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

Kaple sv. Václava a socha sv. Vojtěcha 

v Újezdě u Kasejovic aneb Újezdská jubilea

Pro Újezd u Kasejovic se letošní rok 
pojí hned s několika jubilei. Před 170 lety 
vznikla po zrušení patrimonijní správy 
samosprávná politická obec Újezd, dnes 
ovšem již neexistující. Další kulaté 
výročí představuje 90 let od její 
elektrifikace. Rovných 100 let pak zdobí 
újezdskou náves kaple sv. Václava, k níž 
před 20 lety přibyla ještě socha sv. 
Vojtěcha. V Újezdě si uvedená výročí 
důstojně připomněli dne 26. 9., v sobotu 
před svátkem sv. Václava, hlavního 
patrona české země a národa, jejž lze 
vzhledem k zasvěcení újezdské návesní 
kaple pokládat i za nebeského ochránce 
Újezda. Přes nepřízeň počasí vyvolala 
akce odpovídající ohlas. Nejprve byl 
m í s tn ími  ha s i č i  po ložen  věnec 
k pomníku obětem první světové války 
před kaplí a poté zazněla státní hymna. 
Následoval výklad ke dvěma posledně 
uvedeným výročím, totiž výstavby kaple 
a instalace sochy sv. Vojtěcha. Těm je 
také věnována podrobnější pozornost na 
následujících řádcích. 

Počátky návesní kaple v Újezdě 
zřejmě sahají do hlubší minulosti, než je 
v našem regionu obvyklé. Zatímco znač-
né procento podobných staveb je zde 
produktem 19. století, některé dokonce 
až 20. věku, vidíme na josefském vojen-
ském mapování z let 1764–1768, rektifi-
kovaném v letech 1780–1783, na újezd-
ské návsi symbol vyjadřující s největší 
pravděpodobností zděnou kapličku. Jako 
drobná stavba obdélného půdorysu z n-
espalného materiálu je vyznačena i na 

mapě Stabilního katastru z roku 1837. 
Byla zasvěcena sv. Vojtěchu a vybavena 
sochou tohoto světce, s nímž je spjata 
jedna z mnoha legend o cestách druhého 
pražského biskupa z rodu Slavníkovců 
naším krajem, bezprostředně související 
s tou, jež se váže k nedalekému Boučku. 
Podle znění zaznamenaného v roce 1981 
Janem Pechou putoval Vojtěch z Prahy 
přes Újezd směrem k Suché hoře (dnes 
Zelená hora) a v Boučku způsobil zabod-
nutím své hole do země vytrysknutí pra-
mene pro napojení dobytka a občerstvení 
pasáčka, kterého zde potkal a zželelo se 
mu jeho stáda, jež bučelo žízní. Bylo totiž 
tehdy v Čechách veliké sucho. Dodejme, 
že vojtěšská tradice má v našem kraji své 
pevné místo po staletí a kromě Újezda a 
Boučku se váže zejména k Nepomuku a 
Vrčeni, ale třeba také k lokalitě Planiny u 
Nebílovského Borku. Nedílnou součást 
svatovojtěšské úcty tvoří právě úcta ke 
studánkám a pramenům, jejichž voda 
byla obvykle pokládána za léčivou, a ke 
kamenům se zvláštními prohlubněmi, jež 
byly vykládány jako otisky světcových 
šlépějí, popřípadě celého těla, když na 
nějakém takovém kameni odpočíval. 

Současná návesní kaple byla tedy 
na místě původní, léty již sešlé, vystavě-
na roku 1920. Iniciativa vzešla ze strany 
obce, takže se sluší učinit malý exkurz do 
situace místní samosprávy. Dne 15. 6. 
1919 proběhly v Újezdě u Kasejovic 
první svobodné volby do obecního zastu-
pitelstva po vzniku republiky. Kandido-
valy dvě politické strany – republikánská 

(agrární) a sociálně demokratická (tak-
zvaní čiperovci). Majoritu získali agrár-
níci, kteří obdrželi 96 hlasů, zatímco 
sociální demokraty volilo 46 občanů. 
Složení nového jedenáctičlenného zastu-
pitelstva, v němž obsadili agrárníci klí-
čové posty starosty, obou radních a další 
čtyři křesla, a v němž se na tu dobu zcela 
ojediněle objevila i jedna žena, bylo 
následující: 
— starosta Josef Tesař, rolník čp. 20 

(agrárník, zvolen již potřetí) 
— náměstek Václav Klečka, čp. 44 

(sociální demokrat)
— 1. radní Josef Šimůnek, rolník čp. 46 

(agrárník)
— 2. radní Matěj Hrubeš, rolník čp. 2 

(agrárník)
(dokončení na straně 4)

Fotografie z fotoarchivu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Stavění májky před kapličkou
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— pronájem části pozemku parc. č. 645/1 

2o výměře cca 10 m  v k.ú. Polánka u 
Kasejovic p. xxx za účelem výkupu 
jablek na dobu určitou od 1.9.2020 do 
31.10.2020 za cenu 1 000 Kč

— vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
2parc. č. 1335/16 o výměře 204 m  

v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho násled-
ným prodejem

— přidělení zakázky „Rekonstrukce 
kulturního zařízení v Řesanicích čp. 
77 – oprava střechy“ firmě MD STŘE-
CHY, s.r.o. Římov s nabídkovou 
cenou 609 496 Kč, schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní sta-
rostku k podpisu této smlouvy

— návrh smlouvy o provedení přezkou-
mání hospodaření města Kasejovice 
za rok 2020 se společností SAFIR 
Audit CZ, s.r.o. Beroun a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— žádost p. xxx o napojení stavby mobil-
ního domu na studnu umístěnou na 
pozemku parc. č. 657/2 v k.ú. 
Kladrubce

Souhlasí:
— se zrušením výběrového řízení na akci 

„Oprava hřbitovních chodníků“ na 
základě stanoviska komise pro oteví-
rání obálek s nabídkami a pro posou-
zení a hodnocení nabídek za účelem 
uzavření smlouvy o dílo z důvodu 
rozdílnosti cenových nabídek vůči 
rozpočtu a souhlasí s vyhlášením 
nového výběrového řízení

— se zřízením věcného břemene služeb-
nosti cesty a inženýrských sítí na 
pozemku st. p. č. 10 v k.ú. Kasejovice 
ve prospěch vlastníka domu čp. 5 na 
pozemku st. p. č. 7 v k.ú. Kasejovice

— se změnou systému vytápění budovy 
Městského úřadu v Kasejovicích č.p. 
98 ze současného vytápění elektrický-
mi akumulačními kamny na ústřední 
plynové topení

Neschvaluje:
— žádost p. xxx o pronájem části pozem-

ku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u 
Kasejovic 

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit smlouvu o směně pozemků 
v k.ú. Řesanice dle nového geometric-
kého plánu – parc. č. 1212/45 o výmě-

2ře 37 m  ve vlastnictví města Kasejo-
2vice a parc. č. 7/8 o výměře 35 m  ve 

vlastnictví p. xxx

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit rekonstrukci budovy čp. 298 
v Kasejovicích na bytový dům

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
neschválit žádost p. xxx o prodej 
pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic – 
část parc. č. 1335/1, část parc. č. 24 a 
část parc. č. 22/1

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
neschválit žádost p. xxx o prodej části 
pozemku parc. č. 1135/1 v k.ú. Újezd 
u Kasejovic

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o prodej části pozemku 

parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic

— žádost p. xxx o prodej  pozemku parc. 
č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

— návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na 
odkoupení pozemkových parcel p.č. 
608/2, 1545/5, 1602/1, 1602/26, 
1602/27 a 1602/28 (ostatní plocha – 
silnice) v k.ú. Kasejovice a návrh 
dohody o náhradě za užívání pozemků

— návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
zajištění veřejného osvětlení uzavřené 
s ČEZ Energetické služby, s.r.o.

— informaci o zrušení výběrového řízení 
na dodavatele stavby „Kasejovice – 
Snížení energetické náročnosti budo-
vy radnice“ z důvodu rozdílných 
položek v rozpočtu a projektové doku-
mentaci akce

— cenovou nabídku na rozšíření opravy 
Koutečského rybníka v Kasejovicích

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akce Rekonstruk-
ce lesní cesty „U Aloisky“ a Rekon-
strukce polní cesty v Boučku ve slože-
ní: Ing. Marie Čápová, Ing. Václav 
Jakubčík, p. Jiří Slavíček a jako 
náhradník zástupce společnosti Uni-
versal Solutions, s.r.o. Písek

Stanovuje:
— program příštího jednání Zastupitel-

stva města Kasejovice v kulturním 
zařízení v Chloumku s tím, že termín 
bude upřesněn po dodání cenové 
nabídky na dokončení opravy Kouteč-
ského rybníka. Hlavními body progra-
mu jsou: Změna rozpočtu města 
Kasejovice, Žádosti o prodej pozemků 
v k.ú. Újezd u Kasejovic, Směna 
pozemků v k.ú. Řesanice – část 
pozemku parc. č. 1212/1 (ve vlastnic-
tví města) za část pozemku parc. č. 7/3 
(ve vlastnictví p. xxx) Kupní cena za 
pozemek parc. č. 495/2 v k.ú. Kasejo-
vice od Pozemkového úřadu ČR a 
Žádost o prodej pozemků v k.ú. Chlou-
mek u Kasejovic pro výstavbu chat

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 31. 8. 2020
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— přidělení zakázky „Kasejovice – 

Snížení energetické náročnosti 
budovy radnice“ firmě Ing. Miroslav 
Suchan, Masarykovo nám. 21, 
M i r o v i c e ,  I Č O  4 8 2 5 5 3 6 0 
s nabídkovou cenou 2 110 141,40 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— přidělení zakázky „Obnova povrchu 
víceúčelového hřiště ve školním 
areálu“ firmě Linhart spol. s.r.o., 
Lhotecká 820, Brandýs nad Labem, 
IČO 47052121, s nejnižší nabídkovou 
cenou 699 297 Kč bez DPH, tj. 846 
149,37 Kč včetně DPH, schvaluje 
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 23. 9. 2020

Děje se kolem Vás něco zajímavé-
ho? Pořádáte pěknou akci? 
Povedlo se ve Vaší obci něco 
mimořádného? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kasejovických novin na 
email: knihovna@kasejovi-
ce.cz, tel. 602 429 346.

Měl jsem Vás rád, 
chtěl jsem s vámi žít,
vzpomeňte si na mě,

já přece nechtěl odejít.

Dne 3. 10. 2020 by oslavil 
66. narozeniny

pan KVĚTOSLAV WEISS

Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka Marie, 

syn Martin, 
syn Ondřej s Luckou, 
Stellinkou a Anetkou

V roce 2020 město Kasejovice připravilo a podalo celou řadou projektových žádostí do rozmanitých dotačních titulů. Na konci 
srpna se podařilo dokončit odbahnění a opravu Koutečského rybníka. V parku došlo na vybudování vodovodních a kanalizačních 
řadů v celkové délce 24 m, které umožní dalším občanům připojit se na veřejný vodovod a splaškovou vodu. V objektu zdravotního 
střediska byla v ordinaci dětské lékařky provedena oprava stropu a výměna podlahy. Na tuto akci získalo město od Plzeňského 
kraje finanční podporu ve výši 242 000 Kč. 

Další finanční prostředky ve výši 53 000 Kč získaly Kasejovice z dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora obcí Plzeňského 
kraje při zajišťování bezpečnosti na osazení ukazatele rychlosti. 

V bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště byla u kabin provedena hydroizolace tribuny. Nejprve byl proveden kotevní 
impregnační nátěr WEBER s posypem sušeným křemičitým pískem na vodorovných a svislých plochách a následná přímopochozí 
stříkaná hydroizolací. 

Kromě těchto dokončených stavebních prací má město Kasejovice v současné době uzavřené smlouvy o dílo na několik dalších 
projektů. Pro obytnou zónu Chloumecká v Kasejovicích je zpracovávána projektová dokumentace na výstavbu inženýrských sítí a 
komunikace pro výstavbu 15 rodinných domů pro územní a stavební povolení. U vlakového nádraží již probíhá první etapa opravy 
bývalé vodárenské věže. Na tuto stavební akci získalo město Kasejovice z dotačního titulu Plzeňského kraje Odstraňování 
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 500 000 Kč. Ještě do konce letošního roku dojde na opravu střechy 
kaple v Chloumku a střechy kulturního zařízení č.p. 77 v Řesanicích. 

Opravy se v první polovině roku 2021 dočká i budova kasejovické radnice díky stavební akci Snížení energetické náročnosti 
radnice, která bude spočívat ve výměně vnitřních oken a opravě vnějších oken, zateplení půdy, rozvodu nové elektrické a 
počítačové sítě a opravě podlah. Z dotačního titulu Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj bude tato stavební 
akce finančně podpořena částkou 1 430 000 Kč. 

Ve sportovním areálu v bezprostřední blízkosti školy se nového povrchu dočká víceúčelové hřiště, které se již od druhé 
poloviny roku 2019 může pyšnit novým oplocením. Z dotačního programu Plzeňského kraje Stabilizace a obnovy venkova se 
podařilo městu Kasejovice získat 250 000 Kč na druhou etapu opravy hřbitovních chodníků, výstavbu niky pro tři kontejnery na 
hřbitovní odpad a rozvod vody ve spodní části hřbitova. Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kasejovice bylo město úspěšné 
s projektovou žádostí podanou do dotačního titulu Plzeňského kraje Příspěvek na nákup čtyř kusů přetlakových dýchacích 
přístrojů. Na nákup těchto přístrojů město získalo 80 000 Kč. 

V současné době probíhá poptávka na dodavatele staveb Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky v délce 824 m a Rekonstrukce 
polní cesty Bouček v délce 244 m. 

Město Kasejovice předpokládá, že se podaří všechny plánované akce zdárně zrealizovat a že bude úspěšné s dalšími podanými 
projektovými žádostmi.  

         Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

I v letošním roce bylo město Kasejovice v projektových žádostech úspěšné

V roce 2020 jsme se v Hradišti 
zapojili do celorepublikové úklidové 
akce s názvem „Ukliďme Česko“. Cílem 
této akce je zbavit česká města a vesnice 
volně odhozeného nepořádku a černých 
skládek.

Úklidová akce původně naplánovaná 
na jaro 2020 se z důvodu vládního 
nařízení, zavedení karantény a omezení 
volného pohybu osob, neuskutečnila. 
Termín akce byl přesunut na září. Na 
úklidu se podíleli občané ve všech 
částech obce – v Hradišti, Bezděkově a 
Zahorčičkách. Na začátku akce každý 
účastník dostal rukavice a pytel na 
odpadky. Vyčistili jsme příkopy podél 
komunikací především od PET-lahví a 
plechovek, zlikvidovali jsme tři černé 
skládky. Ve většině případů však příkopy 
nebyly vysečeny, i když jsem Správu a 
údržbu silnic PK několikrát o toto žádala.

Velká účast občanů byla hlavně 
v Bezděkově a Zahorčičkách. Děkuji 
všem našim občanům, kteří se úklidu 
zúčastnili a není jim lhostejné, jak 
vypadá naše okolí.

Jaroslava Ladmanová

Ukliďme Česko
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— pronájem části pozemku parc. č. 645/1 

2o výměře cca 10 m  v k.ú. Polánka u 
Kasejovic p. xxx za účelem výkupu 
jablek na dobu určitou od 1.9.2020 do 
31.10.2020 za cenu 1 000 Kč

— vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
2parc. č. 1335/16 o výměře 204 m  

v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho násled-
ným prodejem

— přidělení zakázky „Rekonstrukce 
kulturního zařízení v Řesanicích čp. 
77 – oprava střechy“ firmě MD STŘE-
CHY, s.r.o. Římov s nabídkovou 
cenou 609 496 Kč, schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní sta-
rostku k podpisu této smlouvy

— návrh smlouvy o provedení přezkou-
mání hospodaření města Kasejovice 
za rok 2020 se společností SAFIR 
Audit CZ, s.r.o. Beroun a pověřuje 
paní starostku k podpisu

— žádost p. xxx o napojení stavby mobil-
ního domu na studnu umístěnou na 
pozemku parc. č. 657/2 v k.ú. 
Kladrubce

Souhlasí:
— se zrušením výběrového řízení na akci 

„Oprava hřbitovních chodníků“ na 
základě stanoviska komise pro oteví-
rání obálek s nabídkami a pro posou-
zení a hodnocení nabídek za účelem 
uzavření smlouvy o dílo z důvodu 
rozdílnosti cenových nabídek vůči 
rozpočtu a souhlasí s vyhlášením 
nového výběrového řízení

— se zřízením věcného břemene služeb-
nosti cesty a inženýrských sítí na 
pozemku st. p. č. 10 v k.ú. Kasejovice 
ve prospěch vlastníka domu čp. 5 na 
pozemku st. p. č. 7 v k.ú. Kasejovice

— se změnou systému vytápění budovy 
Městského úřadu v Kasejovicích č.p. 
98 ze současného vytápění elektrický-
mi akumulačními kamny na ústřední 
plynové topení

Neschvaluje:
— žádost p. xxx o pronájem části pozem-

ku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u 
Kasejovic 

Projednala a doporučuje:
— Zastupitelstvu města Kasejovice 

schválit smlouvu o směně pozemků 
v k.ú. Řesanice dle nového geometric-
kého plánu – parc. č. 1212/45 o výmě-

2ře 37 m  ve vlastnictví města Kasejo-
2vice a parc. č. 7/8 o výměře 35 m  ve 

vlastnictví p. xxx

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
schválit rekonstrukci budovy čp. 298 
v Kasejovicích na bytový dům

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
neschválit žádost p. xxx o prodej 
pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic – 
část parc. č. 1335/1, část parc. č. 24 a 
část parc. č. 22/1

— Zastupitelstvu města Kasejovice 
neschválit žádost p. xxx o prodej části 
pozemku parc. č. 1135/1 v k.ú. Újezd 
u Kasejovic

Bere na vědomí:
— žádost p. xxx o prodej části pozemku 

parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic

— žádost p. xxx o prodej  pozemku parc. 
č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

— návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na 
odkoupení pozemkových parcel p.č. 
608/2, 1545/5, 1602/1, 1602/26, 
1602/27 a 1602/28 (ostatní plocha – 
silnice) v k.ú. Kasejovice a návrh 
dohody o náhradě za užívání pozemků

— návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o 
zajištění veřejného osvětlení uzavřené 
s ČEZ Energetické služby, s.r.o.

— informaci o zrušení výběrového řízení 
na dodavatele stavby „Kasejovice – 
Snížení energetické náročnosti budo-
vy radnice“ z důvodu rozdílných 
položek v rozpočtu a projektové doku-
mentaci akce

— cenovou nabídku na rozšíření opravy 
Koutečského rybníka v Kasejovicích

Jmenuje:
— komisi pro otevírání a posuzování 

nabídek na stavební akce Rekonstruk-
ce lesní cesty „U Aloisky“ a Rekon-
strukce polní cesty v Boučku ve slože-
ní: Ing. Marie Čápová, Ing. Václav 
Jakubčík, p. Jiří Slavíček a jako 
náhradník zástupce společnosti Uni-
versal Solutions, s.r.o. Písek

Stanovuje:
— program příštího jednání Zastupitel-

stva města Kasejovice v kulturním 
zařízení v Chloumku s tím, že termín 
bude upřesněn po dodání cenové 
nabídky na dokončení opravy Kouteč-
ského rybníka. Hlavními body progra-
mu jsou: Změna rozpočtu města 
Kasejovice, Žádosti o prodej pozemků 
v k.ú. Újezd u Kasejovic, Směna 
pozemků v k.ú. Řesanice – část 
pozemku parc. č. 1212/1 (ve vlastnic-
tví města) za část pozemku parc. č. 7/3 
(ve vlastnictví p. xxx) Kupní cena za 
pozemek parc. č. 495/2 v k.ú. Kasejo-
vice od Pozemkového úřadu ČR a 
Žádost o prodej pozemků v k.ú. Chlou-
mek u Kasejovic pro výstavbu chat

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 31. 8. 2020
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— přidělení zakázky „Kasejovice – 

Snížení energetické náročnosti 
budovy radnice“ firmě Ing. Miroslav 
Suchan, Masarykovo nám. 21, 
M i r o v i c e ,  I Č O  4 8 2 5 5 3 6 0 
s nabídkovou cenou 2 110 141,40 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh 
smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

— přidělení zakázky „Obnova povrchu 
víceúčelového hřiště ve školním 
areálu“ firmě Linhart spol. s.r.o., 
Lhotecká 820, Brandýs nad Labem, 
IČO 47052121, s nejnižší nabídkovou 
cenou 699 297 Kč bez DPH, tj. 846 
149,37 Kč včetně DPH, schvaluje 
návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní 
starostku k podpisu této smlouvy

Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 23. 9. 2020

Děje se kolem Vás něco zajímavé-
ho? Pořádáte pěknou akci? 
Povedlo se ve Vaší obci něco 
mimořádného? 

Zašlete své příspěvky 
(článek, fotografie) do 
Kasejovických novin na 
email: knihovna@kasejovi-
ce.cz, tel. 602 429 346.

Měl jsem Vás rád, 
chtěl jsem s vámi žít,
vzpomeňte si na mě,

já přece nechtěl odejít.

Dne 3. 10. 2020 by oslavil 
66. narozeniny

pan KVĚTOSLAV WEISS

Za tichou vzpomínku 
děkuje manželka Marie, 

syn Martin, 
syn Ondřej s Luckou, 
Stellinkou a Anetkou

V roce 2020 město Kasejovice připravilo a podalo celou řadou projektových žádostí do rozmanitých dotačních titulů. Na konci 
srpna se podařilo dokončit odbahnění a opravu Koutečského rybníka. V parku došlo na vybudování vodovodních a kanalizačních 
řadů v celkové délce 24 m, které umožní dalším občanům připojit se na veřejný vodovod a splaškovou vodu. V objektu zdravotního 
střediska byla v ordinaci dětské lékařky provedena oprava stropu a výměna podlahy. Na tuto akci získalo město od Plzeňského 
kraje finanční podporu ve výši 242 000 Kč. 

Další finanční prostředky ve výši 53 000 Kč získaly Kasejovice z dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora obcí Plzeňského 
kraje při zajišťování bezpečnosti na osazení ukazatele rychlosti. 

V bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště byla u kabin provedena hydroizolace tribuny. Nejprve byl proveden kotevní 
impregnační nátěr WEBER s posypem sušeným křemičitým pískem na vodorovných a svislých plochách a následná přímopochozí 
stříkaná hydroizolací. 

Kromě těchto dokončených stavebních prací má město Kasejovice v současné době uzavřené smlouvy o dílo na několik dalších 
projektů. Pro obytnou zónu Chloumecká v Kasejovicích je zpracovávána projektová dokumentace na výstavbu inženýrských sítí a 
komunikace pro výstavbu 15 rodinných domů pro územní a stavební povolení. U vlakového nádraží již probíhá první etapa opravy 
bývalé vodárenské věže. Na tuto stavební akci získalo město Kasejovice z dotačního titulu Plzeňského kraje Odstraňování 
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 500 000 Kč. Ještě do konce letošního roku dojde na opravu střechy 
kaple v Chloumku a střechy kulturního zařízení č.p. 77 v Řesanicích. 

Opravy se v první polovině roku 2021 dočká i budova kasejovické radnice díky stavební akci Snížení energetické náročnosti 
radnice, která bude spočívat ve výměně vnitřních oken a opravě vnějších oken, zateplení půdy, rozvodu nové elektrické a 
počítačové sítě a opravě podlah. Z dotačního titulu Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj bude tato stavební 
akce finančně podpořena částkou 1 430 000 Kč. 

Ve sportovním areálu v bezprostřední blízkosti školy se nového povrchu dočká víceúčelové hřiště, které se již od druhé 
poloviny roku 2019 může pyšnit novým oplocením. Z dotačního programu Plzeňského kraje Stabilizace a obnovy venkova se 
podařilo městu Kasejovice získat 250 000 Kč na druhou etapu opravy hřbitovních chodníků, výstavbu niky pro tři kontejnery na 
hřbitovní odpad a rozvod vody ve spodní části hřbitova. Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kasejovice bylo město úspěšné 
s projektovou žádostí podanou do dotačního titulu Plzeňského kraje Příspěvek na nákup čtyř kusů přetlakových dýchacích 
přístrojů. Na nákup těchto přístrojů město získalo 80 000 Kč. 

V současné době probíhá poptávka na dodavatele staveb Rekonstrukce lesní cesty U Aloisky v délce 824 m a Rekonstrukce 
polní cesty Bouček v délce 244 m. 

Město Kasejovice předpokládá, že se podaří všechny plánované akce zdárně zrealizovat a že bude úspěšné s dalšími podanými 
projektovými žádostmi.  

         Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

I v letošním roce bylo město Kasejovice v projektových žádostech úspěšné

V roce 2020 jsme se v Hradišti 
zapojili do celorepublikové úklidové 
akce s názvem „Ukliďme Česko“. Cílem 
této akce je zbavit česká města a vesnice 
volně odhozeného nepořádku a černých 
skládek.

Úklidová akce původně naplánovaná 
na jaro 2020 se z důvodu vládního 
nařízení, zavedení karantény a omezení 
volného pohybu osob, neuskutečnila. 
Termín akce byl přesunut na září. Na 
úklidu se podíleli občané ve všech 
částech obce – v Hradišti, Bezděkově a 
Zahorčičkách. Na začátku akce každý 
účastník dostal rukavice a pytel na 
odpadky. Vyčistili jsme příkopy podél 
komunikací především od PET-lahví a 
plechovek, zlikvidovali jsme tři černé 
skládky. Ve většině případů však příkopy 
nebyly vysečeny, i když jsem Správu a 
údržbu silnic PK několikrát o toto žádala.

Velká účast občanů byla hlavně 
v Bezděkově a Zahorčičkách. Děkuji 
všem našim občanům, kteří se úklidu 
zúčastnili a není jim lhostejné, jak 
vypadá naše okolí.

Jaroslava Ladmanová

Ukliďme Česko
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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ŘÍJEN – MĚSÍC PLNÝ BAREV
Již měsíc jsme zpátky v naší školičce…
Opět se ve třídách rozléhá dětské 
štěbetání ,  smích a někdy i  pláč 
začínajících, malých školáčků.
Těšíme se na společné zážitky se 
spoustou nových poznatků, na život 
v normálu bez zvýšené dezinfekce, 
neustálého mytí rukou, měření teploty a 
roušky.

„Příroda je náš kamarád od podzimu do 
jara“ - navzdory nouzovému stavu pro nás 
připravuje spoustu překvapení a funguje 
normálně. Je moc dobře, že jsme zase zpět 
a spolu. Spolu si hrajeme, povídáme, 
kreslíme a také fotíme, třeba společné foto.

NA CO JSME SE SPOLEČNĚ TĚŠILI?
D i v a d l o  K o l e m  n á s  n a v š t í v i l o 
s pohádkou Zvířátka a loupežníci, což je 

klasická pohádka o zvířátkách, kterým se 
nelíbilo u svého hospodáře, protože se o 
ně špatně staral. Raději odešla do lesa 
hledat si nový domov. A tak jdou, lesem 
tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor, 
kozlíčku neupadni! Moc se nám líbila a 
po dlouhé době jsme si divadlo náležitě 
užívali.

SPOLEČNĚ PŘISPÍVÁME... 
FOND SIDUS „LEPÍCI“ - zakoupením 
zábavných Lepíků přispějeme všichni 
nemocným kamarádům.
Říkáme si: Kamarád, kamarád, je to ten, 
koho mám rád. My jsme všichni 
kamarádi a máme se všichni rádi.
  Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ

(pokračování ze strany 1)
— zastupitelé Josef Suda, rolník čp. 43 

(agrárník), Jan Jánský, rolník, čp. 15 
(agrárník), Vojtěch Ochotný, rolník, 
čp.16 (agrárník), Josef  Fiala, rolník 
čp. 12 (agrárník), Josef Loula, 
domkář čp. 35 (sociální demokrat), 
Barbora Hrubešová, vdova po 
tesařském pomocníkovi zemřelém za 
první světové války, čp. 34 (sociální 
demokratka), Václav Míka, domkář 
čp. 51 (sociální demokrat)
Právě tento samosprávný orgán přijal 

usnesení postavit na návsi novou kapli. 
Plány vypracoval František Müller, 
stavitel z Radošic (* 2. 11. 1883, † 28. 9. 
1959), hojně využívaný kupříkladu 
lnářským velkostatkem. Zastupitelstvo 
je schválilo na zasedání dne 3. 3. 1920. 
Stavitel měl přitom zajistit zednické, 
tesařské a pokrývačské práce a opatřit si 
k tomu dělníky. Obec se naopak zavázala 
dodat stavební materiál. Již v srpnu byla 
na kapli pokládána střecha. Celkový 
náklad dosáhl výše 16 058,80 Kč. Sbírka 
pořádaná po obci členy zastupitelstva 
vynesla 1 512 Kč, cizí dobrodinci 
přispěli částkou 50 Kč, američtí krajané 
800 Kč, baronka Helena Lilgenau ze 
Lnář věnovala 1 000 Kč. Z rozpočtu obce 
bylo na stavbu vydáno v hotovosti 2 421 
Kč a 3 340 Kč z výnosu za pronájem 
obecní honitby velkostatku Lnáře. 
Shromáždilo se tak dohromady 9 153 Kč. 
Nedoplatek ve výši 6 905,80 Kč měl být 
uhrazen z obecních peněz během 
následujících let. 

Již 18. 7. 1920 byl v blízkosti kaple 
slavnostně odhalen pomník obětem 
první světové války. Zhotovil jej 
kamenický mistr Karel Trčka z Blatné a 
stál 2 700 Kč.

Benedikci čili vykropení nové kaple 
svěcenou vodou vykonal o svátku sv. 
Václava dne 28. 9. děkan a vikář Jan 
Pave l  Hi l l e  z  Kase jov ic .  Tomu 
předcházelo udělení mešní licence 
českobudějovickým biskupským 
o r d i n a r i á t e m .  Z  k a s e j o v i c k é h o 
děkanského kostela bylo věnováno 
portatile (oltářní kámen s ostatky 
svatých), jelikož v Budějovicích nebylo 
momentálně žádné k dispozici. Slavnosti 
byl přítomen i se dvěma stříkačkami 
újezdský hasičský sbor, ustavený v obci 
roku 1903, a ze Lnář dorazila rodina 
velkostatkáře Karla Lilgenau, jehož 
manželka, která na stavbu přispěla, jak již 
bylo zmíněno, se ujala čestné úlohy 
kmotry. První mši odsloužil kaplan Karel 

Větrovec z Kasejovic. Odpoledne se 
konalo ještě požehnání. Počasí bylo ten 
den studené a deštivé, což se dle 
poznámky děkana Hilleho v kasejovické 
farní kronice odrazilo v menší účasti lidu, 
než se očekávala. Jak symbolické bylo, že 
stran počasí se historie letos opakovala.

Od roku 1920 se tak začaly 
v Újezdě slavit dvě poutě – o sv. Vojtěchu 
a o sv. Václavu. Socha sv. Vojtěcha 
z původní kapličky byla však odvezena 
kaplanem Větrovcem pro účel nějaké 
sbírky. Původní zasvěcení přišlo 
nicméně opět ke slovu, když se do 
Újezda přesunuly tradiční svatovojtěšské 
poutě z Boučku, neboť tamější kapli si 
hned v roce 1920 přivlastnila pro své 
p o t ř e b y  n o v ě  v z n i k l á  C í r k e v 
československá a římskokatolické 
farnosti ji vrátila až v roce 1943 zásluhou 
děkana Václava Němce. Poprvé se 
v Újezdě slavila pouť ke sv. Vojtěchu dne 
24. 4. 1921. Při té příležitosti byl rovněž 
církevně požehnán pomník obětem první 
světové války. 

Kaple přirozeně plnila také funkci 
zvonice; zvon malých rozměrů byl 
zavěšen ve věžičce. Do rozbourání staré 
kapličky prováděla vyzvánění Marie 
Hrubešová z čp. 34. Novým zvoníkem 
pak byl na zasedání zastupitelstva obce 
dne 12. 9. 1920 ustanoven František 
Hájek, rolník z čp. 38 († 2. 5. 1933). 

Náboženská situace v Újezdě byla 
v dané době relativně stabilní, ačkoli i 
zde došlo k přestupu jisté části obyvatel-
stva do Církve československé. Podle 
údajů sčítání lidu z roku 1921 měla obec 
273 obyvatel, z nichž se k českosloven-
skému vyznání hlásilo 40 osob, tj.  zhru-
ba 14,7%. Šlo o šest rodin a několik dal-
ších jednotlivců. Poměr to nebyl tak 
výrazný jako například v nedalekých 
Lnářích, kde počet stoupenců nové círk-
ve významně přesahoval 50%, či v Ka-
sejovicích, kde šlo o necelou polovinu 
obyvatelstva. 

Poslední kompletní rekonstrukce 
kaple se uskutečnila roku 1998. Provedla 
ji firma Karla Stejskala z Blatné podle 
projektu Ing.  Otakara Friedricha 
z Radošic (shodou okolností vnuka 
stavitele kaple Františka Müllera) za 
smluvní cenu 124 645,- Kč včetně DPH. 
Uskutečnění prací bylo dojednáno od 18. 
8. do 10. 9. Zahrnovaly opravu vnějších 
omítek, stávajících oken, výměnu 
dřevěných dvířek na půdu,  nové 
oplechování štítu, věže a říms a opravu 
zavěšení zvonu. Na renovaci interiéru se 

pak podílel místní chalupář František 
Valena z čp. 3 spolu s manželkou 
Růženou a bratrem Vratislavem Valenou, 
všichni tři známí loutkáři. Na strop 
vymalovali na modrý podklad 37 
stříbrných hvězd – za každou újezdskou 
usedlost  jednu.  František Valena 
renovoval mobiliář, jeho paní nápis 
„SVATÝ / VÁCLAVE / oroduj za nás“ 
v oblouku nad vchodem. 

Asi roku 2001 nebo nedlouho poté 
byl do kaple umístěn svatostánek a 
vrchní střední část novogotického oltáře 
sv. Jana Nepomuckého s vimperkem, 
třemi fiálami i sochami sv. Cyrila a 
Metoděje z kostela v Kasejovicích, kde 
ho nahradilo retabulum rokokového 
oltáře z uzavřeného poutního kostela na 
Křesovci u Pacelic. Úpravu pro instalaci 
do kapličky provedl opět František 
Valena.

Týž výtvarník je původcem sochy 
sv. Vojtěcha z umělého pískovce před 
jeho rekreačním stavením. Myšlenkou 
vytvořit ji se začal zaobírat od roku 1997, 
kdy se připomínalo milénium Vojtěchovy 
mučednické smrti na misijní cestě 
k Prusům. Koncepci sochy konzultoval 
s břevnovskými benediktiny, nositeli 
odkazu sv. Vojtěcha, který tento řád do 
Čech přivedl a klášter v Břevnově roku 
993 spolu s knížetem Boleslavem II. 
založil jako vůbec první mužský klášter 
v zemi. Světec je zpodobněn jako poutník 
s holí zakončenou jetelovým křížem, 
symbolem víry a Nejsvětější Trojice, 
v jedné ruce a knihou (biblí) v druhé. 

                     (dokončení na str. 5)

Kaple sv. Václava a socha sv. Vojtěcha 

v Újezdě u Kasejovic aneb Újezdská jubilea

Kaple sv. Václava...

       (dokončení)
Na podstavci, druhotně využitém kamenickém díle 

vrcholně barokního původu, je vtesaný nápis „SVATÝ / 
VOJTĚCH / MILENIUM / L. 1997. P“, na zadní straně 
dřevěného přístřešku pak vsazena kovová destička s textem 
„AUTOR / FRANTIŠEK VALENA / POSVĚCENO / 24. 9. 
2000“. To bylo v neděli před sv. Václavem. Slavnostnímu 
odhalení a požehnání sochy, které proběhlo od 15:30, bylo 
přítomno asi 250 lidí a tři kněží – P. František Cibuzar, 
administrátor farnosti Nepomuk a vikář, P. Jiří Čepl, nový 

duchovní správce kasejovické farnosti, a P. Pavel Kuneš z Prahy, 
mimo jiné novinář, publicista, propagátor liturgických reforem 
2. vatikánského koncilu, hudebník a dlouholetý člen pražského 
souboru Říše loutek, tedy ze stejné branže jako František Valena. 
Od roku 2000 má tedy Újezd opět svou sochu sv. Vojtěcha a 
vojtěšská tradice je tak zde zachována pro další generace. 

S osobou Františka Valeny je rovněž spojena snaha 
obnovit zvonek z kapličky znehodnocený za druhé světové 
války odebráním věnce. K tomu přikročili újezdští občané 
z obavy, že by mohl být zvonek zrekvírován pro válečné 
potřeby Třetí říše. Tímto zásahem se výrazně zmenšil a klesla 
jeho hmotnost pod limit pro rekvizici. Na konci 90. let byl 
věnec nalezen a pan Valena se jej pokusil svařit se zvonkem, 
který tím ale pozbyl své zvukové kvality. Proto byl dán v roce 
2002 k přelití do pasovské zvonařské dílny Rudolfa Pernera, 
jehož předkové z Českých Budějovic a Plzně odlili i v našem 
kraji mnohé zvony. Nyní je zdoben obrazem sv. Václava a 
letopočtem L. P. 2002 na přední a ogem pasovské zvonařské 
dílny na zadní straně.

Význam, který pro místní obyvatele kaple má, se odráží 
v tom, jak o ni pečují. V roce 2018, před chystaným srazem 
rodáků, podnikli její opravu, jakož i plotu kolem ní. Při té 
příležitosti rovněž opět zrenovovala Růžena Valenová 
svatováclavskou invokaci v oblouku nad vchodem. V letošním 
jubilejním roce byl proveden nový nátěr klempířských prvků. 
Pozornosti se dostalo i soše sv. Vojtěcha, u níž byly obarveny 
nápisy, pozlacen kříž na světcově holi a natřen dřevěný 
přístřešek.

                                                              Vladimír Červenka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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ŘÍJEN – MĚSÍC PLNÝ BAREV
Již měsíc jsme zpátky v naší školičce…
Opět se ve třídách rozléhá dětské 
štěbetání ,  smích a někdy i  pláč 
začínajících, malých školáčků.
Těšíme se na společné zážitky se 
spoustou nových poznatků, na život 
v normálu bez zvýšené dezinfekce, 
neustálého mytí rukou, měření teploty a 
roušky.

„Příroda je náš kamarád od podzimu do 
jara“ - navzdory nouzovému stavu pro nás 
připravuje spoustu překvapení a funguje 
normálně. Je moc dobře, že jsme zase zpět 
a spolu. Spolu si hrajeme, povídáme, 
kreslíme a také fotíme, třeba společné foto.

NA CO JSME SE SPOLEČNĚ TĚŠILI?
D i v a d l o  K o l e m  n á s  n a v š t í v i l o 
s pohádkou Zvířátka a loupežníci, což je 

klasická pohádka o zvířátkách, kterým se 
nelíbilo u svého hospodáře, protože se o 
ně špatně staral. Raději odešla do lesa 
hledat si nový domov. A tak jdou, lesem 
tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor, 
kozlíčku neupadni! Moc se nám líbila a 
po dlouhé době jsme si divadlo náležitě 
užívali.

SPOLEČNĚ PŘISPÍVÁME... 
FOND SIDUS „LEPÍCI“ - zakoupením 
zábavných Lepíků přispějeme všichni 
nemocným kamarádům.
Říkáme si: Kamarád, kamarád, je to ten, 
koho mám rád. My jsme všichni 
kamarádi a máme se všichni rádi.
  Ledvinová Ivana, ředitelka MŠ

(pokračování ze strany 1)
— zastupitelé Josef Suda, rolník čp. 43 

(agrárník), Jan Jánský, rolník, čp. 15 
(agrárník), Vojtěch Ochotný, rolník, 
čp.16 (agrárník), Josef  Fiala, rolník 
čp. 12 (agrárník), Josef Loula, 
domkář čp. 35 (sociální demokrat), 
Barbora Hrubešová, vdova po 
tesařském pomocníkovi zemřelém za 
první světové války, čp. 34 (sociální 
demokratka), Václav Míka, domkář 
čp. 51 (sociální demokrat)
Právě tento samosprávný orgán přijal 

usnesení postavit na návsi novou kapli. 
Plány vypracoval František Müller, 
stavitel z Radošic (* 2. 11. 1883, † 28. 9. 
1959), hojně využívaný kupříkladu 
lnářským velkostatkem. Zastupitelstvo 
je schválilo na zasedání dne 3. 3. 1920. 
Stavitel měl přitom zajistit zednické, 
tesařské a pokrývačské práce a opatřit si 
k tomu dělníky. Obec se naopak zavázala 
dodat stavební materiál. Již v srpnu byla 
na kapli pokládána střecha. Celkový 
náklad dosáhl výše 16 058,80 Kč. Sbírka 
pořádaná po obci členy zastupitelstva 
vynesla 1 512 Kč, cizí dobrodinci 
přispěli částkou 50 Kč, američtí krajané 
800 Kč, baronka Helena Lilgenau ze 
Lnář věnovala 1 000 Kč. Z rozpočtu obce 
bylo na stavbu vydáno v hotovosti 2 421 
Kč a 3 340 Kč z výnosu za pronájem 
obecní honitby velkostatku Lnáře. 
Shromáždilo se tak dohromady 9 153 Kč. 
Nedoplatek ve výši 6 905,80 Kč měl být 
uhrazen z obecních peněz během 
následujících let. 

Již 18. 7. 1920 byl v blízkosti kaple 
slavnostně odhalen pomník obětem 
první světové války. Zhotovil jej 
kamenický mistr Karel Trčka z Blatné a 
stál 2 700 Kč.

Benedikci čili vykropení nové kaple 
svěcenou vodou vykonal o svátku sv. 
Václava dne 28. 9. děkan a vikář Jan 
Pave l  Hi l l e  z  Kase jov ic .  Tomu 
předcházelo udělení mešní licence 
českobudějovickým biskupským 
o r d i n a r i á t e m .  Z  k a s e j o v i c k é h o 
děkanského kostela bylo věnováno 
portatile (oltářní kámen s ostatky 
svatých), jelikož v Budějovicích nebylo 
momentálně žádné k dispozici. Slavnosti 
byl přítomen i se dvěma stříkačkami 
újezdský hasičský sbor, ustavený v obci 
roku 1903, a ze Lnář dorazila rodina 
velkostatkáře Karla Lilgenau, jehož 
manželka, která na stavbu přispěla, jak již 
bylo zmíněno, se ujala čestné úlohy 
kmotry. První mši odsloužil kaplan Karel 

Větrovec z Kasejovic. Odpoledne se 
konalo ještě požehnání. Počasí bylo ten 
den studené a deštivé, což se dle 
poznámky děkana Hilleho v kasejovické 
farní kronice odrazilo v menší účasti lidu, 
než se očekávala. Jak symbolické bylo, že 
stran počasí se historie letos opakovala.

Od roku 1920 se tak začaly 
v Újezdě slavit dvě poutě – o sv. Vojtěchu 
a o sv. Václavu. Socha sv. Vojtěcha 
z původní kapličky byla však odvezena 
kaplanem Větrovcem pro účel nějaké 
sbírky. Původní zasvěcení přišlo 
nicméně opět ke slovu, když se do 
Újezda přesunuly tradiční svatovojtěšské 
poutě z Boučku, neboť tamější kapli si 
hned v roce 1920 přivlastnila pro své 
p o t ř e b y  n o v ě  v z n i k l á  C í r k e v 
československá a římskokatolické 
farnosti ji vrátila až v roce 1943 zásluhou 
děkana Václava Němce. Poprvé se 
v Újezdě slavila pouť ke sv. Vojtěchu dne 
24. 4. 1921. Při té příležitosti byl rovněž 
církevně požehnán pomník obětem první 
světové války. 

Kaple přirozeně plnila také funkci 
zvonice; zvon malých rozměrů byl 
zavěšen ve věžičce. Do rozbourání staré 
kapličky prováděla vyzvánění Marie 
Hrubešová z čp. 34. Novým zvoníkem 
pak byl na zasedání zastupitelstva obce 
dne 12. 9. 1920 ustanoven František 
Hájek, rolník z čp. 38 († 2. 5. 1933). 

Náboženská situace v Újezdě byla 
v dané době relativně stabilní, ačkoli i 
zde došlo k přestupu jisté části obyvatel-
stva do Církve československé. Podle 
údajů sčítání lidu z roku 1921 měla obec 
273 obyvatel, z nichž se k českosloven-
skému vyznání hlásilo 40 osob, tj.  zhru-
ba 14,7%. Šlo o šest rodin a několik dal-
ších jednotlivců. Poměr to nebyl tak 
výrazný jako například v nedalekých 
Lnářích, kde počet stoupenců nové círk-
ve významně přesahoval 50%, či v Ka-
sejovicích, kde šlo o necelou polovinu 
obyvatelstva. 

Poslední kompletní rekonstrukce 
kaple se uskutečnila roku 1998. Provedla 
ji firma Karla Stejskala z Blatné podle 
projektu Ing.  Otakara Friedricha 
z Radošic (shodou okolností vnuka 
stavitele kaple Františka Müllera) za 
smluvní cenu 124 645,- Kč včetně DPH. 
Uskutečnění prací bylo dojednáno od 18. 
8. do 10. 9. Zahrnovaly opravu vnějších 
omítek, stávajících oken, výměnu 
dřevěných dvířek na půdu,  nové 
oplechování štítu, věže a říms a opravu 
zavěšení zvonu. Na renovaci interiéru se 

pak podílel místní chalupář František 
Valena z čp. 3 spolu s manželkou 
Růženou a bratrem Vratislavem Valenou, 
všichni tři známí loutkáři. Na strop 
vymalovali na modrý podklad 37 
stříbrných hvězd – za každou újezdskou 
usedlost  jednu.  František Valena 
renovoval mobiliář, jeho paní nápis 
„SVATÝ / VÁCLAVE / oroduj za nás“ 
v oblouku nad vchodem. 

Asi roku 2001 nebo nedlouho poté 
byl do kaple umístěn svatostánek a 
vrchní střední část novogotického oltáře 
sv. Jana Nepomuckého s vimperkem, 
třemi fiálami i sochami sv. Cyrila a 
Metoděje z kostela v Kasejovicích, kde 
ho nahradilo retabulum rokokového 
oltáře z uzavřeného poutního kostela na 
Křesovci u Pacelic. Úpravu pro instalaci 
do kapličky provedl opět František 
Valena.

Týž výtvarník je původcem sochy 
sv. Vojtěcha z umělého pískovce před 
jeho rekreačním stavením. Myšlenkou 
vytvořit ji se začal zaobírat od roku 1997, 
kdy se připomínalo milénium Vojtěchovy 
mučednické smrti na misijní cestě 
k Prusům. Koncepci sochy konzultoval 
s břevnovskými benediktiny, nositeli 
odkazu sv. Vojtěcha, který tento řád do 
Čech přivedl a klášter v Břevnově roku 
993 spolu s knížetem Boleslavem II. 
založil jako vůbec první mužský klášter 
v zemi. Světec je zpodobněn jako poutník 
s holí zakončenou jetelovým křížem, 
symbolem víry a Nejsvětější Trojice, 
v jedné ruce a knihou (biblí) v druhé. 

                     (dokončení na str. 5)

Kaple sv. Václava a socha sv. Vojtěcha 

v Újezdě u Kasejovic aneb Újezdská jubilea

Kaple sv. Václava...

       (dokončení)
Na podstavci, druhotně využitém kamenickém díle 

vrcholně barokního původu, je vtesaný nápis „SVATÝ / 
VOJTĚCH / MILENIUM / L. 1997. P“, na zadní straně 
dřevěného přístřešku pak vsazena kovová destička s textem 
„AUTOR / FRANTIŠEK VALENA / POSVĚCENO / 24. 9. 
2000“. To bylo v neděli před sv. Václavem. Slavnostnímu 
odhalení a požehnání sochy, které proběhlo od 15:30, bylo 
přítomno asi 250 lidí a tři kněží – P. František Cibuzar, 
administrátor farnosti Nepomuk a vikář, P. Jiří Čepl, nový 

duchovní správce kasejovické farnosti, a P. Pavel Kuneš z Prahy, 
mimo jiné novinář, publicista, propagátor liturgických reforem 
2. vatikánského koncilu, hudebník a dlouholetý člen pražského 
souboru Říše loutek, tedy ze stejné branže jako František Valena. 
Od roku 2000 má tedy Újezd opět svou sochu sv. Vojtěcha a 
vojtěšská tradice je tak zde zachována pro další generace. 

S osobou Františka Valeny je rovněž spojena snaha 
obnovit zvonek z kapličky znehodnocený za druhé světové 
války odebráním věnce. K tomu přikročili újezdští občané 
z obavy, že by mohl být zvonek zrekvírován pro válečné 
potřeby Třetí říše. Tímto zásahem se výrazně zmenšil a klesla 
jeho hmotnost pod limit pro rekvizici. Na konci 90. let byl 
věnec nalezen a pan Valena se jej pokusil svařit se zvonkem, 
který tím ale pozbyl své zvukové kvality. Proto byl dán v roce 
2002 k přelití do pasovské zvonařské dílny Rudolfa Pernera, 
jehož předkové z Českých Budějovic a Plzně odlili i v našem 
kraji mnohé zvony. Nyní je zdoben obrazem sv. Václava a 
letopočtem L. P. 2002 na přední a ogem pasovské zvonařské 
dílny na zadní straně.

Význam, který pro místní obyvatele kaple má, se odráží 
v tom, jak o ni pečují. V roce 2018, před chystaným srazem 
rodáků, podnikli její opravu, jakož i plotu kolem ní. Při té 
příležitosti rovněž opět zrenovovala Růžena Valenová 
svatováclavskou invokaci v oblouku nad vchodem. V letošním 
jubilejním roce byl proveden nový nátěr klempířských prvků. 
Pozornosti se dostalo i soše sv. Vojtěcha, u níž byly obarveny 
nápisy, pozlacen kříž na světcově holi a natřen dřevěný 
přístřešek.

                                                              Vladimír Červenka
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Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, email: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází v nákladu  650  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk vychází 

15. 10. 2020, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 11. 2020. Příjem příspěvků do KN č. 11/2020 do 31.10. 2020.                                         

Inzerce
— Prodám krásné nové lino s měkkým došlapem, design 

dřevo ve dvou rolích - velikost 3,5 x 4 m a 2,3 x 4 m. 
Původní cena 6494 Kč (280 Kč/m). Slevuji na 5000 Kč. 
Poskytnu původní doklad. Tel: 777 031 323.

— Koupím Simson 51, Tel. 606 124 700.
— Prodám sportovní kočárek černý po jednom dítěti. Dále 

letiště béžové barvy, cena 3000 Kč a dětskou postýlku po 
jednom dítěti, málo používaná. Kotouň. Tel. 732 585 491.

— Pomocnice v domácnosti nabízí pravidelný či 
jednorázový úklid - stírání prachu, vysávání koberců, 
mytí podlah, nádobí, sanitárního zařízení, oken a jiné 
domácí práce dle domluvy. Tel: 605 266 941

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY:
&  Věra Fojtová: Zrádná frankovka
&  Pavel Jansa: Dívka, která lhala
&  Michael Connelly: Odvrácená strana konce
&  František Niedl: Platnéř
&  Hana Marie Körnerová: Pozlacená klec
&  Hana Whitton: Prsten princezny Judity
&  Blanka Jelínková: Dar proroka Eliáše - židovské pověsti
&  Veronika Rothová: Rezistence
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po 8-13 hod, Út 12-17 hod.

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

ANGLIČTINA - online výuka (Skype apod.), 
tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Skvělá pizza z domácího těsta.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek 11-19.30
Pátek 11 - 20.00

Sobota 11.30 - 20.30
Neděle 11.30 - 20.00

Objednávka 
na tel: 776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky
Prodej slepiček

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

a Dark Shell - typu Maranska. 
Stáří 15 - 19 týdnů, 169 - 229 Kč/ks.                                                                                                    

Prodej: 20.10. 2020                                                                        
Kasejovice - u  fotbal. hřiště - 14.40  hod.   

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9 - 16 hod., tel. 601 576 270, 

728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Společnost RABBIT Trhový Štěpánov a.s., jatky Kasejovice 
hledá řidiče nákladního automobilu, nejlépe důchodce 
pro svoz králíků.
Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C+E, profesní 
průkaz, spolehlivost a flexibilitu.
Nabízíme odpovídající platové ohodnocení.
Více informací na čísle 724 360 657 nebo na emailu 
pozarkova@rabbit.cz

Rozvrh jóga – Kasejovice

Kasejovice 8 
Pondělí  17-18 hod.   Hatha jóga  

         18.10-19.10 hod. Hatha jóga začátečníci 

Úterý   18.30-19.30 hod. Hatha jóga

Středa 17-18 hod.   Jóga pro seniory

 18.10-19.10 hod. Power jóga

Čtvrtek 18.30-19.30 hod. Jóga pro pevný střed   

    těla a zdravá záda 

    (s fyzioterapeutickými 

    prvky)

Informace ohledně konání 
lampionového průvodu bude 

upřesněna dle aktuální situace. 
Sledujte webové stránky 

www.kasejovice.cz a plakátovací plochy.

Aktuální informace budou upřesňovány na fb ve skupině Jóga Kasejovice
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