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Poděkování čestného občana
Kasejovic Charlese Strassera
V roce 2020 město Kasejovice
vyznamenalo několik osob, jedním
z vyznamenaných byl Charles Strasser.
V květnu 1945 se zúčastnil
v rámci akcí Československé
obrněné brigády jako motospojka
velitelství obrněné brigády
v Žinkovech na motocyklu Ariel
osvobozování Prácheňska.
Obrněná brigáda přijela do
Kasejovic 22. května a vystřídala
jednotky americké armády, poté její
příslušníci střežili demarkační čáru
od Nepomuka do Sedlice.
Jakožto válečný veterán a zároveň pamětník osvobození
Kasejovic byl Charles Strasser pozván na oslavy osvobození
v roce 2020, při kterých měl být vyznamenám čestným
občanstvím. Vzhledem k epidemiologické situaci byly oslavy
zrušeny a vyznamenání putovala k oceněným poštou.
Zde přikládáme překlad dopisu, kterým Charles Straser
reagoval na doručené vyznamenání:
Drahá paní starostko Čápová,
je to skvělé privilegium mít tu čest být oceněn čestným
občanstvím města Kasejovic. Bylo to naprosto neočekávané
oznámení, které došlo 76 let poté, co jsem přijel do Kasejovic
jako osmnáctiletý voják ze samostatné obrněné brigády
(součást Britské armády). Kasejovice byly prvním městem,
kam náš motocyklový výsadek přijel spolu s konvojem padesáti
obrněných vozidel. Byla to pro mě skvělá příležitost, stejně
jako pro Vaše město, které trpělo šesti lety okupace a bylo nyní
osvobozováno.
Naneštěstí kvůli epidemii jsem nemohl být přítomen
ceremonii předávání cen. Mezitím jste byli tak laskaví a poslali
mi certifikát čestného občanství a pamětní medailon. A já se
nyní těším do budoucna, až navštívím Kasejovice při oficiálním
ceremoniálu. Mezitím v emailu přikládám fotografii s medailemi z 2. světové války.
Přeji Vám vše nejlepší a zdravím Vás s vděčností.
Charles Strasser
O Charlesi Strasserovi pojednává i text z Wikipedie, který
byl redakcí KN doplněn několika podrobnostmi:
Charles Gad Strasser (* 23. dubna 1927 Charod) je český
válečný veterán, profesionální fotograf a filantrop. Je jedním
z Wintonových dětí. Narodil se v kibucu Bet Alfa. V jeho
čtyřech měsících se rodina přestěhovala do Československa, a
usadila se v Teplicích. V listopadu 1938 se v rámci evakuačních
transportů židovských dětí Nicholase Wintona dostal do
Spojeného království, kam se povedlo uprchnout i jeho rodině.
V roce 1944 vstoupil dobrovolně do Československé armády
ve Spojeném království. Byl zařazen do Československé samostatné obrněné brigády, účastnil se bojů u francouzského Dunkerku.
Byl členem československé delegace tribunálu soudícího
válečné zločince v Norimberku jako překladatel předsedy

Nová obytná zóna v Kasejovicích
Město Kasejovice připravuje projekt „Obytná zóna
Chloumecká“ pro výstavbu 15 ti rodinných domů. Výměra
plánovaných stavebních parcel je v rozsahu 790 m2 – 1366 m2.
V současné době je již vydáno stavební povolení pro výstavbu
infrastruktury (vodovodní a kanalizační řad, plynovod a
veřejné osvětlení včetně přípojek). Následně bude vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele této stavby. Jakmile bude známa
konečná cena za stavbu inženýrských sítí, Zastupitelstvo města
Kasejovice stanoví prodejní cenu za 1 m2 stavební parcely.
Předpokládáme, že v polovině letošního roku bude
vyhlášen záměr prodeje stavebních parcel a stanoveny
podmínky včetně ceny. Veškeré informace budou zveřejněny
na webových stránkách města Kasejovice www.kasejovice.cz.

Fotograﬁe z fotoarchivu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

československé delegace Bohuslava Ečera. Osm měsíců
připravoval dokumenty pro převoz zajatých důstojníků SS do
Československa a Polska, aby tam mohli být souzeni.
V civilu se živil jako profesionální fotograf a také se
věnoval investicím, které mu umožnily stát se jedním z nejbohatších mužů Anglie. Věnuje se i charitě.
V červnu 2000 ho britská královna Alžběta II. za jeho
celoživotní charitativní činnost vyznamenala Řádem britského
impéria. V roce 2012 obdržel Záslužný kříž ministra obrany
České republiky III. stupně.
-rkn-

Duben 2021

Usnesení z jednání Rady
města Kasejovice
ze dne 24. 2. 2021
Rada města Kasejovice schvaluje:
kritéria pro odměňování ředitelů ZŠ
a MŠ Kasejovice, zřízených městem
Kasejovice
— vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 106/5 o výměře 146 m2 v k.ú.
Újezd u Kasejovic
— Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění
veřejného osvětlení č. 273004V002 s
ČEZ Energetické služby, s.r.o. a
pověřuje paní starostku k podpisu
— návrh Příkazní smlouvy s firmou
Universal Solutions, s.r.o. Písek za
účelem zpracování a podání žádosti o
dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na výstavbu infrastruktury
v obytné zóně Chloumecká a
pověřuje paní starostku k podpisu
— změny v rozpočtu města Kasejovice
Souhlasí:
— s umístěním optické sítě pro
vysokorychlostní internet v lokalitě
Chloumecká a okolí včetně obytné
zóny Chloumecká v Kasejovicích a
bere na vědomí nabídku společnosti
Arenis, s.r.o. Spálené Poříčí,
provozující síť Internet Hned
Neschvaluje:
— návrh darovací smlouvy předložený
Ing. Vilémem Vítovcem (dárce) na
část pozemku parc. č. 963/20 v k.ú.
Kasejovice
Bere na vědomí:
— návrh Plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizace v majetku
města Kasejovic, zpracovaný
společností Kanalizace a vodovody
Starý Plzenec, a.s.
—

Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.

10. dubna uplynul rok,
co nás navždy opustil
pan František Veselý z Kasejovic.
Vzpomíná Milan a Věra s rodinami
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Kasejovice může za rok
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 7,12 t. Na každého obyvatele tak
připadá 5,53 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k
úspoře produkce CO2 o 84,97 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? Je to 33 ks!
Nebylo nutné vytěžit 4 174,21 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 157 krát.
Došlo také k úspoře 42 970,17 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
42 971 krát. Podařilo se recyklovat 4 095,51 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 168 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 144,55
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 25 699 1€ mincí, nebo
178,57 kg hliníku, který by stačil na výrobu 11 905 plechovek o
objemu 0,33 l.

Poznejte Blatensko
- 2. část
Třičtvrtě roku uplynulo od vydání
první části brožury „Poznejte Blatensko”. Brožura doporučovala kratší
okružní výlety 5 - 15 km tak, aby to bylo
v souladu s požadavky tehdejší epidemiologické situace. Předpokládal jsem, že
brzy dojde k uvolnění cestování a poklesne zájem o místní turistiku. Proto jsem
s pokračováním popisu tras po Blatensku
vydáním druhé části nespěchal. Situace s
omezením cestování se však neměnila,
ba právě naopak. Současná, stále se
zpřísňující hygienická opatření, mne
inspirovala k sestavení druhé části brožury. Dalším důvodem bylo to, že jsem
při toulkách (s manželkou a fotoaparátem) objevoval další zajímavá a liduprázdná místa našeho kraje.
V druhé části brožury zůstala zachována zásada okružních výletů 5 - 15 km
po převážně neznačených, nebo zaniklých cestách. Každá trasa je popsána
slovem, mapou i fotografiemi na dvoustraně tak, aby její sledování v terénu
bylo co nejpohodlnější.
Při podrobnějším poznávání dalších
oblastí jsme si uvědomovali fenomén
zániku krásných historických cest oblo-

žených kameny, svezenými našimi předky z polí. Je logické, proč tyto cesty zanikají - jsou příliš úzké pro současnou
techniku. Proto zůstávají nepoužívány a
zarůstají trním. Nové „cesty” bývají
vyježděny v sousedících polích a lukách.
Jsou tu i příkladné vyjímky, jako např.
cyklostezka mezi Mečichovem a Čečelovicemi. Mezi Doubravicí a Milčicemi se
obnovuje cesta obložená
“maxikameny”. Tato cesta, která obsahuje i historický kamenný můstek přes
Brložský potok, již byla vymazána z
turistické mapy. Přesto jde jedna z tras
právě po ní. Bylo by dobré, kdyby se do
toho vložil památkový ústav a některé z
cest zapsal mezi památkově chráněné
nemovitosti a vynaložil prostředky na
jejich obnovu. Např. jako cyklostezky,
nebo turisticky značené cesty.
Při cestách je dobré dívati se kolem
sebe, a to nejen k obzoru. To si uvědomila
manželka, když s pobavením četla název
ulice vycházející z Mečichova:
„Hovínková”. Vtom do toho šlápla…
Pro konkrétnější představu, kudy Vás
brožura provede, uvádím názvy kapitol tras:
Blatenka - Mračov
Blatná - buzický dvůr
Březí - tisovské a újezdecké rybníky
Čekanice - Milčice

Hvožďany - Leletice - Tisov
Jánošík (kámen mezi Blatnou a
Tchořovicemi)
Kadov - Velká Kuš
Kasejovice - Důl sv. Jakuba - Polánka
Lažany - Doubravice
Lnáře - Pole - památníky americké
armády
Lnáře - Újezd - Kasejovice
Mečichovské rybníky
Myštice - Kosatín
Pacelice - vrch Hradiště
Radomyšl - Rovná
Radomyšl - rybníky
Sedlice - Pilský mlýn
Uzeničky - Podruhlí - Hostišovice
Vrbno - Lažánky
Záboří - Velká Kuš - Čečelovice
Brožura vyjde v dubnu 2021 a bude
možné ji zakoupit v internetovém
knihkupectví Kanzelsberger:
w w w. d u m k n i h y. c z , v p r o d e j n ě
Kanzelsberger Blatná, v infocentru
Blatná nebo objednat u autora: telefon 774 401 432, email - jan.kurz@tiscali.cz
Příjemné čtení a ještě příjemnější
putování Vám přeje
Jan Kurz
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Prodám palivové dříví štípané, délka 1 – 4 metry.
Tel. 603 393 517.
Prodám sportovní kočárek, značky Oyster Zero po
jednom dítěti s příslušenstvím. Cena 5 000 Kč.
Tel. 602 855 246.
Prodám golfky Chicco s fusakem a příslušenstvím.
Cena 1 000 Kč. Tel. 602 855 246.
Prodám krásnou proutěnou postýlku pro miminko
včetně molitanu, tří prostěradel, baldachýnu a potahů.
Košík lze odmontovat od podstavce, který je na
čtyřech kolečkách. Baldachýn lze také sundat.
Rozměry postýlky jsou 97 (d) x 54 (š) x 70 (v).
Výška s baldachýnem je 135 cm. Rozměry vnitřního
molitanu jsou 72x35 cm. Cena 1 500 Kč.
Tel. 724 181 001.
Prodám skládací cestovní židličku CHICCO. Může
stát samostatně, nebo se přichytí na jídelní židli. Má
odnímatelný jídelní pultík, popruhy k připoutání dítěte
a k připoutání na židli. Vhodné pro děti od 6 měsíců
do 15 kg. Top stav. Cena 500 Kč. Tel. 724 181 001.

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například,
k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude
mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky.
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy. Pokud se na pozemku
pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na
jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím,
zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například
akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do
krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li
jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a
pro ostatní stromy 1,5 metru.” Z toho vyplývá, že váš pozemek musí
být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně
si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší,
včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální
registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné
souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.

Obecní knihovna Kasejovice
funguje v této epidemiologické situaci

V REŽIMU „OKÉNKO”
V zájmu zapůjčení či vrácení knih je možné se domluvit
na telefonním čísle 602 429 346,
nebo na emailu knihovna@kasejovice.cz.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta
- z okénka.
OTEVÍRACÍ DOBA:
Čtvrtek - neděle 11 - 20 hod.
Objednávka na tel:
776 692 390

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. 3. 2021, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 5. 2021. Příjem příspěvků do KN č. 5/2021 do 30. 4. 2021.

