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

Z obsahu ……... 
 Koncert v synagoze v Kasejovicích 
 Pouťové oslavy v Oselcích  
 Program  letního kina na srpen  
 Program cesta 
 Sokolové naposledy v Bernarticích 

    Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 11.9. 
2006. Příjem příspěvků do č.  9/2006 KN  je do  
28.8.  2006                                                            -rkn- 

 

V ČERVENCI OŽILY  
DOŽICE TRAKTORIÁDOU 

 Již čtvrtý ročník terénního závodu domácích traktůrků, 
přibližovadel a traktorů tovární výroby uspořádal Sbor dobro-
volných hasičů Dožice ve středu 5. července. Za obrovského 
zájmu diváků, kterých přišlo téměř 2500, se o hodnotné ceny 
utkalo 72 jezdců na 65 traktorech. Z původního „hecování, kdo 
má lepší traktor“, se tak Dožická traktoriáda stala jedním 
z největších podobných podniků v ČR.     (pokračování na str. 3 ) 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 
 KE ŠKOLE MUSÍ BÝT V SOULADU 

S PODMÍNKAMI OBYTNÉ ZÓNY 
Před několika týdny začala poměrně rozsáh-

lá rekonstrukce komunikace ke škole spojující 
školní areál se silnicí I/20. Tomu, aby stavební prá-
ce na této silnici mohly být vůbec započaty, před-
cházela dlouhá jednání s dopravním inspektorátem 
Policie České republiky a dalšími zainteresovanými 
orgány. Přibližně deset let upozorňovala policie na 
naprosto nevyhovující stav ve značení místních 
komunikací. Z toho důvodu již před pěti lety došlo 
v tomto směru ke změně, která vedla k označení 
daných lokalit jako tzv. obytné zóny. 

Na základě rozhodnutí Policie České republiky 
byla jako obytná zóna označena rovněž komunikace 
vedoucí od školy na hlavní silnici. V této lokalitě je 
obytná zóna zcela na místě, neboť každý den se zde 
pohybuje mnoho dětí a je nezbytné zajistit tímto způ-
sobem jejich bezpečnost.         (pokračování na str. 3) 

VYHLÁŠENÍ VESNICE ROKU 2006 
 V KASEJOVICÍCH 

Obecní úřad Kasejovice zve širokou veřejnost 

18. srpna 2006 od 14.00 hodin 
 do sálu AGROCHOV Kasejovice-Smolivec a.s.  

v Kasejovicích  
na TANEČNÍ VESELICI  

u příležitosti vyhlášení krajského kola soutěže 

Vesnice roku 2006 

Účastník Dožické traktoriády v terénu.                           Foto Jiří Beroušek  

OBYTNÁ ZÓNA MUSÍ 
 SPLŇOVAT MNOHO PRAVIDEL 

 Komunikace v obytné zóně musí splňovat 
jiné požadavky než běžná silnice. Proto není možné 
provést její rekonstrukci klasickým způsobem, tj. 
nechat strhnout starý povrch, zabudovat obrubní-
ky, položit „asfaltový koberec“ a vydláždit chodní-
ky. Pokud je lokalita, kterou prochází zmiňovaná 
silnice, definována jako obytná zóna, musí splňovat 
parametry stanovené platnými vyhláškami. 

Každá obytná zóna je řádně označena značka-
mi „Obytná zóna“ a „Konec obytné zóny“. Je na  ní 
smíšený provoz, tzn., že její všichni uživatelé – řidiči 
motorových vozidel, cyklisti a chodci sdílejí společný 
dopravní prostor s preferencí pěšího provozu. Obytná 
zóna je na jedné výškové úrovni, šířka dopravního 
pruhu musí být minimálně 3,5 metrů a vozidla zde 
musí jezdit omezenou rychlostí, což je zajištěno např. 
zúženími či zpomalovacími prahy. Je zde vyloučena 
zbytná doprava a nemá se zde vyskytovat žádný ob-
jekt, který by vyžadoval obsluhu rozměrnějšími vozi-
dly, než jsou vozidla pro svoz odpadků. 
                                                  (pokračování na str. 3)  
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Usnesení ze 47. schůze 
 Rady obce Kasejovice  

konané dne 14.června  2006  
RADA OBCE KASEJOVICE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
 - zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce 
Kasejovice za r. 2005 
 - zprávu    finančního    výboru   o   provedené    kontrole    hos-
podaření  za rok 2005 v  Mateřské  a  Základní  škole  Kasejovi-
ce  a  o provedené kontrole hospodaření za  období  1-3/2006 
- žádost Mateřské školy Kasejovice o navýšení rozpočtu na rok 
2006 o 30 tis Kč 
- podnikatelský záměr  fi  Vatec  Elektronic  na  umístění  větrné  
elektrárny  v  okolí  Kasejovic 
SOUHLASÍ: 
- se závěrečným účtem Obce Kasejovice za rok 2005 
- s inventarizací majetku obce k 31. 12. 2005 
- s datem a místem jednání Zastupitelstva obce Kasejovice 26.6. 
2006 ve 20.00 h v kulturním zařízení v Řesanicích 
 SCHVÁLILA:    
- výsledky hospodaření v Základní a Mateřské škole Kasejovice 
za rok 2005 
- inventarizaci   hmotného   a   nehmotného  majetku  k  31.12.  
2005  v  Mateřské   a   Základní škole Kasejovice   
- inventarizaci   závazků   (dokladovou inventarizaci) v Mateřské  
a  Základní  škole   Kasejovice k 31.12. 2005 
- inventarizaci  pokladní  hotovosti  a cenin za rok 2005 
v Mateřské a Základní škole Kasejovice 
- hospodaření s fondy za rok 2005 v Základní a Mateřské škole 
Kasejovice 
 - rozdělení zisku za rok 2005 v Mateřské a Základní škole Ka-
sejovice 20% do fondu  odměn a 80% do rezervního fondu 
- návrh  na  vyřazení  dlouhodobého  hmotného  majetku  a  pře-
vedení  majetku  zpět  zřizovateli dle soupisu  
- vzdělávání a stravování dětí cizinců za stejných podmínek jako 
mají ostatní děti 
- financování údržbáře v Mateřské škole Kasejovice z příspěvku 
na provoz 
- žádost paní Davídkové, bytem Újezd o přidělení bytu v DPS 
Kasejovice 
- žádost  pana  Pavla  Lehečky o prodloužení nájemní smlouvy 
na byt ve zdravotním  středisku a to do 31.12. 2006 
- program jednání Zastupitelstva obce Kasejovice 

Usnesení  Zastupitelstva  
obce Kasejovice konaného 

dne 26.června 2006 

kroužku dorostu  ve výši  8 000 Kč s tím, že čerpání pří-
spěvku bude doloženo účtenkami 
- žádost   TJ  Sokol  Kasejovice o příspěvek na uspořádá-
ní fotbalového turnaje starších žáků  a  starší  přípravky  
ve výši 5 000 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude dolo-
ženo  účtenkami 
- žádost  ČČK Kasejovice o  příspěvek  na  uspořádání  
maškarního bálu pro děti v Kasejovicích a  provoz  orga-
nizace  ve výši  3 000  Kč  s  tím,  že  čerpání  příspěvku  
bude doloženo   účtenkami 
- žádost   Milana   Šmída  ml. o  příspěvek  na uspořádání  
nohejbalového turnaje „Memoriál Josefa  Smrčky“  v 
Podhůří  ve  výši  1 500 Kč s  tím,  že čerpání  příspěvku 
bude  doloženo účtenkami 
- žádost  JSDH  Kasejovice  o provoz kroužku mladých 
hasičů ve výši 5 000 Kč s tím, že čerpání příspěvku bude 
doloženo účtenkami 
- žádost SDH Kasejovice o příspěvek ve výši 3 000 Kč 
na uspořádání pouťového turnaje v kopané v Kladrubcích 
s tím, že čerpání bude doloženo účtenkami 
-  žádost pana  Petra  Chaloupky  o  pořádání   pouťového   
turnaje v  petanque a  uspořádání hudebního večera 
„Kasejovický music fest“ v letním kině 
- umístění   loga   „Tato   akce   je   finančně   podpořena  
obcí  Kasejovice“ v případě čerpání příspěvku nad 3 000 
z Programu přímé podpory neziskových organizací 

Usnesení ze 48. schůze 
 Rady obce Kasejovice  

konané dne 21.července 2006  
RADA OBCE KASEJOVICE 
BERE NA VĚDOMÍ: 
- žádost p.  Milana Šťastného o příspěvek na motokrosový sport 
- žádost o vyjádření k záměru výstavby základnové stanice v k. 
ú. Podhůří 
SCHVÁLILA:    
- žádost  TJ  Sokol  Kasejovice o  příspěvek  na  provoz fotbalo-
vého  kroužku  starších žáků ve výši 9 500 Kč s tím, že čerpání 
příspěvku bude doloženo účtenkami 
- žádost  TJ Sokol Kasejovice o  příspěvek  na  provoz fotbalové-
ho  kroužku   starší přípravky ve výši 9 500 Kč  s tím, že čerpání   
příspěvku bude doloženo účtenkami 
- žádost TJ Sokol  Kasejovice o příspěvek na provoz fotbalového  

Zastupitelstvo obce Kasejovice: 
 A.   s c h v a l u j e : 
 - závěrečný  účet  Obce   Kasejovice  za  rok 2005 bez  
výhrad  
- inventarizaci majetku obce k 31.12. 2005 
- první  změny  v  rozpočtu  obce  Kasejovice 
- žádost k předsedovi Poslanecké sněmovny o statut měs-
ta pro obec Kasejovice na  základě § 3 odst.3 zákon 
128//2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- přísedící  u  Okresního  soudu  Plzeň-jih  paní  Jindřišku 
Šmídovou, bytem Podhůří  čp. 2 
- záměr odprodeje části pozemku v k. ú. Řesanice – parc. 
č. 1212/1 
- odprodej pozemku st. parc. č. 699 o výměře 129 m2 v k. 
ú. Kasejovice   za   cenu  50Kč/m2  
 - odkoupení pozemku (pod obecní studnou) v Přebudově 
č. parc. 316 o výměře 24  m2 
- odkoupení   pozemku  v Řesanicích  č. parc. 106 (umělá 
vodní nádrž) a parc. č. 126 (rybník) 
- smlouvu o spolupráci a  přátelství mezi obcí Kasejovice  
a obcí  Gernik v Rumunsku 
- podání žádosti na SUS Starý Plzenec o opravu silnice 
v Kladrubcích a Újezdu 
 B.   b e r e   n a   v ě d o m í : 
 - zprávu o činnosti rady obce za období od 23.3. 2006 do 
26.6. 2006 
- zprávu finančního výboru 
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ka-
sejovice za rok 2005 
- podnikatelský záměr fi Vatec Elektronic 
- zprávu finančního úřadu o kontrole čerpání finančních 
prostředků z Ministerstva  financí na investiční akci „II. 
etapa rekonstrukce základní školy“                          -rkn- 
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dokončení ze str. 1  

V ČERVENCI OŽILY  
DOŽICE TRAKTORIÁDOU 

A jak se závodí? „Traktory jsou rozděleny do kate-
gorií podle provedení. Každý traktor jede dvě kola, časy 
se sečtou a nejrychlejší vyhrává,“  říká starosta dobrovol-
ných hasičů Bohumil Krejčí a dodává: „Letos jsme také 
hodnotili nejrychlejší ženu, no a hlavní cenu si odnesl 
majitel toho nej-traktoru, kterému dalo svůj hlas nejvíce 
diváků.“ 

Postaráno bylo i o občerstvení a zábavu dětí. Ná-
vštěvníci si také mohli prohlédnout vystavovanou nejmo-
dernější zemědělskou techniku a nové terénní automobily.  

Výsledky a další informace najdete na internetové 
a d r e s e  h t t p : / w w w . t r a k t o r i a d a . c z . 
Letošní ročník se opravdu povedl, a tak motto pořadatelů 
„Dožická traktoriáda – závody,  na které se nedá zapome-
nout,“ určitě platí.                                   Václav BLOVSKÝ 

dokončení ze str. 1 
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 

 KE ŠKOLE MUSÍ BÝT V SOULADU 
S PODMÍNKAMI OBYTNÉ ZÓNY 

Při zpracování projektové dokumentace, které začalo již před 
dvěma lety, bylo nutné respektovat nejen policií vydané roz-
hodnutí, ale i další nařízení dotčených orgánů a vyhlášky, které 
zcela přesně definují, co vše musí splňovat obytná zóna. Silni-
ce, která prochází tzv. obytnou zónou musí být na svém začátku 
i konci označena dopravní značkou „obytná zóna“. Dopravní 
prostor, který je v tomto případě společný pro motoristy, pěší i 
cyklisty, musí mít šířku minimálně 3,5 metrů. V technických 
podmínkách se dále uvádí, že po padesáti metrech jsou místa 
pro vyhýbání se automobilů. Maximální povolená rychlost 
v obytné zóně je 20 kilometrů za hodinu, je zde povoleno hraní 
dětí, což je také vyznačeno na dopravní značce. Ve výše zmíně-
ném prostoru jsou po padesáti metrech zpomalovací prahy, 
nejsou zde chodníky a parkování je povoleno pouze na vyzna-
čených parkovacích plochách. 

V současné době je na křižovatce před školou a směrem 
od synagogy komunikace zúžená. Jedná se o tzv. hrdlo, které je 
zde na základě vyjádření projektanta zcela úmyslné, neboť řidi-
če to nutí zpomalit. Je prokázáno, že široký dopravní prostor 
svádí řidiče jet vyšší rychlostí, kdežto užší prostor psychologic-
ky působí na řidiče a nutí je jezdit pomaleji. 

K tomu, abychom získali stavební povolení, musel pro-
jektant zpracovat projekt, který splňoval veškeré výše uvedené 
požadavky. Jenom tak mohla Policie České republiky a další 
instituce souhlasit s vydáním stavebního povolení, bez něhož 
by Obec Kasejovice nemohla podat žádost o dotaci, kterou od 
Plzeňského kraje na rekonstrukci této komunikace získala 
v celkové výši  1 655 000 korun a bez kterého by nebylo možné 
dodavatelskou firmou zahájit stavební práce.                          

                 Marie ČÁPOVÁ, starostka Obce Kasejovice 

dokončení ze str. 1 
OBYTNÁ ZÓNA MUSÍ SPLŇOVAT 

MNOHO PRAVIDEL 
Motoristé projíždějící obytnou zónou mohou jet 

maximální rychlostí 20 km/hod. Musí dbát zvýšené ohle-
duplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. V případě 
nutnosti má vozidlo povinnost zastavit. Vozidlům jedou-
cím v protisměru musí umožnit průjezd využíváním plo-
chy pro vyhýbání se vozidel. Stání veškerých automobilů 
je dovoleno výhradně na místech označených jako parko-
viště. 

Ostatní uživatelé obytné zóny – chodci, ji mohou 
využívat v celé její šířce. Dětem jsou povoleny hry přímo 
v jejím dopravním prostoru, přičemž platí, že děti a chod-
ci musí vozidlům umožnit jízdu. 

Cílem obytné zóny, pro kterou je zcela přesně spe-
cifikována organizace dopravy v jejím prostoru, je odradit 
všechna ostatní vozidla od zbytečného průjezdu obytným 
souborem.                                                                      -lfš- 

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 . 

P O D Ě K O V Á N Í 
Obecní úřad Kasejovice a Sbor 

 dobrovolných hasičů Řesanice děkuje 
 panu Jiřímu Hájkovi z Řesanic 

 za práce na  vnitřní rekonstrukci  
kulturního zařízení v Řesanicích.  

HUDBA V SYNAGOGÁCH 
PLZEŇSKÉHO REGIONU  

V. ročník 

Program: 
J. M. Leclair: Sonáta pro 2 housle e moll 
G. Ph. Telemann: Allegro z Kanonické sonáty G dur 
J. Boulogne-Chevalier de Saint George: Sonata B dur                      
M. Vilímec: Bachaniniana 
Ä. Dvořák: Gavota 
E. Elgar: Salut d´ amour op. 12 
N. Paganini: Caprice č. 13 
G. Klein: Smyčcové trio III. Molto vivace 
L. Spohr: Duo concertante D dur 
 
 Vstupné: 70 Kč             Distribuce vstupenek: Obec Kasejovice 

          Telefon 371 595 100   ou.kasejovice@blatna.net 

SYNAGOGA KASEJOVICE 
  20.8. 2006                     17.00 hodin 

Tre Violini 
Miroslav Vilímec, Jitka Nováková, Libor Vilímec  

housle    
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NAROZENINY  V ČERVENCI OSLAVILI  
86 let Anna NOVÁKOVÁ Bezděkov 
85 let Karel FEJT Kasejovice 
84 let Anna FAMĚROVÁ Řesanice 
  Anna ČÁPOVÁ Kasejovice 
83 let Jarmila SEDLÁČKOVÁ Kasejovice 
79 let Bohuslav SLANEC Kasejovice 
  Marie VIKTOROVÁ Kasejovice 
  Anna VÁLKOVÁ Újezd 
78 let Marie VĚTROVCOVÁ Nezdřev 
  Josef DRASKÝ Radošice 
77 let Helena ŠTĚPÁNKOVÁ Dožice 
76 let Marie POHANKOVÁ Kasejovice 
  Miluše BLÁHOVÁ Hradiště 
75 let Blažena SUDOVÁ Bezděkov 
  Marie KUSTOVÁ Mladý Smolivec 
  Miloslav MAROUŠ Dožice 
74 let Anna KLAINOVÁ Kasejovice 
  Anna TINTĚROVÁ Řesanice 
73 let Bohumil ŠOLLE Zahorčičky 
71 let Libuše ILLOVÁ Budislavice 
  Miloslava ŠÍMOVÁ Mladý Smolivec 
  Růžena TOUFAROVÁ Dožice 
70 let Marie POJEROVÁ Dožice 
  Věra SLAVÍČKOVÁ Starý Smolivec 
65 let Květoslava HLAVSOVÁ Kasejovice  
  Vojtěch KOTYZA Hradiště  
  Jana ARNOŠTOVÁ Dožice 
60 let Václav VRÁTNÍK Kasejovice 
  Anna SUCHÁNKOVÁ Kasejovice 
  Helena SOUKUPOVÁ Kasejovice 
  Karel CHALOUPKA Nezdřev 
  Jan LEDERBUCH Mladý Smolivec 
  František TROCH Mladý Smolivec 

NAROZENINY  V SRPNU OSLAVÍ   
86 let Josef SPOUR Mladý Smolivec 
85 let Václav ČÁP Kasejovice 
84 let Vlasta MAJEROVÁ Kasejovice 
83 let Bohuslav KADLEC Oselce 
  Vlasta ŠANTRUČKOVÁ Oselce 
82 let Jaroslava ŠAMPALÍKOVÁ Starý Smolivec 
81 let Margit JANDOVÁ Oselce 
80 let Ludmila NOVOTNÁ Kasejovice 
  Marie KOVAŘÍKOVÁ Budislavice  
79 let Václav BLÁHA Budislavice 
78 let Vlasta SKUHRAVÁ Kasejovice 
  Karel PEŠL Kasejovice 
77 let Marie LEDVINOVÁ Kasejovice 
  Vladislav KVĚTOŇ Starý Smolivec 
  Václav KEC Dožice 
75 let Marie BEHENSKÁ Řesanice   
74 let Božena KOVÁŘOVÁ Kasejovice 
  Marie KLÁSKOVÁ Nová Ves 
73 let Božena ŠAMPALÍKOVÁ Kasejovice 
  Josef SKUHRAVÝ Starý Smolivec 
72 let Marie MOURKOVÁ Kasejovice 
  Zdeněk KILIAN Kasejovice 
65 let Ludmila MAŠKOVÁ Kasejovice 
  Jan MATOUŠEK Kasejovice 

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 
Marie HOLUBOVÁ, Hradiště 

narozena 1929, zemřela 30.5. 2006 
Luděk HŮLKA, Kasejovice 

narozen 1929, zemřel 11.6. 2006 
Miloslav KRÝDA, Újezd 

narozen 1935, zemřel 17.6. 2006 
Marie ŠUSTROVÁ, Radošice 

narozena  1915, zemřela 11.7. 2006 
Blažena MALÁ, Starý Smolivec 

narozena 1922, zemřela 18.7.2006 
Jana SKALOVÁ, Oselce 

narozena 1.4. 1912, zemřela 20.7. 2006 
Štěpán BREJCHA, Starý Smolivec 
narozen 1929, zemřel 26.7. 2006 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Nikola ŠILHAVÁ,  Kasejovice 

narozena 3.6. 2006 
Žaneta CHVÁTALOVÁ, Hradiště 

narozena 12.6. 2006 
Michaela DOUBKOVÁ, Radošice 

narozena 28.6. 2006 

Zlatou svatbu oslavili 4.srpna 2006 
manželé Václav Krejčí a Marie  Krejčová  

z Dožic 
Srdečně blahopřejeme ! 

65 let Marie SEDLÁČKOVÁ      Mladý Smolivec 
  Božena BREJCHOVÁ        Kotouň 
  Růžena RAŠKOVÁ             Oselce 
60 let Helena BENEŠOVÁ           Polánka 
  Daniela GOTTFRIEDOVÁ  Radošice 

B l a h o p ř e j e m e   ! ! !  

Průvodce po Kasejovicku 
       Počátkem července 2006 
vydal Mikroregion  Nepo-
mucko brožuru Průvodce po 
Kasejovicku, kterou v rámci 
Projektu sv. Jan Nepomucký 
— rozvoj cestovního ruchu na 
Nepomucku zpracovala Mgr. 
Štěpánka Löffelmannová z 
Kasejovic a spolufinancoval 
Plzeňský kraj a Evropská 
unie.  
     Tato informační a propagač-
ní brožura o rozměru 11x16 cm  

soustřeďuje krom polohopisných a správních údajů, také  
historii Kasejovic a blízkého okolí a kulturní a historické 
památky včetně fotografií.   

Turistický průvodce po Kasejovicku lze zakoupit na 
Obecním úřadě v Kasejovicích za cenu 29 Kč.         -rkn-      



 

 

           LETNÍ KINO 
 
  

   
  www.kasejovice.filmak.cz 

 

 Program na  SRPEN 2006 
 Začátky projekcí ve 21:30 hodin, vstupné 80 Kč  
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UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA 
VELKÁ BRITÁNIE * KOMEDIE * 103MIN * TITULKY 
* Dobromyslný farář Walter (Rowan Atkinson) je natolik 
zaneprázdněn psaním dokonalého kázání, že si ani nevšímá 
laškování své ženy s instruktorem golfu Lancem (Patrick 
Swayze). Dokonce ani neregistruje, že jeho dcera Holly má 
každý týden jiného kluka a že jeho syn je obětním berán-
kem školních rváčů. Vše se změní teprve s příchodem nové 
hospodyně, milé Grace (Maggie Smith). 
ÚČATNÍCI ZÁJEZDU  
ČR * KOMEDIE * 113 MIN * TITULKY* Podle bestsel-
leru Michale Viewega natočil debutující Jiří Vejdělek letní 
komedii o autobuse plném výletníků a jejich dovolené v 
Itálii. 
ŠIFRA MISTRA LEONARDA 
USA * KRIMI * 148 MIN * Harvardský profesor symbolo-
logie se spolu s francouzskou kryptoložkou vydávají po 
stopách tajemství, které může změnit minimálně dějiny 
církve… Adaptaci románu Dana Browna natočil Rona Ho-
ward.  
3:15 ZEMŘEŠ 
USA * HOROR * 90 MIN * TITULKY * Od tvůrců 
Texaského masakru motorovou pilou * Horor o rodině, 
která se nastěhovala do domu prostoupeného démonickou 
silou, v němž se odehrála šestinásobná vražda.   
SUPERMAN  SE VRACÍ 
USA*DOBRODRUŽNÝ* 154 MIN * TITULKY * Hrdina 
z planety Krypton se po dlouhé nepřítomnosti vrací .. Co 
ho čeká ? 
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR 
USA*RODINNÝ * 150 MIN*ČESKÝ DABING * Zfilmo-
vání čtvrtého dílu dobrodružství čarodějnického učně 
Harryho Pottera dostal za úkol režisér Mike Newell. Pod 
jeho vedením se uskuteční dramatického klání tří škol, v 
němž se objeví spousta fantastických bytostí, draky počína-
je a podvodními lidmi konče.    
RAFŤÁCI 
ČR*KOMEDIE*104 MIN* Letní teenagerovská komedie 
režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v 
hlavních rolích.  
AUTO 
USA*ANIMOVANÁ KOMEDIE* 116 MIN* ČESKÝ 
DABING * Když se začínající, avšak velmi ambiciózní 
závodní auto Blesk MCQueen, během cesty na velkolepý 
šampionát Zlatý píst neočekávaně zatoulá  do ospalé Kar-
danové Lhoty u Silnice 66, naučí se, že opravdová radost 
ze života se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestě k ní.  
POSEIDON 
USA*DOBRODRUŽNÝ*100MIN*TITULKY* Wolfgang 
Petersen vyslal po čtyřiatřiceti letech znovu na moře par-
ník, který nikdy neměl doplout k cíli… Remake známého 
katastrofického filmu Dobrodružství Poseidonu. Hrají Kurt 
Russel a další.     

 9. 
úterý 

 
 
 
 
 
 

11. 
pátek 

 
 
 

12. 
sobota 

 
 
 

19. 
sobota 

 
 
 

21. 
pondělí 

 
 

23. 
středa 

 
 
 
 

25. 
pátek 

 
 

26. 
sobota 
 
 
 
 

 

29. 
úterý 

(pokračování z minulého čísla)   II. 
Pošta, poslové a listonoši  

V roce 1720 bylo v Čechách  47 poštovních 
stanic. V r.1740 jich bylo 87. Mezi nimi i dědič-
ná pošta zelenohorská založená D.Táborským. 
Po něm se vystřídali jako poštmistři J.Táborský, 
J.Bittner, J.Claudius a Ignác Danner, který ji po 
otevření železniční trati Plzeň - České Budějovi-
ce přemístil do Nepomuku, do ulice Kostelní. 
Dalším poštmistrem byl jmenován Felix Dan-
ner, který zemřel r.1923. Jeho potomci přepra-
vovali navíc ve své režii veškeré zásilky mezi 
železniční stanicí a poštovním úřadem ještě 
dlouho po druhé světové válce. 
 Významnější zásahy do poštovnictví 
byly zaznamenány v době tereziánské. Forma-
nům bylo zakázáno konkurovat královské poště. 
Nesměli žádné listovní ani jiné zásilky doručo-
vat. V dopravě osob byla od r. 1785 zavedena 
policejní evidence cestujících. 
 Nová éra poštovnictví nastala až v 19. 
století, když vrchní poštovní správa v Praze 
(zřízená r.1829) byla od 1.3. 1850 nahrazena 
ředitelstvím pošt. Podléhalo ministerstvu obcho-
du ve Vídni.  
 V té době se  české poštovní úřady stále 
opíraly o funkční poštovní přepřažní stanice s 
vozy a koňmi. Na nich spočívala přeprava poš-
tovních zásilek i cestujících do míst určení. Byla 
to doba poštovních dostavníků - lehkých kry-
tých vozů vhodných k přepravě pošty a osmi až 
dvanácti cestujících. Hlavní síť císařských silnic 
byla již dobudována, cestování se poněkud zlep-
šilo. Uvíznutí v močálech neupravených cest 
bylo zažehnáno. 
 Trať z Prahy do Vídně bývala projížděna 
za 37 hodin i s přestávkami na jídlo. Občerstve-
ní pasažerů bylo zahrnuto ve vybíraném jízd-
ném. Výměna koní byla stanovena ve dne na 10 
minut, v noci na 15. V Čechách fungovalo v 
roce 1848 celkem 233 poštovních úřadů. 
 Rakousko mělo v roce 1840 už 36 883 
km železnic. Doprava pošty přecházela postup-
ně na železnici. Trať Vídeň-Olomouc-Praha 
zahájila dopravu pošty 1.9.1845. 
 V r. 1850 byly i v Rakousku zavedeny 
poštovní známky. Poštovné bylo stanoveno dle 
váhy. Psaní do 1 lotu (6,2 gr.)  na vzdálenost 10 
mil stálo 3 krejcary. Dopisy se různě skládaly a 
pečetily. Obálky se začaly používat až od roku 
1860. 
 Rovněž od 1850 bylo zavedeno používá-
ní poštovních poukázek. Do té doby se posílaly 
peníze v hotovosti v cenných psaních. 
 Od r.1860 byly zavedeny zásilky na do-
bírku. Spěšné doručování za příplatek zavedla 
pošta od 1861. Služba poštovní spořitelny 
vznikla r. 1883. Počet poštovních úřadů v Če-
chách stoupl kolem roku 1888 na 1059 a kolem 
roku 1900 dosáhl počtu 1357. 
 Čechy měly tou dobou šest milionů oby-
vatel a  pošta nabývala stále více podoby, kterou 
si zachovala v podstatě celé 20. století. 
(pokračování příště)             KAREL KABÁTNÍK  
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Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií 
v rámci  

Společného regionálního operačního programu 
grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“ 

  
Vážení spoluobčané, 
 jak jsme Vás již informovali, probíhá na území Horažďovicka a 
Prácheňska projekt Komunitní plánování sociálních služeb. Jako při kaž-
dém plánování, i zde je nutné nejdříve vědět,  jaké služby potřebujete, co 
považujete za důležité, v jaké oblasti potřebujete podporu. Rádi bychom 
také, abyste měli o projektu aktuální  a přehledné informace, ze kterých 
by bylo jasné a zřetelné, jak projekt probíhá a jak se do jeho realizace 
můžete zapojit. 

Proto se dne 10.8. 2006 od 17.30 uskuteční v prostorách  zasedací 
místnosti Obecního úřadu v Kasejovicích informační schůzka, kde 
získáte podrobnější informace o projektu, o tom, v čem Vám může 
být prospěšný a o Vašich možnostech spolupráce. 

Dále bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující ankety, jejíž vý-
sledky nám umožní s Vámi efektivněji spolupracovat. 

 —————————————————————————— 

1. Máte přehled o tom, jaké sociální služby jsou Vám ve Vašem měs-
tě k dispozici ? 
 ano 
 ne 

2. Kterým skupinám občanů Vašeho města/obce by se mělo v sociál-
ních službách věnovat více pozornosti ? ( z nabídky zakroužkujte 
max. 3 položky) 
 seniorům 
 uživatelům drog 
 rodinám s dětmi 
 mládeži s poruchami chování 
 národnostním menšinám a komunitám 
 osobám s postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) 
 neorganizované mládeži do 18 let 
 osobám v obtížné životní či sociální situaci 
 jiné (uveďte): …………………………………………………. 

3. Jakou formu informování o projektu byste nejraději uvítali? 
(můžete zaškrtnou více možností)  

 články v místním zpravodaji, distribuovaném zdarma do každé 
domácnosti 

 články v regionálním a místním tisku (Klatovský deník apod.) 
 rozhlasové vysílání 
 internet 
 pravidelně zasílané informace na svou e-mailovou adresu  
 prosím, uveďte:  ..……………………………………………... 
 jiné (uveďte): ………………………………………………….. 

 
 Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 21.8. 2006 

na Obecní úřad Kasejovice  nebo poštou  na adresu AgAkcent s.r.o., Čsl. 
Legií 172, Klatovy, 339 01.  Odpovědi také můžete zaslat elektronickou 

poštou na adresu: vozkova@agakcent.cz 
 či je osobně přinést na informační schůzku (viz výše). 

Děkujeme vám. 

Kateřina Vozková, koordinátor projektu  
      AgAkcent s.r.o. 

INFORMAČNÍ SERVIS 
Preventivně informační skupiny  

Policie České republiky   
Plzeň-jih 

Jižní Plzeňsko  - Policisté okresního 
ředitelství Plzeň-jih zaznamenali poslední do-
bou nárůst případů vloupání do rodinných do-
mů bytů a sklepů. 

V souvislosti s nárůstem této trestné 
činnosti policisté doporučují občanům, aby si 
svoje objekty řádně uzamykali celodenně. Do 
domu nepouštějte cizí osoby, sledujte pohyb 
neznámých lidí. V případě, že již dojde k vlou-
pání do Vašeho objektu, nevstupujte dovnitř, 
ať nedojde k poškození případných stop, které 
po sobě pachatel zanechal. Pokud svůj byt či 
rodinný dům opouštíte na delší  dobu za úče-
lem dovolené, nezatahujte žaluzie, neponechá-
vejte pootevřená okna. Je vhodné domluvit se 
sousedy či příbuznými, aby vám vybírali poš-
tovní schránku.  

Při jakémkoliv podezření okamžitě kon-
taktujte policii na bezplatné lince 158.  
                         kpt. Mgr. Jana VÁCLAVKOVÁ 

PROGRAM CESTA 
Okres Plzeň-jih se dlouhodobě řadí v 

rámci České republiky mezi okresy s nízkou 
mírou nezaměstnanosti, přesto se potýká již 
delší dobu s vyšším procentem nezaměstna-
ných v kategorii osob starších 50ti let. 

S cílem podpořit zaměstnávání osob 
právě v této věkové skupině připravil Úřad 
práce Plzeň-jih na období let 2006-2007 cílený 
program na podporu zaměstnanosti pod ná-
zvem CESTA. Program je určen pro zaměstna-
vatele se sídlem v okrese Plzeň-jih, i mimo 
něj, kteří zaměstnají osoby starší 50 let.  

Při splnění stanovených podmínek mů-
že být zaměstnavateli poskytnut příspěvek na 
mzdové náklady po dobu max. 12 kalendář-
ních měsíců v rozmezí od 9 000 do 11 000 Kč 
měsíčně — v závislosti na výši hrubého měsíč-
ního výdělku zaměstnance.   

Do programu CESTA mohou být zařa-
zení, jak uchazeči o zaměstnání evidovaní na 
úřadu práce Plzeň-jih nad 50 let, tak lidé starší 
50ti let, kteří nejsou v evidenci úřadu práce a  
dostali výpověď z posledního zaměstnání z 
organizačních důvodů a mají trvalé bydliště v 
okrese Plzeň-jih. 

Zaměstnavatel jako žadatel předloží 
žádost včetně všech požadovaných příloh na 
Úřad práce Plzeň-jih, oddělení trhu práce. 

Záměrem tohoto programu je vyzdvih-
nout zkušenosti, zralost a zodpovědnost této 
skupiny lidí a ovlivnit tak zaměstnavatele v 
zaměstnání starších občanů.    

Znění tohoto programu je dostupné na 
internetových stránkách http://portal.mpsv.cz 
       Ing. Alena VALENTOVÁ, Úřad práce PJ  



 

 

INFORMACE Z KASEJOVICKÉ 
KNIHOVNY 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
  Frýbort Pavel: Agentura 
  Javořická Vlasta: Dva mlýny  
  Kalla Daniel: Pandemie 
  Mahlerová Frieda: Vévodkyně a vazal 
  Žáček Jiří: Jak jsem potkal mořskou pannu 

Naučná literatura: 
 Bauer Jan: Tajnosti královských trůnů aneb 

děsivé záhady, dvojníci a podvody 
Literatura pro děti a mládež: 
 Kahoun Jiří: Bráška je taky ježek 
 Lanczová Lenka: Šeptej do ticha 
 Šimková Božena: Anče a Kuba mají Kubíka                       

                                                                          -lfš- 
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POUŤOVÉ OSLAVY V OSELCÍCH 
Tradiční pouťové oslavy v Oselcích odstartoval na víceúčelo-

vém hřišti u okálů v sobotu 15. července I. ročník soutěže ve skoku 
dalekém „Oselecký klokánek“ a II. ročník nohejbalového turnaje dvo-
jic „Oselecké štěně“ . 

Pouť u kaple sv. Markéty zahájila mše svatá a poté následovala 
volná zábava s kapelou Malá muzika ze Sušice pod vedením kapelníka 
Josefa Nauše. V dopoledních hodinách mohli občané navíc shlédnout  
ukázku seskoku padákem v podání Michala Cihláře.  

Na návsi v Oselcích byly pro občany připraveny pouťové atrak-
ce, kolotoče, houpačky, střelnice  a otevřeno Pivovarnické muzeum. 
Tento kdo chtěl shlédnout obec z ptačí perspektivy, mohl využít nabíd-
ky letecké společnosti FAIR Benešov, která zajišťovala během dne 
vyhlídkové lety nad blízkým okolím. Za zmínku stojí jistě i výstava 
motocyklových veteránů před hasičskou zbrojnicí, kterou připravil 
majitel sbírky veteránů Roman Raška z Nepomuka.  

                                       Miloslav CIKÁN, starosta obce Oselce      

V OSELCÍCH LÉTO PLNÉ SPORTU 
Letošního krásného července využili agilní sportovní pořadatelé 

v Oselcích k uspořádání tří sportovních akcí. Den před poutí ke 
sv.Markétě to byl II.ročník nohejbalového turnaje dvojic o „Oselecké 
štěně“. K celodennímu turnaji, který se tentokrát hrál jen na jednom 
dvorci všesportovního hřiště se přihlásilo 15 družstev. Ta pořadatelé 
rozdělili do tří skupin, jejichž vítězové se pak utkali ve finále každý s  
každým.  Oživením  a  okrasou  turnaje  byl   start    jednoho  ženského  

Hudební produkce kapely Malá muzika ze Sušice u kaple sv. Markéty 

družstva a jednoho smíšeného. Hráčkám ligové 
Plzně – Bílé Hory uniklo finále jen velmi těsně. Ve 
finálové skupině potvrdili své loňské prvenství ko-
touňští Jára, Jiránek, kteří za celý den ztratili jediný 
set s mužstvem Podhůří  a právem si odnesli krásný 
pohár a třiceti litrové štěně. Příjemným překvape-
ním byla účast místních Kováře s Pistoriusem a 
Houlíka se Švecem v závěrečném klání. 

Současně s nohejbalem připravili místní i I. 
ročník soutěže dětí ve skoku dalekém-  
„Oseleckého klokánka„. Závodily děti od předškol-
ních po patnáctileté v kategoriích po dvou letech. 
Nejhodnotnější výkony předvedli: V soutěži 
nejmladších v dálce z místa skočila Tereza Habero-
vá ze Starého Plzence úctyhodných 165 cm, v 
„páťácích“ Kateřina Čermáková 336 cm, v „ sed-
mácích“ domácí Tomáš Klíma 425 cm a 
v nejstarších dívkách vynikla Kristýna Kodýdková 
z Pačejova absolutně nejdelším skokem 460 cm. 
Vítězové si odnesli medaile, diplomy i stylová trič-
ka, hračky a bonbony vše s klokánkem. 

O čtrnáct dní později se hrál na krásném 
tenisovém kurtu již 14. ročník tradičního turnaje             
„Oselce open“. V pátek 28.7. se k losování sešlo 
šestnáct hráčů, řada z nich jichž stálých účastníků. 
Dva dokonce nevynechali žádný ročník. Věkové 
rozpětí bylo od patnácti do sedmdesáti let ! 

Turnaj přinášel jedno překvapení za druhým. 
Neortodoxně hrající Vít Toman z Pole vyřadil loň-
ského finalistu Březnického i plzeňského Kobese a 
ztroskotal až na vítězi turnaje blovickém Menclovi. 
Lukáš Mencl prošel turnajovým pavoukem hladce a 
ani v pěkném finálovém zápase nedal loňskému 
vítězi Vyskočilovi, ostatně skoro o 30 let staršímu, 
šanci. 

Na pískovém dvorci se odehrála i soutěž pro 
hráče vyřazené z hlavního turnaje v prvním kole. 
Tam se nakonec radoval z vítězství Pavel Toman. 

  A ještě nakonec upozornění na druhý letoš-
ní nohejbalový turnaj, „ Václavský“, který se bude 
hrát v Oselcích v sobotu dne 30.září 2006.  

Nohejbalisté  jste zváni.  Dr. Radovan BROŽ 

Zleva Rostislav Kovář a David Pistorius během nohejbalového turnaje 

    Fota: Václav Blovský 
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C Y K L O V Ý L E T 
Dne 9. června 2006 podnikla polovina sedmé třídy 

výlet na kolech do okolí Bělčic. Vyjeli jsme v osm ráno z 
Kasejovic. Do Kocelovic jsme jeli přes Řiště, dříve nej-
bohatší vesnici. V Kocelovicích na nás v meterologické 
stanici již čekali a řekli nám mnoho zajímaných informa-
cí o měření a sledování počasí. Naše cesta pokračovala 
do Bělčic, kde je na místním hřbitově pochován spisova-
tel a učitel Ladislav Stehlík. V soukromé sklárně nám pan 
Vlasák a jeho paní předvedli výrobu „paňáčků“. Někteří 
z nás, včetně paní učitelky, si mysleli, že uvidí skutečné 
paňáčky. Ale omyl. Sklářský mistr vykouzlil pomocí 
píšťaly paňáčky — štamprličky. Ve sklárně vznikají 
repliky historického skla z dob římských až po renesanci. 
Většina pohárů je opatřena nupeny, jinak řečeno výčněl-
ky. Nupeny sloužily k tomu, aby našim předkům, kteří 
jedli rukama sklenice nevyklouzly z rukou. Chlapcům se 
líbily bonsaje, které měl sympatický sklář vystaveny před 
sklárnou. Jen několik kilometrů za Bělčicemi se krčí ne-
nápadná vesnička Újezdec. Její dominanta, pěkný koste-
lík sv. Voršily s románskými sdruženými okny a gotic-
kým portálem, patří k nejstarším v okolí. Po občerstvení 
u příjemné paní hostinské v Březí následovala exkurze na 
kozí farmě paní Emilie Citterbartové. Někteří z nás mohli 
nakrmit suchým pečivem několik koz ze stohlavého stá-
da. Kdo měl zájem, nakoupil kozí speciality. Poslední 
zastávku jsme věnovali prohlídce vzorně upravené vesni-
ce Metly. Náš výlet byl velice zajímavý. Tím bychom 
chtěli poděkovat za doprovod paní ředitelce a naší třídní 
paní učitelce, která pro nás tuto exkurzi připravila.  

 Kateřina RŮTOVÁ, 7.třída Základní školy Kasejovice      

POHÁR ROZHLASU 
Každým rokem odjíždí ti nejlepší sportovci naší školy na 

Pohár rozhlasu do Přeštic, kam kromě Základní školy Kasejovice 
přijedou podat své výkony i další reprezentanti svých škol z 
okresu.  

Soutěží se v atletických disciplínách, vždy mladší žáci, 
mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně.  

Naše škola nejela do Přeštic jen jako divák, ale hlavně 
přijela bojovat o příčky nejvyšší. Hned dopoledne jsme se dočka-
li, a to zásluhou Veroniky Hojsové z 9. třídy, která ve vrhu koulí 
dohodila nejdál ze všech, za což jí patřilo 1. místo. To ale nebylo 
vše, co se vítězství týče. V běhu na 1000 metrů jasně zvítězil 
David Červený ze 6. třídy, a tak naše škola nejela domů s prázd-
nou, ale se dvěma zlatými medailemi.    
          Kateřina STREJCOVÁ, 9. třída Základní školy Kasejovice 

NAŠE ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Opět uplynul rok, a tak se chceme pochlubit, co u nás, ve 

školní družině, děláme. 
Na začátku roku jsme si řekli, že budeme navštěvovat 

babičky a dědečky v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovi-
cích. Před Vánocemi, MDŽ a o Velikonocích jsme  vyrobili dá-
rečky a nacvičili pásmo. Některé babičky si s námi i zazpívaly. 
Vždy je nám mezi nimi moc hezky, i když ukápne i nějaká slzič-
ka. Ani se nám od nich nechce.  

V družině si často zatančíme. Máme diskotéky, na které si 
vyrábíme čelenky podle daného tématu. A tak jsme měli  disko-
téku seznamovací, čertovskou, kytičkovou, zvířátkovou … Na 
maškarní bál jsme vyrobili masky,  tancovali a soutěžili. Na kon-
ci dubna jsme měli týden strašidel, zakončený  rejem čarodějnic. 
I chlapci se snažili, aby z nich byla správná čarodějnice. V  obál-
ce jsme vždy čekali, jaký úkol dostaneme od skřítka Bambulky. 
Co budeme vyrábět či jaký úkol máme splnit.  

Nyní když se blížili prázdniny, připomněli jsme si naši 
družinovou Knihu rekordů. Začala naše družinová Olympiáda. 
Překoná někdo nějaký rekord ? Ano, podařilo se. A tak je nově 
zapsán do naší knihy prvňáček David Kulík, který překonal re-
kord v nadhazování balónku a velice obratná třeťačka Natálka 
Pohanková, která překonala rekord v přeskakování kruhů. Mož-
ná, že jednou za několik let, budou tito žáci pyšní, že si na svém 
srazu přečtou v této knize i své jméno.  

Zkrátka, v družině vyrábíme, kreslíme, zdobíme družinu i 
přilehlé prostory, soutěžíme a hrajeme si. A kdo si hraje —
nezlobí.  

          Vlasta ZÍKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice           

FLORBALISTÉ V LIZE 
OSTUDU NEUDĚLALI 

   Slušnými výkony a nakonec i lichotivým šestým 
místem se kasejovičtí florbalisté zapsali do historie MD 
Elmont žákovské florbalové ligy, jejíž první ročník se 
konal v uplynulém školním roce v Chotěšově. Ve velké 
konkurenci týmů z domažlického a plzeňského regionu 
obsadilo družstvo složené z žáků sedmé až deváté třídy 
šesté místo po základní části soutěže. Stejně se nakonec 
umístilo i v celkovém účtování po odehrání závěrečného 
play-off, kde ve čtvrtfinále těsně podlehlo favorizované-
mu týmu z Domažlic 1:2. 

   Svými solidními výkony v kasejovickém muž-
stvu na sebe nejvíc upozornil jeho kapitán Michal Svobo-
da, který jako jeden z mála hráčů odehrál všechny zápasy 
převážně jako obránce. V obraně spolehlivě hráli také 
Václav Jakubčík a Matěj Topinka, kteří však kvůli nemo-
ci nemohli nastoupit ke všem důležitým utkáním. Zranění 
a nemoci, zejména v závěru soutěže, se nevyhýbaly ani 
útočníkům. V závěru soutěže nejvíce chyběl druhý nej-
lepší hráč družstva Jiří Růt, který přestože odehrál jen 
zhruba polovinu zápasů základní části, patřil mezi nejú-
spěšnější hráče soutěže v kanadském bodování i mezi 
střelci. Svými kvalitními výkony také přispěl mužstvu 
talentovaný hráč Martin Škyrta. Platnými hráči byli také 
náhradníci Jiří Fous, Tomáš Klíma, Václav Drnek a To-
máš Chaloupka. 

   Věřme, že v příštím ročníku ligy, která se prav-
děpodobně bude hrát v Blovicích, naši florbalisté dosáh-
nou výsledku důstojnějšího jejich výkonů. 
                  Jiří VONDRUŠKA, Základní škola Kasejovice  

Část žáků Základní školy Kasejovice navštěvující školní družinu.  
                                                                                           foto -jv- 



 

 

 
Červenec-srpen  2006                                            str. 9                                                 Číslo 7-8; ročník XI. 

SOKOLOVÉ 
 Z KASEJOVIC 
NAPOSLEDY  

V BERNARTICÍCH  
Již po sedmé se naši mladí fot-

balisté z Tělovýchovné jednoty  Sokol 
Kasejovice  vypravili poslední týden v 
červenci na tradiční letní soustředění 
do penzionu Pod Vraními horami v 
Bernarticích.   

Před nadcházející fotbalovou 
sezónou je letní příprava nezbytnou sou-
částí tréninků. V letošním roce se sou-
středění zúčastnilo 37 mladých sportov-
ců, z toho jedenáct z týmu přípravky, 
třináct z týmu žáků a třináct z týmu do-
rostenců. Na přípravě a samotné realiza-
ci letní přípravy se podíleli trenéři Eva 
Chárová, Jana Spourová, Martin Škyrta, 
Miroslav Fiala, Zdeněk Chára a Pavel 
Řehoř.  Součástí výpravy byl i tým zajiš-
ťující během volna dětí kulturní a spor-
tovní vyžití ve složení Martina Korejč-
ková, Martina Dardová a Iveta Chárová. 
Opomenout nesmíme samozřejmě ani 
Luboše Dardu st.,  který byl po celou 
dobu soustředění zdrojem dobré nálady 
a pana řidiče  Milana Korejčka, který 
všechny bezpečně dopravil do Bernartic, 
po okolí a zpět do Kasejovic.  

Samotná letní příprava našich 
mladých fotbalistů  spočívala ve dvoufá-
zovém fotbalovém tréninku, který byl 
několikrát doplněn o třetí fázi, a to  ná-
vštěvu bazénu v Trutnově. Přestože pa-
novala v době konání soustředění tropic-
ká vedra, sehrál v rámci tréninku tým 
přípravky ještě dvě přátelská utkání  a 
tým dorostenců jedno  utkání se soupe-
řem ze Žacléře. Pro tým žáků bohužel 
domácí  protihráče nesestavili díky pro-
bíhající dovolené.  

 Krom  tréninkového programu 
byl pro děti během volna  připraven na 
hřišti u penzionu další sportovní pro-
gram v podobě turnajů v nohejbalu, pe-
tanque, stolním tenisu a soutěží smíše-
ných družstev v rozmanitých disciplí-
nách např. oblečení největšího počtu  
vrstev ošacení během jedné minuty 
apod. Večery na klubovně pak zpříjem-
nily další soutěže jako vyhlášení Miss 
haksn o nejhezčí nohy sportovce a jiné. 

Letošní týden v Bernarticích byl 
pro naše posledním stráveným v tomto 
zařízení, protože provozovatelé, manže-
lé Jiřincovi z Kladrubec, zde končí, a tak 
ať je tento příspěvek i malým poděková-
ním za jejich ochotu a péči za všechny 
léta zpátky.                                       - mr-         

Foto shora trénink týmu přípravky, naši fandí dorostencům při utkání se Žacléřem, soutěž o 
oblečení nejvíce vrstev ošacení za jednu minutu, udílení cen za soustředění, společné foto.  

Začátek sezóny 2006/2007 
 FOTBAL TJ SOKOL KASEJOVICE 

MUŽI 
19.8. so 17.00 Kasejovice-Chlumčany „B“ 
26.8. so 17.00 Mantov-Kasejovice 
  2.9. so 17.00 Kasejovice-Nepomuk „B“  
  9.9. so 17.00 Kasejovice-Dvorec 

DOROST 
  3.9. ne 10.45 Kasejovice-Dvorec  
10.9.  so 10.45 Kasejovice-Merklín 

ŽÁCI 
  9.9. so 14.30 Kasejovice-Dvorec 

 PŘÍPRAVKA 
 3.9.  ne  9.15 Kasejovice-Žinkovy 
10.9. ne  9.15 Kasejovice-Nepomuk 

Podrobný rozpis zápasů na sezónu 2006/2007 
bude uveřejněn v KN č. 9/2006. 

      Foto -mr– a –mch-  

TJ SOKOL Kasejovice 
zve širokou veřejnost  
na celodenní turnaj  

fotbalových přípravek  
KASEJOVICKÝ CUP 

2006 
v sobotu 19.8. 2006 

od 9.00 hodin 
na hřiště v Kasejovicích 

Večer taneční zábava 
K tanci a poslechu 
hraje Jenda Band 
Začátek 19.30 hodin 



 

 

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. 

  
Červenec-srpen 2006                                          str. 10                                                Číslo 7-8; ročník XI.                

Inzerce … 
 Prodám chalupu v Řesanicích k 
rekreaci i trvalému bydlení 1+1 + 
koupelna a WC, el. 220/380, akumu-
lační kamna, pěkná zčásti podsklepe-
ná stodola, dvorek, zahrádka, zahra-
da. Telefon 377 524 675 nebo 736 
412 123  

———————————————– 
 Prodám 2 starší křesla s opěrkami  a 
plynový sporák na zemní plyn a 
trysky k použití na propan – typ 
Mora 260. Obojí levně i jednotlivě. 
Kasejovice 272; telefon 603 922 640 

——————————————— 
 Pronajmeme nebo prodáme byt 2+1, 
celk. plocha 70 m2 v Kotouni, tele-
fon 371 595 254 nebo 724 162 521 

———————————————  
 Daruji dvě dámská kola a válendu 
Telefon 371 595 082 

———————————————-- 
 Daruji štěně jezevčíka krátkosrsté-
ho, pejska Telefon  371 595 595 

——————————————— 
 Prodám jednorychlostní BABETU 
r. v. 1982, v dobrém stavu (není 
potřeba SPZ), cena 3 000 Kč. Dále 
váhu decimálku + závaží, cena 500 
Kč a starší el. sporák (3 plotýn-
ky+trouba) cena 500 Kč. Telefon 
737 140 446  

KAREL BREJCHA 
nabízí služby v oboru 

INSTALATÉR -  
TOPENÁŘ 

TEL. 602 957 231 
KASEJOVICE 

    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 

FIRMA LADEKOV 
NEZDŘEV s.r.o. 

Výroba a prodej  
plastových oken —
šestikomorových, 
montáž, likvidace  

starých oken,  
zednické práce 

Zaměření, doprava 
a mikroventilace 

ZDARMA 
Telefon 

 723 439 670 

PRODEJNA NÁBYTKU  
 KASEJOVICE DARDA 

oznamuje zákazníkům 
 velké snížení cen nábytku  

o 30-50% od 15.7. 2006  
do vyprodání zásob   

Jedná se o sedací soupravy, gauče, 
skleníky, komody, stoly jídelní,  

houpací křesla, konferenční stolky, 
 matrace, taburety, stolky  

pod televizi, předsíňové stěny,  
jednotlivá křesla, kuchyni dub masiv.  

Tel. mobil. 603 487 096   

  

 
 
 
 

Připravujeme 
na konec  
září 2006  

 
 
 

 
BURZU DĚTSKÉHO ZIMNÍHO  

OBLEČENÍ A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ   
(bundy, kombinézy, boty, brusle …) 


