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Odpoledne, které stálo za to!
23. – 24. 2. 2018 jsme měli možnost shlédnout čtvrté divadelní představení, v které hlavní roli hrál ochotnický spolek BUMLSTAR.
Letos se poprvé hrálo dva dny. Celkem 3 divadelní představení.
Všichni byli natěšeni na pohádku Hrátky s čertem z roku 1946. Já osobně
nemám tuhle pohádku ráda, v televizi jsem ji nikdy nedokoukala, nezaujala mě,
ale díky představení, které jsem měla možnost shlédnout jí nejspíš, přijdu na
chuť J.
Od začátku do konce zde byly prvky, díky kterým jsme měli pusu od ucha
k uchu. Do pohádky byly zakomponovány místní zvyklosti a neopomněla ani
současnou náladu široké veřejnosti.
V herecké scéně jsme mohli vidět: Honzu Spoura, Zdeňku Spourovou, Sváťu
Šlaisovou, Ivetu Petříkovou st., Yvetu Petříkovou ml., Květu Marešovou st.,
Květu Marešovou ml., Vlaďku Strejcovou, Marušku Křížovou, Evu Kubovou
a nováčka Markétu Kubovou. Nechyběli ani dva pokladníci. Ota Strejc a Libor
Petřík, u kterých jsme si za symbolickou cenu mohli koupit divadelní program.
Nikdo z nás si možná ani neumí představit, kolik dřiny, času za tímhle
krásným výsledkem stojí. Ochotnický spolek pro nás připravuje vždy krásné
představení za dobrovolné vstupné. Věřím, že všichni návštěvníci byli potěšeni
stejně, jako já a budeme doufat, že příští rok se budeme zase moci přijít pobavit
a zaslouženě všem zatleskat!!!
Děkujeme, že jsme měli možnost příjemně strávit sobotní odpoledne
a společně s Vámi se pobavit!
Veronika Straková
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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zprávy z naší obce
Únorové veřejné zasedání zastupitelstva obce mělo na
programu 22 bodů. Jako první přišla na řadu územní studie
zlepšení stavu veřejných prostranství a systému sídelní zeleně
v obcích. Paní Klára Salzmann nám nejprve představila svou
nabídku pro zpracování studie, ukázala různá řešení jak vylepšit
návsi a poté se zastupitelé rozhodli, že vypracování studie pro
naše obce zadají právě paní Salzmann. Dalším bodem byly
povinnosti spojené s územním plánem, dodatky pojistných smluv,
záměry pronájmů pozemků a místnosti v knihovně v Mladém
Smolivci pro nutriční poradenství. Schvalovala se žádost na
hostování pouťových atrakcí v našich obcích a pravidla pro
poskytování dotací v roce 2018, dále se schválily žádosti o dotaci
provozovatelům hostinců na provoz v hostincích Dožice, Mladý
Smolivec, Starý Smolivec a Radošice. Bylo schváleno, že se obec
připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ tím, že obec
10. 3. vyvěsí vlajku Tibetu. Dále byly stanoveny podmínky pro
zajištění ﬁrmy na zpracování Lesnicko hospodářského plánu, bylo
schváleno doplacení odměn volebním komisím a provedení
sanace zdiva na hasičárně ve Starém Smolivci. Důležitými body
zasedání byly žádosti o dotace, které bude Obec Mladý Smolivec
podávat na Plzeňský kraj v měsíci únoru. V letošním roce
požádáme o Bezpečné branky do Dožic a Modernizaci sportoviště
- ve Starém Smolivci. Zastupitele jsem informovala o probíhajících
projektech a o zpětvzetí podané výpovědi v hostincích v Dožicích
a v Mladém Smolivci, byly schváleny vícepráce na rybníku
Strhaný. Posledním bodem byl došlý návrh na změny jízdních
řádů autobusů v roce 2020. Kontrolou tohoto návrhu byl pověřen
kontrolní výbor a s výsledky nás výbor seznámí na dalším zasedání
a to se bude konat opět třetí čtvrtek v měsíci v zasedací místnosti
OÚ v Mladém Smolivci. Zasedání jsou vždy veřejná a tak se může
účastnit každý. Neváhejte a přijďte, my Vás rádi uvidíme…
Eva Kubová

Významná jubilea
v dubnu 2018
Hlinka Václav
Konvář František
Petříková Jaroslava
Neradová Věra
Svoboda Karel
Solarová Jaroslava
Boušová Květoslava
Vokurka Jiří
Bártová Ludmila
Šímová Marie

Budislavice
Dožice
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Radošice
Radošice

70
71
71
73
75
77
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80
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82

Na slovíčko
s našimi zastupiteli
Jméno a příjmení: František Trhlík
Bydliště: Mladý Smolivec
1) Jakým jedním slovem byste popsal/a své dětství?
V pohodě.
2) Co Vás dokáže zaručeně naštvat?
Arogantní přístup lidí.
3) Jaké jídlo byste nikdy nepozřel/a?
Mořské potvory.
4) Ideální dovolenou si představuji: (vyberte jednu
z variant)
Záleží na tom, s kým se na ni jede.
5) Jaká je Vaše nejoblíbenější ﬁlmová (seriálová) hláška?
„Chčije a chčije.“
6) Co se Vám v obci, ve které žijete, nejvíce líbí?
Okolní krajina.
7) Jmenujte jednu věc, kterou byste ve své obci změnil/a:
Chování některých lidí.
8) Proč jste kandidoval/a do zastupitelstva?
Možnost podílet se na rozhodování o věcech týkajících se
chodu obce.
9) Jste spokojen/á s činností a fungováním zastupitelstva?
Ano.
10) Co byste vzkázal/a svým voličům?
Aby se více začali zajímat o dění v obci.

Čisté Smolivecko
Redaktoři Smoliveckých novin ve spolupráci
s obcí Mladý Smolivec srdečně zvou na akci
s názvem Čisté Smolivecko, která se
uskuteční 7.4.2018 od 10:00.
Sraz je v 10:00 před OÚ v Mladém Smolivci,
kde všichni obdrží rukavice a úklidové
pomůcky. Nakonec se budou opékat vuřty.
Pokud si chcete udělat jarní procházku
a trochu pomoci té naší přírodě, tak přijďte,
rádi Vás uvidíme.

Rozloučili se s námi
v měsíci únoru
Prát Josef, Mladý Smolivec
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Obec Mladý Smolivec obdržela zdarma díky členství ve Sdružení místních samospráv ČR zásobník retro reﬂexních prvků. Zásobník
bude umístěn v Mladém Smolivci vedle OÚ. Reﬂexní prvky mají potřebnou certiﬁkaci a splňují vysoké normy odrazivosti a svítivosti.
Viditelnost reﬂexních prvků je výrobce garantována na minimálně 80 metrů. Každý chodec nebo cyklista si tak bude moci vyjmout
zdarma ze zásobníku reﬂexní prvek – samolepku, kterou si přilepí na oděv, obuv, tašku či batoh, přilbu a tím zvýší svou bezpečnost na
komunikaci. Osvědčí-li se reﬂexní prvky, bude se zásobník pravidelně doplňovat.
Eva Kubová

Zásobník

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zásobník retro reﬂexních prvků

Reﬂexní prvek

Proč nechtějí občané z Dožic hostinec v prostorech
bývalých šaten na hřišti?
Vážení spoluobčané, v současné době řeší zastupitelstvo obce
návrh na přestěhování hostince v Dožicích ze současných prostor
do budovy bývalých šaten na hřišti. Na základě diskusí
s dožickými občany a neoﬁciálního místního referenda, které
jednoznačně vyznělo proti stěhování, nám dovolte Vás informovat
o současné situaci.
Hostinec v budově bývalé školy byl vybudován v roce 2003.
Prostory bývalé šatny a jídelny byly upraveny pro výčep a malou
kuchyň. Rekonstruováno bylo i sociální zařízení. Vytápění bylo
vyřešeno kamny na pevná paliva. Materiál na rekonstrukci ve výši
cca 160.000,- Kč ﬁnancovala obec ze svého rozpočtu, potřebné
práce provedli místní občané zdarma. Výsledkem byly prostory,
které vyhovovaly všem, v té době platným, hygienickým
předpisům. Od té doby, 15 let, obec hostinec pouze pronajímala
a investovala jen do akutních havarijních oprav. Nelze se tedy divit
současnému neutěšenému stavu hostince, na který dlouhodobě
upozorňujeme a v jehož důsledku se nám nedávno konečně
podařilo přesvědčit ostatní zastupitele ke snížení nájmu a poskytování podpory provozovatelům hostinských a maloobchodních
služeb v našich obcích o což se dlouhodobě zasazujeme.
Na lednovém zasedání paní starostka Eva Kubová na základě
podnětu místostarosty Jana Spoura navrhla, aby se hostinec
přestěhoval do prostor klubu na hřišti, což má být řešením
současné zanedbané situace. Bývalé šatny na hřišti byly zrekonstruovány před pěti lety za účelem volnočasových aktivit
v obci. Hodnota rekonstrukce byla 1.260.000 Kč (z toho dotace
ve výši 773.917 Kč) přičemž bourací práce provedli místní
zdarma. Nutno podotknout, že iniciativa vzešla od dožických žen,
které nejen vše vymyslely, ale měly hlavní podíl na zpracování
a potažmo získání zmíněné dotace. Následně byly prostory v souladu s původním záměrem přibližně tři roky využívány dětmi
a ženami ke cvičení a setkávání.

Znamená to, že v současné době klub využíván není? Ano,
není! Rozhodně to ale není proto, že by o to nebyl zájem. Bohužel
před dvěma lety, při úklidu vnitřních prostor při přípravě na volby
došlo k pošpinění a nedůstojnému nařknutí místních žen ohledně
udržování čistoty ze strany zaměstnankyně obce, která si zřejmě
chtěla touto cestou obhájit délku trvání úklidu v těchto prostorech. A jelikož jí paní starostka uvěřila a postavila se za její tvrzení,
místní ženy se rozhodly, že za těchto podmínek nebudou ve svých
aktivitách pokračovat. To se dá napravit, ovšem vůle musí být
z obou stran. Případné přestěhování hostince by znemožnilo budovu používat tak, jak to místní chtěli a také se o to velmi přičinili.
Dostáváme se k otázce, která při diskusi s místními zazněla
nejčastěji. Co bude se starou budovou bývalé školy? Není právě
tohle otázka, kterou je potřeba vyřešit před dalším postupem?
Zavřeme ji a necháme spadnout? Kde budou místní pořádat své
akce, pro které využívají i místní sál? Nebudou mít pro své aktivity
ani prostory na hřišti ani sál? Před třemi lety jsme se ztotožnili
s návrhem paní starostky budovu zbourat a místo ní postavit
novou s podobným účelem. Možná by bylo dobré k ní připojit i hasičskou zbrojnici. Stavba nové budovy bude jistě velmi ﬁnančně
náročná a ﬁnancovat jí jen z rozpočtu obce je zcela nereálné, proto
se bude muset čekat na „nějakou“ dotaci. Po třech letech však
není zpracován ani projekt. Budeme čekat další tři roky a pak další
a další? Kolik nás tu v té době ještě bude? Budeme ochotni při
absenci dotace zaplatit za výstavbu milióny korun z obecního
rozpočtu? Zvlášť, když v současné době vyvstává prioritní nutnost
výstavby vodovodu v Radošicích? Nebylo by v zájmu občanů slevit
z nereálných nároků, budovu udržovat v provozuschopném stavu,
každý rok investovat rozumnou částku na postupné opravy tak
abychom ji mohli využívat teď? Není lepší vrabec v hrsti než holub
na střeše? Naši předci budovu postavili, provozovali a byli pyšní,
vyrovnejme se jim!
Zastupitelé obce, Pavlína Hošková a František Konvář
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Investiční akce Obce Mladý Smolivec rok 2017
Investiční akce Obce Mladý Smolivec rok 2017

Poskytl

54 450,00 Kč

IROP EU

55 200,00 Kč

MZE ČR

33 880,00 Kč

SFŽP ČR

127 050,00 Kč

101 640,00 Kč

SFŽP ČR

22 750,00 Kč

18 200,00 Kč

SFŽP ČR

1 554 850,00 Kč

1 399 365,00 Kč

IROP

167 160,00 Kč

SFŽP ČR

70 000,00 Kč

PK

Výběrové řízení CAS a DA Mladý Smolivec

60 500,00 Kč

Výběrové řízení Obnova rybníka Strhaný

60 500,00 Kč

Vrata Mateřská škola Starý Smolivec

65 390,00 Kč

Vrata hasičárna Budislavice

68 646,00 Kč

Oprava stříkačky JSDHO Starý Smolivec

52 735,00 Kč

Nábytek Mateřská škola Starý Smolivec

73 530,00 Kč

Vrt Starý Smolivec

165 602,00 Kč

Projektová dokumentace Obnova rybníka Strhaný

69 000,00 Kč

Vrata stodola statek Starý Smolivec

31 702,00 Kč

Akumulační kamna zdravotní středisko Mladý Smolivec

30 694,00 Kč

Výběrové řízení Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec

42 350,00 Kč

Oprava střechy KD Starý Smolivec a kovárny Starý Smolivec

10 700,00 Kč

Veřejné osvětlení Dožice

140 498,00 Kč

Výmalba Mateřské školy Starý Smolivec

24 600,00 Kč

Bojler hostinec Mladý Smolivec

14 262,00 Kč

Zahradní traktor Stiga

80 800,00 Kč

Projektová dokumentace Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec
Geometrické zaměření Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec
Přívěs a DA Mladý Smolivec
Kalendáře 2018

64 292,00 Kč

Vrt Mladý Smolivec

208 950,00 Kč

Střecha hasičárna Budislavice

163 210,00 Kč

Střecha vodojem Dožice

52 358,00 Kč

Měřiče rychlosti

150 009,00 Kč

Prodejna Radošice čp. 20

990 000,00 Kč

Fasáda Mladý Smolivec čp. 27

482 168,00 Kč

Inventarizace stromů

325 775,00 Kč

Fasáda márnice Budislavice

50 140,00 Kč

Projektová dokumentace a projektová žádost kurty Starý Smolivec

48 200,00 Kč

Digitalizace kronik

35 871,00 Kč

Dresy SK Starý Smolivec

16 643,00 Kč

Celkem

5 307 975,00 Kč

Hospodaření v lese za rok 2017

Celkem množství

3

940,00

Těžba dříví v m (včetně samovýroby)
Vysázené stromky v ks (smrk, jedle, buk,
dub)

PK

24 200,00 Kč

Střecha kaplička sv. Vavřince Mladý Smolivec

4

Dotace/DAR

7500,00

Hospodaření v lese za rok 2017
Tržby
Tržby samovýroba

150 000,00 Kč

PK

2 049 895,00 Kč

Celkem množství
822 765 Kč
7 080 Kč

Tržby prodej stromků

121 000 Kč
4 600 Kč

Zalesněná plocha v ha

1,50

Tržby vánoční stromky

Ožínání v ha

6,02

Dotace zaměstnanci

Nátěr v ha

6,61

Dotace les

Vyklízení – klest v ha

0,64

Těžba, přibližování

349 820 Kč

Probírky v ha do 40 let

8,00

Práce, mzdy, ostatní práce

326 016 Kč

Prožezávky v ha

3,01

Přímé náklady, stromky, chemie

125 175 Kč

Oplocenky v bm

250,00

Výsledek za rok 2017

312 842 Kč

101 331 Kč
57 077 Kč
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Téměř uprostřed obce stojí dvoutřídní přízemní obecná škola,
ke které je v roce 1921 na podnět ř. uč. Václava Vlka koupeno od
velkostatku Dožice kus louky o výměře 19a na zřízení školní zahrady. Pro sebevzdělání občanů pomocí četby byla zřízena v roce
1923 knihovna čítající 126 svazků zábavných i poučných. Na doplňování a udržování knihovny přispívá obec každoročně 250 Kč
a knihovníkem je určen ř. uč. Alois Tintěra.
Poštovní úřad je zde již od r. 1890, kdy tehdejší starosta obce,
rolník Josef Kouba, vymohl svolení k jeho otevření ve vlastním domě a sám se stal prvním poštovním expedientem. Když ale
r. 1925 odešel poštovní expedient do penze, byla obec nucena,
nechtěla-li, aby jí byl poštovní úřad odebrán, postarat se o novou
poštovní budovu. Na podnět starosty, ř. uč. Václava Vlka, byl
zakoupen pro tento účel od zdejšího velkostatku domek č. p. 76,
ke kterému byla i kancelář. Administroval zde také F. Černý, po
něm Jan Zetzel, pak F. Bystrý, který byl zároveň starostou sboru
dobrovolných hasičů.
Kromě těchto veřejných budov stojí na vrchu Kamejku kostelík
sv. Michaela, který byl v roce 1863 znovu přestavěn a rozšířen
a roku 1907 uvnitř nově upraven a vymalován.
Zmínku zasluhuje starobylý špýchar na severním konci obce,
nyní ovšem na obytné stavení přeměněný, jehož původ sahá do
doby císaře Josefa II. Do špýcharu ukládali hospodáři v úrodných
letech přebytky obilí, které jim byly v době hladu zpět vydávány,
nebo si odtud obilí vypůjčovali a zpět dávali o určité množství víc,
jakýsi úrok. Když později přestaly příčiny, pro které byly tyto
špýchary zřízeny, přebytky obilí byly prodávány a založeny do tzv.
kontribučenské okresní záložny a z těch později vznikly okresní
hospodářské záložny.
Až do roku 1848 české obce neměly vlastní samosprávy.
Záležitosti obce spravovaly na venkově patrimoniální úřady.
Venkovský lid musel sklánět svoji šíji před vrchnostmi, které
nebyly vždy a všude pánem spravedlivým a laskavým. V čele obce
stál rychtář dosazovaný vrchností. V naší obci se zachovala ze sta-

r ých spisů jména tří
rychtářů: v roce 1833 byl
rychtářem Jan Havránek,
roku 1843 Jakub Honz,
roku 1844 Matěj Zachatý
a v roce 1848 opět Jakub
Honz. Vláda tmy a panské
zvůle trvala do r. 1848,
kdy rakouská vláda, která
byla donucena tlakem
zvenčí a obávajíc se ztráty
politické moci, povolila
svéprávnost v zemích českých, poddanství mělo
Dožická škola
být zrušeno a samospráva
obcím vrácena. Byly také
vydány dekrety o zavedení samosprávy do obcí i okresů. Bohužel
záhy se přivalila vlna reakce a ta okleštila samosprávu sotva
nabytou do té míry, že nepovolila v r. 1854, kdy končilo první
volební období, volby nových členů, nýbrž ponechala stará obecní
zastupitelstva a ubývající členové byli dosazováni jmenováním.
Teprve v r. 1859 byl vydán nový zákon, který obcím zaručil
samosprávu na základě prvotního ustanovení. Naše obec nebyla
po vydání zákona o obecní samosprávě samostatnou, ale byla spojena s obcemi Budislavicemi, Radošicemi a Ml. Smolivcem v jeden samosprávný celek a starostové byli voleni střídavě z jednotlivých obcích. Toto trvalo až do r. 1878, kdy byl starostou Jan
Kužel, který se zasadil o rozdělení obcí a také jej provedl. Po něm
se vystřídali ve vykonávání úřadu obce starosty tito pánové:
Fr. Zachatý, J. Kouba, A. Marouš, J. Sedlák, V. Nešvara, V. Karmazín, Fr. Kužel, V. Váně až do r. 1919, tedy přes světovou válku,
J. Fichler, V. Vlk, v r. 1927 J. Komárek.
Pavlína Hošková

SPOLKOVÁ ČINNOST | KRONIKAI

Veřejné, památné budovy a samospráva
v Dožicích

Brigáda jak za „Krčína“
Jedno mlhavé ráno se členové SDH Starý Smolivec sešli za
účelem každoročně pořádané brigády. Letos se brigáda uskutečnila 17. února, a jak už nadpis napovídá, konala se u rybníka
Strhaný, který teď prochází celkovou revitalizací. Sraz členů byl na
osmou hodinu na plácku u hřiště. Sešlo se kolem 15 členů, kteří se
hned na místě pustili do práce.
Na práci bylo, jako každoročně, mýcení a kácení stromů.
Dřevo je pak možno vyhrát v tombole na Josefovské zábavě, která
letos bude 17. března v hostinci Na Zámečku. Tímto Vás celý
hasičský sbor srdečně zve. Nějaké dřevo sbor prodá a tím tak
obohatí o nějakou korunu svojí kasu.
Na pokácení čekalo několik stromů na hrázi rybníka.
Pokračovalo se i na břehu od louky. Odvezlo se několik plných kár.
Samozřejmě nechybělo občerstvení v podobě buřtů a klobásek.
Většina zúčastněných měla takový hlad, že buřta snědli
studeného. Bylo i zpestření v podobě zapadlého traktoru, jehož
řidič, Karel Nesveda, podcenil terén, který už nebyl tak zmrzlý,
jako ráno. Za pokřiku všech zúčastněných nakonec vše dobře
dopadlo. Existuje i obrazový záznam, který celé dění zaznamenává i s ohlasy publika. Autor chtěl ale zůstat v anonymitě, a tak
můžeme jen doufat, že se video někde časem třeba objeví.
Někteří z Vás vlastně ani netuší, že rybník Strhaný prochází
revitalizací. Přesněji řečeno v těchto dnech probíhá úprava zeleně
(stromy a náletové křoviny), jeho odbahnění, rozhrnuje se
sediment a upravují pozemky, kde je sediment ukládán. Dále je
v plánu nový bezpečnostní přeliv, bezpečnostní opěrná zeď břehu
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od louky s vodojemem včetně kamenných schodů pro vstup do
rybníka. Zjistilo se, že požerák a odtokové potrubí je v havarijním
stavu, tudíž se rekonstrukce nevyhne ani těmto částem. Na hrázi
budou i nové schody pro vstup do rybníka.
Plánované ukončení stavby je naplánované podle smlouvy
s ﬁrmou Lesní stavby s.r.o. na 5. července 2018. Oﬁciální otevření
zatím naplánované není. Cena o dílo byla zatím necelé 2,4 mil Kč,
lze ale předpokládat, že se cena zvýší díky vzniklým vícepracím.
Projekt dostal přislíbenou dotaci od MZE ČR v programu podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích a mohla
by dosahovat do výše 80% uznatelných výdajů.
Pro nás občany to znamená, že nám vznikne čistý rybník. Píšu
čistý, poněvadž v rybníku po dobu 10 let nelze provozovat intenzivní ani polointenzivní
chov ryb. Tak doufejme, že vánočního kapříka nám náš spolek
rybářů chytne někde
jinde. Za poskytnuté
informace o revitalizaci
rybníka děkuji Obecnímu úřadu a s Vámi se
těším v létě u rybníka.
Jiří Krejčík

Strhaný
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Nová hasičská technika dorazila do Smolivce
Smoliveckým hasičům se pomalu a jistě plní jeden velký sen.
Není tomu tak dlouho, asi pět let, když přišli hasiči z výjezdové
jednotky JPOIII Mladý Smolivec na OÚ s požadavkem na
generální opravu cisternové stříkačky. Matesovi, jak přezdívají
CAS – 706 RT, který se pyšní rokem výroby 1973, prý „dochází
dech“. Auto jsme opravili, ale zjistili jsme, že díky jeho věku, jsme
měli poslední šanci dosáhnout na dotaci na opravu. Začali jsme
proto přemýšlet o výměně a hledali jsme nějaké řešení.
Na konci roku 2015 nám svitla naděje na vyřešení tohoto
problému. Mohli jsme pomýšlet na pořízení zcela nové hasičské
techniky v podobě dopravního automobilu s přívěsem a cisternové
automobilové stříkačky, a to když byl Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR zveřejněn plán připravovaných výzev programu IROP
a v něm byla plánována 19. výzva Technika pro Integrovaný
záchranný systém. Přestože to na samém začátku vypadalo jako
pohádka, kterou jsme nazvali projekt „CAS a DA Mladý
Smolivec“, postupně jsme připravili žádost, poprali jsme se
i s přípravou technických podmínek vozů a dokázali jsme žádost
řádně podat, než byly vyčerpány alokované prostředky do této
výzvy. Poté jsme prošli fází, kdy nám bylo vydáno rozhodnutí na
získání dotace, vypořádali jsme se i s výběrem dodavatele
techniky, uzavřeli smlouvy a už jen čekali, než nám auta vyrobí.
Dopravní automobil tovární značky Mercedes Benz s přívěsem
značky Agados a cisternovou automobilovou stříkačku značky
TATRA nám dodávala ﬁrma KOBIT, spol. s r.o. Celkové náklady na
vozidla byly přes 10 mil Kč a ﬁnanční podpora z prostředků
Evropské unie čítá 90 %. Dopravní automobil s přívěsem nám
ﬁrma dodala již koncem listopadu loňského roku, a TATRU nám
přivezli v sobotu, 3. 2. 2018. Hned ten den pracovníci ﬁrmy
KOBIT s.r.o. zaškolili naše členy výjezdové jednotky a proběhla
podrobná prohlídka předávaných vozů.
To, co se na samém počátku zdálo jako sen, se rázem po dvou
letech splnilo a naše obec získala pro všech svých pět částí velice
výkonnou techniku, která bude našim občanům a okolním obcím
sloužit dlouhá léta. Hodnota techniky představuje jeden roční
rozpočet naší obce, a proto si o to více vážíme ﬁnančních prostředků z dotačního programu Evropské unie, Evropského fondu pro

regionální rozvoj, díky kterým můžeme naše hasiče takto vybavit.
Nyní nastává fáze vyúčtování dotace, přihlašování vozů, zaškolení
obsluhy a zařazení vozidel do IZS Plzeňského kraje. Slavnostní
předání vozidel jsme naplánovali na 23. 6. 2018 a věříme, že to
té doby dokončíme administraci projektu a novou techniku
úspěšně pokřtíme a přivítáme.
Eva Kubová

Mercedes Benz

Tatra 815-7

Masopust v Radošicích 2018
Nebyl by to ten správný únor, kdyby se všichni příznivci
převleků nesešli a neobešli společně celou vesnici. Já Vám
přináším krátkou reportáž o tom, jak to vypadalo v našich
Radošicích.
Druhý únorový víkend se kolem 11:00 hod začaly scházet
všechny masky u místního hostince, aby se společně vydaly na ne
moc dlouhou, ale časově opravdu náročnou štaci kolem celé
vesnice. Mezi maskami jsme letos poprvé mohli vidět Aničku
Fialů alias Otíka z Vesničko má středisková, ale nechyběly ani
stálice jako je Kája Jungrů, všichni od Hujerů a samozřejmě
Evička Šmolíků jako doprovod na harmoniku.
Po krátkém občerstvení v hospodě se všichni vydali na první
zastávku k Šímům a odtud pokračovali okolo celé vesnice. Jako
vždy se zastavovalo u chalup, kde místní připravili to nejlepší ze
své kuchyně a nějakou tu kořalku na posilněnou. Všem se
převleky moc líbily a někdy měli co dělat, aby pod maskou poznali
svého kamaráda. Letos jsme v průvodu mohli vidět soba,
zdravotníky, plavce, pana Pávka a Otíka, skupinu uprchlíků,
trestance, selku, myšku, Otíka z trilogie Slunce seno a další.
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Zpět do hospody se celá výprava dostala kolem 18 hodiny.
Někteří ještě zdatně pokračovali v pití, ale těm méně zdatným to
za celý den stačilo, a tak se odebrali ke svým domovům. Důležité
je, že si to budou všichni pamatovat a na příští rok vymyslí další
originální převleky.
Veronika Kubová
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Tradiční masopustní průvod prošel v sobotu 10. 2. 2018
Budislavicemi. Asi 28 masek, jeden muzikant a několik doprovázejících pozorovatelů se celé sobotní odpoledne věnovalo
masopustnímu veselí. Masky za doprovodu harmoniky Václava
Fialy zpívaly, tancovaly a hlavně se dobře bavily. Tradičně se
zastavily téměř v každé chalupě, zazpívaly domácím, pojedly
něco dobrého, popily něco ostrého a pak pokračovaly o dům dál.
Přestože bylo pod nulou, v Budislavicích lítal ten den samý
prapodivný hmyz. Mouchy sedaly na hnědou kopičku, beruška
naháněla Ferdu. Karkulka šla vesele k babičce, kominík prohlížel
komíny, vodník hlídal medvěda, supermana a Asterixe, budislavický vzduchoplavební oddíl dělal nábor a dohlíželi na to čarodějnice, strašidla, Nindža, klaun, pejsek a ostatní zajímavé maškary. Po náročném odpoledni se pak masky odebraly do
budislavické hospody, kde některé setrvaly do pozdních hodin…
Eva Kubová

MASOPUST

Masopust v Budislavicích

Masopustní průvod v Dožicích
V sobotu 10. února 2018 to v Dožicích opravdu žilo. Celou
vesnicí se totiž doslova prohnal masopustní průvod. Tato akce se
pomalu v Dožicích stává tradicí a každoročně si jí nenechá ujít několik desítek místních obyvatel. Ani v letošním roce tomu nebylo
jinak. Průvodu se zúčastnilo 35 účastníků v maskách + několik
v „civilu“.
Sraz masek byl naplánován tradičně v hospodě U Simči, a to
v 11:00. Už před jedenáctou hodinou se mezi dveřmi výčepu
objevily první masky. Z provozních důvodů jsme počkali do 12:00
a poté odhodlaně vykročili vstříc masopustnímu veselí za doprovodu harmoniky. První ulicí, do které jsme vyrazili, byla ulice u hasičárny. V té jsme měli sice jen dvě zastávky, ale stálo to za to.
Dále naše kroky směřovaly do ulice za točnou. Zde bylo zastávek
daleko více a při opouštění této ulice jsme si spokojeně hladili
plnící se bříška. Naše další odbočka byla do ulice v souhradí.
Průvod se v této části obce začal prodlužovat, mezi maskami se
začaly dělat větší mezery. To ale nic neměnilo na nadšení a veselí,
které masopustní průvod nesl s sebou. Naše kroky začaly mířit
výše a výše – vydali jsme se totiž na Kamýk. Po vydechnutí
a ochutnání všeho možného jsme seběhli z kopce dolů a pokračovali v našem masopustním putování. Vesnici jsme prošli skrz na
skrz, najednou jsme byli u svatých a čekala nás poslední zastávka. Po opuštění posledního domu jsme vyrazili k našemu
záchytnému bodu – hospodě.

Příchod do místní
hospůdky byl již zahalen
do tmavého hábitu, aby
taky ne, když bylo skoro
šest hodin. Po dosednutí
posledních účastníků masopustního průvodu byla
venku už černočerná
tma. Nacpaní, no skoro
až k prasknutí, jsme dosedli na židle a povídali si
o tom, jak se masopust
vydařil a jak se nám líbil.
Někteří návštěvníci hospůdky později pomalu vyrazili ke svým
domovům a do svých postýlek (není divu, tento den byl pro náš
organismus náročný). Ti zbylí – vytrvalí i nadále oslavovali masopust a sobotní večer/noc.
Musím říct, že akce se opravdu vydařila. Atmosféra, která se
nesla celým odpolednem, byla velmi optimistická, veselá
a uvolněná. Věřím, že tento pocit sdílí všichni účastníci masopustního průvodu. A pokud bych měla vybrat nejoriginálnější
a nejvtipnější masku, tak bez rozmýšlení vítězí chodící kadibudka.
Co dodat závěrem? Snad jen - tak zase příště na nějaké akci
v Dožicích. J
Karolína Černá

Masopustní průvod ve Starém Smolivci
Jak už k vesnickým zvykům patří, měsíc únor připadá na
masopust. Ani tentokrát nebyly naše vesnice pozadu. V sobotu
10. 2. 2018 se okolo 13:30 otevřely dveře Kulturního domu ve
Starém Smolivci a občané se mohli veselit za přítomnosti masek.
Letos jsem se i já odhodlala a převlékla se za masku, musím říct,
že to nebylo vůbec špatné. Parta je parta a tou jsme myslím,
všichni byli. Vidět jsme mohli například Miloše Zemana s koblížky
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od Andreje, které byly opravdu výborné. Cikánku, kostlivce,
jeptišku s farářem, teroristu, Teletubies, Ramba, personální
oddělení Lochotínské nemocnice, čerta, Fantomase, Otíka
z Vesničko má středisková, pan Lorence a mnohé další. Celkem se
nás sešlo 26, včetně dvou muzikantů, kteří se celou dobu starali
o hudební podklad celého odpoledne a večera. Každý, kdo se
přišel podívat, si mohl zakoupit klobásu a nechybělo ani něco na
zahřátí. Celý průvod byl ukončen kolem 17:00 hodin, kdy se
masky odebraly zpět do Kulturního domu, kde na ně čekalo
občerstvení v podobě teplého vývaru, sekané s chlebem a tlačenky. Celý večer se o nás staraly holky Boušů, moc jim za to touto
cestou děkujeme.
Doufám, že se tato tradice ještě dlouho udrží a že masek bude
každým rokem víc a víc a to nejen u nás ve Smolivci, ale i v okolních vsích.
Jednou takhle v sobotu,
nechali všichni robotu.
Část se převlékla,
část jim napekla.
Všichni dohromady užili legraci,
Masky pak od lidí sklidily ovaci.
Veronika Straková
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ŠKOLY, ŠKOLKA

Divadelní představení Kocour v botách 8. 2. 2018
Ve čtvrtek jsme v naší školce přivítali opět pana školníka
a paní učitelku. No, a co bylo dál? Začalo se dít divadlo. Chasník
se zamiloval do krásné princezny. Ale co na to pan král? Přeci
nedá svojí jedinou dceru chudému chasníkovi…kdyby byl král,
kníže nebo alespoň baron!
Pan školník se se rázem proměnil v mluvícího kocoura a to ne
jen tak ledajakého, ale kocoura v botách. A co by to bylo za mazaného kocoura, kdyby si neuměl poradit a pomoci chasníkovi
k jeho krásné princezně! Děti a jak vlastně vypadá takový baron?
Je to poznat na první pohled! Je tak oblečený, má obrovská pole,
rybníky a zlaté doly.
A když jel zase jednou pan král okolo, kocour v botách se svou
"družinou" panu králi vyprávěli, že pole, až tam kam oko dohlédne, patří baronovi ze Starého Smolivce, a také rybníky plné ryb
a zlaté doly.
Pan král uvěřil a pak už nic nebránilo, aby se mohla slavit
svatba s krásnou princeznou. Děkujeme divadelnímu souboru Hra
za krásné představení a budeme se těšit zase někdy příště.

Svatava Šlaisová

Co to syčí, co to leze…
aneb návštěva ze ZOO v pondělí 5. 2. 2018
Přijela k nám vzácná návštěva! A jaká? No přeci ze ZOO z Plzně.
Růženka dnes slaví narozeniny! A kdo je Růženka? Je to mládě nosorožce, která právě dnes slaví jeden rok.
Děti se dozvěděly, že i hrochům padají zuby, stejně jako dětem.
A nejen to, už ví, jak vypadají další obyvatelé zoo: šimpanz, pštros,
žirafa, zebra a taky spousta kamarádů z ﬁlmu Madagaskar. Některá zvířata děti předvedly pohybem, u některých hádaly zajímavosti, prohlížely si a ohmatávaly srst z opičky guarezy angolské, z velblouda, kůži
z hada, pštrosí brk. Na závěr přišlo živé překvapení v podobě krajty královské, kterou si odvážnější děti mohly i podržet.
Od paní ing. K. Stuchlové každý dostal poukaz na návštěvu ZOO
Plzeň s možností slosování a pro výherce individuální prohlídku ZOO
a také jako obvykle jsme dostali časopis Iris a další zajímavé
materiály.
Svatava Šlaisová

ZIMNÍ AKTUALITY KASEJOVICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NA SKOK DO MEXIKA
Ještě v měsíci prosinci zavítala do kasejovické základní školy
cestovatelka a lektorka Šárka Waltrová, která žáky druhého
stupně poutavou formou seznámila s životem v Mexiku. Žáci tak
poznali nejen tradiční turistická centra, ale nahlédli i do typické
mexické domácnosti, poznávali mexickou kuchyni, zvyky a tradice a nechyběla ani návštěva původních obyvatel, indiánů.

kapsy, divadelních her Bílá nemoc a Adam stvořitel. Pořad byl pro
žáky výbornou doplňující formou výuky českého jazyka literatury.
učitelé ZŠ Kasejovice

NÁVŠTĚVA TŘÍ KRÁLŮ
V pátek 5. ledna navštívili kasejovickou základní školu Kašpar,
Melichar a Baltazar, tedy Tři králové. Ti přišli žákům a učitelům
popřát krásný nový rok 2018. Přání doprovodili zpíváním
tříkrálové písně a hraním na ﬂétnu.

POZNÁVÁNÍ DÍLA KARLA ČAPKA
Stejně jako v předchozích letech zavítalo do školy žáky
a učiteli oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové. Žákům
prvního stupně přivezli herci tradičně pohádku, která měla za úkol
malé diváky jak ponaučit, tak rozesmát. Žákům druhého stupně
bylo divadelními aktéry věnováno náročnější divadelní představení nazvané Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášenky ke zkáze
světa. Žáci se tak během hodinky seznámili s tvorbou slavného
prvorepublikového spisovatele a dramatika. Na programu byly
např. ukázky z Čapkovy komedie Loupežník, Povídek z jedné
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Poznávání díla Karla Čapka
SMOLIVECKÉ NOVINY 3/2018

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany
vás zve na
Velikonoční jarmark
spojený s Dnem otevřených dveří
v úterý 27. března 2018 od 16.00
do 17.30 hodin
(vystoupení pěveckého sboru Rolnička, prodej
výrobků a velikonočních dobrůtek)

Aktuality, dokumenty, fotogalerii, informace z jídelny a mnoho dalšího naleznete na webu www.zsmshvozdany.cz

ŠKOLY, ŠKOLKA

Základní škola a Mateřská škola Hvožďany
vás zve na
zápis do 1. třídy
v pátek 6. dubna 2018 od 14.00 do 16.30 hodin
K zápisu si přineste rodný list dítěte
a občanský průkaz.

Exkurze v rámci pracovní výchovy
Dne 23. ledna 2018 navštívili žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a MŠ
Hvožďany areál ﬁrmy Timbeply s.r.o. a H. T. Konfektion s.r.o.
v Rožmitále pod Třemšínem. Cílem byla ukázka výroby a prohlídka obou ﬁrem v rámci přípravy na volbu povolání. Svůj pohled na
další profesní život a uplatnění na trhu práce jim sdělil i jednatel
obou společností, pan Miroslav Trčka. Nejprve byli seznámeni
s bezpečnostními předpisy a chováním v halách a poté provedeni
výrobními i skladovacími prostory.
Firma Timbeply s.r.o. se zabývá opracováním dřevěných
deskových materiálů. Žáci tedy viděli, jak se desky řezají, frézují

a dále upravují nejmodernějšími technologiemi. Prohlédli si sklad
překližek, laťovek, OBS a dalších desek i vykládku materiálu přímo z kamionu.
Ve druhé částí exkurze měli možnost navštívit výrobní prostory, kde se zpracovávají a kompletují výrobky z fólií, plexiskla
a plastu.
Areálem provedla Bc. Jana Vinšová , informace o konkrétních
pracovištích a výrobcích pak předali vedoucí jednotlivých úseků.
Mgr. Libuše Vinšová

Exkurze v Plzni
Žáci 5. - 9. ročníku ZŠ a MŠ Hvožďany navštívili 8. února
DEPO 2015 v Plzni, kde v programu Jak se točí peníze, plnili
úkoly z ﬁnanční gramotnosti. Nejdříve si peníze museli vydělat
splněním kvízových otázek, hledáním valounků kovů, výrobou
bankovek, a pak tyto prostředky vhodně investovali tak, aby jim
peníze vydělávaly.
Další zastavení bylo v Techmánii, kde po zhlédnutí show
Tekutý dusík plnili úkoly z různých oborů fyziky (termika,
magnetizmus, elektřina, vesmír, síla). Dále si vyzkoušeli různé
pokusy a aktivity z bohaté nabídky tohoto zařízení.
Návštěva obou akcí určitě rozšířila obzor vědomostí,
dovedností a znalostí dětí, obohatila výuku přírodovědných
předmětů.
Mgr. Alena Weinfurterová

Dobrá svačinka bez chemie
V pátek 16. února si v rámci projektu Strava bez chemie
vyzkoušelo 22 šikulů z hvožďanské mateřinky a 1. - 2. ročníku
základní školy svůj kuchařský um. Pod vedením Bc. Petry Školové
si děti samy vyrobily podle receptů tři pomazánky a jeden dezert.
Namazaly jednohubky, dezert nandaly do mističek, vše krásně
ozdobily a poskládaly na tácy. V rámci tvoření se také dozvěděly
mnoho zajímavých a poučných informací o různých potravinách
a mlsnotách používaných v každodenním životě.

Odměnou za nelehkou práci byla ochutnávka všech zdravých
dobrůtek, diplom, vařečka a magnetka s logem projektu. Ten
zastřešuje společnost Makro, která uhradila veškeré potraviny na
dnešní "kurz zdravého vaření pro nejmenší".
Akci zorganizovala vedoucí naší Zdravé školní jídelny ve spolupráci s pedagogy školy. Děkuji všem, kteří se na zajištění a průběhu celého programu podíleli a dětem velkou poklonu za výstavní svačinku. Posuďte sami...
Mgr. Ivana Juračková, ředitelka školy
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Všeobecná prevence pro žáky 2. stupně
ZŠ a MŠ Hvožďany
Koncem minulého roku v rámci Projektu ZŠMŠ Hvožďany primární prevence pro 2. stupeň ZŠ, dotovaného z rozpočtu
Středočeského kraje, na naší škole proběhly preventivní programy,
které organizovalo Centrum primární prevence Magdalena, o.p.s..
Tato organizace se zabývá předcházením rizikového chování dětí,
mládeže a otázkou návykových látek.
V 6. - 9. ročníku proběhly za účasti třídních učitelů dva bloky
po třech vyučovacích hodinách. Vybrali jsme témata podle
klimatu tříd – sebevědomí, vztahy ve třídě, komunikace aneb
řešení konﬂiktů, partnerské vztahy, co teď, návykové látky a zákon.

Všem vyhovovala systematická práce s ohledem na věk, vývoj a rozumové schopnosti dětí. Bloky na sebe tematicky navazovaly.
Určitě přínosná byla práce s malou skupinou, interaktivita –
účastníci mohli do programu vstupovat a určovat jeho směr,
pravdivé informace a zkušenosti, individuální přístup či důraz na
zdravý životní styl.
Třídní učitelé i žáci preventivní programy hodnotili kladně
a určitě budeme tento rok ve stejném duchu pokračovat.
Mgr. Libuše Vinšová

Malí herci z Kamýka
se předvedli
ve Hvožďanech
V pondělí 29. ledna navštívily děti dramatického kroužku
z Kamýku nad Vltavou školu ve Hvožďanech s pohádkou Dva
tovaryši. Toto představení, tak jako všechny předcházející, bylo
opět perfektně připravené, zajímavé, vtipné a poučné. Obdivujeme práci p. učitelky Zdeňky Recmanové, jak dokáže s malými
dětmi nacvičit za čtyři měsíce překrásnou věc. Všem se hra velice
líbila a těšíme se na další vystoupení na konci školního roku.
Mgr. Alena Weinfurterová

Kupón na řádkovou inzerci

Jméno a příjmení:
Adresa:

Kupón slouží pro řádkovou inzerci v jednom vydání Smoliveckých novin o maximální délce 120 znaků včetně mezer a kontaktu ke zveřejnění.
Vyplněný kupon doručte do redakce - Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk
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„Příběhy z nutriční poradny:
Paradox č. 1 – kdo chce hubnout, musí jíst…“

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Marti TIP, jak být FIT:
Již potřetí Vás nechávám nahlédnout do mé výživové poradny formou skutečných příběhů klientů s pozměněnými
osobními údaji. Z jakého důvodu Vám dávám tuto možnost? Jednoduše proto, že mnoho lidí často řeší podobné situace
a také proto, že díky reálným příběhům jsou popsané skutečnosti snadno uvěřitelné a v neposlední řadě velmi inspirující… Dokonce se mě už moji klienti ptají, kdy napíšu právě o nich! J
Dalším příběhem Vás zavedu pro někoho do světa neuvěřitelného paradoxu, kterému bych navrch přisoudila ještě
„TOP“ pozici. Ve skutečnosti to žádný paradox není, ale…co v první chvíli pocítíte a co si pomyslíte, když zmíním tvrzení,
že kdo chce hubnout, musí jíst…? Ve své poradně se s tím, že „učím“ lidi jíst, i když chtějí hubnout, setkávám neustále
a to, že vyvracím léta zajetý mýtus „chceš zhubnout, tak nežer“ (pardon, ale tak se to fakt říká J), tak to je mým denním
chlebem. Samozřejmě, že mnoho lidem chybí střídmost, jedí nevhodně, nekvalitně a často neví, co mají jíst, co mají
kupovat, jak velké porce si dávat, aby byly pro ně dostačující; ale ani opak není správný – jíst extrémně dietně, málo,
nepravidelně nebo se dokonce jídla bát z důvodu strachu z přibírání na tělesné hmotnosti, už vůbec také není cesta. Jak
to tedy je? Pojďme si osvětlit tento problém díky příběhu Jany
Jana – mladá, krásná a podnikavá žena si mě oťukávala dlouho prostřednictvím mých článků a když ke mně do poradny začala
chodit i shodou okolností její švagrová, která s jídelníčkem ode mě
zhubla dle našich společných představ, pak se Jana rozhodla, že
už kašle na svůj nefunkční přístup a obecné rady z internetu a že si
tedy také nechá poradit se stravováním i celkovým životním stylem, i přesto, že věděla, že vůbec nejí „špatně“.
Jana dle jejích slov „bojovala“ se svou tělesnou hmotností celý
život. V pubertě nabyla na ženských tvarech a lehká nadváha jí
zůstala až do současných 27 let. Zakopaný pes byl v tom, že její
dvě nejbližší kamarádky byly vždy velmi štíhlé a muži obletované
a Jana toužila po jejich vosím pasu a plochém břichu, a tak v podstatě od mládí držela diety a velmi se v jídle hlídala. Její problém
vůbec nebyl v tom, že by ujížděla na sladkém, chipsech, fastfoodech a tučném jídle, ba naopak, za léta drilu sama se sebou se
naučila jíst pravidelně 5× denně, sladké jedla jen příležitostně, vařila si každý den a to velmi zdravě a moderně – pokrmy měly charakter středomořské kuchyně. Jana omezovala tučná masa, paštiky, tučné sýry, vyhýbala se přidanému tuku, smetanovým jídlům,
smaženým jídlům, knedlíkům; z příloh volila rýži, těstoviny, kuskus, brambory, pohanku, bulgur, polentu a pečivo vybírala jen
celozrnné nebo žitné a nikdy ho nemazala volnými tuky (máslem,
čerstvými sýry ani pomazánkami). Ovoce a zeleninu milovala a co
se týče pitného režimu, tak sladké nápoje vyřadila již dávno, pila
jen vodu a z alkoholu výjimečně jen suché víno.
Ani pohyb Janě nebyl cizí, chodila 2× týdně do posilovny, kde
běhala na pásu a posilovala na strojích, avšak bez trenéra. Později
mi přiznala, že tam chodí z donucení sebe sama, aby neměla výčitky svědomí, že nic nedělá a také z důvodu, že tam chodí její již
zmiňované kamarádky. Nakonec dodala, že jí cvičení ve ﬁtness
vlastně vůbec nebaví.
Tak v čem tedy vězela příčina Jany neúspěšného hubnutí nadbytečných pár kil tuku?
Bylo jich několik:
1.) Jana nejprve musela pochopit, že dokud bude „bojovat“
sama se sebou, jen tak neuspěje. Až když přijala myšlenku, že
dělat opatření je něco jiného, než bojovat sama se sebou, tak
připustila, že se léta trápila nadbytečně. První bod zlomu byl tedy
v Janině přístupu. Připustila si, že to bude chtít změnu k sobě
samé – tolik se nedrilovat, občas se pochválit a do změn, které jí
mají přinést zhubnutí, se nenutit, ale naopak si je oblíbit a dělat je
s radostí.
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2.) To přineslo i druhou změnu. Jana si uvědomila, že cvičení
ve ﬁtness si za ta léta tak zneoblíbila, že se rozhodla své aktivity
přehodnotit. Místo toho začala chodit běhat do přírody a navštěvovat cvičení na vytipované skupinové lekce, které jí bavily. A bylo
po nucení se do pohybu.
3.) Třetí příčina byla v jídle. Ne ve špatném výběru potravin
a jídel, ale v množství. Nečekejte, že jedla sice zdravě, dietně, ale
hodně. Vůbec ne, naopak, jedla tak málo, že tělu nedodala
potřebnou denní energii a živiny ani na pokrytí „vlastního provozu
těla“ (tzv. bazálního metabolismu). Celé měsíce a roky jedla
pravidelně a kvalitně, co se týče výběru potravin a jídel, ale
neskutečně málo! Dá se říct, že tak o polovinu méně, než by si
každý den mohla dopřát. Tělo na to reagovalo tak, že si neustále
dělalo zásoby, podkožní tuky si nechtělo za nic pustit, protože bylo
dlouhodobě v negativní energetické i živinové bilanci. Proč by
organismus pracoval pro Janu, když mu nedala ani to minimum,
které na svůj chod potřebuje? Tuto skutečnost jsme vyřešily
jídelníčkem na míru, kde měla Jana doporučené potřebné porce.
Nemohla uvěřit tomu, že jí skoro dvakrát víc a po letech díky tomu
začala hubnout a navíc i díky tomu přestala mít výčitky z toho, že
jí!
Uvědomění na závěr? Z tohoto příběhu vyplývají dokonce tři
základní a zásadní. Za prvé, že to, jak vypadáme, je i důsledkem
toho, co si o sobě myslíme, jak se máme rádi a jak k sobě přistupujeme. A také to, jestli s váhou „bojujeme“. Domnívám se, že
kdo kdy s váhou někdy bojoval, moc často nevyhrál. Chtít hubnout by se mělo s láskou a kladným přístupem k jídlu, ale i k sobě
samému.
Další uvědomění je to, že i pohybová aktivita, která je velmi
spjatá se zdravým životním stylem a hubnutím, by měla být
volena nejen podle účinku, který nám přinese, ale i podle toho, jak
nás bude bavit.
Třetí uvědomění je jedno z nejdůležitějších, které mohu
„dietářům“ předat: kdo chce hubnout, měl by nejen kvalitně jíst,
ale i optimálně jíst. Tělo je chytré, pokud ho přejídáme moc,
tloustne, pokud mu dlouhodobě nedáváme to, co potřebuje, často
také tloustne. Nejen kvalita jídla, ale i kvantita, rozložení jídel
během dne a pravidelnost – to je ta optimální cesta.
Krásné dny plné radostného stravování přeje
Bc. Martina Korejčková, DiS.
nutriční terapeutka
www.martinakorejckova.cz
poradna Plzeň a Mladý Smolivec
t.č.: +420 721 634 113
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Základní škola Kasejovice zve k zápisu do první třídy
pro školní rok 2018/2019

Ředitelství Základní školy Kasejovice Vás spolu s Vaším synem/Vaší dcerou zve
k zápisu do první třídy, který se koná v souladu s paragrafem 46 zákona 561/2004
Sb. (Školský zákon). Zápis proběhne v Pátek 6. dubna 2018 od 13.00 do 16.00 hodin
v budově ZŠ Kasejovice. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněný
dotazník pro rodiče žáka 1. ZŠ. Pro budoucí prvňáčky nabízí škola školní družinu
(provoz školní družiny: 6.30 – 16.00).

Smolivecké Noviny – měsíčník obcí Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Radošice a Starý Smolivec, Číslo 91; ročník IX, periodický tisk územního
samosprávného celku, redakce: Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, tel. 371 585 145, 371 595 905, e-mail: ucetni@mladysmolivec.cz. Jazykově
neupraveno. Zápis v evidenci periodického tisku pod č. MK ČR E 22943. Sazba a tisk HD Reklama. Vychází v nákladu 320 výtisků. Tento výtisk vychází
10.3.2018, příští číslo vyjde 10. 4. 2018. Příjem příspěvků do SN č. 92 do 20.3.2018.

