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Cílem našeho výletu byl 
pohádkový zámek Žinkovy, 

jež byl před plánovanou 
rekonstrukcí na několik dní 

otevřen. Prohlídka byla 
doplněna scénkami

z historie zámku.



Na nádvoří zámku dokreslovaly 
středověkou atmosféru krámečky 

šikovných řemeslníků.
Prohlídku jsme zakončili návštěvou 

zámecké zahrady s vzácným 
stromem tulipánovníkem.



Pod vedením zkušeného 
průvodce pana Františka Mosera

jsme poznávali krásy Šumavy. 





11.září naše synagoga 
hostila v rámci turné 

HUDBA V SYNAGOGÁCH 
vynikající harfenistku 

Janu Boučkovou.

2011





Adventními  písněmi nám zpříjemnily 
očekávání Vánoc sestry Strolené
z Kvášňovic a pan Pavel Samiec. 
Výběr skladeb byl velice pestrý, slyšeli 
jsme veselé a rozverné koledy 
španělské, posmutnělé české; některé 
koledy pamatovaly středověk a jiným 
bylo jen pár let… 

















Akademický malíř Josef Fencl 
vystavoval svá díla v prostorách 
obecní knihovny a společenského 
sálu.  Mohli jsme tak zhlédnout 
obrazy s tématikou malebných 
vesnických návsí,  tajemná zákoutí 
Prahy, či noční Paříže, autorova 
zamilovaného města.





Na této stálé výstavě jsou 
prezentovány historické fotografie 
Kasejovic a okolí. Část použitých 

fotografií pochází z archivu města 
Kasejovice a další byly získány 

zapůjčením od místních pamětníků 
a následným převedením 

do digitální podoby.



Obecní knihovna Kasejovice 
srdečně zve na výstavu 

Výstavu je možné zhlédnout v otevírací době knihovny 
v době od 1. listopadu do 31. prosince 2011.



V obecní knihovně byly 
vystaveny burcující fotografie 
Greenpeace s případným 
názvem ZACHRAŇME PRALESY. 
Tento projekt ukazoval 
na světový problém - nebezpečí 
plynoucí z kácení deštných 
pralesů, jejichž úbytek je citelný 
nejen pro lidi v Asii, ale má 
globální dopad na celý 
ekologický planetární 
systém.





STATEČNÍ
KASEJOVIČTÍ

Odmítnuta byla

žádost okresního

soudu v Blatné,

aby byla ode-

vzdána zdejší

smolná kronika.

ČEŠI -
SPRECHEN SIE

DEUTSCH

Na všech českých

školách se stal

německý jazyk

povinným vyučo-

vacím předmětem.

VLASTENECKÝ 

VZDOR

Proslechlo se, že bude vy-

dán rozkaz, aby pouliční

orientační tabule byly

upraveny v textu ně-

mecko-českém. Proto by-

ly zde odstraněny již pře-

dem s připravenou vý-

mluvou, že časem se staly

nečitelné a nové nemohly

být pro nedostatek ole-

jových barev pořízeny.



PAMÁTKA 

OBĚTÍ 

1. SVĚTOVÉ 

VÁLKY

ZHANOBENA

Z radniční budovy 

byly sejmuty tři 

bronzové desky, 

umístěné tam na 

paměť padlých 

občanů v první 

světové válce a 

nuceně 

odevzdány na 

sbírku kovů pro 

německou 

armádu. 

NEDOVOLENÉ 

PŘECHOVÁVÁNÍ 

ZBRANÍ PŘÍSNĚ 

POTRESTÁNO

27. června 1942 byl 
zatčen místní lékárník 
Mg.Ph. Augustin Walter 
pro nedovolené 
přechovávání dvou kusů 
střelby schopných a 15 
kusů památkových 
zbraní, převezen do 
Klatov a později na 
Pankrác. V důsledku 
nálezu zbraní u zdejšího 
lékárníka Waltera přijelo 
ve dvou autobusech do



OSVOBOZENÍ 
6. května objevily se ve Lnářích první hlídky amerického vojska. Ještě téhož dne

odpoledne dorazily do Kasejovic. Byly to části amerických útvarů, jež v tomto

úseku operovaly pod vedením generála Pattona. Nadšení z předešlého dne se při

objevení našich osvoboditelů ještě stupňovalo. První americké tanky se objevily v

pondělí 7. května na silnici z Nepomuka a pohybovaly se směrem k Budislavicům,

kde byly v lesích ukryty menší německé jednotky. V úterý byli zde Američané slav-

SETKÁNÍ TŘÍ VOJSK

V neděli 13. května zažily

Kasejovice snad nejrušnější

den, co stojí. Celé město

bylo přeplněno vojskem,

sešly se zde části ruské,

americké a Vlasovovy ar-

mády. Státní silnice vedoucí

z Blatné do Nepomuka

tvořila demarkační linii

mezi USA a Rudou armá-

dou.

KASEJOVICKÝ

ODBOJ

Národ, který se

nikdy nevzdal své-

ho odporu proti

německým oku-

pantům, vstoupil 5.

května 1945 do

veřejného odboje.

Již počátkem dub-

na navázal učitel

Josef Ciprýn styk

s velitelem party-

zánů "Rudá Stráž"

v Rožmitálu učite-

lem Frant. Duš-

kem, který se

ukrýval v Hradišti.


