ŘÍJEN 2006

Cena 3,- Kč

Číslo 10; ročník XI.

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

KASEJOVIČTÍ SI PROHLÉDLI NOVĚ
ZREKONSTRUOVANOU TĚLOCVIČNU

Foto -vbV sobotu 7. října byla v Kasejovicích prvně představena veřejnosti nově
zrekonstruovaná tělocvična Základní školy Kasejovice. Slavnostního otevření se zúčastnily téměř dvě stovky občanů. Většina z nich využila možnosti prohlédnout si nejen nově zrekonstruované prostory tělocvičny, ale i
budovu školy a školky. Více se dozvíte o akci v příštím čísle.
-rkn-

KASEJOVICE MAJÍ
DALŠÍ KLUBY
V polovině září se v budově bývalé školy
na náměstí v Kasejovicích prvně otevřely dveře
Mateřského centra „Sedmikráska“ a Klubu seniorů „Babí léto“ .
Vzhledem k tomu, že od minulého roku
funguje ve zmíněné budově úspěšně Klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež,
rozhodla se Obec Kasejovice podpořit v oblasti
volného času do dalších let i ostatní věkové skupiny. Návštěvníci klubů si tak mohou zahrát stolní tenis, fotbal či hokej, využít internetu na jednom ze tří počítačů nebo posedět s přáteli v
příjemném prostředí. Pro naše nejmenší byl v
klubovně nově zařízen koutek s kobercem a
hračkami.
V minulém roce byl Klub otevřených dveří
pro neorganizované děti a mládež finančně podpořen ze strany Krajského úřadu Plzeňského
kraje. I pro letošní rok 2006 získala Obec Kasejovice na provoz klubu 55 tisíc korun s podmínkou dvaceti procentní spoluúčasti obce.
-rkn-

KASEJOVICE NAVŠTÍVILA CELOSTÁTNÍ
KOMISE SOUTĚŽE VESNICE ROKU
V sobotu 9. září navštívila Kasejovice komise celostátního
kola soutěže Vesnice roku pod vedením starosty obce Kovářov
Pavla Hrocha. Úkolem komise bylo zhodnotit nejen hospodaření
obce, ale také kulturní a společenský život v obci, která v srpnu
zvítězila v krajském kole vyhlášené soutěže. Komisi tvořili zástupci
vybraných ministerstev, prezidentské kanceláře, starostové obcí,
které v minulých letech v celostátním kole zvítězily a pracovníci
Na fotografii Eva Hamzová společně s dcerou Zuzandalších zainteresovaných institucí.
dokončení na str. 2 kou při otevření klubu „Sedmikráska“.
Foto –mr-

POZVÁNÍ PRO MAMINKY
Zveme maminky s malými dětmi do
nově otevřeného Mateřského centra
„Sedmikráska“. Scházíme se ve středu od
8.30 hodin do 10.00 v budově bývalé školy
na náměstí v Kasejovicích.
Mateřské centrum „Sedmikráska“

Z obsahu ……...

y Usnesení zastupitelstev
y Otevřená brána poznání
y Významný rodák Oselec
y Výsledky fotbalových utkání
Příští číslo Kasejovických novin vyjde
16.11. 2006. Příjem příspěvků do č. 11/2006
-rknZástupci Obce Kasejovice společně se členy celostátní komise soutěže Vesnice KN je do 31.10. 2006.
roku 2006 před kostelem sv. Jakuba v Kasejovicích

Foto –vb-
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
V dnech 20. a 21. října 2006 proběhnou ve volebních
okrscích jednotlivých obcí volby do zastupitelstev obcí. V pátek se otevřou dveře volebních místností ve 14.00 hodin a uzavřou ve 22.00 hodin.V sobotu pak mohou voliči odvolit v době
od 8.00 do 14.00 hodin.
-rkn-

Usnesení ze 49. schůze
Rady obce Kasejovice konané
dne 25. září 2006 v budově
Obecního úřadu v Kasejovicích
RADA OBCE KASEJOVICE
BERE NA VĚDOMÍ:
- oznámení Základní školy Kasejovice o stanovení výše úplaty za
školní družinu
- návrh partnerské smlouvy v rámci projektu „Budování kapacit
pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s
účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji
- výpověď pana Jaroslava Dardy, Kasejovice 28 z nájmu nebytových prostor v objektu budovy Obecního úřadu Kasejovice 98
- žádost paní Kateřiny Kohoutové, Kasejovice 239 o pronájem
nebytových prostor v objektu budovy Obecního úřadu Kasejovice
98
- výpověď paní Marie Mužíkové, Chloumek z pronájmu pozemku
v k. ú. Chloumek
- informace z obce
SCHVÁLILA:
- žádost Mateřské školy Kasejovice o zakoupení nové lednice do
školní jídelny v hodnotě cca 25 000 Kč
- úplatu za školní družinu ve výši 70 Kč pro děti cizinců s tím, že
mzdového a věcné náklady související s těmito dětmi ve školní
družině budou uhrazeny z příspěvku na provoz
- navýšení příspěvku na provoz na rok 2006 o 40 000 Kč
v Mateřské škole Kasejovice
- inventarizační komisi v Základní škole Kasejovice pro inventarizaci majetku k 31.12.2006
- inventarizační komisi v Mateřské škole Kasejovice pro inventarizaci majetku k 31.12.2006
- žádost Základní školy Kasejovice o nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (počítačů a programového vybavení)
z prostředku SIPVZ a nákup kopírovacího stroje a pracovních stolů do sborovny II. stupně z příspěvku na provoz
- žádost pana Václava Drnochoda, bytem Újezd o přijetí do Domu
s pečovatelskou službou v Kasejovicích
- inventarizační komise pro mimořádnou inventarizaci majetku Obce
Kasejovice k 30.9. 2006 včetně změn
- návrh programu Zastupitelstva obce Kasejovice a datum konání
10. října 2006 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu
v Kasejovicích
- záměr pronájmu nebytových prostor část objektu Kasejovice 98
(bývalá prodejna nábytku)
POVĚŘUJE:
- starostku obce jednáním s panem Jindřichem Pivoňkou ve věci
nabídky odkoupení pozemku v k. ú. Chloumek – část parc. č. 536/1
- starostku obce jednáním s panem Ladislavem Čonkou a panem
Marcelem Klausem, fi Lenali ve věci pronájmu části pozemku č.
505/58
- starostku obce jednáním ve věci odprodeje pozemku v k. ú.
Přebudov parc. č. 228 s občany Přebudova.
SOUHLASÍ:
- s druhými změnami rozpočtu Obce Kasejovice
-rkn-

Číslo 10; ročník XI.

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce Kasejovice
děkuje všem občanům za dobrou
spolupráci v uplynulém volebním
období.

dokončení ze str. 1

KASEJOVICE NAVŠTÍVILA
CELOSTÁTNÍ KOMISE
SOUTĚŽE VESNICE ROKU
Po příjezdu členů komise je v budově obecního úřadu přivítala starostka Kasejovic Marie Čápová
společně s ředitelkami základní a mateřské školy,
farářem, zástupci obecního úřadu a místních spolků.
Po krátké prezentaci obce se komise vydala na prohlídku Kasejovic. Navštívila kostel svatého Jakuba,
Klub otevřených dveří pro neorganizované děti a
mládež společně s mateřským centrem Sedmikráska
a klubem seniorů Babí léto v budově staré školy na
náměstí. Odtud kroky komise směřovaly k hasičské
zbrojnici, kde měla možnost prohlédnout si techniku
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kasejovice.
Velký obdiv sklidila budova nově zrekonstruované
základní školy, kde si členové komise prohlédli jednotlivé učebny a pracovny pedagogů. Neopomněli se
podívat ani do prostor právě rekonstruované tělocvičny.
Nechyběla ani návštěva mateřské školy,
knihovny, muzea v budově bývalé židovské synagogy a nedalekého židovského hřbitova.
Následoval přejezd do Polánky, kde na komisi čekalo malé překvapení, návštěva polánské pálenice spojená s ochutnávkou zde vyráběných destilátů.
Štěpánka Löffelmannová

ZIMNÍ SVOZY ODPADU ZAHÁJENY
Oznamujeme občanům, že od 5. října 2006 bude
firma Rumpold svážet odpad dle zimního svozu tj.
popelnice s týdenní a kombinovanou známkou budou
vyváženy každý týden.
Obecní úřad Kasejovice

Usnesení ze zasedání
Zastupitelstva
Obce Mladý Smolivec
konaného dne 8. září 2006
ZASTUPITELSTVO OBCE:
SCHVALUJE:
ověřovatele zápisu p. Matouška a p. Krejčíka
sčítací komisi — p. Šampalík, Kovář, Trhlík,
Šlais, Pužej
nového hostinského do Mladého Smolivec p. Kláska z Blatné
prodej pozemku p. Valentovi ze Starého Smolivce
č. parc. 451/4, -204, 871/4
příspěvek na provoz TJ Starý Smolivec

BERE NA VĚDOMÍ:
postup prací na akcích obecního úřadu
Václav HLINKA, starosta Obce Mladý Smolivec
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CO SE PODAŘILO V OBCI OSELCE A
OKOLNÍCH OBCÍCH V TOMTO
VOLEBNÍM OBDOBÍ
ROK 2003

Číslo 10; ročník XI.

Usnesení z veřejného
zasedání Zastupitelstva
Obce Hradiště konaného
dne 1.9. 2006 v Hradišti

oprava zdravotního střediska v Oselcích
stromová výsadba u křížku v Oselcích
ZASTUPITELSTVO OBCE:
– stromová výsadba podél cesty z Nové Vsi na Defurovy Lažany
SCHVALUJE:
– oprava a obílení kapličky a hasičské zbrojnice v Nové Vsi
Dodatek č. 2 k vyhlášce č. 1/200 o vytvoření a použití
– rekonstrukce veřejného osvětlení — částečná
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na
– likvidace panelových skládek v Nové Vsi a v Oselcích u paní
území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a
Čadkové
Bezděkova
– obnovení příkopů podél cest v Kotouni nad p. Kubíkem k p.
Žádost o příspěvek v rámci programu CESTA na
Pavelcovi, na Dráha, pod tratí, na samotu k p. Štěpánkovi a k
jednoho pracovníka od Úřadu práce Plzeň-jih
chatám
Vyhlášení výběrového řízení do „Fondu rozvoje byd– projekt na garsonky ve zdravotním středisku v Oselcích
lení“
na území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček
– projekt na kanalizaci kolem p. Čoudka
a
Bezděkova
na rok 2006
– oprava místních komunikací
Pronájem části obecního pozemku v k. ú. Hradiště
– signalizace na ovládání zapínání vody
parc. č. /KN/ 1425/1 o výměře 6334 m2 a pozemku v
– postavení nové sochy v Nové Vsi
k. ú. Hradiště parc. č. /PK/ 210/1 o výměře 4837 m2
ROK 2004
panu Petru Braunovi, bytem Hradiště 17 za celkovou
– odvodnění a položení panelů u hasičské zbrojnice v Kotouni
částku 447,- Kč ročně
– osvícení kostela v Kotouni
Opravu obecních komunikací na pozemcích p.č. 998/1
– dodělání příkopu k p. Pavelcovi
a p. č. 1003/3 v k.ú. Bezděkov v celkové výměře 890
– oprava místních komunikací
m2 za celkovou cenu 229 826 Kč včetně DPH
– kanalizace u p. Čoudka
Opravu havarijního stavu části kanalizace v obci Hra– stromová výsadba podél cesty Kotouň—Životice
diště v délce 100 m a v obci Bezděkov v délce 40 m
– dokončení venkovních úprav na zdravotním středisku
za celkovou částku 392 000 Kč
– výměna dřevěného kříže u Nové Vsi
Záměr prodeje plechového přístřešku z bývalé Mateř– otevření pivovarnického muzea
ské školy v Hradišti.
ROK 2005
Alžběta TESAŘOVÁ, Obecní úřad Hradiště
– nový vrt pro Oselce, Kotouň
– částečná rekonstrukce veřejného osvětlení
– oprava cesty na Životice
– dokončení čtyř garsonek v Oselcích
Starosta obce Hradiště děkuje
– nové víceúčelové hřiště u okálů v Oselcích
– údržba fotbalového hřiště v Oselcích
současným členům zastupitelstva obce
– zakoupení nového počítače na Obecní úřad v Oselcích
za vykonanou práci pro obec
– osazení nových dopravních značek
–
–

PODĚKOVÁNÍ

ROK 2006
rekonstrukce veřejného rozhlasu — bezdrátový
přístřešek při hasičské zbrojnici v Kotouni — bude se dodělávat
– zakoupení tří kontejnerů na plasty
– zakoupení nových laviček a výsadba stromu na točnu autobusu
v Oselcích
– zakoupení dvou souprav laviček a stolů na náves do Nové Vsi
– zakoupení nového stanu 3x6 m
– zakoupení pěti sad skládacích laviček
– bude se dělat chodník v Oselcích a dvě garsonky v Oselcích —
chráněné bydlení
Závěrem volebního období 2002-2006 bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří měli zájem o dění v obcích a zúčastňovali se veřejných zasedání.
Jsme rádi, že na tak malých obcích jsou navštěvovány místní knihovny, které vedou knihovnice v Oselcích Jana Marková, v
Kotouni Anna Járová a v Nové Vsi Marie Járová.
Velké uznání patří i naší kronikářce Anně Motejzíkové,
která píše kroniku obce a zúčastňuje se společenského dění v obci.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem zastupitelům Obecního úřadu Oselce, místostarostům Ing. Václavu Bumbičkovi a
Václavu Zoubkovi, členům Boženě Raškové, Olze Vlachové, Jiřímu Jirkovi, Václavu Panuškovi, Romanu Koblasovi a Pavlu Rendlovi.
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce
–
–

v uplynulém volebním období.

Petr BRAUN, starosta Obce Hradiště

CO BY MĚL STÁT UDĚLAT
PRO OBCE
Stabilně přetrvává diskriminace malých obcí,
protože je nespravedlivě nastaveno rozpočtové určení
daní. Mělo by dojít k vylepšení rozpočtů těchto nejmenších obcí. Města mají pětkrát větší příjmy z daní.
Nepřidávat další práci, nevymýšlet neskutečně
obtížné a náročné dokumenty k vyplnění žádostí o dotace. Najít pro obce peníze i pochopení.
Počet úředníků narůstá geometrickou řadou a to
ovlivňuje především situaci v malých obcích, kde se v
předpisech nemohou orientovat. Přestat chrlit nekvalitní
mnohdy zbytečné právní předpisy a zajistit vymahatelnost práva.
Z hlediska státu je špatná sociální politika, která
negativně ovlivňuje současnou populaci a může se prolínat i generačně. Není možné, aby lidé, kteří nepracují
a nechtějí pracovat, dostávali podporu, která je pro ně
životním systémem.
A to je jenom malá část toho, co nás trápí.
Miloslav CIKÁN, starosta Obce Oselce
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Číslo 10; ročník XI.

OTEVŘENÁ
BRÁNA POZNÁNÍ
Otevřená brána poznání, tak se nazývá projekt Středního odborného učiliště v Oselcích, jehož
cílem je poznání života v zemích Evropské unie a
odborný rozvoj v profesních dovednostech žáků v
maturitních čtyřletých oborech uměleckořemeslné
zpracování dřeva a uměleckořemeslné zpracování
kovu.
Od 14. září do 30. září 2006 se nám tato brána opravdu otevřela. Na pozvání Clubu MarpenÉcole Chantier v Tussonu v jihozápadní Francii jsme
absolvovali studijní a poznávací pobyt, v jehož náplni byla jednak aktivní pomoc této organizace při
údržbě a rekonstrukci historických památek a jednak
i poznání života v regionu Charente.
Pobytu se zúčastnilo celkem 21 žáků II. ročníku uměleckořemeslných oborů, tři pedagogičtí
pracovníci školy a tři studentky plzeňských vysokých škol, které zabezpečovaly tlumočení, ale i péči
o žaludky všech účastníků.
Co jsme po sobě v Tussonu zanechali ? Pod
vedením učitele odborného výcviku Ladislava Mudry a vedoucího výpravy Zdeňka Tauchera zhotovili
naši šikovní umělečtí kováři zahradní gloriet a velký
železný kovaný kříž, vše do projektu Evropské zahrady.
Jedna skupina uměleckých truhlářů pod vedením Václava Jakubčíka zhotovila za velkého obdivu
místních obyvatel v blízké vesnici most přes místní
říčku. V téže vesnici pak zhotovila další skupina
truhlářů opět pod vedením Václava Jakubčíka krov
na místní středověkou pekárnu chleba. Dobrou reklamou pro naši školu byla i aktivní účast na regionální slavnosti v Tussonu, kterou navštívily čtyři
tisíce lidí.
Ale nejen práce nám byla denním chlebem.
Byli jsme v každodenním styku se žáky ÉcolleChantiere. S nimi jsme sehráli i vítězný fotbalový zápas s
výsledkem 4:2. Společně jsme poznávali krásné
historické městečko Tusson, krajské město Angoulême s úchvatným historickým jádrem a katedrálou.
Nebývalým zážitkem byly cesty k moři do La Rochelle, pevnosti Boyard, do loděnice v Rochefortu.
Viděli jsme stavbu válečné fregaty ze 17. století,
námořní muzeum, slavnost lodí. Vyvrcholením poznání Francie byla jednodenní návštěva Paříže s
tradičními magnety: Eifellova věž, La Défense,
Invalidovna, Notre-Dame, Louver. Prosbou a vyznamenáním byla slova vysokého uznání ředitele Clubu
Marpen Jackie Flauda v Tussonu: “Přijeďte za rok
zase, rádi Vás uvidíme. Vaše chlapce i pedagogy
bych u nás hned zaměstnal.“ Domluvili jsme i společný projekt spolupráce ve skanzenu v Chanovicích
v příštím roce.
Vraceli jsme se unavení, ale spokojení. Už se
zase těšíme na společná setkání a určitě se více učme angličtinu, ať se lépe domluvíme !
Tato úspěšná cesta by se samozřejmě nikdy
neuskutečnila bez dobrých přátel naší školy, finančního přispění Krajského úřadu Plzeňského kraje a
dopravce ČSAD Plzeň. Veliké díky.
Václav BUMBIČKA, ředitel SOU Oselce

Společné foto na zhotoveném můstku — zleva Tomáš Havránek, Luboš Červený, Jakub Chaloupka, Helena Veselá, Jan Lörik, Martin Kuneš, Jan Suchna,
Václav Jakubčík.

Společné foto před středověkou pekárnou zleva Václav Jakubčík, Martin Špaček, David Dolejš, Radek Sysel, Jan Kopáček, Karel Macht, Jakub Kubalík,
Veronika Novotná.

Fota -vj-

Společné foto ve zhotoveném zahradním glorietu zleva Jakub Oubrecht,
Tomáš Šturm, Josef Tytl, Veronika
Novotná, Vojtěch Teplý, Pavel Zahradníček, Jakub Loukota, Zdeněk
Kolář; dole Ladislav Mudra, Helena
Veselá, Karolína Kourová.
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BRÁNA

Číslo 10; ročník XI.

POZNÁNÍ

Zleva přístav jachet v La Rochelle a katedrála v Angoulême

Celá výprava před návratem domů

fota Václav Jakubčík
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NAROZENINY V ŘÍJNU OSLAVÍ
90 let
88 let
86 let
85 let
83 let
82 let

81 let
80 let
78 let
77 let
76 let
75 let
74 let

73 let
71 let
70 let

65 let
60 let

Václav MATOUŠEK
Václav BARNÁŠ
Marie ŠAMPALÍKOVÁ
Božena OCELÍKOVÁ
Blažena TRHLÍKOVÁ
Jarmila ŠÍMOVÁ
František ŠIŠKA
Stanislav SLANEC
Jarmila KLEČKOVÁ
Bohumil SLADKÝ
Karel PECH
František SEDLÁČEK
Marie HLÍNOVÁ
Anna HRABĚTOVÁ
Jaroslav CHÁRA
Josef FLACHS
Josefa BLÁHOVÁ
Věra VIKTOROVÁ
Josef MICHAL
Alena MELČOVÁ
Danuše NETUŠILOVÁ
Václav ČERNÝ
Božena BERANOVÁ
Anna JÍLKOVÁ
František FAMĚRA
Jiřina ŠLAJSOVÁ
Karel ŠKUDRNA
Miloslava LEDVINOVÁ
Marie JIŘINCOVÁ
Marie HLAVNIČKOVÁ
Josef HRUBEŠ
Miloslava HOŘEJŠÍ
Růžena JUNGROVÁ
Stanislava RŮTOVÁ
Emilie KARKULÍNOVÁ
Martin ŠKYRTA
Marie MAŠKOVÁ
Václav RÁŽ
Helena VANÍČKOVÁ
Marie KUCEROVÁ
Josef ŽÁK
Karel IVANJUK
Jiří RŮT

Starý Smolivec
Újezd
Polánka
Životice
Podhůří
Životice
Oselce
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Oselce
Mladý Smolivec
Chloumek
Kasejovice
Řesanice
Kasejovice
Hradiště
Řesanice
Kasejovice
Kotouň
Dožice
Kasejovice
Kasejovice
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Mladý Smolivec
Řesanice
Kasejovice
Hradiště
Budislavice
Kasejovice
Kasejovice
Radošice
Mladý Smolivec
Kasejovice
Kotouň
Kasejovice
Podhůří
Kotouň
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice
Kasejovice

Blahopřejeme !!!
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
Filip KONVÁŘ, Dožice
narozen 25.9. 2006
ROZLOUČILI JSME SE

Blažena MINAŘÍKOVÁ, Kasejovice
narozena 1917, zemřela 17.7. 2006
Anna SEDLÁČKOVÁ, Újezd
narozena 1920, zemřela 22.7. 2006

Číslo 10; ročník XI.

Vzpomínka
Dne 27. října 2006
uplyne rok od úmrtí
Josefa Bambase,
dlouholetého člena
Zastupitelstva obce Hradiště.
S úctou vzpomínají členové obecního
zastupitelstva a zaměstnanci
obce Hradiště.

INFORMACE
Z KASEJOVICKÉ KNIHOVNY
VÝPŮJČNÍ DOBA
PONDĚLÍ: 9-12 14-17
ÚTERÝ:
13-16
TELEFON : 371 585 156
NOVÉ KNIŽNÍ TITULY
Beletrie pro dospělé:
Cartlandová Barbara: Nebe v Honkongu
Denker Henri: Experiment
Morrell David: Nebezpečná minulost
Woodová Barbara: Dokonalá harmonie

Naučná literatura:
Čáka Jan: Střední brdy – krajina neznámá
Pokorný Milan: Co vyprávěla Pstružná řeka –
pohádky a pověsti z Pošumaví

Literatura pro děti a mládež:
Lanczová Lenka: Andělé noci
To nejlepší z večerníčků

Naučná literatura pro mládež:
Špaček Ladislav: Slon v porcelánu aneb Jak se
neztratit v labyrintu etikety
Knihovna umožňuje zdarma přístup veřejnosti na internet. Maximální doba použití pro jednotlivce je 30 minut.
-lfš-

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 .
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IV.
Pošta, poslové a listonoši
(pokračování z minulého čísla)

Když poodešel, zkoumávali jsme adresy na balících. Věděl, že nás
zajímají zásilky z Ameriky, ve kterých bývala pro nás vzácná čokoláda. Strýce nebo tetu v USA měl tehdy kdekdo. Když nevezl nic, hned
toho využil a ujišťoval nás, že už máme balík doma a že je v něm čokoláda jako valcha na prádlo. Neopomněl dodat, abychom rychle pelášili domů.
Po válce postupně začaly roznášet poštu ženy - doručovatelky.
Kromě toho spolehlivě vybíraly inkaso za rádio, byt, vodu, elektřinu,
plyn atd. Teď jsou na to ve všech dodavatelských podnicích celá rozsáhlá oddělení. Mezi léty 1960—1995 patřila k jejich vybavení auta
Trabant. Nyní mají vozy lepší, ale už ne každá. Mají větší doručovací
okrsky a jezdí ve dvou.
Poštovní schránky byly poprvé zavedeny r. 1653 za vlády Ludvíka XIV. v Paříži. S nimi přešla povinnost zaplatit poštovné z prodejce na příjemce. Známky ještě nebyly známy. V Rakouských zemích se
poštovní schránky plně uplatnily až od r. 1826. V Praze jich bylo v r.
1843 dvacet.
K poště patřívaly i noviny. Pražské poštovské noviny vycházely
od 1.4.1719 do r.1772. Stály 8 zlatých ročně, jednotlivá čísla se prodávala po 6 krejcarech. Vycházely v úterý a v sobotu. Po jejich zániku
vycházely Schönfeldovy noviny nevalné úrovně. V r.1789 spatřily
světlo světa proslavené Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny.
Od 29.1.1791 nesly jméno Krameriusovi c.k. vlastenecké noviny.
Telegraf se v Čechách objevil r.1847. Zpočátku sloužil jen železnicím. K soukromé korespondenci mohl být využíván od 15.2.1850.
Za dvacet slov z Prahy do Vídně byla taxa 7 zlatých a 40 krejcarů, v
noci dvojnásobek. Od 1858 byla cena snížena na dva zlaté a 24 krejcarů, v roce 1913 na jednu korunu a dvacet haléřů. Od r. 1864 byl telegraf po administrativním spojení ministerstva dopravy s ministerstvem
pošt zaváděn do všech poštovních úřadů a telegram se stal běžným
prostředkem dorozumění.
Telefonování začalo v Praze založením soukromé telefonní
společnosti r. 1882 a mělo 11 účastníků. Během roku jejich počet stoupl na 187. Telefonní ústředny byly postupně zřizovány v dalších městech (Plzeň,Cheb, Kolín). Od 1.1.1893 převzal koncesi na provozování
telefonů v Rakousko-Uhersku stát. Spojení s Vídní fungovalo od 1889.
První telefonní budky v Praze byly instalovány roku 1891. Tříminutový hovor stál jeden zlatý. Tolik stály dva metráky uhlí nebo
metr vlněné šatovky nebo litr nejlepšího mělnického vína. Než telefon
pronikl do všech podniků, obchodů a živností, uplynulo prakticky sto
let. Bytové stanice byly ještě před dvaceti lety stále výsadou větších
měst. Ústředny s ruční obsluhou patřily donedávna k všedním úkonům
každé pošty i každého většího podniku. Telefonizace všech obcí, zřízením veřejné telefonní stanice a jednoho telefonu na MNV, proběhla
v letech 1950 až 1953.
Pošta provozovala původně i autobusovou dopravu a to až do
31.12.1932. Uvedeným datem byla zákonem převedena na ČSD, kde
organizačně zůstala do r.1950, kdy byl založen podnik ČSAD.
Pod ministerstvo spojů patřil i rozhlas. Pravidelné vysílání
zahájil od 18.5.1923 - Radiožurnál, vysílač Kbely. Druhým vysílačem
od r.1925 byly Strašnice na vlně 550 m. Proslavily se především v
květnovém povstání 1945. V říjnu 1931 byly uvedeny do provozu silnější Liblice (120 kW).
Televize zahájila vysílání 1.5.1953. Samozřejmě pod ministerstvem spojů. Ani tyto služby už dnes poště nepatří. Vraťme se však
domů.
Pošta v Kasejovicích má za sebou více než 130 let služeb veřejnosti. Vystřídala se zde celá galerie poštmistrů a doručovatelů. Změnila několikrát i své umístění. To současné v nově rekonstruované budově čp.184 je dobrou veřejně prospěšnou investicí přívětivou k uživatelům i zaměstnancům.
Karel KABÁTNÍK

Číslo 10; ročník XI.

VÁCLAV BOUZEK
VÝZNAMNÝ RODÁK
Z OSELEC
Letos 11.října tomu bylo 100 let, kdy se v
oseleckém pivovaru narodil Václav Bouzek. Byl
nejstarším synem
Emilie, rozené
Klečkové a Václava
Bouzka,
nájemce místního
hostince. Navštěvoval obecnou
školu a měšťanku
v Kotouni, Holkovicích, Kasejovicích a Klatovech, poté se v
Praze vyučil a
pracoval
jako
typograf.
Václav Bouzek
byl mužem mnoha nadání. Kromě
nesporného výtvarného talentu
byl také obdařen
výtečným hudebním sluchem a
fyzickou zdatností. V Praze byl členem Sokola Dejvice, kde se věnoval především atletice. V roce 1929 byl vyslán na
mistrovství republiky, odkud přivezl vítězství v
desetiboji. Mistrem Československa v této nejnáročnější atletické disciplině byl ještě v následujících
dvou letech. V desetiboji držel i československý
rekord a byl také prvním z řady slavných všestranných atletů, která končí jmény Roberta Změlíka,
Tomáše Dvořáka a Romana Šebrleho. Po zranění
působil ve Slavii Praha, kde výborně závodila ve
sprintech i jeho manželka Anna, jako trenér. Závodně hrál na vysoké úrovni i basketbal.
V roce 1947 vyhrál konkurs do pěveckého
sboru Národního divadla v Praze /obor bas/ a na
scéně Smetanova divadla působil až do roku 1972.
byl obsazen i do sólových operních partů. Srdce ho
však často vracelo do Oselec, kde byl nejšťastnější.
Po válce tu nacvičil s dětmi pásmo lidových písní
pro americké vojáky, s ochotníky režíroval Čapkovu hru Matka. Zpíval při mších v kotouňském kostele, nacvičil i zábavný pořad pro babský bál. Na
oseleckém tenisovém kurtu byl denním hostem,
hráčem i trenérem, prakticky až do své smrti dne 8.
září 1989.
Dr. Radovan BROŽ

Vydařená akce v Hradišti
Poděkování patří všem, kteří přišli dne
16. září 2006 na dobročinný bazar a přispěli
tak k získání 5 135 Kč. Prostředky budou použity na zvelebení interiéru kapličky (zakoupení
chybějících sakrálních předmětů, závěsů, komody a opravy harmonia).
B. a V. KOTYZOVI, Hradiště
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Číslo 10; ročník XI.

Obecní úřad Kasejovice oznamuje občanům, že v obci Kasejovice a okolních obcích proběhne

16. a 17. října 2006 SVOZ PLASTŮ A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
(pneumatik, autobaterií, lednic a jiného). Plasty uložené v zavázaných pytlích uložte před svými domy nejdříve
jeden den před plánovaným svozem.

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
www.agh-reality.cz

mob. 724 077 880 p. Holub
www.centralniadresa.cz

FIRMA LADEKOV
NEZDŘEV s.r.o.
Výroba a prodej
plastových oken —
šestikomorových,
montáž, likvidace
starých oken,
zednické práce
Zaměření, doprava
a mikroventilace
ZDARMA

Telefon
723 439 670
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Do školy přibylo dvacet prvňáčků,
sbor omladily dvě nové tváře
Celkem dvacet nových žáčků mohla letos přivítat paní učitelka
v první třídě kasejovické základní školy. Ti jakoby symbolicky převzali
štafetu od dvaceti šesti svých starších vrstevníků, kteří na konci loňského
roku úspěšně opustili brány školy. Všichni složili zkoušky a byli přijati na
střední školy a učiliště, které si pro své další studium zvolili.
V lavicích nedávno výrazně zrekonstruované a moderně vybavené
školy letos zasedlo celkem dvě stě osm žáků. Ti se navíc už během října
dočkají otevření opravené tělocvičny.
Sbor učitelů omladily dvě nové tváře. Paní učitelka Marie Růžičková, jež dříve působila na základní škole v Nepomuku, převzala štafetu ve
čtvrté třídě od paní učitelky Šárky Vocelkové. Ta sbor naopak opustila.
Paní učitelka Eva Horníková, čerstvá absolventka pedagogické fakulty,
vyučuje chemii, přírodopis a němčinu na druhém stupni školy.
Jiří VONDRUŠKA, učitel Základní školy Kasejovice

Číslo 10; ročník XI.
a vodníci předvedli pokusy s vodou. Další zastávkou bylo stanoviště s novými počítačovými objevy. Viděli jsme například mluvící hlavu, která odpovídala na otázky. Na dalším
místě se konaly pokusy z fyziky a biologie.
Pro kluky se stalo nejzajímavějším náměstí
Republiky s výstavou historických automobilů
a simulátor stavu beztíže. Paní učitelka Dvořáková nám zpestřila program společným výstupem na věž a návštěvou gotické katedrály sv.
Bartoloměje.

Každá skupina viděla něco jiného, tak
jsme si o tom mohli v autobuse popovídat.
Autobus nás dovezl na druhý konec Plzně, kde
se nachází Památník obětem zla neboli Meditační zahrada. V ní nás provázela velice sympatická paní Pavla Šimsová, která nám vše
podrobně vysvětlila. Zahrada je krásné a
uklidňující místo. Všem bych doporučila tuto
zahradu navštívit, protože tam člověk zapomene na každodenní starosti a spěch. A uvědomí
Dne 3 . října žáci prvních až čtvrtých tříd shlédli divadelní předsta- si, že jsou daleko důležitější věci než peníze.
vení Dlouhý, Široký a BystroVýlet to byl nádherný, ale na všech
zraký v plzeňském divadle Almístech
projektu byl chaos a moc lidí, takže
fa.
jsme toho při pokusech moc neviděli.
Akci děti považovaly za
velmi zdařilou a s chutí by na Martina VODIČKOVÁ a Jiří SLAVÍČEK, 8. třída
adaptaci známé pohádky podle
Jana J. Dvořáka poslaly i své
kamarády. Napínavý i úsměvný
je příběh o princi Jaroslavovi,
který se pod patronací svých tří
pozoruhodných přátel mění
V sobotu 30. září uspořádala Obec
z chlapce v muže. V souboji
s čarodějem Morgianem Mora- Oselce na víceúčelovém hřišti v Oselcích již
nem vysvobodí princeznu Jaro- druhý ročník Václavského nohejbalového
milu a získá i její srdce. Zají- turnaje trojic.
mavostí humorného příběhu je
Během celého dne zde změřilo své síly
jistě propojení hereckých výkonů spolu s loutkami a několika projekcemi jedenáct mužstev, z nichž na stupni nejvyšším
z vlastních sil natočeným hraným filmem, který usnadnil provedení někte- stanula nakonec trojice z Chocenic. Z druhého
rých scén.
místa se radovalo mužstvo z Blahoúst, z třetíŽákům se však líbil nejen zážitek z představení samotného, ale také ho mužstvo z Podhůří a čtvrté místo si odvezcelý interiér divadla. O krátké přestávce měli možnost si zahrát přímo v lo mužstvo z Kotouně. Z řad diváků se turnaje
předsálí obří hru „Dáma“ nebo velké nástěnné „Piškvorky“, ale hlavně se zúčastnila téměř stovka občanů z blízkého i
seznámit a z blízka si prohlédnout další (v této pohádce nepoužité) divadel- širokého okolí. Pořadatelé ocenili výkony
ní loutky a rekvizity, kterými je předsálí vyzdobeno. Nelze se tedy divit, že sportovců originálními cenami a to sudem piva, basou „jedenáctky“ a „dvanáctky“ a uzenise žáci na další divadelní představení velmi těší.
Mgr. Marie RŮŽIČKOVÁ, učitelka Základní školy Kasejovice nami.
Obecní úřad Oselce děkuje tímto Petru
Járovi za výbornou organizaci celého turnaje.
-mc-

Návštěva divadelního představení

VÁCLAVSKÝ
NOHEJBALOVÝ
TURNAJ TROJIC

ŠKOLNÍ
EXKURZ E

V pátek 22. září jeli žáci
6.-9. třídy na školní exkurzi do Plzně. Cílem
výpravy bylo navštívit I.
Ročník plzeňského projektu Věda v ulicích.
Nejprve jsme se rozdělili
do skupin. Každá skupina
chodila po jiných stanoZleva Michaela Kuryluková a Nikola Solarová při vištích. Naše skupina v
testování dvojkoloběžky
foto –jv- čele s paní učitelkou Horníkovou zhlédla nejprve Hráči z domácího družstva Oselce
čarodějnické vystoupení. Čarodějnice nám ukázaly různé chemické pokusy

foto -vb-
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Inzerce … ….
h Prodám ŠKODA 120, r. výroby 1984, TK
do 9/2007, 3 000 Kč—možná dohoda, rychlé jednání. Tel. 724 189 859
——————————————————
hProdám: Thuje výška 50-65 cm, i větší
množství. Cena 35 Kč za kus. Kontakt 604
508 777 mezi 8-19.00h
——————————————–————
hZasklené okenice ze špaletových oken,
zánovní. Přenechám zdarma za odvoz. Možnost použít na skleník. Tel. 775 991 651
Oselce
———————————–———————
h Daruji sedačku 210 cm dlouhou a dvě křesla, barva lahvově zelená, za odvoz. Tel. 603
724 745
——————————————————
h Prodám okenní křídla, zdvojená skla,
120x60 cm, 10 ks, velice zachovalá, vhodná
na skleník. Cena 20 Kč za ks. Tel. 775 230
542

VÝSLEDKY ZÁPASŮ
FOTBALOVÝCH
UTKÁNÍ
Muži odcházeli dvakrát
s prohrou

str. 10
Výsledky zápasů:
KASEJOVICE — MERKLÍN 3:2
(Václav Drnek, Karel Flandera 2)
ŽÁKAVÁ — KASEJOVICE 5:2
(Zdeněk Rezek 2)
KASEJOVICE — LETINY 1:2
(Zdeněk Rezek)
NEPOMUK — KASEJOVICE 5:0
KASEJOVICE — SP. POŘÍČÍ 1:0
(Josef Mikl)

Žáci ztratili jen tři body
Žáky zaskočil od počátku soutěže
jedině soupeř z Nepomuka a stál naše
cenné tři body. V ostatních zápasech v
září a počátkem října naši již jenom připisovali a získali tak dvanáct bodů a
místo na předních příčkách tabulky. Výsledky zápasů.
KASEJOVICE — DVOREC 6:1
(Václav Drnek 4, Lukáš Kopřiva,
Patrik Pružinec)
ŽÁKAVA — KASEJOVICE 1:3
(David Cicvárek, Lukáš Kopřiva,
Karel Jiřinec)
KASEJOVICE-NEPOMUK „B“ 0:6
LETINY — KASEJOVICE 0:6
(David Cicvárek,Václav Drnek 3,
Lukáš Kopřiva 2)

Číslo 10; ročník XI.
KASEJOVICE — LOSINÁ 3:1
(Václav Drnek 3)

Přípravka hraje
od října druhé kolo
Stejně jako žáci ztratila i
přípravka v měsíci září tři body
díky prohře se soupeřem z Nepomuka a počátkem října již ve druhém kole soutěže další tři se soupeřem ze Žinkov. I přesto řadí výsledky ostatních zápasů naše s dvanácti body na přední příčky v tabulce. Výsledky zápasů.
KASEJOVICE-NEPOMUK 3:5
(Cristian Bradicean,
Jakub Chaloupka 2)
LOSINÁ-KASEJOVICE 1:18
(Cristian Bradicean 6, Milan
Hrachovec, Jakub Chaloupka 4,
Josef Masec, Pavel Solar 2, Jan
Šimůnek 2, Ondřej Šustr 2)
KASEJOVICE-ŠTĚNOVICE 5:2
(Jakub Chaloupka 2,
Ondřej Šustr 3)
LUKAVICE-KASEJOVICE 0:5
(Jakub Chaloupka 2, Ondřej
Šustr 3)
ŽINKOVY-KASEJOVICE 5:0

V průběhu měsíce září podlehli
muži soupeři z Lužan a první sobotu v
říjnu navíc se soupeřem z Kláštera. Celkových pět vítězství a jedna remíza se Starým Smolivcem řadí náš celek v tabulce
mezi prvních pět z celkových čtrnácti
mužstev. Výsledky zápasů:
KASEJOVICE — DVOREC „A“ 5:2
(David Fiala, Martin Jedlička,
Jaroslav Kuryluk, Roman Linhart,
Václav Šmíd)
LUŽANY „A“ — KASEJOVICE 8:1
(Roman Linhart)
KASEJOVICE — HRADEC „A“ 2:1
(Roman Flandera, Vlastimil Šmerák)
SMOLIVEC — KASEJOVICE 1:1
(Zbyněk Adamec)
KASEJOVICE — KLÁŠTER 0:1
Pro doplnění uvádíme výsledek
zápasu Kasejovice-Nepomuk „B“ 5:2, jenž
v minulém čísle díky tiskařské chybě vypadl.

Září dorostu nepřálo
Dorostenci v září většinou prohrávali až první sobotu v říjnu si mohli konečně připsat další tři body v utkání se
soupeřem ze Spáleného Poříčí. Od počátku soutěže mají za sebou tři vítězství, tři
prohry a v celkové tabulce se tak řadí se
svými devíti body do středu tabulky.

Nahoře Petr Kuryluk z
týmu dorostenců TJ
Sokol Kasejovice, dole
Václav Drnek při utkání
se soupeřem ze Spáleného Poříčí první sobotu v
říjnu.
Foto -pr-
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