasejovickému mysliveckému sdružení Čihadlo za poskytnutí 
sponzorských darů. Darované finanční prostředky budou školou 
využity na nákup nového vybavení tříd a učební pomůcky. 

                             Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice 
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 Jak dobře znáte své město
 aneb rozhýbejte své mozkové závity

   Díl 1. Kostely na Kasejovicku

Kasejovice
Nejvýznamnějším kostelem v Kasejovicích je kostel 

svatého Jakuba staršího, první písemná zpráva o farním kostele 
svatého Jakuba je sice až z roku 1356, ale jeho historie sahá 
nejméně o sto let dříve, a to dokazuje kamenný gotický vstupní 
portál, nejspíše z roku 1270. Odborná literatura datuje vznik 
kostela do druhé poloviny 13. století, kostel byl v 18. století 
barokně přestavěn a k této době se váže zajímavost. Za účelem 
posílení náboženského života v Kasejovicích pozval hrabě 
František Sweerts Sporc do Kasejovic roku 1746 proslulého 
jezuitského kněze P. Antonína Koniáše, který při zdejším 
kostele založil bratrstvo Srdce pána Ježíše. Hrabě v letech 
1756 - 1757 nechal zhotovit krásné barokní varhany. V roce 
1892 byl na věž kostela umístěn hodinový stroj.

Řesanice
Kostel Všech svatých pochází z poloviny 13. století. Kostel 

je roku 1357 zmiňován jako farní. Zvon byl ulit okolo roku 
1500. Gotický kostel se stal významným pohřebištěm zdejší 
šlechty, především pánů Řesanických z Kadova. V kostele se 
nachází 14 náhrobních kamenů, nejstarší z nich pochází z roku 
1463. Kostel ve středověku plnil funkci opevněného kostela. 
V 18. století byl barokně upraven, hlavní oltář pochází z roku 
1754. Při barokních úpravách byla věž zvýšená o jedno patro. 
Kostel má 4 oltáře, z toho jsou tři rokokové a jeden oltář, Matky 
Boží Bolestné s pietou, je z roku 1920.

Kotouň
Kostel Narození Panny Marie. Na místě dnešního kostela 

stál již ve 14. století malý gotický kostel. Později byl rozšířen, 
roku 1695 byla přistavěna zvonice. Současná vrcholně barokní 
stavba byla zbudována na pokyn rytíře Františka Janovického 
z Janovic a na Oselcích italským stavitelem Antonínem 
de Maggio v letech 1704 - 1705. V roce 1730 kostel vyhořel. 
Pod kostelem se nachází krypta a kostnice s kostmi z bývalého 
kotouňského hřbitova, který byl narušen při přestavbách 
kostela roku 1704 - 1705. V polovině 18. století byly kosti 
úhledně vyskládány do výšky 180 - 200cm.

KVÍZ:
Kasejovice: Kamenný portál při vstupu do kostela 
sv. Jakuba nejspíš pochází z roku?
a)             1370
b)             1270
c)             1290
     
 Řesanice: Kdy je poprvé kostel zmiňován jako farní?
a)             1257
b)             1347
c)             1357

Kotouň: Jaké je jméno italského stavitele, který přestavoval   
kostel?
a)             Kilián Ignác Dientzenhofer
b)             Antonín de Maggio
c)             Jan Blažej Santini Aichl

                                                                                                                                                             
                                                                        Matouš Nikl

Základní rozsah nabídky

• Asistenční služby při osobní hygieně (omývání 
na lůžku, koupání, mytí vlasů a jiné)

• Společnost osobám nemohoucím, nemocným 
či jinak omezeným

• Doprovodné služby (návštěva lékaře, úřadu, 
vycházky a podobné)

• Obstarání nákupů (v místě bydliště)
• Další služby mimo výše vyjmenované po 

osobní dohodě

Kontakt:
E-mail: alzbeta.podhrazska@asistence-betty.cz

Tel.: +420 602 207 597

Pečovatelské a asistenční služby
výpomoc v domácnosti

www.asistence-betty.cz

Maškarní bál v Bezděkově

Při posledním dětském maškarním bále jsme se loučili 
slovy: „Za rok opět na viděnou.“  Nevyšlo to! Uběhlo téměř 
třikrát 365 dní, než jsme se mohli opět sejít. O to víc se každý 
těšil, že si zase užije maškarní veselici, zatančí si a zasoutěží. 
A komu nezkřížila cestu na bál nemoc nebo zledovatělá silnice, 
přišel v sobotu 28. ledna odpoledne do vyzdobené bezděkovské 
školy. Kvůli nečekané nemoci se nedostavil objednaný hudební 
doprovod, takže jsme museli rychle hledat náhradní řešení. 
Povedlo se! Díky ochotě a technickému vybavení pana Josefa 
Sudy mladšího se vyhrávalo pro potěchu přítomných celé 
odpoledne. Dětí v maskách se sešlo 38 a přes 50 dospělých. 
Velkou převahu měly tentokrát princezny v doprovodu dvou 
rytířů a také piráti. Zajištěna byla i zdravotnická péče, policejní 
i stavební dozor. Nechyběla tombola a soutěže s odměnami. 
Největší úspěch měla opět „židličkovaná“, ta proběhla ve třech 
kolech. Tombola byla pestrá a bohatá také díky podpoře OÚ 
Hradiště a sponzorům: Truhlářství Karel Čada Bezděkov, 
Vinařství Lahofer Václav Šulc Bezděkov, Čadovi, Šulcovi, 
Rolníkovi, Sudovi a Vladěna Kinská z Bezděkova, Palečkovi 
Nezdřev. O výborné občerstvení se opět postarali bezděkovští 
hasiči a místní pekařky. Školní třída byla vyhřátá a krásně 
nazdobená díky ochotě řady pomocníků. Vše bylo na jedničku 
s hvězdičkou, jak se na školu sluší a patří. Pro ty, kteří setrvali až 
do konce, byla velkou výzvou poslední soutěž. Zazpívat do 

mikrofonu přede všemi nějakou písničku, to chce odvahu. 
Skákal pes přes oves… zaznělo hned v několika verzích. 
Každého zpěváčka jsme odměnili nejen sladkostí, ale 
především velkým potleskem přítomného publika. Navíc dostal 
na ruku svítící náramek, aby jim zářil na cestu domů. Troufám si 
říci, že si všichni přítomní společné odpoledne užili. 
Vypovídaly o tom především usměvavé tváře postupně 
odcházejících malých i velkých účastníků. Věřím, že se nám 
podaří otevřít dveře školy v Bezděkově zase příští rok. Přijďte 
se sami přesvědčit a užít si maškarní rej.

                                                                       Šulcová Olga

Učitele českého jazyka na střední škole

Úvazek: 1,000, nástup: od 1.9. 2023

Požadujeme:  · Vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ a jiné,   
                             dle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
                       · PC gramotnost dobré úrovně
                       · Zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu
                       · Aktivní přístup, samostatnost
                       · Občanskou bezúhonnost, zdravotní                   
                             způsobilost

Nabízíme: 
Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů:

· 12. platová třída, platový stupeň dle praxe, 

· Úvazek 1, 00, tj. 21 hodin přímé + 19 nepřímé práce.

· Smlouva na dobu určitou – zástup za MD

· Systém odborného zapracování

· Pozitivní klima pracovního prostředí

· Podporu v procesu celoživotního vzdělávání

· Příspěvek na penzijní pojištění a stravovaní ve školní 
jídelně

Učitele odborného výcviku, zaměření umělecký 
kovář – zámečník, případně truhlář – umělecký 

truhlář 

Úvazek: 1,000, nástup: od 1.9. 2023

Požadujeme:  · Středoškolské vzdělání ukončené maturitní   
              zkouškou, dle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
                        · PC gramotnost dobré úrovně
                        · Zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu
                        · Aktivní přístup, samostatnost
                        · Občanskou bezúhonnost, zdravotní 
                             způsobilost
Nabízíme: 
Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů:

· 10. platová třída, platový stupeň dle praxe, 

· Úvazek 1, 00, tj. 30 hodin přímé + 10 hodin nepřímé 
práce.

· Smlouva na dobu neurčitou 

· Systém odborného zapracování

· Pozitivní klima pracovního prostředí

· Podporu v procesu celoživotního vzdělávání

· Příspěvek na penzijní pojištění a stravovaní ve školní 
jídelně

Bližší informace: ředitel školy Mgr. Zdeněk Tauchen 

                             tel: 773  771  880

Střední škola a Základní škola Oselce
 č.p. 1, 335 46 Oselce přijme pro pracoviště Oselce:

www.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299
od

Kc

mes.
INTERNET

po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná

Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488
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 Jak dobře znáte své město
 aneb rozhýbejte své mozkové závity

   Díl 1. Kostely na Kasejovicku

Kasejovice
Nejvýznamnějším kostelem v Kasejovicích je kostel 

svatého Jakuba staršího, první písemná zpráva o farním kostele 
svatého Jakuba je sice až z roku 1356, ale jeho historie sahá 
nejméně o sto let dříve, a to dokazuje kamenný gotický vstupní 
portál, nejspíše z roku 1270. Odborná literatura datuje vznik 
kostela do druhé poloviny 13. století, kostel byl v 18. století 
barokně přestavěn a k této době se váže zajímavost. Za účelem 
posílení náboženského života v Kasejovicích pozval hrabě 
František Sweerts Sporc do Kasejovic roku 1746 proslulého 
jezuitského kněze P. Antonína Koniáše, který při zdejším 
kostele založil bratrstvo Srdce pána Ježíše. Hrabě v letech 
1756 - 1757 nechal zhotovit krásné barokní varhany. V roce 
1892 byl na věž kostela umístěn hodinový stroj.

Řesanice
Kostel Všech svatých pochází z poloviny 13. století. Kostel 

je roku 1357 zmiňován jako farní. Zvon byl ulit okolo roku 
1500. Gotický kostel se stal významným pohřebištěm zdejší 
šlechty, především pánů Řesanických z Kadova. V kostele se 
nachází 14 náhrobních kamenů, nejstarší z nich pochází z roku 
1463. Kostel ve středověku plnil funkci opevněného kostela. 
V 18. století byl barokně upraven, hlavní oltář pochází z roku 
1754. Při barokních úpravách byla věž zvýšená o jedno patro. 
Kostel má 4 oltáře, z toho jsou tři rokokové a jeden oltář, Matky 
Boží Bolestné s pietou, je z roku 1920.

Kotouň
Kostel Narození Panny Marie. Na místě dnešního kostela 

stál již ve 14. století malý gotický kostel. Později byl rozšířen, 
roku 1695 byla přistavěna zvonice. Současná vrcholně barokní 
stavba byla zbudována na pokyn rytíře Františka Janovického 
z Janovic a na Oselcích italským stavitelem Antonínem 
de Maggio v letech 1704 - 1705. V roce 1730 kostel vyhořel. 
Pod kostelem se nachází krypta a kostnice s kostmi z bývalého 
kotouňského hřbitova, který byl narušen při přestavbách 
kostela roku 1704 - 1705. V polovině 18. století byly kosti 
úhledně vyskládány do výšky 180 - 200cm.

KVÍZ:
Kasejovice: Kamenný portál při vstupu do kostela 
sv. Jakuba nejspíš pochází z roku?
a)             1370
b)             1270
c)             1290
     
 Řesanice: Kdy je poprvé kostel zmiňován jako farní?
a)             1257
b)             1347
c)             1357

Kotouň: Jaké je jméno italského stavitele, který přestavoval   
kostel?
a)             Kilián Ignác Dientzenhofer
b)             Antonín de Maggio
c)             Jan Blažej Santini Aichl

                                                                                                                                                             
                                                                        Matouš Nikl

Základní rozsah nabídky

• Asistenční služby při osobní hygieně (omývání 
na lůžku, koupání, mytí vlasů a jiné)

• Společnost osobám nemohoucím, nemocným 
či jinak omezeným

• Doprovodné služby (návštěva lékaře, úřadu, 
vycházky a podobné)

• Obstarání nákupů (v místě bydliště)
• Další služby mimo výše vyjmenované po 

osobní dohodě

Kontakt:
E-mail: alzbeta.podhrazska@asistence-betty.cz

Tel.: +420 602 207 597

Pečovatelské a asistenční služby
výpomoc v domácnosti

www.asistence-betty.cz

Maškarní bál v Bezděkově

Při posledním dětském maškarním bále jsme se loučili 
slovy: „Za rok opět na viděnou.“  Nevyšlo to! Uběhlo téměř 
třikrát 365 dní, než jsme se mohli opět sejít. O to víc se každý 
těšil, že si zase užije maškarní veselici, zatančí si a zasoutěží. 
A komu nezkřížila cestu na bál nemoc nebo zledovatělá silnice, 
přišel v sobotu 28. ledna odpoledne do vyzdobené bezděkovské 
školy. Kvůli nečekané nemoci se nedostavil objednaný hudební 
doprovod, takže jsme museli rychle hledat náhradní řešení. 
Povedlo se! Díky ochotě a technickému vybavení pana Josefa 
Sudy mladšího se vyhrávalo pro potěchu přítomných celé 
odpoledne. Dětí v maskách se sešlo 38 a přes 50 dospělých. 
Velkou převahu měly tentokrát princezny v doprovodu dvou 
rytířů a také piráti. Zajištěna byla i zdravotnická péče, policejní 
i stavební dozor. Nechyběla tombola a soutěže s odměnami. 
Největší úspěch měla opět „židličkovaná“, ta proběhla ve třech 
kolech. Tombola byla pestrá a bohatá také díky podpoře OÚ 
Hradiště a sponzorům: Truhlářství Karel Čada Bezděkov, 
Vinařství Lahofer Václav Šulc Bezděkov, Čadovi, Šulcovi, 
Rolníkovi, Sudovi a Vladěna Kinská z Bezděkova, Palečkovi 
Nezdřev. O výborné občerstvení se opět postarali bezděkovští 
hasiči a místní pekařky. Školní třída byla vyhřátá a krásně 
nazdobená díky ochotě řady pomocníků. Vše bylo na jedničku 
s hvězdičkou, jak se na školu sluší a patří. Pro ty, kteří setrvali až 
do konce, byla velkou výzvou poslední soutěž. Zazpívat do 

mikrofonu přede všemi nějakou písničku, to chce odvahu. 
Skákal pes přes oves… zaznělo hned v několika verzích. 
Každého zpěváčka jsme odměnili nejen sladkostí, ale 
především velkým potleskem přítomného publika. Navíc dostal 
na ruku svítící náramek, aby jim zářil na cestu domů. Troufám si 
říci, že si všichni přítomní společné odpoledne užili. 
Vypovídaly o tom především usměvavé tváře postupně 
odcházejících malých i velkých účastníků. Věřím, že se nám 
podaří otevřít dveře školy v Bezděkově zase příští rok. Přijďte 
se sami přesvědčit a užít si maškarní rej.

                                                                       Šulcová Olga

Učitele českého jazyka na střední škole

Úvazek: 1,000, nástup: od 1.9. 2023

Požadujeme:  · Vysokoškolské vzdělání, aprobace ČJ a jiné,   
                             dle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
                       · PC gramotnost dobré úrovně
                       · Zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu
                       · Aktivní přístup, samostatnost
                       · Občanskou bezúhonnost, zdravotní                   
                             způsobilost

Nabízíme: 
Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů:

· 12. platová třída, platový stupeň dle praxe, 

· Úvazek 1, 00, tj. 21 hodin přímé + 19 nepřímé práce.

· Smlouva na dobu určitou – zástup za MD

· Systém odborného zapracování

· Pozitivní klima pracovního prostředí

· Podporu v procesu celoživotního vzdělávání

· Příspěvek na penzijní pojištění a stravovaní ve školní 
jídelně

Učitele odborného výcviku, zaměření umělecký 
kovář – zámečník, případně truhlář – umělecký 

truhlář 

Úvazek: 1,000, nástup: od 1.9. 2023

Požadujeme:  · Středoškolské vzdělání ukončené maturitní   
              zkouškou, dle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění
                        · PC gramotnost dobré úrovně
                        · Zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu
                        · Aktivní přístup, samostatnost
                        · Občanskou bezúhonnost, zdravotní 
                             způsobilost
Nabízíme: 
Platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů:

· 10. platová třída, platový stupeň dle praxe, 

· Úvazek 1, 00, tj. 30 hodin přímé + 10 hodin nepřímé 
práce.

· Smlouva na dobu neurčitou 

· Systém odborného zapracování

· Pozitivní klima pracovního prostředí

· Podporu v procesu celoživotního vzdělávání

· Příspěvek na penzijní pojištění a stravovaní ve školní 
jídelně

Bližší informace: ředitel školy Mgr. Zdeněk Tauchen 

                             tel: 773  771  880

Střední škola a Základní škola Oselce
 č.p. 1, 335 46 Oselce přijme pro pracoviště Oselce:

www.nej.cz
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sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488
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Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, email: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází v nákladu  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk vychází 

15.2. 2023, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 3. 2023. Příjem příspěvků do KN č. 3/2023 do 28.2. 2023.                                         

— Koupím hoblovku srovnávačku s  protahem 
a cirkulárku s kolíbkou, jen starší tovární, a řetězovou 
dlabačku tesařskou, tesařský hoblík 25 cm na trámy na 
380V. Tel: 703 680 317.

— Koupím l iš tovou sekačku Mf70 i  v horším 
nepojízdném stavu nebo Terru Vari s nářadím, 
kovadlinu a výheň. Tel: 603 429 372.

— Hledáme pomoc na úklid RD 1x týdně. Tel: 603 455 633
— Prodám palivo - odřezky z pily, cena 278 Kč/prm. 
       Tel: 607 816 548.
— Nabízím 3D FDM tisk z materiálů PLA a PETG do 

rozměrů 20x20x25cm včetně modelování. Tel:721 605 869
— Nabízím doučování matematiky žákům a studentům 

základních, středních a vysokých škol. Vystudovala jsem 
matematiku na UK a lektorské činnosti se věnuji více jak 
10 let. Ozvěte se, budu se těšit. Andrea Malinová,

      774 954 773, malinova.andrea@email.cz.
— Bubeník amatér hledá hráče na společné hraní. Kytara, 

basa, klidně i dechy. Zkušebna u mně v garáži.                 
Tel: 603 701 357  Kasejovice.

Inzerce

Nové knihy:
&  Julie Caplinová: Čajovna v Tokiu
&  Stanislav Češka: Případ českého knížete
&  Ken Follett: Večer a jitro
&  Michaela Klevisová: Čekání na kocoura
&  Hana Marie Körnerová: Andělská tvář
&  Hana Radulićová: Esterčini otcové
&  James Patterson: Volavka
&  Peter Wohlleben: Přírodě na stopě
&  Monika Zgustová: Oblečené k tanci na sněhu

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

Informace z kasejovické knihovny

Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI

  Kasejovice 295
Tel. 723 010 238
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