14. Kaple sv. Vojtěcha
„V Boučku“ - někdejší
hostinec a lázně

13. Kasejovický akát
- památný strom
a několik dalších
zajímavostí

15. Bývalý důl na zlato
Sv. Jakub - historie těžby
zlata na Kasejovicku
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Zastavení naučné stezky:
1. Železniční stanice
- historie vzniku a počátků
místní lokální dráhy

Zlato, byť se v Kasejovicích po několik staletí těžilo,
není jediným tématem naší naučné stezky. Ten, kdo
se chce dozvědět něco z historie našeho městečka,
jakoby se přenést v čase do dob dávno minulých, kdy
tudy jezdily dostavníky po císařské silnici, ševci sedali
na verpánku a sousedé klábosili po večerech
v jednom z mnoha místních hostinců, nechť se vydá
za poznáním po patnácti naučných zastaveních.
Nahlédne do počátků lokální dráhy, navštíví
místní koloniál a c.k. poštu, dozví se, jaké předpisy
platily v lázních V Boučku, bude svědkem života
i zániku místní židovské komunity...
Tuto exkurzi do historie zrealizovalo Město
Kasejovice za finanční podpory Plzeňského kraje.
Trasa je dlouhá zhruba 6 km a provede vás
městečkem od stanice železniční dráhy až k dnes již
zaniklému dolu sv. Jakub.
Pro ty, kdo chtějí pokračovat v poznávání
památek a přírody tohoto koutu „země zamyšlené“,
jak nazval jižní a jihozápadní Čechy básník Ladislav
Stehlík, se v nejbližším okolí Kasejovic nabízí naučná
stezka „Okolím Lnář“ či cyklostezka „Formanská
stezka“ ze Starého Smolivce do Dožic.

2. Dům čp. 29 "Havelkovna"
- dnes již neexistující dům,
kdysi zájezdní hostinec
3. Radnice
- jedna ze dvou
kasejovických dominant
4. Bývalá židovská synagoga
- dnes muzeum sbírek
Václava Mentbergera

5. Kasejovická škola
- postavená díky podpoře
amerických krajanů r. 1930

6. Dům čp. 134
Stará pošta - sídlo poštovního
úřadu v letech 1869 - 1931

7. Husův sbor - svědectví
o počátcích Církve československé husitské

8. Dům čp. 184
„Na Růžku“- dům s velice
pestrou minulostí

9. Dům čp. 183 - Koloniál
Jana Kratochvíla, činorodého
místního podnikatele
10. Děkanský kostel
sv. Jakuba Staršího
- dominanta Kasejovic

11. Fara
- barokní budova se
zachovaným špýcharem

12. Židovský hřbitov
- s výhledem do širokého
okolí

