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

Zemřel bratr
František Veselý

Město Kasejovice koupilo bývalou vodárenskou
věž u vlakového nádraží

S velkou lítostí oznamujeme úmrtí
našeho dlouholetého člena a zasloužilého
hasiče pana Františka Veselého. Pan
František Veselý zemřel dne 10. dubna ve
věku 85 let.
Členem sboru dobrovolných hasičů
byl dlouhých 60 let. Za celou dobu svého
působení se velmi zasloužil o rozvoj
hasičského sboru v Kasejovicích, kde
léta vykonával funkci starosty sboru. Za
celou svojí hasičskou kariéru obdržel
celou řadu nejvyšších ocenění a
vyznamenání.
Nejvyšší vyznamenání, která obdržel,
jsou:

V bezprostřední blízkosti kasejovické nádražní budovy se nachází objekt bývalé
vodárenské věže, který byl postaven v letech 1897-1899. V minulosti sloužil
k doplnění vody do parních lokomotiv na regionální železniční trati Blatná –
Nepomuk. Již v roce 2008 požádalo město Kasejovice Správu železniční dopravní
cesty o prodej tohoto objektu, neboť nesouhlasilo se záměrem vlastníka se zahájením
demoličního řízení z důvodu špatného technického stavu a nepotřebnosti pro dráhu.
O té doby probíhalo s dotčenou státní institucí jednání. V roce 2014 jednalo město
Kasejovice i s Národním památkovým ústavem ohledně prohlášení objektu za
kulturní památku. Bývalý vlastník však neprojevil zájem.
Téměř po dvanácti letech, ke konci roku 2019, bylo vládou České republiky
rozhodnuto o prodeji objektu městu za cenu 7 000,- Kč. Stavebně-technický stav
objektu je velmi špatný. Střecha nad objektem je propadlá, krov s latěmi prohnilý,
chybí klempířské prvky a hromosvod. Stavba navíc ohrožuje bezpečnost obyvatel
a chodců pohybujících se poblíž vlakového nádraží.
Z těchto důvodů se město Kasejovice v letošním roce rozhodlo požádat Plzeňský kraj
o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby
obcí“. V první etapě plánujeme urychleně odstranit havarijní stav tohoto objektu a v další
etapě má město v plánu pokračovat s opravou vnitřních prostor a venkovních omítek.
Ze sdělení Národního památkového ústavu v Plzni vyplývá, že se jedná o jedinou
drážní vodárnu na území Plzeňského kraje navrženou na prohlášení za kulturní
památku. Město Kasejovice má zájem o obnovu vnitřních prostor vodárenské věže
a zřídit v nich výstavní expozici pojednávající o trati Blatná – Nepomuk.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Medaile za příkladnou práci – 1969
Medaile za zásluhy – 1980
Čestné uznání federálního výboru
SPO – 1984
— Medaile za mimořádné zásluhy –
1993
— Řád svatého Floriána –1998
— Titul Zasloužilý hasič – 2001
—
—
—

V Kasejovicích vedl bratr František
Veselý celou řadu let kolektiv mladých
hasičů, dále byl starostou okrsku
Kasejovice a členem okresního výboru
SPO Plzeň – jih.
Poctivost, pracovitost, odbornost
a kamarádský přístup – to byly vlastnosti,
pro které byl František velmi váženým
člověkem ve všech generacích kasejovických hasičů.
Ztratili jsme vzácného člověka,
přítele, rádce a kolegu. Čest jeho
památce.
S úctou kolektiv Sboru dobrovolných
hasičů Kasejovice

V Kasejovicích přibyly kontejnery na kov
Od začátku letošního roku jsou
v Kasejovicích občanům k dispozici
kromě kontejnerů určených k odkládání
papíru, skla a plastů rovněž dva
kontejnery na kov. Jeden z kontejnerů je
umístěn vedle samoobsluhy COOP
a druhý v dolní části města, u bytovek
u hřiště. Kontejnery mají šedou barvu,

disponují objemem 1 550 l a oba byly
zapůjčeny společností EKOKOM a.s.
Kontejner u samoobsluhy byl naplněn již
po třech měsících.
Celkem je v Kasejovicích a spádových
obcí rozmístěno 23 plastových kontejnerů
o velikostech 1,5 m³ – 3,2 m³, z toho od
společnosti EKOKOM a.s. devět

kontejnerů. Tato společnost částečně
městu hradí náklady spojené s tříděním
komodit typu sklo, papír a lepenka, plast,
kov a kompozitní obaly (nápojové
kartony). Za rok 2019 činila tato odměna
pro město Kasejovice 165 529 Kč.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice
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Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 25. 3. 2020

Rada města schvaluje:
— změnu odpisového plánu Základní
školy Kasejovice pro rok 2020
— rozdělení zisku Základní školy
Kasejovice z roku 2019 do fondů –
80 % do rezervního fondu a 20 % do
fondu odměn
— změnu odpisového plánu Mateřské
školy Kasejovice pro rok 2020
— rozdělení zisku Mateřské školy
Kasejovice z roku 2019 do fondů –
80 % do rezervního fondu a 20 % do
fondu odměn
— žádost Mateřské školy Kasejovice o
čerpání investičního fondu ve výši
12 000 Kč na opravu radiátoru a
hlavice ve školní jídelně
— vyhlášení záměru pronájmu pozemků
s jejich následným odkupem – parc. č.
245/9 o výměře 45 m2 a část parc. č.
245/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú.
Podhůří u Nepomuka
— poskytnutí finanční dotace ve výši
10 000 Kč Základní organizaci
Českého svazu chovatelů Kasejovice
z Programu neziskových organizací
2020 na pořádání tradiční výstavy
drobného zvířectva a veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kasejovice
— přidělení individuální neinvestiční
dotace z rozpočtu města Kasejovice
Diakonii Broumov, sociální družstvo
Husova 319, Velká Ves, ve výši 10
000 Kč na zajištění provozních
nákladů a veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kasejovice
— aktualizaci provozního řádu dětského
hřiště v Kasejovicích
— vybudování nové vrtané studny
v Podhůří pro zásobování stávající
vodárny na návsi v Podhůří

Souhlasí:
— s výsadbou stromů dle žádosti p. xxx
na pozemku sousedícím se zdí
hřbitova v Kasejovicích

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Nesouhlasí:
— s vyhlášením konkursního řízení na
obsazení místa ředitelů škol po
uplynutí šestiletého období

pan Květoslav Weiss

Dne 16. května 2020 je to již šest let,
co nás opustil můj manžel, tatínek
a děda
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie, syn Martin a
syn Ondřej s Luckou a Stelinkou

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování
nabídek na stavební práce projektu
„Odbahnění a oprava rybníka
Koutečský – p.č. 1155 v k.ú.
Kasejovice“ ve složení: Ing. Marie
Čápová, Ing. Václav Jakubčík a
zástupce společnosti Universal
Solutions, s.r.o. Písek
— komisi pro inventarizaci knihovního
fondu obecní knihovny v Kasejovicích ve složení: Veronika Tesařová,
Mgr. Štěpánka Löffelmannová a
Dana Matějovská
Bere na vědomí:
oznámení p. xxx o výpovědi
z nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku parc. č. 682 v k.ú. Polánka u
Kasejovic k 31.5.2020
— žádost společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. o přehodnocení výše finančních
náhrad za zřizování věcných břemen
na nemovitostech ve vlastnictví města
Kasejovice
— informaci společnosti Kanalizace a
vodovody Starý Plzenec, a.s. o
plánované výměně prošlých
vodoměrů v Kasejovicích
— informaci o průběhu jednání ve věci
prodeje pozemku parc. č. 1540/1
v k.ú. Chloumek u Kasejovic
— záměr umístění orientačního
ukazatele rychlosti projíždějících
vozidel na silnici č. I/20
v Kasejovicích

Sběrný dvůr
je využíván naplno

—

Před šesti lety se městu Kasejovice
podařilo za přispění dotace vybudovat
sběrný dvůr a zahájit jeho činnost. Kapacita
sběrného dvora je koncipována na 80 tun
celkového odpadu ročně. Zpočátku mělo
město obavy, zda tuto kapacitu naplní, ty se
však za velice krátkou dobu potvrdily jako
zbytečné. Po pěti letech se produkce
odpadů v Kasejovicích rapidně navýšila.
Největší nárůst byl zaznamenám v
produkci objemného odpadu, kde se od
roku 2014 tato produkce navýšila více než
třikrát (viz tabulka).
Město Kasejovice upozorňuje občany,
že sběrný dvůr přijímá pouze odpady
roztříděné na jednotlivé komodity.
V žádném případě není možné ve sběrném
dvoře ukládat směsný komunální odpad.
K tomu není sběr určený.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Produkce komunálních odpadů za období 201 3-2019 v Kasejovicích
Komodita/rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

směsný kom. odpad
objemný odpad
sklo
plasty
papír a lepenka
kompozitní obaly
(nápojové kartony)

171,205
15,550
16,957
14,028
6,074
0,171

159,429
15,560
17,147
18,890
8,569
0,062

176,632
19,630
18,833
18,854
10,310
0,136

178,547
34,670
22,535
20,460
10,030
0,180

179,686
47,550
24,045
21,133
10,870
0,167

185,261
46,030
21,729
22,215
11,470
0,171

189,593
51,82
21,126
23,604
12,03
0,816

Pozn. Nejsou zde uvedeny další komodity jako např. nebezpečný materiál, kovy, dřevo, stavební suť, pneumatiky,
elektrospotřebiče, velké spotřebiče a další na zpětný odběr.
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Objevujme krásy svého okolí
V této koronavirové době, kdy
nesmíme do zahraničí, máme jedinečnou
příležitost seznámit se blíže s místy, kde
žijeme a jejich okolím. O tom, že své okolí,
na rozdíl např. od Jadranu a jiných
vzdálenějších míst, mnozí z nás neznají,
mne nedávno přesvědčila sousedka: „Když
nemohu za vnoučaty, zajela jsem do Lnář.
Ty rybníky v okolí - no nádhera”,
rozplývala se. „To bys nevěřil!”
Jak je krásně v našem kraji pahorků,
rybníků a zajímavých kamenných
útvarů, zejména v současném období
pampeliškových strání, mne nikdo
nemusí přesvědčovat. Během posledních
12 let jsem nafotografoval kolem 600
rybníků do trilogie „Rybníky na
Blatensku” a přes 20 kamenů do knihy
„Čertovy kameny na Blatensku” a při té
příležitosti prochodil historické
Blatensko křížem krážem. Za historické
Blatensko je v tomto pojetí pokládáno i
Kasejovicko a Hvožďansko, kteréžto
oblasti dnes spadají do krajů Plzeňského
a Středočeského. Všechny tyto
podoblasti mají co nabídnout.
Řekl jsem si, že se podělím o své
zážitky. V čase uvolňujících se opatření

proti koronavirové nákaze jsou
doporučovány individuální vycházky do
přírody mimo hlavní turistické oblasti.
Blatensko tuto podmínku splňuje, neboť
zatím leží, dosud zcela neobjeveno,
v turistickém stínu. Ke spolupráci jsem
přizval autora textu zmíněné trilogie prof. Jiřího Sekeru. Společně jsme pro
Vás vybrali několik pěších tras jak
v blízkosti Kasejovic, tak i ve
vzdálenějších lokalitách Blatenska.
Jedná se o polodenní výlety 5-15 km,
určené pro individuální, nebo rodinnou,
především pěší turistiku. Některé jsou
sjízdné i na kole, i když bude nutné místy
kolo vést. Trasy vedou z větší části po
neznačených cestách, někdy i necestách.
Ke každé trase je přiložena mapka
s vyznačením trasy, popis trasy a
fotografie zajímavostí, které stojí za
povšimnutí. Většinu popisovaných tras
jsem si znovu prošel, neb krajina
doznává změn: rybníky se ruší,
vysychají, nové se budují, komunikace
bývají přerušovány soukromými
p o z e m k y, p ř i b ý v á e l e k t r i c k ý c h
ohradníků, lesních oplocenek, kde byl
les, je dnes paseka…

Podrobnější informace, jakož i
inspirace k dalším vycházkám, naleznete
v jednotlivých dílech „Rybníků na
Blatensku”. Kromě knihkupectví
v Blatné, které je již znovu otevřeno, si
jednotlivé díly můžete objednat
telefonicky na č. 774 401 432. K předání
dojde dle současných hygienických
podmínek na dohodnutém místě, nebo
Vám budou zaslány poštou. Kdo si
telefonicky zakoupí všechny 3 díly, nebo
celkově 3 výtisky kteréhokoli dílu,
dostane ode mne jako bonus knížku
„Čertovy kameny na Blatensku”.
Nechci si připisovat výhradní
znalost zdejšího kraje. Naopak - berte mé
návrhy jako výzvu. Budu rád, když
každý, kdo ví o zajímavosti ve svém
okolí, přijde se svou troškou do mlýna.
Navrhnout můžete jak celou trasu, tak i
jen upozornit na to, či ono zajímavé
místo. Případně mne kontaktujte na
(jan.kurz@tiscali.cz nebo přes redakci
Kasejovických novin) a trasu pak dáme
dohromady společně.
Příjemné zážitky z toulek nejen
kolem rybníků přeje
Jan Kurz

Z Předmíře okolo
Barochů
Výchozím i cílovým bodem je
náměstí v Kasejovicích - u kostela sv.
Jakuba. Okruh povede ve směru
hodinových ručiček po modré značce do
Zámlyní, neznačenou trasou z Předmíře
k Zahorčicím, dále okolo mlýna u
Barochů k úpatí Jezbyně (správně
Nesvině) a po červené značce zpět do
Kasejovic. Bez odboček k zajímavostem
má trasa cca 13 km, ale pokud
absolvujeme všechny doporučené
zajímavosti, musíme cca 2 km připočítat.
Vy d á m e s e m o d ř e z n a č e n o u
Svatojakubskou cestou směr Újezd.
Prvním zastavením s odbočkou z modré
značky je židovský hřbitov. Více o něm
pojednává popis naučné stezky
„Putování za kasejovickým zlatem” (2).
Pokračujeme k Újezdu u Kasejovic.
Před prvním plotem s modrou
turistickou značkou je vpravo houština zrušený Klečkův rybníček (3). Naproti
němu je za plotem křížek z roku 1833.
Újezdem procházíme kolem kaple sv.
Václava přes upravenou náves
s dětskými a společenskými atrakcemi.
Míjíme návesní rybníčky Hořejšák vpravo a Dolejšák - vlevo (4). Třetí
rybníček v Újezdě - Panuškův - zřejmě

Zdroj: „Mapy.cz"
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neuvidíme, neboť se nachází na soukromém pozemku.
Modrá značka nás vyvede z Újezda na hlavní silnici a dále
směrem ke křižovatce Lnáře, Předmíř a Mladý Smolivec. Ještě než
ke křižovatce dojdeme, objeví se vlevo lesní porost, který dělí
silnici od hráze Újezdského rybníka. Zde se rozhodneme, zda
budeme pokračovat po silnici. nebo sejdeme vlevo na louku, a
půjdeme po hrázi, což je zajímavější, ale pozor! Na konci hráze je
asi metr hluboký nepřemostěný betonový bezpečnostní přeliv. Za
současného suchého počasí jím voda neodtéká; je možno jej překonat po kamenech v korytě pod ním. Za hrází se sejdeme s modrou značkou a pokračujeme do Zámlýní. O Újezdském rybníku se
říká, že má nejchutnější ryby. Asi proto, že do něj přitéká voda
z pramene, který vyvěrá pod kapličkou sv. Vojtěcha v Boučku.
Z Újezdského rybníka vytéká Křemešnický potok, který podtéká výše zmíněnou křižovatku. V minulosti napájel další, dnes už
zrušený, rybník - Malý Újezdský. O něm se říká, že byl 366-tým
rybníkem lnářského panství za Svéérts-Sporcků, kteří byli pověrčiví, a proto jej napouštěli jednou za 4 roky - v roce přestupném.
Ocitáme se uprostřed vsi Zámlýní u kaple s křížem a rozcestníkem. Dříve, než opustíme modrou značku a dáme se na
Předmíř, podíváme se na Zámlyňský rybník - ještě 100 m po
modré značce (7). Vrátíme se k rozcestníku a 150 m od něj směrem na Mladý Smolivec, za posledním stavením vpravo, uvidíme zajímavý kámen - zkamenělou krávu. Do ní byl podle pověsti zaklet zlý dráb velkostatku, když ztloukl ženu, která chtěla při
robotě nakojit své dítě (6).
Za Předmíří odbočíme vpravo (8) na vozovou cestu. Cesta
se po 550 m stáčí (9) doprava k Hornímu Mlýnu a v našem, tedy
jižním směru, už pokračuje jen jako vyšlapaná pěšina na kraji
louky. Z tohoto místa se nejprve zajdeme podívat 300 m vlevo
podél stromy porostlé vodoteče na nově založený rybník Sychrů
(10). V rybníce byl zbudován ornitologický ostrůvek se zajíma-

lesa (12). Průchodem přijdeme k rybníčku Jeleňák. Tento rybníček
sice slouží k napájení lesní zvěře, ale jméno má po p. Jelínkovi,
který jej spolu s dalšími dobrovolníky zbudoval.
Po návratu k zarostlé cestě pokračujeme podél ní dál loukou. Asi po 350 m uvidíme vlevo mysliveckou kazatelnu, u níž
se projektuje další rybníček - Syslík - podle živočicha, který se
tu v minulosti hojně vyskytoval. Po dalších 300 m přijdeme na
asfaltovou cestu ze Zahorčic k Barochům a uvidíme další rybníček „U Pazderny” (13), od něhož je vidět Šumava. Dáme se
asfaltkou doprava a přijdeme k bývalému mlýnu U Barochů
(14). Manželé Otřísalovi, kteří v něm dnes bydlí, jej zrekonstruovali na obytné stavení s nádherným barokním štítem a z mlýnského rybníčku udělali parkové jezírko.
Vzpomínám si na posledního mlynáře - pana otce Františka
Boušeho. V šedesátých letech mi vyprávěl o dvou Vlasovcích,
kteří se k němu v květnových dnech roku 1945 uchýlili. Divil se,
jak byli šikovní - dokázali si leccos ušít, dokonce i boty. Chtěli se
dostat k Američanům. Den po jejich odchodu přijel k mlýnu
ruský transportér. Vystoupil z něj důstojník se skupinou vojáků:
„Máš tu Vlasovce”, obořil se na pana otce. „Nemám, včera odešli”, odpověděl pan otec. Na to důstojník poslal vojáka pro
kanystr. „Teď mi to tu podpálí”, pomyslel si pan otec. Místo toho
důstojník rozkázal: „Daj čaše”, a když byly na stole, nalil do
nich z kanystru vodku. „Tak na maršála Stalina”, pozdvihl číši
pan otec. „Ne”, zařval důstojník, „na generalissima Stalina!”
Po čase dostal pan otec od jednoho z těch dvou Vlasovců
dopis z Kanady. Druhý zůstal nezvěstný.
Vedle mlýna stojí lípa, kterou pan otec zasadil, když se
vrátil z první světové války.
Od mlýna Barochů přijdeme na hlavní silnici a dáme se
doleva. Po 180 m odbočíme vpravo loukou k myslivecké kazatelně a dále podél lesa vlevo přijdeme na lesní cestu. Ta nás

Zajímavý kamenný útvar v rybníčku Sychrů

Bývalý Barochův mlýn se stoletou lípou

vým seskupením kamenů. Na konci hráze je naučný panel, kde
se o rybníku dozvíte víc. Nad rybníkem se nachází přírodní
rezervace „Pastvina u Zahorčic”, zajímavá výskytem chráněných rostlin, jako např. hořec hořepník, upolín nejvyšší, prstnatec májový a hladýš pruský. Zachovejte se jako ochránci přírody
a nehledejte zmíněné rostliny. V době Vaší návštěvy nemusí
zrovna žádná z nich kvést a pokud byste procházeli lokalitou,
mohli byste mnohé z nich zničit.
Po návratu od rybníka Sychrů k bodu (9) pokračujeme, krajem
louky k místu, kudy vedla v našem směru cesta, která ale zarostla
trním, protože nebyla využívána. Musíme ji obcházet po sousedních loukách. V tomto období jsou to pampeliškové pláně, což je
úchvatné. Procházíme kolem menhiru, který připomíná dobšického
Mužíka (11). V místě, kde cestu podtéká další vodoteč, je projektován ekologický rybníček Zaječí, přičemž cesta, po níž jdeme, bude
tvořit jeho hráz. Vpravo nás zaujmou dvě terasovité řady kamení.
Zřejmě šlo o cestu, která stejně, jako ta, po které jdeme, přestala být
používána a zarostla. Dáme-li se po překročení vodoteče vlevo
loukou vzhůru, objeví se po 160 m kameny lemovaný průchod do

dovede na červenou značku (15). Z tohoto místa je pěkný
výhled na Veský rybník a část Lnář.
Kdo je syt romantiky cestou-necestou, dojde po červené
značce bez dalších zastávek do Kasejovic. Komu romantika
ještě nestačila, pokračuje dál stejným směrem (tečkovanou
trasou) vyjetými kolejemi k travnaté lesní cestě. Tou se dá
doprava, neopouští les, a po 200 m se mu na pravé straně objeví
malý rybníček. (Poznávací znamení: pod hrází rybníčku je malá
paseka a na jejím konci seník). Rybníček je z větší části vyschlý
a slouží černé zvěři jako kaliště. Od rybníčku musíme pokračovat dál stejnou cestou, která se postupně rozplývá. (Většina
ostatních cest v okolí rybníčku, zakreslených v mapách, již
neexistuje). Pokračujeme tedy dál do kopce a narazíme na kolmou lesní cestu. Ta nás vpravo dovede na červenou značku.
Můžeme ale dále pokračovat původní cestou-necestou přímo do
kopce a přijdeme na vrchol Jezbyně, kde se nachází telekomunikační věž (16). Z podvrcholu vede severozápadním směrem
cesta k červené značce.
Jan Kurz
(Další náměty k vycházkám na www.kasejovice.cz)
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Jarní tradice v Bezděkově trochu jinak

Z různých stran se k nám dostávají
informace o koronavirové infekci,
opatřeních, omezeních, zákazech
a povinnostech. Tato situace tvá už od
poloviny března letošního roku
a překazila nám několik akcí, na které se
každý těšil a které k jarním měsícům
neodmyslitelně patří.
Nejdříve to byly v první polovině
dubna velikonoční svátky. Věřící
prožívají vždy tyto dny s velkou
pokorou, obdivem a vděčností. Místo
návštěvy kostelů a bohoslužeb
oslavovali se svými nejbližšími a
sledovali obřady v televizi nebo
poslouchali rozhlas. Velikonoce si řada
dětí neumí představit bez tradičního
křístání a obchůzky po vesnici. Tato letitá
tradice byla v ohrožení, ale jen do chvíle,
kdy večer na Zelený čtvrtek se rozlétla
SMS zpráva, že se křístat bude. Díky za
tento nápad a záchranu tradice!
Časy byly určeny stejné jako vždy –
na Velký pátek šestá ráno, poledne a šestá
večer a naposledy se vsí rozléhal zvuk
křístaček v šest ráno na bílou sobotu.
A jak to vlastně probíhalo? Kdo chtěl,
vzal křístačku, vykouknul z okna,
balkonu nebo vyšel před vrata a s úderem
celé začal křístat. Tentokrát si přišly na
své nejen děti. Do akce se zapojila řada
dospěláků, kteří se po několika desítkách
let vrátili do klučičích let. V každém
koutě a uličce ve vsi se vždy našel
alespoň jeden příznivec této tradice.
Takže naslouchat přibližně pět minut
známému rachtavému zvuku mohl
v Bezděkově každý. Fotografie
zachycuje pohled do vsi a také unikátní

kousek – křístačku, na kterou
bezděkovští kluci křístali třeba už v roce
1922. Zarachtala si teď po mnoha letech
odpočinku někde v bedně ve skříni.
Věřím, že řada z vás si nenechala ujít ani

pletení pomlázky, barvení vajíček,
výzdobu domácnosti a další velikonoční
zvyklosti.
Poslední dubnový den bývá vždy na
návsi rušno. Připravit, ozdobit a postavit
májku není totiž zrovna jednoduchá věc,
a tak je každá nabídnutá ruka a pomoc
dobrá. Za normálních okolností se
dospěláci zapojí a děti po ozdobení
májky pentlemi mohou pozorovat, jak se
pomalu narovnává a stoupá k nebi.
Fandí, aby se vše podařilo a májka mohla
opět na rok čnít nad střechami domů jako
symbol jara, k oslavě nejkrásnějšího
měsíce v roce – Máje – měsíce května.
Vše kvete, raší, slunce příjemně hřeje a
stoupá výš nad obzor, jako ta májka,
která má zajistit pro vesnici požehnání.
Letos bylo ale vše jinak. Zdobení a
stavění máje na návsi se nekonalo a ani
velký oheň za vsí, který všichni známe
jako pálení čarodějnic, nehořel. Mnozí si

vždycky jistě u ohně vychutnávali po
dlouhé zimě svého prvního opečeného
buřtíka. Tento rok asi hořelo jen několik
malých ohníčků na dvorku či zahradě,
abychom o tu chutnou večeři nepřišli. Na
prostranství u parku plápolají ve větru
barevné stuhy symbolicky ozdobené
májky. Takže můžeme říci, že snad i tato
tradice se v malé míře uskutečnila
a oslavila.
Rouška se v posledních dvou
měsících stala také takovou tradicí, která
se týká každého z nás a kterou jsme
povinni dodržovat. Věřím ale, že tato
situace brzy pomine a tradice nošení
roušek nestihne napevno zakořenit
v našich životech. Přeji všem pevné
zdraví a hodně sil a trpělivosti.
Šulcová O.
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Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
Pronajmu větší byt 2+0 v Kasejovicích. Tel.724 181 001
Prodám travní sekačku zn. REFORM (Rakousko), lišta
150 cm. Prodám náhradní díly na osobní automobil zn.
Žuk. Tel. 603 393 517.
Koupím dřevěné dveře prosklené bez zárubní, pravé.
Tel. 607 067 768
Prodám jízdní kolo pro věk cca 10 let. Tel. 606 095 228.

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

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - pátek 11:30 - 19:30
Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 20:00
Objednávka
na tel: 776 692 390

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell - typu
Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219 Kč/ks.
Prodej: 26. 5. a 25. 6. 2020
Kasejovice - u fotbal. hřiště – 14.40 hod
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9-16 hod., tel. 601 576 270,
728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz
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Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
& Laura Madeleine: Cukrářova dcera
& Kate Mortonová: Tajemství letního odpoledne
& Nora Roberts: Tanec bohů
& Ivanka Devátá: Džungle v kuchyni
& František Niedl: Růže a lev
& Simon Brett: Dcera svrženého krále
& Jan Bauer: S cejchem vraha
& Petra Braunová: Ztraceni v čase
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

Do sběrného dvora patří
i jedlý tuk a olej
Téměř dva roky mohou občané Kasejovic využívat ve
sběrném dvoře možnost ukládání jedlých olejů a tuků. Před
jejich odvezením do sběrného dvora je nutné, aby byly uloženy
do plastového obalu. Chtěli bychom touto cestou občany
požádat, aby oleje a tuky nevylévali do splaškové kanalizace,
neboť v čistírně odpadních vod způsobuje tato komodita správci
nemalé komplikace.
Marie Čápová, starostka města Kasejovice

Všechny informace o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Kasejovice jsou uvedeny
v Obecně závazné vyhlášce města
Kasejovice č.1/2019, která je zveřejněna
na internetových stránkách města
www.kasejovice.cz
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