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

sobotu 28.7. se pro veřejnost
prvně otevřely dveře nových fotbalových kabin na hřišti
v Kasejovicích. Oslavy prvních dnů
užívání nového areálu zahájil místostarosta města MVDr. Václav Červený
oficiálním předáním novostavby do
užívání Tělovýchovné jednotě Sokol
Kasejovice. Poté v krátkosti seznámil
přítomné s průběhem výstavby celého
areálu, do kterého město investovalo cca
5,4 milionu korun. Stavební práce prováděla firma STAFIS KT s.r.o. Pačejov
a byla rozdělena na dvě akce. V první
proběhla výstavba kabin a chodníků za
cca 4,8 mil. korun a ve druhé byl zbudován dětský koutek, oplocení, solární
ohřev vody a rozšířeno hřiště celkem za
cca 600 tis. korun, z toho cca 320 tis.
korun bude hrazeno dotací z programu
Leader.
K průběhu stavebních prací dodala ještě starostka města Ing. Marie
Čápová, že o rekonstrukci sportoviště
bylo jednáno se Sokoly již v roce 2007 a
teprve v letech 2011-2012 se podařilo
celý záměr zrealizovat. Úvodní slovo
uzavřela přáním, aby nový sportovní
stánek byl hojně navštěvovaným a oblí-

beným místem široké veřejnosti.
Oslavy pokračovaly vystoupením taneční skupiny Prezioso Blatná, která přítomné příjemně naladila ukázkami sólového tance. Poté si mohli návštěvníci
prohlédnout budovu a zavítat do patra,
kde probíhala výstava o TJ Sokol Kasejovice a počátcích fotbalu v obci. Zde
za zmínku jistě stojí fotografie prvních
Sokolů z roku 1895, ukázky z kroniky
města o činnosti všech sportovních spolků nebo bohatá fotodokumentace fotbalu třicátých a čtyřicátých let minulého
století v Kasejovicích.
Jak lépe oslavit nové sportoviště, než
sportovní událostí? A tak odpoledne
volně pokračovalo fotbalovým utkáním
mezi TJ Sokol Kasejovice a Internacionály FC Viktoria Plzeň a den uzavřela
taneční zábava v podání skupiny Melodion.
Sobotou však oslavy neskončily
a neděle nabídla ještě fotbalová utkání
dorostu Kasejovice – Blatná a mužů
Kasejovice – Žichovice. Úplný závěr
pak patřil místnímu hudebnímu seskupení Brumendo, které udělalo za slavnostním otevíráním sportovního areálu
pomyslnou tečku.
-mr-

foto -dm-
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Usnesení ze zasedání
Rady města Kasejovice
ze dne 9.7.2012
Rada schválila:
příspěvek pro SDH Kladrubce, SDH
Polánka
Na doporučení komise pro otevírání a
posuzování nabídek:
přidělit zakázku na rozšíření hřiště,
doplnění oplocení, výstavbu solárního ohřevu TUV a dětského hřiště
firmě STAFIS - KT Pačejov
přidělit zakázku na opravu komunikace na návsi v Řesanicích - firmě
EUROVIA SILBA Plzeň a.s.
přidělit opravu rybníků - požárních
nádrží v Újezdě u Kasejovic firmě
STAFIS - KT Pačejov a zároveň
schválila návrhy smluv o dílo na
výše uvedené zakázky
Projednala: změny v rozpočtu
Jmenovala: komisi pro posuzování
nabídek na nákup lesnické techniky

letos byly Kasejovice v soutěži
Vesnice roku úspěšné. Hodnotitelskou komisi, která naše městečko
navštívila v červnu letošního roku, zaujalo zrekonstruované zdravotní středisko. Kasejovice si tak ke svým již několika trofejím z této soutěže přidaly Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova
Plzeňského kraje – kategorii B – obnova
či rekonstrukce staveb venkovské zástavby. Budovu dnešního zdravotního
střediska nechal postavit v roce 1924
MUDr. Rudolf Kafka a zdravotnickým
účelům slouží dodnes. MUDr. Rudolf
Kafka (1888-1949) nastoupil do Kasejovic po skončení I.světové války a
„působil zde k všeobecné spokojenosti a
oblibě po 30 let“ (cit. z kroniky města).
V letech 1923-1932 byl navíc starostou
města.
Zdravotní středisko, které využívají i
další obce z regionu, odkoupilo město
Kasejovice v rámci privatizace od Fondu národního majetku a v minu-lých
letech a též i v loňském roce investovalo do jeho rekonstrukce. -rkn-
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Kasejovicích máme pěkný kostel. Opravený, vypulírovaný, na
krásném místě na náměstí shlíží
na celé městečko i okolí. Jen jedna
drobnost není jaksi v pořádku. Jsou to
varhany. Tedy fungující varhany. Sice
pan varhaník Jan Čáp hraje při mši na
syntetické varhany a laik by možná
rozdíl nepoznal, ale přece jen - zvuk
klasických varhan do kostela patří.
Malinko zabrousím do historie, abychom věděli, o čem je řeč. Kasejovické
varhany postavil v roce 1756-1757
významný varhanář Vojtěch Schreyer,
na náklad tehdejšího patrona kostela
hraběte Sweerts-Sporka. Za ta léta, co
slouží, bylo samozřejmě občas nutné
zasáhnout drobnými, či většími opravami. První opravy proběhly v letech
1783, 1800, 1836, 1845. V roce 1911
se rozeschly měchy na půdě a nemohlo
se hrát, tehdejší farníci nelenili a zorganizovali sbírku na opravu, takže již
roku 1912 firma Eduarda Hubeného
z Protivína provedla opravu varhan, při
níž byly zrušeny měchy na půdě a zřízen jeden velký za varhanami a přidány
dva nové rejstříky; vše tehdy stálo 555
K. V roce 1928 provedla rozsáhlou
opravu varhan firma Augustina Paštiky
z Čestína. Byla pozměněna dispozice
varhan zrušením jednoho manuálu a
přidáním čtyř nových rejstříků; na
opravu bylo vybráno mezi farníky
5 614 Kč, celkový náklad činil 5 360
Kč plus vedlejší výdaje. V listopadu
roku 1946 byl zapojen elektrický ventilátor. Běžnou údržbu varhan v té době
prováděl varhaník Václav Polcar, který
se staral o chrámovou hudbu od roku
1920 až do své smrti roku 1974;
v letech 1969–1971 pomýšlel na větší
rekonstrukci varhan, která nicméně pro
vysoké náklady nebyla uskutečněna.
V létě 2003 provedl dílčí opravu Jakub
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Komrska z Malenic nad Volyňkou.
A konečně v roce 2009 započala I.
etapa současné opravy, a to demontáží
varhanní mechaniky, kterou provedli
J.Hulač a R.Valenta. Josef Hulač pak
pokračoval opravami varhanní skříně,
podlahy kůru a ozdobných prvků. Tato
etapa prací si vyžádala 233 000 Kč. V
rámci II. etapy bylo provedeno restaurování dřevěných varhanních píšťal,
vzdušnic a píšťalnic. A další etapa
oprav na varhany teprve čeká.
Jak vidno, potíže s varhanami byly a
budou. Ale při srovnání s dnešními
výrobky z Číny (i z Čech!), musíme
smeknout, neboť 250 let provozu by už
sotva který přístroj vydržel.
Jako tomu bylo tehdy, je tomu i
dnes. Pan farář Robert Paruszewski
vyhlásil sbírku, která trvá již kolikátý
rok a nadto uspořádal o letošní pouti
benefiční koncert, jehož výtěžek poputuje opět na konto „Varhany“. Umělci,
kteří se rozhodli takto přispět na dobré
dílo jsou mezzosopranistka Edita Adlerová a varhaník Vladimír Roubal.
A tak se milovníkům vážné hudby naskytla jedinečná příležitost - poslechnout si nádherný koncert duchovní
hudby, dokonce za dobrovolné vstupné, obohatit klasický pouťový mumraj
o duchovní rozměr a ještě udělat dobrý
skutek.
Díky paní Adlerové, panu Roubalovi a také díky vám, milí návštěvníci
koncertu, tak putuje na konto varhany
dalších 9 489,- Kč.
Největší dík však patří panu faráři
Paruszewskému, jelikož jak jednoduše
a výstižně řekl při zahájení koncertu:
„To nejsou moje varhany a můj kostel.
Farář je dneska tady a zítra jinde. Tohle
je váš kostel a vaše varhany!“
Dík, že se nám o ně stará.
Dana Matějovská
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Od 1.7.2012 nejsou ve sběrném dvoře
odebírány ledničky a televize, protože
není možné zabránit jeho vykrádání
zloději. Tento bude sbírán 2x ročně při
celookresním sběru. Termín bude oznámen v dostatečném předstihu. Město
zajistí jeho svoz.

ne 12.července před šedesáti lety
vstoupili ve svazek manželský
manželé Janošovi z Podhůří.V
životě se jim starosti i nějaké nemoci
nevyhýbaly, ale přesto spolu žijí hezký
a spokojený život. Občané Podhůří jim
přejí ještě mnoho krásných let společného života.

NÁDHERNÝ KONCERT
VE LNÁŘÍCH
Nejslavnější a nejkrásnější italské
melodie za doprovodu klavíru
Edita Adlerová a Anna Hlavenková zpěv

CANTO DOLCE
- PERLY BAROKA
Sara Bukowski - klavír
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sobotu 7. července 2012 proběhlo slavnostní přivítání nových
občánků všech částí obce Mladý
Smolivec. Od posledního vítání se za
jeden rok u nás narodily pouze tři děti,
jeden chlapeček Lukáš Hron a dvě
holčičky Viktorie Pojerová a Kristýna
Niebauerová. Vítání občánků se konalo v zasedací místnosti na Obecním
úřadě v Mladém Smolivci a na slavnost dorazily 2 děti. S novými občánky krom rodičů samozřejmě přišli
babičky, dědečkové a přátelé.
Celým obřadem nás provázela
paní Vladislava Růtová. Nejprve nám
přednesly děti z MŠ připravené básničky pod vedením Svatavy Šlaisové.

neděli 22. července oslavili
v Přebudově svůj každoroční
svátek, přebudovskou pouť.
Poutní mši svatou k uctění Panny Marie Karmelské sloužil v přebudovské
kapli kasejovický farář P.Robert Paruszewski. Mše svaté se zúčastnilo asi
dvacet poutníků, nechyběly mezi nimi
Marie a Anna Maškovy, dvě nejstarší
obyvatelky Přebudova, které již oslavily devadesáté narozeniny.
Pouť v Přebudově má dlouhou
tradici, i přes všechny dějinné zvraty
místní obyvatelé svůj svátek stále slaví
tak, jako před lety. Dnes v Přebudově
trvale žije 6 obyvatel. V roce 1869 zde
dle sčítání lidu trvale žilo 126 obyvatel,
v roce 1900 114 obyvatel, v roce 1950
už klesl počet obyvatel osady na 63
lidí. Od té doby počet zde trvale žijících obyvatel stále klesal až k dneš-
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Po slavnostním přivítání občánků následovalo předání dárečků a kytiček
od obecního úřadu a nechyběl ani přípitek na zdraví našich dětí a tradiční
focení ratolestí v kolébce.
Eva Kubová

nímu počtu, trvale žijící osadníky postupně nahrazovali dočasně bydlící
chalupáři. Dnešní obyvatelé Přebudova
se o svou kapli, symbol osady, vzorně
starají, stejně vzorně pečují i o společná veřejná prostranství. Pouť je vždy
svátkem pro celou osadu. Pokud se
v dřívějších dobách v kapli nesloužila
poutní mše svatá, obyvatelé se zde stejně sešli, pomodlili se za zemřelé a společně si zazpívali.

Zámek Lnáře

22.srpna 2012 v 19 hod.

Lístky je možné zarezervovat
na 604 401 432, 775 607 193,
zameklnare.sprava@seznam.cz,
nebo zakoupit přímo před koncertem.
Vstupné - 120 Kč

Část poutníků, kteří se zúčastnili mše svaté, na lavičce zleva sedí paní Marie
Mašková a Anna Mašková. Obě již oslavily 90 let.
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radiční cyklistická akce pořádaná SK Nezdřev Tour de oblouk
se v pátek 6. července uskutečnila již popětadvacáté. Jelo se za rozmanitého počasí: Zprvu tropické vedro,
kdy každý úsek vedoucí stínem byl
úlevou, později hrozba bouřky, jež se
naštěstí ukázala jako planá, a krátký
mírný déšť, který účastníci přečkali na
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letitý rekord. Několik pádů do příkopu
skončilo naštěstí jen odřeninami. Drobný problém nastal na startu, když na
startérovy pokyny reagovala malá Eliška Drbohlavová usedavým pláčem.
Větší potíž byla s obsluhou v Hotelu ve
Lnářích, kde byl předem a poměrně
přesně dohodnutý oběd. Snad malá
zkušenost personálu, snad přílišné ve-

Nezdřev, 6. 7. 2012, 10.30: Oblouk byl právě odstartován.
občerstvovacích stanicích v Předmíři
nebo v Přístavu ve Lnářích. Trasa, v
posledních ročnících již ustálená, nabídla cyklistům krásné pohledy na zvlněnou krajinu, v níž se v podivuhodném sladění střídaly lesy, louky, pole a
spousta rybníků větších i docela malých. Místy ještě zavoněly jakoby na
pozdrav rozkvetlé lípy, teplá a čistá
voda na koupališti u Vagonu ve Hvožďanech poskytla vítané osvěžení, jemuž málokdo odolal. Cesta vedla
okreskami, lesními a polními cestami,
písčitými, kamenitými a blátivými od
jedné přitažlivé hospůdky ke druhé.
Každý, kdo tuto trať již znal z předchozích ročníků, se těšil na osvěžovnu V
Dolíčku. Pozdyňská malá, ale o to přívětivější hospůdečka s ochotnou a vtipnou obsluhou uvítala velocipedisty
obvyklou výzdobou: množství květin
ve vázách i květináčích, řada reklamních tabulek na stěnách, starodávné
dosud hrající rádio. Jen obavy z hrozícího deště zabránily delšímu posezení.
Podobně vyzdobený je také Přístav ve
Lnářích, tam ovšem podle jména dotvářejí interiér předměty námořnické a
rybářské a rozhodně hodné obdivu.
Pokud se samotného průběhu akce týká, je nutno přiznat, že počet jedoucích
(47) a vezených (dvaadvacetiměsíční
Vašík Novák zaujal svým klidem, zvídavostí a mlčenlivostí) nepřekonal již

dro, možná špatný organizační systém
způsobily, že oběd včetně placení se
nečekaně protáhl. Přitom na kvalitu
jídla nebylo možné si v nejmenším
stěžovat. V cílovém bodě - v nezdřevské hospodě - bylo připraveno chutné
občerstvení v podobě vepřového masa
upraveného na lodně. Zástupce SK
Nezdřev Karel Chaloupka s menšími
přeřeky ocenil pravidelného účastníka
a zasloužilého baviče Tour Pepu
"Varhana" Prokopa z Plzně kotouňského chalupáře). Za soumraku a spontánního potlesku cyklistů a přítomných
diváků odjížděl Pepa na krku s věncem
uvitým vlastnoručně Josefem Větrovcem, šéfem nezdřevských sportovců.
"Já jsem to dokázal, já jsem to dal.
Dojel jsem," křičel, ba přímo řičel po
dojezdu do cíle Honza Trefný. Praštil
kolem, odhodil tlumok, dosedl na židli
a dal si poslední pivo (pak už pil jen
džus). Vyjádřil tak i pocity dalších
bicyklistů. Každý byl se svým výkonem v náročných klimatických podmínkách spokojen. A všichni si při
loučení řekli: Tak zase za rok, budemeli zdrávi, na Oblouku na shledanou!
Dodatek: Minioblouk na trati Nezdřev Bezděkov - Nezdřev ohromně nadchl
"mateřskou školku" Mrázků. Těmto
malým cyklistům se prý nejvíce líbilo,
že byli rychlejší než jejich babička.
Jiří Čepelák
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nohaměsíční nápor na nervový
systém Nezdřeváků při přípravách červnových oslav, včetně
nároků na jejich energii, je minulostí,
kterou lze přiřadit ke světlým stránkám
dějin obce. Účastníci oslav 600. výročí
první písemné zprávy, v níž je zmíněn
Nezdřev, prožili krásný den. Den plný
setkání, vzpomínek, sdělování novinek
mezi lidmi, kteří se třeba i léta neviděli,
pohody a zábavy.
Dobrá věc se podařila a nejen to.
Malá vesnice zase o významný díl postoupila na cestě k obci přívětivé. Vždyť
mnohé, co se v souvislosti s oslavami
připravilo, má trvalou hodnotu a užitnost. Nejde jen o pamětní desku na
obecním úřadě. Zásluhou Marie Chlandové zdobí boží muka z roku 1692 čtyři
nové keramické figurky: Madona, Jezulátko, Svatá Anežka a Anděl strážný.
Jistě dlouho bude sloužit nová pergola
před hospodou, stejně jako zámková
dlažba pod pergolou u klubovny SK
Nezdřev. Sociální buňku ocení i v budoucnu návštěvníci akcí, které se konají
na místním hřišti. A pro pódium na tyto
akce už nebude zapotřebí výpůjček od
ochotných sousedů - už máme své vlastní. Oslavy také uspíšily různá vylepšení
vzhledu leckterých stavení. Hlavně však
znovu potvrdily, že souhrn všech schopných a přičinlivých sil, ať už jsou to
Nezdřevští trvalým bydlištěm, nebo srdcem, dokáže přinést kýžený výsledek.
Domnívám se, že v neděli po
oslavách usínali všichni, kteří se podíleli na jejich hladkém průběhu, sice zmoženi vedrem, ale zejména s vědomím, že
vynaložené úsilí stálo za to. Jim a všem
sponzorům, kteří pomohli akci finančně
zabezpečit, stejně jako účinkujícím
umělcům a návštěvníkům je nutné poděkovat, a to upřímně a s vděčností.
Nezdřevské oslavy jsou minulostí, na
kterou se bude vzpomínat dlouho a
dobře.
Jiří Čepelák
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Zpestřením oslav byla i bryčka nezdřevského rodáka Františka Chaloupky z Kasejovic, která udělala radost mnoha dětem
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^
ak začíná celá řada pohádek, a
tak i začátek prázdnin si mohly
děti zpříjemnit procházkou pohádkovou lipovou alejí v Bezděkově.
Něco přes padesát dětí dostalo od
Kašpárka kartičku s plánkem trasy a
úkoly, které plnily cestou k cíli. Na
každém stanovišti se děti ocitly v jiné
pohádce a za každý splněný úkol získaly písmenko do tajenky, která jim v cíli
otevřela cestu do královské pokladnice.
U Kocoura v botách musely projít překážkovou dráhu, u Popelky najít tři
kouzelné oříšky, čertům nanosit polínka pod kotel, vodníkovi nachytat do
hrnků dušičky, nakrmit hladového Otesánka nebo ulovit Zlatou rybku. Princi
pomohly vysvobodit zakletou princeznu, potkaly se s Červenou Karkulkou,
Ježibabou, u které si ti stateční došli
pro sladký perníček do Perníkové chaloupky, a dalšími pohádkovými bytost-

mi. V cíli na děti čekal král s královnou
a plnou pokladnicí, kde si mohly vybrat
svoji zaslouženou odměnu - zlaťák pro
štěstí, nějakou sladkost a diplom. Toto
štěstí však mělo asi jen 15 statečných
dětí, protože horké počasí přerušila
bouřka s krupobitím. Kdo mohl, nabral
do svých automobilů promáčené děti i
s doprovodem i pohádkové postavičky,
za což jim patří velký dík. I přes nečekanou spršku vody a krup odcházeli a
odjížděli všichni účastníci spokojeni a
plni krásných zážitků.
Poděkování patří všem pohádkovým
postavičkám, bez kterých by se tato
akce nemohla uskutečnit, všem, kteří
zapůjčili kostýmy a rekvizity a kteří se
podíleli na přípravách i závěrečném
úklidu, i sponzorům, kterými byli Jana
Šašková – SPECTRUM Horažďovice a
Eso Market Mandák Chanovice.
A zazvonil zvonec a pohádky je konec.

áda bych touto cestou vyjádřila
veliký dík za bezvadný zážitek při
putování po pohádkové cestě dne
5.7. alejí v Bezděkově. Byly jsme t.č. na
chalupě v Řesanicích a uvítaly pozvánku na program pro děti. Nejen děti, ale i
my mámy jsme si cestu moc užily,
zejména jsme ocenily hezké jednání
pohádkových postav s dětmi, neotřelé
nápady na stanovištích, věrnost českým
pohádkám a zápal, s jakým přistoupili
aktéři k detailům, maskám a aranžmá
stanovišť. Určitě ještě někdy přijdeme
prozkoumat krásnou a jedinečnou alej a
přilehlý rybník a zavzpomínat.
Prosím tlumočte náš dík všem, kteří
program připravili.
Johana Elisová, Markéta
Niederlová a děti
Kulturně společenské centrum
Kasejovice
ve spolupráci s Plzeňskou školou
tance a etikety pořádá

POZVÁNKA

k veřejné diskuzi

Zahájení 5. října od 19 hod.
Diskuze se koná v úterý 28. 8. 2012
od 17.00 hodin v budově Kulturně společenského centra Kasejovice
Pojďme se společně bavit o tom, zda a jak rozšířit sociální služby v naší obci a okolí.
Přijďte a zapojte se do diskuze o tomto problému!

Ing. Marie Čápová, starostka města
Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 „Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

◙ výuka v pátek 19-21 hod.
◙ 10 lekcí po 2 hod.
◙ cena kurzu 1000 Kč - 1500 Kč
(podle počtu přihlášených)
◙ ukázky na www.tanec-plzen.cz
◙ Přihlášky a informace v Obecní
knihovně, nebo na Městském úřadě.
Informace na tel. 602 429 346.
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Trocha teorie
eraldický znak je projevem svébytnosti a prostředkem identifikace osoby, skupiny osob či instituce v rámci společnosti. Zvláště
v minulých dobách měla tato skutečnost velkou váhu, neboť právo mít svůj
vlastní znak bylo rovněž projevem privilegovaného postavení. Také města,
jakožto centra řemeslné výroby a obchodu, pociťovala potřebu vyjádřit
svou jsoucnost a odlišit se mezi sebou
navzájem. Začala si tedy osvojovat
různá znamení, která si nechala vyrývat
především na městské pečeti. Pečeť
byla totiž ve středověku nejvýznamnějším a proto také nedotknutelným ověřovacím a pověřovacím prostředkem
v úřední agendě. A protože města,
zejména ta bohatá, vstupovala často do
nejrůznějších právních vztahů (podobně
jako dnes potvrzovaly městské samosprávy smluvní ujednání, vydávaly písemná svědectví v soudních přích, vystavovaly osvědčení měšťanům, korespondovaly s jinými městy, osobami a
institucemi), byla pro ně pečeť nutností.
Řada měst měla i více druhů pečetí
rozdílných velikostí ke stvrzování písemností podle jejich významu.
Je potřeba zdůraznit, že pečeť není
totéž co znak, i když právě na pečetích
se znaky měst uplatňovaly nejčastěji. U
znaku totiž platí, že znamení musí být
umístěno ve štítu, jinak není znakem.
Řada měst měla na pečetích vyryta znamení bez štítu, která však často posloužila jako základ městského znaku. Ten
měl na rozdíl od pečeti především reprezentativní funkci. Objevoval se na
praporech a štítech městských vojenských oddílů, branách, radnicích,
v kostelích, maloval se do městských
knih apod.
Od 15. století si právo udělovat
pečeť a znak rezervoval panovník jako
jeden ze způsobů projevení přízně či
odměny. Činil tak zvláštní listinou,
vystavovanou často na žádost vrchnosti
příslušného sídliště, a to povětšinou
v souvislosti s jeho povýšením na měs-

Větší pečeť Kasejovic z roku 1631
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tečko nebo v rámci udělení dalších výsad (právo pořádat jarmarky, opevnit se
hradbami, vařit pivo, vykonávat hrdelní
soudnictví apod.). V listině byl znak
vždy popsán, mnohdy i barevně vyobrazen, a současně bylo stanoveno, jakým voskem smí městečko (město)
pečetit. Běžně se užíval vosk černý
nebo zelený, vyšší kategorii představoval vosk červený, který byl jinak vyhrazen panovníkovi, vysoké šlechtě, církevním hodnostářům a královským
městům. Změna barvy pečetního vosku
musela být povolena zvláštním privilegiem.
V případě, že byl městečku (městu) znak udělen panovníkem, dalo si jej
vyrýt na pečeť tak, jak byl popsán, respektive vyobrazen ve znakovém privilegiu. Naproti tomu u sídlišť, která si
sama osvojila pečetní znamení bez zásahu panovníka, proběhla jeho přeměna
ve znak prostým vložením do štítu.
Jsou ovšem známy i případy, kdy se
znak vyvinul zcela nezávisle na pečeti.
Historie a vývoj znaku Kasejovic
nak města Kasejovic tvoří modrý
štít a v něm stříbrná kvádrovaná
hradba s cimbuřím, v níž je prolomena brána s černou vytaženou mříží.
Za hradbou vyniká kvádrovaná věž
s jedním oknem a červenou jehlancovou střechou se zlatou makovicí. Žádné
privilegium, které by dokládalo, že byl
takovýto znak Kasejovicům udělen
panovníkem, se ovšem nedochovalo,
protože pravděpodobně vůbec nikdy
neexistovalo. Vše nasvědčuje tomu, že
zde se znak vyvinul z pečetního znamení. Vznik pečeti byl při tom spjat
s rozvojem samosprávy městečka, který
podmínil hospodářský rozmach sídliště,
jež vzniklo nejpozději ve 13. století na
obchodní stezce z Plzně do Písku (první
písemná zmínka pochází z roku 1264).
Na městečko jej vysadil roku 1348 Protiva z Kasejovic. V roce 1417 byla založena nejstarší kasejovická úřední kniha, v roce 1530 obdrželo městečko právo pořádat tři jarmarky ročně (jejich
počet byl v následujících stoletích ještě
zvýšen). Roku 1532 se v Kasejovicích

Menší pečeť Kasejovic z roku 1631

poprvé setkáváme s hodností purkmistra, jenž spolu s konšely, kteří obstarávali správu městečka již v 15. století,
tvořil městskou radu. Roku 1564 je
v pramenech poprvé zmiňována radnice.
Vzhledem k rozvinuté samosprávě se
v odborné literatuře předpokládá, že
Kasejovice měly svou vlastní pečeť již
v 16. století. První známé doklady jejího užití však pochází až z počátku století následujícího. Zatím nejstarší známý otisk se nachází na listu, který Kasejovičtí poslali roku 1611 do Horního
Slavkova. Již zde vidíme v pečetním
poli hradbu s věží, avšak bez mříže
v bráně. Užívané pečetidlo (typář) se
přirozeně opotřebovávalo, stejně tak se
měnil vkus a nároky na reprezentativní
vzhled, a nejspíše právě proto si Kasejovičtí pořídili v roce 1631 dva nové
typáře, zjevně určené k pečetění písemností podle jejich významu. Větší pečetidlo, o průměru 40 mm, mělo opis SIGILLVM : MAIVS : CIVIVM : DE :
KASSEGEHOWICZ (Větší pečeť měšťanů v Kasejovicích) a v pečetním poli
letopočet 1631. Druhý typář (Ø 29 mm)
nesl opis SIGILLVM . MINVS. CASSOWINSIS (Menší pečeť kasejovická).
Na obou pečetidlech byla vyobrazena
hradba s věží a branou, v druhém případě bez mříže. Ani v jednom případě
však není použit štít, takže jde pouze o
pečetní znamení. Zdá se dokonce, že
Kasejovičtí prakticky až do 19. století
znak v heraldickém slova smyslu,
tj. znamení ve štítu neměli a vystačili si
s pečetěmi. Ještě v topografických příručkách Schallerově (1786) a Sommerově (1840) není ve skutečnosti popisován znak, nýbrž pouze pečetní znamení,
tedy mimo jiné bez udání barevnosti.
Prozatím nejstarší známé barevné vyobrazení kasejovického znaku tudíž nacházíme až v prvním svazku publikace
Vincence Roberta Widimského
„Städtewappen des österreichischen
Kaiserstaates“, věnovaném znakům
měst a městeček Království českého,
který vyšel roku 1864. Autor jej zpracoval pro potřeby rakouského ministerstva vnitra, které chtělo postupně
(pokračování na straně 7)

Otisk razítka Kasejovic z roku 1878

Znak Kasejovic ve Widimského
publikaci z roku 1864
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pátečním letním podvečeru se v
malebném budislavickém kostelíčku sv.Jiljí sešlo takřka devět
desítek návštěvníků. V prastarých
zdech nejstarší stavební památky našeho regionu (vždyť tento kostel byl zbudován na starších základech již ve 13.
století) se potvrdilo prastaré přísloví
hovořící o tom, že "doma není nikdo

prorokem" - většina pozorných posluchačů byla totiž tzv. "přespolních",
místní se povětšině nenechali zlákat ze
svých "pivně-televizních pelíšků" a od
svých všedních povinností. Avšak ti,
kteří přijali pozvání Ř.-k. farnosti a
Obecního úřadu na besedu s Mgr. Vladimírem Červenkou naopak svým zájmem popřeli platnost výše zmíněného

(pokračování ze strany 6)
získat ucelený přehled o městských
znacích v celé monarchii. Šlo tedy o
vůbec první souhrnnou publikaci tohoto
druhu u nás. Widimský při shromažďování dat korespondoval s příslušnými
městskými magistráty, a protože požadoval také údaje o barevnosti znaků,
stávalo se, že si města, jež dosud používala pouze pečetní, tedy nebarevná
znamení, musela vytvořit znak tím, že
bylo pečetní znamení vloženo do štítu a
stanovena barevnost, byť často bez
opory ve starší tradici. Protože však
byla uvedená publikace určena pro potřeby centrálních státních úřadů, nabyly
najednou znaky v ní prezentované oficiální charakter. Tak tomu bylo nejspíše
i v případě Kasejovic, při čemž barevnost, uváděná ve Widimského publikaci, je dodnes považována za správnou.
Mnohaletým užíváním se tak stala vydrženou a tudíž historicky korektní.
V podobě samotných znakových figur
však došlo dočasně k jistému zkomolení. V kronice města, založené roku
1922, je otištěna oválná pečeť s opisem
SIEGEL DES MARKTES KASSEGOWITZ (Pečeť městečka Kasejovic), což
mimo jiné naznačuje, že pečetidlo pocházelo ještě z doby před povýšením
Kasejovic na město (1878). Na pečeti

vidíme dvoustupňovou kvádrovanou
věž, v jejíž dolní části zakončené cimbuřím, je prolomena brána s vytaženou
mříží. Horní část je rovněž opatřena
cimbuřím, obdélným oknem a hrotitou
střechou zakončenou korouhvičkou.
Skutečnost, že není plně respektován
starší pečetní obraz, ukazuje nejen na
potřebu městské samosprávy dát pečeti
nový výtvarný výraz, ale dokládá i to,
že vznikla až po vydání Widimského
knihy, kde vyobrazení kasejovického
znaku striktně vychází z původního
pečetního znamení.
Z popisované pečeti vycházely i
dva typáře a razítko, které si Kasejovice
nechaly zhotovit po povýšení na město
v roce 1878. I zde je vyobrazena dvoustupňová věž s dvojím cimbuřím a korouhvičkou. V pečetním poli je pak
umístěn letopočet 1878 a po obvodu
opis MĚSTO KASEJOVICE. Nové
typáře a posléze především razítko se
v úřední agendě používaly ještě v padesátých letech minulého století. Dnes
jsou oba typáře a razítko uloženy ve
Státním okresním archivu pro okres
Plzeň-jih v Blovicích. Dodejme ještě,
že své výtvarné uplatnění nalezlo zkomolené pečetní znamení na plastice doprovázející pamětní desky se jmény kasejovických občanů padlých za první
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přísloví - mladý kasejovický regionální
historik a etnograf je ve dvou příjemných hodinách provedl historií, pamětihodnostmi a přírodou našeho okolí a
seznámil je s význačnými osobnostmi a
rodáky. Desítky projekcí a spousta zajímavostí, které byly obsahem jeho přednášky, která byla v pořadí již druhá a
určitě ne poslední, nás seznámily s
mnohými fakty, která přes často proklamovaný zájem o místa, ve kterých
žijeme, jsme doposud neznali. Poutavé
bylo třeba vyprávění o původu některých častých místních rodových příjmeních či například o cenném oltářním
obrazu sv. Jiljí od známého a význačného malíře J.Scheiwela, jímž se budislavický kostelík "pyšní" a který, doufejme, nepotká stejný osud jako nejcennější umělecko-historickou památku – raně
barokní sochu Piety, která před pár lety
z podvěžní předsíně kostela "záhadně
zmizela" stejně tak, jako z věže hodinový stroj. A tak se můžeme těšit na
další podobné vlastivědné, kulturněspolečenské i duchovní podvečery, kteréž se snad již v Budislavicích stávají
tradicí.
Martin Kulíšek
světové války, umístěné na průčelí radnice.
Po roce 1950 se Kasejovice vrátily
k původní podobě znaku, prezentované
u Widimského, která vychází z nejstarších známých pečetních obrazů a má
vydrženou barevnost. Ke stabilizaci
přispělo i vyobrazení znaku v novodobé
odborné literatuře, především v publikacích Jana Pelanta „Znaky a pečetě
západočeských měst a městeček“ a Jiřího Čarka „Městské znaky v českých
zemích“, obou vydaných v roce 1985.
Na předešlých řádcích jsem se
pokusil nastínit okolnosti vzniku znaku
města Kasejovic a jeho další vývoj.
Příště bych se rád zamyslel nad tím,
čím mohl, anebo naopak nemohl být
inspirován.
Vladimír Červenka

foto -vcPlastika inspirovaná zkomoleným znakem
města na průčelí radnice.
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Josef SPOUR
Vlasta MAJEROVÁ
Helena ZAHRADNÍKOVÁ
Margit JANDOVÁ
Václav BLÁHA
Vlasta SKUHRAVÁ
Karel PEŠL
Marie LEDVINOVÁ
Václav KEC
Vladislav KVĚTOŇ
Marie BEHENSKÁ
Božena KOVÁŘOVÁ
Marie KLÁSKOVÁ
Božena ŠAMPALÍKOVÁ
Josef SKUHRAVÝ
Václav TALŮŽEK
Marie STRAKOVÁ
Anna HRACHOVCOVÁ
František MAŠEK
Helena FLANDEROVÁ
Helena LEVÁ
Božena BREJCHOVÁ
Růžena RAŠKOVÁ
Ludmila MAŠKOVÁ
Marie SEDLÁČKOVÁ
Vladislav DARDA
Josef HAVEL
Karel HLINKA
Jan ZOUBEK
Marie HELLEROVÁ
Jindra MICHNOVÁ

Mladý Smolivec
Kasejovice
Chloumek
Oselce
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Dožice
Starý Smolivec
Řesanice
Kasejovice
Nová Ves
Kasejovice
Starý Smolivec
Životice
Mladý Smolivec
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Dožice
Kotouň
Oselce
Kasejovice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kladrubce
Životice
Nezdřev
Radošice
Radošice

Marie Dardová, Kasejovice
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Výpůjční doba: Po 8 - 13, 15.30 - 17 hod.,
Út 12 - 14.30 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
 Valja Stýblová: Lužanská mše
 Michal Štefančík: Pytlákovo tajemství
 Agatha Christie: Proč nepožádali Evanse?
 Barbara Cartland: Obraz lásky
 Catherina Coulter: Píseň ohně
 Frieda Birkner-Mahlerová: Knížecí diadém
 Simona Monyová: Utrhnout se ze řetězu
 Lenka Lanczová: Podej mi ruku, Radko
 Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla
 Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák: Zpěvník - největší hity
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.

ážení čtenáři. Rubrika Z deníku Aloise K.Hevery nás
zavede do doby první republiky, do běžného občanského života prvního kasejovického kronikáře, učitele na
obecné škole, bedlivého pozorovatele a zapisovatele všech
významných i méně významných událostí z Kasejovic té doby. Díky deníku Aloise K. Hevery nahlédneme každý měsíc
mezi naše předky- jak žili, jak se bavili a smýšleli a můžeme
být svědky událostí, které by jinak upadly v zapomnění.
Zápisky jsou redakčně upraveny.
5. srpna 1923
Dopoledne o půl desáté slavnost rozvinutí praporu tělovýchovné jednoty Sokol v Kasejovicích na náměstí. (V 10 hod.
provokační zvonění všemi zvony, sezvánění na velkou mši po
10 minut). Řečník Josef Lichtenberg z Plzně musel proto řeč
přerušiti. Slavnostní průvod se vydal ze sokolovny na Masarykovo náměstí, dvě hudby (Adamců a lnářská), hasičstvo a
legionáři v průvodu, sokolové v kroji a v civilu s odznaky. Po
rozvinutí praporu průvod pokračoval Kostelní, Martinskou,
Palackého a Husovou ulicí do sokolovny (nádvoří). Odpoledne v půl druhé od nádraží se průvod vydal do lesa na Krátké
cestě, kde byla národní slavnost (vstupné 3 Kč), dvě hudby,
cvičení mužů prostná a na bradlech, dětská beseda o 7 kolonách, skupinky dorostu. Tombola, kabaret, hrobka Tutanchamonova, Polykač knedlíků, šatlava, jiné zábavy, bufet, sodovka, pivo, zmrzlina, káva atd. Celý den nádherné počasí bez
mráčku, slavnost se znamenitě vydařila. Večer věneček v sokolovně.
Kulturně společenské centrum zajišťuje
autobusovou dopravu na

v sobotu 1. září 2012, odjezd 7.15 hod. z Oselec,
7.30 hod. z Kasejovic, cena 180 Kč za dopravu
Závazné přihlášky včetně úhrady do 29. srpna 2012
u D. Jakubčíkové v prodejně Drogerie v Kasejovicích
a na Obecním úřadě Oselce.
Informace na tel. č. 602 429 346.
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Dopoledne s hasiči
átek - 1.června - Den dětí. Venku
zamračeno, každou chvilku déšť
a všude louže. Plánované veselé
soutěžení bylo odloženo a tak jsme
oblékli pláštěnky, nohy schovali do
gumovek a vypravili se se k míst-
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Každý si našel to, co pro něj bylo zajímavé a co ho zaujalo. Čas strávený
s panem Sudou, který se dětem trpělivě
věnoval za asistence pana Šolleho, pana
Maška a paní Šampalíkové nebyl zbytečný. Každý z dětí si odnášel ten svůj
vybraný zážitek!
Děkujeme hasičům ze SDH Kasejovice
a přejeme samé bezpečné zásahy!
Alena Braunová

Výlet do Selibova

ní ,,hasičárně,,. Po krátkém přivítání na
nás čekala prohlídka zásahových vozů,
praktická ukázka hasičské stříkačky,
oblékání do ochranného obleku, ukázka
plovoucího čerpadla, výstava fotografií
ze zásahů a cvičení. Děti byly pozornými posluchači. Někteří všetečkové se
zajímali o rozebrání čerpadla, několik
chlapců se dralo do aut na místo řidiče
a zvědavci se postrkávali u panelů
s fotografiemi. A ti, pro které bylo informací mnoho, zkoušeli v loužích, co
vydrží gumovky a postříkaní kamarádi.

Starý Smolivec ve spolupráci se
Sbory dobrovolných hasičů, Obcí
Mladý Smolivec, MS Stráž Mladý Smolivec a našimi podnikateli,
uspořádal dne 6. července 2012 od
13.00 hod na hřišti ve Starém Smolivci

ačátkem června jsme v rámci
školního výletu MŠ Kasejovice
navštívili přímo pohádkové místo. Kde? Hádejte! V malebné jihočeské
vesničce Selibov u Písku.
Na tomto místě se nachází Pohádková
kovárna, zábavný pohádkový areál. O
návštěvníky se zde starají a poutavým
programem provází dobrotivé víly.
A přestože se to tady hemží všelijakou
havětí z pohádek, žije tu ve svornosti
cháska vodnická i čertovská. Ale děti se
nemusí bát, protože v Pohádkové kovárně si mohou vyzkoušet proměnu ve
statečného rytíře či sličnou princeznu.
Venku pak v areálu je „přikázáno“ hrát
si, dovádět při soutěžení, užívat si
legrace. Nechybí koutek pro odpočinek
a osvěžení. Domů odsud nepřijede ni-

již tradiční „Oslavu dne dětí a začátku
prázdnin“. Na zábavné sportovní odpoledne dorazilo asi sedmdesátpět dětí ze
Starého Smolivce a blízkého okolí. Děti
soutěžily ve třech věkových kategoriích
a šesti disciplínách – běh, jízda zruč-
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kdo s prázdnou. Ve zdejší pohádkové
dílně se děti zabaví výrobou dárku na
památku nebo pro maminčinu potěchu.
Pro školy je v kovárně připravena tajemná „Cesta za pokladem s pohádkovými postavičkami“, soutěž plná hádanek a hledání ztraceného pokladu.
Jak jste prožili letošní školní výlet? My
jsme si kromě krásných dojmů odvezli
z výletu také příjemnou vzpomínku na
velmi ochotné provozovatelky v rolích
pohádkových víl.
Hádej, hádej hadači, kterou pohádkovou zem máme nejradši? „Pohádkovou
kovárnu v Selibově “, odpoví jednohlasně děti z naší Mateřské školy
v Kasejovicích.
Dagmar Jiřincová

MŠ Kasejovice bude uzavřena
od 30.7.do 31.8. 2012.
Školní rok 2012/2013 začíná
3.9. 2012.

nosti na kole, skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na branku a shozené
kuželky na jeden pokus. Celé odpoledne děti dováděly na trampolíně, nafukovaly balónky, mohly si v mezidisciplíně
zasoutěžit v chůzi na chůdách a přetahování pomocí lana. Počasí bylo výborné, rozehřáté děti jsme kropili z přistavené cisterny hasičů z Mladého Smolivce. Tato část se náramně líbila, děti
si vyjezdily na mokré trávě dráhu a
nechtěly přestat s dováděním. Pro výherce v jednotlivých disciplínách byly
připraveny medaile, ze kterých se děti
radovaly nejvíce a věcné dárky. Samozřejmě, jako každý rok, všechny soutěžící i nesoutěžící děti dostaly balíčky
z pamlsků a nanuky.
Na závěr se opékaly klobásy,
točila se limonáda zdarma. S přispěním
sponzorů se „Den dětí a začátek prázdnin“ podařil a děti odcházely domů
spokojené.
Poděkování patří všem soutěžícím, pořadatelům a hlavně všem sponzorům, bez kterých se taková akce nedá
pořádat.
Eva Kubová

Srpen 2012

Pronajmu zařízený byt +kk v Kasejovicích. Tel.608 638 003.
Prodám 10 ks HAKY lešení, cementové
tašky a eternitové šablony. Cena dohodou.
Tel. 605 551 061.
Prodám slunný byt 3+1 v OV 71 m2 se
sklepem, ve 2. patře ve Lnářích. Klidná
část obce 8 km od Blatné. Nová plastová
okna, topení, stoupačky. V bytě zůstane
kuchyňská linka se sporákem, nové interiérové dveře, nová podlaha v kuchyni, vestavěné skříně. Měsíční náklady cca 4000
Kč. Volný po domluvě. Cena 950 000 Kč.
Při rychlém jednání možná sleva. Tel.724
947 355, 728 208 390.
Mecotronic s.r.o. Kasejovice přijme obráběče kovů nebo prac. znalého obrábění.
Tel. 777 553 479.

Prodejna potravin „U Slezáků“
oslavila 6. června 2012 již 21. výročí otevření.
Děkujeme všem zákazníkům za projevenou
přízeň a zároveň oznamujeme zahájení prodeje
točené zmrzliny z Opočna.
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Turnaj se koná v sobotu dne 18.8. 2012 od 8:30 hod. v Podhůří, zúčastnit
se mohou pouze amatérské trojice. Občerstvení (pivo, limo, klobásy ad.)
jsou zajištěny. Při nepříznivém počasí jsou pro Vás připraveny vojenské
stany, a to nejen pro hráče, ale i pro diváky. Hraje se na novém asfaltovém
povrchu a pro vítěze jsou připraveny poháry a zajímavé ceny. Do turnaje
se můžete přihlásit u pořadatele Milana Šmída na tel. č. 603 454 035 nebo
na e-mailové adrese: smidmilan@smidmilan.cz nejpozději do 16.8.2012.
S sebou vezměte dobrou náladu. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť.

TOČENÁ ZMRZLINA
Z OPOČNA
Cena porcí: velká 15 Kč, malá 10 Kč
Prodej od pondělí do neděle včetně.
(Pouze za nepříznivého počasí
zmrzlina uzavřena.)

Likérka Jenčík a dcery si Vás dovoluje pozvat k nákupu

výjimečně kvalitních tradičních i originálních
lihovin a likérů.
Podniková prodejna v Prádle u Nepomuka je otevřena
v pracovní dny 7:30 - 16:00.
Naše produkty můžete zakoupit také
v květinářství Kopretina v Nepomuku na náměstí.
Více na www.jencikadcery.cz

SUDOVÁ VÍNA Z MORAVY
Václav Šulc, Bezděkov u Chanovic
Vybrat si můžete i ze široké nabídky kvalitních moravských
lahvových vín, portských vín a různých specialit.
www.lahofer.cz
www.portske.cz

Nákup možný po předešlé telefonické
dohodě na čísle: 775 277 745
(vína pro firmy do nákladů)
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