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

K asejovická pouť opět nabízela 
všemožné sportovně společen-
ské vyžití. Jednou z mnoha 

možností bylo „divadlo v parku“. Jako i 
loni, uspořádali zde místní ochotníci 
představení, tentokrát s názvem „Lnáře 

1930, aneb odpolední dýchánek u 
madam Bondyové“. Toto vystoupení, 
šité na míru prostorám lnářského zámku, 
dávalo nahlédnout do jednoho běžného 
dne v domácnosti Karla Bondyho, v té 
době majitele lnářského zámku i panství. 

Rodina Karla Bondyho se přestěho-
vala z Prahy na venkov. To s sebou samo-
zřejmě neslo řadu výhod i nevýhod, pro 
pana Bondyho byl benefitem například 
vlastní pivovar, lesy, či honitba. Milosti-
vá ovšem těžce nesla odloučení od praž-
ské smetánky a tak si přítelkyně pozvala 
do svého nového domova. Diváci se tak 
dozvěděli horké novinky z metropole, 
např. o stavbě nové plovárny pod Barran-
dovskou skálou. Dámy také žasly nad 
novým stavebním slohem funkcionalis-
mem, který všechny bez výjimky napros-
to nadchl. I milostivá paní Bondyová si 
povzdechla, že manžela stále marně 
nabádá, aby nechal zámek přestavět v 
tomto stylu, není to nic platné, stále 
budou bydlet takhle nemoderně... Pan 
Bondy ve chvíli volna, kdy nepobýval 
právě pracovně v pivovaře, seznámil 
diváky s novinkami ze Lnář a okolí a také 
s významnými osobnostmi té doby. 

Vystoupení bylo milé, povedené, a to 
nejen díky vystupujícím, ale také díky 
divákům, kteří nás „Orly“ přišli podpořit. 
Díky.       
  Dana Matějovská

Na odpoledním dýchánku u madam Bondyové

K oncem července zahájilo město 
Kasejovice rekonstrukci Ján-
ského náměstí. Město tuto sta-

vební akci plánovalo již delší dobu, ale 

vzhledem k tomu, že dešťovou vodu 
nebylo možné svést do splaškové kanali-
zace, nebylo možné projekt realizovat. 
Až díky pochopení pana Martina Kubaře, 

který koupil dům ve spodní části Jánské-
ho náměstí a umožnil vést kanalizační 
řad dešťové kanalizace přes svůj poze-
mek do přilehlého potoka, mohla být 
dokončena projektová dokumentace. 

Stavba je rozdělena do dvou staveb-
ních objektů: SO1 – „Obnova Spodní 
části náměstí v Kasejovicích“ a SO2 – 
„Obnova Horní části náměstí v Kasejovi-
cích“. „Obnova Spodní části náměstí 
v Kasejovicích“ spočívá v rekonstrukci 
okolo prodejny železářství. V této části se 
v současné době provádí pokládka dešťo-
vé kanalizace v délce 82 m. Následovat 
bude položení asfaltového betonu na 
obslužnou místní komunikaci a pokládka 
kamenných kostek na parkovací místa u 
domů s vegetačními úpravami. Úprava 
této části náměstí si vyžádá finanční pro-
středky ve výši 2 852 601 korun. Stavba je 
podpořena finančními prostředky Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR z Programu 
obnovy a rozvoje venkova ve výši 1 mili-
on korun. 

                  (dokončení na str. 2)

Rekonstrukce Jánského náměstí je v plném proudu
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Druhý červencový týden se opět 
v kasejovické knihovně konal 
příměstský tábor. 

Počasí nám přálo a tak jsme... Každý den 
trávili chvilku na novém dětském hřišti, 
chvilku četli Neználkovy příhody, hráli 
hry, soutěžili, těšili se na dobrý oběd...

Tento „základ“ doplňoval každý den 
jiný program, jednou jsme tvořili z Fima, 
podruhé z Colourplastu, hráli stopovač-
ku, stavěli v lese „Kvítečkov“ pro 
Neználka, dělali megabubliny. Speciální 
v tomto ohledu byl čtvrtek, kdy jsme se 
odpoledne vypravili do blízkého Újezda 
u Kasejovic, kde se děti mohly dosyta 
vytočit na kolotoči, tam jsme také opekli 
buřtíky, zazpívali při ohni a za večerního 
soumraku se vraceli opět do Kasejovic, 
kde jsme přespali v knihovně.

Velké poděkování patří všem, kteří 
vypomohli k tomu, aby se dětem líbilo. 
Byly to: hodné paní kuchařky v Agrocho-
vu, parta újezdských kamarádů, Evelínka 
Matějovská, Anička Mašková, Vraťa 
Valena a Městský úřad Kasejovice.
  Dana Matějovská

Usnesení zasedání Rady města 

Kasejovice ze dne 27.6.2018

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź na doporučení hodnotící komise jako 

z h o t o v i t e l e  s t a v e b n í  a k c e 
„Kasejovice, Jánské náměstí – Obno-
va veřejného prostranství“ společnost 
STRABAG, a.s., PJ Písek, Za Nádra-
ž ím  1735 ,  397  01  P í s ek ,  IČ 
60838744, která nabídla nejnižší 
nabídkovou celkovou cenu bez DPH 
4 126 424,66 Kč, tj. 4 992 973,84 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlou-
vy o dílo a pověřuje paní starostku 
k podpisu této smlouvy

ź žádost p. xxx o přidělení bytu č. 13 
v domě s pečovatelskou službou 
v Kasejovicích

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 

2m  v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu 
určitou od 1.8.2018 do 30.9.2018 za 
účelem výkupu jablek

ź vyhlášení záměru prodeje pozemků 
2parc. č. 1154/12 o výměře 100 m , 

parc. č. 1154/1 díl a), b) o výměře 15 
2 2 m  a parc. č. 1156/10 o výměře 13 m

v k.ú. Kasejovice (dle nového geome-
trického plánu)

ź vyhlášení záměru pronájmu s násled-
ným prodejem pozemku parc. č. 

21154/4 o výměře 12 m  v k.ú. Kasejo-
vice (dle nového geometrického 
plánu)

ź přijetí finanční dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje do rozpočtu města 
Kasejovice ve výši 22 272 Kč na 
věcné vybavení JPO III Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce 
Kasejovice

ź vyhlášení záměru pronájmu zeměděl-
ských pozemků současným nájem-
cům, případně prodloužení platných 
smluv na období od 1.1.2019 do 
30.9.2023 za stávajících podmínek

ź vyhlášení záměru pronájmu pozemků 
v k.ú. Kladrubce: parc. č. 471/10              

2o výměře 375 m , parc. č. 471/11 o 
2výměře 181 m  a části parc. č. st. 59/1        

2o výměře 170 m
ź návrh kupní smlouvy uzavírané 

s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na odkoupení 
pozemku parc. č. 496 v k.ú. Kasejo-
vice za cenu 13 100 Kč

Souhlasí:
ź s dotčením pozemku parc. č. 1672 

v k.ú. Řesanice ve vlastnictví města 
Kasejovice stavbou pod označením 
„RVDSL 1822_C_P_KSJV43-
KSJV1HR_OK“ SAP č.:11010-
076790, za účelem modernizace 
stávající sítě elektronických komuni-
kací, souhlasí s návrhem smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnos-
ti uzavřené s Českou telekomunikač-
ní infrastrukturou, a.s. a pověřuje 
paní starostku k podpisu této smlouvy

ź s uzavřením dodatků ke smlouvám o 
dílo k sečení veřejného prostranství 
v obcích a s navýšením úplaty

ź s podáním žádosti Základní školy 
Kasejovice na projekt Učíme se envi-
ronmentální výchově do dotačního 
titulu Plzeňského kraje Mikrogranty 
pro oblast školství, mládeže a sportu 
v roce 2018

ź s umístěním stojanu na kola před 
provozovnou pizzerie v Kasejovicích 
v čp. 129 za předpokladu zachování 
bezpečnostních odstupů

Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o pronájem části 

pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chlou-
mek u Kasejovic a doporučuje oslovit 
je ve věci odkoupení části pozemku 
parc. č. st. 30 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic za účelem zajištění přístu-
pu k sousedním nemovitostem

ź sdělení společnosti Kanalizace a 
vodovody Starý Plzenec, a.s. k žádos-
ti o pravidelnou údržbu kanalizačního 
řadu

ź odpověď České stomatologické 
komory na žádost o personální zajiš-
tění zubní ordinace v Kasejovicích a 
doporučuje reagovat

ź oznámení dětské organizace Pionýr, 
z.s., Pionýrské skupiny Nepomuk                
o pořádání letních dětských táborů na 
základně v Přebudově

ź sdělení Správy železniční dopravní 
cesty, s.o. k prodeji pozemku parc. č. 
st. 402 se stavbou bez čp. v k.ú. 
Kasejovice

                     (dokončení ze str. 1)
„Obnova Horní části náměstí v Kasejovi-
cích“ zahrnuje lokalitu u kapličky sv. Jana 
Nepomuckého. Bude spočívat v položení 
kamenné dlažby v celkovém rozsahu cca 
758 m² a bude zajišťovat vjezdy k jednot-
livým rodinným domům. Rovněž bude 
provedena úprava ploch zeleně. Tato 
stavební část si vyžádá finanční náklady 
ve výši 2 140 372 korun a je podpořena 
finančními prostředky z Programu stabi-
lizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2018 ve výši 300 000 korun. Celou 
stavbu provádí firma Strabag a.s. a její 
dokončení je plánováno do 31.10. 2018. 

Děkujeme všem občanům a ostatním 
uživatelům této komunikace za toleranci 
při realizace této stavby a zároveň 
bychom je chtěli požádat o zvýšenou 
opatrnost při průchodu a průjezdu okolo 
stavby. Zvláště bychom chtěli apelovat 
na zvýšenou opatrnost ze strany dětí, 
které tuto komunikace využívají při cestě 
do školy. Věříme, že rekonstrukce Ján-
ského náměstí bude úspěšně dokončena a 
bude sloužit ke spokojenosti všech svých 
uživatelů. 

Marie Čápová, starostka
                            města  Kasejovice

Rekonstrukce Jánského 

náměstí je v plném proudu
Prázdninový týden v Kvítečkově

Asi všichni, věřící či ateisté se 
modlíme a věříme v zázračné 
síly energií, v sílu stromů, léči-

vou sílu vody ve studánkách...
Nejznámější léčivá voda zde v okolí 

vyvěrá v nedaleké Kloubovce, kam chodí 
denně mnoho lidí pro „zázračnou” vodu 
ve víře, že jim pomůže zbavit se nemocí. 
Od našich babiček víme, že každý pra-
men je jiný, jeden pomáhá kloubům, 
druhý očím a jiná voda se pije na uklidně-
ní žaludku. Babičky také radily svým 
vnučkám, ve které vodě si mají omývat 
tváře, aby jim zmizely pihy, či ve které 
vodě se myjí vlasy. Ke každé studánce se 
váže jiná pověst. Většinou byl u pramene 
obrázek světce, který měl moc a sílu 
uzdravovat. 

V nedalekém Berandubu vyvěrá ve 
stínu lesíka studánka Sv. Vojtěcha, kterou 
se rozhodli obnovit a opravit polánečtí 
občané. Dle legendy o sv. Vojtěchu, 
popsané v knize „Poutní místa a místa 

zvláštní zbož-
nosti jižního 
P l z e ň s k a “ ,  
prý...

„Unavený 
světec usedl na 
kámen a usnul. 
Z pod kamene 
náhle vyprýštil 
pramen a začal 
svlažovat okol-

ní vyprahlou půdu“. Voda ze studánky 
nepomohla jen tehdy v období sucha. 
Nacházeje se nedaleko lesní cesty i dále 
sloužila lesním chodcům.

Dalším téměř neznámým místem je 
pramen Sv. Jakuba, který je v lese Beran-
dubu. V osmdesátých letech minulého 
století ho obnovili děd, syn a vnuk, všich-
ni Jindřichové Pohankové se Zdeňkem 
Štěpánkem, kasejovickým rodákem, za 
finančního přispění spisovatele Bohumi-
la Hrabala. Tuto studánku opět probudil 
k životu po více než třiceti letech Jindřich 
Pohanka s kamarády Janem Maškem, 
Milanem Rezkem a Jardou Skuhravým. 
Dřevěná socha od Zdeňka Štěpánka, jenž 
patří ke studánce, je zatím v Polánce. 
Ukazatel směrem k Jakubce najdete na 
rozcestí v Berandubu. Autorem je Stani-
slav Hrbek mladší.

 Pro doplnění si připomeňme osudy 
světců, po nichž jsou naše studánky 
pojmenované.

Svatý Vojtěch, patron České země,  
pocházel z knížecího rodu Slavníkovců. 
Dostalo se mu výborného vzdělání, přijal 
kněžské svěcení a r. 982 byl uveden na 
biskupský stolec jako druhý biskup pro 
Čechy. Podnikl řadu misijních cest, při 
kterých horlivě šířil křestanství v Uhrách 
i v Polsku. Při misii k pohanským Pru-
sům byl r. 997 zavražděn. Brzy na to byl r. 
999 byl svatořečen. Svatý Vojtěch je 
uctíván  nejen u nás, ale i v Uhrách a v 

Polsku.
 Svatý Jakub (Větší) byl významným 

apoštolem, bývá uváděn hned za Sv. 
Petrem. Šířil učení Ježíše Krista a jako 
první z apoštolů byl r. 44 umučen. Evro-
pu křižují poutní svatojakubské cesty a 
směřují do Santiago de Compostela ke 
světcovu hrobu. 

Budeme potěšeni, když někteří z vás 
při procházkách navštíví místa, kde tyto 
zázračné studánky pomáhaly léčit svou 
vodou naše dávné předky a mnozí si 
možná vzpomenete i na vyprávění vašich 
babiček i dědů, jak a která voda byla na 
co dobrá.

              Miloslava  Pohanková 

Obnova studánek a pramenů

Obnovená studánka sv. Vojtěcha

Město Kasejovice a Český svaz chovatelů v Kasejovicích pořádají 
v pátek 28. 9. 2018 od 14 hodin v areálu chovatelů

3. POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí bude akce uvnitř výstavní haly.
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Druhý červencový týden se opět 
v kasejovické knihovně konal 
příměstský tábor. 

Počasí nám přálo a tak jsme... Každý den 
trávili chvilku na novém dětském hřišti, 
chvilku četli Neználkovy příhody, hráli 
hry, soutěžili, těšili se na dobrý oběd...

Tento „základ“ doplňoval každý den 
jiný program, jednou jsme tvořili z Fima, 
podruhé z Colourplastu, hráli stopovač-
ku, stavěli v lese „Kvítečkov“ pro 
Neználka, dělali megabubliny. Speciální 
v tomto ohledu byl čtvrtek, kdy jsme se 
odpoledne vypravili do blízkého Újezda 
u Kasejovic, kde se děti mohly dosyta 
vytočit na kolotoči, tam jsme také opekli 
buřtíky, zazpívali při ohni a za večerního 
soumraku se vraceli opět do Kasejovic, 
kde jsme přespali v knihovně.

Velké poděkování patří všem, kteří 
vypomohli k tomu, aby se dětem líbilo. 
Byly to: hodné paní kuchařky v Agrocho-
vu, parta újezdských kamarádů, Evelínka 
Matějovská, Anička Mašková, Vraťa 
Valena a Městský úřad Kasejovice.
  Dana Matějovská

Usnesení zasedání Rady města 

Kasejovice ze dne 27.6.2018

Rada města Kasejovice schvaluje:
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź na doporučení hodnotící komise jako 

z h o t o v i t e l e  s t a v e b n í  a k c e 
„Kasejovice, Jánské náměstí – Obno-
va veřejného prostranství“ společnost 
STRABAG, a.s., PJ Písek, Za Nádra-
ž ím  1735 ,  397  01  P í s ek ,  IČ 
60838744, která nabídla nejnižší 
nabídkovou celkovou cenu bez DPH 
4 126 424,66 Kč, tj. 4 992 973,84 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlou-
vy o dílo a pověřuje paní starostku 
k podpisu této smlouvy

ź žádost p. xxx o přidělení bytu č. 13 
v domě s pečovatelskou službou 
v Kasejovicích

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 

2m  v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu 
určitou od 1.8.2018 do 30.9.2018 za 
účelem výkupu jablek

ź vyhlášení záměru prodeje pozemků 
2parc. č. 1154/12 o výměře 100 m , 

parc. č. 1154/1 díl a), b) o výměře 15 
2 2 m  a parc. č. 1156/10 o výměře 13 m

v k.ú. Kasejovice (dle nového geome-
trického plánu)

ź vyhlášení záměru pronájmu s násled-
ným prodejem pozemku parc. č. 

21154/4 o výměře 12 m  v k.ú. Kasejo-
vice (dle nového geometrického 
plánu)

ź přijetí finanční dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje do rozpočtu města 
Kasejovice ve výši 22 272 Kč na 
věcné vybavení JPO III Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce 
Kasejovice

ź vyhlášení záměru pronájmu zeměděl-
ských pozemků současným nájem-
cům, případně prodloužení platných 
smluv na období od 1.1.2019 do 
30.9.2023 za stávajících podmínek

ź vyhlášení záměru pronájmu pozemků 
v k.ú. Kladrubce: parc. č. 471/10              

2o výměře 375 m , parc. č. 471/11 o 
2výměře 181 m  a části parc. č. st. 59/1        

2o výměře 170 m
ź návrh kupní smlouvy uzavírané 

s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových na odkoupení 
pozemku parc. č. 496 v k.ú. Kasejo-
vice za cenu 13 100 Kč

Souhlasí:
ź s dotčením pozemku parc. č. 1672 

v k.ú. Řesanice ve vlastnictví města 
Kasejovice stavbou pod označením 
„RVDSL 1822_C_P_KSJV43-
KSJV1HR_OK“ SAP č.:11010-
076790, za účelem modernizace 
stávající sítě elektronických komuni-
kací, souhlasí s návrhem smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnos-
ti uzavřené s Českou telekomunikač-
ní infrastrukturou, a.s. a pověřuje 
paní starostku k podpisu této smlouvy

ź s uzavřením dodatků ke smlouvám o 
dílo k sečení veřejného prostranství 
v obcích a s navýšením úplaty

ź s podáním žádosti Základní školy 
Kasejovice na projekt Učíme se envi-
ronmentální výchově do dotačního 
titulu Plzeňského kraje Mikrogranty 
pro oblast školství, mládeže a sportu 
v roce 2018

ź s umístěním stojanu na kola před 
provozovnou pizzerie v Kasejovicích 
v čp. 129 za předpokladu zachování 
bezpečnostních odstupů

Bere na vědomí:
ź žádost p. xxx o pronájem části 

pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chlou-
mek u Kasejovic a doporučuje oslovit 
je ve věci odkoupení části pozemku 
parc. č. st. 30 v k.ú. Chloumek u 
Kasejovic za účelem zajištění přístu-
pu k sousedním nemovitostem

ź sdělení společnosti Kanalizace a 
vodovody Starý Plzenec, a.s. k žádos-
ti o pravidelnou údržbu kanalizačního 
řadu

ź odpověď České stomatologické 
komory na žádost o personální zajiš-
tění zubní ordinace v Kasejovicích a 
doporučuje reagovat

ź oznámení dětské organizace Pionýr, 
z.s., Pionýrské skupiny Nepomuk                
o pořádání letních dětských táborů na 
základně v Přebudově

ź sdělení Správy železniční dopravní 
cesty, s.o. k prodeji pozemku parc. č. 
st. 402 se stavbou bez čp. v k.ú. 
Kasejovice

                     (dokončení ze str. 1)
„Obnova Horní části náměstí v Kasejovi-
cích“ zahrnuje lokalitu u kapličky sv. Jana 
Nepomuckého. Bude spočívat v položení 
kamenné dlažby v celkovém rozsahu cca 
758 m² a bude zajišťovat vjezdy k jednot-
livým rodinným domům. Rovněž bude 
provedena úprava ploch zeleně. Tato 
stavební část si vyžádá finanční náklady 
ve výši 2 140 372 korun a je podpořena 
finančními prostředky z Programu stabi-
lizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2018 ve výši 300 000 korun. Celou 
stavbu provádí firma Strabag a.s. a její 
dokončení je plánováno do 31.10. 2018. 

Děkujeme všem občanům a ostatním 
uživatelům této komunikace za toleranci 
při realizace této stavby a zároveň 
bychom je chtěli požádat o zvýšenou 
opatrnost při průchodu a průjezdu okolo 
stavby. Zvláště bychom chtěli apelovat 
na zvýšenou opatrnost ze strany dětí, 
které tuto komunikace využívají při cestě 
do školy. Věříme, že rekonstrukce Ján-
ského náměstí bude úspěšně dokončena a 
bude sloužit ke spokojenosti všech svých 
uživatelů. 

Marie Čápová, starostka
                            města  Kasejovice

Rekonstrukce Jánského 

náměstí je v plném proudu
Prázdninový týden v Kvítečkově

Asi všichni, věřící či ateisté se 
modlíme a věříme v zázračné 
síly energií, v sílu stromů, léči-

vou sílu vody ve studánkách...
Nejznámější léčivá voda zde v okolí 

vyvěrá v nedaleké Kloubovce, kam chodí 
denně mnoho lidí pro „zázračnou” vodu 
ve víře, že jim pomůže zbavit se nemocí. 
Od našich babiček víme, že každý pra-
men je jiný, jeden pomáhá kloubům, 
druhý očím a jiná voda se pije na uklidně-
ní žaludku. Babičky také radily svým 
vnučkám, ve které vodě si mají omývat 
tváře, aby jim zmizely pihy, či ve které 
vodě se myjí vlasy. Ke každé studánce se 
váže jiná pověst. Většinou byl u pramene 
obrázek světce, který měl moc a sílu 
uzdravovat. 

V nedalekém Berandubu vyvěrá ve 
stínu lesíka studánka Sv. Vojtěcha, kterou 
se rozhodli obnovit a opravit polánečtí 
občané. Dle legendy o sv. Vojtěchu, 
popsané v knize „Poutní místa a místa 

zvláštní zbož-
nosti jižního 
P l z e ň s k a “ ,  
prý...

„Unavený 
světec usedl na 
kámen a usnul. 
Z pod kamene 
náhle vyprýštil 
pramen a začal 
svlažovat okol-

ní vyprahlou půdu“. Voda ze studánky 
nepomohla jen tehdy v období sucha. 
Nacházeje se nedaleko lesní cesty i dále 
sloužila lesním chodcům.

Dalším téměř neznámým místem je 
pramen Sv. Jakuba, který je v lese Beran-
dubu. V osmdesátých letech minulého 
století ho obnovili děd, syn a vnuk, všich-
ni Jindřichové Pohankové se Zdeňkem 
Štěpánkem, kasejovickým rodákem, za 
finančního přispění spisovatele Bohumi-
la Hrabala. Tuto studánku opět probudil 
k životu po více než třiceti letech Jindřich 
Pohanka s kamarády Janem Maškem, 
Milanem Rezkem a Jardou Skuhravým. 
Dřevěná socha od Zdeňka Štěpánka, jenž 
patří ke studánce, je zatím v Polánce. 
Ukazatel směrem k Jakubce najdete na 
rozcestí v Berandubu. Autorem je Stani-
slav Hrbek mladší.

 Pro doplnění si připomeňme osudy 
světců, po nichž jsou naše studánky 
pojmenované.

Svatý Vojtěch, patron České země,  
pocházel z knížecího rodu Slavníkovců. 
Dostalo se mu výborného vzdělání, přijal 
kněžské svěcení a r. 982 byl uveden na 
biskupský stolec jako druhý biskup pro 
Čechy. Podnikl řadu misijních cest, při 
kterých horlivě šířil křestanství v Uhrách 
i v Polsku. Při misii k pohanským Pru-
sům byl r. 997 zavražděn. Brzy na to byl r. 
999 byl svatořečen. Svatý Vojtěch je 
uctíván  nejen u nás, ale i v Uhrách a v 

Polsku.
 Svatý Jakub (Větší) byl významným 

apoštolem, bývá uváděn hned za Sv. 
Petrem. Šířil učení Ježíše Krista a jako 
první z apoštolů byl r. 44 umučen. Evro-
pu křižují poutní svatojakubské cesty a 
směřují do Santiago de Compostela ke 
světcovu hrobu. 

Budeme potěšeni, když někteří z vás 
při procházkách navštíví místa, kde tyto 
zázračné studánky pomáhaly léčit svou 
vodou naše dávné předky a mnozí si 
možná vzpomenete i na vyprávění vašich 
babiček i dědů, jak a která voda byla na 
co dobrá.

              Miloslava  Pohanková 

Obnova studánek a pramenů

Obnovená studánka sv. Vojtěcha

Město Kasejovice a Český svaz chovatelů v Kasejovicích pořádají 
v pátek 28. 9. 2018 od 14 hodin v areálu chovatelů

3. POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí bude akce uvnitř výstavní haly.
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 sobotu 28. července 2018 proběhl 2. ročník tradičního volejbalového turnaje VMemoriál Oty Balka. Byla to pro nás všechny příležitost vzpomenout na 
našeho dlouholetého předsedu volejbalového oddílu, vyhlášeného sportovce, 

kamaráda a skvělého společníka Otu Balka. 
Deset přihlášených mužstev svedlo urputné boje o umístění do finálové skupiny. 

Finálové a semifinálové boje měly vysokou úroveň a nadšení diváci kvitovali každý 
úspěšný zákrok potleskem. Zejména finále mezi družstvem mladých volejbalistů 
z Plzně a kasejovickým družstvem Jiřího Boušeho zvedalo diváky ze sedadel. Vyrov-
nané utkání skončilo šťastně pro mužstvo Plzně, které v timebreaku porazilo o několik 
bodů kasejovické mužstvo a získalo putovní pohár. 

Ceny pro všechny zúčastněná družstva zajistili jako v loňském roce sponzoři, 
kterými byli Město Kasejovice, Město Nepomuk, Pěstitelská pálenice Polánka, 
KOVO Kasejovice Klima, Interiors manufacture design, Velkoobchod O-Z, Zdeněk 
Cimbura, s.r.o., rodiny Balkova a Boušova.

Zvláštní poděkování za přípravu a vzornou organizaci patří našim oddílovým 
kolegyním Růženě Časkové a Daně Polanské.
                  Vedení oddílu odbíjená Kasejovice

Memoriál Oty Balka podruhé

Přípravy letošního ročníku Tour de Oblouk ovlivnilo vystoupení Babouků 
v Bezděkově 5. července. Jelikož někteří tradiční účastníci Oblouku si 
nemohli nechat koncert proslaveného tělesa ujít, byl stanoven start cyklis-

tické akce na pátek 6. července. 
Nedlouho před určeným dnem se šířily pochyby, zda všechny občerstvovací 

stanice jsou v provozu. Objížděcí skupina vyrazila na průzkum s týdenním před-
stihem. Vrátila se do Nezdřeva se skvělou zprávou: Na všech zastávkách budeme 
obslouženi a v našich oblíbených místech nás vítali se slovy: Už vás čekáme.

Samotný Oblouk 2018 se opět vydařil. Tedy až na malé detaily. Výzvědná 
parta se dohadovala v jednotlivých stanicích o předpokládaném příjezdu a počíta-
la s telefonicky přislíbenou zastávkou v Říšti. Jenže tam se na poslední chvíli 
vymluvili, že kvůli probíhajícím žním otevřít nemůžou. Tím ovšem pro následují-
cí etapy získal 60členný peloton nejméně půlhodinový náskok proti předpokladu. 
A tak účastníci přijížděli předčasně a nikým neočekáváni. Navíc v Březí, jak se 
ukázalo, na rozdíl od fám fungují obě hospody. Ve staré se sportovci občerstvili a 
do té nové, která otevřela přesně v původně domluveném čase, se část cyklistů 
vrátila.

Podobný problém s nepřítomností personálu byl i v oblíbeném hvožďanském 
Vagonu. Ovšem po chvilce čekání a pár telefonátech už osvěžení teklo proudem i 
tam. Pak přišla ikona východní trasy Oblouku – pozdyňský podnik V Dolíčku. 
Tady je vždy báječné prostředí ve výčepu možná stejně velkém jako leckterá 
kuchyně, takže mnozí konzumují na dvorku. Leč vstřícnost a přátelskost obsluhu-
jících žen tří generací je dvěma slovy: stále úžasná.

Odjezd z Pozdyně se stal osudným jednomu z jezdců. Na polňačce směrem na 
Metly odbočil omylem doprava a posléze vjel do pole, kde si tzv. ustlal. A když si 
ustlal, tak si také zdříml. Poté, co ho vzbudilo vyzvánění mobilu, nemohl svoji 
pozici řidiči doprovodného vozu příliš specifikovat: „Je tady nade mnou asi sedm 
drátů…“ Po chvíli si všiml blízkého posedu, a tak již nebyla velká potíž ho najít, 
naložit i s kolem a odvézt domů.

Jinak, počasí bylo asi vymodlené, neboť celou první část trati se po pravé ruce 
jezdců mračila černá obloha, ale na ně spadlo jen pár větrem zahnaných kapek. 
Zkrátka nezmokli. K obědu byl ve Lnářích na zahradě Přístavu řízek, avšak nikoli 
místní nýbrž dodaný osvědčenou firmou Milan a Bertík.

Zbývá dodat, že na zhruba 40kilometrové trase došlo jen k málo odřeninám 
zaviněným chvilkovou neopatrností. Sportovně společenskou akci úspěšně absol-
vovala i pětiletá Evička Ch., již jen v nejprudších kopcích pomohl tatínek popotla-
čením a jež i po dojezdu oplývala energií, kterou jí všichni záviděli.

Jak říkal pan Hrušínský v Postřižinách – bylo to takové poetické odpoledne.

   Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Tour de Oblouk se dešti vyhnul

avzdory panujícím tropickým vedrům a občasným lijákům, uspořádali Noselečtí všechna tradiční sportovní klání. Den před poutí to byl již 14. ročník 
nohejbalového turnaje trojic a 13. pokračování skoku dalekého dětí. O čtrnáct 

dní později pak třídenní, již 26. ročník turnaje rekreačních tenistů.
   Ale po pořádku. „Oselecký klokánek“ přivedl na start v pěti kategoriích celkem 33 
mladých skokanů. Ve skoku dalekém z místa těch nejmladších, dětí předškolního věku 
a žáků 1. tříd, vyhrál Vít Vodička z letního tábora Pražáků výkonem 133 cm. Mezi 
dvanácti druháky a třeťáky, kteří skákali již s rozběhem, byla nejlepší Barbora Šišková 
z Českých Budějovic, která dopadla na výborných 327 cm.   Prvenství pro tábor získal 
i Václav Holubovský mezi žactvem 4. a 5. tříd za výkon 344 cm. A konečně mezi 
žákyněmi 5. a 6. tříd byla nejlepší Ada Matoušů, která skokem 376 cm překonala o 3 
cm i vítěze mezi chlapci, Jana Jánského. Oba také přišli na start z tábora od rybníka 
Pihovatý. První tři v každé kategorii dostali medaile, diplomy a drobné ceny, všichni 
účastníci pak bonbony.
   To v turnaji nohejbalovém, jak už jeho název „Oselecké štěně“ napovídá, se 
soutěžilo o ceny tekuté. Dvanáct zúčastněných trojic bylo rozděleno do dvou skupin, 
kde sehráli zápasy systémem každý s každým. Po dvou semifinálových utkáních, 
postoupili do finále „Jahůdky“ ve složení manželé Anna a Daniel Růžičovi a otec 
Anny, Boleslav Entner. Za víc než vyrovnaného soupeře měli tým „Traktor“, který 
reprezentovali Ondřej Davídek, Ladislav Blecha a Tom Kosť. Ve finále hraném na dva 
vítězné sety zvítězil těsně tým Jahůdky, pražští chalupáři z Nové Vsi. Třetí místo 
vybojovalo družstvo „Korbel“ (Radek Han, Stanislav Novák a Petr Pomahač). Bylo 
již 19 hodin, když starosta Oselec pan Václav Houlík, který obě soutěže pečlivě také 
fotograficky dokumentoval, předal vítězům soudek piva a medailistům soupravy piv.

Tenisový turnaj „Oselce open“ byl pronásledován obzvlášť velkými teplotami a 
také lijáky. Přesto se jej podařilo, díky disciplinovanosti hráčů a panem Markem 
výborně připravenému kurtu, v neděli v podvečer dokončit. Účastnil se optimální 
počet 16 hráčů. Ozdobou turnaje byla účast dvou žen a jedné dívky, které, stejně jako 
jedenáctiletého Honzu Lavičku, odměnili pořadatelé slušivými tričky. Řada zápasů 
byla velmi vyrovnaná, takže se pořad protahoval. Do nedělního semifinále se 
probojovali všichni čtyři nejvýše nasazení. Horažďovičtí Radim Šiška a Vojtěch 
Křesák v něm podlehli Liboru Červenému a Jirkovi Markovi, oběma nyní z Plzně. Ve 
finále, jehož složení se po roce opakovalo, vzdoroval Jiří Marek statečně Liboru 
Červenému, mnohonásobnému vítězovi turnaje, aby mu nakonec podlehl těsně ve 
třech setech. Také zde předal starosta spolu s pořadateli finalistům láhve šumivé 
Bohemky a vítězi hezký pohár.
   Na všechny se za rok těší za pořadatele 
      PaedDr. Radovan Brož

Horký sportovní červenec v Oselcích

Nejmladší závodnice – pětiletá Evička

Příjemné posezení v Pozdyni

Pro jednoho z cyklistů osudné místo – 
doprava jezdit neměl

Dne 12. 8. 2018 uplynou 3 roky, 
co nás opustil náš milovaný 

manžel, bratr, tatínek a dědeček

 pan Miloslav Cikán.
 

Za vzpomínky 
děkuje manželka, 

sestra a děti 
s rodinami.

 

Je to asi dvě léta, si spolek kasejovic-
kých žen vzpomenul na studánku sv. 
Vojtěcha v lesích zvaných "Houšti-

na" nedaleko Polánky. Tato, již skoro 
zapomenutá, ozdobená reprodukcí výše 
zmíněného světce, v rámu jednoduchém, 
lidově stvořeném, jenž už byl v žalost-
ném stavu. Inu řekli si, že by hezké bylo 
tuto obnovit, včetně obrazu. Jenže, jak se 
ví, rukou pár je někdy málo, a tak myšlen-
ka na nějaký čas usnula. Letos však 
znovu ožila a úkolu se zhostila polánecká 
malířka Miluš Pohanková, jenž se 
domluvila s truhlářem a kreslířem Stan-
dou Hrbkem mladším na finálním zasa-
zení její pěkně vyvedené olejomalby 
onoho světce do rámu, z kterého nakonec 
vznikl zajímavě vyhlížející koncept.

 Zbývalo ještě tento vhodně instalo-
vat u studánky a ji samotnou vyčistit a 
okolí trochu zkrášlit. Tohoto úkolu zhos-
tila se polánecká "stará garda" hasičů: 
Jindřich Pohanka poskytl žulový sloup 
pro upevnění onoho díla, Josef Faměra, 
Václav Tesař ,  Josef  Šampal ík  a
Zdeněk Šampalík provedli úpravu přístu-
pové cesty, vyčištění studánky, v letoš-
ním létě téměř suché. Museli odvalit 
obrovský kámen, jenž strop studánky 
tvořil a poté ji vyčistit, jaká však byla 
radost, když na dně voda začla vzlínat. 
Nezbývá, než doufat v to, že tento počin 
napomůže tomu, že tak suchá léta skončí 
a pomine tak náš pech.

             Stanislav Hrbek, mladší 

Obnova studánky 

sv. Vojtěcha  
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Samotný Oblouk 2018 se opět vydařil. Tedy až na malé detaily. Výzvědná 
parta se dohadovala v jednotlivých stanicích o předpokládaném příjezdu a počíta-
la s telefonicky přislíbenou zastávkou v Říšti. Jenže tam se na poslední chvíli 
vymluvili, že kvůli probíhajícím žním otevřít nemůžou. Tím ovšem pro následují-
cí etapy získal 60členný peloton nejméně půlhodinový náskok proti předpokladu. 
A tak účastníci přijížděli předčasně a nikým neočekáváni. Navíc v Březí, jak se 
ukázalo, na rozdíl od fám fungují obě hospody. Ve staré se sportovci občerstvili a 
do té nové, která otevřela přesně v původně domluveném čase, se část cyklistů 
vrátila.

Podobný problém s nepřítomností personálu byl i v oblíbeném hvožďanském 
Vagonu. Ovšem po chvilce čekání a pár telefonátech už osvěžení teklo proudem i 
tam. Pak přišla ikona východní trasy Oblouku – pozdyňský podnik V Dolíčku. 
Tady je vždy báječné prostředí ve výčepu možná stejně velkém jako leckterá 
kuchyně, takže mnozí konzumují na dvorku. Leč vstřícnost a přátelskost obsluhu-
jících žen tří generací je dvěma slovy: stále úžasná.

Odjezd z Pozdyně se stal osudným jednomu z jezdců. Na polňačce směrem na 
Metly odbočil omylem doprava a posléze vjel do pole, kde si tzv. ustlal. A když si 
ustlal, tak si také zdříml. Poté, co ho vzbudilo vyzvánění mobilu, nemohl svoji 
pozici řidiči doprovodného vozu příliš specifikovat: „Je tady nade mnou asi sedm 
drátů…“ Po chvíli si všiml blízkého posedu, a tak již nebyla velká potíž ho najít, 
naložit i s kolem a odvézt domů.

Jinak, počasí bylo asi vymodlené, neboť celou první část trati se po pravé ruce 
jezdců mračila černá obloha, ale na ně spadlo jen pár větrem zahnaných kapek. 
Zkrátka nezmokli. K obědu byl ve Lnářích na zahradě Přístavu řízek, avšak nikoli 
místní nýbrž dodaný osvědčenou firmou Milan a Bertík.

Zbývá dodat, že na zhruba 40kilometrové trase došlo jen k málo odřeninám 
zaviněným chvilkovou neopatrností. Sportovně společenskou akci úspěšně absol-
vovala i pětiletá Evička Ch., již jen v nejprudších kopcích pomohl tatínek popotla-
čením a jež i po dojezdu oplývala energií, kterou jí všichni záviděli.

Jak říkal pan Hrušínský v Postřižinách – bylo to takové poetické odpoledne.

   Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Tour de Oblouk se dešti vyhnul

avzdory panujícím tropickým vedrům a občasným lijákům, uspořádali Noselečtí všechna tradiční sportovní klání. Den před poutí to byl již 14. ročník 
nohejbalového turnaje trojic a 13. pokračování skoku dalekého dětí. O čtrnáct 

dní později pak třídenní, již 26. ročník turnaje rekreačních tenistů.
   Ale po pořádku. „Oselecký klokánek“ přivedl na start v pěti kategoriích celkem 33 
mladých skokanů. Ve skoku dalekém z místa těch nejmladších, dětí předškolního věku 
a žáků 1. tříd, vyhrál Vít Vodička z letního tábora Pražáků výkonem 133 cm. Mezi 
dvanácti druháky a třeťáky, kteří skákali již s rozběhem, byla nejlepší Barbora Šišková 
z Českých Budějovic, která dopadla na výborných 327 cm.   Prvenství pro tábor získal 
i Václav Holubovský mezi žactvem 4. a 5. tříd za výkon 344 cm. A konečně mezi 
žákyněmi 5. a 6. tříd byla nejlepší Ada Matoušů, která skokem 376 cm překonala o 3 
cm i vítěze mezi chlapci, Jana Jánského. Oba také přišli na start z tábora od rybníka 
Pihovatý. První tři v každé kategorii dostali medaile, diplomy a drobné ceny, všichni 
účastníci pak bonbony.
   To v turnaji nohejbalovém, jak už jeho název „Oselecké štěně“ napovídá, se 
soutěžilo o ceny tekuté. Dvanáct zúčastněných trojic bylo rozděleno do dvou skupin, 
kde sehráli zápasy systémem každý s každým. Po dvou semifinálových utkáních, 
postoupili do finále „Jahůdky“ ve složení manželé Anna a Daniel Růžičovi a otec 
Anny, Boleslav Entner. Za víc než vyrovnaného soupeře měli tým „Traktor“, který 
reprezentovali Ondřej Davídek, Ladislav Blecha a Tom Kosť. Ve finále hraném na dva 
vítězné sety zvítězil těsně tým Jahůdky, pražští chalupáři z Nové Vsi. Třetí místo 
vybojovalo družstvo „Korbel“ (Radek Han, Stanislav Novák a Petr Pomahač). Bylo 
již 19 hodin, když starosta Oselec pan Václav Houlík, který obě soutěže pečlivě také 
fotograficky dokumentoval, předal vítězům soudek piva a medailistům soupravy piv.

Tenisový turnaj „Oselce open“ byl pronásledován obzvlášť velkými teplotami a 
také lijáky. Přesto se jej podařilo, díky disciplinovanosti hráčů a panem Markem 
výborně připravenému kurtu, v neděli v podvečer dokončit. Účastnil se optimální 
počet 16 hráčů. Ozdobou turnaje byla účast dvou žen a jedné dívky, které, stejně jako 
jedenáctiletého Honzu Lavičku, odměnili pořadatelé slušivými tričky. Řada zápasů 
byla velmi vyrovnaná, takže se pořad protahoval. Do nedělního semifinále se 
probojovali všichni čtyři nejvýše nasazení. Horažďovičtí Radim Šiška a Vojtěch 
Křesák v něm podlehli Liboru Červenému a Jirkovi Markovi, oběma nyní z Plzně. Ve 
finále, jehož složení se po roce opakovalo, vzdoroval Jiří Marek statečně Liboru 
Červenému, mnohonásobnému vítězovi turnaje, aby mu nakonec podlehl těsně ve 
třech setech. Také zde předal starosta spolu s pořadateli finalistům láhve šumivé 
Bohemky a vítězi hezký pohár.
   Na všechny se za rok těší za pořadatele 
      PaedDr. Radovan Brož

Horký sportovní červenec v Oselcích

Nejmladší závodnice – pětiletá Evička

Příjemné posezení v Pozdyni

Pro jednoho z cyklistů osudné místo – 
doprava jezdit neměl

Dne 12. 8. 2018 uplynou 3 roky, 
co nás opustil náš milovaný 

manžel, bratr, tatínek a dědeček

 pan Miloslav Cikán.
 

Za vzpomínky 
děkuje manželka, 

sestra a děti 
s rodinami.

 

Je to asi dvě léta, si spolek kasejovic-
kých žen vzpomenul na studánku sv. 
Vojtěcha v lesích zvaných "Houšti-

na" nedaleko Polánky. Tato, již skoro 
zapomenutá, ozdobená reprodukcí výše 
zmíněného světce, v rámu jednoduchém, 
lidově stvořeném, jenž už byl v žalost-
ném stavu. Inu řekli si, že by hezké bylo 
tuto obnovit, včetně obrazu. Jenže, jak se 
ví, rukou pár je někdy málo, a tak myšlen-
ka na nějaký čas usnula. Letos však 
znovu ožila a úkolu se zhostila polánecká 
malířka Miluš Pohanková, jenž se 
domluvila s truhlářem a kreslířem Stan-
dou Hrbkem mladším na finálním zasa-
zení její pěkně vyvedené olejomalby 
onoho světce do rámu, z kterého nakonec 
vznikl zajímavě vyhlížející koncept.

 Zbývalo ještě tento vhodně instalo-
vat u studánky a ji samotnou vyčistit a 
okolí trochu zkrášlit. Tohoto úkolu zhos-
tila se polánecká "stará garda" hasičů: 
Jindřich Pohanka poskytl žulový sloup 
pro upevnění onoho díla, Josef Faměra, 
Václav Tesař ,  Josef  Šampal ík  a
Zdeněk Šampalík provedli úpravu přístu-
pové cesty, vyčištění studánky, v letoš-
ním létě téměř suché. Museli odvalit 
obrovský kámen, jenž strop studánky 
tvořil a poté ji vyčistit, jaká však byla 
radost, když na dně voda začla vzlínat. 
Nezbývá, než doufat v to, že tento počin 
napomůže tomu, že tak suchá léta skončí 
a pomine tak náš pech.

             Stanislav Hrbek, mladší 

Obnova studánky 

sv. Vojtěcha  
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ź Pronájem - spěchá... Hledáme dlouhodobý pronájem 
domku se zahradou, údržba a menší opravy samozřejmos-
tí, rozumný nájem!!! Tel. 733 700 009, na SMS se ozveme! 

Inzerce

Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91. Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  600  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15. 8. 2018, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15. 9. 2018. Příjem příspěvků do KN č. 9/2018 do 31.8.2018.                                         

Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  Alena Jakoubková: Dopadlo to špatně... vzali se
&  Jo Nesbo: Macbeth
&  Robert Bryndza: Dívka v ledu
&  Dan Brown: Počátek
&  Zuzana Rampichová: Ve znamení zvěrokruhu
&  Wilbur Smith: Na život a na smrt
&  Louis L´Amour: Na mušce
&  Marie Michlová: Byli jsme a budem

Informace z kasejovické knihovny

P r o d e j  s l e p i č e k
Červený Hrádek  prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant 

ve všech barvách a slepičky Green Shell typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.

Prodej: 30. srpna 2018    
Kasejovice – u fotbal. hřiště – 14.40 hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 
Informace: Po - Pá 9-16 hod. Tel. 601 576 270, 728 605 840, 

www.drubezcervenyhradek.cz.

Pěstitelská pálenice Polánka
 zahajuje od 15. 8. 2018  

VÝKUP 

PADANÝCH JABLEK

9 - 11 hod.,   14 - 18 hod.

 Přijmeme brigádníka 
na zpracování ovoce  

Pizzerie U Pejska a Kočičky

Otevírací doba:
Pondělí: Zavřeno

Úterý - Pátek - 11.30 - 20.00
Sobota - 11.00 - 21.30
Neděle - 11.00 - 20.00

Láká na dobrou pizzu, koláčky, 
kávu, na skleničku...

Pokud máte zájem o pizzu dříve, než 
v 11.30 hod., je možno den předem domluvit 

(od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390

Pronajmu byt 
2+ kk o výměře 55 m² v Kasejovicích. 

Jen serióznímu zájemci.
Tel: 724 181 001


