ČERVENEC 2007

Cena 3,- Kč

Číslo 7; ročník XII.

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

Na snímcích shora soutěžní disciplína Plavba Kopřivnickým potokem—tým
z Oselec, dole zleva disciplína Zlaté kasejovické ručičky; vpravo část týmu
z Nezdřeva s putovním pohárem
fota -vb-

Pod záštitou Města Kasejovice uspořádali členové Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice v sobotu 30.června 2007 I. ročník soutěže
Hry bez hranic. Organizátoři akce se nechali inspirovat hrami, které
původně pocházejí z Francie. Místo mezinárodní účasti zde však stanuly proti sobě týmy z okolí Kasejovic.
Soutěže se zúčastnilo šest týmů. Oselce, Nezdřev, Mladý Smolivec, Hradiště a dva týmy přímo z Kasejovic. Soutěžilo se v rozmanitých
disciplínách, které vždy alespoň názvem souvisely s Kasejovicemi a
okolím. Diváci se tak mohli podívat na napínavou plavbu Kopřivnickým
potokem, těžbu petroleje z kasejovických sklepů nebo pro Kasejovice
tradiční rýžování zlata a další.
Celý program byl od počátku poutavě moderován Radkem Nakládalem a doprovázen bouřlivým fanděním ze strany ženského seskupení Cunamy z Oselec a bubnem kapitána týmu z Mladého Smolivce
Jana Spoura.
Na zúčastněné čekaly lákavé ceny, jako prasátko, uzená kýta
nebo metrový salám. Na stupni nejvyšším však nakonec stanul za tónů
písně We Are The Champions jen jeden a to tým z obce Nezdřev. Ten
získal zároveň putovní pohár her a vylosoval obci Hradiště jako místo
II. ročníku soutěže Her bez hranic. Ostatní týmy se umístily
v následujícím pořadí 2. Mladý Smolivec, 3. Hradiště, 4. a
5. Kasejovice, 6. Oselce. Vyhlášením vítězů však den ještě nekončil a
veškeré dění se přesunulo na taneční parket, kde se pod taktovkou Tří
cvrčků ubírala zábava až do pozdních nočních hodin.
Akci navštívilo kolem pěti set lidí, kteří si chválili především
výbornou organizaci her a originalitu disciplín. Záměr pořadatelů, uspořádat hry, při kterých se baví společně celé okolí Kasejovic, se nakonec
zdařil.
-mr-

V poslední školní den si přišlo na radnici v
Kasejovicích slavnostně převzít vysvědčení dvacet
absolventů Základní školy Kasejovice. Vysvědčení a malou upomínku na školní léta převzali z rukou ředitelky Základní školy Kasejovice Jaroslavy
Ladmanové, starostky Města Kasejovice Marie
Čápové a třídní učitelky Zdeňky Jadrné.
-rkn-

Na snímku 9. třída Základní školy Kasejovice společně s
ředitelkou školy Jaroslavou Ladmanovou, třídní učitelkou Zdeňkou Jadrnou a starostkou města Marií Čápovou
foto –vb-

Ve čtvrtek 5.července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Dožice již V.ročník Dožické
traktoriády.
(pokračování na str.7)

Účastník Dožické traktoriády

foto -vb-

Z obsahu ……...
 Usnesení ze zastupitelstev obcí
 Duchovní správce Jiří Čepl oslavil
významné jubileum

 V Mateřské školce U veverky se loučili

Příští číslo Kasejovických novin vyjde 13. 8.
2007. Příjem příspěvků do č. 8/2007 KN je do
24.7.2007
-rkn-
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Zastupitelstvo města Kasejovice:
I. s c h v a l u j e



uzavření školní družiny Základní školy Kasejovice
během letních prázdnin
žádost Obce Oselce o opravu komunikace Řesanice –
Oselce
návrh dohody o spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu se Sdružením Destinační management
Český Západ
předběžnou zprávu o provedení archeologického průzkumu při akci „Vodovod Újezd
informace z města

změnu v osadním výboru v části obce Chloumek – člena 
UKLÁDÁ:
pana Ferdinanda Strejce nahradí pan Alois Machovec
 starostce města zajistit odbornou analýzu stavu komu odměny předsedům a členům osadního výboru
nikace Řesanice-Oselce soudním znalcem
-rknII. s o u h l a s í




s nákupem hasičského automobilu – cisterny v roce 2008
za předpokladu, že tento záměr bude finančně podpořen
dotací z MVČR. Zároveň akceptuje tu skutečnost, že
v případě získání dotace zařadí do rozpočtu města v roce
2008 finanční spoluúčast.

III. b e r e n a v ě d o m í




informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za
období od 27.4. 2007 do 14.6. 2007
zprávu starostky o výsledku výběrového řízení na dokončení
hřiště a dokončení oprav vjezdů a části chodníků v Kasejovicích
-rkn-

Městský úřad Kasejovice oznamuje
občanům, že sběrný dvůr v Kasejovicích je
otevřen každou sobotu od 8.00 do 10.00
hodin. Mimo tyto provozní hodiny není
možné svévolně skladovat pytle s odpadem před vchodem nebo kdekoliv v blízkosti dvora.
Městský úřad Kasejovice

v Kasejovicích a okolních obcích
RADA MĚSTA KASEJOVICE
SCHVÁLILA:







hospodaření Základní a Mateřské školy Kasejovice za r. 2006
hospodaření Základní a Mateřské školy Kasejovice za r. 2006
s fondy – rezervním, investičním, odměn a FKSP
inventarizaci majetku Základní a Mateřské školy Kasejovice
k 31.12. 2006
rozdělení zisku (2 214,50 Kč) z r. 2006 Základní školy Kasejovice 20% (442,90 Kč) do fondu odměn a 80% (1 771,60
Kč) do rezervního fondu
rozdělení zisku (2 938,57 Kč) z r. 2006 Mateřské školy Kasejovice 20% (587,71Kč) do fondu odměn a 80% (2 350,86
Kč) do rezervního fondu
návrh čerpání příspěvku na provoz v roce 2007 v Základní a
Mateřské škole Kasejovice
žádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku – 2 ks tabule a mikroskopu s kamerou
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu ve zdravotním středisku p. L., bytem Kasejovice do 31.12. 2007

23. a 24. července 2007
POUZE PLASTY uložené v zavázaných
pytlích uložte před svými domy nejdříve
jeden den před plánovaným svozem.

Městský úřad Nepomuk — odbor dopravy upozorňuje všechny řidiče na povinnost

uloženou v § 134, zákona č. 361/2000 Sb. o
provozu na pozemních komunikacích ve znění

pozdějších předpisů - řidičské průkazy vydané
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince

2007. Tímto dnem pozbývají řidičské průkazy
platnosti.
VZALA NA VĚDOMÍ:
Mgr. Jiří BEŠTA, vedoucí odboru dopra provoz Mateřské školy Kasejovice během letních prázdnin –
vy MěÚ Nepomuk
červenec otevřeno, srpen zavřeno
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Na snímcích shora svěcení zvonů v Kasejovicích 28.října 2000,
návštěva biskupa Českobudějovické diecéze Jiřího Paďoura v
Kasejovicích 11.3. 2007, Jiří Čepl na cestách. Fota byla zapůjčena ze soukromého archivu.

Číslo 7; ročník XII.

Psal se podzim roku 1999, když do kasejovické farnosti
přišel její nový duchovní správce Jiří Čepl. Do té doby ji spravoval páter František Paroubek, který sem dojížděl z nedaleké
Kotouně. Vždy v úterý zde měl úřední den a v neděli sloužil
mši svatou.
Jiří Čepl původně přišel na pět let z brněnské diecéze na
výpomoc do českobudějovické diecéze. Českobudějovickou
diecézí mu byly za nové místo působení přiděleny Kasejovice.
Předtím byl jako kaplan v Jemnici a následně jako farář ve Slavonicích. V době, kdy Jiří Čepl do Kasejovic přišel, měl již
zdejší kostel sv. Jakuba svou nynější podobu. Hlavní a nejdůležitější úkol však na faráře čekal. Musel se seznámit nejen
s farníky z Kasejovic, ale i okolních vesnic, které do daného
farního obvodu spadají. Jmenovitě se jedná o Lnáře, Kocelovice, Kotouň, Budislavice a Tchořovice. Je nutné podotknout, že
dříve na tuto oblast připadali čtyři kněží. Dnes ji obhospodařuje
pouze jeden duchovní správce.
Místní farář Jiří Čepl po svém příchodu na kasejovickou
faru nezahálel. Pustil se do její rozsáhlé opravy. Kromě fary se
opravy dočkaly i kostelní varhany a ozvučení věže svatojakubského kostela. Především díky faráři byly zhotoveny nové kostelní zvony. Dne 28. října 2000 došlo k jejich slavnostnímu
vysvěcení. Slavnosti byl přítomen rovněž tehdejší biskup českobudějovické diecéze Antonín Liška. Během následujících
měsíců byly zvony nesoucí jména Sancta Maria a Sanctus
Venceslavs zavěšeny do kostelní věže, aby se v prvních vteřinách třetího tisíciletí mohly poprvé rozeznít.
Větších či menších oprav se dále dočkaly kostely ve Lnářích a Budislavicích i poničené hospodářské budovy.
Tím ovšem výčet aktivit Jiřího Čepla nekončí. Od samého počátku navázal spolupráci s kasejovickým obecním úřadem. Pomáhal s vydáváním pohlednic a jiných tiskovin. Významně se podílel na zavedení bezdrátového internetu do Kasejovic, na který se postupně mohly napojovat jednotlivé domácnosti či instituce. Nelze opomenout ani výuku náboženství
a přípravu nových ministrantů. Kasejovického duchovního
správce je možné slyšet či vidět v rozhlasových či televizních
pořadech. Za všechny lze jmenovat dokumentární pořad Můj
dům, můj …, prostřednictvím kterého jsme mohli poznat, jak se
bydlí na faře. Spolupracoval rovněž na pořadu Léta letí
k andělům, Exit 316 o křesťanské akademii mladých, kam přispěl svou rozpravou Proti proudu. Otce Čepla mohli slyšet rovněž posluchači Českého rozhlasu České Budějovice v pořadu
Hosana, pro který připravoval duchovní rozmluvy. Kromě toho
je Jiří Čepl zapáleným motorkářem, členem křesťanského motorkářského klubu „Road 146“, milovníkem umění a vyhlášeným kulinářem.
Mimo kasejovickou farnost působí Jiří Čepl jako advokát interdiecézního církevního soudu v Praze. V dubnu letošního roku byl poctěn osobním pozváním nuncia apoštolského
stolce ke slavnostní bohoslužbě a recepci u příležitosti dvouletého výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI.
Letos na jaře oslavil kasejovický farář Jiří Čepl své půlkulaté 45. narozeniny a v červnu 20 let svého kněžství. U této
příležitosti bychom mu chtěli poděkovat za všechnu práci, kterou zde vykonal. Patří mu velký dík i za to, že významně přispěl ke zviditelnění Kasejovic. Zároveň bychom mu chtěli popřát hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání a aby ho Anděl
Strážný ochraňoval na všech cestách, nejen těch ujetých na
motorce.
-rkn-
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Sobota 16. června patřila hasičům a všem příznivcům sborů dobrovolných hasičů. V Řesanicích se konala tradiční okrsková soutěž družstev
sborů dobrovolných hasičů, které se zúčastnilo 8 mužstev, 3 družstva mladých hasičů a družstvo historických hasičů z Oselec. Pořadateli tentokrát
byli, jak řesaničtí hasiči, tak hasiči z Polánky slavící 75 let od založení
svého sboru.
Krátce po slavnostním zahájení a projevu velitele okrsku začala
samotná soutěž. Nejprve družstva změřila své síly ve štafetě. První kolo se
ovšem nepovedlo tak jak by si jednotliví velitelé představovali, a tak
všichni využili možnosti zaběhnout štafetu podruhé. Na prvním místě po
první části soutěže se tak nakonec umístili polánečtí hasiči.
Po štafetě se veškerá pozornost soustředila na družstva mladých
hasičů. Jako první nám předvedly útok děti z Řesanic, po nich oselečtí a
nakonec kasejovičtí mladí „soptíci“. A jelikož jsme měli možnost shlédnout tři různé regulérní druhy útoku, skončilo každé družstvo mladých
hasičů na zaslouženém prvním místě.
Po přehlídce dětí jsme se přesunuli o několik desetiletí zpět, neboť na
řadu přišli se svým zásahem historičtí hasiči z Oselec. Ti jako jediní předvedli své umění na hořícím objektu, který se jim podařilo zdárně zlikvidovat. Za jejich vystoupení a nadšení pro hasičskou historii jim zásluhou
patří veliký obdiv.
Vrcholem dne bylo předvedení útoku jednotlivých družstev. Jako
první se postavilo na start družstvo Kladrubec, které bylo jako již tradičně
horkým favoritem. Narozdíl od štafety se útok nedá opakovat, a tak musí
vše vyjít hned na poprvé. Případné nedostatky a chyby jsou „oceněny“
trestnými vteřinami, na což doplatili i domácí. Počasí soutěžícím i divákům, kteří přišli v hojném počtu, opravdu přálo. Nic tedy nebránilo poklidnému průběhu celé soutěže, která se nezadržitelně blížila ke svému konci. Rozhodčí sečetli všechny vteřiny a přišla chvíle nadevše očekávaná, vyhlášení oficiálních výsledků. Nejlépe vyšlo celé sportovní odpoledne družstvu z Kladrubec, druhé místo si vybojovali další favorité, mužstvo z Polánky. Krásné třetí místo si svými výkony právem zasloužil tým
z Újezda. Vyhlášením výsledků a oceněním výkonů dokonale připravené
odpoledne skončilo.
Celý den by se neobešel bez finančních darů milých sponzorů, kterým chceme tímto poděkovat: LESING plus, spol. s r. o.; Město KASEJOVICE; AGROCHOV KASEJOVICE, a. s.; KOVO KASEJOVICE
MONT, spol. s r. o.; Cementárna KOREJČEK; K+H Elektro; Dvůr LNÁŘE, spol. s r. o.; Družstvo ŽELEZNÝ ÚJEZD; DHW Plzeň; VEBR Jan;
PÁLENICE POHANKA; Dřevovýroba VOCELKA; MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONICE.
Sbor dobrovolných hasičů Řesanice

V sobotu 16. června se v Řesanicích konala okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů. Po skončení celého soutěžního klání měli
všichni návštěvníci po letech opět možnost vyzkoušet venkovní řesanický parket, který již
dlouhá léta zel prázdnotou. Na časy dávno minulé, a v té době jistě slavné, si tak mnozí zavzpomínali s nostalgií a snad i radostí. Není
proto divu, že se parket brzy zaplnil. K poslechu
a hlavně k tanci zahrála skupina MINIMAX.
Sbor dobrovolných hasičů Řesanice

ZASTUPITELSTVO OBCE HRADIŠTĚ
VOLÍ:



ověřovatele zápisu – PaeDr. Kotyzová B.,
Ing. Červený F.

SCHVALUJE:





program zasedání
rozpočet na rok 2007

doplatek pronájmu pozemku p.č. 80/3 v k.ú.
Bezděkov v hodnotě 1% z průměrné ceny půdy

 změnu katastrální hranice mezi k.ú. Hradiště a k.ú. Nezdřev dle předloženého návrhu


ustavení SDH v Hradišti a finanční podporu
na činnost SDH dle potřeby

RUŠÍ:



rozpočtové provizorium na začátku roku
2007

NESCHVALUJE:



osvobození od místního poplatku za odpady na rok 2007 majitelce nemovitosti čp.25
v Hradišti

BERE NA VĚDOMÍ:




kontrolu zápisu z minulého zasedání

přidělení dotace v rámci stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2007
v částce 150.000,- Kč na akci „Odvodnění silničního tělesa a kanalizace v obci Hradiště“



zaslání vyjádření ohledně stavu komunikace Hradiště-Blatná po zimním období Ing. Jarošovi, radnímu Plzeňského kraje, odbor dopravy

 umístění Obce Hradiště na prvním místě
v krajské soutěži „Zlatý erb“ v kategorii obce
za nejlepší webové stránky
Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště
Ukázka útoku mladých hasičů Řesanice

Foto -pb-
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Obecní úřad Oselce a SDH Oselce
pořádají v rámci pouťových slavností
III. ročník nohejbalového turnaje dvojic

v sobotu 14. července 2007

Dva nové sociální byty byly vybudovány
jako půdní vestavba v Domě klidného stáří v Oselcích. Celkové náklady na výstavbu 1 600 000,- Kč
byly částečně pokryty dotací Státního fondu rozvoje bydlení. "Jsme velmi rádi, že se nám podařilo
nevyužitý půdní prostor využít. Nové byty jsou již
dnes přiděleny. Na svého nájemníka čeká jen jeden byt v prvním patře," konstatuje s uspokojením

na víceúčelovém hřišti v Oselcích
Začátek 9.30 hodin, prezentace družstev v 9.00 h
Soutěž: rekreačních hráčů. V družstvu se mohou
vystřídat max. 3 hráči. 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.

dále
II. ročník soutěže ve skoku dalekém

starosta Oselec Miloslav Cikán. Oselce v nejbližší
době ještě plánují rozsáhlou rekonstrukci místního
pohostinství.
Václav BLOVSKÝ
na sportovním hřišti u okálů
Na snímku starosta Oselec Miloslav Cikán a stavební dozor Petr Aubrecht při kolaudaci.
Kategorie a začátky:
Foto -vbI. 9.30 žákyně a žáci předškolní a 1.třída základní školy—dálka z
místa snožmo
II. 10.00 žákyně a žáci 2. a 3. třídy základní školy - dálka
III. 10.30 žákyně a žáci 4. a 5.třídy základní školy - dálka
IV. 11.00 žákyně 6.-7. třídy základní školy a odpovídajících tříd
gymnázia - dálka
V. 11.30 žáci 6.-7. třídy základní školy a odpovídajících tříd
gymnázia - dálka
VI. 14.00 žákyně 8.-9. třídy základní školy a odpovídajících tříd
gymnázia - dálka
VII. 14.30 žáci 8.-9. třídy základní školy a odpovídajících tříd
gymnázia - dálka
na dvorci v Oselcích
Přihlášky: na hřišti 15 minut před zahájením kategorie
Pravidla: Závodí se dle upravených pravidel atletiky.
Přihlášky: pátek 27.7. v 17.00h na dvorci
Závodníci I.-III. kategorie mají celkem 3 pokusy, závodníci Losování: veřejné v pátek 17.30h na dvorci
Hrací systém:
IV.-VII. kategorie celkem 4 pokusy
dvouhra rekreačních,
neregistrovaných
hráčů
CENY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO !!!!
bez rozdílu věku a pohlaví.
Hraje se na dva vítězné
sety, v 1. a 2. setu tie
break vyřazení v 1. kole
sehrají soutěž útěchy
/event. na nižší počet her/
Vklad: 60 Kč se skládá
spolu s přihláškou
Podmínky: Hráč je povinen být připraven
ke hře dle pokynů ředitelství. Vítěz každého
utkání upravuje dvorec, poražený rozhoduje
následující zápas. O ukončení hracího dne
rozhoduje ředitelství.
Ceny: věcné ceny věnují pořadatelé

v sobotu 14. července 2007

15. ročník
27.-29. července 2007

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov a
firma Suda TRUHLÁŘSTVÍ pořádají

v sobotu
28.7.2007 od 14.00 h

K poslechu a tanci zahraje

MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

za ředitelství turnaje:
Radovan Brož, Josef Skala, Jiří Marek
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Obecní úřad Mladý Smolivec připravil po třech
letech slavnostní přivítání nových občánků obce. Do vyzdobené třídy Mateřské školky Starý Smolivec se
v sobotu odpoledne sjelo osmnáct dětí, devět chlapečků a
devět holčiček, z pěti spádových obcí. „Obec nás požádala
o uspořádání oslavy v naší školce. Velmi rádi jsme vše ZASTUPITELSTVO OBCE MLADÝ SMOLIVEC:
připravili, vždyť většina dětí bude chodit do školky u VOLÍ:
nás,“ říká ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec Svata-  ověřovatele zápisu – Šustr Miroslav, Slavíček Miroslav

SCHVALUJE:




Na snímku starostka Eva Kubová při blahopřání rodičům

va Šlaisová, která slavnost uváděla. Rodiče dětí se podepsali do pamětní knihy a převzali dárky pro děti od zástupců obce v čele se starostkou Evou Kubovou. Velmi
pěkné odpoledne zpestřily svým vystoupením děti ze
školky a nechybělo ani tradiční focení u kolébky.
Obecní úřad Mladý Smolivec děkuje společnostem: Komerční Banka a.s. a Jan Pondělík - pekařství a
cukrářství Dvorec s.r.o.
Foto i text Václav BLOVSKÝ

program zasedání

nákup pozemku v k.ú. Radošice p.č. 62/2 za cenu 20 Kč/m2
o výměře 381 m2 od manželů F., Radošice s právem přednostního odkupu pozemku zpět
 prodej pozemků st. p. 181 a p. č. 25/5 obě k.ú. Starý Smolivec o celkové výměře 1023 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 Agrochovu Kasejovice-Smolivec a.s.
 prodej pozemků st. p. 115/2 o výměře 9m2 a p. č. 129/12 o
výměře 425 m2 obě k.ú. Starý Smolivec za cenu 20,-- Kč/m2 p.
S., bytem Starý Smolivec
 prodej částí pozemku p. č. 3/1 o celkové výměře 1962 m2
v k.ú. Dožice manželům M., bytem Mladý Smolivec a manželům R., bytem Dožice takto, od p.č. 3/1 se nově oddělí geometrickým plánem část parcely manželům R., jedná se o cca čtyřmetrovou cestu podél nemovitosti p. R., za cenu 20,-- Kč/m2 a
zbylá část parcely č 3/1 manželům M. za cenu 20,-- Kč/m2.
 žádost Agrochovu Kasejovice-Smolivec a.s. o umístění
hnojiště v k.ú. Mladý Smolivec
 žádost SDH Radošice o zhotovení mříží do oken nové hasičárny
 inventarizační komisi knihoven ve složení Kubová Eva,
Slavíček Miroslav, Šmolík František
 žádost manželů M., Mladý Smolivec o povolení přípojky
vodovodu a kanalizace v obci Dožice k pozemku p. č. 3/1 k.ú.
Dožice
 žádost manželů K., bytem Radošice o stavební úpravy u
Kampeličky
 žádost o umístění stavby přístřešku a domácí dílny p. V.,
Mladý Smolivec
 žádost o vyjádření ke zřízení truhlářské dílny se skladem ze
stávající stodoly p. S. J., bytem Budislavice
 rekonstrukci střechy na přísálí kulturního domu ve Starém
Smolivci

BERE NA VĚDOMÍ:




kontrolu usnesení 5/2007

žádost o prodej či pronájem pozemku v k.ú. Starý Smolivec
p.č. 127/17 a 129/28 p. D., bytem Starý Smolivec s tím, že bude
projednána v září 2007
Zlatou svatbu oslavili v pátek 8.června manželé  informaci o hostinci v Kulturním domě Starý Smolivec
Václav a Věra Frühaufovi z Mladého Smolivce. Vyhlášeného řezníka a hráče mariáše, který se svou ženou provo-  informaci o výměně oken Mateřské školy Starý Smolivec
Na snímku shora zástupci z obce Mladý Smolivec a manželé
Frühaufovi

zoval více než čtvrtstoletí hospodu v Mladém Smolivci, UKLÁDÁ STAROSTCE OBCE:
zná v širokém okolí každý. Manželé vychovali dvě děti a  projednat s p. Havlicem a p. Krejčím vodovodní přípojky v
těší se z pěti vnoučat.
Dožicích
Za obec Mladý Smolivec popřály starostka Eva  zajistit výměnu dopravní značky v Budislavicích zajistit
Kubová, Helena Baťková a Lidka Cenefelsová (více foto). umístění zrcadla na křižovatce ve Starém Smolivci u kulturního
Eva KUBOVÁ, starostka Obce Mladý Smolivec
Foto i text Václav BLOVSKÝ domu
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Každoročně je konec června plný výletů a akcí pro děti. I
letos tomu nebylo jinak. V plzeňské ZOO jsme byli již několikrát,
ale letos to pro nás bylo o mnoho zajímavější. U vchodu nás již Terénní závod domácích a továrních traktorů, který se
čekal pracovník ZOO, který nás provázel zajímavými částmi ZOO a
postupně stal jedním
dětem poutavě vyprávěl o pozorovaných zvířatech i o prostředí,
z největších podobných
ve kterém žijí. I přesto, že jsou naše děti z vesnice, byl pro ně největpodniků v České republice,
ší zážitek dětský koutek. Tam si mohly pohladit, ale i krmit, kozlátnavštívilo 3500 diváků.
ka a malé ovečky.
111 jezdců, z nichž 98
Také jsme se vydali na pěší tůru do Radošic. Cesta byla dlouvidělo cílový praporek,
há, ale nikdo ani nezafňukal. V Radošicích jsme se občerstvili oplatabsolvovalo 1 km dlouhou
kou a minerálkou a vydali jsme se přes Balkáček na zpáteční cestu a vzhledem k deštivému počasí, i rozbahněnou trať.
do školky.
Návštěvníci si kromě závodu mohli prohlédnout nejmodernější techniku předváděnou partnery Dožické
traktoriády, pro děti byly připraveny atrakce.
A kdo zvítězil? V kategorii Domácí výroba –
moto Jan Vokurka, Domácí výroba – benzín Jiří Vítek, Domácí výroba – diesel Stanislav Kec, Domácí
výroba – auto Martin Štrér, Tovární výroba – do 2
válců Milan Jindřich, Tovární výroba – nad 2 válce
František Šmolík. V kategorii Nejrychlejší žena zvítězila Eliška Filařová a hlavní cenu, Cenu diváků si
odnesl Jiří Vokurka z Blatné.
Václav BLOVSKÝ

Foto -vbZaměstnanci Mateřské školy Starý Smolivec, se starostkou Evou Kubovou a dětmi

Tělovýchovná jednota Starý Smolivec, ve
spolupráci s Obecním úřadem Mladý Smolivec a
sbory dobrovolných hasičů jednotlivých obcí, uspořádala v pátek 6.7. 2007 po několikaleté přestávce oslavu Dne dětí na hřišti ve Starém Smolivci.
Více než 80 dětí v doprovodu rodičů se ve
třech skupinách, předškoláci, školáci I. stupeň, školáci II. stupeň, utkalo v několika sportovních disciplínách. Skákání v pytli, hod míčkem na plechovky,
jízda zručnosti na kole, běh kolem hřiště, kop míčem
na cíl, stříkání vody na cíl - soutěžili i rodiče. Doplňkové hry - nafukování balónků, běh s balónkem mezi
nohama, pojídání koláče se zapečenou pětikorunou.
Dále střelba na běžící prase a jízda na motorových
čtyřkolkách.
Všechny děti dostaly za své výkony sladké
odměny. Na závěr oslavy si děti opékaly buřty.
Velmi pěkná akce bude mít příští rok pokračování.
Václav BLOVSKÝ

Dalším zpestřením konce školního roku byla cesta za pokladem a spaní ve školce s předškoláky. Letošní hledání pokladu
bylo motivováno skřítky z knihy Lexikon ohrožených druhů strašidel od spisovatelky V. Klimtové. I když jsme po cestě žádná hledaná
strašidýlka ani skřítka nenašli, poklad nám Lipová kmotřička schovala na stromě, kde ho také Tomášek našel. Po návratu do školky
jsme si opekli buřty a trpělivě vyčkávali, jestli se naše Pohádková
zahrádka promění. A povedlo se. Jak se začalo smrákat, na zahradě
se objevil Hřibáč bukový a dvě Houbábinky – muchomůrky. Děti se
odvážně vydaly cestou osvícenou světýlky až k muchomůrkám. Po
splnění úkolů od nich děti dostaly odměnu a mohly jít spokojeně
spát.
Poslední den ve školce je ve znamení rozloučení s budoucími
prvňáčky. Letos odchází do
1. třídy J. Klainová, K. Tůmová, T. Nesveda a V.
Zvonař. Nejdříve byly děti
pasovány ředitelkou školky
z předškoláka na školáka.
Pak dostaly šerpu, balíček
s drobnostmi do školy a
pohádkovou knihu. StarostFoto -vbka Eva Kubová popřála
dětem úspěšné vykročení do
Starostka Eva Kubová při předávání dárků 1. třídy a předala jim knížku
dětem z Mateřské školy Starý Smolivec
Jdeme do školy. Na závěr
slavnosti si všichni připili na úspěch malých školáčků dětským šampaňským. Starostka obce zároveň poděkovala zaměstnancům školky
za práci v uplynulém školním roce a předala jim květiny.
Přejeme Vám všem krásné prožití prázdnin i dovolené.
Svatava ŠLAISOVÁ, ředitelka Mateřské školy Starý Smolivec Na snímku jedna ze soutěžních disciplín Dne dětí foto –vb-
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NAROZENINY V ČERVENCI OSLAVÍ
87 let
86 let
85 let
80 let

79 let
78 let
77 let

76 let

75 let
74 let
72 let

71 let
65 let
60 let

Anna NOVÁKOVÁ
Karel FEJT
Anna FAMĚROVÁ
Bohuslav SLANEC
Marie VIKTOROVÁ
Anna VÁLKOVÁ
Josef DRASKÝ
Marie VĚTROVCOVÁ
Helena ŠTĚPÁNKOVÁ
Marie POHANKOVÁ
Miluše BLÁHOVÁ
František ŠMÍD
Marie KUSTOVÁ
Miloslav MAROUŠ
Blažena SUDOVÁ
Anna KLAINOVÁ
Bohumil ŠOLLE
Libuše ILLOVÁ
Miloslava ŠÍMOVÁ
Růžena TOUFAROVÁ
Marie POJEROVÁ
Václav MOTEJZÍK
Bohumil MORAVEC
Bohuslav HAMZA
Václav RAŠKA
Věra ZIMMERMANNOVÁ

Bezděkov
Kasejovice
Řesanice
Kasejovice
Kasejovice
Újezd
Radošice
Nezdřev
Dožice
Kasejovice
Hradiště
Životice
Mladý Smolivec
Dožice
Bezděkov
Kasejovice
Zahorčičky
Budislavice
Mladý Smolivec
Dožice
Dožice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Kotouň
Oselce
Hradiště

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
 Berry Steve: Templářské dědictví
 Parker B. Robert: Špinavé sázky
 Roberts Gregory Davids: Šántárám
 Swann Caroyne: Azurové štěstí
 Vonduška Vlastimil: Strážce boleslavského mystéria
Naučná literatura pro dospělé:
 Bohdalová Jiřina: Měla jsem štěstí na lidi
 Chromý Pavel: Jihočeský kraj
 Lewis Brenda Ralph: Moderní dějiny v kostce
 Toušlová I., Podhorský M., Maršál J.: Toulavá kamera I., I
I., III.
 Toušlová I., Podhorský M., Maršál J.: Toulavá kamera pro
děti
Literatura pro děti a mládež:
 Červenka Jaromír: Pejsek Běsík
 Lehečková Helena: Čertice Trucajda
 Ure Jean: Melanie a já
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.
-lfš-

Blahopřejeme!!!!
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY

Tvrz je v současné době kulturním a vzdělávacím centrem — galerie, infocentrum.
Nabízí:
- informace o regionu, možnostech ubytování a pobytové
náplně, internet
- propagace regionu a produktů lidové tvořivosti—prodejní
výstavy regionálních produktů (expozice Lidových řemesel)
ROZLOUČILI JSME SE
- proměnné výstavy (obrazy, fotografie, koláže, grafiky …)
Věra SLAVÍČKOVÁ, Starý Smolivec
autorů z regionu i mimo něj, trvající zpravidla 3 měsíce
narozena 1936, zemřela 23.6. 2007
- součástí je také ojedinělá a nezapomenutelná stálá expozice
skla a plastik světoznámého skláře a malíře Bohumila Eliáše.
V galerii si nyní můžete zakoupit publikaci od Jiřího
Sekery vydanou k 300. výročí vzniku oltářního obrazu Petra
Oznamujeme občanům zrušení telefonní linky Brandla (1707) v chrámu bývalého kláštera bosých augustiniá371 595 275 ve Zdravotním středisku v Kasejovicích. nů ve Lnářích.
Linka byla užívána dětskou lékařkou a ženský lékaVenkovní ozvučený orientační panel v pěti jazykových
řem. Nyní v případě nutnosti volejte:
mutacích pozve návštěvníky na atraktivní místa v našem regiodětské oddělení MUDr. Hana Bártíková
nu. Věříme, že každý návštěvník najde u nás něco, co jej osloví
371 592 140 NEPOMUK
a zaujme.

Eliška KOTĚŠOVCOVÁ, Oselce
narozena 21.5. 2007
Vojtěch HOKR, Kasejovice
narozen 15.6. 2007

v době ordinačních hodin v Kasejovicích
602 187 587
ženské oddělení MUDr. Zdeněk Kestřánek
v době ordinačních hodin v Kasejovicích
723 906 770

PLÁN VÝSTAV 2007-2008
1.5. - 30.7. Jiří Beran
1.8. - 30.8. Bohuslava Hradská, obrazy (krajinomalba)
1.9. - 30.11. Anna Kadlecová, grafika
1.12. - 29.12. Dagmar Šornová

Otevírací doba: červen - září
9.30 -17.30 úterý - neděle
Dále oznamujeme nepřítomnost
říjen - květen 9.30 -15.30 pondělí - pátek
MUDr. Zdeňka Kestřánka ve dnech 11.7 a 8.8.
Tel. 380 423 770
mail: tvrzlnare@blatna.net
2007 z důvodu čerpání dovolené.
www.lnare-obec.cz
MěÚ Kasejovice
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Nejcennější vavříny vybojovali kasejovičtí starší žáci ve
druhém ročníku florbalové MD Elmont ligy v Chotěšově, kterou
hrají týmy z Plzně-jihu a Domažlicka. Do play-off hraného počátkem června postoupili suverénně z prvního místa, když za celou
sezónu ztratili jediný bod s loňským vítězem ligy, mužstvem Domažlic. A právě s tímto soupeřem změřili síly i ve finálovém zápase play-off, kam postoupili po přesvědčivých vítězstvích nad týmy
Postřekova (8:1) a Tlučné (8:2). Náročný finálový zápas
s profesionálním a houževnatým družstvem Domažlic, které se
stalo překvapením letošního play-off, kam postoupilo až z pátého
místa, rozhodli naši hráči až v prodloužení, kdy zlatý gól vstřelil
kapitán Michal Svoboda. Právě on přispěl největším dílem
k úspěšnému tažení našeho florbalového družstva, když byl jeho
nejproduktivnějším hráčem. Velkou měrou se ale o vítězství zasloužili i další hráči základní sestavy Tomáš Chaloupka, Martin
Škyrta, Václav Jakubčík a brankář David Šíma, ale i náhradníci
Matěj Topinka, Václav Drnek a Tomáš Klíma. Všem hráčům patří
poděkování za příkladnou reprezentaci školy a hold jejich herním,
ale hlavně sportovním kvalitám. Jejich nejsilnější zbraní bylo především kolektivní pojetí hry a týmová spolupráce, díky kterým
dokázali v rozhodujících chvílích zvládnout ty nejnáročnější zápasy. Doufejme, že v budoucnu dokáží jejich mladší spolužáci navázat na úspěchy této talentované sportovní generace.
Jiří VONDRUŠKA , učitel Základní školy Kasejovice

V závěru školního roku se žáci II. stupně s několika pedagogy zúčastnili výletu do Zwieslu. Dopoledne jsme byli panem
ředitelem E. Sternem pozváni k prohlídce školy. Předali jsme mu
drobné dárky. Nás si rozebrali žáci 9. třídy a po skupinách nás
provedli školou a městem. Učitelům i nám se škola velmi líbila.
Navázali jsme přátelství. Naši noví kamarádi by se k nám měli
podívat již v září. My zase plánujeme ve Zwieslu lyžování. V poledne jsme se prošli po náměstí, navštívili kostel sv. Mikuláše a
poté zhlédli zemskou výstavu „1500 let vztahů Bavorsko-Čechy“.
Opět jsme se rozdělili na skupiny. Každá měla svého českého průvodce, opět díky panu řediteli. Ten nás překvapil velmi dobrou
češtinou. Zajímavá a naučná výstava vhodně doplnila učivo dějepisu. Viděli jsme vesměs samé originály např. monstraci z Waldsassenu, svícen královny Žofie a dokument Mnichovské dohody,
která je zde od podpisu v září 1938. S výletem byli všichni spokojeni.
žáci 7. a 8. třídy

Číslo 7; ročník XII.

Všechno to začalo netradiční svačinou s pribináčkem s Posázaví, písničkou z filmu Ať žijí duchové a
návštěvou kocourka Pribináčka. A proč ne ! Počasí jak
stvořené pro sportování a děti nabité předprázdninovou
energií. Prostě ten správný čas pro zahájení prvního
kola sportovních her 2007. Hry probíhaly od dubna do
června na většině mateřských škol v regionu. Kocourek
Pribináček s paní učitelkou každý den připravil pro děti
jednu disciplínu, která byla doprovázena besedou o
sportu, o olympijských hrách, o sportovním chování, o
významu sportování pro člověka - prostě o všem, co
děti zajímalo a na co se ptaly. Soutěžilo se v chůzi přes
překážky, v hodu na cíl, skákání v pytli a pětiskoku
(žabáci). Děti se rozdělily do družstev, jednotlivé výsledky se sčítaly a každý den probíhalo krátké hodnocení za asistence kocourka Pribináčka. Děti měly příležitost odpovědět si na otázky: “Kdo se dneska snažil, kdo
nejvíce fandil, kdo se choval sportovně ?“
Cílem těchto her nebylo jen prokázat fyzickou
zdatnost dětí, ale především ukázat dětem cestu kam
může člověka dovést společné snažení, kde má místo
vzájemná podpora a tolerance, proč je nutné dodržovat
pravidla a co znamená hra fair play.
Všechny děti se celý týden velmi snažily a i ti
nejmenší se aktivně zapojovaly do plnění zadaných
úkolů.
Sportovní hry zakončil krátký průvod s olympijskou vlajkou za doprovodu písně Pramen z Posázaví.
Všichni zúčastnění byli odměněni diplomem, medailí a
drobnou sladkostí. Poděkování patří Vendulce Hrachovcové, která se ujala role fotografky a celý průběh
soutěží zdokumentovala.
Závěrem lze říci, že tento týden byl zajímavým
doplněním sportovních aktivit našich dětí a pravidelný
pohyb je bude určitě doprovázet i o prázdninách.
Alena BRAUNOVÁ, učitelka MŠ Kasejovice

Na snímku zleva ředitel školy E. Stern s pedagogy ze Základní
školy Kasejovice a zástupci TJ Sokol Kasejovice
Foto –jv-

Na snímku shora
děti z Mateřské
školy Kasejovice
po ukončení soutěží; dole s kocourkem Pribináčkem
Foto -vch-

Červenec 2007

str. 10

Číslo 7; ročník XII.

LETNÍ KINO

www.kasejovice.filmak.cz

Program na
4.

(středa)

5.

(čtvrtek)

červenec

2007

TAXI 4

FRANCIE * AKČNÍ KOMEDIE * 91 MIN * TITULKY * Taxi 4 je čtvrtou částí slavné automobilové ságy Taxi napsané Lucem
Bessonem.

GOYOVY PŘÍZRAKY

USA, ŠPANĚLSKO, ČR * HISTORICKÝ * 114 MIN * TITULKY * Příběh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines.

6.

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

7.

ROCKY BALBOA

ČR * HOŘKÁ KOMEDIE * 120 MIN * Kniha Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále patří k vrcholům jeho tvorby.
V životních osudech malého českého číšníka se tu zrcadlí naděje, konflikty, dramata a prohry, kterými prošly české dějiny
v minulém století.

(pátek)

(sobota)

USA * AKČNÍ DRAMA * 102 MIN * TITULKY * Před třiceti lety byl mužem bez budoucnosti, který se živil prací pro druhořadého lichváře. Když mu štěstí přihrálo možnost postavit se do boxerského ringu s úřadujícím šampiónem těžké váhy Apollem
Creedem, jeho šance na vítězství byla jedna ku milionu.

11. PRÁZDNINY PANA BEANA

(středa)

VELKÁ BRITÁNIE * KOMEDIE * 90 MIN * TITULKY * Svou neomezenou fantazii využívá k co nejkomplikovanějším řešením
těch nejjednodušších problémů. Neortodoxní postup sice přináší řadu potíží, ale na konci série událostí, kterou by šlo také
charakterizovat jako sled mimořádně nešťastných příhod, stojí vždy triumfálně jako vítěz – Bean, pravá filmová katastrofa.

13. HORY MAJÍ OČI 2

(pátek)

USA * HOROR * 90 MIN * TITULKY * V dějinách moderní hrůzy se najde jen pár filmů, které zapůsobily na publikum tak silně
jako kultovní klasika Wese Cravena z roku 1977 Hory mají oči. Drsný, divoký a napínavý příběh o obyčejné rodinné dovolené,
která se najednou změní v boj o holý život.

18. TAJNOSTI

(středa)

ČR, SR * KOMEDIE / DRAMA * 95 MIN * Julie má všechno. Úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru, práci překladatelky, oddaného milence a teď dokonce i nový, velký dům, kam se celá rodina právě přestěhovala.
Ale pod tímto zdánlivě spokojeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která nebude možno skrývat donekonečna.

20. VRATNÉ LAHVE

(pátek)

ČR * KOMEDIE * 95 MIN * Hrdinou Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápadů i chlapských
tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu.

25. SHREK 3.

(středa)

USA * ANIMOVANÁ KOMEDIE * 93 MIN * DABING * Vzhledem k tomu, že se manželé Shrekovi stali protagonisty nejúspěšnějšího animovaného filmu všech dob, nemají na pohodu nárok. Dobrodružství, která si pro ně kreativní scenáristé vymysleli
tentokrát, jsou ještě vypečenější, než ta, která oba zlobříci prožili doposud.

27. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVĚTA

(pátek)

USA* DOBRODRUŽNÝ * 168 MIN * TITULKY * V pokračování filmu PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE, který v
roce 2006 lámal rekordy, nacházíme naše hrdiny Willa Turnera (Orlando Bloom) a Elizabeth Swannovou (Keira Knightley) v
okamžiku, kdy se přidali ke kapitánu Barbossovi (Geoffrey Rush) a zoufale pátrají po kapitánu Jacku Sparrowovi (Johnny
Depp), aby ho osvobodili z pasti ve skříňce Davyho Jonese.

Výhled na srpen:1.8. (ST) Roming, 3.8. (PÁ) Smrtonosná past 4, 8.8. (ST) Babel, 10.8. (PÁ) Spider-Man 3, 12.8. (NE)
Edith Piaf, 15.8. (ST) Bestiář, Harry Potter a Fénixův řád, ... a bude hůř, Piráti z Karibiku: Na konci světa ...
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Přední evropský výrobce řídících systémů
pro osobní automobily, působící
na českém trhu již od roku 2002 přijme
kvalifikované pracovníky na pozice:

Operátor výrobní linky
Náplň práce:
- obsluha poloautomatických pracovních stanovišť
- vykonávání mechanických operací s kovovými díly
- plnění denního plánu výroby v požadované kvalitě a
kvantitě
- spolupráce na stálém vylepšování výrobní účinnosti
a produktivity
- práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme:
vyučení (popř. základní vzdělání),
rejstřík, zodpovědnost, spolehlivost

čistý

trestní

Nabízíme:
- perspektivní zaměstnání
- příjemné pracovní prostředí
- příspěvky na dojíždění a na stravování
- motivační program (příspěvek na praní, permanentky na sport, náborový příspěvek, pohyblivá složka
mzdy, příplatek za odbornost, školení, jazyková výuka, 13. plat)
- 5 týdnů dovolené
Nástup dle dohody.

Číslo 7; ročník XII.

Nabízíme palivové dřevo - odřezky v kontejnerovém množství:
Kontejner (cca 13m3) za 1000,-kč bez dopravy.
Palivové dřevo je z provozovny Kladrubce.
Odvoz zajišťuje firma Kůs DOKK z Kramolína.
Vše domluvíme za Vás a pak sdělíme termín
dodání.
Kontaktní osoba:
Miroslav Šulc – tel.: 774 182 189
http://www.faklaus.cz
e-mail: miroslav.sulc@faklaus.cz
„Ať je zima nebo hezky, přijeďte k nám pro odřezky.“

Prodej a montáž teplovodních kotlů na tuhá paliva

Fuji Koyo Czech s.r.o.

FUJI KOYO CZECH s.r.o.
Podnikatelská 1144/8
301 00 Plzeň
IČO: 26733561 DIČ: CZ26733561
Tel.: 00420 378 011 126
Fax: 00420 378 011 120
E-mail: i-bartovska@fujikiko-fkc.cz

Rád bych touto cestou poděkoval kasejovickým hasičům za nezištnou pomoc, kdy 9. června 2007 při
havárii a poté 21. června 2007 při
čištění a opravě vodojemu nás zásobovali vodou a napájeli tak 550 žíznivých krků v našich stájích.
Věřím, že s poděkováním se
ztotožňují i občané části obce Hradiště, jenž jsou na náš vodovod také
připojeni. Vyzdvihnout bych chtěl
obzvláště to, že hasiči tuto pomoc
poskytovali vždy ve svém osobním
volnu, bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Děkuji
Jiří CHVÁTAL, VHD Hradiště

Kasejovice 233, tel.: 602 265 109
Záruka 8 let, životnost 30 let, možnost 5% DPH

Oznamujeme občanům, že ve dvoře radnice se
těší na Vaši návštěvu personál nově otevřené
kavárny. Nabízíme příjemné posezení, jak
uvnitř zrekonstruovaného objektu, tak
v případě hezkého počasí u stolků na nádvoří.
Všichni návštěvníci si mohou vybrat z bohaté
nabídky nápojů včetně točeného piva.

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN OD 11.00 DO 22.00 HODIN

Ve dnech 6.-7.7. 2007 se uskutečnil v Nezdřevě II. ročník soutěže

Soutěže se zúčastnilo 11 nezdřevských občanů a prohlédnout si je
můžete do konce července 2007 v Nezdřevské hospodě !!

Červenec 2007

TJ SOKOL KASEJOVICE

Inzerce …..

zve všechny kamarády a sportovce na klání
všestrannosti na již 9. ROČNÍK SOUTĚŽE

 Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1, 50m2,
dvě komory, sklep, vlastní topení, 7km od Blatné.Tel. 777 043 140
——————————————————–—
 Koupím menší domek v Kasejovicích do 800tisíc. Tel. 777043140

——————————————————
 Prodám dětský kočárek DANNY SPORT4komb., barva modro-béžová kostka, včetně
tašky na miminko, pláštěnky a síťky. PC 8 500
Kč, nyní 2 000 Kč - dohodou. Tel. 723 214 815

Číslo 7; ročník XII.
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Disciplíny, ve kterých se utkáte
jsou stolní tenis (dva sety do 11),
volejbal (dva sety do 15), košíková (každý hází 5x na koš), tenis
(1 set), nohejbal (2 sety do 10), házená (5xházíš, 5xchytáš
sedmičku), kopaná (5xkopeš, 5x chytáš devítku). Úpravu těchto
pravidel si určí pořadatel dle přihlášených dvojic.

Zápis se koná od 8.15 do 8.45 h
Začátek v 9.00 v tělocvičně v Kasejovicích
Startovné na osobu 100 Kč (v tom oběd)
Přihlášky přijímá do 18.7. 2007 Libor Kulík tel. 737 105 084
Sportovní vybavení: obuv na antuku, pálky na stolní a velký
tenis

Základní část se nohejbalistům vyvedla, o čemž svědčí
nejlepší skóre v soutěži. Dvě prohry na hřištích soupeřů je ale
odsunuli až na 3. místo. Podzimní nadstavbové části se účastní
prvních šest celků, které se utkají o Přeborníka okresu Plzeň-jih
pro rok 2007.

TABULKA PO SKONČENÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTI
OKRESNÍ PŘEBORNÍK PLZEŇ-JIH V NOHEJBALU
1.

Háje

10

8

2

0

43:17

18

2.

Chocenice

10

8

1

1

41:19

17

3.

Kasejovice

10

8

0

2

44:16

16

4.

Letiny

10

6

1

3

38:22

13

5.

Čižice

10

5

1

4

32:28

11

6.

Bzí

10

3

2

5

29:31

8

7.

Přeštice

10

4

0

6

26:34

8

8.

Ždírec

10

3

1

6

25:35

7

neděle 22. 7. 2007 9.30 h
DOROSTENECKÝ TURNAJ
V MALÉ KOPANÉ (účast 6 týmů)

9.

Vodokrty „A“

10

3

1

6

28:32

7

10.

Řenče

10

2

1

7

18:42

5

sobota 28.7. 2007 14.30 h (pouť)
STARÁ GARDA KASEJOVICE LITEŇ ženy 33+

11.

Vodokrty „B“

10

0

0

10

6:54

0

na fotbalové hřiště do Kasejovic

neděle 29.7. 2007 odpoledne (pouť)
fotbalová utkání dorostenci, žáci
sobota 25.8. 2007 9.00 h
KASEJOVICKÝ CUP 2007— přípravky

VÝSLEDKY:
Kasejovice-Letiny 4:2 (V), Kasejovice-Chocenice 2:4 (P), Kasejovice-Řenče 6:0 (V), Kasejovice-Háje 2:4 (P), KasejoviceČižice 4:2 (V), Kasejovice-Bzí 4:2 (V), Kasejovice-Ždírec 5:1 (V),
Kasejovice-Vodokrty „A“ 5:1 (V), Kasejovice-Přeštice 6:0 (V),
Kasejovice-Vodokrty „B“ 6:0 (V)
Libor KULÍK, TJ Sokol Kasejovice

Kasejovické noviny - měsíčník - vydává Městský úřad v Kasejovicích, PSČ 335 44 Kasejovice, IČO 256731, tel. 371 595
100, 371 585 149 fax 371 595 100, e-mail: kn@kasejovice.cz Povolil Okresní úřad Plzeň - jih, dne 13.11.1991 pod č.j. 006236/91.
Jazykově neupraveno. Vychází v nákladu 900 výtisků.

