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

Koutečský rybník v Kasejovicích
prochází proměnou

Koutečský rybník v Kasejovicích
byl naposledy odbahněn před šedesáti
léty a celý vypuštěn v roce 1979. V
současné době je rybník vypuštěn, aby
vysychal a mohlo být odvezeno bahno.
Předmětem této stavební akce je
odbahnění a oprava hráze včetně
výpustního zařízení, oprava opevnění
návodního svahu hráze a výměna již
nefunkční čapové výpusti za otevřený
dvojitý prefabrikovaný požerák s napojením na stávající výpustní potrubí.
Odbahněním rybníka se zvýší jeho
zásobní prostor
V současné době je nádrž rybníka
rovnoměrně zanesena sedimenty o
průměrné hloubce cca 0,5 m. Při
poměrně malé průměrné hloubce rybníka, která činí cca 1 m, se jedná o značnou část původního objemu vody.
Protože sediment zasahuje i pod úroveň dna vypouštěcího potrubí, a tím
zhoršuje kvalitu vody v nádrži. Nežádoucí sediment objemu 2 038,1 m³
bude odvezen. Jeho odtěžením se
zásobní prostor rybníka zvýší z 3 092,1
m³ na 5 130,2 m³.
Oprava rybniční hráze
Rybník je nyní zahlouben v terénu a
hrázové těleso v podstatě není patrné.

Opevnění návodního svahu je tvořené
rovnaninou z kamene, která je ve špatném technickém stavu. Z těchto důvodů bude opevnění rozebrané, kameny
budou uloženy v blízkosti stavby a
zpětně budou využity na stavbu opěrné
zdi.
Po rozebrání a odstranění původního opevnění bude proveden zářez v
tělese hráze. V místě opěrné zdi bude
provedeno lože z betonu a nad ním
betonový základ opěrné zdi. Na tomto
základě bude vybudována opěrná zeď
z kamene. Za opěrnou zeď bude umístěna drenáž, která bude svedena do
výpustního potrubí rybníka. Zbytek
rýhy za opěrnou zdí bude zpětně zasypán zeminou a koruna hráze následně
ohumusována a oseta. Vstup do rybníka bude zajištěn z hráze betonovými
schůdky o šířce 1,3 m.
Výpustní zařízení rybníka
Stávající výpustní zařízení, čap, je
nefunkční a neumožňuje nastavení
úrovně hladiny vody v nádrži. Z těchto
důvodů bude odstraněno a v místě
původního čapu dojde k vybudování
nového výpustního zařízení. Původní
výpustní potrubí bude v délce cca 3 m
rozebráno a odstraněno. Zbývající část
výpustního potrubí zůstane zachována

i s ohledem na to, že potrubí je vedeno
přes soukromé pozemky.
Nově bude mít rybník jako výpustní zařízení otevřený dvojitý prefabrikovaný železobetonový požerák v patě
hráze. Vnější rozměry požeráku budou
0,5 x 0,5 m a výška 1,8 m. Požerák
bude osazen do betonového základu.
Hrazení bude provedeno pomocí dřevěných dluží a ve spodní vrstvě na
návodní straně požeráku budou osazeny česle. Přístup k požeráku bude zajišťovat ocelová nebo dřevěná lávka o
délce 1,2 m a výšce 1,1 m. Výpustní
potrubí bude obetonováno a ojílováno.
Stavební akce za více jak 2 mil.
korun
V měsíci březnu 2020 bylo na tuto
stavební akci provedeno výběrové
řízení. Nejnižší cenu nabídla firma
STRABAG, a. s. ve výši 2 392 999,56
Kč, včetně DPH. Město Kasejovice má
přislíbenou dotaci ve výši 1 925 382
Kč. Dokončení stavební akce je plánováno do konce listopadu 2020.
Marie Čápová, starostka města

Nabízíme několik
posledních míst:
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návrh smlouvy se společností ČEZ
Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o
u m í s t ě n í s t a v b y č . I V- 1 2 0015256/VB04 pro stavbu elektrické
přípojky sítě NN „Kasejovice, PJ, p.č.
223/2 – NN“ a pověřuje paní starostku
k podpisu
— návrh smlouvy se společností ČEZ
Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0015605/1/VB
pro stavbu „Kasejovice, PJ, p.č.
1154/10-NN“ a pověřuje paní starostku
k podpisu
— přidělení zakázky na akci „Oprava
části stropních konstrukcí zdravotního
střediska v Kasejovicích“ – část 1
„Oprava podlahy a stropu v části ordinace lékaře pro děti a dorost“ firmě
STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov – nádraží
74, IČO 25219090 s nejnižší nabídkovou cenou 463 000 Kč včetně DPH,
schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této
smlouvy
— návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Nepomuk o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků, platné od
1.1.2021 do 31.12.2025
— žádost skautského oddílu Junák –
český skaut, středisko Stopa Plzeň z.s.
o povolení pořádání letního skautského
tábora v Přebudově na Maškojc louce
v termínu 4.7. – 2.8.2020
— návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 a pověřuje paní starostku k podpisu
— změny v rozpočtu města Kasejovice
Souhlasí
— s odkoupení části pozemku parc. č.
226/1 v k.ú. Kasejovice od firmy
Coiltronic, s.r.o.
Bere na vědomí:
— žádost SDH Kladrubce o přepracování
smlouvy o dílo na údržbu veřejného
prostranství v k.ú. Kladrubce
— informace paní starostky
—

Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 29. 4. 2020

Rada města Kasejovice schvaluje:
hospodaření Základní školy Kasejovice
za rok 2019, tj. účetní závěrku a
hospodaření za rok 2019, inventarizaci
majetku k 31.12.2019, dokladovou
inventarizaci k 31.12.2019,
inventarizaci pokladní hotovosti a
cenin k 31.12.2019 a hospodaření
s fondy za rok 2019
— návrh Základní školy Kasejovice na
čerpání příspěvku na provoz v roce
2020
— žádost Základní školy Kasejovice o
čerpání fondu investic v částce cca 100
000 Kč na vymalování části školy
— hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2019, tj. účetní závěrku a
hospodaření za rok 2019, inventarizaci
majetku k 31.12.2019, dokladovou
inventarizaci k 31.12.2019, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin
k 31.12.2019 a hospodaření s fondy za
rok 2019
— návrh Mateřské školy Kasejovice na
čerpání příspěvku na provoz v roce
2020
— žádost Mateřské školy Kasejovice o
čerpání fondu investic ve výši 50 000
Kč na asanační opravu zdí a vybílení
šaten u školní jídelny
— pronájem pozemků 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 p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok
s úhradou nájmu zpětně za 3 roky
— vyhlášení záměru doplnění směny
pozemků parc. č. 1547/6 a 1623/6
v k.ú. Kasejovice k již schválené
směně pozemků s firmou P&V
Elektronic, s.r.o.
— dočasné prominutí placení nájmu
z nebytových prostor po dobu
nouzového stavu v souvislosti
s mimořádnými opatřeními proti šíření
koronaviru
—

Nové altánky v Oselcích a Nové Vsi

V rámci projektu „Pořízení odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu
Nepomucko“ byly v měsíci květnu 2020 umístěny v obcích Oselce a Nová Ves
dřevěné odpočinkové altánky.

Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 5. 5. 2020
—

rada schvaluje obnovení provozu
Mateřské školy Kasejovice s účinností od
11.5.2020 za dodržování předepsaných
hygienických a dalších podmínek pro
provoz mateřských škol v období do
konce školního roku 2019/2020,
uvedených v manuálu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení z jednání Rady města
Kasejovice ze dne 13. 5. 2020

Rada města Kasejovice schvaluje:
— čerpání investičního fondu Mateřské
školy Kasejovice ve výši 24 006,40
Kč na zhotovení ochranné zástěny
pro výdejnu obědů ve školní jídelně
Souhlasí:
— s návrhem trasy vodovodní přípojky
k domu čp. 280 na pozemku parc. č.
st. 251/2 v k.ú. Kasejovice
Bere na vědomí:
— nabídky na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace Kasejovice –
obytná zóna Chloumecká“
— návrh společnosti Kanalizace a
vodovody Starý Plzenec, a.s. na
prodloužení vodovodu a kanalizace
v parku v Kasejovicích

Oplocení u bývalé školy
v Bezděkově čp. 41
U budovy čp. 41 v Bezděkově – bývalá škola, je z části nové oplocení. V loňském roce obec Hradiště podala žádost o
dotaci z dotačního titulu Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2019. V červnu minulého roku zastupitelstvo PK rozhodlo o
neposkytnutí dotace, naše žádost však
byla převedena do stavu „náhradník“.
Někteří schválení příjemci odstoupili od
čerpání a došlo tak k uvolnění finančních
prostředků ve výši 150.000 Kč určených
pro náhradníka. Dotace byla v závěru
minulého roku naší obci vyplacena na
základě uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace. V dubnu letošního roku
byla opravena nejvíce poškozená část
oplocení u budovy čp. 41 v Bezděkově.
Byla zcela vyměněna kamenná
podezdívka. V délce 18 m byly vyměněny plotové díly, nová vrátka a byly opraveny přístupové schody. V letošním roce
chceme pokračovat v opravě zbylé části
oplocení.
Mgr. Ladmanová Jaroslava, starostka obce
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Zahorčice - kobyla

Výchozím i cílovým bodem základního okruhu bude náves
vZahorčicích. Zaparkovat je možné v odbočce k zemědělskému
objektu (9). Na zahorčické návsi (1) se nachází kaplička sv. Jana
Nepomuckého a Panny Marie, kříž s letopočtem 1886, pomník
padlým ve světových válkách a panel prvního zastavení naučné
stezky. Na severním okraji Zahorčic odbočíme před restaurovaným křížem z roku 1907 vpravo na asfaltku, která nás přivede
k rybníku V Chalupech (2). Po 140 metrech přijde rozcestí. Asfaltová cesta se stáčí vlevo a pokračuje k vrcholu (3). Zde uvidíme
dvě staleté vitální lípy a žulový šestitunový menhir s vytesaným
křížkem a letopočtem 2017 a na vysokém žulovém podstavci
restaurovaný kříž z roku 1847, který je podle dostupných informací
nejstarším „polním” křížem na Blatensku. Toto místo nabízí pěkný
výhled jižním směrem na Šumavu (včetně obou bavorských

Zdroj: Mapy.cz

Menhir s křížkem (3), Řišťské pahorky, v pozadí Třemšín
Roklanů) a na sever na Třemšín a Štěrbinu v Brdech. Západní
horizont je pak tvořen rozvodím řek Lomnice a Berounky, které je
současně staletou historickou a přírodní hranicí Prácheňského a
Plzeňského kraje. Linie tohoto rozvodí, zvýrazněná v roce 2012
malou větrnou elektrárnou, je jakousi spojnicí mezi Šumavou a
Brdy. Na tomto téměř mystickém místě můžeme načerpat pozitivní
energii.
Po návratu na rozcestí pokračujeme jihovýchodním směrem
po cestě, která prochází krajem lipového lesa. Cesta se vnoří do lesa
k rozcestí (4), před nímž si všimneme vlevo několika urostlých
douglasek se svým náletovým podrostem. Udržujeme jihovýchodní směr a vrch Kobylu po levé ruce. Pak se cesta začne klikatit a
klesat. V místě (5) byl les; dnes je to paseka se zajímavými pařezy a
výhledem na Třemšín. Cesta nás přivede na severní okraj malé
louky, na jehož konci je lesní cesta, kterou se dáme doprava. Budeme procházet lesním tunelem se světlem na konci (6). Nebude to jen
světlo, ale krásný výhled jihozápadním směrem na Šumavu, kostel
Nejsvětější Trojice, Annaberg a kapličku svaté Anny ve Lnářích.

Výhled z bodu (6): bývalá pohodnice, lnářský kostel,
rozvodí Lomnicko-Otavské, Šumava
Dáme se doleva kolem areálu bývalé pohodnice, kam jezdívala svého času herečka Karolína Slunéčková. Pak odbočíme
k rybníku Kobyla. Dál nás cesta vypustí na louku (7), odkud je
možný výhled na rybník Měleč a Blatenskou pahorkatinu. Po
návratu k bodu (6) jdeme dál podél lesa a tam, kde bychom museli

vyjít na pole, odbočíme doprava a přijdeme na velkou louku (11).
Ze západního cípu louky odcházíme cestou střídavě lesem a
oplocenkami. Asi po 10 minutách narazíme na rozcestí, z něhož se
dáme severně. Po 5 minutách - na prvním rozcestí - odbočíme
doleva. Cestou nás vpravo (8) upoutá „ukousnutý” kámen.
U kraje lesa odbočíme vpravo a jdeme severně k dalšímu
východu z lesa. Tam se dáme vlevo a přes areál zemědělského
družstva dojdeme do Zahorčic.
Kdo by chtěl spojit tuto trasu s historicko - naučnou stezkou
„Okolím Lnář”, dojede motoráčkem do Lnář. Z nádraží se dá na
Lnáře a první odbočkou doprava, čímž se ocitne na stezce. Pak už
postupuje podle značek a zastavení (v protisměru).

Ukousnutý kámen (8), květen 2020
Doplnění a odbočení: Od hospody Přístav - zastavení č. 2. vede stezka přes hráz Veského rybníka, za níž zabočuje vlevo
lnářskou čtvrtí Malá Strana. Po pravé straně si na domě čp. 65
všimněte pamětní desky věnované barikádníkům, kteří zde
5. května 1945 odzbrojili německý pancéř. Velitelem barikádníků
byl můj otec Vilém Kurz.
Jakmile vyjdeme ze Lnář, objeví se před námi serpentina,
v jejímž prvním oblouku je výklenková kaplička. Sem přichází
zprava nová asfaltka, u níž byla vedle pamětního kamene vysazena lípa ke stému výročí republiky. Vlevo od kapličky odbočíme
v původním směru luční cestou. Po 250 m uvidíme vpravo malý
rybníček - Kamenec Horní (0) - pojmenovaný podle nedalekého
vrcholu. Pod ním je projektován Kamenec Dolní. Pokračujeme
luční cestou severně, až přijdeme na cestu vedoucí doleva přes
zemědělský areál do Zahorčic.
Po absolvování základního okruhu můžeme ze zahorčické
návsi (1) pokračovat západním směrem k rybníku U Pazderny
(10). Zde se napojíme na závěrečnou část trasy „Z Předmíře okolo
Barochů”, která nás dovede kolem vrcholu Jezbyně (Nesvině) do
Kasejovic.
Jan Kurz, květen 2020
Nashledanou na podzim prostřednictvím tištěného průvodce."
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Kasejovická škola zapisovala
budoucí prvňáčky

Recyklace pomáhá zlepšovat
životní prostředí

V měsíci dubnu probíhal v Základní škole Kasejovice zápis
do první třídy pro školní rok 2020/2021. Na rozdíl od
předchozích let se zápis budoucích prvňáčků uskutečnil
administrativní formou bez osobní přítomnosti dětí a jejich
rodičů. Důvodem byla koronavirová epidemie, která vnesla do
běžného života nemalé komplikace včetně školství. Do první
třídy bylo celkem zapsáno 26 dětí. V současné době řeší škola u
některých dětí žádosti o odklad povinné školní docházky. I tak je
jisté, že v září usedne do školních lavic více jak dvacet prvňáčků.
Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Žáci prvního stupně a deváťáci
se vrátili do školních lavic
Koncem měsíce května dostali žáci prvního stupně možnost
usednout zpátky do školních lavic. I když účast na vzdělávání do
konce školního roku 2019/2020 byla Ministerstvem školství
označena jako dobrovolná, i tak se do tříd prvního stupně vrátila
téměř polovina žáků. Stejně tak se do školních tříd vrátili všichni
učitelé prvního stupně, vychovatelky školní družiny a asistentky
pedagoga.
Ještě dříve se dveře školy otevřely deváťákům, kteří se
mohli přijít připravovat na přijímací zkoušky na střední školy. O
tuto nabídku projevilo zájem devět žáků, kteří se každé úterý a
čtvrtek účastnili vyučovacích bloků z českého jazyka a
matematiky.
Mgr. Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

Jóga Kasejovice (Kasejovice 8)
rozvrh – letní prázdniny
Pondělí:
17 – 18 hod. – hatha jóga začátečníci, senioři
18.10 – 19.10 hod. – hatha jóga
Středa:
18 – 19 hod. – power jóga
Dovolená (zavřeno)
1. - 12.7. a 10. - 14. 8. 2020
Lenka Kavková, tel. 776 388 995

V roce 2019 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů,
skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM
uspořeno 21,6 mil. Gj energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než 332 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplení přispěl
systém tříděného sběru a využití odpadků EKO-KOM ke
snížení emisí o 922 540 tun CO2 ekvivalentu.
Toto potvrzuje přiložené Osvědčení, kde jsou uvedeny
výsledky, kterých dosáhlo město Kasejovice v roce 2019 a tím
přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové
stopy.
Před 50 lety, dne 11. července 1970, předčasně zemřela
paní Božena Honzová ze Zahorčic
rozená Hodková z Metlí.
Rovněž si připomínáme, že před 110 lety, dne 2. června 1910
se narodil její manžel
pan Josef Honz.
Manželé Honzovi společně vybudovali
v Zahorčicích moderní zemědělskou usedlost,
na které úspěšně hospodařili od roku 1934 do roku 1957.
Stále s vděčností vzpomínají syn Josef Honz
a ostatní příbuzní v Zahorčicích, Kasejovicích, Voticích a Písku.

Jen svíci hořící a hezkou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat.

Dne 26. 6. 2020 to jsou již
tři smutné roky,
co nás opustil

Dne 21. června tomu bude 16 let, kdy nás opustil

pan Jaroslav Flandera

pan Jiří Hajný z Kotouně.
Stále s láskou vzpomíná manželka Hela
a děti s rodinami a švagrová Marie

S láskou stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kdo si také
vzpomenou.
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Inzerce
Koupím dřevěné dveře prosklené bez zárubní, pravé.
Tel. 607 067 768.
— Prodám jízdní (horská) kola - dámské a pánské.
Tel. 602 833 827.
— Prodám čtyřplotýnkový elektrický sporák MORA 3102
s pečící troubou. Dále prodám automatickou pračku
Gorenje PS 40-50 na 5 kg prádla. Tel. 605 551 061.
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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 - 19.30
Sobota 11 - 20.30
Neděle 11 - 19.30
Objednávka
na tel: 776 692 390

Srdečně Vás všechny zveme k obnoveným
bohoslužbám v kostele sv. Jiljí
v Budislavicích, které jsou slaveny
pravidelně každou 4tou sobotu v měsíci
od 16 hodin pro věřící
z „tzv. přifařených osad“
Ml. Smolivce, Budislavic, Přebudova,
Kladrubců a okolí.
Příští mši sv. zde bude sloužit pater
J. Špiřík v sobotu 27. června v 16 hodin.

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

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
& Roman Cílek: Zásnuby se smrtí
& David Michie: Dalajlamova kočka
& Lars Kepler: Lovec králíků
& James Patterson: Druhé líbánky
& Hana Whitton: Kateřina Lucemburská
& Jan Bauer: Tajemství alchymistra
& Liv Constantine: Poslední paní Parrishová
& Petra Braunová: Kuba nechce prohrávat
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
OZNÁMENÍ KNIHOVNY:
Knihovna bude v termínu 13. - 14. července 2020 uzavřena
z důvodu konání příměstského tábora.

Myslivecký spolek NEPOMUK
pořádá dne 13. června 2020 od 9 hod.
na střelnici v Nové Vsi u Nepomuka
XVII. ročník závodu ve střelbě
na asfaltové terče
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA NEPOMUK“
Občerstvení zajištěno, pro nejmenší střelce závod
ve střelbě ze vzduchovky.
Srdečně zvou pořadatelé.
Děje se kolem Vás něco zajímavého?
Pořádáte pěknou akci? Povedlo se ve Vaší
obci něco mimořádného?
Zašlete své příspěvky (článek, fotografie) do
Kasejovických novin na email:
knihovna@kasejovice.cz, tel. 602 429 346.
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