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

Kasejovický špýchar zve na výlet do historie

V Kasejovicích poblíž nádraží stojí
špýchar. Ve své době měl velký význam.
Pak ale byl opuštěn a stal se z něj starý
chátrající objekt - skoro neviditelný,
schovaný za opadávající omítkou a
křovím. V roce 2014 ho koupilo Město
Kasejovice, špýchar byl zrekonstruován,
dostal krásnou zelenou fasádu, a tak
nějak prokoukl. Nicméně stále to byla
budova, která postrádala jakýkoliv
smysl. Toho se špejchar dočkal až
letošního roku, kdy do něj byla umístěna
stálá expozice s názvem Kasejovice za
časů císařpána, tatíčka Masaryka a
v době protektorátu.
Jak již název napovídá, expozice zve
návštěvníky do historie, konkrétně do období novodobých dějin v rozmezí let 1900 –
1945. Zatím byla zrealizována a otevřena
pouze 1. část – 1. světová válka, Kasejovice
v proměnách času a výstava o židovství.

Dalším, který si náš dík již nemohl
V plánu je během roku připravit expozici o
vyslechnout, byl František Kačena, který
první republice a 2. světové válce.
Otevření bylo naplánováno na pou- sepsal životopisy legionářů a tím zajistil
ťovou sobotu. Výstava byla připravena, velmi cenný zdroj. Místo něj přišla jeho
kasejovičtí Orlové se slétli, aby zajistili dcera paní Rudolská, a popovídala o tom,
pěkný program a svou návštěvou poctilo jak její tatínek životopisy získával –
vernisáž množství diváků. Na úvod popo- v době bez emailů a SMS objížděl vesnivídala paní starostka o tom, jaké formy ce na kole, vlakem nebo pěšky.
Následovalo představení autorů
financování byly využity – akci podpořil
Plzeňský kraj a Město Kasejovice a také výstavy: Dana Matějovská - psala část
seznámila s historií budovy špejcharu. textů a vše graficky zpracovala, autorka
Pak pokračovala Dana Matějovská, textů Štěpánka Černá, architektka Jitka
autorka výstavy, která jednak představila Řehořová, která navrhla krásné rozvržení
své spolupracovníky a poděkovala všem, výstavních panelů tak, že nezakrývají
kteří se na akci podíleli. První, kterému trámoví a nechávají prostor špejcharu
jsme posílali díky kamsi do nebes, byl vyniknout a Hanka Červená, která velmi
pan Václav Mentberger, který nashro- pečlivě provedla jazykové korektury. Se
všemi těmito ženami byla radost pracomáždil dobové archiválie, ze
vat a moc si jejich pomoci vážím.
kterých pak výstava mohla
Ráčejí k nám
vzniknout.
(dokončení na str. 6)

zavítati

Kasejovice za casu císarpána, tatícka Masaryka
a v době protektorátu
Otevřeno v sobotu a neděli 14 - 18 hod. (srpen),
v sobotu 14 - 17 hod. (září)
Špýchar, Kasejovice, čp. 325 v blízkosti nádraží
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Usnesení z jednání Rady města Kasejovice
ze dne 11. 7. 2022
Rada města Kasejovice schvaluje:
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 60 000 Kč Mateřské
škole Kasejovice na opravu skříní
— navýšení úplaty za školní družinu
Základní školy Kasejovice ve školním roce 2022/2023 ze 70 Kč/měsíc
na 100 Kč/měsíc
— změny v rozpočtu města Kasejovice
— plán inventur majetku města
Kasejovice na rok 2022
— uzavření dodatků č. 1 smluv o dílo
s jednotlivými sbory dobrovolných
hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích s navýšením ceny
2
o 2 Kč/m
— pronájem pozemku parc. č. 128/30
2
o výměře 63 m v k.ú. Řesanice p.
xxx za cenu 5 Kč/m2 s úhradou
nájmu zpětně za 3 roky
— Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IE-120007245/VB/01 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
— Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě VS
6548100719 se Správou železnic,
s.o. na pronájem pozemku p.č.
1613/2 v k.ú. Kasejovice a pověřuje
paní starostku k podpisu
— přijetí finančních dotací z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu města
Kasejovice v celkové výši 493 838 Kč
—

Nesouhlasí:
— se záměrem Správy železnic, s.o.,
Oblastního ředitelství Plzeň, na
zrušení železničních přejezdů na
trati Blatná – Nepomuk na území
obce Kasejovice z důvodu nutnosti
zajištění obslužnosti pozemků
Bere na vědomí:
hospodářský výsledek za období 1
– 5/2022 společnosti Kanalizace a
vodovody Starý Plzenec, a.s.
— oznámení společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. o neprodloužení
trvání Smlouvy o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 od
1.7.2022, schvaluje Dodatek č. 8 ke
Smlouvě o zajištění veřejného
osvětlení č. 273004V002 se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o.
a pověřuje paní starostku k podpisu
— oznámení dětské organizace
Pionýr, z.s., Pionýrské skupiny
Nepomuk o konání dětských
letních táborů na táborové základně
v Přebudově v období letních
prázdnin
—

Stanovuje:
— vstupné pro výstavní expozici
v bývalém špýcharu v Kasejovicích
na 40 Kč pro dospělé a 10 Kč pro
děti

Dne 31. července 2022
uplynulo 10 smutných let
od úmrtí pana

Karla Fialy.
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Historie špýcharu
Bývalý špýchar byl vystavěn v roce
1933 „Hospodářským družstvem
skladištním v Blatné“. Plány dodala
Stavební kancelář Ústřední jednoty
hospodářských družstev v Praze.
Stavbu prováděl místní stavitel Jan
Šimůnek, u nějž si družstvo objednalo
provedení stavby. Stavba byla zahájena
v květnu 1932 a dokončena v březnu
1933.
Špýchar sloužil k uskladnění obilí až
cca do roku 2000.
Město Kasejovice ho koupilo v roce
2014 od Agrochovu Kasejovice a.s. a to
ve značně poškozeném stavu.
V roce 2016 byla proto provedena
oprava střechy a fasády. Došlo také
k výměně střešní krytiny a osazení nových
klempířských prvků a hromosvodu. Byla
opravena i venkovní omítka a opatřena
novým nátěrem. Tato oprava byla
podpořena finančními prostředky
z Ministerstva pro místní rozvoj.
V roce 2018 byla provedena II. etapa
oprav, kdy byly vnitřní prostory
vyčištěny od prachu a nánosu zbytku
obilí a provedeny nátěry dřevěných
konstrukcí proti dřevokazným houbám.
Tato etapa byla podpořena finančními
prostředky MZe ČR.
Celkem jsme obdrželi přes 60 %
dotací z celkových nákladů oprav.
Dle vyjádření památkového ústavu
se jedná o „významnou dominantu
jedinečného charakteru".
Přemýšleli jsme, jak tyto prostory
v bývalém špýcharu využít. Důvodem
zřízení právě této expozice je velké množství dochovaných archivních materiálů
z této doby v majetku města. Dle vyjádření
Mgr. Michala Červenky blovického
muzea bude tato expozice v regionu
naprosto ojedinělá.
Marie Čápová,
starostka města Kasejovice

Václav Šimůnek

OPRAVY OBUVI
Stále vzpomíná rodina
Fialova.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.

Kasejovice 295
Tel. 723 010 238
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Oprava bývalé vodárny u vlakového nádraží v Kasejovicích je dokončena
V blízkosti špejcharu se nachází další ze zachráněných
technických památek, která bude též zahrnuta do okruhu
prohlídky. Jde o bývalou vodárnu z roku 1899 u nádraží,
sloužící ve své době k doplňování vody do parních lokomotiv,
jež několik desetiletí zajišťovaly dopravu na naší lokální dráze
Blatná - Nepomuk. Tuto vodárnu Město Kasejovice po
dlouhých letech jednání získalo do majetku a letos koncem
července byla opravena do bývalé podoby. Ministerstvo kultury
ČR ocenilo jedinečnost této stavby, když ji v roce 2020
prohlásilo za technickou památku.
V roce 2020/2021 v I. etapě bylo dle dochované
dokumentace opraveno 1. nadzemní podlaží: hrázdění, krov,
provedena vyzdívka hrázdění, opláštění, vyměněn střešní
plášť, římsa domodelována a zakryta klempířskými prvky.
Letošního roku byla zahájena II. etapa, bylo opraveno
přízemí budovy: vnější a vnitřní omítky a vnitřní podbití
střechy v uhelně. Dále bylo provedeno očištění, oprava a
ošetření povrchu pohledového cihelného zdiva a vybílení
celého objektu. Bylo opraveno okno, vyrobeny repliky dveří,

Havarijní stav v roce 2020

Studánka do třetice
Zveme všechny milovníky procházek v lese, tuláky a houbaře k zastavení u
třetí studánky Sv. Panny Marie.
Pánům z kasejovického briefinku se
tato bohulibá činnost velice zalíbila, a tak
se ve stejné sestavě téměř rok každý
týden, za každého počasí krom mrazů
scházeli a čistili okolí studánky,
příjezdovou cestu a pak i studánku samu.
U studánky je umístěn obraz Panny
Marie od Miluš Pohankové, který zasadil
do skříňky p. Hulač a kováním zajistil
p. Urbanec.
Zda se jim jejich práce vydařila,
můžete sami posoudit. Studánka se
nachází v místech staré cihelny pod
Motorestem za bývalou železniční
zastávkou. Kdo chce, může posedět
v klídku a napít se vody, ovšem za kvalitu
nikdo neručí.
Miluš Pohanková

opravena kamenná dlažba a dřevěné schodiště. Všechny
dřevěné části byly ošetřeny proti dřevokazům.
Byl proveden nový rozvod elektriky, repase ocelových
prvků – kladky a potrubí, ocelová nádrž byla očištěna a
zakonzervována, další ocelové prvky – kladky a potrubí byly
zrepasovány, byla vytvořena replika vodoznaku a kolem
objektu vznikl okapový chodníček.
Stavbu II. etapy provedla firma Ing. Miroslava
Suchana Mirovic.
Poděkování za dohled a rady patří pracovníkům
Památkového ústavu.
Dle sdělení Ministerstva kultury ČR je drážní vodárna
v Kasejovicích významným dokladem své doby, drážní historie
a života na železnici.
V příštím roce plánujeme do vnitřních prostor umístit
výstavní expozici zaměřenou na regionální trať Blatná –
Nepomuk.
Čápová Marie, starostka; Jakubčík Václav, místostarosta

Současná podoba vodárny po rekonstrukci
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Akce realizované ve volebním 2018-2022 v Kasejovicích a obcích
Kasejovice
Špýchar:
ł garáž zahradní techniky
ł sklad – vrata, podlaha, krytina,
zpevnění základů opěrné zdi
ł přístřešky na techniku
ł rekonstrukce bytu
ł výstavní expozice
Zdravotní středisko:
ł oprava čekárny praktického lékaře
včetně soc. zařízení
ł instalace zabezpečovacího zařízení
ł oprava podlahy ordinace dětského a
ženského doktora
ł oprava bytu v suterénu
ł oprava podlah technických místnostech zubní ordinace
ł nákup zubní soupravy a rentgenu
ł oprava sesterny a ordinace praktického lékaře včetně vybavení
ł vybudování dalších 5 parkovacích
míst
ł parkové úpravy a nová výsadba
ł výměna plotu ve východní části
zahrady
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem:
ł nové oplocení
ł výměna povrchu, osvětlení
Požární zbrojnice:
ł výměna dveří a oken
ł instalace zabezpečovacího zařízení
ł instalace nového osvětlení
ł oprava vozidel T148 a T815
ł nákup dýchacích přístrojů, radiostanic, třívrstvých zásahových obleků,
přileb, bot a svítilen
ł vybudování parkoviště pod zbrojnicí
Koupaliště:
ł terénní úpravy
ł výsadba nových stromů
Vodárenská věž u nádraží:
ł oprava hrázdění vč. vyzdívky
ł oprava krovu a střešního pláště
ł oprava vnějšího a vnitřního opláštění
hrázdění
ł oprava a výměna oken
ł oprava omítek v přízemí
ł výměna dveří a zárubní
ł oprava nádrže na vodu
ł oprava elektroinstalace
ł oprava okapového chodníčku,
vodoznaku
Koutečský rybník:
ł odbahnění rybníka
ł oprava hráze
ł oprava břehového opevnění
Čistírna odpadních vod :
ł mechanické předčištění – instalace
kompletního mechanického strojního
předčištění s napojením na dispečerské pracoviště
ł intenzifikace – rozdělení stávajících
ocelových nádrží přepážkou na
denitrifikační a aktivační část, opatření
nádrží míchadly a aeračními systémy,

vybudování železobetonové „vany“ a
zakrytí pozinkovaným poloroštem
(vznikla svozová jímka), vybudování
betonové šachty na potrubí odsazené
kalové vody (inovace technologie),
vybudování nových vnitřních trubních
rozvodů, rozšíření osvětlení, výměna
betonového monolitického objektu za
nový železobetonový a instalace
nerezové fontány, vystrojení lapáku
písku, instalace separátoru písku a
odvodňovací linky pro snížení objemu
kalu, instalace strojního vybavení
(čerpadel) a výměna dmychadel,
kompletní nových elektroinstalačních
rozvodů s dálkovým přenosem. Tím
došlo k navýšení kapacity a zlepšení
účinnosti čištění čistírny.
ł výstavba druhého vjezdu na čistírnu
ł oprava kalojemu
ł terénní úpravy okolo ČOV
ł výsadba aleje okrasných stromů a
keřů okolo ČOV
Kanalizace a vodovod:
ł výstavba nového kanalizačního řadu
– Chloumecká, Pod tratí
ł prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v parku
Fotbalové hřiště:
ł oprava terasy tribun - hydroizolační
práce
Nový chodník pro pěší podél trati:
ł vybudování
ł výsadba lipové aleje
Sběrný dvůr:
ł nové kontejnery. na sklo a plasty
ł pojízdné schodiště
ł vybudování odstavné plochy před
dvorem
Hřbitov:
ł oprava hřbitovních chodníků
ł dokončení rozvodu vody
ł výstavba niky pro kontejnery na
odpad ze hřbitova
ł výsadba nových okrasných dřevin
ł oprava hřbitovních vrat a vrátek
Radnice:
ł výměna a oprava oken
ł oprava podlah
ł rekonstrukce elektroinstalace
ł změna systému vytápění
ł nové vybavení kanceláří v 1. patře
ł zrestaurování žulového portálu do věže
ł oprava kanalizace a vody
ł instalace nového bankomatu
ł oprava garáží
ł údržba požární nádrže za radnicí
ł
ł
ł
ł

Obnova Jánského náměstí – dláždění
a dokončení kanalizace severní části
Oprava chodníku u komunikace I/20
- od rozcestí na Polánku ke zdrav. stř.
Kompletní rekonstrukce kapličky u
Akátu
Osazení ukazatele rychlosti směr od
Blatné

Oprava autobusových zastávek
Rekonstrukce polní cesty Bouček
Rekonstrukce lesní cesta u Aloisky
Oprava komunikace – Úzká ulice –
nové obrubníky a asfaltace
ł Oprava komunikace před Domem s
pečovatelskou službou
ł Odvodnění budovy základní školy
ł Oplocení základní školy (jižní a
severní strana)
ł Výstavba veřejného osvětlení –
severozápadní část Kasejovic
ł Výstavba optické sítě – severozápadní část Kasejovic
ł Výstavba obytné zóny pro 15
rodinných domů
ł Ošetření památných stromů
Nákup techniky:
ł nových automobilů pro pečovatelskou
službu a pro potřeby města
ł zahradní sekačky Stiga
ł traktoru Zetor
ł
ł
ł
ł

Chloumek
vystrojení vrtané studny
tahové zkoušky památné lípy
materiálové zabezpečení pro
výstavbu dřevníku
Podhůří
ł nová vrtaná studna
ł vystrojení studny
ł oprava vodárny
ł dokončení oplocení hřiště
ł oprava autobusové zastávky na
rozcestí
ł zaústění přepadu ze studny do
kanalizace
Řesanice
ł oprava střechy požární zbrojnice
ł oprava střechy na kulturním zařízení
ł oprava soc. zařízení v kult. zařízení
ł výměna oken a dveří v kult. zařízení
ł fin. podpora opravy požární nádrže
ł oprava kanalizace v délce 40 m
ł oprava technologie a střechy čistírny
odpadních vod
ł oprava propustků v jižní části
ł terénní úpravy na hřišti
ł vybudování nové výhybny v prostoru
„u topolu”
Polánka
ł vyčištění příkopu u účelové
komunikace
Přebudov
ł údržba a úprava cest
Újezd u Kasejovic
ł výsadba nového sadu a aleje
ł oprava stud. čerpadla na návsi
Kladrubce
ł oprava soc. zařízení v kulturním
zařízení včetně el. rozvodů
ł oplocení spodní části kulturního
zařízení
ł nová vrtaná studna včetně vystrojení
a napojení na kulturní zařízení
ł
ł
ł
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Příměstský tábor v knihovně a rozloučení knihovnice
V kasejovické knihovně se opět konal příměstský tábor.
Letošní téma byly české pohádky, četli jsme Svěrákovu knihu
Tatínku, ta se Ti povedla a vše se točilo kolem pohádek. Tábor
probíhal standardně, četlo se, hrálo, soutěžilo a o legraci nebyla
nouze. Děti byly rozděleny do čtyř družstev a oproti minulým
rokům mělo každé družstvo svého vedoucího, což přineslo do
celkového dění prvek napětí a zdravé soutěživosti.
Novinkou byla hra „Kolíček”, která udržovala ve střehu
nejen děti, ale i vedoucí. V krátkosti šlo o to, že každý den jedna
z vedoucích nepozorovaně připnula někomu pomalovaný
kolíček. Ten pak v tichosti putoval z jedné mikiny na druhou a
kdo ho měl na sobě v době, kdy zazněl signál, měl za úkol
přinést něco dobrého. Pokud kolíček zůstal některému z dětí,
přinesl dobrotu jen pro vedoucí, horší to bylo, když kolíček
objevila při zvonění jedna z vedoucích, to pak musela péct pro
všechny děti, které z toho měly navíc škodolibou radost :-)
V letošním roce děti opět samy tvořily a fotily, měly za úkol
hlavní postavu našeho tábora - tatínka Šímu, vyfotit s různými
proprietami tak, aby bylo jasné, do které pohádky právě zavítal.
Děti byly velmi šikovné a nápadité, viz. přiložená fotografie,
kterou pořídil Vladimír Tichý; určitě poznáte, že jde o pohádku
o Koblížkovi. Výherců bylo více, neboť jedno hlasování
probíhalo na fb, druhého výherce vybíraly děti a dalšího vedoucí
v kooperaci s městským úřadem. Dle facebookového hlasování
vyhrála fotografie Majdy Komárové z pohádky O perníkové
chaloupce, dětem z tábora se nejvíc líbila fotka Vojty Šampalíka
Kocour v botách a vedoucí tábora ohodnotily fotky Vladimíra
Tichého, Vojty Jiránka, Lukáše Hrona a Nikolase Ciny.

No, a... Jak nadpis napovídá, knihovnice se loučí. Pracovala
zde dlouho a ráda, nicméně asi právě díky táborům přišla na to,
že by chtěla být mezi dětmi víc, než jen týden o prázdninách. A
tak si vystudovala dálkově školu a od září nastupuje coby
učitelka mateřské školy. A loučí se tímto s Vámi, milí čtenáři
Kasejovických novin, i milí čtenáři obecní knihovny. Pokud
situace dovolí, ráda by vedla dále příměstské tábory
v kasejovické knihovně, dodělala 2. patro špýcharu a
v Kasejovicích byla ještě co platná.
Dana Matějovská
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Kasejovický špýchar nabízí výlet do historie
(dokončení ze strany 1)
Velkou pomocí byli též dva pánové Michal Červenka z muzea Blovice a pan
Rak z Československé obce legionářské,
který zkontroloval část legionářskou,
protože kdo o těchto „pionýrech” čsl.
vojska něco ví, ví také, že to s nimi
nebylo vůbec jednoduché. Poděkování
patří vedení města, které na celou akci
zajistilo finance a vše potřebné, dále
pánům z technických služeb města
Kasejovice, kteří vše přivezli, pověsili,
natřeli, vysmýčili atd. Na otevření se
podíleli kasejovičtí Orlové. Občerstvení
připravily Maruš Weisová, Miluška
Pohanková, Eve Matějovská a Klárka
Houlíková. Všem velmi děkuji :-)
Pokračování uvítací části zastavil
déšť, který přišel s nečekanou prudkostí
a všechny návštěvníky během minutky
zahnal do špejcharu. Tam byly krom
zavěšených panelů připraveny různé
atrakce – u vstupu diváci dostali krom
trikolóry jeden přídělový lístek, protože
v době 1. světové se bez něj lidé de facto
nenajedli. Občerstvení čekalo v 1. patře –
podávaly se pouťové koláčky
připomínající, že kasejovičtí mládenci
rukovali o pouti a často odcházeli
z tancovačky rovnou k vlaku. Dalším
z nabízeného menu byly škvarkové
placky značící dobu, kdy ještě nějaké
zásoby doma byly. Zelné placky byly
krůčkem zpět a na úplném konci stál
chléb namazaný sádlem (slabě) a
posypán cibulí. Úplnou tečkou našeho
občerstvení byl chléb. Zapít tyto
laskominy mohli návštěvníci buď
meltou, nebo čajem z ostružinového a
malinového listí a máty.
Dalším bonusem výstavy, který se

nabízel pouze při otevření, byli dva fešáci v uniformách – ruský legionář a
rakousko-uherský poručík. S legionářem
mohli návštěvníci popovídat o jeho dramatických zážitcích v legiích a sledovat
fascinující zrod československého
vojska. Pod dohledem rakouskouherského důstojníka si mohli vyzkoušet
vojenskou cenzuru, neboť vojáci ve
svých psaních nesměli prozradit vojenské tajemství a nevlídně se pohlíželo i na
ty, kteří si dovolili stěžovat. K dispozici
byly (a jsou) korespondenční lístky, ne
tak úplně košér. Pokud RU poručík shledal, že je vše důležité přeškrtáno, opatřil
koresponďák razítkem CENZUROVÁNO. Do špýcharu zavítal také pan prezident Masaryk a chvilku hovořil s lidem.
Návštěvníci si také mohli vyzkoušet
krasopis, který se tehdy ve škole běžně
vyučoval.
Co tedy bylo a je ve špýcharu
k vidění: V přízemí se nachází hned dvě
výstavy - Kasejovice v proměnách času a
další výstava ze židovské historie, neboť
ke Kasejovicům židovství neodmyslitelně patří. Dále tam můžete zhlédnout
několik krátkých filmů, tři z nich jsou
sestříhané ze vzpomínek pamětníků pana Hulače a Kápara a paní Fialové a
Boušové. V přízemí také najdete
původní vybavení špýcharu a je zde
možno zakoupit brožurky a knihu
z kasejovické historie a též se zapsat do
pamětní knihy.
O patro výš je výstava o první
světové válce, která má dvě roviny - tu
obecnou a pak tu kasejovickou.
Samostatnou a poměrně obsáhlou část
tvoří příběhy legionářů, které jsou
opravdu fascinující, doporučuji Vaší

ctěné pozornosti. Konkrétní životní
příběhy těch, co odcházeli na frontu
s vidinou toho, že jsou „do švestek“
doma, a nakonec strávili v širém světě
třeba až šest let, se dozvíte z cedulek,
které leží na oknech v 1. patře a jsou
poměrně názorné. Možná tam objevíte
svého dědu, nebo pradědu… Jde vlastně
o příběh vzniku československého
vojska, které velkou měrou přispělo
k uznání Československého státu po
1. světové válce. K dispozici je také kvíz,
který prověřuje pozornost návštěvníků a
odměňuje ty úspěšné pamětní propiskou.
Kvíz je k dispozici u průvodců, kterými
jsou Alena Rudolská a Honza Flachs.
V závěru bych poprosila opět ty z vás,
kteří mají památky, fotky a dokumenty,
zda by je zapůjčili k naskenování, nebo
nafocení; jsou pak užitečné pro všechny.
V této souvislosti děkuji panu
Boháčkovi, který věnoval krásný
vývěsní štít kasejovického pekaře; ten
bude umístěn v chystané expozici o první
republice. Zároveň děkuji panu
Ferdinandu Strejcovi z Chloumka, který
pro účely výstavy zapůjčil k vyfocení
vojenské řády svého předka a Milanu
Veselému za fotografie z 1. světové
války z rodinného alba.
Výstava je otevřena do konce srpna
každou sobotu a neděli od 14 do 18 hod.,
v září pak bude otevírací doba zkrácena
na sobotu 14–17 hod. Špýchar je možné
v případě skupinové návštěvy navštívit i
v týdnu, domluva na tel. 724 181 001.
Vstupné je pro dospělé 40 Kč a pro děti a
mládež 10 Kč.
Rozhodnete-li se špýchar navštívit,
přeji Vám příjemnou procházku
hlubokou kasejovickou minulostí.
Dana Matějovská
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Jak to bylo, pohádko?

Všechno začalo brzy na jaře
ohlédnutím 5 let zpátky, kdy se
bezděkovská alej naposledy hemžila
dětmi a pohádkovými postavami. Až na
deštivé počasí, které tehdy všechny
přítomné rozehnalo, zůstaly hezké
vzpomínky. A abychom nemuseli jen
vzpomínat, padlo rozhodnutí, že pohádka
v naší aleji opět ožije. Sobota 30.
července se pomalu ale jistě blížila, a tak
vrcholily přípravy. Déšť tehdy některé
kulisy a masky poničil, takže jsme tvořili
nové, některé vylepšené a trvanlivější,
jiné jsme museli vyspravit. Vypekla nás i
půjčovna masek, ze které jsme čerpali
některé kostýmy. Tak se shánělo, šilo,
přešívalo a lepilo. Průběžně jsme dávali
dohromady seznam pohádek, stanovišť,
postav. Dát dohromady v jeden termín
téměř 30 obětavých lidí, byl v době
prázdnin a dovolených dost náročný úkol.
Týden před akcí svolal velitel
místních dobrovolných hasičů brigádu
na úklid a vysekání aleje a okolí Báby u
Velkého bezděkovského rybníka. Podle
jednoho z účastníků dostala akce název
„Sanitární den u Ježibaby“. V hojném
Osvětové retro divadlo Orel
Kasejovice zve na

VEŘEJNÉ NATÁČENÍ
PROMO VIDEA
Natáčení proběhne 10. září 2022
od 14 hod. v blízkosti synagogy.
Mokrá varianta bude upřesněna
na plakátech.
Předem moc děkujeme!!!

počtu 19 účastníků se podařilo za
dopoledne vykouzlit z aleje útulné místo
nejen pro pohádku, ale i pro příjemnou
procházku ve stínu lip. Velké poděkování
patří všem za odvedenou práci a také za
připravené výborné občerstvení na závěr.
Samozřejmě jsme průběžně sledovali
předpověď počasí, která nebyla nijak
příznivá. Den D se blížil. Čas na poslední
změny v obsazení jednotlivých
stanovišť, napéct a nazdobit voňavé
perníčky pro Ježibabu, poslední úpravy
kostýmů… Sobotní ráno bylo po
propršené noci pochmurné, a tak nás
napadaly myšlenky, že celou akci
odvoláme pro nepříznivé počasí.
Naštěstí padlo správné rozhodnutí jít do
rizika a společně jsme vyrazili do aleje
vše připravit. Vyplatilo se. Počasí bylo
nakonec jako na objednávku. Pohledy i
velké díky mnohých mířily během
odpoledne vzhůru k nebi. Mračna se
valila ze všech stran, několikrát
zabouřilo, ale všechny děti zvládly projít
pohádkovou trasu bez deště. Krátký
deštík se spustil až na závěr při
společném focení v cíli. To už nikomu
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nevadilo. Kulisy byly pod střechou, lidé
pod stanem u občerstvení nebo už doma.
A co se vlastně celé odpoledne odehrávalo? Letošní ročník se nesl v duchu putování za Zlatovláskou. Děti na startu uvítal
pan král, který je vyslal, aby pro něj, jako
Jiřík v pohádce, získaly Zlatovlásku. Kouzelná babička vybavila každého kouskem
masa z bílého hada (bonbónkem), aby
cestu snadno zvládl. S každým splněným
úkolem přibyl dětem jeden Zlatovlásčin
vlas. Celkem na ně čekalo 12 pohádkových zastavení. Včelce Máje pomohly
nakrmit pylovými knedlíčky věčně hladového Vilíka, u loupežníků se procvičily ve
střelbě a Sněhurce pomohly s prádlem.
Čerty se snažily obehrát v kartách a u
Ježibaby se prodraly pavučinou pro perníček. Nakonec posbíraly v trávě zakutálené
perly, které poztrácela Zlatovláska, a už je
cesta vedla na vrcholek pahorku k paní
královně a panu králi, ve kterého se proměnila kamenná Bába. Odnášely si nejen
odměnu z královské truhlice, ale také
pohádkovou placku na památku a žetonek,
který směnily v královské kuchyni za
sladkou palačinku. Jako bonus se mohly u
víly nechat namalovat. Věřím, že si děti i
s jejich doprovodem cestu pohádkovou
alejí užívaly. Před cestou domů se mohli
všichni přítomní posilnit ve stánku s
občerstvením, které jako vždy skvěle
zajistil Milan Palečko z Nezdřevské hospody. Doufám, že nestrádaly ani pohádkové bytosti na svých stanovištích, které
pravidelně navštěvoval všudypřítomný
Kašpárek na svém kole. Velké poděkování
patří nejen jim, ale především všem, kteří
se úžasně a s velkým nasazením vžili do
svých pohádkových rolí, slečně fotografce, bezděkovským hasičům a Obci Hradiště. A také děkuji Vám všem dětem i
dospělákům, že jste k nám do pohádky
zavítali a dali tím najevo, že tohle velké
„bláznění“ má smysl. Vaše obrovské
nadšení a pochvaly vybízely k myšlence
na další ročník. Tak se možná za rok
potkáme v naší kouzelné bezděkovské
aleji.

Dne 12. 8. 2022 uplynulo 7 let,
co nás opustil náš milovaný
manžel, bratr,
tatínek a dědeček

pan Miloslav Cikán.
Za vzpomínky děkuje manželka,
sestra a děti s rodinami.
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Tradiční pouť v Oselcích
Ve dnech 16. 7.-17. 7. 2022 se v obci Oselce konala tradiční pouť. V sobotu 16. 7. 2022 na víceúčelovém hřišti v Oselcích
proběhl XVII. ročník nohejbalového turnaje trojic ,,Oselecké štěně“. Soutěže se zúčastnilo sedm mužstev. Na prvním místě se
umístil tým „Nová Ves“, na druhém „Sací komando“, na třetím „Bůček“. Cena byla jako obvykle „pivní tekutá“.
Dále na hřišti proběhl současně XVII. ročník soutěže ve skoku dalekém ,,Oselecký klokánek“. Soutěžilo se celkem v pěti
kategorií: I. Předškoláci – pořadí - Zuzana Matoušková, Jakub Růžička, Antonie Slavíčková, II. 1. třída – pořadí – Julie Baráková,
Matyáš Gallik, Ema Cikánová, III. 2.-3. třída – pořadí - Johan Linke, Václav Majer, Magdaléna Růžičková, IV.4.-5. třída – pořadí –
Benedikt Linke, Ondřej Šiška, Kateřina Járová, IV. 6.-7. třída – pořadí – Bára Šišková, Antonín Mach, Petr Wegner. Za své výkony
si malí sportovci odnesli medaile, diplomy a sladké ceny.
V neděli 17. 7. 2022 se od 11 hodin, jako již tradičně, konala v kapli sv. Markéty mše svatá. K poslechu i tanci na místě samém
hrála kapela Ungrovanka a nechyběli ani „Strakoničtí dudáci“. Počet návštěvníků byl i přes „objednané počasí“ menší než
loňského roku. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na pořádání uvedených akcí a obci jako sponzoru celé akce.
Václav Houlík, starosta Oselec
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24. ročník letního míčového sedmiboje dvojic
Již po čtyřiadvacáté se kamarádi, sousedé, kolegové a známí proměnili na pár hodin
v rivaly a vydali se k místní tělocvičně změřit své síly a dovednosti v sedmi míčových
disciplínách (tenis, házená, kopaná, košíková, stolní tenis, nohejbal a volejbal).
Tradičně první tenis měl vítěze v podobě Martina Fialy a jeho parťáka Zdeňka
Rezka. Následovalo volejbalové klání, které ovládl Jirka Bouše s Martinem Jedličkou.
Následný nohejbalový pavouk přinesl nejdramatičtější zápletku a po dvou skvělých
obratech z nepříznivého stavu ho opanovala dvojice známá ze soutěžních nohejbalových
mačů - Martin Škyrta, Jakub Kulík.
Stolní tenis s přehledem vyhráli Libor Kulík s Petrem Kališem a souběžně hrané
házení na koš mělo za vítěze Tomáše Jakubčíka a Jardu Pružince. Dění se poté přesunulo
k penaltové loterii a stejně tak nevyzpytatelnému házení sedmiček. V těchto disciplínách
si pak druhé vítězství připsali Jirka Bouše s Martinem Jedličkou (házená) a Tomáš
Jakubčík s Jardou Pružincem (kopaná).
Po sečtení všech bodů z každé disciplíny vykrystalizovalo konečné pořadí a mohlo
se přejít k vyhlášení výsledků. Třetí místo získala dvojice tradičních favoritů Martin
Fiala a Zdeněk Rezek a druhé místo pro některé překvapivě obsadila dvojice Jarda
Pružinec a Tomáš Jakubčík. Rybník ovšem všem vypálila a první místo pro sebe uzmula
dvojice matadorů Libor Kulík a Petr Kališ.
Počasí přálo, a tak se turnaj vydařil ve všech směrech. Největší zásluhu na tomto
vydařeném dni má samozřejmě pořadatel Libor Kulík, který již téměř čtvrt století tuto
sportovní událost pořádá a sbírá tituly s železnou pravidelností bez ohledu na věk.
Tímto mu chceme poděkovat za pořádání té bezesporu největší a nejlepší sportovní
akce v Kasejovicích.
Václav Drnek

Druhý ročník Kasouce Open má své vítěze

Dne 25.6. se konal již druhý ročník
losovaného tenisového turnaje dvojic
Kasouce Open. První a víceméně zkušební ročník proběhl za účasti čtyř dvojic, ale druhý se rozrostl již na dvojic
sedm a stal se tak již opravdu solidní
sportovní akcí. Po losu se utvořily tyto
dvojice: Jan Mašek, Martin Fiala; Václav
Drnek, Libor Kulík; Martin Jedlička,
Patrik Pružinec; David Kulík, Jirka Bouše; Martin Škyrta, Jakub Kulík; Zdeněk
Rezek, Jarda Pružinec; Lukáš Mašek,
Pavel Panýrek. Vzhledem k nepříliš
ideálnímu počtu dvojic se ředitel turnaje
Lukáš Mašek rozhodl pro formát v jedné
skupině, kde hrál každý s každým a
následnému play-off. Skupinovou fázi

ovládla dvojice Jedlička-Pružinec a
postoupila tak rovnou do semifinále, kde
čekala na své soupeře ze čtvrtfinálových
bojů. Čtvrtfinále přineslo nejedno překvapení a do bojů o medaile se dostaly
kromě již zmíněných ještě dvojice
Mašek-Panýrek, Kulík-Bouše a FialaMašek. V prvním semifinále si poradila
dvojice Jedlička-Pružinec s dvojicí Bouše-Kulík a první finalista byl na světě. Ve
finále je pak z druhého semifinále doplnila dvojice Fiala-Mašek. Zbývalo tedy
odehrát pouze dva zápasy. Ten první o
třetí místo ovládla dvojice MašekPanýrek a zajistila si tak bronzové
medaile. Finále pak za solidní divácké
kulisy ovládla překvapivě jednoznačně

po fantastickém výkonu dvojice FialaMašek a stala se tak historicky druhými
vítězi. Pro Martina Fialu je to již druhý
triumf ve dvou letech a potvrdil tak pozici místní tenisové jedničky.
Ačkoliv to ráno při pohledu z okna
nevypadalo, tak nakonec počasí turnaji a
samotným výkonům přálo a věříme, že
tento druhý ročník již definitivně
ustanovil v kalendáři i pro příští roky
poslední červnovou sobotu jako datum
konání tohoto turnaje.
Na závěr bychom rádi poděkovali
sponzorům turnaje, kterými byli Antonín
Řehoř, firma Leifheit Blatná a Město
Kasejovice.
Václav Drnek
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Inzerce
Hledám malou chalupu ke koupi - obec Řesanice a
blízké okolí. Tel: 725 716 983.
— Prodám štěňata německého ovčáka, tel. 702 353 798.
— Prodám palivo - odřezky z pily, cena 248 Kč/prm. Tel.
607 816 548.
—

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Skvělá pizza z domácího těsta.
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek - neděle
11 - 19.30 hod.
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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 knihy:
& Anna Strnadová: Nebeské komando
& Helen Fieldsová: Dokonalá kořist
& Roman Cílek: Bičování mrtvého koně
& Martin Trbušek: Pátý kámen
& Robert Bryndza: Kanibal z Nine Elms
& Michaela Klevisová: Zmizela v mlze
& Daniela Krollupperová: Taje olivového háje
& Věnceslava Tylová: O kocourkovi Špindírkovi
& Elke Schwarzerová: Sýkorky milují meduňku

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana a
Dark Shell - typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 220 -269 Kč
Prodej: 15. 9. a 26. 10. 2022
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

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
15.8. 2022, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 9. 2022. Příjem příspěvků do KN č. 9/2022 do 31. 8. 2022.

