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Cena 3,- Kč

Číslo 10; ročník XXIII.

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

Jak se Kasejovice městem staly

Oslavy 100 let
Československé
republiky
Město Kasejovice srdečně zve
širokou veřejnost na oslavy
vzniku republiky v sobotu
27. října 2018
Program:
14 hod.
Uctění památky položením věnců
u pomníku padlým v 1. světové
válce za účasti zástupců spolků
(u radnice)

V pátek 21. září jsme si formou slavnostního večera v kulturně společenském
centru připomněli, že v tomto roce uplyne
již 140 let od chvíle, kdy Kasejovice získaly titul města. Co vše ale předcházelo
tomuto z hlediska státní správy celkem
nedůležitému, ale pro naši obec neobyčejně významnému administrativnímu aktu?
V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že
Kasejovice, písemnými prameny poprvé
zachycené v roce 1264, byly již od roku
1348 městečkem, aneb jak se dříve říkalo
městysem. Stalo se tak díky tehdejší vrchnosti, rytíři Protivovi z Kasejovic, který
Kasejovickým přenechal formou takzvaného zákupného práva do trvalého a
dědičného vlastnictví jejich usedlosti a
stanovil, aby se v obecních záležitostech
řídili právem královského města Písku.
Právě různými výsadami se městečka
odlišovala od sídel nižšího typu. Jednou
z klíčových bylo právo pořádat trhy, a to
jak výroční (jarmarky), tak specializované týdenní (zejména na dobytek a koně).
V Kasejovicích se nejstarší jarmark konal
kolem svátku sv. Jakuba Staršího, patrona
místního farního kostela, to jest 25. července. Postupně přibývaly další a od roku
1862 se jich zde odbývalo již celkem šest.
Týdenní trhy na dobytek byly potvrzeny
v roce 1564. Zvlášť oblíbené bývaly trhy
na vepře.
Existence trhu byla předpokladem
rozvoje řemeslné výroby, která se posléze
začala organizovat do cechů. V Kasejovicích byl nejstarším cech ševcovský

(1576). Ke zrušení cechovního zřízení
došlo roku 1859 a částečně na ně navázala
živnostenská společenstva. Nicméně pro
městečka je typické, že dominantním
zdrojem obživy zůstávalo zemědělství.
Dalším znakem byla jistá úroveň
samosprávy, kterou reprezentoval sbor
konšelů s rychtářem, posléze purkmistrem (nejpozději od roku 1488). Důležitou roli hrál primas (primátor), tedy ten
z konšelů, který v daném úředním roce
vykonával funkci purkmistra jako první.
Pro záležitosti měšťanů byla v Kasejovicích založena již roku 1417 zvláštní úřední kniha, nejstarší svého druhu na celém
jižním Plzeňsku, a od roku 1608 je rovněž
doloženo užívání pečeti s obrazem hradby
s bránou a věží, vyjadřujícím status městečka. V neposlední řadě zde bylo vykonáváno nižší soudnictví a do reformy
v roce 1765 i hrdelní právo.
Až do roku 1850 byly Kasejovice
poddanským městečkem panství Lnáře.
Poté se staly politickou obcí s volenou
samosprávou.
Nastala nová doba hospodářského,
sociálního a také populačního rozvoje.
Zatímco v roce 1840 mělo městečko něco
málo přes 1 200 obyvatel, při sčítání lidu
roku 1869 to bylo již 1 894. Významný
byl podíl židovského obyvatelstva, které
roku 1879 čítalo kolem 200 osob. Od 80.
let 19. století se ale počet obyvatel začíná
snižovat vlivem vystěhovalectví do Ameriky a velkých měst.
(pokračování na str. 4 a 5)

od 14.15 hod. v kulturně
společenském centru
Přednáška Mgr. Vladimíra
Červenky na téma „Budování
republiky v Kasejovicích”
od 15.15 hod.
PROCHÁZKA STOLETÍM
- vystoupení členů Osvětového
retro divadla Orel, členů
pěveckého spolku a dětí ze ZUŠ

Klub seniorů
Babí léto
zve do svých řad seniory
na přátelské popovídání při kávě.
Scházíme se vždy v úterý
od 14 do17 hod. v klubovně
kulturně společenského centra
města Kasejovice.
Zzačínáme v úterý
16. října 2018.
Jste srdečně zváni :-)

Říjen 2018
Usnesení zasedání Rady města
Kasejovice ze dne 27. 8. 2018

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź

ź

ź

ź

ź
ź

pronájem části pozemku parc. č. 250 o
výměře 128 m 2 v k.ú. Podhůří
u Nepomuka a části pozemku parc. č.
255 o výměře 57 m2 v k.ú. Podhůří
u Nepomuka Ředitelství silnic a dálnic
ČR za účelem stavby „I/20 křižovatka
se silnicemi II/188 a III/02014“ a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 1212/21 o výměře 31 m2 v k.ú.
Řesanice
vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. 493/9 o výměře 11 m2 v k.ú.
Kasejovice
žádost Mateřské školy Kasejovice o
schválení čerpání fondu investic na
vymalování školy v částce cca 50 000
Kč
návrh Mateřské školy Kasejovice na
vyřazení drobného hmotného majetku
návrh Základní školy Kasejovice na
vyřazení drobného dlouhodobého
majetku

Neschvaluje:
pronájem části pozemku parc. č. 920/1
v k.ú. Chloumek u Kasejovic

ź

Doporučuje:
Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit prodej pozemků v k.ú. Újezd
u Kasejovic dle nového geometrického plánu č. 100-275/2017 p. xxx pozemek st. p. č. 126 o výměře 5 m2 a pozemek parc. č. 1335/28 o výměře 18 m2
ź Zastupitelstvu města Kasejovice
schválit prodej pozemků parc. č. 250
2
o výměře 92 m , parc. č. 289 o výměře
2
4 m a parc. č. 54/6 o výměře 181 m2
v k.ú. Podhůří u Nepomuka s právem
stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR za
účelem stavby „I/20 křižovatka se
silnicemi II/188 a III/02014“
ź Zastupitelstvu města Kasejovice
neschválit prodej části pozemku parc.
č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
ź

Projednala:
žádost ČEZ Distribuce, a.s. o prodej
části pozemku parc. č. 1166/15 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem umístění trafostanice

ź

Bere na vědomí
návrh darovací smlouvy Náboženské
obce Církve československé husitské,
jejíž předmětem je pozemek st.p.č. 10
v k.ú. Kasejovice se stavbou občanské
vybavenosti – kostelem
ź sdělení zubní lékařky MUDr. Jany
Písařové o ukončení stomatologické
péče v Kasejovicích
ź žádost o prodej domu čp. 15
v Kladrubcích
ź
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Z jednání o zajištění stomatologické péče
v Kasejovicích
Již několik měsíců jednají zástupci města se zástupci Plzeňského kraje, Všeobecné
zdravotní pojišťovny a České stomatologické komory o zajištění stomatologické péče
v Kasejovicích.
Zde vyjádření výše jmenovaných, přičemž informace Všeobecné zdravotní pojišťovny je mylná, MUDr. Barakat v Nepomuku již další pacienty nepřijímá:
Vážená paní starostko,
reagujeme na Vaši opětovnou žádost o zajištění personálního obsazení zubní ordinace v Kasejovicích.
Dovolujeme si Vás informovat, že VZP znovu podala na KÚ Plzeňského kraje
návrh na konání výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékař v Kasejovicích. Jsme připraveni okamžitě jednat
s případným zájemcem o poskytování těchto zdravotních služeb.
Dle nařízení vlády č. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti je dojezdová doba
v oboru stomatologie 35 minut. V tomto časovém rozsahu je z Kasejovic dostupná
stomatologická péče v Nepomuku, Blatné, Horažďovicích, Žinkovech a Blovicích.
VZP oslovila stávající poskytovatele zdravotních služeb ve zmíněných oblastech
s žádostí o zajištění péče o pacienty z Kasejovic. Na základě výsledků těchto jednání je
MUDr. Najib Barakat z Nepomuka aktuálně ochoten zaregistrovat část nových pacientů a akutní případy samozřejmě ošetřit ihned.
S pozdravem JUDr. Barbora Písařová, Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vážená paní starostko,
obdržel jsem Váš dopis. Je mi líto Vaší situace, ale Vaše město má méně obyvatel,
než uživí zubního lékaře. Museli by k němu chodit všichni a i z okolních obcí, jinak
nemá šanci se uživit. V tom je problém. Jinak zajištění péče je povinností zdravotní
pojišťovny. Ta by měla dávat smlouvu jenom a právě tam, kde je to potřeba a ne do
velkých měst, jak to neustále vidíme, pak teprve k Vám přijde lékař, byť by dojížděl.
Pakliže ho naláká smlouva, jak to vidíme u praktických lékařů ochotných jezdit za
prací i daleko z bydliště. Existuje dotační titul Ministerstva zdravotnictví na problematické regiony a tam patříte. Na straně druhé, ve vašem okolí (myslím kraje SČ, PK a
JK) je rekordní počet zubních lékařů a kousek od sebe máte dvě lékařské fakulty. Generelně je ale i v Německu zubní lékař ve větších místech.
Vaši obec osobně znám a je v problémovém místě. Naopak problémové místo nejsou
severní Morava a severní Čechy (paušálně řečeno), kam se pomoc obvykle směřuje.
S uctivým pozdravem
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory

Oselecké aktuality
Dne 8. září 2018 proběhl při příležitosti poutě v obci Kotouň nohejbalový
turnaj trojic. Turnaje se zúčastnilo
celkem 6 družstev. Pořadí bylo následující 1 - „Plzeň “, 2 – Blatná, 3 – „Norci“.

Počasí turnaji tentokrát přálo a o hladký
průběh turnaje a občerstvení se vzorně
postaral SDH Kotouň. Škoda jen, že
večer pro „absenci“ objednané kapely
bylo posezení pouze „sousedské“. -vh-

Žákům se představili vládci římského impéria
Začátek září patřil ve škole nejenom výuce v lavicích, ale pro žáky 3. – 9. ročníku
byl připraven vzdělávací program Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové, se kterým
žáky přijela pardubická umělecká agentura Pernštejni. Kasejovičtí žáci měli již
v předchozích školních letech možnost zhlédnout celou řadu programů s historickou
tématikou této agentury. Tentokrát se žáci přenesli do dob starověkého Říma.
Dozvěděli se, co to byly římské legie a jak bojovaly, jak vypadaly gladiátorské zápasy
a jak vládli římští císaři. Na vlastní kůži si žáci vyzkoušeli stát se členem legie,
římského vojenského útvaru, a seskupit se do vojenského útvaru želva. Jednotlivé
obrazy z římských dějin jim přiblížily smrt Caesara a výjevy ze života císařů Tiberia,
Caliguly či Claudia. V závěru programu převedli členové agentury Pernštejni žákům
ukázky gladiátorských zápasů, které žáci ocenili potleskem. Prostřednictvím tohoto
výukového programu měli žáci možnost si uvědomit složitost doby římské republiky.
Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice
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Město Kasejovice slavnostně představilo
novou publikaci
Na pátek 21. září připravilo město Kasejovice pro širokou veřejnost slavnostní
večer k výročí 140 let od povýšení Kasejovic na město a 100 let vzniku
Československé republiky. Úderem osmnácté hodiny se sál kasejovického
společensko-kulturního centra zaplnil účastníky akce a nic tak nebránilo tomu, aby
místostarosta města Kasejovice Václav Červený přivítal hosty večera Josefa Kalbáče
a Vladimíra Červenku, kteří si u příležitosti konání této slavnostní akce připravili
poutavé přednášky.
Historik Vladimír Červenka přítomné seznámil s tím, co všechno v dějinách
Kasejovic vedlo k tomu, aby roku 1878 mohly být povýšeny na město. Josef Kalbáč se
ve své přednášce věnoval událostem prvních desetiletí 20. století, doby první světové
války. Nezapomněl připomenout, že osudové osmičky neprovázely obyvatele
Československa pouze ve 20. století, ale že významné události s osudovou osmičkou
se v dějinách českého státu odehrály i v předchozích stoletích. Josef Kalbáč ve své
přednášce připomněl konkrétní obrazy z období Velké války a úlohu
československých legionářů ve válečných letech. Zdůraznil, jak je důležité lidem
podávat nezkreslený obraz našich dějin a neopomíjet méně známé, ale neméně
důležité okamžiky a osobnosti českého, respektive československého národa.
Na závěr slavnostního večera byla publiku Danou Matějovskou představena nová
regionální publikace „Kasejovicko za Velké války (1914–1918)“. Příjemnou
atmosféru slavnostního večera kromě zajímavých přednášek zpestřilo všem
zúčastněním výborné občerstvení. Poděkování za smysluplně strávený večer patří
městu Kasejovice a všem ostatním, kdo se na zdárném průběhu akce podíleli.
Štěpánka Löffelmannová
Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s Klubem kasejovických žen
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
- látek (min. 1 m2)
- domácích potřeb
- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů
(vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
holicí strojky, hodinky, váhy, mixery,
kávovary, vrtačky, mikrovlnky)
Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
pátek 23. listopadu 2018 15 - 18 hod.
sobota 24. listopadu 2017 8.30 - 11 hod.
v budově Agrochovu Kasejovice –
Smolivec, a.s. v Kasejovicích
Bližší informace:
u paní Evy Ježkové, tel. 371 595 081

Zveme na kulturní akce
Beseda Irisdignostika
- v pondělí 29. října od 18 hod.
sál KSC

Ochutnávka
svatomartinského vína
- v sobotu 10. listopadu 2018 od 18 hod.
sál KSC

Lampiónový průvod
- v neděli 11. listopadu 2018 v 17 hod.
sraz u hasičárny

Diaprojekce Petra Nazarova
Havaj
v pondělí 12. listopadu 2018 od 18 hod.
sál KSC

Diaprojekce Josefa Chalupného
Filipíny na kajaku
v pondělí 26. listopadu 2018 od 18 hod.
sál KSC

Výstava chovatelů
- v sobotu a v neděli 1. a 2. prosince
2018 v areálu chovatelů

Kniha Kasejovicko za Velké války
(1914-1918) nastiňuje život v době první
světové války na Kasejovicku, zahrnuje
též pohled na společenské a politické síly,
vedoucí k vypuknutí i průběhu války.
Samostatná a obsáhlá kapitola je
věnovaná osudům legionářů z Kasejovicka.
Publikaci je možno zakoupit za cenu
110 Kč na Městském úřadě Kasejovice a
u paní Jakubčíkové v Drogerii
Kasejovice.

Úspěchy žáků
v okresním přeboru
25. září 2018 se konal Okresní přebor
v přespolním běhu v Chlumčanech. Tentokrát kasejovické děti dosáhly výjimečných úspěchů. Družstvo žáků ve složení
Filip Arnošt, Filip Konvář, Lukáš Mála,
Josef Hokr a Patrik Mašek suverénně
zvítězilo v kategorii 6. a 7. ročníků. Stalo
se tak především zásluhou Filipa
Arnošta, který porazil celé startovní pole.
Ihned za ním se na 2. místo probojoval
Lukáš Mála. Skvěle běželi i Filip Konvář
a Patrik Mašek (10. a 13. místo). Chlapci
postoupili do krajského kola, které se
bude konat 9. 10. 2018 v Tachově.
Výrazného individuálního úspěchu
dosáhla i Lia Vilhelmová, která style start
– cíl jasně zvítězila. Bohužel je soutěž
postupová pouze pro družstva. Za statečný výkon zasluhuje ocenit i Veronika
Krejčová, která se umístila přibližně
v polovině padesátičlenného startovního
pole. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným sportovkyním i sportovcům za vzornou reprezentaci školy.
J. Mlsová, učitelka ZŠ Kasejovice
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Jak se Kasejovice městem staly
(dokončení ze str. 1)
Obnovením pravidelného dostavníkového spojení na císařské silnici roku 1858 se zlepšuje dopravní obslužnost. V městečku je
zřízen poštovní úřad (1869) a četnická stanice (1871). Roku 1866 je zahájena výstavba nové budovy farní (obecné) školy, o sedm let
později rozšířené na čtyřtřídní. Roste počet pohostinských zařízení. I o založení vlastního akciového pivovaru se tu roku 1873 pokoušeli. Židé se díky úplnému zrovnoprávnění stěhují z někdejší oddělené čtvrti do středu městečka a úspěšně podnikají.
Z iniciativy místního faráře P. Jana Josefa Jelena je roku 1876 vydlážděno náměstí. Po pádu Bachova absolutismu roku 1859 nastává rozvoj spolkového života. Dlouhodoběji přetrvává zejména zpěvácký spolek a spolek divadelních ochotníků. Jediné, co všestranný
rozmach městečka brzdí, jsou časté požáry. Jejich důsledkem jsou ale přestavby a modernizace domů, díky nimž se charakter Kasejovic, hlavně jejich centra, mění ve více městský.
Místní představenstvo tak časem dospělo k názoru, že Kasejovice splňují předpoklady stát se městem i oficiálně, a že by se v tomto
směru měla podat žádost na příslušné úřady. Hlavními iniciativa vzešla od dvou jeho členů, 2. radního Josefa Chmelíčka, barvířského
mistra z čp. 90 (1836–1905) a již zmíněného faráře Jelena (1827–1897), který nakonec v celé záležitosti sehrál klíčovou úlohu. Dne 16.
května 1877 přednesl radní Chmelíček návrh zastupitelstvu, jež tehdy tvořilo 25 osob. Kromě něj a P. Jelena to byli purkmistr (starosta)
František Čermák čp. 126, 1. radní MUDr. Josef Dykast čp. 30, 3. radní Karel Štěpánek čp. 268, 4. radní Antonín Kratochvíl čp. 167,
Josef Tinger čp. 74, Jan Ladman čp. 94, Jan Švůger čp. 18, Jan Keller čp. 101, Karel Hrdlička čp. 130, Jan Jedlička čp. 174, Antonín
Čubr čp. 8, Václav Trubač čp. 7, Josef Jedlička čp. 184, Václav Kopta čp. 13, Antonín Kabátník čp. 76, Josef Mentberger čp. 109, Václav Linhart čp. 182, Václav Koželoužek čp. 162, František Chmelíček čp. 95, Josef Behenský čp. 92, Karel Kopta čp. 73, Václav Mikš
čp. 91, Václav Karel čp. 79. O projednání a přijetí návrhu byl sepsán protokol s tímto zdůvodněním:
„Městečko Kasejovice má přes 2 000 obyvatelů, přes 300 domů k obývání a značných pozemků, platí
ročně značné daně, odbývají se v něm známé značné výroční trhy jakož i týdenní trhy, jak na zboží, tak
na koně a rohový dobytek a vůbec na veškeré obilní plodiny a jelikož s povýšením městečka Kasejovice na město by se i obchod velice zvýšil, tak že by obecenstvo značných výhod docílilo, jest žádoucno
by se v té věci čeho potřeba zařídilo.“
Dalších kroků se již ujal osobně farář Jelen. Po konzultaci se zemským výborem Království českého vypracoval žádost na c. k. místodržitelství, v níž uvedl všechny důležité důvody, proč by měly
být Kasejovice povýšeny na město. Mimo jiné zdůraznil, že jsou od pradávna v úředních dokumentech nazývány městečkem, že již roku 1632 disponovaly vlastní pečetí, měly purkmistra a vykonávalo se zde nižší soudnictví, že jeho občané jsou již od roku 1645 označováni ve farních matrikách jako
„cives“ (měšťané) a že je obec majitelem vlastního zemskodeskového statku. Vybaven plnou mocí
od zastupitelstva z 19. května 1877 se pak vydal na místodržitelství do Prahy a zde žádost 23. května
osobně předložil a vyložil vicepresidentovi tohoto úřadu Josefu von Grünerovi.
Vyřízení žádosti a související administrativní úkony si vyžádaly rok. Teprve 8. června 1878, v
době, kdy P. Jelen pobýval na léčení v Mariánských Lázních, dorazil okresní hejtman z Blatné František Braun s úředním sdělením, že nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 12. května 1878
byly Kasejovice povýšeny na město. Jako vyhláška c. k. místodržitele pro Čechy ze dne 28. května
1878 byl tento akt zanesen do zemského zákoníku království Českého, čímž nabyl účinnosti. Na
vyhotovení zvláštního, ozdobně provedeného diplomu však Kasejovičtí zřejmě pro vysoké náklady s
Kasejovický farář
tím spojené rezignovali a spokojili se s prostým úředním zápisem. Ovšem ještě v den, kdy sdělení
obdrželi, stačili uspořádat pěknou večerní oslavu, kterou P. Jelen popisuje ve farní kronice sice zproP. Jan Josef Jelen
středkovaně, zato s neskrývanou radostí a uspokojením z úspěšného završení vlastního úsilí:
„Radostná tato zpráva přijatá byla s nadšením a rychlostí blesku roznesla se po celém městě; poněvadž ale pro nepřítomnost místního
posud v nadřečených lázních se nacházejícího faráře nebylo možno církevní oslavu díkůvzdání hned uskutečniti – což se ovšem na jinou
dobu poodložilo – tu přičinila se městská rada, by pokročilí občané oslavili památný den tento pro obec důstojným způsobem. Co v té
kratinké době bylo lze učiniti, učiněno ochotně. O ½ 9 hod. zvečera ohlašovala střelba počátek slavnosti. V málo okamžicích na to
osvětlena byla veškerá okna a okrášlena květinami, sochami, obrazy s poprsími našeho krále, královny, otce Palackého, Jungmana,
Komenského aj. Tu a tam vlály prapory v národních barvách, nescházely přiměřené nápisy a hesla. Ohňostroje a bengálské ohně při-

Razítko města Kasejovice

Podpisy členů kasejovického zastupitelstva
na protokolu z 16. května 1877

Pečetidlo města Kasejovice
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spívaly nemálo k celku. Průvod seřadiv se od budovy ob. školy vyšel udeřením 9 hod. V čele šla hudba a zpěvácký spolek, nato členové
obec. zastupitelstva, duchovenstvo, učitelstvo, a radostně rozpoloženého obecenstva veliké množství. U radnice stanul průvod. Nejprve
zapěl zpěvácký spolek za řízení přičinlivého a dovedného ředitele kůru p. Jos. Floriána místního učitele: „Bývali Čechové“. Nato provolal nadřečený p. měšťanosta (radní Josef Chmelíček) králi a císaři Františku Josefovi třikráte „Sláva“ – c. k. okresnímu p. hejtmanovi Františkovi Braunovi za podporování žádosti, a nepřítomnému duchovnímu správci p. Janu Jelenovi, co původci téhož za šťastnou
onu myšlénku a šťastné její provedení; hudba zahrála hymnu, pak přednesl zpěvácký spolek opět „Kde domov můj“. Nato hnul se průvod a prošed ještě ostatní část náměstí vrátil se za veselého pochodu k domu p. měšťanosty na „zastaveníčko“ kde zapěl zpěvácký spolek „Čech“ „Přání“ a „Naše řeky“ za střídání hudby. Posléze vysloveno bylo přání, aby žehnalo dobrotivé nebe každému kroku místního p. faráře, p. měšťanosty a obec. starších ku zdaru nového města. Nato se průvod rozešel buď domů a neb ku volným zábavám.
Ještě toho samého pro Kasejovice nezapomenutelného dne zaslalo vděčné město svému posud v Mariánských Lázních trvajícímu
faráři Janovi J. Jelenovi, jakožto původci toho, že Kasejovice legálně za město povýšeny byly, následního obsahu telegram:
,Velebný otče! Dílo Vaše uskutečněno – Zaplať Vám Bůh – Slavíme dnes prohlášení města – vděčná Vám upomínka a hřímavé sláva.ʻ Čermák mp., purkmistr“
Zásluhu faráře Jelena o povýšení Kasejovic na město ocenilo zastupitelstvo ještě tím, že hned při svém nejbližším zasedání dne
10. září 1878 ho jmenovalo prvním čestným měšťanem. A samozřejmě si nezapomnělo také nechat vyhotovit nové pečetidlo a kaučukové razítko s opisem MĚSTO KASEJOVICE.
Na závěr ještě dodejme, že Kasejovice užívaly titul města až do doby, než ho na základě zákona č. 13/1954 Sb. o národních výborech z 9. března 1954 s účinností od 17. května téhož roku pozbyly. Jeho navrácení umožnil až zákon č. 128/2000 Sb. o obcích z 12. dubna 2000, který v § 3, odst. 3 stanoví, že „obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to požádá předsedu
Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem.“ Díky
tomu byl dne 10. listopadu 2006 s účinností od 1. prosince téhož roku Kasejovicím titul města obnoven.
Vladimír Červenka
Prameny a literatura:
Památní kniha děkanství Kasejovického založ. R. 1836, svazek I.
Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, fond Archiv města Kasejovice, inv. č. 740, kart. 18; přír. č. 1/01.
HILLE, Jan Pavel, Kasejovice a okolí, Kasejovice 1923.

Děti v Přebudově proběhly „jedním skokem celým rokem”
Od neděle 12. 8. do pátku 24. 8. 2018 se
konal 4. běh tábora v Přebudově. Celá akce
začala příjezdem dětí a jejich následným
rozřazením po oddílech do chatek či stanů.
Společně se pak se svými oddílovými
vedoucími vypravily na průzkum okolí,
kde se, mimo jiné, všichni seznámili. Den
pak završil večerní nástup, kde bylo všem
účastníkům řečeno, co se smí a nesmí dělat
a také jméno celotáborové hry – Jedním
skokem celým rokem. Vedoucí a instruktoři
se poté převlékli do svých kostýmů a představili se jako jednotlivé měsíce. Krom toho
dostal každý oddíl za úkol vytvořit symbol
typický pro měsíc, který vládl v den jejich
služby. Velcí kluci, kteří měli službu v neděli, tak dostali za úkol vytvořit symbol
měsíce Ledna.
V pondělí, v únoru, jsme vyráběli trička
a hráli masopustní hry. V noci pak proběhla
diskotéka. Březen jsme zahájili jarními
velikonočními hrami a výrobou kraslic. Po
poledním klidu jsme se všichni vyfotili
v našich tričkách a poté jsme vyráběli Moranu (smrtku), jejíž následné upálení, které
proběhlo večer u táborového ohně, mělo za
cíl zahnat zimu. V dubnu jsme vařili polévku v přírodě. Její kvality ohodnotil odborný
tým kuchařek a programových vedoucích.
Duben je měsícem bezpečnosti, a proto se
děti učily bezpečně zacházet se zbraněmi
jako je prak, kuše nebo například biatlonová puška. Večer se pak odehrálo několik kol
Prachárny. V květnu měly děti za cíl prokázat své přírodovědné znalosti. Také vyráběly dárek ke Dni matek, odpoledne pak přijeli hasiči a na „Pahorku“ vytvořili dokonalou

pěnovou klouzačku. V pátek, v červnu, se
všichni zapotili u naší verze známého překážkového běhu Predator Race, kde nechyběly ani takové překážky, jako přeplavání
rybníka nebo prolézání žebříkem. Po takovém výkonu jsme všichni naskákali do
vody. Odpoledne proběhla ukázka sokolnictví. V červenci se opět hrály hry a koupalo se. Odpoledne završil Bobřík odvahy.
Další na řadu by měl přijít srpen, avšak
kvůli jeho plánu na výlet si se zářím vyměnili vládu. V září se tak dopoledne hrály hry
„Hurá škola“ a odpoledne proběhlo křtění
nových táborníků a instruktorů pasováním
na „školáky“ a „učitele“. V pondělí nás
srpen vytáhl do Blatné na výlet. Krom
cukrárny nás nejvíce lákalo koupaliště, kde
se všichni dostatečně vydováděli. V úterý
převzal vládu říjen. Pod jeho dohledem se

konala Kuličkiáda. Středa se nesla ve znamení výroby draků a památečních pohledů.
Vládu měl tentokrát listopad. Odpoledne
pak dorazilo bubenické uskupení, které
všechny naučilo bubnovat v kruhu. Den pak
zakončilo bingo a diskotéka. Posledním
měsícem je prosinec. Děti vyráběly vánoční
ozdoby a připravovaly si oddílové scénky.
Ani vedoucí nezaháleli a připravili si scénky. Odpoledne se konal poslední slavnostní
nástup s vyhlášením celotáborové hry. Po
nástupu a svačině se předvedlo to, na čem
všichni pilně pracovali – scénky. Tábor poté
uzavřela velká diskotéka.
Další den se vše uklidilo a složilo.
Tábor začaly opouštět děti a po nich i
vedoucí. „Celý rok“ v Přebudově jsme si
opravdu užili.
Markéta Kašparová
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Zahrádkářská výstava
Jako každoročně i letos zvali místní zahrádkáři veřejnost na
barevnou přehlídku zahrádkářských plodin, které se urodily na
jejich zahrádkách. Přehlídka to byla velmi pestrá, zastoupená
ovocem a zeleninou všech možných tvarů, barev i chutí, o
vůních nemluvě. Výstava reálné krásy byla doplněna obrazy
Kateřiny Šťastné, které představovala krásu přírody zachycenou olejem na plátně.
Akce proběhla na svátek sv. Václava v areálu chovatelů, kde
ten samý den vyhrávala Malá muzika Nauše Pepíka k tanci a
poslechu.
Zahrádkáři děkují i dalším ochotným „nezahrádkářům”,
kteří svými výpěstky rozšířili již tak pestrou plejádu ovoce a
zeleniny na výstavě.
-dm-

Rybářské závody v Nezdřevě
Na začátku bylo slovo. Jednoho zářijového dne slovo dalo slovo: Pojďme si udělat
rybářské závody, řekli si nájemci nezdřevského rybníka zvaného léta letoucí Oudol.
Na závodech nešlo o vítěze, ale hlavně o souboj s rybou a její ochotu čapnout
lákavou návnadu skrývající nebezpečný háček. Osmi rybářům přihlíželo a s nimi se
bavilo asi dvacet dalších lidí. Přívětivé sobotní odpoledne 8. září bylo naplněno
soupeřením, vzájemným hecováním a všeobecným veselím, které podporovala
konzumace zákonné drogy, totiž piva z naraženého a poctivě dopitého sudu.
V té uvolněnosti se chycené rybky zase vracely zpátky do jejich vody v naději, že
se třeba nepoučí a znovu skočí na nabízenou nástrahu. Když kýžený úlovek konečně
po dvou hodinách zaťukal jednomu dosud neúspěšnému lovci, on zrovna nebyl příliš
ostražitý a teprve, když prut tažený kaprem mizel kamsi do hlubin před jeho
zbystřenýma očima, řekl si: Tak snad konečně něco chytím, hlavně prut a možná i tu
rybu. Jak se tak vrhl ze břehu za lstivou rybou, odřel si docela schopně obě kolena,
avšak prut zachránil a kapra dostal.
Rozradostnění účastníci této akce, která vůbec nebyla organizována, pouze
dohodnutá, se shodli: Tohle musíme zase někdy zopakovat, protože, co není
plánované, to se obvykle vydaří.
Jiří Čepelák, Foto Eliška Červená
Dne 8. října 2018 oslavil

pan Václav Barnáš
z Újezda u Kasejovic
významné jubileum - 100. narozeniny.
K tomuto výročí přejeme do dalších let
hodně zdraví a radosti z vnoučat a
pravnoučat.
Blahopřejí dcery Božena s manželem, Maruš s manželem
a pět vnoučat s rodinami, a devět pravnoučátek posílá pusu

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY V OBECNÍ KNIHOVNĚ:
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Sally Hepworthová: Tajemství porodních bab
Fausto Brizzi: 100 dní štěstí
Jamie McGuire: Červený vrch
Corban Addison: Kroky ke slunci
Lenka Peremská: Rodokmen krok za krokem
Arne Dahl: Velké vody
James Patterson: Zabít Alexe Crosse
Piráti útočí
Anna Grigorjev: Zlatý klíček

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, AUTODOPRAVA
JOSEF DLOUHÝ, 604 403 700
ů
– výkopové práce minibagrem
– přeprava materiálu do 2,5 t
– práce motorovou pilou
– kácení a odstranění pařezů
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE
Veselá školka plná písniček a dětiček
- „Soví školka”
ZPRÁVIČKY: V mateřské škole je
zapsáno 55 dětí, třída ŽABIČKY - 27
dětí, paní učitelky Bc. Fialová Naďa a Bc.
Pěčková Marie, třída VODNÍČCI - 28
dětí, paní učitelka - Mgr. Jiřincová Dagmar, ředitelka školy - Ledvinová Ivana
O čistotu se stará - p. Štěpánková
Soňa. Vedoucí školní jídelny p.
Hrachovcová Vendula. Obědy nám vaří
paní kuchařky Kabátová Věra, Davídková Eva, Kyselová Marie. O údržbu a
opravy se stará pan Darda Luboš
V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SI
BUDEME HRÁT A UČIT SE:
„S MOUDROU SOVOU OD JARA
DO ZIMY,, - TVP vychází ze ŠVP
,,STROM POZNÁNÍ,,
PROJEKTY:
ź ČOS – sportovní všesrannost „SVĚT
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NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME
SE ZVÍŘÁTKY”
ź SVS - správné chování ke všem
zvířatům „MÁME RÁDI ZVÍŘATA”
ź S MALOU MYSLIVOSTÍ – chování
v přírodě a starost o volně žijící zvířata
KROUŽKY NA ŠKOLE:
ź BAREVNÁ ANGLIČTINA – jazykový kroužek
ź HRY SE SLOVÍČKY S ŽABKOU
ź HRY SE SLOVÍČKY S VODNÍČKEM
ź cvičení mluvidel
Naše první zážitky ve školičce: DIVADLO KOLEM - s pohádkovým příběhem
„Kamarádství nad zlato” - méďa Nebojsa
a jeho kamarád Honza nás učili, co je to
být kamarád, že si kamarádi dělají radost

Návštěva envirocentra Proud
Poslední zářijový čtvrtek se žáci 1. – 3. ročníku vypravili na exkurzi do horažďovického envicentra. Na začátku programu jsme s paní lektorkou zapřemýšleli nad
rozdíly mezi hospodářskými zvířaty a domácími mazlíčky. Poté nám postupně byli
představeni různí zástupci domácích mazlíčků. Mohli jsme si pohladit morče – původem z Ameriky, jehož poddruhy jsou např. rozetka (rozcuchané morče) nebo skinny
(morče bez srsti). Dalšími adepty na mazlení byli zástupci ze třídy plazů. A to gekončík noční, jenž měl velmi tlustý ocásek. To proto, že si zde ukládá tukové zásoby.
Následovala agama vousatá pocházející z Austrálie, jejíž nebezpečně vypadající
ostny jsou na dotek neuvěřitelně měkké a slouží pouze k vizuálnímu zastrašení nepřítele. Těchto plazů jsme se mohli pouze dotknout, pohlazení by jim mohlo ublížit,
jelikož mají velmi citlivou kůži. U slepýše blavora nám byl vysvětlen rozdíl mezi
ještěrkou a hadem. A to, že oproti hadům ještěrky mrkají, nežerou dospělé myši a kůže
se jim nesvléká vcelku, ale loupe po částech. U slepýše byl navíc krásně patrný proužek označující předěl mezi tělem a ocasem. Paní lektorka nám též přinesla na ukázku
živou potravu zmíněných plazů – cvrčky a moučné červy. Zaujali nás také živočichové z řádu bezobratlých – strašilka a pakobylka. Pro mnohé žáky byl přímý kontakt s
těmito živočichy zcela nepřijatelný.:)
V druhé části exkurze jsme se přesunuli do další místnosti s terárii, kde jsme si
mohli prohlédnout zbytek „obyvatel“ epicentra, např. želvy, ježky, hady, žáby, činčilu apod. Poslední zastávkou naší exkurze byl venkovní areál, v němž se nacházejí
různá hospodářská zvířata. Celá výprava byla nadšena z nových zajímavých poznatků
i možnosti osobního kontaktu se zvířátky.
Mgr. Marie Sekáčová

každý den. Mají se rádi, nežalují, nekřičí
na sebe a vždy si pomáhají. Honza je můj
kamarád, Nebojsu má Honza rád, kamarád jsme já a ty, zvládnem všechny tramp o t y. V š i c h n i j s m e s i z p í v a l i p o
divadelním představení.
BESEDA SVS - ,, Máme rádi zvířata,,
poznávání různých druhů domácích
zvířat a starost o ně. Co je třeba udělat a
jak se zachovat, když uvidíme týrané
zvířátko a jak mu pomoci.
DIVADLO DRÁČEK - ,,Pejsek a
kočička jdou do školy,, - dověděli jsme
se, že i zvířátka mají svojí školu. Co
všechno se ve škole učí, a že mají dávat
pozor a nerušit ostatní, tak jako
neposlušná a rozpustilá myška.
DOBRÁ RADA PRO CHOVÁNÍ
V PŘÍRODĚ OD MOUDRÉ SOVY:
„Uč se přírodě rozumět a staň se jejím
přítelem a ochráncem.”
Ledvinová Ivana, ředitelka školy
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Inzerce
Prodám čal. postel s úložným prostorem, čištěnou.
Cena 2 000 Kč za ks. Tel.: 722 940 432.
ź Pronájem - spěchá... Hledáme dlouhodobý pronájem
domku se zahradou, údržba a menší opravy samozřejmostí, rozumný nájem!!! Tel. 733 700 009, na SMS se
ozveme!
ź Prodám tříkolku 3 v 1 od 10 měsíců věku, barva
tyrkysová, nepoškozená. Tel. 731 854 834.
ź Prodám pšenici, tel .731 854 834.
ź

Město Kasejovice nabízí
občanům sazenice lip, určené
k výsadbě na soukromé
pozemky.
Výdej stromků: 24. října
2018 15 - 16 hod. v zahradě
Obnovená studánka
sv.školy.
Vojtěcha
základní

i

Sokol Kasejovice
od října nabízí

Kroužek stolního
tenisu pro děti
každý pátek 16 - 17.30 hod.
Rodiče si můžou též přijít
zahrát.

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Láká na dobrou pizzu, koláčky,
kávu, na skleničku...
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit
(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno
Úterý - dočasně zavřeno
Středa - pátek - 11.30 - 19.30
Sobota - 11.30 - 21.00
Neděle - 11.30 - 19.30
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, e-mail: 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. 10. 2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 11. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 11/2018 do 31. 10. 2018.

