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

Dvě desetiletí Antonína Spěšného a jeho strojnické dílny v Kasejovicích

Fotografie z fotoarchivu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

V polovině měsíce března zahájí 
město Kasejovice jednu z největších 
stavebních akcí nejen roku 2021, ale za 
vůbec posledních deset let. Konkrétně se  
bude jednat o stavební akci „Kanalizace a 
ČOV – Kasejovice“. Již v roce 2019 jsme 
na stránkách Kasejovických novin 
č t e n á ř e  s e z n á m i l i  s  v ý v o j e m 
rekonstrukce čistírny odpadních vod 
v uplynulých dvaceti letech. Poslední 
rekonstrukce této stavby pocházející z 90. 
let 20. století proběhla v letech 2018-
2019 a spočívala v opravě dvou 
biologických linek aeračních elementů, 
které slouží k provzdušňování a míchání 
nádrže. Rovněž došlo k instalaci česlí 
s řídící jednotkou, které se starají o hrubé 
předčištění odpadní vody. 

V letošním roce bude rekonstrukce 
stavby spočívat v intenzifikaci čistírny 
odpadních vod a  výstavbě dvou 
kanalizačních řadů. Intenzifikací čistírny 
o d p a d n í c h  v o d  b u d e  z a j i š t ě n o 
provozování zařízení ve standardním 
režimu, tj. mechanické předčištění (česle, 
lapák písku), biologické předčištění 
(denitrifikace, nitrifikace, sedimentace) a 
kalové hospodářství. Na tuto hlavní osu 
jsou navázána další pomocná zařízení 
typu dmychárna, svozová jímka, úprava 
kalu a měrný objekt. 

Stavební a technologické práce na 
objektu čistírny odpadních vod budou 

probíhat na jejích jednotlivých částech tak, 
jak vyžaduje jejich současný stav. Některé 
části čistírny zůstanou původní, další 
budou vyměněny či doplněny o potřebné 
prvky. Úpravy v takovéto formě se budou 
týkat česlí, lapáků písku, rozdělovacího 
objektu, denitrifikační a nitrifikační části, 
dosazovacího prostoru a kalové nádrže. 

Nově navržená ve s távaj íc ím 
prostoru bude svozová jímka. V prostoru 
stávající suché armaturní šachty a jedné 
čerpací jímky bude zřízena nová svozová 
jímka, do které budou z fekálních vozů 
čerpány splaškové vody. Nátok těchto 
vod bude zajištěn přes česlicový koš. 
V usazovací svozové jímce dojde 
k separaci těžkých částic obsažených ve 
vodě. Do jímky ve dně akumulační 
nádrže se umístí kalové čerpadlo 
svozových vod. Pro zajištění pevnosti 
konstrukce této nádrže bude uvnitř 
v y b e t o n o v a n á  n o v á  „ v a n a “  z e 
železobetonu, která bude zakryta 
pozinkovaným pororoštem. 

Ke změnám dojde i v provozním 
objektu čistírny odpadních vod, ve kterém 
je v současné době sociální zázemí pro 
obs luhu ,  dmychá rna  v  1 .  NP a 
kompresorovna v 1. PP. Sociální zázemí 
zůstane beze změny, tlakový vzduch pro 
biologický reaktor  zabezpečí  tř i 
dmychadlové agregáty nově umístěné v 1. 
PP objektu provozní budovy. Ovládání 

dmychadel je automatické časovými 
spínači nebo OXI sondou. Kompresor pro 
provoz lapáků zůstane původní, dojde na 
výměnu potrubí tlakového vzduchu. 

V prostoru stávající dmychárny bude 
nově instalován sítopásový lis na úpravu 
kalu z kalojemu a jeho příslušenství. Pro 
umístění lisu bude potřeba provést 
drobné úpravy místnosti, ve které bude 
umístěn. S tím souvisí vytvoření nového 
vstupu, do kterého se v době lisování 
postaví pásový dopravník za účelem 
přemístění kalu do kontejneru. 

Výstavba nové svozové jímky bude 
sloužit ke svozu splaškové vody, čehož 
využijí občané Kasejovic a spádových 
obcí k vývozu septiků a žump k likvidaci 
s p l a š k o v ý c h  v o d .  P r o v e d e n o u 
intenzifikací objektu se zvýší současná 
kapacita čistírny odpadních vod ze 
stávajících 900 EO na  1000 EO se 
zajištěním vyčištění odpadních vod na 
limity stanovené v platném povolení. 

Součástí stavební akce „Kanalizace a 
ČOV – Kasejovice“ bude prodloužení 
stávající kanalizace v ulicích Chloumecká 
a U Trati o celkové délce 387 m a 
zhotovení kanalizačních přípojek. 
Celkem bude na tyto řady napojeno 56 
trvale žijících obyvatel a zároveň bude 
připojená plánovaná obytná zóna pro 15 
rodinných domů v lokalitě Chloumecká. 

Marie Čápová, starostka města 

Kasejovická čistírna odpadních vod projde rozsáhlou rekonstrukcí

Strojnická dílna „Spěšný – Švehla“ v Kasejovicích na pohlednici 

z počátku dvacátých let 20. století (fotoarchiv města Kasejovice).

V  d o b ě  m e z i v á l e č n é  p a t ř i l 
k důležitým osobnostem v Kasejovicích 
rovněž strojník Antonín Spěšný. Dnes již 
jeho jméno mnohým asi nic neříká a 
připomíná ho patrně jediná historická 
pohlednice, pár dobových inzerátů a 
reklamních písemností, samozřejmě i 
zmínky roztroušené v různých zdrojích, 
v neposlední řadě pak jedno stavení na 
okraji Kasejovic při silnici do Blatné.

Syn Antonín se narodil 13. 12. 1887 
v Pšovce (okr.  Mělník) obuvníku 
Františkovi Spěšnému z čp. 26 a jeho 
manželce Rosalii Richterové, dcery 
hajného v Brozánkách z čp. 21. Jako 
z á m e č n i c k ý  t o v a r y š  s e  u s a d i l 
v Kasejovicích, kde byl přihlášen od 
11. 3. 1909. 

        (pokračování na straně 3)
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Rada města Kasejovice schvaluje:
— nové platové výměry pro ředitelky 

Z á k l a d n í  a  M a t e ř s k é  š k o l a 
v Kasejovicích v souladu s nařízením 
vlády a s účinností od 1.1.2021

— v y h l á š e n í  z á m ě r u  p r o n á j m u 
nebytových prostor domu čp. 184 
v  K a s e j o v i c í c h  z a  ú č e l e m 
provozování poštovních služeb

— dodatky č. 99 – 103 ke Smlouvě 
uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. 
o zabezpečení sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro město 
Kasejovice a pověřuje paní starostku 
k podpisu

Souhlasí:
— s podáním projektových žádostí 

Základní školy Kasejovice do 
dotačních titulů Plzeňského kraje 
„Podpora mezinárodní spolupráce 
dětí a mládeže v roce 2021“ a 
„Podpora preventivních aktivit a 
výchovy k toleranci v roce 2021“

— s  p r o j e k t o v o u  d o k u m e n t a c í 
společnosti AFRY CZ, s.r.o. Praha, 
k záměru stavby „2020/0084 – I/20 
Životice, křižovatka se silnicemi 
II/188 a III/02014 – DUSP“ v k.ú. 
Podhůří u Nepomuka

— s nákupem dvou velkoobjemových 
kontejnerů na uložení a přepravu 
plastového odpadu

Bere na vědomí:
— informace z jednání se zástupci 

společnosti Kanalizace a vodovody 
Starý Plzenec, a.s. ve věci kalkulace 
cen pro vodné a stočné v r. 2021

— metodiku pro hodnocení ředitelů 
škol zřizovaných městem Kasejovice

— návrh výstavby veřejného osvětlení 
v  K a s e j o v i c í c h  v  l o k a l i t ě 
Chloumecká a okolí, zpracovaný 
firmou Sathea Vision, s.r.o.

— aktuální informace o stavební akci 
„ O b y t n á  z ó n a  C h l o u m e c k á 
v Kasejovicích“

Usnesení z jednání Rady 

města Kasejovice 

ze dne 27. 1. 2021
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Z obsahu:
— Básník čivů Louis Křikava (Michal Tejček)
— Sýpka na Bijadlech – památka, která pamatuje přemyslovské krále (Jiří Sankot)
— Z historie domu čp. 144 v Kasejovicích (Vladimír Červenka)
— Mincovní nálezy ve Dnešicích (Eva Horová, Miroslav Hus)
— Lesní obrázky (Věra Kokošková)
— Téměř 200 let včelaření (Eva Horová)
— Poutní místa (Michal Tejček)
Časopis je k dostání za cenu 40,- Kč na městském úřadě a v obchodě paní Dany 
Jakubčíkové.
       Za redakční radu: Vladimír Červenka, email: kasej81@atlas.cz, tel.: 723 985 237

Vyšlo nové číslo vlastivědného sborníku

 Pod Zelenou Horou (1/2021)

Tradiční akce v našem městě a jeho okolí měla letos zvláštní průběh. Přesto je 
důkazem, že solidarita s potřebnými nám není cizí ani v těžkých obdobích. 

Všem koledníkům a koordinátorům, kteří se těšili a připravovali na tradiční 
koledu, děkujeme za čas, který věnovali přípravám. Zastupitelům měst, obcí a farností 
za podporu a důvěru, které si velmi vážíme. 

Letos máme také tu čest poděkovat všem, kdo umožnili nebo zprostředkovali 
umístění statických kasiček na veřejně přístupných místech. Na žádném místě jsme 
nebyli odmítnuti! Především ale děkujeme dárcům, kteří přispěli na dobrou věc!

Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Oblastní charita 
Horažďovice napjala všechny síly, aby zachovala kvalitu svých služeb a neohrožovala 
zdraví zaměstnanců ani lidí, o které pečuje. Ti jsou pro ni totiž na prvním místě. Svým 
darem jste dokázali, že i pro Vás. 

65% z výtěžku sbírky bude využito za účelem podpořit charitní práci hlavně se 
seniory a zdravotně postiženými v našem regionu. Naše pečovatelská služba se stará o 
200 klientů a domácí zdravotní péče o 162 pacientů. Projekt Občanská poradna 
pomohl v minulém roce 74 osobám ve složité situaci. Finance dle našeho záměru 
podpoří také volnočasové aktivity seniorů a rodiny nebo osoby v tíživé životní situaci. 

Část peněz bude poskytnuta na vybavení pro sportovní a volnočasové aktivity dětí 
v Dětském domově v Chanovicích a část na krizový fond pro lidi z Horažďovicka 
postižené přírodními živly. Na Nepomucku a Kasejovicku chceme ve spolupráci 
s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nepomuk podpořit sociálně slabé 
rodiny, Mateřské centrum Beruška a také děti žijící v Dětském domově v Nepomuku. 
Konkrétní výnos sbírky ve statických kasičkách v Kasejovicích byl 2 601 Kč.

Charita lidi neopouští, děkujeme, že jste neopustili Charitu. Víme, že i pro vás byl 
rok 2020 komplikovaný a nejspíš jste si museli sami něco odepřít, abyste podpořili ty, 
kteří měli štěstí ještě méně.

Po celou dobu sbírky bylo možné Tříkrálovou sbírku podpořit online na 
www.trikralovasbirka.cz, tato možnost darování finančních prostředků konkrétní 
Charitě bude aktivní do 30.dubna 2021.  

Těšíme se na setkání s Vámi při dalším ročníku sbírky!
   Za Oblastní charitu Horažďovice Mgr. Šárka Čáňová

Dobrá zpráva o Tříkrálové sbírce

OTEVÍRACÍ DOBA 
VE SBĚRNÉM DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 
13 – 16 hod.

Sobota  9 - 12 hod.

(dokončení ze strany 1)
Bydlel nejprve v podnájmu u Jakuba a 

Anežky Sloupových v čp. 74 a pak u 
Motejzíkových v čp. 62. Oženil se 
30. 7. 1912 v arciděkanském chrámu 
v Plzni s Barborou Slívovou z Kasejovic 
čp. 59 (* 12. 8. 1890). Ta byla nemanžel-
skou dcerou Hynka Slívy, selského výmin-
káře v Kotouni čp. 10, a Barbory Prokopo-
vé z Oselec čp. 57, která u něj pracovala 
jako služka. Po smrti svého biologického 
otce se odstěhovala s matkou do Kasejovic 
k nevlastnímu otci Františku Nedbalovi 
(† 7. 5. 1914).

Manželé Spěšných měli jediného syna 
Miloslava (* 27. 9. 1913), který ale zemřel 
ještě jako školák dne 6. 3. 1927 na zánět 
ledvin. V roce 1921 bydlela rodina v domě 
čp. 59 spolu s ovdovělou matkou, respekti-
ve tchyní Barborou Nedbalovou (* 9. 8. 
1857, † 19. 7. 1934), a sestrou, respektive 
švagrovou Marií Slívovou, provdanou 
Švehlovou (* 20. 4. 1883), a jejími dětmi 
Boženou (* 28. 7. 1908) a Karlem (* 29. 12. 
1910), kteří se sem přistěhovali roku 1920; 
do té doby žili v USA. Spěšných se hlásili 
k tehdy populární Církvi československé, 
vdova Nedbalová však zůstala římskou 
katoličkou, Marie Švehlová s oběma dětmi 
byla bez vyznání.

Při domku čp. 59, který se nacházel 
v příhodné poloze při důležité komunikaci 
z Plzně do Písku, na východním okraji 
zástavby města a též relativně nedaleko od 
železniční stanice na lokální dráze Nepo-
muk – Blatná, si Antonín Spěšný vybudo-
val roku 1919 dílnu se skladištěm ve spo-
lečném zděném stavení a další samostat-
nou kůlnu. Nad vchodem do dílny se 
nachází dosud dochovaná atika, která 
sloužila jako firemní štít. Na jejím vrcholu 
je upevněno ozubené kolečko – symbol 
zde provozované živnosti. 

K propagaci svých služeb si nechal 
Spěšný natisknout i dopisnice a účtenky 
s firemní hlavičkou. Neopomněl ani mož-
nost využít prostor pro inzerci v speciál-
ním zpravodaji vydaném u příležitosti 
krajinské hospodářské, průmyslové a 
živnostenské výstavy pořádané počátkem 
léta 1928 k 50. výročí povýšení Kasejovic 
na město. Z těchto všech zdrojů se dovídá-
me, že nabízel výrobu, prodej a servis 
zemědělských i domácích strojů a různých 
technických potřeb, jízdních kol, ale také 
třeba montáž hromosvodů či instalatérské 
práce. K tomu posléze přibyl prodej benzí-
nových motorů a samozřejmě též jejich 
opravy, jakož i servis automobilů. Svou 
pobočku, patrně sklad, měl rovněž ve 
Dvorci – Železné Huti poblíž nepomucké-
ho nádraží. Během dvacátých let zřejmě 

podnikal nějaký čas společně se svým 
švagrem Švehlou nebo přinejmenším 
s jeho kapitálovou podporou, což se odra-
zilo v úpravě firemního názvu. Jeden 
zemědělský stroj Spěšného výroby se stal 
relativně nedávno součástí sbírek Podbrd-
ského muzea v Rožmitálu pod Třemší-
nem.

Jako důležitý živnostník se Antonín 
Spěšný aktivně účastnil veřejného dění 
v obci. Roku 1923 byl zvolen za národně 
demokratickou stranu do městského zastu-
pitelstva a v letech 1924 a 1929 též do 
místní školní rady. Významné funkce měl 
ve výboru Občanské záložny, kde byl 
nejprve revizorem účtů (1922–1923) a pak 
střídavě místopředsedou (1923–1925, 
1927–1929) a předsedou (1925–1927, 
1929). Nechyběl ani v komitétu pro zřízení 
pomníku obětem první světové války roku 
1924. V roce 1929 obdržel v Kasejovicích 
domovskou příslušnost, ale téhož roku 
v srpnu se také s městem rozloučil a odstě-
hoval se s manželkou a tchyní zpátky do 
rodného kraje, konkrétně do Mělníka, kam 
nechal v roce 1933 přenést z kasejovické-
ho hřbitova i ostatky svého předčasně 
zemřelého syna Miloslava. 

V Mělníku si otevřel auto a motoservis, 
který měl nejprve na Masarykově třídě 
(dnes Pražská ulice) čp. 381/44, později ve 
Fibichově ulici čp. 267/9. Roku 1949 mu 
však byl provoz znárodněn a začleněn do 
národního podniku Mototechna. Spěšného 
zálibou se tak trochu i v souladu s jeho 
příjmením staly motocykly JAWA, na nichž 
příležitostně také závodil, jako například 
roku 1937, kdy byl ve svých padesáti letech 
nejstarším účastníkem. Dojel bez trestných 
bodů a získal cenu pořadatele – města Měl-
níka. Zemřel 26. 7. 1961 v domku čp. 
528/29 v Pražské ulici v Mělníku.

Dům v Kasejovicích s dílnou koupil 
v roce 1929 Jan Cába (21. 5. 1892 – 5. 5. 
1957), původem z Kozlova na Horažďo-
vicku, bývalý strojník státních leteckých 
dílen v Chebu, který v podstatě plynule 
navázal na živnost svého předchůdce.

                 Vladimír Červenka

Dvě desetiletí Antonína Spěšného a jeho 

strojnické dílny v Kasejovicích

Plán na výstavbu strojnické dílny se skladem
 pro Antonína Spěšného v Kasejovicích 

roku 1919 (SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blo-
vicích, AM Kasejovice, inv. č. 767, kart. 96).

Firemní účtenka Antonína Spěšného 
s účtem pro město Kasejovice z 5. 12. 1926 

(SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, 
AM Kasejovice, inv. č. 817, kart. 106). 

Někdejší strojírenská dílna Antonína Spěšného, 
pak Jana Cáby, v březnu 2018 (foto autor článku).

Strojírenská dílna Jana Cáby, dříve Antonína Spěšného
, na snímku z 23. 8. 1946 (fotoarchiv města Kasejovice).

Inzerát firmy Antonína Spěšného 
v Kasejovickém výstavním zpravodaji 

z roku 1928 (fotoarchiv města Kasejovice).
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k záměru stavby „2020/0084 – I/20 
Životice, křižovatka se silnicemi 
II/188 a III/02014 – DUSP“ v k.ú. 
Podhůří u Nepomuka

— s nákupem dvou velkoobjemových 
kontejnerů na uložení a přepravu 
plastového odpadu

Bere na vědomí:
— informace z jednání se zástupci 

společnosti Kanalizace a vodovody 
Starý Plzenec, a.s. ve věci kalkulace 
cen pro vodné a stočné v r. 2021

— metodiku pro hodnocení ředitelů 
škol zřizovaných městem Kasejovice

— návrh výstavby veřejného osvětlení 
v  K a s e j o v i c í c h  v  l o k a l i t ě 
Chloumecká a okolí, zpracovaný 
firmou Sathea Vision, s.r.o.

— aktuální informace o stavební akci 
„ O b y t n á  z ó n a  C h l o u m e c k á 
v Kasejovicích“

Usnesení z jednání Rady 

města Kasejovice 

ze dne 27. 1. 2021
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Z obsahu:
— Básník čivů Louis Křikava (Michal Tejček)
— Sýpka na Bijadlech – památka, která pamatuje přemyslovské krále (Jiří Sankot)
— Z historie domu čp. 144 v Kasejovicích (Vladimír Červenka)
— Mincovní nálezy ve Dnešicích (Eva Horová, Miroslav Hus)
— Lesní obrázky (Věra Kokošková)
— Téměř 200 let včelaření (Eva Horová)
— Poutní místa (Michal Tejček)
Časopis je k dostání za cenu 40,- Kč na městském úřadě a v obchodě paní Dany 
Jakubčíkové.
       Za redakční radu: Vladimír Červenka, email: kasej81@atlas.cz, tel.: 723 985 237

Vyšlo nové číslo vlastivědného sborníku

 Pod Zelenou Horou (1/2021)

Tradiční akce v našem městě a jeho okolí měla letos zvláštní průběh. Přesto je 
důkazem, že solidarita s potřebnými nám není cizí ani v těžkých obdobích. 

Všem koledníkům a koordinátorům, kteří se těšili a připravovali na tradiční 
koledu, děkujeme za čas, který věnovali přípravám. Zastupitelům měst, obcí a farností 
za podporu a důvěru, které si velmi vážíme. 

Letos máme také tu čest poděkovat všem, kdo umožnili nebo zprostředkovali 
umístění statických kasiček na veřejně přístupných místech. Na žádném místě jsme 
nebyli odmítnuti! Především ale děkujeme dárcům, kteří přispěli na dobrou věc!

Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Oblastní charita 
Horažďovice napjala všechny síly, aby zachovala kvalitu svých služeb a neohrožovala 
zdraví zaměstnanců ani lidí, o které pečuje. Ti jsou pro ni totiž na prvním místě. Svým 
darem jste dokázali, že i pro Vás. 

65% z výtěžku sbírky bude využito za účelem podpořit charitní práci hlavně se 
seniory a zdravotně postiženými v našem regionu. Naše pečovatelská služba se stará o 
200 klientů a domácí zdravotní péče o 162 pacientů. Projekt Občanská poradna 
pomohl v minulém roce 74 osobám ve složité situaci. Finance dle našeho záměru 
podpoří také volnočasové aktivity seniorů a rodiny nebo osoby v tíživé životní situaci. 

Část peněz bude poskytnuta na vybavení pro sportovní a volnočasové aktivity dětí 
v Dětském domově v Chanovicích a část na krizový fond pro lidi z Horažďovicka 
postižené přírodními živly. Na Nepomucku a Kasejovicku chceme ve spolupráci 
s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nepomuk podpořit sociálně slabé 
rodiny, Mateřské centrum Beruška a také děti žijící v Dětském domově v Nepomuku. 
Konkrétní výnos sbírky ve statických kasičkách v Kasejovicích byl 2 601 Kč.

Charita lidi neopouští, děkujeme, že jste neopustili Charitu. Víme, že i pro vás byl 
rok 2020 komplikovaný a nejspíš jste si museli sami něco odepřít, abyste podpořili ty, 
kteří měli štěstí ještě méně.

Po celou dobu sbírky bylo možné Tříkrálovou sbírku podpořit online na 
www.trikralovasbirka.cz, tato možnost darování finančních prostředků konkrétní 
Charitě bude aktivní do 30.dubna 2021.  

Těšíme se na setkání s Vámi při dalším ročníku sbírky!
   Za Oblastní charitu Horažďovice Mgr. Šárka Čáňová

Dobrá zpráva o Tříkrálové sbírce

OTEVÍRACÍ DOBA 
VE SBĚRNÉM DVOŘE KASEJOVICE:

Středa 9 – 12 hod., 
13 – 16 hod.

Sobota  9 - 12 hod.

(dokončení ze strany 1)
Bydlel nejprve v podnájmu u Jakuba a 

Anežky Sloupových v čp. 74 a pak u 
Motejzíkových v čp. 62. Oženil se 
30. 7. 1912 v arciděkanském chrámu 
v Plzni s Barborou Slívovou z Kasejovic 
čp. 59 (* 12. 8. 1890). Ta byla nemanžel-
skou dcerou Hynka Slívy, selského výmin-
káře v Kotouni čp. 10, a Barbory Prokopo-
vé z Oselec čp. 57, která u něj pracovala 
jako služka. Po smrti svého biologického 
otce se odstěhovala s matkou do Kasejovic 
k nevlastnímu otci Františku Nedbalovi 
(† 7. 5. 1914).

Manželé Spěšných měli jediného syna 
Miloslava (* 27. 9. 1913), který ale zemřel 
ještě jako školák dne 6. 3. 1927 na zánět 
ledvin. V roce 1921 bydlela rodina v domě 
čp. 59 spolu s ovdovělou matkou, respekti-
ve tchyní Barborou Nedbalovou (* 9. 8. 
1857, † 19. 7. 1934), a sestrou, respektive 
švagrovou Marií Slívovou, provdanou 
Švehlovou (* 20. 4. 1883), a jejími dětmi 
Boženou (* 28. 7. 1908) a Karlem (* 29. 12. 
1910), kteří se sem přistěhovali roku 1920; 
do té doby žili v USA. Spěšných se hlásili 
k tehdy populární Církvi československé, 
vdova Nedbalová však zůstala římskou 
katoličkou, Marie Švehlová s oběma dětmi 
byla bez vyznání.

Při domku čp. 59, který se nacházel 
v příhodné poloze při důležité komunikaci 
z Plzně do Písku, na východním okraji 
zástavby města a též relativně nedaleko od 
železniční stanice na lokální dráze Nepo-
muk – Blatná, si Antonín Spěšný vybudo-
val roku 1919 dílnu se skladištěm ve spo-
lečném zděném stavení a další samostat-
nou kůlnu. Nad vchodem do dílny se 
nachází dosud dochovaná atika, která 
sloužila jako firemní štít. Na jejím vrcholu 
je upevněno ozubené kolečko – symbol 
zde provozované živnosti. 

K propagaci svých služeb si nechal 
Spěšný natisknout i dopisnice a účtenky 
s firemní hlavičkou. Neopomněl ani mož-
nost využít prostor pro inzerci v speciál-
ním zpravodaji vydaném u příležitosti 
krajinské hospodářské, průmyslové a 
živnostenské výstavy pořádané počátkem 
léta 1928 k 50. výročí povýšení Kasejovic 
na město. Z těchto všech zdrojů se dovídá-
me, že nabízel výrobu, prodej a servis 
zemědělských i domácích strojů a různých 
technických potřeb, jízdních kol, ale také 
třeba montáž hromosvodů či instalatérské 
práce. K tomu posléze přibyl prodej benzí-
nových motorů a samozřejmě též jejich 
opravy, jakož i servis automobilů. Svou 
pobočku, patrně sklad, měl rovněž ve 
Dvorci – Železné Huti poblíž nepomucké-
ho nádraží. Během dvacátých let zřejmě 

podnikal nějaký čas společně se svým 
švagrem Švehlou nebo přinejmenším 
s jeho kapitálovou podporou, což se odra-
zilo v úpravě firemního názvu. Jeden 
zemědělský stroj Spěšného výroby se stal 
relativně nedávno součástí sbírek Podbrd-
ského muzea v Rožmitálu pod Třemší-
nem.

Jako důležitý živnostník se Antonín 
Spěšný aktivně účastnil veřejného dění 
v obci. Roku 1923 byl zvolen za národně 
demokratickou stranu do městského zastu-
pitelstva a v letech 1924 a 1929 též do 
místní školní rady. Významné funkce měl 
ve výboru Občanské záložny, kde byl 
nejprve revizorem účtů (1922–1923) a pak 
střídavě místopředsedou (1923–1925, 
1927–1929) a předsedou (1925–1927, 
1929). Nechyběl ani v komitétu pro zřízení 
pomníku obětem první světové války roku 
1924. V roce 1929 obdržel v Kasejovicích 
domovskou příslušnost, ale téhož roku 
v srpnu se také s městem rozloučil a odstě-
hoval se s manželkou a tchyní zpátky do 
rodného kraje, konkrétně do Mělníka, kam 
nechal v roce 1933 přenést z kasejovické-
ho hřbitova i ostatky svého předčasně 
zemřelého syna Miloslava. 

V Mělníku si otevřel auto a motoservis, 
který měl nejprve na Masarykově třídě 
(dnes Pražská ulice) čp. 381/44, později ve 
Fibichově ulici čp. 267/9. Roku 1949 mu 
však byl provoz znárodněn a začleněn do 
národního podniku Mototechna. Spěšného 
zálibou se tak trochu i v souladu s jeho 
příjmením staly motocykly JAWA, na nichž 
příležitostně také závodil, jako například 
roku 1937, kdy byl ve svých padesáti letech 
nejstarším účastníkem. Dojel bez trestných 
bodů a získal cenu pořadatele – města Měl-
níka. Zemřel 26. 7. 1961 v domku čp. 
528/29 v Pražské ulici v Mělníku.

Dům v Kasejovicích s dílnou koupil 
v roce 1929 Jan Cába (21. 5. 1892 – 5. 5. 
1957), původem z Kozlova na Horažďo-
vicku, bývalý strojník státních leteckých 
dílen v Chebu, který v podstatě plynule 
navázal na živnost svého předchůdce.

                 Vladimír Červenka

Dvě desetiletí Antonína Spěšného a jeho 

strojnické dílny v Kasejovicích

Plán na výstavbu strojnické dílny se skladem
 pro Antonína Spěšného v Kasejovicích 

roku 1919 (SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blo-
vicích, AM Kasejovice, inv. č. 767, kart. 96).

Firemní účtenka Antonína Spěšného 
s účtem pro město Kasejovice z 5. 12. 1926 

(SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, 
AM Kasejovice, inv. č. 817, kart. 106). 

Někdejší strojírenská dílna Antonína Spěšného, 
pak Jana Cáby, v březnu 2018 (foto autor článku).

Strojírenská dílna Jana Cáby, dříve Antonína Spěšného
, na snímku z 23. 8. 1946 (fotoarchiv města Kasejovice).

Inzerát firmy Antonína Spěšného 
v Kasejovickém výstavním zpravodaji 

z roku 1928 (fotoarchiv města Kasejovice).
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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Březen, březen, za kamna vlezem
Toto pořekadlo skutečně přesně 

odpovídá letošnímu březnu. Všichni se 
raději držíme doma a pokud jdeme ven, 
tak jen na zahradu, nebo do lesa. Školky 
jsou zavřené,  dokud se nezlepší 
epidemiologická situace v Čechách. 
Sluníčko ale krásně hřeje, na zahrádkách 
se objevují první sněženky, ptáci krásně 
zpívají a probouzí jaro. Doma určitě 
lenošit nebudeme, nejstarší z nás mají 
každý týden na webu MŠ ke stažení 
pracovní listy s úkoly, které mohou plnit i 
všichni ostatní.

Budeme se těšit na vynášení Moreny 
– báby zimy. Všichni společně zavoláme: 
„Plav, zimo, plav, víc se nezastav!“ Tolik 
se všichni těšíme na jaro.

CO JSME PLNILI?
V rámci projektu „Malý adept 

myslivosti“ jsme se vypravili zasypat 
volně žijícím zvířátkům do našeho 
krmelce na Židáku. Všichni jsme se 
zapojili a z domova přinesli různé 
dobroty, mrkvičku, jablka, oves a seno. 
Víme, co mají nejraději. Celou zimu 
skoro denně chodíme přikrmovat ptačí 
kamarády na školní zahradu.

V rámci tvořeníčka s rodiči jsme 
vyhlásili akci „Krmítko pro ptačí 
kamarády“.  Všichni jsme byli nadšení 
z krásných krmítek, které vyrobili 
tatínkové a maminky společně s námi 
dětmi. Do 19. 2. se jich ve školce sešlo 21. 
Postupně jsme je společně roznášeli po 
celé zahradě a zasypávali slunečnici a 

zdravé zobání. Krásná krmítka budou zase 
příští zimu sloužit ptačím kamarádům 
jako restaurace, u nás hlad mít nebudou. 
Ptačí kamarádi nás budou odměňovat celý 
rok svým krásným zpěvem.

Poděkování patří všem rodičům, kteří 
se do tvořeníčka zapojili a tím dokázali, 
že jim příroda není lhostejná, a také 
rodičům, kteří neúnavně nosili slunečnici 
a ptačí pamlsky. Za ptačí kamarády Vám 
děkujeme.

KARNEVAL VE ŠKOLCE
S masopustem jsme se rozloučili 

zvířátkovým karnevalem.
Celý týden jsme si na tento den 

vyráběli masky volně žijících zvířátek – 
lištiček, ježků, ptáčků, myšek, srnečků, 
medvědů a soviček. Z domova za pomoci 
maminek jsme si přinesli oblečení 
v barvě vybraného zvířátka a hurá, 
karneval může začít.  Masopustní 
veselice byla plná písniček, tancování a 
soutěží, nechybělo ani občerstvení. Byla 
legrace a zábava, celé dopoledne jsme si 
všichni náležitě užívali. Společně jsme si 
mohli zakřičet „Jó, jó, jó, to se povedlo!“

Klíček k jaru
Schovalo si jaro klíček, 
schovalo ho do trávy. 
Jmenuje se petrklíček, 

už nás všechny pozdraví...
                                                        

Ledvinová Ivana, 
                   ředitelka mateřské školy

Znečištění chodníků

stále trvá
Ano, takto vypadá i přes stálé 

upozorňování v novinách i na ceduli na 
plotě inkriminovaného místa chodník 
směrem k Agrochovu, což možná někteří 
chodci poznali na vlastní... boty. 

Dle místní vyhlášky je majitel, 
venčící psa na veřejných místech, 
povinen zajistit úklid exkrementů. 

Žádáme proto opět majitele psů, kteří 
způsobují znečištění, aby společné 
veřejné prostory udržovali v čistotě a 
exkrementy uklízeli!

        -rkn-

Malý fejeton o ničem a přece...
Vzbudila jsem se do kalného 

neprůhledného dne. Řekla jsem si, že to 
sice není žádná hitparáda, ale zvědavost 
mi nedala. Proto jsem si při ranní 
rozcvičce pustila televizi. Seznala jsem, 
kolik občanů napadených CORO 19 od 
včera přibylo, bohužel kolik jich 
zemřelo...

 Manžel má dnes 82. narozeniny, já 
budu mít za pár měsíců totéž. Před 
měsícem jsme vzpomněli 60. výročí naší 
svatby. A protože se z důvodu karantény 
nesmíme „slézat“, mezi dveřmi jsme od 
svých t ř í  dcer  převzal i  spoustu 
praktických dárků, s nimiž bychom 
vydrželi, i kdyby se vrátila doba 
kamenná.

Jediná věc mě docela zamrzela. To 
ráno šedesátiletého soužití se manžel 
usmál, strčil mi do ruky kytičku růžiček 
koupených v supermarketu za 49,- Kč a 
pravil: „Chtěl jsem ti u příležitosti 
diamantové svatby koupit prstýnek 
s diamantovým kamínkem. Bohužel, 
všechna zlatnictví mají z důvodu 
karantény zavřeno.“ Podotýkám, že jsem 
za celý život takový prstýnek nedostala a 
přežila jsem. Jen jsem se musela potajnu 
smát, jak se z toho elegantně vyvlíknul.

 Proč vám to všechno vlastně píšu? 

Protože je to divný čas, kdy my, staří, 
sedíme doma, koukáme z okna, do 
televize nebo do knížky a při nejlepší vůli 
si jdeme vzájemně na nervy. Kolikrát 
stačí slovo, nad kterým by jindy člověk 
mávl rukou a teď je to jako časovaná 
bomba. Jen „zavadit“ a už to lítá.

 Ještě, že se každý den můžeme 
přesvědčovat o tom, jaký jsme národ. 
Určitě se mnou nebude většina z vás 
souhlasit, ale já si myslím, že jsme národ 
žalovníků a závistníků a trochu i sobců. 
Myslím na fotbalový zápas Slávie 
s jakýmsi anglickým klubem v Praze. 
Hned ráno všechny bulvární časopisy a 
noviny přinesly fotografie s červeně 
zakroužkovanými VIP osobnostmi 
sedícími na čestné tribuně. A hned padaly 
hlavy. Myslím si, že kdyby hrál třeba 
Baník s Příbramí, nikdo by si VIP 
osobností nevšiml. Ale „Slávka“, to je 
český poklad (já osobně jsem rodilý 
Sparťan). A tak bylo třeba rychle 
zažalovat, aby se opět „škatulata 
hýbala“, aby byl chvíli premiér v pozadí 
a hlava se myla někomu jinému.

Vůbec se VIP osobností nezastávám. 
Není správné, že nám každý den nařizují 
spoustu věcí, které pak sami nedodržují a 
po rušu j í .  Mě l i  bychom vš ichn i 

dodržovat přísná hygienická pravidla. 
Roušky, rozestupy a mnoho dalšího. Ale 
z ničeho nic nařídí nošení respirátorů a 
nikdo se těch staříků s dvanácti 
tisícovým důchodem nezeptá, kde ve 
svém už tak napjatém rozpočtu ještě 
vyčlení týdně nejméně 50 Kč na 
respirátory, aby si mohli dojít koupit 
chleba a léky do lékárny.

Byli jsme minulý týden u lékaře 
v Nepomuku. Zajeli jsme na náměstí, 
mrknout se k vietnamcům pro kousek 
pletací příze, aby bylo čím vyplnit dlouhé 
prázdné dny. Po náměstí se pohybovalo 
pár  l idí ,  pár  j ich bylo nakoupit 
v samoobsluze. Ani jeden, opakuji ani 
jeden z nich neměl roušku nebo jinak 
chráněná ústa. A kdo vyšel z prodejny, 
roušku hned na schodech sundal.

A tak si tu v době velmi nebezpečné 
pandemie žijeme. U nás v Nové Vsi je 
přes týden 17 obyvatel, o víkendu 
nejméně třikrát tolik. Věřím tomu, že 
alespoň jaro už brzy přijde a teplé 
sluníčko nám zahřeje nejen ztuhlé 
klouby, ale zahřeje i naše studená srdce. 
Aby bylo zase vše, jak má být.

           A. Cibulková

Očkování proti 
Covidu-19 

bude zajišťovat 
praktický lékař 

MUDr. Jaroslav Mackovič 
na zdravotním středisku 

v Kasejovicích. 

Zájemci se mohou hlásit 
přímo v ordinaci 

na tel. č. 371 595 155.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”
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Březen, březen, za kamna vlezem
Toto pořekadlo skutečně přesně 

odpovídá letošnímu březnu. Všichni se 
raději držíme doma a pokud jdeme ven, 
tak jen na zahradu, nebo do lesa. Školky 
jsou zavřené,  dokud se nezlepší 
epidemiologická situace v Čechách. 
Sluníčko ale krásně hřeje, na zahrádkách 
se objevují první sněženky, ptáci krásně 
zpívají a probouzí jaro. Doma určitě 
lenošit nebudeme, nejstarší z nás mají 
každý týden na webu MŠ ke stažení 
pracovní listy s úkoly, které mohou plnit i 
všichni ostatní.

Budeme se těšit na vynášení Moreny 
– báby zimy. Všichni společně zavoláme: 
„Plav, zimo, plav, víc se nezastav!“ Tolik 
se všichni těšíme na jaro.

CO JSME PLNILI?
V rámci projektu „Malý adept 

myslivosti“ jsme se vypravili zasypat 
volně žijícím zvířátkům do našeho 
krmelce na Židáku. Všichni jsme se 
zapojili a z domova přinesli různé 
dobroty, mrkvičku, jablka, oves a seno. 
Víme, co mají nejraději. Celou zimu 
skoro denně chodíme přikrmovat ptačí 
kamarády na školní zahradu.

V rámci tvořeníčka s rodiči jsme 
vyhlásili akci „Krmítko pro ptačí 
kamarády“.  Všichni jsme byli nadšení 
z krásných krmítek, které vyrobili 
tatínkové a maminky společně s námi 
dětmi. Do 19. 2. se jich ve školce sešlo 21. 
Postupně jsme je společně roznášeli po 
celé zahradě a zasypávali slunečnici a 

zdravé zobání. Krásná krmítka budou zase 
příští zimu sloužit ptačím kamarádům 
jako restaurace, u nás hlad mít nebudou. 
Ptačí kamarádi nás budou odměňovat celý 
rok svým krásným zpěvem.

Poděkování patří všem rodičům, kteří 
se do tvořeníčka zapojili a tím dokázali, 
že jim příroda není lhostejná, a také 
rodičům, kteří neúnavně nosili slunečnici 
a ptačí pamlsky. Za ptačí kamarády Vám 
děkujeme.

KARNEVAL VE ŠKOLCE
S masopustem jsme se rozloučili 

zvířátkovým karnevalem.
Celý týden jsme si na tento den 

vyráběli masky volně žijících zvířátek – 
lištiček, ježků, ptáčků, myšek, srnečků, 
medvědů a soviček. Z domova za pomoci 
maminek jsme si přinesli oblečení 
v barvě vybraného zvířátka a hurá, 
karneval může začít.  Masopustní 
veselice byla plná písniček, tancování a 
soutěží, nechybělo ani občerstvení. Byla 
legrace a zábava, celé dopoledne jsme si 
všichni náležitě užívali. Společně jsme si 
mohli zakřičet „Jó, jó, jó, to se povedlo!“

Klíček k jaru
Schovalo si jaro klíček, 
schovalo ho do trávy. 
Jmenuje se petrklíček, 

už nás všechny pozdraví...
                                                        

Ledvinová Ivana, 
                   ředitelka mateřské školy

Znečištění chodníků

stále trvá
Ano, takto vypadá i přes stálé 

upozorňování v novinách i na ceduli na 
plotě inkriminovaného místa chodník 
směrem k Agrochovu, což možná někteří 
chodci poznali na vlastní... boty. 

Dle místní vyhlášky je majitel, 
venčící psa na veřejných místech, 
povinen zajistit úklid exkrementů. 

Žádáme proto opět majitele psů, kteří 
způsobují znečištění, aby společné 
veřejné prostory udržovali v čistotě a 
exkrementy uklízeli!

        -rkn-

Malý fejeton o ničem a přece...
Vzbudila jsem se do kalného 

neprůhledného dne. Řekla jsem si, že to 
sice není žádná hitparáda, ale zvědavost 
mi nedala. Proto jsem si při ranní 
rozcvičce pustila televizi. Seznala jsem, 
kolik občanů napadených CORO 19 od 
včera přibylo, bohužel kolik jich 
zemřelo...

 Manžel má dnes 82. narozeniny, já 
budu mít za pár měsíců totéž. Před 
měsícem jsme vzpomněli 60. výročí naší 
svatby. A protože se z důvodu karantény 
nesmíme „slézat“, mezi dveřmi jsme od 
svých t ř í  dcer  převzal i  spoustu 
praktických dárků, s nimiž bychom 
vydrželi, i kdyby se vrátila doba 
kamenná.

Jediná věc mě docela zamrzela. To 
ráno šedesátiletého soužití se manžel 
usmál, strčil mi do ruky kytičku růžiček 
koupených v supermarketu za 49,- Kč a 
pravil: „Chtěl jsem ti u příležitosti 
diamantové svatby koupit prstýnek 
s diamantovým kamínkem. Bohužel, 
všechna zlatnictví mají z důvodu 
karantény zavřeno.“ Podotýkám, že jsem 
za celý život takový prstýnek nedostala a 
přežila jsem. Jen jsem se musela potajnu 
smát, jak se z toho elegantně vyvlíknul.

 Proč vám to všechno vlastně píšu? 

Protože je to divný čas, kdy my, staří, 
sedíme doma, koukáme z okna, do 
televize nebo do knížky a při nejlepší vůli 
si jdeme vzájemně na nervy. Kolikrát 
stačí slovo, nad kterým by jindy člověk 
mávl rukou a teď je to jako časovaná 
bomba. Jen „zavadit“ a už to lítá.

 Ještě, že se každý den můžeme 
přesvědčovat o tom, jaký jsme národ. 
Určitě se mnou nebude většina z vás 
souhlasit, ale já si myslím, že jsme národ 
žalovníků a závistníků a trochu i sobců. 
Myslím na fotbalový zápas Slávie 
s jakýmsi anglickým klubem v Praze. 
Hned ráno všechny bulvární časopisy a 
noviny přinesly fotografie s červeně 
zakroužkovanými VIP osobnostmi 
sedícími na čestné tribuně. A hned padaly 
hlavy. Myslím si, že kdyby hrál třeba 
Baník s Příbramí, nikdo by si VIP 
osobností nevšiml. Ale „Slávka“, to je 
český poklad (já osobně jsem rodilý 
Sparťan). A tak bylo třeba rychle 
zažalovat, aby se opět „škatulata 
hýbala“, aby byl chvíli premiér v pozadí 
a hlava se myla někomu jinému.

Vůbec se VIP osobností nezastávám. 
Není správné, že nám každý den nařizují 
spoustu věcí, které pak sami nedodržují a 
po rušu j í .  Mě l i  bychom vš ichn i 

dodržovat přísná hygienická pravidla. 
Roušky, rozestupy a mnoho dalšího. Ale 
z ničeho nic nařídí nošení respirátorů a 
nikdo se těch staříků s dvanácti 
tisícovým důchodem nezeptá, kde ve 
svém už tak napjatém rozpočtu ještě 
vyčlení týdně nejméně 50 Kč na 
respirátory, aby si mohli dojít koupit 
chleba a léky do lékárny.

Byli jsme minulý týden u lékaře 
v Nepomuku. Zajeli jsme na náměstí, 
mrknout se k vietnamcům pro kousek 
pletací příze, aby bylo čím vyplnit dlouhé 
prázdné dny. Po náměstí se pohybovalo 
pár  l idí ,  pár  j ich bylo nakoupit 
v samoobsluze. Ani jeden, opakuji ani 
jeden z nich neměl roušku nebo jinak 
chráněná ústa. A kdo vyšel z prodejny, 
roušku hned na schodech sundal.

A tak si tu v době velmi nebezpečné 
pandemie žijeme. U nás v Nové Vsi je 
přes týden 17 obyvatel, o víkendu 
nejméně třikrát tolik. Věřím tomu, že 
alespoň jaro už brzy přijde a teplé 
sluníčko nám zahřeje nejen ztuhlé 
klouby, ale zahřeje i naše studená srdce. 
Aby bylo zase vše, jak má být.

           A. Cibulková
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— Prodám palivové dříví štípané, délka 1 – 4 metry.    
Tel. 603 393 517.

Skvělá pizza z domácího těsta
- z okénka.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Čtvrtek - neděle 11 - 20 hod.

Objednávka na tel: 
776 692 390

Pizzerie U Pejska a Kočičky

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

2S parcelou o výměře 520 m  (zastavěná plocha a 
2 2

nádvoří 333 m , zahrada 187 m ). Dům je zasíťován 
(veřejný vodovod, kanalizace, plyn). Dům je přízemní a 
podsklepený. 

Adresa: Kasejovice 78, 335 44.
Pro více informací pište na: 
dvera@seznam.cz

Prodám rodinný dům 3+1 

Farma  Oselce  a. s.
čp. 128,  335 46 Oselce,  

tel. 371 595 257,  farma@farma-oselce.cz

Prodej  brambor odrůda Princeps A/B
25 kg pytel - 10 Kč/kg

Objednávky na tel. 371 595 257, 602 873 068

Obecní knihovna Kasejovice
funguje v této epidemiologické situaci 

V REŽIMU „OKÉNKO”
V zájmu zapůjčení či vrácení knih je možné se 

domluvit na telefonním čísle 602 429 346, 
nebo na emailu knihovna@kasejovice.cz.

Řeznictví Rabbit Kasejovice

Akce od 15. března do 28. března 2021

Vepřový bok s kostí 1 kg  89.90 Kč
Vepřová kýta bez kosti 1 kg  99.90 Kč
Vepřová koleno zadní 1 kg  49.90 Kč

Anglická slanina  100 gr  13.90 Kč
Štěpánovská sekaná 100 gr  5.50 Kč
Uzená kuřecí stehna 100 gr  6.90 Kč
Uzené vepřové koleno z. 100 gr.   7.90 Kč

Králík mražený celý 1 kg  129.90 Kč
Mražené hranolky  1 kg  34.80 Kč
Mražené hovězí dršťky
Mražená hovězí líčka
Masovky pro psy  1 kg  24.90 Kč

NOVĚ U NÁS KOŘENÍ PETRA STUPKY!  

Inzerce
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