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

Z obsahu ……... 
 Komunitní plánování 
 Kasejovice se napojí  

   na Svatojakubskou cestu  
 Program letního kina 
 Dožická traktoriáda 

   Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 9.8. 
2006. Příjem příspěvků do č.  7-8/2006 KN  je 
do  31.7. 2006                                             -rkn- 

 

 Měsíc červen ote-
vřely  parlamentní volby, 
které budou rozhodovat o 
dalším politickém vývoji 
v naší republice. Kromě této 
významné události přinese 
červen konec školního roku, 
léto a čas vytoužených do-
volených a chvil volna. 

Jsem přesvědčena, že končící školní rok 
byl zajímavý a náročný nejen pro nejmenší děti 
z mateřské školy a prvňáčky, ale také pro všech-
ny žáky, jejich rodiče, pedagogy a ostatní za-
městnance školy. Letošní prvňáčci předají svá 
místečka v lavicích starším dětem ze školky 
z oddělení Vodníčků a žáci devátých tříd se po 
zaslouženém letním volnu rozejdou na nejrůz-
nější střední školy a učiliště. 

Jestliže předchozí dva školní roky se 
nesly v duchu velkých stavebních úprav, které 
se bezprostředně týkaly školních budov, ten 
letošní byl o poznání klidnější. Nyní jsou v plá-
nu terénní úpravy kolem školního komplexu, 
které budou probíhat v letních měsících. Jejich 
cílem je dát současným komunikacím, které 
jsou ve velmi špatném stavu, nový kabát a re-
konstruovanému školnímu areálu ještě lepší 
vzhled. V souvislosti s tím bych chtěla poukázat 
na to, že i tyto stavební úpravy přinesou ve zmí-
něné lokalitě určitá omezení. Proto prosím 
všechny spoluobčany a návštěvníky Kasejovic o 
toleranci a zvýšenou opatrnost v době konání 
stavebních prací a věřím, že opravené silnice 
budou sloužit ku prospěchu nás všech. 

Závěrem bych chtěla do nastávajících 
letních měsíců všem popřát krásné prázdniny, 
dovolenou a příjemně strávené dny volna, aby-
chom je užili v klidu a pohodě a mohli tak na-
čerpat energii do dalších dnů. 
      Marie ČÁPOVÁ, starostka Obce Kasejovice 

Marie Čápová,  
starostka Obce  

Kasejovice 
   Foto -jc- 

SLOVO 
 STAROSTKY 

KASEJOVICE SLAVILY DEN DĚTÍ 
Poslední květnové sobotní odpoledne patřilo všem dětem 

z Kasejovic a okolí. U příležitosti Dne dětí připravila Obec Kasejovice 
společně s místní Tělovýchovnou jednotou Sokol, Jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH) a dalšími subjekty na fotbalovém hřišti 
pro děti pestré odpoledne plné her a zábavy. 

Program odstartovala ukázka vyprošťování zraněné osoby z auta 
při dopravní nehodě členy profesionálního Hasičského záchranného sboru 
z Nepomuku a Rychlé záchranné služby Vlčice. Poté si mohli všichni 
účastníci prohlédnout techniku záchranářů  JSDH   Kasejovice a JSDH  
Blovice. Nechyběly  ani ukázky hasičského útoku, který předvedli mladší 
a starší žáci kasejovické JSDH. 

Na hřišti čekaly na děti soutěže nejrůznějšího charakteru – skákaní 
v pytlích, střelba ze vzduchovky, přetahování lanem, shazování plechovek 
míčkem, hod míčem na koš, házení míčku na terč či chůze na chůdách. 
Velkého zájmu se těšila prohlídka traktoru značky John Deere, nákladního 
tahače značky Volvo a jízda na koni. Kdo chtěl, mohl si zatančit a zazpí-
vat známé pohádkové písničky.  Na všechny děti čekalo občerstvení, tom-
bola a drobné odměny. 

Velký dík patří všem, kdo se podíleli na přípravě celé akce, organi-
zátorům, sponzorům, dětem a rodičům za jejich aktivní účast. Ačkoliv 
počasí mělo spíše aprílový charakter, neubralo ani trošku úsměvu z tváří 
spokojených dětí, jimž bylo celé odpoledne určeno.                               -lfš- 

Na fotografii shora  
jedna z disciplín 
ze Dne dětí v Ka-
sejovicích — pře-
tahování lanem. 
Dole ukázka zása-
hu Hasičského 
záchranného sboru 
Plzeňského kraje 
— PS Nepomuk 
za asistence Rych-
lé záchranné služ-
by Vlčice.  
 Foto: 
 Václav Blovský  
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Usnesení ze 46.  schůze 
 Rady obce Kasejovice  

konané  dne 15. května 2006  
RADA OBCE KASEJOVICE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
- stanovisko pana Kucery ke zprovoznění letního kina 
- informace z obce 
 SOUHLASÍ: 
- s přijetím  dotace  na  „Klub   otevřených  dveří   pro  neorgani-       
  zované  děti a mládež v roce  2006“ ve výši 55  tis Kč od Plzeň-  
  ského kraje 
- se    zrušením   penále   fi    Majomóda  z   dlužného   nájmu  za 
  nebytové prostory v bývalém Šumavanu s tím, že firma přispěje    
  na plánovaný dětský den  částkou   ve  výši 20 % z  penále   
- se zprovozněním letního kina v Kasejovicích 
 SCHVÁLILA:    
- Smlouvu na akci „Rekonstrukce tělocvičny – 2. etapa“ 
- Smlouvu  na akci: „Kasejovice – místní komunikace“ 
- Dodatek č. 14, 15, 16, 17, 18 ke Smlouvě o zabezpečení sběru,   
  přepravy, třídění.. 
- Spisový a skartační řád Obecního úřadu  Kasejovice 
- žádost  Mateřské  školy   Kasejovice  o  nákup  nové lednice do   
  školní jídelny 
- finanční   rozvahy   čerpání   příspěvku    na    provoz v příspěv-      
  kových organizacích  Mateřské a Základní škole Kasejovice na     
  rok 2006 
- žádost   paní   Vlasty   Šulcové,   bytem    DPS    Kasejovice   o     
  prodloužení  nájemní  smlouvy  na dobu neurčitou 
- žádost  Dětského  domova   Nepomuk  o  finanční  dar  ve  výši    
  4 000 Kč  pro  rodinnou   skupinu  v  Oselcích  za  účelem  letní  
  dovolené nebo dětského tábora  pro děti 
- žádost   Junáka   Plzeň -23. odd.  SEVERKA o povolení letního     
   tábora   na   „Maškojc  louce“  u  obce  Přebudova  v  době  od  
  1.- 23.7. 2006  
 POVĚŘUJE: 
- starostku  obce   jednáním   s   odborem   dopravy     Krajského    
  úřadu   PK   ohledně   plánované Koncepce dopravy Plzeňského      
  kraje                                                                                   -rkn- 

Usnesení z veřejného  
zasedání Zastupitelstva  
obce Mladý Smolivec 

konaného dne 25. května 2006 

ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
SCHVALUJE: 
 ověřovatele zápisu p. Matouška, Skuhravého 
 zakoupení sportovního nářadí na dětská hřiště do všech obcí, 

zajistí p. Hlinka a P. Křížová 
 výměnu kotle ústředního topení v Kulturním domě Starý 

Smolivec, bude provedeno výběrové řízení na firmy Silba 
Elstav Letkov, Topení a instalace Paleček Nepomuk, Intel s. 
r. o. Plzeň 
 požadavek rodičů dětí z Mateřské školy Starý Smolivec   

BERE NA VĚDOMÍ: 
 oznámení o vzniku místně příslušného sdružení Na Skále v 

Radošicích 
 informaci starosty o akcích obecního úřadu 

 termín zpracování projektů na obecní byty 
 změnu značení křižovatky u kapličky v obci Mladý 

Smolivec 
UKLÁDÁ: 
 starostovi obce zjistit podmínky na zřízení bankomatu 

ve střediskové obci 
 stavební komisi provést místní šetření na stoce u p. 

Sobotkové v Radošicích a místní šetření na požární 
nádrži Brůdek ve Starém  Smolivci 

               Václav HLINKA, starosta Obce Mladý Smolivec       

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 Společný regionální operační program – 

 PLZEŇSKÝ KRAJ 
Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo 

jsou jeho hlavní aktéři? Posláním komunitního plánování 
je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se 
jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb 
v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. 
Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu 
s množstvím finančních prostředků, které obec na sociál-
ní služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných kon-
zultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co 
je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prio-
ritní. Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování 
jsou uživatelé (klienti sociálních služeb), poskytovatelé 
sociálních služeb (subjekty, které služby poskytují a nabí-
zejí) a zadavatelé sociálních služeb (zejména obce a kra-
je). Uvedené skupiny, resp. jejich zástupci v rámci spo-
lečné práce, jednání a setkávání vytvářejí efektivní sys-
tém spolupráce, navrhují podobu sociálních služeb a po-
dílejí se na realizaci jednotlivých konkrétních opatření, 
která jsou popsána v komunitním plánu. Výsledkem ko-
munitního plánování je zejména systém sociálních služeb 
na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním po-
třebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že fi-
nanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně 
využívány.                                              (zdroj MPSV) 

Městu Horažďovice byl na základě žádosti podané do 
grantového schématu Plzeňského kraje „Podpora sociální 
integrace v Plzeňském kraji“ vyhlášeného v rámci SROP 
schválen k podpoře projekt „Komunitní plánování na 
území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregi-
onu Prácheňsko“. 

Začátek akce  je stanoven na květen 2006, celá akce 
bude rozdělena do 4 etap (viz. harmonogram akce) a  
potrvá 18 měsíců. Komunitní plánování je však proces 
cyklický, proto bude komunitní plán průběžně aktualizo-
ván, přizpůsobován měnícím se podmínkám a doplňován.  
Komunitní plán bude zpracován pro území správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice a mik-
roregionu Prácheňsko (Prácheňsko, z.s.p.o. je partnerem 
projektu).                                        (pokračování na str. 4) 

OZNÁMENÍ PRO OBČANY OSELECKA 
     Od 1. června 2006 bude dočasně otevřen Obecní úřad 
v Oselcích pouze v pondělí a ve středu od 7.30 do 17.00 
hodin a  v pátek od 7.30 do 12.00 hodin. V úterý a ve čtvr-
tek bude pro veřejnost uzavřen. Důvodem je nemoc sta-
rosty.  
    Dále žádáme občany i chalupáře, aby uhradili vodné a 
stočné a především chalupáři poplatek za svoz komunál-
ního odpadu. 
                          Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce 
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NAROZENINY  V ČERVNU OSLAVÍ 
90 let Helena BENÁČKOVÁ Kotouň 
87 let Jaroslav VOŘÍŠEK  Kasejovice 
85 let Marie KREJČÍKOVÁ Mladý Smolivec 
84 let Anna MAŠKOVÁ Přebudov 
80 let Annastázie KABÁTNÍKOVÁ Starý Smolivec 
77 let Václav DRNOCHOD Újezd 
  Vlasta JIŘINCOVÁ Kladrubce 
  Václav TOPINKA Hradiště 
76 let Karel MATOUŠEK Kasejovice 
  František LEDVINA Kasejovice 
  Zdeňka SEDLÁČKOVÁ Mladý Smolivec 
75 let Miloslava VACKOVÁ Mladý Smolivec 
  Bohuslava TYRPEKLOVÁ Oselce 
74 let Anna VÍTOVÁ Kasejovice 
  Josef VADLEJCH Zahorčičky 
  Karel MAŠEK Starý Smolivec 
73 let Marie TŘEŠTÍKOVÁ Polánka 
  Anna BRAUNOVÁ Hradiště 
  Václav HOULÍK Oselce 
  Josef CHLANDA Nezdřev  
72 let Marie HAJNÁ Kladrubce 
  Anna  CIGLEROVÁ Kasejovice  
  Stanislav SLADKÝ Kasejovice 
71 let František JEDLIČKA Kasejovice 
  Věra ŠAMPALÍKOVÁ Řesanice 
  Marie SKUHRAVÁ Polánka 
  Alena VADLEJCHOVÁ Zahorčičky 
  Josef MAREK Hradiště  
70 let Adolf KARKULÍN Kasejovice 
  Božena BAMBASOVÁ Zahorčičky 
  Helena KECOVÁ Dožice 
65 let Karel ŠIMŮNEK Kasejovice 
  František SOUKUP Kasejovice 
  Marta LEHEČKOVÁ Kasejovice 
  Marie PANÝRKOVÁ Starý Smolivec  

B l a h o p ř e j e m e   ! ! !  

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 
Marie LADMANOVÁ, Zahorčičky 

narozena 1919, zemřela 20.4. 2006 
Jiřina BLOVSKÁ, Újezd 

narozena 1930, zemřela 22.4. 2006 
Marie KRLIŠOVÁ, Bezděkov 

narozena 1925, zemřela 21.5. 2006 

INFORMACE Z KASEJOVICKÉ 
KNIHOVNY 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 

Beletrie pro dospělé:  
Bradbury Ray: O půlnoci tankoval drak 
Cartland Barbara: Útěk do ráje 
Mahlerová Frieda: Radosti života 
Moučková Miroslava: Pes v posteli 

Naučná literatura: 
Ray John: Ve stínu pyramid 

Literatura pro děti a mládež: 
Eislerová Jana: Otesánek a jiné české pohádky 

Dekelperová Iréne: Čarovný ptáček v hodinách 

Kahoun Jiří: Zvířátka z malinové paseky 

Ritterová Dagmar: Pečeť pro krále 

Stínil Luděk: Ztracená láska 

 Knihovna umožňuje zdarma přístup veřejnosti na internet. 
Maximální doba užití pro jednotlivce je 30 minut.          -lfš- 

VÝPŮJČNÍ DOBA: 
PONDĚLÍ  9-12      14-17 
ÚTERÝ                    13-16 

Telefon: 371 585 156 

VÝZVA OBCE HRADIŠTĚ 
     Obec Hradiště připravuje na příští rok vydání  

obrázkového kalendáře a zpracování historie našich obcí 
Hradiště, Zahorčiček a Bezděkova. Z tohoto důvodu 

prosíme občany o zapůjčení dobových /starých/  
fotografií z výše uvedených obcí.  

    Fotografie přijímáme na Obecním úřadě v Hradišti  
v pracovní době nebo po telefonické domluvě si je  

u Vás vyzvedneme.   
    Informace na telefonním čísle 371 595 129 

 nebo e-mail adrese obec.hradiste@blatna.net . 

BONSAI MERKLÍN 2006 
v sobotu a neděli  

10.-11.června 2006 
 vždy od 9:00 do 18:00 
ZÁMEK V MERKLÍNĚ 

U PŘEŠTIC 
 VÝSTAVA BONSAJÍ 

PŘEDNÍCH ČESKÝCH 
PĚSTITELŮ 

Doprovodné akce: 
 

 sobota 10.června 2006 
11:00 „Krása japonských zahrad“, přednáška Mgr.  
         Č.Sosnovce spojená s promítáním diapozitivů 
13:00 Společné tvarování M.Ašenbrennera, Mgr.Č. 
          Sosnovce, P.Slováka, F.Randáka a T.Heřmana 
 

Neděle 11.června 2006 
11:00 „Zkušenosti pěstování bonsají v zahradě  
            Dajdžúen Toru Suzukiho“, přednáška  
            M.Ašenbrennera  spojená s promítáním 
            diapozitivů 
 13:00 Společné tvarování L.Slatinky, J.Sirotného,  
           J.Glasera a P.Slováka 



 

 

dokončení ze str. 2 
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 Společný regionální operační program – 
 PLZEŇSKÝ KRAJ 

Dne 10.5.2006 byly zahájeny první kroky 
v procesu komunitní plánování sociálních slu-
žeb. Pro úspěšný chod akce byl sestaven řídící 
tým  a vytvořeny 3 pracovní skupiny (pracovní 
skupina pro seniory, pro zdravotně postižené a 
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, mlá-
dež a rodinu). Řídící tým a pracovní skupiny 
sestavené na počátku celého procesu můžeme 
označit jako „prvotní“, neboť jejich složení není 
definitivní a může se postupem času měnit 
s tím, jak se budou zapojovat další poskytovate-
lé, uživatelé a veřejnost.             

Zejména zapojení široké veřejnosti je ne-
zbytné. Jde o věc veřejnou, kterou pomůže řešit 
nejen ten, kdo sociální službu aktuálně potřebu-
je, ale i ten, který ji může v budoucnu pro sebe 
nebo své blízké potřebovat. Proto vítáme Vaši 
spolupráci a budeme rádi, když se na nás budete 
obracet se svými návrhy a konkrétními připo-
mínkami. O průběhu procesu komunitní pláno-
vání Vás budeme aktuálně informovat 
v místním tisku a na webových stránkách, které 
budou vytvořeny pod webovými stránkami 
Města Horažďovice v průběhu 1. etapy akce .  

 Harmonogram akce: 
I.   etapa : ustavení řídícího týmu, plán práce na 
komunitním plánu, oslovení veřejnosti a přizvá-
ní dalších účastníků, vytvoření pracovních sku-
pin, školení členů řídícího týmu a pracovních 
skupin   
II.  etapa : sociálně demografická charakteristika 
regionu, analýza současných poskytovatelů so-
ciálních služeb, informační leták (brožura) o 
poskytovaných sociálních službách 
III. etapa: dotazník pro zjištění přání veřejnosti, 
dotazník zaměřený na cílové skupiny, SWOT 
analýza sociálního systému, seminář 
k problematice standardů kvality sociálních slu-
žeb 
IV.etapa:  strategie rozvoje sociálních služeb, 
zpracování pracovní verze komunitního plánu, 
připomínkové řízení pracovní verze komunitní-
ho plánu, schválení komunitního plánu 
      Případné další informace poskytne koordiná-
tor projektu AgAkcent, s.r.o. – tel. 376 310 957 
nebo Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Horažďovice – tel. 376 547 530. 
               Eva SLAVÍČKOVÁ, MěÚ Horažďovice 

LETNÍ KINO 
 
  

 
  

  www.kasejovice.filmak.cz 
 

 Program na ČERVEN 2006 
 Začátky projekcí ve 21:30 hodin 

  Připravujeme na červenec: 
Hory mají oči, Mission: Impossible 3, Nová Francie, 

Účastníci zájezdu ,Šifra mistra Leonarda,  
Scary Movie 4 
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LETOPISY NARNIE:       
LEV,ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ 
USA*DOBRODRUŽNÝ/FANTASY*132 MIN*ČESKÝ 
DABING*Nadčasové dobrodružství z pera slavného spiso-
vatele C.S.Lewise. Letopisy Narnie vypráví příběh čtyř 
sourozenců – Lucinky,Edmunda,Zuzany a Petra,  kterým se 
během hry na schovávanou ve venkovském sídle starého 
profesora podaří pomocí magické skříně dostat do jiného 
světa. 
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 
ČR*KOMEDIE*112 MIN*Volné pokračování populárních 
rodinných komedií Marie Poledňákové. 
GEJŠA 
USA*ROMANTICKÉ DRAMA * 145 MIN *TITULKY 
*Rob Marshall se v inspiraci románovým bestsellerem Ar-
tura Goldena zanořil do ztraceného světa legendárních ja-
ponských společnic. Dívenka Čijo se ve vizuálně úchvat-
ném vyprávění mění v krásnou gejšu, kterou musejí milo-
vat všichni muži. Neměla by se zamilovat, jejím osudem se 
však stává právě zapovězená láska. 
FIMFÁRUM 2 
ČR*RODINNÝ ANIMOVANÝ*90 MIN*V celovečerním 
loutkovém filmu ožívají další čtyři pohádky z populární 
knihy Jana Wericha, plné zemitého humoru, hluboké 
moudrosti a laskavého pochopení. 
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA 
USA*KOMEDIE*77 MIN*TITULKY*Děj animovaného 
příběhu se odehrává ve viktoriánské vesnici v 19.st. a sle-
duje příběh Viktora, mladého muže vtaženého do podsvětí, 
kde je oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou. Jeho skutečná 
nevěsta Viktorie na něj mezitím čeká ve skutečném svě-
tě…. 
HOSTEL 
USA*HOROR*95 MIN*TITULKY*V bizarním hororu 
nachází parta teenagerů v Bratislavě jen mučení a smrt… 
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ZÁKLADNÍ TANEČNÍ 
V KASEJOVICÍCH 

Kurz tance a společenského chování  
pro různé věkové kategorie zahajuje od října 

2006 každý pátek v místní nově  
zrekonstruované tělocvičně tanečník Zdeněk 

Janda. Přihlášky můžete podávat  
do konce června na radnici v Kasejovicích.  

VOJÁCI ZAPOMENUTÉ BRIGÁDY 
Obec Chanovice ve spolupráci s Národním pa-
mátkovým ústavem v Plzni a Plzeňským krajem 
vydala soubor fotografií „Vojáci zapomenuté 
brigády - Československá samostatná obrněná 
brigáda“. Fotografie jsou z roku 1945 z osvobo-
zení jihozápadních Čech (Kasejovice, Chanovi-
ce, Horažďovice, Újezd u Chanovic a ostatní) a  
lze  je objednat na OÚ Kasejovice jednotlivě 
nebo celý soubor.                                         -rkn-    
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Pošta, poslové a listonoši I. 
  Doprava zpráv, informací a příkazů měla od 
pradávna mimořádný význam pro představitele 
moci, obchodníky, církev a později pro finanční 
domy. Organizovali ji proto samostatně nejen vlád-
ci, ale i města, cechy, kupci a kláštery. Zachovalo se 
nepřeberné množství zpráv o kurýrech veřejných i 
tajných, o organizaci přepřažních stanic sloužících 
kurýrům a dostavníkům.  Jsou známa i jména pro-
slavených poslů staroegyptských či římských. Je-
den příklad z říše Perské: Silnice ze Sard do Súz 
měřila 2 500 km a měla 111 přepřažních stanic. 
Jízdní posel zvládl tuto trasu za pět až sedm dnů a 
pěší za 90. 
 Ve starém Řecku doručovali zprávy pěší 
poslové - běžci, ale nikdo o ně nepečoval ani je ne-
střídal. Naproti tomu staří Římané prosluli dokona-
lou organizací poštovní přepravy. Byla založena na 
důkladných silnicích, vybavených milníky, pře-
přažními stanicemi se stájemi, koláři i kováři. Jejich 
hlavní magistrály měřily 75 000 km, vedlejší 50 000 
km. Octaviánus Augustus (29 - 14 př.n.l.) zavedl 
používání zvláště uzpůsobených  vozů pro zásilky 
listovní a peněžní, jiné pro přepravu zboží a zvlášt-
ní pro přepravu osob. 
  Po rozpadu římské říše se poštovnictví od-
mlčelo na celá staletí. Nepravidelná doprava zpráv 
mezi panovníky a jejich vazaly nebo duchovními 
ožila znovu ve formě královských kurýrů až  ve 
středověku. 
 Za Karla IV. (1346- 1378) se přiřadila Praha 
se 40 000 obyvateli k největším městům střední 
Evropy a bylo prý odtud spojení se všemi evrop-
skými panovnickými dvory. 
 V soupisu manských služeb ke hradu Křivo-
klátu ze 16.stol. jsou uvedeni dva poslové ze vsi 
Buková u Rožmitálu, kteří “chodili s listy na Plzeň-
sko a Vltavsko nebo do krajů, kam vrchnost naká-
zala.” 
 Se svolením Bedřicha III. založila síť pravi-
delných poštovních spojů ve stř. Evropě rodina 
Taxisů (1500- 1571). Císaři dohoda umožňovala 
bezplatnou dopravu zpráv, Taxisům všechny pří-
jmy účtované za doručení zásilek nebo osobní pře-
pravu šlechticů či jiných zájemců. Cesta z Bruselu 
do Paříže trvala 44 hodin. Od Taxisů přešlo poštov-
nictví na Magny—do r. 1622. Po nich až do zestát-
nění v r. 1722 provozovali poštu Paarové. 

Pravidelné poštovní spojení Čech bylo situo-
váno z Prahy do Vídně přes Tábor po tzv. linecké 
silnici od roku 1526. V r. 1530 bylo zřízeno spojení 
Praha-Náchod-Vratislav-Krakov. Bylo několikrát 
měněno, trvalým se datuje až od r. 1675. 
 R. 1553 bylo zřízeno spojení Praha-Plzeň-
Klenčí-Řezno (mělo poštovní stanice m.j. v Cerho-
vicích, Mýtě, Rokycanech). Čilý ruch na ní vládl 
zejména v 17 stol. V době války třicetileté z důvodů 
bezpečnostních byl veden úsek Praha-Plzeň po 
trase Dobříš-Březnice-Zelená Hora-Plzeň. Tato tra-
sa je doložena už v roce 1642. Dalším důvodem pro 
vedení trasy přes Zelenou Horu bylo to, že jejím 
majitelem byl tehdy Jaroslav Bořita z Martinic (1582 
- 1649) všemocný pražský místodržící, vyhozený 
23.5. 1618 z oken pražského hradu. Těšil se zvláštní 
císařově přízni a jeho funkce vyžadovala, aby i na 
svém venkovském sídle byl ve spojení s hlavním 
městem. (pokračování příště)           Karel KABÁTNÍK 

KASEJOVICE SE NAPOJÍ  
NA SVATOJAKUBSKOU CESTU 
 V poslední době se stává stále více oblíbenou tzv. církevní tu-

ristika. Jejím cílem je putovat po zajímavých sakrálních památkách 
městského i venkovského charakteru. Tento typ cestování vyhledávají  
nejen zahraniční návštěvníci, ale také čeští turisté. Proto za tímto úče-
lem vznikají významné mezinárodní trasy, které mapují místa zasvěce-
ná nejrůznějším svatým. Řadí se mezi ně také tzv. Svatojakubská ces-
ta, jejíž větev vzniká i v České republice. 

Svatojakubská cesta se pojí se jménem patrona poutníků – sv. 
Jakubem. Cesta vede napříč celou Evropou a spojuje nejen kostely ne-
soucí jméno tohoto významného světce, ale i další důležitá místa du-
chovního charakteru. Jejím cílem je symbolizovat misijní cestu sv. Ja-
kuba přibližně před 2000 lety z Jeruzaléma na Pyrenejský poloostrov. 

Podle středověké  legendy zachránil Jakub před utonutím kníže-
te, kterého zanesl splašený kůň do moře. Kníže odtud vyšel posetý 
mušlemi, které se potom prodávaly poutníkům. Mušle se také společně 
s poutnickou tornou, širokým kloboukem a nádobou na vodu řadí mezi 
hlavní atributy tohoto velkého světce. 

Svatý Jakub byl jedním z dvanácti Ježíšových učedníků, který 
jako první z nich kolem roku 44 n.l. za vlády Heroda Agrippy I. zemřel 
mučednickou smrtí. Podle španělské tradice šířil sv. Jakub křesťanskou 
víru na Pyrenejském poloostrově, kde se ve městě Santiago de Com-
postela nachází jeho slavný hrob, kam byly údajně přeneseny jeho 
ostatky. Podle jedné verze sem bylo mučedníkovo mrtvé tělo převezeno 
po moři, podle jiné ho na toto místo přinesli v kovové skříňce jeho dva 
přátelé. 

Španělské Santiago de Compostela se společně s Římem a Je-
ruzalémem řadí mezi nejvýznamnější křesťanská poutní místa. Za po-
čátky poutní tradice do Santiaga de Compostela bychom se museli vy-
dat do 9. století. Za zmínku stojí rovněž vznik názvu tohoto slavného 
města. „Santiago“ vzniklo ze slov San Diego, což znamená svatý Ja-
kub, stealle je v překladu hvězda a campus je označením pro pole. San-
tiago de Compostela tak tedy doslova znamená „Svatý Jakub – hvězda 
v poli.“ 

V současné době se hojně pořádají pěší dálkové pochody orga-
nizované především mladými lidmi. Poutní tradice tak prožívá svoji 
renesanci. Poutníci se vydávají buď jen po části trasy nebo až 
k světcově hrobu v katedrále v Santiagu de Compostela. Svatojakubská 
cesta je všude značena stejným symbolem a to mušlí, konkrétně lastu-
rou mlže hřebenatky. Jakubská mušle je zobrazena na modrém podkla-
dě, přičemž její srdce ukazuje směr trasy. 

V současné době je jedna větev Svatojakubské cesty vyznačena 
také v České republice a napojuje se na trasu vedoucí z německého 
Norimberka. Trasa vychází ze Zbraslavi u Prahy a vede přes Karlštejn, 
Beroun, Nižbor, Kralovice, Plasy, Horní Břízu, vrch Krkavec a Stříbro 
do Kladrub. Od kladrubského kláštera pokračuje do obce Kladruby ke 
kostelu sv. Jakuba Většího a dále potom podél řeky Úhlavky, přes Tu-
něchodský mlýn na Prostiboř, Darmyšl, vrchovinu Sedmihoří, Vidice a 
Přes do Hostouně. Pokračuje do Bělé nad Radbuzou a Železné, kde 
překračuje česko-německou hranici. Z velké části trasa využívá součas-
né značení turistických cest a celá měří 238 kilometrů. 

Ještě v letošním roce bude vyznačena další, jižní větev Svatoja-
kubské cesty na území naší republiky. Bude začínat na hraničním pře-
chodu Všeruby – Eschlkam, odkud povede do Kdyně a dále přes vrch 
Koráb, Klatovy, Plánický hřeben do Nepomuku a Kasejovic. Délka 
nově vyznačené větve Svatojakubské cesty bude přibližně 78 kilomet-
rů. Tabule rozmístěné ve vybraných místech dané stezky budou infor-
movat nejen o místech s kostely zasvěcenými sv. Jakubovi, ale rovněž 
o mnohých zajímavých pamětihodnostech v okolí, které by mohly být 
dobrou inspirací pro podniknutí pouti i na jiná místa. Stezka by dále 
měla z Kasejovic pokračovat přes Rožmitál pod Třemšínem do Prahy. 
                                                                 Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 
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PASOVÁNÍ NA PRVŇÁKY 
  Zcela novou kulturní akci pro děti a rodiče zorganizovalo vede-

ní Mateřské školy v Kasejovicích v pátek 26. května v prostorách škol-
ní jídelny. Od patnácté hodiny zhlédly děti společně s rodiči pohádku O 

kohoutkovi a slepičce 
aneb Bez práce nejsou 
koláče v podání diva-
delního souboru Úsměv 
a poté potěšily svým 
pásmem básniček a 
písniček všechny pří-
tomné děti ze třídy 
„Vodníčků“ pod vede-
ním paní učitelky Ivany 
Ledvinové.   
          Během malé 
chvíle se pak členky 
souboru Úsměv promě-
nily v rytíře a dámu, 
kteří vyvolávali jednot-
livě  předškoláky a 
„pasovali“ je na  prv-
ňáčky. Každé dítě obdr-
želo šerpu se svým 
jménem a malý dáre-
ček. Slavnostní atmo-
sféra okouzlila nejen 
děti ,ale i rodiče.   -mr-  Josef Masec při pasování na prvňáčka 

Vystoupení dětí ze třídy „Vodníčků“                       Fota Vendula Hrachovcová 

KAREL IV.— CÍSAŘ Z BOŽÍ MILOSTI 
Ve středu 3.5. 2006 jsme se rozjeli dvěma autobusy do Prahy. Prv-

ní zastávka byla na zámku Zbraslav. Zde jsme zhlédli expozici asijské-
ho umění. Pozorně jsme vše prohlíželi, abychom ve škole mohli srov-
návat. Výstava na Pražském hradě se jmenovala Karel IV.—císař z 
Boží milosti  a některé z nás přímo okouzlila. Z bezprostřední blízkosti 
jsme obdivovali působivé obrazy nejvýznamnějších malířů našeho stře-
dověku—Mistra Theodorika, dvorního malíře Karla IV., a Mistra Vy-
šehradského. Každého asi upoutaly úžasné lipové a opukové madony a 
piety, zlacené relikviáře a plenáře, bohatě ilustrované breviáře a misály 
a vitráže. Opravdovým zážitkem bylo procházet výstavou v blízkosti 
paní učitelky Dvořákové, protože nám vše podrobně vysvětlila. Mezi 
výstavami jsme měli rozchod na Petřín, kde někteří z nás stihli navštívit 
známé   bludiště,   vyšlapat   na   rozhlednu  a ještě se občerstvit. V 
chrámu   svatého Víta nás  upoutala nádherná gotická okna s vitrážemi.   

Na 3. hradním nádvoří jsme 
zamávali právě projíždějícímu 
panu prezidentovi. V následné 
besedě jsme si uvědomili, jak 
dokonalou krásu dokázali 
vytvořit naši předkové v do-
bě, kdy Amerika „ještě nevě-
děla o světě“, a jakou vše-
strannou osobností byl Karel 
IV. A srovnání obou výstav ? 
V asijském umění převládají 
přírodní motivy, zatímco v 
gotickém umění náboženství. 
Nebýt křesťanství, neměl by 
svět co obdivovat.  

     Všem se výlet líbil a jsme moc rádi, že se 
paní učitelce Třískové podařilo zajistit vstupenky 
na tuto unikátní  kulturní akci.  

               Martina VODIČKOVÁ, VII. třída 

DEN DĚTÍ S LIŠKOU 
 Další úspěšnou akcí  Mateřské školy Kasejo-

vice byl Den dětí uspořádaný ve spolupráci se 
zástupkyní ČMSS a.s. Hanou Dlouhou.  

Ve středu 30. května vyrostl v odpoledních 
hodinách na zahrádce mateřské školy nafukovací 
hrad a poté sehrály děti společně s „liškou ČMSS“ 
krátkou scénu z pohádky Já koblížek, koblížek. 
Široký výběr soutěží, opékaní vuřtů a samozřejmě 
nafukovací hrad zaměstnal děti až  do pozdních 
odpoledních hodin.  Pro rodiče bylo zorganizované 
odpoledne dalším  příjemným vytržením z rychlé-
ho pracovního tempa.                                        -mr-          

Shora nafukovací hrad, dole děti soutěžící s liškou 
ČMSS a.s.                     Fota Vendula Hrachovcová 

Nakreslila Katka 
Šustrová ze VII. třídy 
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NA AKADEMII BYLI K VIDĚNÍ MACH A ŠEBESTOVÁ, TITANIK I KNÍŽE BRUNCVÍK 
Tradičně pestrý program přichystali mamin-

kám žáci a učitelé kasejovické školy v rámci tradiční 
akademie. Zajímavých vystoupení tu byla k vidění 
celá řada, ale zaujala určitě především „muzikálová“ 
kreace na motivy slavného amerického filmu o poto-
pení zaoceánské lodi Titanik. Přišly s ní dívky 
z druhého stupně z obnovené skupiny Crazy Girls 
pod vedením paní učitelky Miloslavy Třískové. Sou-
bor se zaměřuje na interpretaci anglických písní. 
V jejich podání na akademii letos zazněla také píseň 
On My Head, kterou doprovodily tanečním vystou-
pením. Zpestřením byla i výpravná dramatizace po-
věsti o knížeti Bruncvíkovi, kterou s dětmi z páté 
třídy secvičila paní učitelka Blanka Palečková i ver-
šovaná pohádka recitačního kroužku (4. třída) O ko-
houtkovi a slepičce. 

Svým vystoupením se na akademii blýskli 
také recitátoři, kteří letos opět dobyli slávu v soutěži 
interpretů poezie. Hned tři z nich Václav Zoubek, 
Vojtěch Fiala a Ana Masec nás reprezentovali mezi 
nejlepšími recitátory v kraji. Poslední jmenovaná 
dívenka ze čtvrté třídy se dokonce probojovala až do 
kola celostátního. 

Zpestřením letošního programu byla taneční 
skupina dívek z deváté třídy, které letos naposledy 
předvedly své taneční nadšení. Na pódium vyběhly 
coby roztleskávačky a bylo se na co dívat. Pan učitel 
Oldřich Ondrušek tento rok ve svém souboru Notič-
ka vycepoval k velmi slušnému vystoupení dokonce 
prvňáky, kterým letos opět sekundovaly děti  
z tanečního kroužku paní učitelky Ivy Zoubkové. Ty 
se na pódiu objevily ještě dvakrát, a to dokonce 
nejen s tanečním, ale i pěveckým vystoupením. Také 
nejmenší žáčci ze školy si pro maminky připravili 
přídavek v podobě úryvků z pohádkových písní. Na 
pódium je přivedla jejich třídní paní učitelka Dagmar 
Myšáková. Druháci pod vedením paní učitelky Vlas-
ty Zíkové provedli diváky celým kalendářním rokem 
v recitačním pásmu, třeťáci paní učitelky Šárky Vo-
celkové se převlékli za Macha a Šebestovou, country 
tanec byl k vidění v podání čtvrťáků paní učitelky 
Ivy Zoubkové. 

Žáci zabodovali v dopravní soutěži 
Za zdařilou lze považovat letošní účast naší školy 

v okresním kole dopravní soutěže mladých cyklistů 
pořádané jako každoročně v Blovicích. Právě druž-
stvo domácích závodníků bylo jediné, které dokázalo 
předčít naše starší žáky. Při výhodě, kterou blovic-
kým žákům tradičně skýtá domácí prostředí, je druhé 
místo pro naše reprezentanty opravdovým maximem. 
Úspěšná však byla i čtveřice mladších žáků, kteří při 
své první účasti v soutěži obsadili ve velké konku-
renci jedenácti základních škol z okresu třetí místo. 

Úspěšné týmy tvořili ve starší kategorii Veronika 
Hojsová (druhá v individuální soutěži), Lucie Hora-
lová, Jiří Fous a Vladimír Kučera. Mladší žáky re-
prezentovali Michaela Kuryluková, Adéla Krajčová, 
Vojtěch Fiala a Tomáš Houlík. Dodejme, že mladí 
cyklisté soutěží ve čtyřech disciplínách, jedné teore-
tické, test z pravidel silničního provozu, a třech prak-
tických, poskytování první pomoci, jízdě zručnosti 
na kole a jízdě na dopravním hřišti. 
                   Jiří VONDRUŠKA,  učitel ZŠ Kasejovice 

Vystoupení souboru Notička pod vedením pana učitele Oldřicha Ond-
ruška.                                                                                       Foto -jv-              

Recitující žáci druhé třídy                                                       foto -jv-   

Žáci druhého stupně při scéně o potopení Titaniku                  foto -jv-  
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PRO PŘÁTELE TENISU 
     Rádi Vás uvítáme na dvorci v Oselcích, který 
postavili před 20 lety místní nadšenci za pomoci 
obce a družstva a který byl i letos nově upraven. 
Protože zájem o hraní roste a rostou i náklady na 
provoz dvorce, rozhodli jsme se dát hraní, tak jako 
v loňském roce, určitý řád.  
1. Za jednorázové hraní zaplatí zájemce 40,- Kč 
za celý kurt. V případě dalších zájemců je hra ome-
zena na 1 ½ hodiny. 
2. Mládež do 15 let může po dohodě se správcem 
využívat tenisový dvorec zdarma, ale jen do sedm-
nácté hodiny. 
3. Permanentní vstupenka na celý rok stojí 300,- 
Kč a to na 1 ½ hodiny denně pro každého hráče. 
V případě, že si hráč platící permanentku přivede 
soupeře bez permanentky, zaplatí tento 20 Kč. Po 
dohodě se správcem je možno dobu 1 ½ h prodlou-
žit bez poplatku a to v případě, že nejsou další zá-
jemci. Z důvodu zvýšeného zájmu o víkendech je 
třeba se na tyto dny předem objednat u správce 
dvorce na telefonním čísle 371 595 230 nebo mobil 
606 169 967. 
4. Hráči, kteří  odpracovali na dvorci alespoň 5 

hodin, platí perma-
nentku 100,- Kč. 
Samozřejmostí je 
úprava dvorce kartá-
čem po skončení 
hry. 
       Dále Vás srdeč-
ně zveme na 14. 
ročník turnaje rekre-

ačních hráčů OSELCE OPEN 2006 a to počátkem 
srpna 2006. Podrobné informace zveřejníme 14 dní 
před zahájením turnaje.                                                                 
                                                                  TK Oselce  

Další již čtvrtý ročník oblíbeného závodu do-
mácích traktůrků, traktorů, a jiných samolezů 
proběhne ve středu 5.7.2006 (státní svátek) 
v Dožicích na hřišti. „Pro letošní ročník předpo-
kládáme účast kolem sta závodních strojů a 
dvou tisíc diváků“,  říká   starosta   pořádajícího 
SDH Dožice Bohumil Krejčí. 
      Závodí se na terénní trati u hřiště. Závod se je-
de dvoukolově na čas. Stroje jsou rozděleny do osmi 
kategorií, od nejednodušších s motocyklovým moto-
rem, přes opravdové perly s hydraulikou a poho-
nem všech kol, až po naleštěné pětadvacítky a vý-
konné moderní traktory současnosti. Mimo soutěž 
uvidíte i špičku techniky předváděnou generálním 
partnerem traktoriády společností Strom Praha a.s. 
dodavatelem techniky John Deere. První kolo star-
tuje v 11:00 hodin za každého počasí. Pro závodní-
ky jsou připraveny poháry, věcné ceny a pamětní 
plakety. Jeden z diváků si odnese dárkový balíček 
v hodnotě 500Kč.  
      Na hřišti je depo závodních strojů a zázemí pro 
diváky. Je připraveno občerstvení, atrakce pro děti 
a při nepřízni počasí velký vojenský stan. 

      Další informace, včetně fotografií 
z minulých ročníků, najdete na adrese  

http://www.traktoriada.cz/.  
Přijďte se podívat a uvidíte závody,  

na které se nedá zapomenout ! 

SVOZ PLASTŮ 

HRADIŠTĚ — na návsi u kontejneru na 
sklo 

BEZDĚKOV— u staré hasičské zbrojnice 
ZAHORČIČKY—u kontejneru na sklo 

Pytle se sešlapanými plasty odveze 
 v úterý 30. června 2006 svozové auto 

 firmy Rumpold 
 

POUZE PLASTOVÝ ODPAD ! 
 

Igelitové pytle na plastový odpad jsou  
k vyzvednutí zdarma na Obecním úřadě  
v Hradišti nebo u pana Nováka Bezděkov  
čp. 49 a u paní Bambasové Zahorčičky  

 

Do pondělí 29. června 2006 mohou  
občané obce Hradiště, Bezděkova a 

 Zahorčiček shromažďovat pytle  
s plastovými odpadem  
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  ZA FOTBALEM 
 S TJ SOKOL KASEJOVICE 

MUŽI NEDALI SOUPEŘŮM ŽÁDNÉ ŠANCE 
    S naprostým přehledem na hřišti propluli naši muži všemi utkáními 

v měsíci květnu i počátkem června. Bez jediné prohry si tak připsal tým pěk-
ných 15 bodů a do tabulky výsledky utkání: 7.5. Kasejovice-Nezbavětice 5:0;   
14.5. Losiná „B“-Kasejovice 2:6; 21.5. Kasejovice-Chlum 9:0; 28.5. Nekvaso-
vy-Kasejovice 2:8;  4.6. Kasejovice-Předenice 5:0. 

 DOROSTU CHYBÍ DOSTATEK  HRÁČŮ 
První utkání v květnu  (7.5.) sehráli  dorostenci venku se soupeřem 

z Merklína a přestože jejich výkony byly poměrně slušné a zápas se nesl 
v ryze bojovném tempu, měli nakonec více štěstí merklínští.  Zápas skončil 
4:3 a krom třech branek Karla Flandery, Zdeňka Rezka a Petra Kuryluka 
vstřelili naši ještě dvě nadějná břevna.  

Další zápas 13. května sehráli naši doma s týmem ze Stoda a z celkem 
průměrného utkání vzešel nakonec výsledek 1:0, kdy se spolu s týmem rado-
val ze vstřeleného gólu Martin Chára.   

Poslední utkání v květnu (21.5.) sehráli dorostenci, doplnění o žáky, 
opět venku a to s Chotěšovem. V první polovině vedli naši díky gólu Karla 
Flandery a zápas se odvíjel vcelku nadějně, i přestože soupeř stav později 
srovnal na 1:1. Bohužel dva nešťastně zinkasované góly v posledních dvou 
minutách nakonec definitivně zhatili naději alespoň na remízu. Do celkové 
tabulky si tak dorostenci v měsíci květnu připsali cenné 3 body. 

Ani počátek června nebyl dorostencům příznivě nakloněn, a tak první 
neděli v měsíci 4.6. opět prohráli se soupeřem ve Štěnovicích 2:1. V zápase 
skóroval z našich pouze Karel Flandera.   

ŽÁCI PROLOMILI TRADICI PROHRY VE SMOLIVCI  
A NAVÍC SE TĚŠÍ Z TITULU  PŘEBORNÍK OKRESU 

Jak již jsme se zmínili v minulém čísle Kasejovických novin, prvomájový 
zápas Kasejovice-Nepomuk (0:2) našim nevyšel. Negativní reakce trenérů 
zřejmě vyprovokovala žáky k maximálním výkonům o udržení první příčky 
v tabulce a hned 7. května svedli s Letinami na domácí půdě zápas 
s výsledkem 3:1. První gól vstřelil David Cicvárek a následné soupeřovo 
srovnání na 1:1 vyhecovalo  naše k dalším  dvěma gólům v podání Lukáše 
Kopřivy a Vaška Drnka. 

Důležitý zápas druhý den 8. května byl očekáván tak trochu s  obavami, 
protože se jednalo o soupeře druhého z tabulky a navíc nás Starý Smolivec 
v posledních letech doma vždy porazil. Trenéři nenechali však nic náhodě a 
týden předem  slíbili   žákům,   že v případě výhry našeho týmu, půjdou tre-
néři ze Smolivce domů pěšky a samozřejmě naopak. Lákavá nabídka 
v podobě pochodujících trenérů a žáků mávajících z autobusu zřejmě dodala 
týmu tolik bojovnosti, že hned v osmé minutě skóroval Martin Škyrta a v   
jedenácté  Láďa  Suda.   Soupeř   se   však  nevzdával   a   poločas    skončil   

za stavu 2:2. Ve druhé polovině  v osmatřicáté 
minutě proměnil svoji šanci v gól David Cicvá-
rek a byli jsme zpět ve vedení. Čtyřicátá sed-
má minuta však přinesla vyrovnání a náš tým 
měl o to větší důvod zabrat. Výsledky snažení 
se dostavily hned v padesáté minutě gólem 
Honzy Maška a v padesáté páté minutě  
dobře mířenou střelou Vaška Jakubčíka. Zby-
tek zápasu se nesl v ryze obranném duchu a 
naši se nakonec radovali spolu s houfem ka-
sejovických fanoušků z výsledku Smolivec–
Kasejovice 3:5. Nekonečná radost 
z prolomené tradice smoliveckých proher na-
konec obměkčila tým žáků natolik, že  nechali  
trenéry přejít jen přes ves a zbytek pěší turisti-
ky jim velkoryse odpustili.      

Další   zápas 14. května ve Zdemyslicích 
byl již o krok snazší. Přestože naši v první 
minutě inkasovali, zbytek zápasu nedali sou-
peři žádné šance. Díky gólům Vaška Drnka, 
Martina Škyrty (3), Matěje Topinky a Lukáše 
Kopřivy odcházel tým do kabin jako vítěz za 
stavu Zdemyslice–Kasejovice 1:6.     

Kus poctivě odvedené práce udržel naše 
na prvním místě ve skupině „B“ okresního 
přeboru starších žáků. Dále mohli již jen čekat 
na vítěze skupiny A, kterým se stal nakonec 
Stod. Dle pravidel sehrají vítězové skupiny A a 
B pohárovým systémem dva finálové zápasy,  
z nichž vyjde přeborník okresu.  

První zápas byl sehrán 27. května na hřiš-
ti soupeře ve Stodě. Do zápasu nastoupili 
hráči zodpovědně a od počátku dali na radu 
trenérů hrát do těla. V prvním poločase skóro-
val David Cicvárek. Do druhého šli naši 
s obavami, že bude soupeř tlačit,  ale hned 
v začátku dali branku opět díky Davidu Cicvár-
kovi a stav udrželi. Cenné góly z hřiště soupe-
ře byly doma Stod-Kasejovice  0:2. 

Rozhodující zápas sehráli naši doma 4. 
června. První gól do brány soupeře vstřelil v 
osmé minutě David Cicvárek hlavou za asis-
tence Martina Škyrty. Poté soupeř vyrovnal, 
ale naši se nenechali rozhodit a ještě ve dva-
cáté třetí minutě skóroval Vašek Drnek. 
(dokončení na str. 10)   

Vpravo s číslem 9 Lukáš Kopřiva po rohovém kopu při zápase se Smolivcem   

    Foto -mr- 



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Obecní   úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149 fax  371 595 100, e-mail: ou.kasejovice-sluzby@blatna.net Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 
006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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Inzerce … 
 Prodám přístroj BIOMAG LAGU-
NA — magnetoterapie, léčebné účin-
ky nízkofrekvenčního pulzního mag-
netického pole. Možnost prohlédnout 
na internetu — www.BIOMAG.cz . 
Kupní cena nového přístroje 29 975,- 
- nyní prodejní cena 22 000 Kč. Te-
lefon 371 595 694 večer 

———————————————– 
 Prodám levně skládací jízdní kolo. 
Telefon 603 253 319 

——————————————— 
 Prodám zahradu 407 m2, studna na 
pozemku, cena 60 tis. Kč — při 
rychlém jednání 50 tis. Kč. Tel. 723 
467 756 

-———————————————  
 Prodám thuje, výška 50-60 cm i 
větší množství. Kus 35 Kč. Kontakt 
604 508 777 mezi 8-19.00 h 

———————————————-- 
Hledám paní na hlídání chlapce 2,5  
roku starého. Tel. 732 250 037 

LADISLAV  
KRATOCHVÍL 
FIRMA EKO  

oznamuje zahájení  
provozu  

 

VÝKUPU ŽELEZA A  
BAREVNÝCH KOVŮ 

 

každé úterý  
15.00-16.00h 

 

železo 1,20/kg 
těžké železo 2,- Kč/kg 

OD KVĚTNA 
Tel. 777 235 234 

KAREL BREJCHA 
nabízí služby v oboru 

INSTALATÉR -  
TOPENÁŘ 

TEL. 602 957 231 
KASEJOVICE 

VEŠKERÉ STAVEBNÍ 
 PRÁCE 

DLAŽBY A OBKLADY 
JAROSLAV POKORNÝ 

Tel. 604  897 482  

    MOTOCENTRUM   
prodej, servis, půjčovna skútrů a čtyřkolek 
POLE 36, 388 01  Blatná    

                                       
    Otevírací doba:    tel. 602 452 604, 383 491 127                     
       po-so: 9-17          www.motocentrumzofi.cz 
Nejlevnější čtyřkolky               Cena        Skútry Baotian modely 2006            Cena 
ARV Gorilla 50 ccm, SPZ          17 990,-      Baotian QT9 50 CC, 50 ccm, SPZ     25 900,- 
ATV Gorilla 70 ccm, SPZ           39 990,-     Baotian QT7 50 CC, 50 ccm, SPZ     28 900,- 
ATV Gorilla 110 ccm, SPZ         44 990,-     Baotian QT11 Retro, 50 ccm, SPZ    25 900,- 
ATV Gorilla 200 ccm, SPZ         54 990,-     Baotian BT 125 T-2, 125 ccm, SPZ    35 900,- 
4-Cross 200 HT  užitk. stroj       99 900,-     Lifan Monkey 50 cc, 50 cm, SPZ      21 900,- 

Půjčovna čtyřkolek  půjčovné od 150,- Kč 

dokončení za str. 9    ZA FOTBALEM S TJ SOKOL KASEJOVICE   
Konečnou tečkou v zápase byl gól Matěje Topinky, který našim definitivně udělil titul 
„Přeborník okresu“.  Nyní zůstává na vedení týmu rozhodnout, zda na podzim postoupí-
me do kraje nebo zůstaneme  nadále v okresních vodách.                           

  PŘÍPRAVKA SI V KVĚTNU PŘIŠLA NA BODY 
Tým přípravky zahájil měsíc květen (5.5.) remízou s Merklínem na hřišti soupeře. 

Přestože v prvním poločase naši prohrávali 2:0, ve druhém zásluhou Patrika Pružince 
dorovnali jednou ze hry a podruhé z trestného kopu. 

Utkání doma 13. května se soupeřem z Chotěšova odstartovali naši v první minutě 
gólem Jana Šimůnka a pak v desáté gólem Cristiana Bradiceana a ve dvacáté gólem 
Karla Solara. Ve stejném rázu se nesl i průběh druhého poločasu, kdy svoji šanci v gól 
proměnil hlavičkou Pavel Solar  a další branky do sítě soupeře přidali opět Jan Šimůnek 
a Christian Bradicean. Lví podíl na vítězství měl i Jakub Chaloupka, který přihrával na 
pět gólů tohoto zápasu - Kasejovice–Chotěšov 6:0. 

Výkony našich se v následujícím zápase (19.5.) se Štěnovicemi uchýlily opět 
k průměrnosti a přestože si naši vypracovali během hry spoustu šancí, proměnili ve 
finále jenom tři. K vítězství Štěnovice-Kasejovice (0:3) přispěli svými brankami Karel 
Solar, Patrik Pružinec, Stephan Weise. 

Předposlední  květnový zápas (27.5) měli naši sehrát na domácí půdě se Vstiší, ale 
soupeř se nedostavil, a tak získala přípravka tři body kontumačně. Zato závěr  měsíce 
nepřinesl přípravce v Chlumčanech (31.5.) žádné body. Přestože naši proměnili dvě 
šance v gól díky Patriku Pružincovi a Stephanu Weise, na soupeřovo pět branek to ne-
stačilo  Chlumčany—Kasejovice 5:2.                                                                            -mr- 

Pohár „Přeborník okresu“ převzal z rukou předsedy  ČMFS PJ Josefa Brauna Matěj Topinka     


