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

Z obsahu ……... 
 Klub na náměstí se otevře rovněž  

   maminkám s dětmi a seniorům 
 Humanitární sbírka opět v Kasejovicích    
 Rozpis utkání — fotbal 2006/2007  

    Příští číslo Kasejovických novin  vyjde 11.10. 
2006.  Příjem příspěvků do č.  10/2006 KN  je do  
27.9.  2006.                                                              -rkn- 

 

SLOVO  RADNÍHO 
Milí přátelé, 

měsíc září otevřel nový školní rok 2006-2007. Jeho prv-
ní pondělí se nejmladším dětem otevřou dveře mateřské 
školky plné her, pohádek a zábavného učení. Zvědaví 
prvňáčci usednou  do připravených školních lavic, starší 
žáci postoupí o třídu výš a absolventi deváté třídy se 
stanou studenty a učni nejrůznějších středních škol a 
učilišť. 

Uplynulý čas prázdnin a dovolených byl dobou 
pro načerpání energie nejen pro děti a mládež,  ale i nás 
dospělé a tedy i všechny pedagogy a pracovníky školy. 
Jsou to právě oni, kdo kromě rodičů mají hlavní roli při 
výchově a vzdělávání dětí. K tomu, aby učitelé mohli 
tento nesmírně těžký úkol splnit, musí být řádně připra-
veni a mít chuť a snahu předávat mladé generaci dosta-
tek kvalitních vědomostí. S tím souvisí rovněž jejich 
potřeba nespokojit se jen se znalostmi, které získali svou 
dlouholetou praxí, ale přizpůsobit se náročným požadav-
kům dnešní doby a ve svých oborech se nadále vzdělá-
vat.  

Samozřejmě, že nezáleží jen na dobré vůli učite-
lů, ale také na žácích. Ti  musí projevit snahu a ochotu 
svým pedagogům naslouchat, neboť jedině dobrý vztah 
učitel – žák je prvotním předpokladem pro kvalitní výu-
ku. Kromě tohoto vztahu mají nemalý vliv pro realizaci 
vyučování moderně vybavené školní prostory, včetně 
tělocvičny a dalšího sportovního zařízení. Jsem přesvěd-
čen o tom, že kasejovická mateřská i základní škola 
všechny tyto předpoklady splňují.  

Osobně si myslím, že škola  by neměla být mís-
tem, které žáci navštěvují z povinnosti, ale měla by být 
prostorem, kde kromě vzdělání získají  nová přátelství. 
Škola by se měla snažit otevřít se veřejnosti a nabídnout 
jí paletu vzdělávacích programů. Ty by i dospělým 
umožnily doplnit a rozšířit si  své dosavadní vědomosti. 
Záleží jen na škole, jak se tohoto nelehkého úkolu zhostí 
a co dokáže veřejnosti nabídnout. 

Závěrem mi dovolte, abych všem dětem, žákům a 
studentům popřál, aby se jim ve škole líbilo a společně 
se svými učiteli dokázali splnit všechny úkoly, které jim 
nový školní rok přinese. Především přeji všem radost a 
spokojenost každý den. 
                 Václav ČERVENÝ, první náměstek hejtmana        
                 Plzeňského kraje pro školství, mládež a sport 

KASEJOVICE 
JSOU VÍTĚZEM 
KRAJSKÉHO 

KOLA SOUTĚŽE 
VESNICE ROKU  

        V pátek 18. srpna byly vy-
hlášeny výsledky krajského kola 
soutěže Vesnice roku. Vítězem 
tohoto ročníku, do kterého se 
přihlásilo celkem devatenáct obcí 
Plzeňského kraje, se stala obec 
Kasejovice. Další ceny získaly 
obce Černíkov a Rozvadov. Celá 
akce se odehrála v sále Agrocho-
vu Kasejovice-Smolivec a.s. 
v Kasejovicích, kde se kromě 
představitelů Plzeňského kraje 
sešli starostové jednotlivých obcí 
a další hosté. 
       Na úvod slavnostního vyhlašo-
vání výsledků 12. ročníku krajské-
ho kola soutěže Vesnice roku vy-
stoupil se svým proslovem hejtman 
Plzeňského kraje Petr Zimmermann 
a za Spolek pro obnovu venkova 
Stanislav Rampas. Poté se modero-

vání celé akce ujal předseda poroty Miroslav Plincelner. Z jejich 
slov vyplynulo, že cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova 
k aktivní účasti na rozvoji obce, ukázat rozmanitost a pestrost 
uskutečňování programů obnovy vesnic a poukázat na význam 
venkova z celospolečenského pohledu. Soutěže se mohou účastnit 
všechny obce nebo jejich sídla venkovského charakteru, které 
mají zpracován vlastní Program obnovy a podají přihlášku do 
soutěže s dokumentací svých výsledků.  

                                                         (pokračování na str. 2) 

Keramika - Vesnice Plzeňského 
kraje roku 2006 Kasejovice   

Foto: Zleva Petr Zimmermann  hejtman Plzeňského kraje společně s 
Marií Čápovou  starostkou obce Kasejovice při předání ocenění        -vb- 
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KLUB NA NÁMĚSTÍ SE OTEVŘE 
 ROVNĚŽ MAMINKÁM S DĚTMI 

A SENIORŮM 
 Po prázdninové odmlce se v září znovu otevírají dveře 

Klubu otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež 
v budově staré školy na náměstí.  Ti, co do klubu zavítali již 
v uplynulém školním roce, vědí, že zde mají možnost smyslu-
plně využít volný čas. Děti a mládež si zde mohou zahrát stol-
ní tenis, stolní fotbal, společenské hry či zasednout 
k internetu. Oproti minulému školnímu roku, kdy byl klub 
otevřen dvě odpoledne v týdnu, bude letos jeho provoz ještě 
rozšířen. Počítá se rovněž s nákupem nových her jako např. 
stolní hokej. 

Kromě Klubu otevřených dveří se v budově bývalé 
školy budou moci setkávat v Mateřském centru 
„Sedmikráska“ maminky se svými ratolestmi. Poprvé se toto 
centrum otevře 12. září v 9.30. Děti budou mít možnost si 
pohrát a poznat se dříve než v mateřské školce a maminky si 
budou moci navzájem popovídat. 

Ochuzena nebude ani nejstarší generace kasejovických 
občanů, pro které zde začne fungovat Klub seniorů „Babí lé-
to“. Jeho dveře se otevřou 12. září ve 14.00 hodin. Všichni si 
budou moci přijít popovídat při kávě či čaji nebo si přečíst 
některý z časopisů, které zde budou k dispozici. Obec tím 
chce seniorům dát možnost společně si posedět i při jiných 
příležitostech, než oficiálních setkáních, které každoročně 
organizuje.                                                                           -lfš-  

dokončení ze str. 1 

KASEJOVICE JSOU VÍTĚZEM 
KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE 

VESNICE ROKU 
Vítězem letošního ročníku se staly Kasejovice, 

obec s bohatou historií a množstvím památek, kde inves-
tice do infrastruktury v nedávné minulosti výrazně zlep-
šily kvalitu života v obci. Vybudovaná kanalizace, plyno-
fikace, opravené a rekonstruované komunikace, chodníky 
a náměstí a další stavební aktivity nebyly tím jediným a 
hlavním, co porotu zajímalo. "Obce se hodnotily z mno-
ha kritérií. Jejich vnější kabát rozhodně nebyl rozhodují-
cí. Hlavně jsme se zajímali, jak v obci žijí lidé, zda jsou 
pospolití, jak se zapojují do veřejného života, jaké obec 
nabízí kulturní možnosti - zkrátka, jestli se v obci žije," 
shrnul předseda poroty Miroslav Plincelner. Členy hod-
notící komise zvláště zaujal projekt obce „Klub otevře-
ných dveří pro neorganizované děti a mládež“ v budově 
staré školy na náměstí. "Je to místnost na návsi, kde se 
děti místo pobíhání po silnici baví. Při čekání na autobus 
si mohou například zahrát stolní fotbal a podobně," uvedl 
Plincelner. Tímto nápadem by se podle jeho vyjádření  
mohly nechat inspirovat i jiné obce. 

Po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Vesni-
ce roku, jehož součástí bylo i krátké hudební vystoupení, 
se slova ujala starostka vítězné obce Marie Čápová. Ta 
ve svém proslovu poděkovala všem, kdo se jakoukoliv 
měrou zasloužili o to, že Kasejovice vyhrály.  Následo-
valo pohoštění, prohlídka obce a neformální beseda 
k Programu obnovy venkova a soutěži Vesnice roku. Na 
odpoledne byla pro všechny občany připravena lidová 
veselice. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Plzeňského 
kraje Petr Zimmermann. Plzeňský kraj  podpořil soutěž 
rovněž finančně částkou 180 tisíc korun, kterou převážně 
rozdělil vítězným obcím. Vítězství Kasejovic v krajském 
kole soutěže, jim zajistilo postup do celostátního kola, 
kde se potkají s ostatními vítězi regionálních kol. 
                                          Štěpánka LÖFFELMANNOVÁ 

Občanské sdružení Diakonie Broumov  
ve spolupráci s Obecním úřadem Kasejovice  

vyhlašuje 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
☺ Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, 
     dětské) 
☺ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

látek  
☺ Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky  

- vše jen funkční 
☺ Peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a 

dek 
Sbírka se uskuteční v Kasejovicích 

 

v pátek 15.9.2006 od 16.00 do 18.00 h 
a  

v sobotu 16.9.2006 od 8.00 do 11.00 h 
 

v bývalého škole na náměstí  
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či  

papírových krabic, aby se nepoškodily přepravou. 

Foto  -mr- 

Fota: Shora budova bývalé školy na náměstí, zleva klubovna a herna  



 

 

 
Září  2006                                                               str. 3                                                   Číslo 9; ročník XI. 

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 . 

 

 DĚTSKÁ BURZA ZIMNÍHO OBLEČENÍ A 
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ   

 

(bundy, kombinézy, svetry, boty, brusle …) 
 

Věci určené k prodeji můžete přinést ve  
středu  27.září 2006 od 15.00 do 17.30 h   

a nakoupit přijďte  
v sobotu 30.září 2006 od 9.00 do 11.00 h  

do budovy bývalé základní školy  
na náměstí v Kasejovicích. 

SVOZ PLASTŮ 
Do neděle 17. září 2006 mohou občané 
 obce Hradiště, Bezděkova a Zahorčiček 

shromažďovat pytle s plastovým odpadem 
na těchto místech: 

Hradiště  - na návsi u kontejneru na sklo 
Bezděkov - u staré hasičské zbrojnice 

Zahorčičky - u kontejneru na sklo 
Pytle se sešlapanými plasty odveze  

v pondělí 18.9. 2006 svozové auto firmy  
Rumpold 

Pouze plastový odpad !!    
Igelitové pytle na plastový odpad jsou 

 k vyzvednutí zdarma na Obecním úřadě  
v Hradišti nebo u p. Nováka, Bezděkov čp. 
49 a u paní Bambasové Zahorčičky čp. 13 

Srdečně Vás zveme na 
 DOBROČINNÝ BAZAR 

  v sobotu 16. září 2006  
od 9 do 18 h v Hradišti 22  

(druhý dům pod obchodem) 
 

 Nabízeno bude:  
 oblečení, knihy, předměty denní potřeby 

 Výtěžek bude věnován  
na zvelebení kaple v obci. 

 

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 
                               Bohumila a Vojtěch Kotyzovi 

KASEJOVICE A OKOLÍ 
      Obec Kasejovice vy-
dala u příležitosti získání 
titulu Vesnice Plzeňské-
ho kraje roku 2006 bro-
žuru, která soustřeďuje 
krom polohopisných a 
správních údajů, také 
historii Kasejovic a blíz-
kého okolí a kulturní a 
společenský život v obci.   
       Dále připravila pro 
občany dvě nové pohled-
nice. Na první pohlednici 
je zachycena obec Ka-
sejovice spolu s fotogra-

fiemi ze společenského života  v obci a na druhé obec 
Kasejovice společně s okolními vesnicemi (více fota).                                                             
-rkn-      
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NAROZENINY  V ZÁŘÍ OSLAVÍ  
 
90 let Anna LINHARTOVÁ Chloumek 
89 let Barbora ŘEHOŘOVÁ Hradiště 
84 let Julie ČADKOVÁ Oselce 
83 let Milada ČERVENKOVÁ Polánka 
  Vlasta ČADKOVÁ Kasejovice 
82 let Růžena BOUŠOVÁ Kladrubce 
  Blažena VOKÁČOVÁ Kasejovice 
  Anna KUŠK0VÁ Nezdřev 
81 let Anna CIKÁNOVÁ Oselce 
  Marie MĚŘIČKOVÁ Kotouň 
  František POJER Kotouň 
80 let Marie KAČENOVÁ Radošice 
77 let Marie ŠIMŮNKOVÁ Újezd 
  Marie KLOZAROVÁ Újezd 
  Václav HLAVNIČKA Budislavice 
76 let Václav ŠOLLE Kasejovice 
  Marie MĚCHUROVÁ Kasejovice 
  Zdeňka KLÁSKOVÁ Bezděkov  
75 let Bohuslav ČERNÝ Mladý Smolivec 
  František ČOUDEK Oselce 
74 let Marie HLINKOVÁ Budislavice 
  Josef NACHTMAN Budislavice  
73 let Vojtěch ARNOŠT Dožice 
72 let Stanislav KOCOUREK Kasejovice 
  František JEŽEK Kasejovice 
  Marie FLACHSOVÁ Kasejovice 
  Václav ČADA Bezděkov 
  Jaroslav FIALA Starý Smolivec 
  Miloslava BLÁHOVÁ Kotouň  
71 let Jaroslav FLANDERA Kasejovice 
  Růžena FIALOVÁ Starý Smolivec 
65 let František JIROUŠEK Radošice 
  Josef POLAN Radošice 
60 let Marie ŠŤASTNÁ Kasejovice 
  Pavel MAŠEK Kasejovice  
  Věra PUŽEJOVÁ Mladý Smolivec 

  
B l a h o p ř e j e m e   ! ! !  

R O Z L O U Č I L I   J S M E   S E 
Božena KUBÁTOVÁ, Polánka 

narozena 1944, zemřela 25.6. 2006 
Josef BAUMRUK, Podhůří 

narozen 1943, zemřel 5.7. 2006 
Marie ŠIMKOVÁ, Oselce 

narozena 1964, zemřela 25.8. 2006 

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY 
Martin KOVÁŘ,  Bezděkov 

narozen 1.8. 2006 
Rozálie VRÁTNÍKOVÁ, Bezděkov 

narozena 7.8.  2006 

Nově otevřené KVĚTINÁŘSTVÍ 
SLUNEČNICE 

Kasejovice náměstí T. G. Masaryka 8  
 

Nabízíme: řezané, hrnkové a umělé 
květiny, dárkové zboží, sušinu,  

svíčky vonné a i hřbitovní,  
květináče, obaly, hnojiva 

 

 Otevřeno: Pondělí—pátek:  
8.00-12.00   13.00-16.30 

Sobota: 8.00-11.00 
Možnost telefonické objednávky 

na č. 602 291 106 
 

TĚŠIME SE NA VÁS ! 
     

I N F O R M A C E 
Z KASEJOVICKÉ KNIHOVNY 

 

  
 

 

 

 

 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
Beletrie pro dospělé: 

 Fieldingová Joy: Panenka 

 Frýbová Zdena: Dvě dámy v tísni 

 Grishan John: Lobbista 

 Javořická Vlasta: Brzkovský dvořáci 

 Shawová Patricie: Údolí lagun 

 Naučná literatura: 

 Bauer Jan: Tajnosti královských trůnů aneb 
vraždy popravy a spiknutí 

 Literatura pro děti a mládež: 

 Drijverová Martina: České pověsti pro malé dě-
ti, I. a II. díl 

 Lanczová Lenka: Zašeptej do vlasů 

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

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

TELEFON : 371 585 156 
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(pokračování z minulého čísla)   III. 
Pošta, poslové a listonoši  

Soustavné zdražování poštovného u listovních, 
peněžních i balíkových zásilek po dobu posled-
ních 15 ti let má zachovat ziskovost České pošty. 
Ze stejného důvodu  zmizel po 130 letech rozdíl 
mezi pohledem a dopisem. 
 I když výměna zpráv a informací několika-
násobně vzrostla, klasické dopisy a blahopřání se 
používají čím dál méně. Internet a mobily umož-
ňují rychlejší a pohodlnější kontakt, bez shánění 
pohlednice, obálky nebo poštovní známky a 
schránky. Noviny doručují soukromé agentury. 
 Stará dobrá pošta, která sloužila veřejnosti 
po několik generací, se ocitá v nových podmín-
kách. Koho dnes zajímá, že to byl právě kore-
spondenční lístek, pohled a jeho zvláště nízké 
porto, promyšleně vyhlášené od 1.10.1869, který 
rozhodující měrou ovlivnil rozšíření poštovních 
služeb mezi obyvatelstvem. Poštovní karta, jak 
zněl původní název pozdější pohlednice, byla ve 
své době nejpoužívanějším prostředkem v písem-
ném styku lidových vrstev. S trochou nadsázky 
můžeme  tehdejší expanzi postkaret přirovnat k 
dnešní oblibě SMS zpráv. 
 V našem okolí vznikly nejstarší pošty v 
Horažďovicích 1750, ve Strakonicích 1751, v 
Přešticích 1768, v Písku 1779, v Nepomuce 
1.12.1843, v Kasejovicích pak od 12.4.1869  v 
domě čp.134. 
 Do okrsku Kasejovic patřilo 31 obcí a sa-
mot  mezi Tchořovicemi a Kladrubci, Hradištěm a 
Radošicemi. Pro pěší obsluhu úctyhodný rajon. 
Postupně se ale zmenšoval, když se z něj 9.8.1872 
oddělila pošta Lnáře a od 29.9.1891 pošta Dožice. 
Starý Smolivec byl zařazen k poštovnímu úřadu 
ve Hvožďanech, otevřenému od 17.7.1893. 
 K poštám neodmyslitelně patřili listonoši. 
Praha jich měla v roce 1843 deset. Plzeň r. 1863 
měla tři. Do roku 1900 úměrně tomu jak zesílil 
poštovní provoz jejich počet vzrůstal. Každá pošta 
měla nejméně dva. Byli to výhradně muži. Vyba-
veni uniformou s nepřehlédnutelnou pláštěnkou 
bez rukávů a objemnou koženou brašnou. Za kaž-
dého počasí roznášeli ve svém rajoně dobré i špat-
né zprávy, ale sbírali i sázky do lotinky - před 
1.svět. válkou nesmírně populární. 
 Československá republika v r. 1937 provo-
zovala 3661 pošt. úřadů (z toho v Čechách 1856). 
První československá známka s námětem Hradčan 
byla vydána 18.12.1918. 
 Nezapomenutelná je moje vzpomínka na 
hvožďanského listonoše pana Kužela, který po 
celou první republiku a ještě počátkem čtyřicátých 
let doručoval noviny, dopisy i peníze ve Starém 
Smolivci. Měl dámské kolo, vybavené vpředu i 
vzadu bytelnými nosiči, ověšené balíky  jako vá-
noční stromeček. K osvětlení nepoužíval  tehdy 
běžné dynamo, zdálo se mu těžké, ale lampu kar-
bidku. K nám dětem byl velmi přátelský. Na naše 
škemrání  nám občas ukázal i pistoli, kterou měl 
pro svoji ochranu. 
   (pokračování příště)              Karel KABÁTNÍK 

DO PRVNÍ TŘÍDY DOPROVODILI DĚTI 
NEJEN RODIČE, ALE I BABIČKY  

První školní den strávilo dvacet prvňáčků ze Základní školy Ka-
sejovice ve společnosti své třídní učitelky Ivy Zoubkové, svých rodičů, 
prarodičů a spolužáků z deváté třídy. Od letošního roku zavedla škola 
nově pro své nejmenší celoroční patronát ze strany starších spolužáků. 
Každý prvňáček se tak může obrátit na svého kamaráda z deváté třídy se 
svými případnými  starostmi nebo se na něj spolehnout při cestě autobu-
sem do školy a domů.                                                                         -rkn- 

Fota: První školní den v I. třídě a seznamování prvňáčků s žáky 9.třídy.    

             Foto: -vb- a -hd- 
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UČITEL ANGLIČTINY 
Chcete se naučit anglicky ?  

Potřebujete pomoci se studiem či  
hledáte partnera na konverzaci ? 

 Nabízím kvalitní a efektivní výuku. 
 Telefon 604 342 278. 

V měsíci září proběhnou konečné práce na  obnově místní komunikace v Kasejovicích od silnice I/20 směrem k základní 
škole, mateřské škole a okolo bývalé židovské synagogy. Obnova této komunikace zajistí lepší obslužnost objektů a výrazně 
přispěje ke zlepšení životního prostředí tohoto důležitého území v Kasejovicích. 

Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního 
programu - grantové schéma "Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji.                                      

                                                                                                                                                                                            -rkn- 

KE ŠKOLÁM A SYNAGOZE POJEDEME PO NOVÉ SILNICI 

  Západočeské  
konzumní družstvo  

Plzeň    
Vážení zákazníci, 

rádi bychom Vám ještě více zpříjemnili 
nákupy v prodejně v Kasejovicích č. 
111, a proto jsme se rozhodli pro celko-
vou rekonstrukci budovy. Rekonstrukce 
bude probíhat od 18.9. 2006 do konce 
měsíce října. Po celou dobu máte mož-
nost nakupovat v naší prodejně v Ka-
sejovicích č. 373 u  A. Krátké. 
                    ZKD Plzeň 

AGH Blatná s.r.o.  dražební a realitní kancelář 
vyhlašuje na 13. října 2006 na 10.00 hodin 

VEŘEJNOU  DOBROVOLNOU  DRAŽBU PROVOZNÍHO  
AREÁLU MIPOLSTAV  RADOMYŠL 

Předmět dražby:  provozní areál společnosti MIPOLSTAV a.s.          
                                             v obci Radomyšl, okres Strakonice   
Nejnižší podání:                                5.200.000,- Kč včetně DPH 
Místo konání dražby:       dražební místnost AGH Blatná s.r.o. 
J.P. Koubka 81, 388 01 Blatná 
Prohlídky nemovitostí:    27. září 2006 od 15 oo – 16 oo hodin 
                                            4. října 2006 od 15 oo – 16 oo hodin 

Informace na:   tel. 383 420 222        mob. 724 077 880  p. Holub 
www.agh-reality.cz                                 www.centralniadresa.cz 

 

Foto: Komunikace od školy k silnici I/20                   -vb- 

Obecním úřad Kasejovice 
oznamuje občanům, že týden-
ní svoz odpadu bude započat  
ve čtvrtek 5.října 2006. 

                                                        -rkn- 
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PŘÍPRAVKA PŘEKVAPILA  
V  KASEJOVICKÉM CUPU 

V sobotu 19. srpna uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Ka-
sejovice nultý ročník turnaje starších přípravek ve fotbale KASEJO-
VICKÝ CUP 2006.       

K fotbalovým kláním se na hřiště v Kasejovicích sjelo sedm týmu z 
širokého okolí a z řad fanoušků přišlo podpořit malé fotbalisty kolem 
sedmdesáti lidí.  

Náš tým se z první části turnaje probojoval až do finále, kde si spolu s 
týmem Horaždovice „A“ zahrál o první místo. Vcelku vyrovnaný  finálo-

vý zápas přinesl 
našim nakonec  
prohru, ale i tak 
pěkné druhé místo. 
Výsledky turnaje: 
1. Horažďovice A, 
2. Kasejovice, 3. 
Starý Smolivec, 4. 
Svéradice, 5. Žin-
kovy, 6. Nepomuk, 
7. Chanovice, 8. 
Horažďovice B.   
V závěrečném vy-
hodnocení obdržely 

všechny týmy od pořadatelů malou pozornost a vítězné týmy navíc pohá-
ry a medaile. Ocenění nejlepší střelec a brankář turnaje si odvezli hráči z 
týmu  Žinkov.   

Účast kvalitních týmu, maximální výkony a sportovní chování hráčů, 
ale i pěkné počasí, přiřadilo Kasejovický cup  ke zdařilým sportovním 
akcím, a tak pořadatelé již nyní plánují cup 2007.                                -mr- 

Foto: Shora udělení ceny za nejlepšího střelce zleva Martin Škyrta, Eva Chárová, hráč 
z týmu Žinkov. Uprostřed udílení cen  hráčům z týmu  TJ Sokol Kasejovice. Dole zá-
pas Kasejovice-Horažďovice zleva Cristian Bradicean, hráč z týmu Horažďovic, Tomáš 
Jakubčík.                                                                                                                  -vb-  

 Datum  Den Hodina Utkání 

3. 9. NE 9.15 Kasejovice—Žinkovy 

10. 9. NE 9.15 Kasejovice—Nepomuk B 

15.9. PÁ 16.00 Losiná - Kasejovice 

24. 9. NE 9.15 Kasejovice—Štěnovice 

29.9. PÁ 16.00 Lukavice—Kasejovice 

7.10. SO 13.30 Žinkovy-Kasejovice 

13. 10. PÁ 16.00 Nepomuk—Kasejovice 

22.10. NE 9.15 Kasejovice—Losiná 

27.10. PÁ  16.00 Štěnovice—Kasejovice 

5.11 NE 9.15 Kasejovice—Lukavice 

ROZPIS UTKÁNÍ FOTBAL 
PODZIM 2006 

TJ SOKOL KASEJOVICE       PŘÍPRAVKA   

 PRVNÍ ZÁPASY SEZÓNY 
BYLY  ODPÍSKÁNY 

 

MUŽI PŘIPISUJÍ BODY 
Muži nedali soupeřům v prvních třech 

zápasech podzimní části sezóny  žádnou šanci 
a připsali si tak tři vítězství a devět bodů. Vý-
sledky zápasů:  

KASEJOVICE  — CHLUMČANY 2:0 
 (Zbyněk Adamec,  Roman Linhart)  

MANTOV — KASEJOVICE  2:5 
(Zbyněk Adamec 2, Roman Linhart,  

Ivan Vachuška, David Fiala) 
KASEJOVICE — NEPOMUK „B“ 
(Roman Flandera 2, Jan Zelenka,  
Zbyněk Adamec, Roman Linhart)   

 

DOROST POSÍLILI ŽÁCI 
Řady dorostenců posílili od září hráči z 

týmu žáků a hned první zápas doma se rado-
vali z vítězství. Výsledky zápasů: 

KASEJOVICE — DVOREC 4:0 
(Karel Flandera 3, Josef Mikl) 

 

PŘEBOR PŘÍPRAVEK MÁ 
DVĚ SKUPINY  

V sezóně 2006/2007 bude okresní pře-
bor starších přípravek rozdělen  do dvou sku-
pin  a to z důvodu velkého počtu zúčastně-
ných družstev. Naši si tak zahrají ve skupině 
se soupeřem ze Žinkov, Nepomuka, Losiné, 
Štěnovic a Lukavice.  První zápas sehráli naši 
doma z týmem ze Žinkov a díky vítězství si 
připsali první tři body. Výsledky zápasů: 

KASEJOVICE –  ŽINKOVY  5:4  
(Cristian Bradicean 3, Jakub Chaloupka,     
Pavel Solar)                                              -mr-  



 

 

Kasejovické  noviny   -   měsíčník   -   vydává    Obecní   úřad    v   Kasejovicích,  PSČ  335 44    Kasejovice,   IČO 256731, tel. 371 595 
100, 371 585 149 fax  371 595 100, e-mail: ou.kasejovice-sluzby@blatna.net Povolil Okresní  úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod  č.j. 
006236/91.  Jazykově  neupraveno.   Vychází  v  nákladu  900  výtisků. 
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Inzerce … 
 Koupím byt v Kasejovicích nebo 
okolí Tel. 608 849 748 

———————————————– 
 Prodá m pračku  ZANUSI—
automatku za  2 500 Kč Tel. 739 967 
832 

———————————————– 
 Prodám: Thuje výška 50-65 cm, i 
větší množství. Cena 35 Kč za kus. 
Kontakt 604 508 777  mezi 8-19.00h 

———————————————- 
 Prodám aku kamna 2kWh — nová. 
Původní cena 11 tis. Kč. Nyní 2 tis. 
Kč. Tel. 775 991 651 Oselce 

———————————————  
 Prodám pěknou sedací soupravu 
(gauč + křesla), cena 600 Kč. Tel. 
775 991 651 Oselce  

——————————————— 
 Špaletová okna i s okenicemi, za-
sklená — starší, cena 1 ks 100 Kč 
(7ks). Tel. 775 991 651 Oselce   

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd bus 

9.9. SO 17.00 Kasejovice — Dvorec „A“  

16.9. SO 16.30  Lužany—Kasejovice 14.45 

23.9. SO 16.30 Kasejovice — Hradec „A“  

30.9. SO 16.00 Starý Smolivec —Kasejovice vlastní doprava 

7.10. SO 16.00 Kasejovice— Klášter  

14.10. SO 16.00 Soběkury—Kasejovice 14.15 

21.10. SO 15.30 Kasejovice – Letiny  

28.10. SO 14.30 Dobřany „A“—Kasejovice  13.00 

4.11. SO 14.00 Kasejovice—Žinkovy  

11.11. SO 14.00 Štěnovice— Kasejovice 12.15 

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd bus 

3.9.  NE 10.45 Kasejovice — Dvorec  

10.9. NE 10.45 Kasejovice— Merklín  

17.9. NE 10.00 Žákavá—Kasejovice  vlastní doprava 

24.9. NE 10.45 Kasejovice — Letiny  

1.10. NE 10.30  Nepomuk—Kasejovice vlastní doprava 

8.10. NE 10.45 Kasejovice—Spálené Poříčí  

22.10. NE 10.45 Kasejovice — Losiná  

29.10. NE 13.30 Chotěšov—Kasejovice vlastní doprava 

5.11. NE 10.45 Kasejovice –  Stod  

11.11 NE 10.45 Radkovice —  Kasejovice  vlastní doprava 

15.10. NE  volno  

 Datum  Den Hodina Utkání Odjezd bus 

9.9.  SO 14.30 Kasejovice — Dvorec  

16.9. SO 14.00 Žákavá —Kasejovice vlastní doprava 

23.9. SO 14.00 Kasejovice – Nepomuk „B“   

30.9. SO 13.30 Letiny — Kasejovice 12.00 

7.10. SO 13.30  Kasejovice — Losiná  

15.10. NE 10.00 Starý Smolivec—Kasejovice  9.00 

28.10. SO 12.00 Dvorec — Kasejovice vlastní doprava 

4.11. SO 11.30 Kasejovice—Žákavá 10.30 

21.10. SO  volno  

ROZPIS UTKÁNÍ - FOTBAL -  PODZIM 2006 
TJ SOKOL KASEJOVICE                                                         MUŽI 

TJ SOKOL KASEJOVICE                                                   DOROST 

TJ SOKOL KASEJOVICE                                           STARŠÍ ŽÁCI                

Obecní úřad Oselce  
pořádá nohejbalový 

turnaj trojic 
VÁCLAVSKÝ 

TURNAJ  
II. ročník 

v sobotu 
30. září 2006 
od 9.30 hodin  

Místo: víceúčelové sportovní 
hřiště u okálů v Oselcích 
 

Soutěž: rekreačních hráčů. Hraje 
se dle soutěžního řádu a pravidel 
Českého nohejbalového svazu 
 

Systém: bude určen dle počtu 
přihlášených družstev. Zápasy se 
hrají na dva sety. Každý set do 10 
bodů 
 

Přihláška: na místě v 9.00 h 
 

Vklad: 100 Kč    
 

Ceny: tekuté pro vítězná družstva 
zajistí OÚ Oselce 
 

Občerstvení: pro hráče i diváky 
zajištěno v prodejním stánku   
 

     Petr Jára, Kotouň 
 Telefon 728  411 175 


