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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice 
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V prosinci loňského roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce bu-
dovy staré školy na kasejovickém náměstí. Celá stavební akce byla rozlože-
na do dvou etap. První etapa byla ukončena v dubnu 2009. O jejím průběhu 
jsme průběžně informovali na stránkách Kasejovických novin. Město Ka-

sejovice muselo nejdříve hradit finanční náklady této etapy ze svého roz-
počtu. Teprve po řádném zúčtování, které spočívalo v předložení monitoro-
vací a závěrečné etapové zprávy, obdrželo na svůj účet finanční částku ve 
výši 5 213 421,04 korun. Celková investovaná částka činila v první etapě 
5 655 359,50 korun. 

Plynule na první etapu navázala etapa druhá, která si vyžádá další 
finance v celkové výši 6 600 000 korun. Podle Smlouvy o podmínkách po-
skytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad by 
měla být tato etapa rekonstrukce ukončena v lednu 2010. Vzhledem k tomu, 
že Město Kasejovice má zájem na tom, aby se dveře nově zrekonstruované 
budovy staré školy na náměstí otevřely široké veřejnosti co nejdříve, plánu-
je, že veškeré stavební práce zde budou ukončeny již koncem měsíce září. 
Vedení Města Kasejovice je přesvědčeno o tom, že cestu do nových prostor 
si najdou nejen děti a mládež z klubu otevřených dveří, senioři a maminky 
s dětmi, ale také další návštěvníci, kteří budou mít zájem smysluplně využí-
vat svůj volný čas a setkávat se s ostatními občany Kasejovic a okolí na spo-
lečných akcích.                        Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice 

 

 
 

 

Čas letních prázdnin a dovolených pat-
řil v Kasejovicích celé řadě stavebních akcí. 
V červenci 2009 byly zahájeny stavební úpra-
vy na domě s pečovatelskou službou. Během 
dvou měsíců zde byla provedena kompletní 
výměna oken včetně vnějších a vnitřních para-
petů a vchodových dveří. Následovalo zatep-
lení celé budovy a provedení závěrečného 
nátěru. Na celou stavební akci byla Městu 
Kasejovice poskytnuta finanční dotace 
z Programu rozvoje venkova, osa IV. – Lea-
der, ve výši 922 315 korun, kterou Město Ka-
sejovice obdrží až po řádném zúčtování.  
Vzhledem k tomu, že Město Kasejovice je 
členem Místní akční skupiny Pošumaví, 
z.s.p.o., má možnost žádat z této osy Leader 
finanční prostředky na aktivity, které jsou 
v souladu se Strategickým plánem rozvoje 
této místní akční skupiny.  Dne 17. srpna byla 
nově zrekonstruovaná budova předána do 
užívání investorovi.  
 Stavební práce neminuly letošní léto 
ani sportovně-kulturní areál v bezprostřední 
blízkosti základní školy. V průběhu července 
a srpna zde proběhla celková rekonstrukce 
laviček v letním kině, Město Kasejovice ne-
chalo vybudovat 141,6 m2 chodníků okolo 
hokejbalového hřiště, 151 m oplocení okolo 
tenisových kurtů, letního kina, cvičné plochy 
u letního kina a provést výměnu části plotů 
v areálu letního kina.      pokračování na str. 2 

Zrekonstruovaná budova bývalé školy na náměstí v Kasejovicích                 foto -mc- 

 
 

 
 
 

    čtěte více na str. 5. 4 
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První školní den zahájili děti i pedagogové v kasejovické zá-

kladní škole trochu netradičně. Celý pedagogický sbor i žáci se shro-
máždili před budovou školy, kde proběhlo přivítání. Ředitel školy 
Jaroslav Viktora  spolu s místostarostou města Václavem Červeným 
pronesli úvodní řeč k zahájení školního roku. Poté se všichni žáci 
odebrali do svých tříd. Prvňáčky do třídy doprovodili  rodiče. Krom 
seznámení se svojí novou třídou a paní učitelkou Ivou Zoubkovou 
zde také dostali dárečky od  Městského úřadu Kasejovice, které jim 
předal místostarosta města společně s ředitelem školy.  V závěru se 
s prvňáčky přišli přivítat jejich noví patroni z 8. B.             

         Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice  

dokončení ze str. 1 
 
 
 
 
 

 
 

Dále Město Kasejovice zakoupilo do sportovního areálu dva 
kusy mobilních toalet a dva kusy dětských atrakcí – skluzavku a 
houpadlo a vybudovalo opěrnou zeď mezi kurty a hokejbalovým 
hřištěm. Veškeré stavební práce si vyžádaly finanční prostředky ve 
výši 419 516 korun, přičemž 281 tisíci byla celá akce podpořena  
Programu  obnovy venkova České republiky. 

Na snímku zleva místostarosta města Václav Červený spolu s ředitelem 
školy Jaroslavem Viktorou při předávání dárků na zahájení školního roku 
letošním prvňáčkům                                                                           foto -vb- 

Rekonstruovaný Dům s pečovatelskou 
službou v Kasejovicích        foto –mc- 

 Opravy se dočkala rovněž místní komunikace 
v úseku Řesanice – Kotouň. Úsek o délce 330 metrů 
byl pokryt novým asfaltovým povrchem. Celkové 
náklady na opravu této části komunikace činily 
511 619 korun, přičemž 200 000 korunami se na fi-
nancování této stavební akce podílel Plzeňský kraj 
z Programu stabilizace a obnovy venkova. 
 Poslední stavební akcí v době letních prázdnin 
bylo zpevnění povrchu terénu za radnicí kamenivem a 
štěrkodrtí. Až do roku 1991 byl tento úsek pro veřej-
nost zcela neprůchodný, neboť v obou směrech byla 
umístěna železná vrata. Tento úsek stále častěji využí-
vají děti a mládež při své každodenní cestě do základ-
ní a mateřské školy. Průchod ke škole „cestou za rad-
nicí“ je pro chodce z dolní části Kasejovic nejen krat-
ší, ale také bezpečnější, neboť se tak vyhnou vysoce 
frekventované silnici I/20.  Z toho důvodu pokládalo 
Město Kasejovice za důležité provést zpevnění cesty 
za radnicí a v budoucnu plánuje pokrýt tento úsek 
ještě asfaltem.  

 Marie ČÁPOVÁ, starostka Města Kasejovice  
 

Zastupitelstvo města  Kasejovice 
I.   s c h v a l u j e  
n 8. změny v rozpočtu města Kasejovice, které jsou 

nedílnou přílohou tohoto  usnesení 
n odprodej části pozemku parc. č.536/1 k v k.ú. 

Chloumek o výměře 200 m2 za  cenu  30 Kč/1m2  
manželům   F., bytem  Blatná  s podmínkou, že              
veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující  

n záměr odprodeje části parcely č.536/1v k.ú. Chlou-
mek o výměře cca 104 m 2 (max. 120m2) 

n záměr odprodeje pozemku část parc. č. 1335/7 o 
výměře 8 m2, část parc.č.  12, část 1335/1 v k. 
ú.Újezd u Kasejovic po upřesnění 

n záměr odprodeje parc. č. 1212/24 o výměře 24 m2 a 
dvou částí 1212/1 v k. ú. Řesanice  (dle vyznačení 
na katastrální mapě) 

n změnu podmínek pro Program podpory neziskových 
organizací: 4 000 Kč – na organizaci -  kroužek a 
600 Kč na 1 člena v kroužku    

II.   b e r e   n a    v ě d o m í 
n informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejo-

vice za období od 29. 4.  do 25.8. 2009 
n zprávu finančního výboru  
n zprávu kontrolního výboru 
n rozbor hospodaření města za rok 2009 (do 
14.8.2009) 

n změny v rozpočtu č. 5,6,7 schválené radou města – 
dle pověření zastupitelstva města ze dne 27.3.2008 

n zprávu starostky o průběhu stavby: 
 rekonstrukce bývalé školy na náměstí na Spole-
čensko-kulturní  centrum města Kasejovice 
 DPS Kasejovice – zateplení fasády 
 oprava vnějších omítek a drenáže na bývalé sy-
nagoze 
 oprava komunikace Řesanice-Kotouň, oprava 
cesty za radnicí                                               -rkn- 
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ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC 
VOLÍ: 
n ověřovatele zápisu – Slavíček Miroslav, Šmíd 

Pavel 
SCHVALUJE: 
n program zasedání 
n rozpočtová opatření č. 9/2009 
n úhradu neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Blatná ve výši 14.534,-

- Kč, a to doplatek za rok 2008 ve výši 2 734,-- Kč a zálohu na 
rok 2009 ve výši 11800,-- Kč, celkem navštěvují školu dvě žáky-
ně 

n prodej pozemku v k.ú. Mladý Smolivec nově vzniklé p.č. 263/49 
KN o výměře 316m2 za cenu 20,-- Kč za m2 panu Valentovi P. 
ml. bytem Starý Smolivec  

n jako místní památku Obce Mladý Smolivec Smírčí kříž u Staré-
ho Smolivce a pomníky obětem první a druhé světové války 
v Mladém Smolivci, ve Starém Smolivci, v Radošicích, 
v Dožicích a v Budislavicicíh 

BERE NA VĚDOMÍ: 
n kontrolu usnesení 7/09 
n informaci o připravované rekonstrukci smírčího kříže a doporu-
čuje přesunutí smírčího kříže na parcelu 304/2 KN k. ú. Starý 
Smolivec 

n informaci o probíhajícím posuzování vlivů na životní prostřední 
(EIA) u větrných elektráren Danielka a Amerika, které mají být 
postaveny v Kasejovicích 

n informace o dokončených investičních akcích a čerpání dotací 
v letošním roce 

n příprava investičních akcí a žádostí o dotace pro příští rok 
n jmenování tříčlenné výběrové komise, která bude pracovat ve 

složení Šmolík František, Šustr Miroslav a Spour Jan 
UKLÁDÁ: 
n starostce obce zjistit, co vše zahrnují neinvestiční výdaje na žáky 

vyčíslené MÚ v Blatné 
                              Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec 

 

 
 

 
 
 

 

25. září 2009 od 20.00 hodin začínají  
v Kulturním domě ve Starém Smolivci  

taneční kurzy pro dospělé. Cena kurzu je 
1200 Kč za jeden taneční pár. Kdo by měl 

zájem, jsou ještě volná místa. Přihlášky 
 na tel. 602 175 471 Kubová Eva.  

 
 

Děkuji touto cestou poctivému nálezci panu Janu 
Maškovi z Kasejovic za předání ztracené peněženky.  
                                    František Tůma,  Starý Smolivec   

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ 
SCHVALUJE: 
n ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 
n celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 

Hradiště za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání 
hospodaření obce Hradiště za rok 2008 bez výhrad 

n inventarizaci majetku Obce Hradiště k 31. 12. 2008 
n rozpočtová opatření č.2/2009 a č.3/2009 
n změnu stanov Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpa-

dové hospodářství v bodě 2, článku V. stanov. Kon-
krétně se změnou výše poplatku na obyvatele a rok 
z dosavadních 20,-Kč na navrhovaných 30,-Kč za 
obyvatele každé členské obce Svazku a to s účinností 
od 1. 1. 2009 

n nové Podmínky rozhodnutí o udělení dotace na typový 
projekt CzechPOINT – Kontaktní místo, Prioritní osa 
IOP 6. 2. – Zavádění ICT v územní veřejné správě 

n Smlouvu o programátorském servisu a podpoře na 
poskytování služeb k programovému vybavení MZDY 
2000 s firmou Alfa Software, s.r.o. se sídlem Pražská 
22, Klatovy 

n výpověď „Smlouvy o poskytování programátorského 
servisu“ s NJK UNICOS, spol. s.r.o. 

n osvobození od platby místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů pro jede-
náct občanů  

n záměr odprodeje vyřazeného majetku: multifunkční 
zařízení a osobní počítač 

n finanční příspěvek v částce 10.000,-Kč od Krajského 
úřadu Plzeňského kraje na projekt „Zahorčičky-vydání 
publikace o historii a současnosti sídelní lokality“ 

n podání žádosti do II. kola o dotaci na obnovu místních 
komunikací a budování veřejných prostranství 
v obcích správního obvodu Obce Hradiště  

n umístění fotovoltaické elektrárny dle předloženého 
nákresu v KN mapě na pozemku p. č. KN 2273 v k. ú. 
Hradiště a záměr její výstavby 

n záměr prodeje nebo směny části pozemku p. č. 2268 
v k. ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště po do-
hodnutí podmínek 

n finanční příspěvek v částce 5.000,-Kč paní A. L., by-
tem Hradiště na speciální stavěcí zařízení 

NESCHVALUJE: 
n osvobození od platby místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů pro čtyři 
občany 

POVOLUJE: 
n panu Z. Šindelářovi pokácení 6 kusů stromů /bříz/ na 

pozemku  p.č. 32 a 14/2 v  k. ú. Bezděkov 
n panu Z. Šindelářovi redukční řez vzrostlé vrby na po-

zemku  p.č. 13 v  k. ú.  Bezděkov 
n panu Fr. Cinovi redukční řez vzrostlého stromu na 

pozemku  p.č. 1508/9 v  k. ú.  Hradiště 
PROJEDNALO: 
n situaci ohledně uvolněného obecního bytu v Hradišti 
čp. 77. Po vyřešení soudního sporu s nájemci bude byt 
nabídnut k odprodeji                  pokračování na str. 5 

 

   
 

Starostka obce Mladý Smolivec děkuje panu Františku 
KÁPAROVI za články do novin.  V tomto čísle se jedná 

již o 100. příspěvek do Kasejovických novin.  
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V sobotu 25. a neděli 26. čer- vence zajišťovali hasi-
či oslavy pouti v Kladrubcích. V sobotu se hrál tradiční turnaj v 
malé kopané  na hřišti v Kladrubcích za účasti 7 družstev z okolí:  
Budislavice, Liškov, Mohelnice, Životice, Čmelíny, Klaus Timber 
a domácí Kladrubce. Přes nepřízeň počasí v týdnu se přece podaři-
lo připravit hřiště, aby se turnaj mohl odehrát. Po zajímavých bo-
jích zvítězilo družstvo z Mohelnice před Liškovem a Budislavice-
mi. Domácí družstvo skončilo na 4. místě. Po turnaji se večer ko-
nala pouťová zábava, na které hrála skupina TONIC. Zábava se 
protáhla do pozdních ranních hodin. Druhý den v neděli dopoledne 
se odehrál tradiční fotbalový zápas SVOBODNÍ : ŽENATÍ, ve 
kterém vyhráli svobodní 4 : 3. V zápase nešlo ani tak o vítězství, 
jako o srovnání své tělesné schránky po zábavě. Pouť pokračovala 
chytáním ryb v rybníčku na návsi. Rybářům a občanům vyhrávala 
harmonika a dudy v místní požární zbrojnici. O toto odpolední 
sousedské posezení je v obci a okolí již tradičně velký zájem. Zá-
věrem chci poděkovat všem hasičům, co se podíleli na průběhu 
všech akcí zvláště: Ráž František, Ostříž Ruda, Jiřinec Míra, Jiři-
nec Martin, Vojta Havlík, Zralý Láďa.    

                                       za SDH Kladrubce Josef JIŘINEC 

 
 

V úterý 1. září 2009 začal nový školní rok. Kromě tradič-
ního přivítání žáků v prostorách základní školy proběhlo zahájení 
školního roku také v kasejovickém kostele sv. Jakuba. První záři-
jový den zde v 18.00 hodin sloužil místní duchovní správce Robert 
Paruszewski mši za všechny žáky zdejší školy, jejich rodiče i uči-

tele. Jejím cílem bylo vyprosit pro všechny Boží pomoc na nastá-
vající školní rok. 

Robert Paruszewski vystřídal v létě 2009 na místě zdejší-
ho duchovního správce Jiřího Čepla. Jak již jméno napovídá, jeho 
domovem je Polsko. Pochází z města Bialograd, které je vzdáleno 
přibližně 120 km od Štětína. Předtím, než se stal knězem, pracoval 
v rodném Polsku jako záchranář. Teologii vystudoval ještě doma v 
Koszalinu, jáhenské a poté kněžské svěcení však již přijal v České 
republice. Po vysvěcení krátce působil jako kaplan v Českých Bu-
dějovicích. Od r. 2002 do r. 2009 byl knězem v šumavském Vaco-
vě. Odtud přišel v červenci tohoto roku do Kasejovic. 

 Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ  

Kasejovický farář Robert Paruszewski při mši  v kostele sv. Jakuba v 
Kasejovicích na zahájení nového školního roku                           foto -lfš- 

 
 

NOVÁ VES — KANALIZACE A ČOV 

Stavba pokračuje podle harmonogramu. Celková 
délka kanalizace je 842 m. Nyní je položeno 320 m o profilu 
250 mm. Ukončení stavby je plánováno koncem listopadu. 
ČOV je plánovaná na 38 EO. 

 

KOTOUŇ — KANALIZACE A ČOV 

Projektová dokumentace k územnímu rozhodnu-
tí je vypracována. Při souhlasu majitelů pozemku, přes 
které povede kanalizace jsme narazili na jeden nesou-
hlas a museli jsme řízení přerušit. Je to velká škoda, 
protože jsme mohli žádat o dotace a začít budovat ka-
nalizaci.  

OBNOVA SPOLKOVÉHO ZAŘÍZENÍ  
V OSELCÍCH 

Rekonstrukce sálu byl zahájena. Jsou okopány 
vnitřní omítky, udělaný rozvod elektřiny a vyvrtaná 
tepelná čerpadla. Stavba bude dokončena koncem listo-
padu. Na stavbách jsou každou středu kontrolní dny, ze 
kterých se píše zápis a domlouvají úkoly na další týden. 

               Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce   

 

Město Kasejovice  
zve širokou veřejnost na  

 

 
 
 

 
 
 
 

Program: 
 

13.00 h zahájení 
13.10 h vystoupení žáků Základní školy Kasejovice, 
             DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ — možnost  
              prohlídky nových prostor knihovny, Klubu  
              otevřených dveří, Mateřského centra       
              „Sedmikráska“,  Klubu seniorů „Babí léto“ a  
              Kulturně společenského-centra, seznámení    
              s historií budovy a s průběhem rekonstrukce  
              budovy 
18.00 h  Závěr 
 

Během celé akce zajištěno občerstvení ! 
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Tour de Oblouk, to je za ta léta, co se jezdí, pojem. Po-

jem známý nejen v Nezdřevě, kde startuje i končí, a odkud je 
přirozeně vždy nejvíce účastníků, velmi dobře je zapsán i u 
hostinských v etapových místech. Ročník 2009 byl tedy další 
kapitolou, která jeho proslulost potvrdila a rozšířila do dalších 
obcí, neboť jsme poprvé navštívili Oselce, kde jsme byli spo-
kojeni s předloženým gulášem, a Nekvasovy. 

Letošní  Tour de Oblouk, který se uskutečnil 4. červen-
ce, ve stejný den, kdy startovala slavná Tour de France, vý-
znamně poznamenala přítomnost historicky nejmladších účast-
níků – dvacetiměsíčních dvojčat Adélky a Matěje Drbohlavo-
vých z Prahy. Už impozantní příjezd tatínka Martina před ne-
zdřevskou hospodu, kde již ostatní jezdci i diváci čekali na 
start, způsobil velké vzrušení. Přiřítil se na kole s přívěsem. To 
tu tedy ještě nebylo! A v dvoukolovém přívěsu kouzelný pár 
dvojčat. Všichni obdivovali nejen Martinovu odvahu absolvo-
vat tradiční akci s těmi mrňaty, ale zejména jeho péči, s níž se 
o malé cestovatele po trati staral. Celý peloton i diváci ho oce-
ňovali a chválili jeho obdivuhodnou a přitom tak přirozenou 
otcovskou starostlivost. 

Je pravdou, že na přestávkách mu vydatně pomáhala 
desetiletá Eliška Červená z Nezdřeva, která Oblouk absolvova-
la v doprovodném vozidle. U ní zase všichni s obdivem vníma-
li, jak vlídně a láskyplně se starala o zábavu a rozptýlení dvoj-
čat v době, kdy se jejich otec musel osvěžovat, zvláště když 
část trasy projel s omylem zataženou brzdou na přívěsu. Ten 
byl perfektně vybaven sítí, která bránila jak hmyzu, tak odléta-
jícímu štěrku, aby rušily pohodu malých účastníků proslulé 
sportovně společenské akce, kterou si oba užívali chvíli pospá-
vajíce, chvílemi spokojeným pozorováním krásné krajiny, po 
většinu tratě doplňované příznivým počasím. 

 To se zkazilo až v úplném závěru, takže někteří cyklisté 
bouřku museli přečkat v hostincích etapových přestávek, a ti 
kteří to špatně odhadli, zkrátka trochu promokli. Jak však v cíli 
mnohokrát opakoval letos jediný zahraniční účastník Argus 
Tomas ze Španělska: „Byl to krásný den, nádherný zážitek. 
Skvělí lidi, krásná krajina, hezké počasí (přitom byl jedním 
z těch, co promokli), prostě nádhera. Nejhezčí den.“ Byl tak 
nadšený, že dokonce uvažoval, že někdy příště vyzve k účasti 
své španělské kamarády. Budeme se jistě těšit. 

 Letošní ročník se čtyřicítkou jezdců patřil rozhodně 
k těm, na něž se bude vzpomínat s dobrým pocitem i proto, že 
nedošlo k žádnému úrazu. 

 Na kolo si rádi sednem zas, 
až přijde za rok Oblouku čas                     Jiří ČEPELÁK 

dokončení ze str. 3 
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADIŠTĚ 
POVĚŘUJE: 
n starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí účelové do-

tace v částce 10.000,-Kč s KÚ PK 
n starostu obce, aby dohodl způsob předání nebo převod fi-

nančního příspěvku pro A. L. 
BERE NA VĚDOMÍ: 
n zprávy Finančního výboru č.2/2009  a č.3/2009 
n zpracované „Průzkumy a rozbory“ Územního plánu zájmové-

ho území Obce Hradiště 
n informaci o rozborech pitné vody 
n žádost VHD Hradiště o koupi obecního bytu v Hradišti čp. 

77                                 Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště 

 
 

Sbor dobrovolných hasičů Kotouň připravil přízniv-
cům nohejbalu 1. srpna na hřišti v Kotouni nohejbalový 
turnaj. Vzhledem k menší účasti se udělal nakonec turnaj 
dvojic. Zvítězilo domácí družstvo Kulda Team. Druhé mís-
to obsadili Saláti a třetí Houlící. Utkání proběhlo v přátel-
ském duchu. Občerstvení bylo zajištěno.              Petr JÁRA 

 
 

Sportovní pouťová klání v Oselcích museli letos 
pořadatelé odložit z deštěm vyplavené sobotu 18. čer-
vence o týden později. Tato změna termínu se podepsala 
na nižší účasti především místních dětí ve skoku dale-
kém a také oseleckých nohejbalistů. Přesto se podařilo 
udržet kontinuitu soutěží a v V. ročníku turnaje nohej-
balových dvojic „Oselecké štěně“ i vynikající úroveň. 
Na dobře připraveném hřišti se sešlo celkem osm dvo-
jic, z toho dvě z Oselec a dvě z Kotouně. První kotouň-
ská (Jára, Bořánek) spolu s plzeňskými dvěma formace-
mi „Pinocio“ a smíšeným párem Stieglerová,Nový bojo-
valy ke konci turnaje o každý míč, protože při jejich 
vyrovnanosti bylo jasné, že může rozhodnout. Místní 
diváci tak mohli obdivovat šikovnou levačku paní Stie-
glerové, prudké smeče a chytré „ulejvky“ nakonec ví-
tězných Švarce s Veselým (Pinocio I.), kteří obhájili 
loňské prvenství, stejně jako Kotouňáků, kteří nakonec 
brali 2. místo nebo juniorů Pinocia Dolejše se Slová-
kem, kteří byli 3. jen o 6 míčů. Obě domácí dvojice—
Klíma, Vastl a Cikán, Panuška se rozešly smírně ve 
vzájemném utkání i v celkovém součtu bodů. Za sedm 
hodin bylo odehráno celkem 28 střetnutí v systému kaž-
dý s každým. Nakonec pořadatelé rádi všechny zúčast-
něné pochválili za disciplinovaný přístup k turnaji, fair 
play vystupování při sporných míčích a pozvali je na 
Václavský turnaj, tentokrát trojic, který proběhne v 
Oselcích v pondělí 28. září 2009. 

Tradičně souběžně s turnajem v nohejbalu se 
konal IV. ročník soutěže dětí ve skoku dalekém 
„Oselecký klokánek“. V nejmladší kategorii předškolá-
ků a žáků I. tříd, kteří skákali snožmo z místa vyhrál 
Lukáš Witzany z Prahy 6 výkonem 126 cm. Ostatní již 
závodili v dálce s  rozběhem a prvenství spolu s medai-
lemi, diplomy, tričky a drobnými dárky si odnesli 
pražští sourozenci Dýbovi—Markéta v kategorii 2. a 3. 
tříd a Ondřej mezi čtvrťáky a páťáky  dokonce v dlou-
hodobém rekordu 337 cm. Ondřej vyhrál „Klokánka“ již 
tři roky po sobě. Také mezi nejstaršími byl nejlepší Pra-
žák Robert Sluka výkonem 382 cm. Potěšitelná byla 
účast dětí z dětského domova, které mají hřiště pod ok-
ny. Z místních podala velmi dobrý výkon Adélka Čer-
vená, která skočila 324 cm a na rekord v kategorii IV. a 
V. tříd má ještě příští ročník. Lepším výkonům byl na 
závadu silní protivítr. Nechce se věřit, že by místní ne-
chali odvážet medaile i nadále do Prahy. Hřiště mají 
stále k dispozici, tak jen zahájit trénink na V.ročník 
2010.  

Jen agilní pořadatelé uklidili po těchto dvou sou-
těžích, hned začali připravovat již 17. tradiční tenisový 
turnaj „Oselce open“. O jeho vítězích se dočtete v příš-
tím čísle Kasejovických novin.  

Za pořadatele        
                                        PaeDr. Radovan BROŽ 
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93 let Anna LINHARTOVÁ Chloumek 
92 let Barbora ŘEHOŘOVÁ Hradiště 
87 let Julie ČADKOVÁ Oselce 
86 let Vlasta ČADKOVÁ Kasejovice 
85 let Růžena BOUŠOVÁ Kladrubce 
  Blažena VOKÁČOVÁ Kasejovice 
  Anna KUŠKOVÁ Nezdřev   
84 let Božena ŠMÍDOVÁ Životice 
  Anna CIKÁNOVÁ Oselce 
83 let Marie KAČENOVÁ Radošice 
80 let Marie ŠIMŮNKOVÁ Újezd 
  Marie KLOZAROVÁ Újezd 
  Václav HLAVNIČKA Budislavice 
79 let Václav ŠOLLE Kasejovice 
  Václav BROŽÍK Radošice 
  Zdeňka KLÁSKOVÁ Oselce 
78 let František ČOUDEK Oselce 
  Bohuslav ČERNÝ Mladý Smolivec 
77 let Marie HLINKOVÁ Budislavice 
  Josef NACHTMAN Budislavice 
76 let Vojtěch ARNOŠT Dožice 
75 let Stanislav KOCOUREK Kasejovice 
  František JEŽEK Kasejovice 
  Marie FLACHSOVÁ Kasejovice 
   Václav ČADA Bezděkov 
  Miloslava BLÁHOVÁ Kotouň 
74 let Jaroslav FLANDERA Kasejovice 
  Růžena FIALOVÁ Starý Smolivec 
72 let Jan MAŠEK Kasejovice 
  Kamila ZEITHAMLOVÁ Oselce 
71 let Marie KUBÍKOVÁ Kasejovice 
70 let Václav NEDBAL Životice 
65 let Václav NACHTMAN Kasejovice 
  Marie TALŮŽKOVÁ Životice 
60 let Miloslav HRACHOVEC Kasejovice 
  Věra JÁROVÁ Kotouň 

  B L A H O P Ř E  J E M E    !!!! 

 

 

 

 
Zdeněk STUPKA,  Kasejovice 
narozen 30.6. 2009   
Stanislav KVASNIČKA, Kasejovice 
narozen 7.7. 2009 
Eliška TUČKOVÁ, Mladý Smolivec 
narozena 18.8. 2009 
Tomáš ARNOŠT, Mladý Smolivec 
narozen 18.8. 2009 

 
 
 
 

   Josef ŠAMPALÍK,  Kasejovice 
   narozen 1947, zemřel 20.6. 2009 

   Josef FLACHS, Kasejovice 
   narozen 1928, zemřel 29.6. 2009 
 

  Marie ADAMCOVÁ, Kasejovice 
  narozena 1925, zemřela 29.7. 2009 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 
&  Barbara Woodová: Panenky z ráje 
&  Robert Ludlum: Chancellorův rukopis 
&  Léon Bloy: Chudá žena 
&  Jan Bauer: Pražský rozparovač  
&   Cecilia Ahernová: Díky za vzpomínky 
&  Hermann Schreiber: Trůn v ohrožení 
Naučná literatura pro dospělé: 
&  Jaroslav Kratěna: Poslední zlato z Yukonu 
&  Jiřina Chrastilová: Devět židovských cest 
&  Toulavá kamera 4,5 
&  Pavel Kozák: Tajemná místa Pošumaví 
Literatura pro děti a mládež: 
&  Vítězslava Klimtová: 2.lexikon ohrožených druhů straši-

del                                                                                  -dm- 

DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME ZA SRPEN 
 

88 let    Růžena BURDOVÁ        Životice 
73 let    Václav TALŮŽEK        Životice 
65 let    Marie HOLUBOVÁ             Bezděkov 
             Irena URBANOVÁ              Zahorčičky 
             Helena BURDOVÁ       Životice 

VÝPŮJČNÍ DOBA 
PONDĚLÍ: 8.00-13.00, 16.00-17.30 

ÚTERÝ: 10.30- 13.00  
TELEFON: 371 585 156 

7. srpna uplynul jeden rok  
od úmrtí 

 Františka JIROUŠKA  
z Radošic.  

Stále vzpomíná celá rodina 

 
 

Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit a projevili soustrast s úmrtím 
naší maminky, paní Marie ADAMCOVÉ              rodina              

 
 
 

V souvislosti s nově otevíraným Společensko-
kulturním centrem v Kasejovicích v bývalé škole na náměstí 
prosíme občany o náměty na akce v tomto centru, o které by 
měli zájem.  Jaké oblasti by se tyto akce měly týkat ?  Např.  
oblast vzdělávání, kulturní, osobnosti, zdravotnictví nebo 
nejlépe konkrétní náměty. Kontaktujte nás na tel. 371 595 
100, mailem mu@kasejovice.cz, osobně po-pá MěÚ Kasejo-
vice, Kasejovice 98, 335 44 nebo písemně.                    -rkn-     
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Povinnost nastoupit k výkonu vojenské služby zavedená cí-

sařským patentem o všeobecné branné povinnosti z roku 1858 to 
bývala pro všechny mladíky, zažívající první lásky, nepříjemná 
povinnost a velká životní překážka, kterou museli až donedávna 
překonávat. Počet odváděných a délka služby se mnohokráte 
měnila. Zajímavý by byl i zpětný pohled na organizaci odvodů a 
doplňování vojska formou verbování v předcházejících třech 
stoletích. To necháme na jindy. Nám stačí jen krátké ohlédnutí 
za běžnou dvouletou presenční službou v československé armá-
dě. 

Začínala vždy odvodem. Jeden takový připomíná i zašlá fo-
tografie. Zachycuje starosmolivecké brance narozené v roce 
1929, předvolané do blatenské sokolovny v květnu 1950, kam 
jak bylo zdůrazněno, se musel každý dostavit „čistě umyt a stříz-
liv“. Snímek je pozoruhodný i tím, že zachycuje dobový zvyk 
dokládající, jak se povolanci zdobili. Výlučně k tomuto účelu 
sloužily zvláštní rozměrné kytice přišpendlované na klopy kabá-
tů. Obsahovaly i výrazný nápis „Odveden“ či „Neodveden“. Po 
skončení místní tancovačky, kterou si branci vždy u této příleži-
tosti zorganizovali, rozdali ozdoby svým oblíbeným tanečnicím 
či přítelkyním. 

 Předvolaní ( na snímku) už vlastně měli vykonávat vojen-
skou službu, ale protože válečné události znemožnily vojenský 

výcvik nejméně šesti starším ročníkům, byli povoláni až ve vě-
ku, kdy se jim blížil dvacátý prvý rok. 

Popis snímku : Horní řada zleva Karel Kabátník čp. 21, 
Vladislav Květoň čp. 22 později 50, Karel Skuhravý čp. 58. Dol-
ní řada zleva: Ladislav Tůma čp. 9 později 100, pan Fr.Kůgl 
čp.77 zastupující starostu obce, Karel Mareš čp. 10. Ani jeden 
z dolní řady již bohužel není mezi námi. Ostatní oslaví v roce 
2009 své osmdesáté narozeniny. 

 Povinné dva roky si postupně všichni odsloužili a ti co se 
museli prvého října toho roku hlásit u útvarů, byli bez milosti 
ihned dohola ostříháni, což nebylo v poválečné době zvykem. 
Byl to jen úlet tehdejšího ministra obrany  A. Čepičky. Předcho-
zí ani následující odvodní ročníky už takovou  ponižující proce-
durou neprošli. 

U příležitosti odvodu se tito kamarádi, rodáci a spolužáci 
z obecné a měšťanské školy  vlastně naposledy sešli ve společné 
záležitosti, aniž si to někdo z nich v tom čase uvědomoval. Život 
už je v následujících letech rozdělil a zatřídil do rolí, které pro 
ně připravil. Čekali je nové kolektivy nejen v prostředí kasáren a 
posléze na pracovištích. 

Po tomto životním rozhraní, kterým vojna nepochybně by-
la, musel se každý sám „chopit vesel“. Zorientovat se 

v prostředí, vypořádat s překážkami, povinnostmi i zvyk-
lostmi a zakotvit v nějakém životním postavení. Dny bez-
starostného mládí pomalu končily. Nahradily je slasti i 
strasti manželské a rodičovské spojené se založením vlast-
ních domácností. Společné prožitky a příhody s kamarády 
z dob mládí zůstaly už jen vzpomínkou. Blízké přátelství 
přetrvalo, ale osobní setkávání zůstalo napříště spíše už 
jen věcí náhody. 

Zajímavý byl zpětný pohled a jeho proměny pod vli-
vem času. Ve věku do třiceti let považoval každý vojnu za 
dvě ztracená léta. Pak začal bezděčně stranit druhu vojsk,  
u kterého sloužil a zajímat se o technické novinky ve vý-
zbroji. Vyprávění vojenských zážitků a příběhů se čtyři-
cátníkům stávalo vděčným, velmi častým a oblíbeným 
námětem, zejména u piva. Po padesátce, až na výjimky, 
zastávali už nepokrytě názor, že „kdo nebyl na vojně, není 
chlap.“ 

Mnozí si v místě posádky našli své životní partnerky a 
přivedli si je domů nebo zakotvili natrvalo v jejich rodi-
nách v novém bydlišti. 

Jisté je, že na vojnu rukovali chlapci a vraceli se sku-
teční chlapi. 

Základní vojenská povinnost byla v České republice 
ukončena propuštěním posledních záklaďáků dne 
22.12.2004. 

*Od 1.1.2005 je česká armáda plně profesionální. Tím 
je použitelná pro bojové nasazení podle pokynů NATO 
kdekoliv a kdykoliv mimo území republiky, k preventiv-
nímu zákroku na vytipované nepřátele. To neprofesionální 
armáda, připravovaná k obraně vlasti v případě napadení, 
kde vojáci počítají zbývající dny služby a stříhají krejčov-
ský metr jako kalendář, neumožňovala. Karel KABÁTNÍK 

Čtení na pokračování   část I. 
 

 
 

 
Chodíte rádi na houby ? Vůbec se vám nedivím, 

poněvadž houbaření je vlastně jedno velké dobrodružství. 
Nikdy napřed nevíte, zda budete mít štěstí a najdete hub 
plný košík nebo se vás bude držet smůla a v lese potkáte 
jen pár starých a červivých „křapáčů“, kterými už opovrhl 
i lesní slimák. 

Kdesi a kdysi jsem četl, že houby prý v sobě obsa-
hují i nějaké protirakovinné látky, takže si na nich nejen 
pochutnáte, ale i preventivně uděláte něco pro své zdraví. 
Nelze však ani pominout tu skutečnost, že při jejich hledá-
ní strávíte pokaždé několik hodin na zdravém vzduchu 
uprostřed lesa, který zejména zrána působí na vaše nervy 
jako hojivý balzám. Po svém návratu domů se pak cítíte 
jako znovuzrození. A že vás pak ale bolí nohy ? Však si 
odpočinou, až budete svou „kořist“ čistit a krájet, buď na 
sušení nebo na přípravu nějakého vašeho oblíbeného jídla.  

„Skalní„ houbaři a na slovo vzatí odborníci—
mykologové tvrdí, že houby rostou vlastně od časného 
jara až do Vánoc, tedy skoro po celý rok. Je to i možné, 
ale houbaří-amatéři našeho ražení začínají chodit do lesa 
až koncem května, pokud je k tomu příznivé počasí—
vlahé a mírné deště, v noci ne příliš chladno a ve dne pří-
jemné teplo. To pak je možno hledat v listnatých lesích i 
první „pravé“ hříbky. 

Ale zanechme teorií, a protože je už polovina září 
a houbařské žně na samém vrcholu, chtěl bych si zavzpo-
mínat na svá klukovská léta, strávená v Kasejovicích asi 
tak před padesáti léty.      -káf-              pokračování příště 
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POHŘEBNÍ ÚSTAV JAN HOŘEJŠ 

 Žižkova 120, Blatná 
(vpravo vedle Základní školy J. A. Komenského  

 

Otevřeno PO – PÁ  8 – 17 h, SO 8,30 – 11,30 
Stálá služba 24 h denně vč.sobot, nedělí a svátků 

 

Kontaktní telefony: 
 

   383 422 464, 603 512 653, 604 213 930 
 

Převozy zemřelých, veškeré pohřební služby, pohřby  
do země i žehem, prodej hřbitovních doplňků. 

 

   

KANCELÁŘ NEPOMUK    
 

Drahomíra Stichenwirthová 
 
 

Tel. 371 580 279, mobil 721 442 126 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Otevírací doba: pondělí a středa 8.00-18.00 h 
úterý a čtvrtek zavřeno, pátek 8.00-12.00 h 

 
 
Zemní práce i v nepřístupném terénu, možnost odvozu vytěže-
né zeminy  * čištění vodotečí-rybníků, propustky * sekání za-
hrad, kosení divokého porostu, výřez křovin a stromů, štěpko-
vání větví, parkové úpravy, jezírka, terénní úpravy * bazény 

komplet: vybagrování, postavení a zastřešení bazénu, opravy 
starých betonových bazénů, solární ohřev vody * bytové doplň-

ky: žaluzie, lamelové dveře, rolety, těsnění, shrnovací stěny, 
skříně * drobné stavby: skleníky, garáže, chodníky, pergoly, 
zahradní pavilony, zimní zahrady, betonové ploty, oplocení 

zahrad — areálů.  
FERDINAND VALENTA, tel. 603 309 702 

http://ferdinand.wbs.cz    

 
         

Zámek Lnáře - výrazná barokní dominanta stejno-
jmenné obce a do r.1992 využíván jako výjezdní a rekreační 
středisko české vlády byl vůbec poprvé ve své bohaté historii 
zpřístupněn  široké veřejnosti v r.1999, 333let od svého zalo-
žení! Za deset let se zde uskutečnilo mnoho společenských  i 
kulturních akcí, ale i občanských a církevních svatebních ob-
řadů. V rámci turistických prohlídek, si za toto období jeho 
interiéry  s unikátní freskovou výzdobou  prohlédlo téměř 90 
tis.  návštěvníků. 

    Na závěr turistické sezóny 2009 se uskuteční 28.9.  
/státní svátek/  a 17.11. /státní svátek/ mimořádné prohlídky 

zámku. V tento den budou zpřístupněny i prostory, které 
nejsou součástí běžné prohlídkové trasy — kazetový sál, 

 historické apartmány, věž, hotelové pokoje, zámecký 
park a další.  Otevírací doba 9:00 – 18:00 

 

    Informace: správa zámku Lnáře tel.604 40 14 32, e-mail:  
zameklnare.sprava@seznam.cz 

 

  
Od r.1999, kdy byl zámek Lnáře vůbec poprvé               

ve své bohaté historizpřístupněn široké veřejnosti, jsou sva-
tební obřady v zámecké kapli, freskových sálech nebo zá-
meckém parku stále více oblíbenější a své ,,ANO,, si zde 
řeklo již několik stovek párů. Předností svatebního obřadu 
na zámku  je nejen  prožití tohoto slavnostního okamžiku 
v životě v nádherných interiérech, ale i možnost uspořádat 
zde hostinu,oslavu apod. Novomanželům jsou k dispozici i 
historické apartmány pro svatební noc. Pro r. 2010 vypsal  
OÚ  Lnáře tyto obřadní termíny:  27.3.  24.4.  22.5.  12.6.  26.6.  
10.7.  31.7.  14.8.  28.8.  11.9  Termíny církevních svatebních obřadů 
v kapli sv. Josefa lze domluvit idividuálně se správou zámku a 
farností Kasejovice,tel.:731402944, e-mail:farnost.kasejovice@centrum.cz  
Cena pronájmu svat.sálu nebo zámecké kaple k svat obřadu je 3500,- 

 Informace o svatbách na zámku Lnáře:  M.Uriánek, správa 
zámku Lnáře tel.604 40 14 32,  www.lnare.cz  

Rodinná prádelna nabízí praní, žehlení,  
mandlování prádla, vše ve vysoké kvalitě. 
Doprava zdarma, ceník na www.pradelna-

haasova.cz, nebo  informace 
 na tel. 732 759 084 paní Haasová 

 
 

> kácení a prořezy stromů horolezeckou technikou od koruny dolů 
(spouštění větví)  
> výroba, čištění, opravy a nátěry konstrukcí, okapových systémů a 
hromosvodů 
> montáže a odstraňování reklam 
> nátěry a stříkání střech, 
> montáže solárních fotovoltaických panelů (slunečních elektráren) 
> drobné opravy fasád (nátěry, stříkání, čištění, spárování panelů) 
> čištění, desinfekce, nátěry a opravy studní, vodojemů a sil  
> možnost prací i za pomoci montážní plošiny 
> montáže telekomunikačních antén, GSM antén a stožárů vysílačů  
> drobné opravy a odstraňování komínů (vč. výškových) a podob-
ných stavebních prvků 
# ...spektrum námi prováděných prací je velmi široké  
informujte se, pomůžeme Vám... 

Specializované činnosti 
Výškové práce 

Vodafone  774 244 142 
O2   606 554 988 

Firma Rumpold-P s. r. o. Sušice oznamuje občanům 
Kasejovic, že od 38. týdne 2009 přejde z letního svozu na 
zimní. Směsný komunální odpad bude od 17.9. 2009 vyvážet 
každý týden. Případné  dotazy zodpovíme  na tel. 602 206 492                                                            

                                                            fi Rumpold s. r. o. 

MĚSTKÝ ÚŘAD KASEJOVICE,  
oznamuje občanům  

 

 
 

Plasty v zavázaných pytlích připravte před svými domy nejdříve 
jeden den před plánovaným svozem.  Dále prosíme občany, aby 
nenechávali  plasty před vraty Sběrného dvora v Kasejovicích a u 
sběrných zvonů. Plasty lze odevzdat ve sběrném dvoře každou 

sobotu od 8.00 do 10.00, kdy je dvůr otevřen pro veřejnost.  
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III. TŘÍDA, skupina B  
(OFS Plzeň-jih) 

OKRESNÍ PŘEBOR DOROSTU  
(OFS Klatovy) 

OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ 
(OFS Plzeň-jih) 

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK 
(OFS Plzeň-jih) 

Zkratky  A, B v kolonce od-
jezdy označují způsob dopra-
vy :  
A=auta            
B=bus—autobus  
Změny času a  
způsobu dopravy vyhrazeny. 

Datum Den Hodina Utkání Odjezd 

29.08. SO 14.30 STARÝ SMOLIVEC –  
 KASEJOVICE 

13.30 B 

05.09 SO 14.30 KASEJOVICE — NEURAZY  

09.09. ST 17.00 KASEJOVICE — STŘÍŽOVICE  

12.09. SO 14.30 KASEJOVICE — ŠTĚNOVICE   

18.09. PÁ 17.00 NEPOMUK B  –  KASEJOVICE * 16.00 A 

26.09. SO 14.00 KASEJOVICE - DOBŘANY  

04.10. NE 13.30 MERKLÍN — KASEJOVICE  11.45 A 

10.10. SO 13.30 KASEJOVICE — LETINY  

18.10. NE 10.00 ZÁHOŘÍ — KASEJOVICE 9.00 B 

24.10. SO 12.00 KASEJOVICE — ŽÁKAVÁ  

01.11. NE 9.00 SP. POŘÍČÍ — KASEJOVICE 7.45 B 

07.11. SO 11.30 KASEJOVICE — CHLUMČANY  

14.11. SO 11.30 RADKOVICE — KASEJOVICE 10.00 B 

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd 

22.08. SO 17.00 KASEJOVICE — SEČ  

30.08. NE 17.00 NEZBAVĚTICE — KASEJOVICE   15.30 B 

05.09. SO 17.00 KASEJOVICE — NEURAZY  

12.09. SO 17.00 KASEJOVICE — ŽINKOVY B  

20.09. NE 16.30 DVOREC — KASEJOVICE 15.30 B 

26.09. SO 16.30 KASEJOVICE — ZDEMYSLICE  

04.10. NE 16.00 CHLUM — KASEJOVICE 14.30 B 

10.10. SO 16.00 KASEJOVICE — LETINY  

18.10. NE 14.00 ST. SMOLIVEC - KASEJOVICE 13.00 B 

24.10. SO 14.30 KASEJOVICE — KLÁŠTER  

01.11. NE 14.00 SP. POŘÍČÍ —  KASEJOVICE 12.45 B 

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd 

30.08. NE 10.30 KASEJOVICE — ŽICHOVICE  

06.09. NE 10.00 KOLINEC — KASEJOVICE 8.00 B 

13.09. NE 10.30 KASEJOVICE — BOLEŠINY  

19.09. SO 10.00 MOCHTÍN — KASEJOVICE 8.00 B 

27.09. NE 10.30 KASEJOVICE—KAŠPERSKÉ 
H. 

 

04.10. NE 10.00 PLÁNICE — KASEJOVICE 8.15 B 

10.10. SO 10.00 BĚŠINY — KASEJOVICE 8.00 B 

18.10. NE 10.30 KASEJOVICE — HRADEŠICE  

24.10. SO 10.00 MALÝ BOR — KASEJOVICE 8.15 B 

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd 

30.08. NE 9.00 KASEJOVICE — LOSINÁ  

04.09. PÁ 16.30 LUŽANY — KASEJOVICE 15.00 A 

09.09. ST 17.00 NEPOMUK — KASEJOVICE 16.15 A 

13.09. NE 9.00 KASEJOVICE — SP.POŘÍČÍ  

18.09. PÁ  17.00 ŠTĚNOVICE — KASEJOVICE 15.15 A 

25.09. PÁ 17.00 MERKLÍN — KASEJOVICE 15.00 A 

04.10. NE 9.00 KASEJOVICE — STOD  

09.10. PÁ 16.30 DOBŘANY — KASEJOVICE 15.00 A 

18.10. NE 9.00 KASEJOVICE — CHOTĚŠOV  

23.10. PÁ 17.00 LUKAVICE — KASEJOVICE 15.00 

01.11. NE 9.00 KASEJOVICE — CHLUMČANY  

* hřiště Dvorec 

 

Fota -vh- V bílém zleva David Fiala, Karel Flandera, Martin Škyrta z týmu mužů TJ Sokol Kasejovice 
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———————————————— 
●  Prodám thuje, velikost cca 100 cm—

cena 35 Kč. Tel. 604 508 777 od 8.00 
do 20.00 h  

————————————————- 
● Prodám sváteční lesnickou uniformu, 

velikost 54/3. Cena dohodou. Koupím 
lesnickou uniformu velikost 52 Tel. 
606 821 527 

————————————————- 
●  Pronajmu prostorný 2 pokoj. byt —

Kotouň nádraží  /WC, koupelna, ve-
randa, sklep), etážové topení, vlastní 
vodárna, kolna, možnost zahrádky, 
parkování na pozemku, ideální spojení 
— autobus, vlak. Nízké nájemné. Tel. 
723 592 329 

————————————————- 
●  Prodám mrazicí pult 250 l, kotel bru-

tar vhodný na zabijačky, stavební mí-
chačku, dvoukolovou kárku, váhu de-
cimálku, akumulační kamna pěkná, 
nutno vidět. Tel. 728 347 464 

————————————————- 
●  Prodám ROTOPED, lustr kouřové 

sklo a bílé sklo, koberec běhoun —
pruhovaný cca 10 m — nový, šicí stroj 
VERITAS — šlapací, entl, vyšívání, 
válendu na nožičkách bez matrace. 
Tel. 603 323 205 

————————————————- 
●  Prodám HIFI věž AIWA III CD 

3+bedny 2 Cena 700 Kč, fontánu pro 
astma—nová, barva modrá—lampa 
Cena 400 Kč, ratanový nábytek— 
kulatý stolek sklo, dvě křesla, nové 
Cena 1 200 Kč, televizi Orion, barev-
ná, přep. Cena 500 Kč, bazén nový 
zabalený roz. 15x36—457 cm x 91 cm 
za 1 000 Kč, benzínovou sekačku s 
pojezdem novou za 5 000 Kč Tel. 733 
502 831 

 
 

První týden v srpnu se fotbalové týmy Tělovýchovné jednoty Sokol Ka-
sejovice vypravily za letní fotbalovou přípravou do Skelné Huti u Nýrska. Letoš-
ního soustředění se oproti minulým rokům zúčastnil menší počet dětí, což nadě-
lalo vrásky na čele především trenérům, kteří od letní přípravy očekávají  sehrání 
týmů pro nacházející sezónu a samozřejmě fyzičku. I přes prvotní problém s 
nekompletností  týmů se nakonec trenérům podařilo zorganizovat mladým fotba-
listům jistě zajímavý sportovní týden. Náročné tréninky doplněné v případě žáků 
a dorostu o cyklistiku vyvážilo příjemné prostředí penzionu Andrea ve Skelné 
Huti, jenž kromě sportovního zázemí nabízí další vyžití pro volný čas.         -mr- 

 
 
 
 
 

V sobotu 22.srpna uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice již 
třetí ročník Kasejo-
vického CUPU. Na 
fotbalový turnaj pří-
pravek zavítalo šest 
týmů z Kasejovic, 
Nepomuka, Chano-
vic, Spáleného Poří-
čí, Horažďovic a 
Rokycan.   Oproti 
minulým ročníkům 
byl letošní deštivý a 
to potrápilo přede-
vším pořadatele, 
kteří se potýkali s 
nedostatkem prostor 
pro sušení mladých 
fotbalistů. Naopak 
dětem špatné počasí 
na bojovnosti a chuti 

do hry neubralo.  
  První místo si  z Kasejovic odvezl tým z nedalekých Chanovic a naši 

nejmenší se umístili na pátém místě.                                                                -mr- 

Na snímku Aleš Brudna z nepomuckého týmu při přebírání oceně-
ní za druhém místo.                                                        Foto -vh- 

 
 

Příznivci fuchsií,  
navštivte výstavku 

 v Kasejovicích.  
Tel. 371 595 010 

 L. Mašková, ,Betlémská 147 

Městský úřad Kasejovice  
plánuje vydat ke konci roku 
stolní kalendář  na r. 2010 s 

fotografiemi Kasejovicka. Zájemci si 
je budou moci zakoupit v Informač-

ním centru v Kasejovicích.  

Část účastníků letní fotbalové přípravy ve Skelné Huti                                       foto –vh- 


