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

V netradiční únorový termín se již po 
t ř i a d v a c á t é  s e š l i  v  t ě l o c v i č n ě 
v Kasejovicích ti nejlepší sportovci nejen 
z našeho města, aby změřili síly ve 
volejbalu, košíkové, stolním tenise, 
florbalu, kopání na přesnost a nohejbalu.

Soutěžit tentokrát přišlo 15 dvojic 
a po úvodním losu se šlo rovnou zostra 
do první disciplíny, kterou tradičně bývá 
volejbal. Tato disciplína nenabídla žádné 
překvapení a ve finále se utkali ti 
p a p í r o v ě  n e j l e p š í .  M l u v í m e  t u 
o dvojicích Petr Kališ - Libor Kulík a Jiří 
Bouše - Martin Jedlička. Třaskavou 
bitvu, která nabídla několik sporných 
momentů, nakonec ovládla druhá 
jmenovaná dvojice a skvěle tak vkročila 
do turnaje. 

Jako další přišel na řadu stolní tenis, 
který měl jediného jasného favorita 
v podobě dvojice Kulík - Kališ. Tito dva 
zkušení stolní tenisté ovládli s přehledem 
tuto disciplínu a zapsali 5 bodů za 
vítězství.

Následovala loterie v podobě střelby 
na koš. Nejpřesnější mušku tentokrát 
měli Tomáš Řehoř s Davidem Kulíkem 
a pět bodů putovalo na jejich konto.

Divácky atraktivní florbalové 
n á j e z d y  p o  d r a m a t i c k ý c h 
semifinálových bitvách vyústily ve 
finálový souboj dvojic Patrik Pružinec - 
Václav Drnek a Martin Lávička - Petr 
Láv ička .  Kva l i tně j š í  zakončen í 
i  brankářské schopnost i  nakonec 
prokázali otec a syn Lávičkové a při své 
společné premiéře na víceboji slavili 
florbalový triumf. Kopy na přesnost poté 
ovládl poslední z klanu Kulíků - Jakub se 
svým parťákem Martinem Škyrtou.

Drama, které by nevymysleli ani 
nejlepší hollywoodští scenáristé, si pak 
nachystal nohejbal. Poslední disciplína 
turnaje kolikrát bývá jen formalitou, ale 
teď tomu tak  rozhodně  nebylo . 
V semifinále této disciplíny nastoupily 
čtyři týmy a každý z nich měl v případě 
vítězství zajištěn celkový triumf. Do 

finále nakonec prošla dvojice matadorů 
Libor Kulík - Petr Kališ a Jakub Kulík 
s Martinem Škyrtou. Zaplněná hala 
sledovala bitvu otce proti synovi, kterou 
musel rozhodnout až poslední možný 
míč za stavu 14:14. Pevnější nervy 
nakonec měla zkušenější dvojice a mohla 
se radovat z celkového vítězství.

Konečné pořadí:
1. Libor Kulík, Petr Kališ
2. Jakub Kulík, Martin Škyrta
3. David Kulík, Tomáš Řehoř

Klan Kulíků tedy zcela ovládl celý 
turnaj a ostatní mohou jen přemýšlet, co 
u nich doma dělají v přípravě na turnaj 
lépe. 

Poděkování pak jako vždy patří 
Liboru Kulíkovi, který opět turnaj 
perfektně připravil.

                                                                                                                                                             

                                    Václav Drnek

23. ročník zimního míčového víceboje

Městský úřad Kasejovice nabízí 

možnost odběru informací prostřednictvím SMS zpráv. 

Registrace na webových stránkách města Kasejovice  www.kasejovice.cz
nebo přímo na MěÚ Kasejovice.

i

http://www.kasejovice.cz
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva 

města Kasejovice ze dne 2. února 2023

Zastupitelstvo města Kasejovice
Volí:
— členy návrhové komise Veroniku 

Tesařovou a Mgr. Hanu Červenou
Určuje:
— ověřovatele zápisu Antonína Řehoře 

a Danu Matějovskou, zapisovatelku 
Ilonu Sudovou

Deleguje:
— starostu Ing. Václava Jakubčíka jako 

zástupce města na valné hromady 
společnosti Kanalizace a vodovody 
Starý Plzenec,  a .s . ,  se s ídlem 
Smetanova 195, Starý Plzenec, 
konané v průběhu volebního období 
2022 – 2026. V případě jeho neúčasti 
de leguje  zas tupi te ls tvo  města 
místostarostku Veroniku Tesařovou, 
případně členku zastupitelstva Ing. 
Marii Čápovou.

Navrhuje:
— ponechat Ing. Marii Čápovou členem 

dozorčí rady společnosti Kanalizace 
a vodovody Starý Plzenec, a.s.

Schvaluje:
— program 3. zasedání Zastupitelstva 

města Kasejovice
— Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IE-12-0006513/VB/1 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. na 
stavbu „Újezd u Kasejovic, PJ, obec – 
kNN“, kterou jsou dotčeny pozemky 
města parc. č. 18, 106/1, 107/2, 
1334/1, 1335/1, 1335/4, 1335/5 
a 1346 v k.ú. Újezd u Kasejovic 
a pověřuje starostu města k podpisu 
smlouvy

— výměnu  nevyhovuj íc ích  t ě les 
veřejného osvětlení a jejich nákup od 
firmy Elektro S.M.S., s.r.o.

— u l o ž e n í  v o l n ý c h  f i n a n č n í c h 
prostředků města Kasejovice na 
termínované vklady u UniCredit Bank 
ve výši 10 000 000 Kč a u J&T Banky 
ve výši 10 000 000 Kč

— uzavření smluv o dílo s jednotlivými 
sbory dobrovolných hasičů na údržbu 
veřejného prostranství v obcích 
a pořádání kulturních akcí na období 
do roku 2026 a pověřuje starostu 
města k jejich podpisu

— nákup 50 ks židlí a 10 ks stolů do 
restaurace pod radnicí

— smlouvy o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí 
České republiky na akce „Výsadba 
dřevin v krajině – Chloumek“ 
a  „ S a d o v é  ú p r a v y  –  M ě s t o 
Kasejovice“ a pověřuje starostu města 
k jejich podpisu

— převod pozemků parc. č. 1613/2, 
1613/3 a 1613/4 v k.ú. Kasejovice od 
Správy železnic, státní organizace 
a zřízení bezúplatného věcného 
břemene k těmto pozemkům, pověřuje 
starostu města k vyřízení všech 
formalit a k podpisu prohlášení 
a souhlasu s technickými podmínkami 
zaslanými Správou železnic, státní 
organizací

— Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-0016907 na pozemky 
parc. č. 261/8, 1653/14, 285/3, 261/11, 

261/5, 261/9, 286 a 261/12 v k.ú. 
Kasejovice, pověřuje starostu města 
k vyřízení všech formalit a k podpisu 
smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s.

— c e n o v o u  k a l k u l a c i  n a  v ý v o z 
d o m o v n í c h  s e p t i k ů  v  o b c í c h 
spadajících pod město Kasejovice

Neschvaluje:
— vyřazení nákladního automobilu Avia 

z majetku města Kasejovice, případně 
jeho odprodej

Bere na vědomí:
— změny v rozpočtu města č. 13/2022 

a 1/2023, schválené starostou města 
dle pověření zastupitelstva města ze 
dne 8.12.2022

— informace o uzavřené smlouvě se 
společností  Zásilkovna,  s .r.o. , 
o cenách restaurované sochy a kříže ve 
výklenkových kaplích u kostela sv. 
Jakuba v Kasejovicích, o zvýšených 
cenách firmy Rumpold, o cenách 
palivového dřeva, o uvažovaném 
zavedení záloh na vodoměry, o opravě 
kanalizační šachty za bývalou 
restaurací  Adamec,  o uzavřené 
smlouvě s ČEZ na přeložku sloupu 
vysokého napětí, o žádosti občanů na 
vybudování chodníku k bývalé 
c ihe lně ,  o  zp racován í  mí s tn í 
energetické koncepce firmou Tedom, 
o zpracování demoličního výměru na 
dům čp. 241 v Kasejovicích a o cenách 
vý t i sku  Kase jov ických  nov in 
v barevném provedení

Lyžařský výcvik ZŠ Kasejovice

Po dvouleté covidové pauze se žáci ZŠ Kasejovice vydali od 6. 
2. do 9. 2. 2023 na lyžařský výcvik. Pedagogickým dozorem byly 
pověřeny paní učitelky E. Němejcová, P. Jandošová, J. Mlsová 
a jako instruktor se připojil pan Zdeněk Viták. Tentokrát jsme 
zamířili na Železnou Rudu. Počasí se nám vydařilo na výbornou: 
bylo mrazivo a slunečno, na sjezdových tratích leželo kolem 50 cm 
sněhu. Žáci byli rozděleni do dvou družstev. Zdatnější skupina 
využívala naplno služeb celého lyžařského areálu od samého 
počátku. Začátečníci se nejprve museli seznámit s tím, jak sjet 
kopec bezpečně a až od třetího dne využívali lyžařské vleky. Celý 
pobyt jsme si zpestřili návštěvou města Železné Rudy spojenou 
s vycházkou na Debrník. 

Jménem základní školy bychom chtěli poděkovat městu 
Kasejovice a rodičům několika zúčastněných žáků za zajištění 
dopravy na lyžařský výcvik. 

                          Jaroslava Mlsová, vedoucí lyžařského výcviku

Prodej slepiček

Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra 
hnědá,  Dominant všechny barvy, Green Shell-

typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska, 
cena od 249,- Kč/ ks                                                                                         

Prodej:  28.3. 2023
Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40  hod.   
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky, 

doprava 189,- Kč za celý nákup.
Doporučujeme objednávat!
 Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,

tel. 601 576 270, 728 605 840 
www.drubezcervenyhradek.cz 
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Únorové události v Nezdřevě
Na dětský karneval v sobotu 4. února dorazilo 51 dětí se 

svými příbuznými, těch bylo 75. Zkrátka v sále nezdřevské 
hospody to sobotní odpoledne nebylo k hnutí. Při nejoblíbenější 
soutěži – židlované – se málem na parket nevešlo 40 židlí pro 
soutěživé zájemce. Na tu poslední usedla vítězka - hbitá dcera 
hostinského Natálka. Radost děcek z výher z celkem 400 cen 
v tombole i z odměn za účast v soutěžích netřeba popisovat, 
byla prostě upřímná. Pozoruhodné je, že v několika případech 
přivedli na karneval své potomky maminky i otcové, kteří zde 
sami před časem předváděli své pohádkové masky.

Na třetí únorovou sobotu svolalo obecní zastupitelstvo 
veřejné zasedání do hospodského sálu. Programem byly 
informace o záměru firmy Meridian vybudovat na katastru obce 
tři větrné elektrárny. Zástupce firmy pan Pavel Mrva nejprve 
objasnil dané téma v mnoha souvislostech a poté odpovídal na 
dotazy více než čtyřicítky přítomných. Ti se například 
dozvěděli, že návratnost investice 600 miliónů korun se 
odhaduje na 10 až 16 let v závislosti na ceně elektřiny, že obec 
a její obyvatelé by během 20 let získali jako kompenzaci přes 46 
miliónů, že průměr tubusu vysokého 166 metrů bude 9 – 12 
metrů, že výstavba potrvá šest až devět týdnů, ale veškerá 
úřední schvalování se potáhnou možná i pět roků. Po více než 

hodinovém informativním průběhu zasedání došlo na debatu 
s panem Mrvou o obecné problematice týkající se 
obnovitelných zdrojů energie. Té už se zúčastnili převážně jen 
odborně poučení hosté z okolních obcí. Do písemné anonymní 
ankety, kterou zastupitelstvo zorganizovalo, se aktivně zapojily 
dvě třetiny občanů. Výsledky svědčí o jejich pozitivním postoji 
k současným problémům s energiemi a ekologií: 57 bylo pro 
výstavbu větrníků a pouze čtyři se vyjádřili zamítavě.

Co jiného napsat o bále, který uspořádali dobrovolní hasiči 
v sobotu 25. února, než že byl vydařený. Sál, podobně jako při 
dětském karnevalu, praskal, jak se říká, ve švech. Více než 120 
návštěvníků se radovalo stejnou měrou z tance i z dárků 
získaných v tombole. Zároveň vedli v pauzách hovory se 
známými, s nimž se nesetkávají příliš často. Bavili se nejen 
Nezdřevští, ale i lidé z okolí spojení s Nezdřevem příbuzensky 
či přátelsky. Na bál přijeli z Bezděkova, Blatné, od Nepomuka, 
z Plzně, Polánky, Prahy, tradičně velká skupina z Řesanic, ze 
Svéradic a z Újezda u Chanovic. Na koho jsem v tom zeměpisu 
zapomněl, ať promine, bylo to způsobeno mou neznalostí. 
Hudba Radka Šimsy hrála ke spokojenosti tanečníků vytrvale 
dlouho přes půlnoc. Následující úterý, kdy organizátoři uklízeli 
sál, znělo jednoznačně: Bál se povedl.

                                                                         Jiří Čepelák

                                                             Foto Viktor Jandera

Relaxace s motorovkou

Víte, že Kasejovice mají klidovou zónu s lesoparkem? Vy, 
kdo nevíte, kde to je, tak je to u koupaliště. Město se tam snaží 
vytvořit místo, kam si rádi zajdete na procházku, na rande nebo 
jen tak posedět a relaxovat. Z nevzhledného prostoru zarostlého 
náletovými dřevinami, kam si mnozí jezdili odvézt své 
odpadky, se stal příjemný čistý prostor osazený lavičkami. 
Město nechalo nálet pokácet, odpadky uklidit, upravit terén 
a zasít novou trávu. Na úpravě tohoto místa se stále pracuje. 
Ještě nás čekají další terénní úpravy stráně pod silnicí. Někteří 
tuto relaxační zónu již začali využívat po svém.  Kde se vzal, tu 
se vzal, svítí mezi stromy nový pařez. Kdosi si zašel zarelaxovat 
s motorovou pilou a uřízl jeden ze stromů. Poněkud zvláštní 
druh relaxace, že? Že by si dotyčný šel zvyšovat svoji fyzickou 
kondici? Neměl co do kamen? Anebo zkouší postřeh ostatních? 
Možná ale zapomněl na jednu věc, a to že strom není jeho, že se 
vlastně dopustil krádeže, když uřízl bez povolení strom 
z městského majetku. Ale něco se dotyčnému nedá upřít. Má 
odvahu. Kácet cizí strom hned u silnice a myslet si, že si ho 
nikdo nevšimne…

                                                                                                                

                                                                              -rkn-                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 
                         
                

                MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ SMOLIVEC  
                       okres Plzeň –jih, Starý Smolivec 80 
                                      335 01 Nepomuk 
                           
                           
                                                

             Srdečně zve všechny rodiče, děti i veřejnost na 

 

    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   

   
  Kdy: v pátek 31. 3. 2023 

  V kolik:  od 15:00 do 17:00 hodin. 

   Co Vás čeká:   

· prohlídka budovy školy  

· prezentace aktivit pro děti  

· ukázka práce se speciálními  

vzdělávacími pomůckami          
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zavedení záloh na vodoměry, o opravě 
kanalizační šachty za bývalou 
restaurací  Adamec,  o uzavřené 
smlouvě s ČEZ na přeložku sloupu 
vysokého napětí, o žádosti občanů na 
vybudování chodníku k bývalé 
c ihe lně ,  o  zp racován í  mí s tn í 
energetické koncepce firmou Tedom, 
o zpracování demoličního výměru na 
dům čp. 241 v Kasejovicích a o cenách 
vý t i sku  Kase jov ických  nov in 
v barevném provedení

Lyžařský výcvik ZŠ Kasejovice

Po dvouleté covidové pauze se žáci ZŠ Kasejovice vydali od 6. 
2. do 9. 2. 2023 na lyžařský výcvik. Pedagogickým dozorem byly 
pověřeny paní učitelky E. Němejcová, P. Jandošová, J. Mlsová 
a jako instruktor se připojil pan Zdeněk Viták. Tentokrát jsme 
zamířili na Železnou Rudu. Počasí se nám vydařilo na výbornou: 
bylo mrazivo a slunečno, na sjezdových tratích leželo kolem 50 cm 
sněhu. Žáci byli rozděleni do dvou družstev. Zdatnější skupina 
využívala naplno služeb celého lyžařského areálu od samého 
počátku. Začátečníci se nejprve museli seznámit s tím, jak sjet 
kopec bezpečně a až od třetího dne využívali lyžařské vleky. Celý 
pobyt jsme si zpestřili návštěvou města Železné Rudy spojenou 
s vycházkou na Debrník. 

Jménem základní školy bychom chtěli poděkovat městu 
Kasejovice a rodičům několika zúčastněných žáků za zajištění 
dopravy na lyžařský výcvik. 

                          Jaroslava Mlsová, vedoucí lyžařského výcviku

Prodej slepiček

Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra 
hnědá,  Dominant všechny barvy, Green Shell-

typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska, 
cena od 249,- Kč/ ks                                                                                         

Prodej:  28.3. 2023
Kasejovice - u fotbal. hřiště - 14.40  hod.   
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky, 

doprava 189,- Kč za celý nákup.
Doporučujeme objednávat!
 Info :Po-Pá 9.00-16.00hod ,

tel. 601 576 270, 728 605 840 
www.drubezcervenyhradek.cz 
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Únorové události v Nezdřevě
Na dětský karneval v sobotu 4. února dorazilo 51 dětí se 

svými příbuznými, těch bylo 75. Zkrátka v sále nezdřevské 
hospody to sobotní odpoledne nebylo k hnutí. Při nejoblíbenější 
soutěži – židlované – se málem na parket nevešlo 40 židlí pro 
soutěživé zájemce. Na tu poslední usedla vítězka - hbitá dcera 
hostinského Natálka. Radost děcek z výher z celkem 400 cen 
v tombole i z odměn za účast v soutěžích netřeba popisovat, 
byla prostě upřímná. Pozoruhodné je, že v několika případech 
přivedli na karneval své potomky maminky i otcové, kteří zde 
sami před časem předváděli své pohádkové masky.

Na třetí únorovou sobotu svolalo obecní zastupitelstvo 
veřejné zasedání do hospodského sálu. Programem byly 
informace o záměru firmy Meridian vybudovat na katastru obce 
tři větrné elektrárny. Zástupce firmy pan Pavel Mrva nejprve 
objasnil dané téma v mnoha souvislostech a poté odpovídal na 
dotazy více než čtyřicítky přítomných. Ti se například 
dozvěděli, že návratnost investice 600 miliónů korun se 
odhaduje na 10 až 16 let v závislosti na ceně elektřiny, že obec 
a její obyvatelé by během 20 let získali jako kompenzaci přes 46 
miliónů, že průměr tubusu vysokého 166 metrů bude 9 – 12 
metrů, že výstavba potrvá šest až devět týdnů, ale veškerá 
úřední schvalování se potáhnou možná i pět roků. Po více než 

hodinovém informativním průběhu zasedání došlo na debatu 
s panem Mrvou o obecné problematice týkající se 
obnovitelných zdrojů energie. Té už se zúčastnili převážně jen 
odborně poučení hosté z okolních obcí. Do písemné anonymní 
ankety, kterou zastupitelstvo zorganizovalo, se aktivně zapojily 
dvě třetiny občanů. Výsledky svědčí o jejich pozitivním postoji 
k současným problémům s energiemi a ekologií: 57 bylo pro 
výstavbu větrníků a pouze čtyři se vyjádřili zamítavě.

Co jiného napsat o bále, který uspořádali dobrovolní hasiči 
v sobotu 25. února, než že byl vydařený. Sál, podobně jako při 
dětském karnevalu, praskal, jak se říká, ve švech. Více než 120 
návštěvníků se radovalo stejnou měrou z tance i z dárků 
získaných v tombole. Zároveň vedli v pauzách hovory se 
známými, s nimž se nesetkávají příliš často. Bavili se nejen 
Nezdřevští, ale i lidé z okolí spojení s Nezdřevem příbuzensky 
či přátelsky. Na bál přijeli z Bezděkova, Blatné, od Nepomuka, 
z Plzně, Polánky, Prahy, tradičně velká skupina z Řesanic, ze 
Svéradic a z Újezda u Chanovic. Na koho jsem v tom zeměpisu 
zapomněl, ať promine, bylo to způsobeno mou neznalostí. 
Hudba Radka Šimsy hrála ke spokojenosti tanečníků vytrvale 
dlouho přes půlnoc. Následující úterý, kdy organizátoři uklízeli 
sál, znělo jednoznačně: Bál se povedl.

                                                                         Jiří Čepelák

                                                             Foto Viktor Jandera

Relaxace s motorovkou

Víte, že Kasejovice mají klidovou zónu s lesoparkem? Vy, 
kdo nevíte, kde to je, tak je to u koupaliště. Město se tam snaží 
vytvořit místo, kam si rádi zajdete na procházku, na rande nebo 
jen tak posedět a relaxovat. Z nevzhledného prostoru zarostlého 
náletovými dřevinami, kam si mnozí jezdili odvézt své 
odpadky, se stal příjemný čistý prostor osazený lavičkami. 
Město nechalo nálet pokácet, odpadky uklidit, upravit terén 
a zasít novou trávu. Na úpravě tohoto místa se stále pracuje. 
Ještě nás čekají další terénní úpravy stráně pod silnicí. Někteří 
tuto relaxační zónu již začali využívat po svém.  Kde se vzal, tu 
se vzal, svítí mezi stromy nový pařez. Kdosi si zašel zarelaxovat 
s motorovou pilou a uřízl jeden ze stromů. Poněkud zvláštní 
druh relaxace, že? Že by si dotyčný šel zvyšovat svoji fyzickou 
kondici? Neměl co do kamen? Anebo zkouší postřeh ostatních? 
Možná ale zapomněl na jednu věc, a to že strom není jeho, že se 
vlastně dopustil krádeže, když uřízl bez povolení strom 
z městského majetku. Ale něco se dotyčnému nedá upřít. Má 
odvahu. Kácet cizí strom hned u silnice a myslet si, že si ho 
nikdo nevšimne…

                                                                                                                

                                                                              -rkn-                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 
 
                         
                

                MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ SMOLIVEC  
                       okres Plzeň –jih, Starý Smolivec 80 
                                      335 01 Nepomuk 
                           
                           
                                                

             Srdečně zve všechny rodiče, děti i veřejnost na 

 

    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   

   
  Kdy: v pátek 31. 3. 2023 

  V kolik:  od 15:00 do 17:00 hodin. 

   Co Vás čeká:   

· prohlídka budovy školy  

· prezentace aktivit pro děti  

· ukázka práce se speciálními  

vzdělávacími pomůckami          
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Je to již rok, co jsme všichni byli 
překvapeni z napadení Ukrajiny Ruskou 
armádou. V té době si náš sbor uvědomil, 
že  se  nechá  pomoci  i  na  dá lku 
a zorganizoval materiální sbírku pro 
Ukrajinu. Musím říci, že jsem tehdy byl 
překvapen, kolik lidí se do sbírky 
zapojilo a podařilo se díky nim 
shromáždit 900 kg materiálu. Tento 
materiál byl posléze prostřednictvím 
Českých drah odeslán na Ukrajinu. 
V letošním roce chce náš sbor lidem do 
n a š í  l o k a l i t y  p ř i b l í ž i t  č i n n o s t 
Potravinové banky Plzeň a současně 
s tím ji i podpořit.

Samotná sbírka proběhne v pátek 24. 
března v době od 18 do 20 hodin 
v hasičárně v Budislavicích. Kdo by měl 
zájem do sbírky přispět a nevyhovuje mu 
den a čas, tak se lze na tel. 724 173 535 
individuálně dohodnout na převzetí. 
Velmi rádi  vám vyjdeme vstř íc . 
V pondělí bude darovaný materiál 
naložen a odvezen do centra Potravinové 
banky v Plzni. V současné době nejvíce 
chybí (mouka, mléko, rýže, Sunar, 
dětská výživa, kečup, rajský protlak, 
těstoviny, trvanlivé konzervy, sušenky 
atd.) dále potom drogerii a hygienické 
po t řeby  (p lenky,  i nkon t inenčn í 
podložky, toaletní papír, mýdlo atd.) 
Všem dárcům srdečně děkujeme. Níže 

přinášíme činnost potravinové banky.

Potravinová banka Plzeň je spolek 
založený 13. 6. 2014 poskytovateli 
soc i á ln í ch  s lužeb  s  působnos t í 
v Plzeňském kraji. Banka shromažďuje, 
s k l a d u j e  a  v y d á v á  p o t r a v i n y 
s p o l u p r a c u j í c í m  c h a r i t a t i v n í m 
a humanitárním organizacím Plzeňského 
kraje. Spolek byl založen organizacemi: 
Diecézní charita Plzeň, Městská charita 
Plzeň, NADĚJE, DOMUS – Centrum 
pro rodinu z.s., DIAKONIE ČCE – 
středisko Západní Čechy, Občanské 
sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro 
ženy a dívky z.s., Oblastní charita 
Horažďovice, Oblastní charita Klatovy, 
Oblastní charita Sušice, Oblastní charita 
Rokycany.  Pa t ř í  do  rod iny  s í t ě 
potravinových bank v Čechách a v srpnu 
2014 získala členství v České Federaci 
potravinových bank.

Potravinová banka Plzeň má za cíl 
shromažďovat zdarma potraviny, 
skladovat a přidělovat je humanitárním 
nebo charitativním organizacím, které 
p o s k y t u j í  p o t r a v i n o v o u  p o m o c 
potřebným lidem. Působí v rámci 
Plzeňského kraje na základě pověření 
České Federace Potravinových bank. 
Díky členství v uvedené federaci se může 
prokazovat jako potravinová banka 

a  u ž í v a t  l o g a  Č e s k é  F e d e r a c e 
Potravinových bank.

Seznam odběratelů: Diakonie ČCE - 
středisko Západní Čechy, Diecézní 
charita Plzeň, DOMOVINKA - sociální 
služby, o.p.s., DOMUS - Centrum pro 
rodinu, z.s., Farní charita Stříbro, 
KOTEC o.p.s., Ledovec, z.s., MáTa pro 
rodinu, z.s., Město Kralovice, Městská 
charita Plzeň, NADĚJE, Občanské 
s d r u ž e n í  P r o C i t ,  z . s . , ,  C h a r i t a 
Horažďovice, Oblastní charita Klatovy, 
Oblastní charita Rokycany, Charita 
Sušice, ONŽ - pomoc a poradenství pro 
ženy a dívky, Ponton, z.s., Přátelé 
Koinonie, Římskokatolická farnost 
Zbiroh, SPOLEČNOST TADY A TEĎ, 
o.p.s., Středisko křesťanské pomoci 
Plzeň, Ústav péče o seniory Třemošná, 
z.ú., YMCA Plzeň, z.s., Diakonie ČCE - 
Středisko celostátních programů a 
služeb, ADRA Dobrovolnické centrum 
Plzeň, CPPT, o.p.s., Spolek Ulice Plzeň, 
Město Spálené Poříčí, Residence pro 
seniory Trnová, Městys Žinkovy, FOD 
Klokánek Janovice nad Úhlavou, Město 
Bor, Nadace 700 let města Plzně, 
Mezigenerační a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z. s., Romodrom o.p.s., Člověk 
v tísni, o.p.s. 

Potravinová sbírka s SDH Budislavice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”

J
A
R
O

Březen
Masopustní měsíc, první měsíc, 

který nám přináší jaro
Masopustní veselice, veselá je 

převelice, 
tancuj, tancuj medvěde, masopust se 

povede!

Na co se nejvíce těšíme v měsíci 
březnu?

Přece na maškarní karneval, bude 
u nás ve školce i v KSC v Kasejovicích. 
Přijede k nám divadlo Zvoneček 
s  k l a s i ckou  pohádkou  Če rvená 
Karkulka a Chlapeček Zdravík se svým 
programem ,,Zkus to zdravě“ v projektu 
,, Zdraví dětem“.

Čeká nás návštěva knihovny, 
vynášení Báby Zimy a otvírání 
zahrádky. Jsme zapojeni do projektu 
„Ukliďme Česko“ s názvem „Uklidíme 
lesíček“ s úklidem krmelce a okolí. Jak 
je důležité starat se o ptačí kamarády 
víme, proto denně sypeme do krmítek 
slunečnicová semínka, zapojili se 
i rodiče, kteří semínka pro ptačí 

kamarády kupují, za to jim moc 
děkujeme.

Bez ptačího zpěvu by bylo na Zemi 
smutno. Rodiče spolu s dětičkami 
vyrábějí ptačí budky, aby zpěváčci měli 
kde bydlet, děkujeme. Vyhodnocení 
tvořeníčka provedou děti a zaměstnanci 
MŠ.

Všichni se těšíme na jaro.

Co se nám 
líbilo?  

Řádění na 
s n ě h u . 
Konečně sníh a 
my jsme si to 
n á l e ž i t ě 
užívali, honem 
d ě t i ,  m á m e 
práci, ať tu stojí 
sněhuláci!

Divadelní 
p ř e d s t a v e n í 
Z pohádky do 
p o h á d k y 

divadla KOLEM. Tři pohádky, které na 
sebe navazovaly Jedna, dvě, tři, O třech 
kůzlátkách a O zlém drakovi. Učili jsme 
se počítat, určovat barvy, poznávat 
dobro a zlo, chytrost a hloupost. Do 
pohádek jsme vstupovali a zapojovali se 
do příběhů. Bylo to moc fajn.

Všichni se už ale těšíme na jaro 
a sluníčko. Společně si říkáme: 

„Vyšlo slunce, zasvítilo,
 na nebi se otočilo,
každá kytka maličká 
radost má ze sluníčka.“
            
                              Ledvinová Ivana 
                  ředitelka MŠ Kasejovice                                                                              
                                                                                         

SDH BUDISLAVICE  
POŘÁDÁ  

SBÍRKU PRO POTRAVINOVOU BANKU PLZEŇ  

Své dary můžete odevzdávat v  hasičárně v  Budislavicích  

v pátek 24. března od 18 do 20 hodin  

(po domluvě i v  sobotu a neděli  TEL. 724  173 535 ) 

Preferujeme trvanlivé potraviny, konzervy, oleje, mouku, Sunar, mléko , kečup, 

rajský protlak, těstoviny, rýži , atd.  dále drogerii plenky, mýdlo toaletní papír atd.  

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí

 27. března 2023

Plastový odpad v zavázaných 
pytlích uložte den předem na 
tradičních sběrných místech 

v Kasejovicích. 

Na vesnicích odpad uložte na náves 
ke kontejneru na sklo. 

Pytle neukládejte mimo 
určená místa. 

Město Kasejovice pořádá a zve na tvořivý kurz

Vítací ovečka 
ve čtvrtek 16.března 2023 od 17.30 hod. v Kulturně společenském centru Kasejovice

Vezměte si: korpus na věnec, balíček vaty, tavnou pistoli, pokud máte.

Vstupné dobrovolné
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KOTEC o.p.s., Ledovec, z.s., MáTa pro 
rodinu, z.s., Město Kralovice, Městská 
charita Plzeň, NADĚJE, Občanské 
s d r u ž e n í  P r o C i t ,  z . s . , ,  C h a r i t a 
Horažďovice, Oblastní charita Klatovy, 
Oblastní charita Rokycany, Charita 
Sušice, ONŽ - pomoc a poradenství pro 
ženy a dívky, Ponton, z.s., Přátelé 
Koinonie, Římskokatolická farnost 
Zbiroh, SPOLEČNOST TADY A TEĎ, 
o.p.s., Středisko křesťanské pomoci 
Plzeň, Ústav péče o seniory Třemošná, 
z.ú., YMCA Plzeň, z.s., Diakonie ČCE - 
Středisko celostátních programů a 
služeb, ADRA Dobrovolnické centrum 
Plzeň, CPPT, o.p.s., Spolek Ulice Plzeň, 
Město Spálené Poříčí, Residence pro 
seniory Trnová, Městys Žinkovy, FOD 
Klokánek Janovice nad Úhlavou, Město 
Bor, Nadace 700 let města Plzně, 
Mezigenerační a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z. s., Romodrom o.p.s., Člověk 
v tísni, o.p.s. 

Potravinová sbírka s SDH Budislavice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE     
Veselá školka plná písniček a 

hrajících si  dětiček - „Soví školka”

J
A
R
O

Březen
Masopustní měsíc, první měsíc, 

který nám přináší jaro
Masopustní veselice, veselá je 

převelice, 
tancuj, tancuj medvěde, masopust se 

povede!

Na co se nejvíce těšíme v měsíci 
březnu?

Přece na maškarní karneval, bude 
u nás ve školce i v KSC v Kasejovicích. 
Přijede k nám divadlo Zvoneček 
s  k l a s i ckou  pohádkou  Če rvená 
Karkulka a Chlapeček Zdravík se svým 
programem ,,Zkus to zdravě“ v projektu 
,, Zdraví dětem“.

Čeká nás návštěva knihovny, 
vynášení Báby Zimy a otvírání 
zahrádky. Jsme zapojeni do projektu 
„Ukliďme Česko“ s názvem „Uklidíme 
lesíček“ s úklidem krmelce a okolí. Jak 
je důležité starat se o ptačí kamarády 
víme, proto denně sypeme do krmítek 
slunečnicová semínka, zapojili se 
i rodiče, kteří semínka pro ptačí 

kamarády kupují, za to jim moc 
děkujeme.

Bez ptačího zpěvu by bylo na Zemi 
smutno. Rodiče spolu s dětičkami 
vyrábějí ptačí budky, aby zpěváčci měli 
kde bydlet, děkujeme. Vyhodnocení 
tvořeníčka provedou děti a zaměstnanci 
MŠ.

Všichni se těšíme na jaro.

Co se nám 
líbilo?  

Řádění na 
s n ě h u . 
Konečně sníh a 
my jsme si to 
n á l e ž i t ě 
užívali, honem 
d ě t i ,  m á m e 
práci, ať tu stojí 
sněhuláci!

Divadelní 
p ř e d s t a v e n í 
Z pohádky do 
p o h á d k y 

divadla KOLEM. Tři pohádky, které na 
sebe navazovaly Jedna, dvě, tři, O třech 
kůzlátkách a O zlém drakovi. Učili jsme 
se počítat, určovat barvy, poznávat 
dobro a zlo, chytrost a hloupost. Do 
pohádek jsme vstupovali a zapojovali se 
do příběhů. Bylo to moc fajn.

Všichni se už ale těšíme na jaro 
a sluníčko. Společně si říkáme: 

„Vyšlo slunce, zasvítilo,
 na nebi se otočilo,
každá kytka maličká 
radost má ze sluníčka.“
            
                              Ledvinová Ivana 
                  ředitelka MŠ Kasejovice                                                                              
                                                                                         

SDH BUDISLAVICE  
POŘÁDÁ  

SBÍRKU PRO POTRAVINOVOU BANKU PLZEŇ  

Své dary můžete odevzdávat v  hasičárně v  Budislavicích  

v pátek 24. března od 18 do 20 hodin  

(po domluvě i v  sobotu a neděli  TEL. 724  173 535 ) 

Preferujeme trvanlivé potraviny, konzervy, oleje, mouku, Sunar, mléko , kečup, 

rajský protlak, těstoviny, rýži , atd.  dále drogerii plenky, mýdlo toaletní papír atd.  

SVOZ PLASTŮ
proběhne v pondělí

 27. března 2023

Plastový odpad v zavázaných 
pytlích uložte den předem na 
tradičních sběrných místech 

v Kasejovicích. 

Na vesnicích odpad uložte na náves 
ke kontejneru na sklo. 

Pytle neukládejte mimo 
určená místa. 

Město Kasejovice pořádá a zve na tvořivý kurz

Vítací ovečka 
ve čtvrtek 16.března 2023 od 17.30 hod. v Kulturně společenském centru Kasejovice

Vezměte si: korpus na věnec, balíček vaty, tavnou pistoli, pokud máte.

Vstupné dobrovolné
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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

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

19. březen, svátek sv. Josefa

Úcta k svatému Josefovi, snoubenci Panny Marie, zaujímá v Katolické církvi 
zvláštní místo. Zařazení jeho připomínky do eucharistických modliteb jeho důležitost 
ještě podtrhuje. Můžeme na něho hledět jako na příklad čistoty, je proto zobrazován 
s lilií v ruce. Můžeme o něm rozjímat jako o příkladu poctivě pracujícího člověka. 
V tomto zamyšlení bych chtěl zdůraznit jeho roli ochránce sv. Rodiny.

Bůh Otec ho vybral, aby se po boku Panny Marie staral o Božího Syna. Byl jeho 
vychovatelem a ochráncem. V Písmu čteme, jak po narození Ježíše dostává ve snu 
pokyn, aby zachránil Dítě a Pannu Marii před zlobou Herodovou: „Vstaň, vezmi dítě 
i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude 
hledat dítě, aby je zahubil.“ (Mt 2, 13).

Podobně to bylo s návratem: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země 
izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“ (Mt 2,20) Svatá rodina byla 
chráněná poslušností sv. Josefa. Jemu byl svěřen poklad nejvzácnější, samotný 
Spasitele a jeho Matka. Bůh Otec měl k němu velkou důvěru, když pro tento úkol 
vybal právě jeho.

Toho si byla vědoma i sv. Terezie z Avily, proto také dílo zakládání nových klášterů 
často svěřovala do péče sv. Josefovi.

Přenesme se do dnešní doby. Rodina, tak, jak je od počátku zamýšlená Bohem, 
otec a matka, kteří dávají život svým dětem a vychovávají je pro Boží království, je 
vystavena útokům světa hříchu. V našich farnostech často stačí kněžím prsty jedné 
ruky, aby spočítali rodiny, které nejsou rozbité, které se jako celá rodina účastní 
bohoslužeb. Ostatní stačil svět hříchu „povraždit“, zbavil je křesťanské víry, rozvod je 
běžnou záležitostí. Navíc se kultura LGBT snaží předefinovat rodinu a tím ji úplně 
zničit. Jen vzpomeňme, jaký posměch a hysterii vyvolala iniciativa dvou senátorek, 
které navrhly odměňovat věrné rodiče.

Svěřme naše rodiny do ochrany sv. Josefa.
                                                                                  
                                                                                                          P. Jiří Špiřík

Otvírání studánek
sobota

 22. dubna 2023

Více informací v KN 
4/2023
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Jak dobře znáte své město
 aneb rozhýbejte své mozkové závity

Díl 2. Židé na Kasejovicku

Počátky židovského osídlení v Kasejovicích
První žid, který se v Kasejovicích usadil, se jmenoval Jakub 

Malý. Bylo to roku 1597, koupil od obce domek pod hrází 
Pivovarského rybníka za 30 kop a 30 grošů. Roku 1618 byly 
v Kasejovicích čtyři židovské rodiny a roku 1654 je 
zaznamenáno 12 starších a 4 mladší židé. V roce 1770 je 
v Kasejovicích 156 domů křesťanských, 25 domů židovských. 
Roku 1721 rozhodla lnářská vrchnost, aby židé žili odděleně od 
ostatních obyvatel městečka. Vyslali lnářského hejtmana 
Matěje Pojera s písařem do Kasejovic, aby vyhledali pro židy 
místo, kam je usídlit. Vybrali místo pod Pivovarským 
rybníkem, které bylo 474 sáhů dlouhé a rovněž tak široké (474 
sáhů = 850metrů), tam bylo postaveno 6 domů, později jich 
bylo 13. Tak vzniklo židovské gheto v Kasejovicích, ve kterém 
při jeho založení žilo 25 židů. V roce 1879 žilo v městečku 250 
židů. Ovšem již brzy začaly počty židovského obyvatelstva 
značně klesat, protože většina židů se odstěhovala do USA, 
Rakouska a Německa.

Krutý osud přichystala kasejovickým židům nacistická 
okupace. Dne 11. listopadu 1942 bylo soustředěno 37 místních 
židů a 6 z okolních obcí, aby byly 26. listopadu odvezeni 
transportem do Terezína, kde několik z nich záhy zemřelo, 
ostatní nalezli smrt v plynových komorách v Osvětimi. Jako 
jediná přežila Zdeňka Fuchsová, která se po válce do Kasejovic 
vrátila a zde také dožila.

  Synagoga
Svou modlitebnu měla kasejovická židovská obec již v 17. 

století. Stála prý poblíž domu Na Velké Vrčeni č. p. 174. První 
známý rabín, který v Kasejovicích vedl bohoslužby, se 
jmenoval Šalomon a je připomínaný roku 1651. Když okolo 
roku 1730 vznikla židovská čtvrť, byla údajně v jejím středu 
postavena dřevěná synagoga. Současná pozdně barokní stavba 
byla zřejmě postavena v roce 1763. O 30 let později však 

vyhořela a její rekonstrukce stála 1150 zlatých.
Synagoga byla přístupná dvěma vchody, jedním pro muže 

a druhým pro ženy, které měly uvnitř oddělené prostory s 45 
místy. Pro muže tu bylo vyhrazeno 66 míst. Místa v synagoze se 
dědila, kupovala, prodávala a zastavovala, což svědčí o tom, že 
jejich vlastnictví odráželo význam a prestiž vlastníka. Roku 
1830 proběhla v synagoze vnitřní úprava. Až do roku 1828 
fungovala v přízemí synagogy židovská škola, načež byla 
přesunuta do budovy č. p. 298, kde fungovala až do roku 1909. 
Rabín měl bydlet v č. p. 316. Nejvýznamnější kasejovický rabín 
byl v 60. letech 19. století Filip Bondy, který jako první rabín 
v Čechách kázal česky. Od roku 1945 jsou v synagoze umístěny 
sbírky Václava Mentbergera.

Židovský hřbitov
První zmínka o židovském hřbitově v Kasejovicích je z roku 

1669. Místu, kde byl zřízen, se říká Na Stráži. Hřbitov byl 
mnohokrát rozšiřován, a to v letech 1704,1764 a 1808, kdy 
začal sloužit k pohřbívání nejen kasejovickým židům, ale i 
židům z Blatné, Sedlice, Nepomuka, Hvožďan, Bratronic, 
Radošic a Starého a Mladého Smolivce. Na hřbitově se nachází 
cca 510 náhrobků, nejstarší dochovaný náhrobek je z 24.5.1686 
a patří panu Meiru Ben Jechezkelovi, další dva pak z 20.4.1689 
a 19.6.1693. Na hřbitově se pohřbívalo až do začátku 2. světové 
války. Na hřbitov se vstupuje bývalou márnicí.

KVÍZ:
Kolik zde žilo židů v roce 1879?
a) 150
b)  25
c)  250

Čím byl výjimečný Filip Bondy?
a) Byl to 1.český rabín, který kázal česky.
b) Je to jediný rabín, který je pohřben v Kasejovicích na 

židovském hřbitově.
c) Byl to jediný rabín, který nebydlel v ghetu, ale za 

městem v lese.  
 
                                                                       Matouš Nikl

Prázdniny v knihovně
Jarní prázdniny, stejně jako ty ostatní, jsou dobou, na 

kterou se těší všechny děti. Letos se jim tento čas rozhodla 
zpříjemnit knihovna. Ve spolupráci s Mateřským centrem 
Sedmikráska přichystala pro děti na středu 15. února tvořivé 
dopoledne s názvem Moje vlastní leporelo. Děti si tak mohly 
vyrobit skládací obrázkovou knihu podle vlastní fantazie. 
Sešly se děti od úplně nejmenších po školáky. Malí šikulkové 
měřili, stříhali, lepili a dobře se u toho bavili. Domů si pak 

děti odnášely pěkná zvířátková leporela všech velikosti, 
některá vylepšená o obrázky a popisky.

Na čtvrtek 16. února byl připravený turnaj v Pexesu. Dvě 
hry jednoznačného vítěze nepřinesly, rozhodla až ta 
poslední. Vítězem se stal osmiletý Jára Aleksevych, který si 
odnesl sladkou odměnu. Gratulujeme! Ale i ostatní hráči si 
vedli dobře. Škoda, že nepřišlo víc dětí, mohl být souboj ještě 
zajímavější.

                                                                                                                

                                                         Marie Koutníková
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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

www.nej.cz
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pro celou rodinu
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vlastní výběr programů

200+
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mes.
INTERNET

po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná

Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

19. březen, svátek sv. Josefa

Úcta k svatému Josefovi, snoubenci Panny Marie, zaujímá v Katolické církvi 
zvláštní místo. Zařazení jeho připomínky do eucharistických modliteb jeho důležitost 
ještě podtrhuje. Můžeme na něho hledět jako na příklad čistoty, je proto zobrazován 
s lilií v ruce. Můžeme o něm rozjímat jako o příkladu poctivě pracujícího člověka. 
V tomto zamyšlení bych chtěl zdůraznit jeho roli ochránce sv. Rodiny.

Bůh Otec ho vybral, aby se po boku Panny Marie staral o Božího Syna. Byl jeho 
vychovatelem a ochráncem. V Písmu čteme, jak po narození Ježíše dostává ve snu 
pokyn, aby zachránil Dítě a Pannu Marii před zlobou Herodovou: „Vstaň, vezmi dítě 
i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude 
hledat dítě, aby je zahubil.“ (Mt 2, 13).

Podobně to bylo s návratem: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země 
izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“ (Mt 2,20) Svatá rodina byla 
chráněná poslušností sv. Josefa. Jemu byl svěřen poklad nejvzácnější, samotný 
Spasitele a jeho Matka. Bůh Otec měl k němu velkou důvěru, když pro tento úkol 
vybal právě jeho.

Toho si byla vědoma i sv. Terezie z Avily, proto také dílo zakládání nových klášterů 
často svěřovala do péče sv. Josefovi.

Přenesme se do dnešní doby. Rodina, tak, jak je od počátku zamýšlená Bohem, 
otec a matka, kteří dávají život svým dětem a vychovávají je pro Boží království, je 
vystavena útokům světa hříchu. V našich farnostech často stačí kněžím prsty jedné 
ruky, aby spočítali rodiny, které nejsou rozbité, které se jako celá rodina účastní 
bohoslužeb. Ostatní stačil svět hříchu „povraždit“, zbavil je křesťanské víry, rozvod je 
běžnou záležitostí. Navíc se kultura LGBT snaží předefinovat rodinu a tím ji úplně 
zničit. Jen vzpomeňme, jaký posměch a hysterii vyvolala iniciativa dvou senátorek, 
které navrhly odměňovat věrné rodiče.

Svěřme naše rodiny do ochrany sv. Josefa.
                                                                                  
                                                                                                          P. Jiří Špiřík

Otvírání studánek
sobota

 22. dubna 2023

Více informací v KN 
4/2023
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Jak dobře znáte své město
 aneb rozhýbejte své mozkové závity

Díl 2. Židé na Kasejovicku

Počátky židovského osídlení v Kasejovicích
První žid, který se v Kasejovicích usadil, se jmenoval Jakub 

Malý. Bylo to roku 1597, koupil od obce domek pod hrází 
Pivovarského rybníka za 30 kop a 30 grošů. Roku 1618 byly 
v Kasejovicích čtyři židovské rodiny a roku 1654 je 
zaznamenáno 12 starších a 4 mladší židé. V roce 1770 je 
v Kasejovicích 156 domů křesťanských, 25 domů židovských. 
Roku 1721 rozhodla lnářská vrchnost, aby židé žili odděleně od 
ostatních obyvatel městečka. Vyslali lnářského hejtmana 
Matěje Pojera s písařem do Kasejovic, aby vyhledali pro židy 
místo, kam je usídlit. Vybrali místo pod Pivovarským 
rybníkem, které bylo 474 sáhů dlouhé a rovněž tak široké (474 
sáhů = 850metrů), tam bylo postaveno 6 domů, později jich 
bylo 13. Tak vzniklo židovské gheto v Kasejovicích, ve kterém 
při jeho založení žilo 25 židů. V roce 1879 žilo v městečku 250 
židů. Ovšem již brzy začaly počty židovského obyvatelstva 
značně klesat, protože většina židů se odstěhovala do USA, 
Rakouska a Německa.

Krutý osud přichystala kasejovickým židům nacistická 
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začal sloužit k pohřbívání nejen kasejovickým židům, ale i 
židům z Blatné, Sedlice, Nepomuka, Hvožďan, Bratronic, 
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židovském hřbitově.
c) Byl to jediný rabín, který nebydlel v ghetu, ale za 

městem v lese.  
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Prázdniny v knihovně
Jarní prázdniny, stejně jako ty ostatní, jsou dobou, na 

kterou se těší všechny děti. Letos se jim tento čas rozhodla 
zpříjemnit knihovna. Ve spolupráci s Mateřským centrem 
Sedmikráska přichystala pro děti na středu 15. února tvořivé 
dopoledne s názvem Moje vlastní leporelo. Děti si tak mohly 
vyrobit skládací obrázkovou knihu podle vlastní fantazie. 
Sešly se děti od úplně nejmenších po školáky. Malí šikulkové 
měřili, stříhali, lepili a dobře se u toho bavili. Domů si pak 

děti odnášely pěkná zvířátková leporela všech velikosti, 
některá vylepšená o obrázky a popisky.

Na čtvrtek 16. února byl připravený turnaj v Pexesu. Dvě 
hry jednoznačného vítěze nepřinesly, rozhodla až ta 
poslední. Vítězem se stal osmiletý Jára Aleksevych, který si 
odnesl sladkou odměnu. Gratulujeme! Ale i ostatní hráči si 
vedli dobře. Škoda, že nepřišlo víc dětí, mohl být souboj ještě 
zajímavější.

                                                                                                                

                                                         Marie Koutníková
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Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního 
života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. 
Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji 
rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již 
vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke 
spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Elektroodpad 
obsahuje řadu zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění 
správné recyklace vysloužilých elektrozařízení přispíváme 
k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje 
opětovné materiálové využití a patří mezi základní principy 
cirkulární ekonomiky. Míra opětovného materiálového využití 
je velmi vysoká a dle jednotlivých typů výrobků dosahuje až 
95 %.

Jakým rozsahem naše město přispělo k lepšímu životnímu 
prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování 
zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné 
recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, 
primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci 
skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos 
Kasejovic k ochraně přírody v roce 2022. Vyplývá z něj, že díky 
množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 

323,61 MWh elektřiny, 2232,14 litrů ropy, 118,44 m  vody a 1,51 
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů CO  ekv. o 1,85 tun a produkci SO2 ekv., který 2

zapříčiňuje okyselování prostředí, o 118,94 kg. Za rok 2022 
bylo zpracováno celkem 2255 kg elektrozařízení z Kasejovic.

K a ž d ý  k u s 
vytříděného elektra se 
počí tá ,  což dokazuje 
příklad 100 vytříděných 
notebooků, které uspoří 
1 0  M W h  e l e k t ř i n y. 
T a k o v é  m n o ž s t v í 
odpovídá 3leté spotřebě 
elektřiny rodiny žijící ve 
standardním bytu. Za 100 
k g  v y t ř í d ě n ý c h 
elektrospotřebičů se ušetří 
takové množství ropy, 
které by stačilo na výrobu 
benzínu pro cestu z Prahy 
do Paříže.  Děkujeme 
všem, kteří pečlivě třídí 
odpad a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí.

*Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí 
studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace 
jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie 
zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný 
odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

Ochrana životního prostředí je naší společnou prioritou

Monitoring kanalizační sítě

V úterý 28. února provedla firma Vodovody a kanalizace 
Starý Plzenec a.s. v části Kasejovic monitoring kanalizační sítě, 
jehož účelem bylo zjištění, kudy vede kanalizace, v jakém je 
stavu, jaké problémy je třeba hned řešit a také jaké objekty jsou 
či nejsou připojeny. Nejedná se pouze o zaústění splaškové ale 
i dešťové vody. V části Kasejovic už toto monitorování 
proběhlo, zbytek ještě čeká. Poznatky z monitoringu byly hned 
předány ke zpracování do geometrického plánu. Vznikne tak 
aktuální mapa kanalizační sítě Kasejovic, která bude sloužit 
k řešení problémů a nejasnosti ohledně vedení kanalizace.

                                                                                                                               
                                                                                 -rkn-

ZAKLÁDÁME

TURISTICKÝ ODDÍL

KASEJOVICE

PRO DĚTI 5-8 LET
• pravidelná setkání každý týden 

ve čtvrtek 16.00 - 17.30 nebo v pátek 14.00 - 15.30
• jednou v měsíci výlet nebo víkendovka, v létě tábor

• rozvíjení spolupráce, samostatnosti, orientace, paměti, 
pohybových dovedností, znalostí o přírodě, vytrvalosti

• 20 let praxe s volnočasovými aktivitami s dětmi
• duben-červen zdarma, od září 300 korun ročně

(výlety, víkendovky a tábor se platí zvlášť)

INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE S DĚTMI 
13.4. V 16.00 A 14.4. VE 14.00 

V KULTURNÍM CENTRU KASEJOVICE, Kasejovice 2

KONTAKT: Alena Lukáčiková, 777 306 760
www.a-tom.cz

Lampičky pro romantičky

To je název třetího tvořivého kurzu, který se uskutečnil v úterý 14. února v klubovně Kulturně společenského centra 
v Kasejovicích. Tentokrát to bylo hlavně o trpělivosti a pečlivosti. Přítomné dámy a slečny se toho zhostily opravdu zodpovědně, 
a tak se za plného soustředění vystřihovalo, natíralo, lepilo a dekorovalo, až vznikly pohádkové lucerničky. Nakonec jsme zhasly 
a lampičky vyzkoušely. Do temné místnosti zazářili andílci a motýlci. Mohly jsme konstatovat jediné – povedly se. A protože nás to 
baví, budeme v našich tvořivých kurzech pokračovat. Připojíte se?

                                                                                                                                                         Marie Koutníková

Město Kasejovice pořádá a zve na 

Květinovéí kouzlení 
s Dagmar Kolingrovou

ve středu 22. března od 17.30 hod.
v Kulturně společenském centru Kasejovice

 
Přijďte se naladit na jaro a blížící se Velikonoce, získat 
insp irac i  a  nápady pro vlastn í  tvoření .  Na mís tě  s i                                      
budete moci zakoupit hotové dekorace i dekorace pro vlastní 
tvoření.

Vstupné dobrovolné

Masopustní průvod v Újezdě

Po dvouleté odmlce se v sobotu 25. 2 .2023 před polednem 
na návsi sešlo 33 maškar. K tak veliké účasti přispěli i účastníci 
z Řesanic a Blatné. Z Kytína dorazila nevěsta se ženichem. 
V průvodu je doprovázela Sněhurka a sedm trpaslíků, mimové, 
mopy, uklízečka, sparťan, ovečka, sportovní fanynka, berušky, 
vojenský zdravotník, hajný, jablko, sud piva, děvče na skatu, 
školačka, kočička a námořník – harmonikář Martin Lukáš.

I když na začátku silně chumelilo, neodradilo nás to. 
Zavítali jsme do každého stavení, ve kterém nás rádi přivítali. 
Zatancovali jsme, pojedli, popili, popovídali a pokračovali dál. 
Po obchůzce vsi jsme ještě hodovali a zpívali v hospůdce. 

A už zase vymýšlíme masky na masopustní veselici v roce 
2024.                                                                                                                          

                                                             Milada Myslivcová

Město Kasejovice pořádá a zve na 

přednášku Jana Hulače a Anety Piňosové

INDIE

ve středu 29. března 2023

 od 17.30 hod.
 v sále Kulturně společenského centra 

Kasejovice

Vstupné dobrovolné
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— 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:
&  Veronika Černucká: Přichází čas pomsty
&  Jiří Dobrylovský: Tvůrce českých moří
&  Mandy Baggot: Opravdově, šíleně, řecky
&  Naďa Horáková: Brněnské nevěstky
&  Táňa Keleová - Vasilková: Slzy a smích
&  Kristina McMorrisová: Prodám 2 děti
&  Janice Ryan: Spřízněné duše
&  Vlastimil Vondruška: Ďáblova čísla
&  Jana Semschová: V hlavní roli vražda

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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