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Dubnový pochod po okolí
Turistický oddíl nemeškal a svolal všechny účastníky k dalšímu pochodu,
tentokrát v nedalekém Újezdci.
Počasí tentokrát vyšlo úplně nádherně a my před sebou měli slunečný den
s letními teplotami. Sraz byl v 9 hodin v Újezdci. Někteří čekali na louce před
vesnicí, jiní pochopili místo srazu na návsi. Nakonec jsme se však šťastně shledali
a vyklubala se z nás pěkná, pětačtyřicetičlenná skupinka.
Trasa vedla po celou dobu krásnou přírodou, která na jaře jen kvete. Všichni
byli pozitivně naladění a těšili se výletu. Zhruba v půlce trasy vyhlásil Honza pauzu
na svačinu. Někteří byli zklamaní, protože doufali v opékání vuřtíků. Jiní byli na
tuto situaci vybaveni tousty a obloženými chleby. Celá trasa měřila kolem 8 kilometrů a opravdu utekla jako voda. Cestu jsme završili u pana Netušila na jeho
malé farmě, abychom se pokochali pohledem na divočáky a jejich malé přírůstky
v letošním roce. Všichni fotografovali jako o závod a odpočívali po cestě.
Mně se pochod moc líbil a velmi lituji, že se nemůžu zúčastnit květnového
zájezdu na Velký a Malý Blaník.
Klukům patří za organizaci velké poděkování a přeji mnoho dalších hezkých
výletů.
Veronika Kubová
další foto na straně 8
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OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zprávy z naší obce
Dubnové veřejné zasedání zastupitelstva obce mělo na
programu 22 bodů. Nejprve byla provedena kontrola
usnesení a úkolů minulého zasedání a po schválení rozpočtového opatření se přikročilo ke schvalování smluv
a dodatků. Nejprve byl schválen dodatek na méněpráce
SOD u rybníka Strhaný a poté další dodatek na vícepráce
spojené s trháním pařezů, zhotovením schodů a vývařiště
rovněž u rybníka Strhaný. Byla schválena smlouva na
služby pověřence na ochranu osobních údajů a byl také
schválen dodatek ke smlouvě na odvoz komunálních
odpadů z naší obce, kterým se tato služba asi o deset procent pro letošní rok zdražila. Byla projednávána změna
předkupního práva na pozemek hřiště v Radošicích
a výběrové řízení zakázky malého rozsahu Požární nádrž
v Dožicích u Blovských. Na základě vyhodnocení nabídek
byla schváleno uzavření smlouvy s ﬁrmou ROADFIN
STAVBY s.r.o.. Dále byl projednán postup na zadání
zakázek malého rozsahu na projekty Zhotovení vrtu
v Radošicích, opravu střechy v Radošicích na Kampeličce
a Modernizace kurtů ve Starém Smolivci. Zastupitelé byli
seznámeni s obdrženými dotacemi na střechu Kampeličky
v Radošicích a kurty ve Starém Smolivci. Obě dotace nám
poskytne Plzeňský kraj. Dále byli zastupitelé informováni
o podaných žádostech o dotace na výsadbu Lípy republiky

2018 a opravu střechy KD ve Starém Smolivci a o nově
vyhlášených dotacích, jak od Plzeňského kraje, tak MAS
sv. Jana z Nepomuku. Zastupitelé byli seznámeni, že
Plzeňský kraj sice schválil podporu vesnických prodejen,
ale naše obec nesplňuje podmínku maximálního počtu
obyvatel, který PK stanovil na 500, a tudíž se na nás tato
dotace nevztahuje. Naše prodejny proto nemají šanci získat
podporu od PK. Byly schváleny žádosti myslivcům na
věcné dary na soutěže, Agrochovu Kasejovice-Smolivec na
výstavbu zpevněného hnojiště v Radošicích, nebyla schválena žádost na odkup knih Jižní Lnářsko a Blatensko. Byla
projednána žádost nájemce obecního bytu v Radošicích na
požadované opravy. Zastupitelé se seznámili s výsledkem
hospodaření za rok 2017, kdy obec hospodařila s přebytkem ve výši 1,5 mil Kč. Probíraly se probíhající stavební
a investiční akce a akce plánované. Byla projednána došlá
pošta a proběhla živá diskuse. I přes velké množství bodů
k projednání bylo za tři hodinky zasedání ukončeno. Další
veřejné zasedání bude probíhat v květnu, třetí čtvrtek
a uskuteční se v Mladém Smolivci.

Významná jubilea

Rozloučili se s námi

v červnu 2018

v měsíci dubnu

Šourek Jiří
Nachtmannová Marta
Stoklasová Anna
Drabinová Dagmar
Matoušek František
Šmídová Bohumila
Kovaříková Jaroslava
Kučerová Olga
Panuška František
Panýrková Marie
Bártová Anna
Kecová Helena
Vacková Miloslava
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Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Dožice
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Starý Smolivec
Mladý Smolivec
Starý Smolivec
Radošice
Dožice
Mladý Smolivec

60
60
60
60
65
65
70
72
72
77
81
82
87

Eva Kubová

Josef Kovařík, Starý Smolivec
Hubert Brejcha, Starý Smolivec
Jiřina Šlajsová, Mladý Smolivec
Marie Maroušová, Dožice
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KRONIKA

Historie Mladého Smolivce

Jak se žilo a bydlelo
Ještě na počátku 19. století byla většina domů v Mladém
Smolivci dřevěná, dokonce i stavení selská. Kamenných domů
bylo jen minimálně. Ve starých pozemkových knihách, takzvaných gruntovnicích, byl popisován takový obytný dům, ve kterém
byla pouze jedna světnice a síň s kuchyní. Bydlelo zde většinou
kolem deseti i více osob. Spávali na lavicích u kamen a za pecí. Až
do počátku 18. století se po celou zimu dělili o místo ve světnicích
s drůbeží a s ostatním drobným hospodářským zvířectvem.
První číslování domů a sčítání lidí bylo prováděno až v roce
1770.
Často se objevoval hladomor, protože se až do počátku
19. století ještě nepěstovaly brambory. Hlavním zdrojem obživy
bylo obilí. Případná nepřízeň počasí (v mokrých létech obilí hnilo)
pak mnohdy odstartovala katastrofu: hlad, mor a tyfus. Například
ve lnářské kronice bylo roku 1771 zaznamenáno: „Veliká drahota
a nedostatek nastal toho roku pro špatnou úrodu. Lidé trpěli
hladem a jedli i lebedu nebo kůru ze stromů. Z hladu povstal pak
mor.“ To se opakovalo i následující rok 1772. Tenkrát poddaným
nikdo nepomohl, a tak prostě umírali hlady. Pohřby v době hladomorů byly prosté, někdy dokonce i do společných hrobů.
V matrice zemřelých v Mladém Smolivci je v těch letech až
desetkrát více úmrtí než jindy. V některých gruntech vymřela celá
rodina a rychtář pak musel dosadit nového hospodáře. Poslední
velký hladomor byl v českých zemích podle kroniky Mladého
Smolivce v letech 1804 – 1806.
Až po vydání patentu, jímž bylo v roce 1781 zrušeno nevolnictví, se obyvatelé vesnic mohli začít stěhovat a svobodněji rozhodovat o manželství. Matriky narozených, oddaných a zemřelých až do roku 1948 vedla církev. Zpočátku se zaznamenával
pouze den křtu, nesledoval se tedy den narození. Pouze díky
pečlivosti některých farářů se tento údaj dostal do matrik později.
Nejvíce údajů se vedlo tehdy o kmotrech dětí, dokonce se
původně zapisovalo jen křestní jméno matky. Při úmrtí byl věk
zemřelých pouze odhadován, protože si lidé svůj věk většinou
nepamatovali. Za křty, svatby (ty byly konány v místě bydliště
nevěsty) i pohřby se platilo.

Pro obec Mladý Smolivec byly vedeny tyto zápisy v matrikách
farního kostela sv. Jakuba v Kasejovicích. První zápis je z 21. 3.
1646. Od roku 1700 byl Smolivec přičleněn matričně ke kostelu
sv. Jana Křtitele v Čížkově a s konečnou platností připadl roku
1787 k farnosti Budislavice.
Faráři sepisovali každoročně při zpovědích soupisy všech
obyvatel a jejich povolání. To byly takzvané "velikonoční zpovědi".
Spolu s majiteli panství pak rozhodovali o chování poddaných,
četnosti návštěv kostelů a také o dispensech při oddavkách.
Od roku 1774, kdy Marie Terezie zavedla všeobecný školní
řád, byly zakládány takzvané triviální veřejné školy, aby mohlo být
poskytováno vzdělání veškerému obyvatelstvu. Povinná školní
docházka pak byla zavedena až od roku 1805. Po zavedení školní
docházky také vykonávali faráři i profesi učitelů náboženství
a morálky ve školách.
Vrchností byl jmenován zástupce obce – rychtář. Ten ručil za
dodržování povinností a příkazů, vybírání daní, poplatků a úroků
a vykonával veškeré správní povinnosti. Prvním písemně
doloženým rychtářem v Mladém Smolivci byl v letech 1690 –
1696 Jakub Starhoun, zvaný Neřád.
Skutečnými vlastníky půdy a hospodářství se stali zemědělci
zákonem o zrušení roboty z r. 1848. Předtím se jednalo pouze
o dědičný nájem. S koncem roboty a poddanství zanikli i rychtáři.
Po roce 1848 si volili obyvatelé své zastupitelstvo a svého
starostu. Zákony o obcích byly nejasné a často se měnily. První
starosta v Mladém Smolivci je známý až z roku 1873. Byl jím
mlynář Jakub Siblík, přistěhovaný do obce v roce 1861. Zpočátku
byly ve vesnici tři voličské sbory občanů: jeden sbor domkářů,
jeden chalupníků a jeden sedláků. Z každého sboru se pak volili tři
zastupitelé a z nich se pak volil starosta a první a druhý radní.
Zajímavostí bylo, že úřad vykonávali starostové doma a tento dům
byl označen jako Obecní úřad.
Blažena Kubová

Rybníček a dolní část Smolivce rok 1922
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SPOLKOVÁ ČINNOST

Uklízeli jsme Smolivecko
Ukliďme Česko, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek a bohužel i v okolí mladosmolivecka je každý rok stále co sbírat.
Dle statistiky bylo loňský rok celkem 2476 úklidů, 96 133
dobrovolníků, 56 345 dětí a vybralo se celkem neuvěřitelných
1536 tun odpadu. Věřím, že letošní rok to bude ještě větší číslo.
Co je třeba udělat, abychom se této akce mohli zúčastnit?
Lidi, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě,
které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký
průběh akce. Verča Kubová nás přihlásila a vyplnila potřebné
formuláře. Nám za to přišly pevné a slabé pytle s logem Ukliďme
Česko.
Sraz jsme měli v sobotu 7. 4. v 10:00 u Obecního úřadu
v Mladém Smolivci. Některé skupiny zůstaly v Dožicích a připojili
se k nám i dobrovolníci z Mysliveckého sdružení. Celkem se nás
sešlo 42.
Rozdělili jsme se do skupin, většinou po dvojicích. Šli jsme
každým koutem mladosmolivecka, abychom to tu měli alespoň
na chvíli čisté, protože bohužel netrvá mnohdy ani den a v naší
přírodě se opět najde nepořádek.
Vyšlo nám pěkné počasí, tak se sbíralo jedna báseň. Jen jsme
se občas nestačili divit, co všechno dokáží lidé vyhodit a hlavně,

kolik jsme toho na tak krátkých úsecích dokázali nasbírat. I když
je vidět, že chodíme již několikátý rok, první rok, kdy se akce
konala, nám nestačily ani pytle J.
Budeme doufat, že příští rok bude odpadků zase alespoň
o trochu méně.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se s námi zapojili
a společně s námi uklidili kousek té naší země.
Veronika Straková

Brigády SDH Dožice
Jak jistě každý hasič ví, jaro se vždy nese v duchu brigád. Také
v letošním roce se členové SDH Dožice rozhodli trošku podpořit
svůj rozpočet a sjednali si několik termínů brigád pro ﬁrmu
KAISER s.r.o. Brigády proběhly ve dnech 8., 14., a 15. dubna
v lesní školce Štěrbina (nedaleko Voltuše).
Sraz na každou z brigád proběhl buďto v 7:00 před hasičárnou v Dožicích, případně v 7:30 na místě určení. Náplní všech
brigád bylo vyzvedávání malých stromečků – první neděli to byly
borovičky, následující víkend jsme se popasovali se smrčky. Co se
týče počtu vyzvednutých prcků, první neděli jsme byli nejúspěšnější a nejzdatnější – vyzvedli jsme celkem 10 500 boroviček (což
bylo dáno i tím, že se nás sešlo nejvíce). Další víkend jsme pak
vyzvedli 3 000 a 8 500 smrčků. V neděli 8. dubna se zapojilo do
vyzvedávání stromečků 10 dospělých a 5 dorostenců. V sobotu
14. dubna se do práce pustili 4 dospělí a 1 dorostenec a v neděli
15. dubna vyrazilo mezi stromečky 6 dospěláků, 2 dorostenci.
A to ještě ke všemu někteří vyrazili na brigádu dvakrát. K domovu
jsme se vrátili vždy mezi 12. a 13. hodinou.
Počasí nám víceméně přálo, druhý víkend jsme dokonce
i ohřáli. Jsem ráda, že některým členům není lhostejná ﬁnanční
situace sboru a pomohli získat penízky do naší pokladny. Snad
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mluvím za všechny zúčastněné, když řeknu, že je super, že máme
pro letošek splněno. J Jménem SDH Dožice děkuji všem
zúčastněným a doufám, že příští rok ještě zapracujeme na té
účasti.
Karolína Černá
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ŠKOLY, ŠKOLKA

Sova Adélka na návštěvě v naší školce

Návštěva divadla v Příbrami,
pohádka O princezně, která ráčkovala

S. Šlaisová
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SPORT

Derby Starý Smolivec – Kasejovice
Sobotní odpoledne patřilo ve Starém Smolivci fotbalu.
Dne 21. 4. 2018 nastoupil tým domácích proti
Kasejovicům. Zápas začal v 17 hodin a přesto, že
Kasejovice byly favority, neboť se v tabulce pohybují na
nejvyšších příčkách a usilují o postup, tak jsme v naše
fotbalisty vkládali naděje. Bohužel, realita byla jiná. Když
se v desáté vteřině hosté ujali vedení, mohli jsme očekávat
velkou smršť. Hladiny se ale naopak ustálily a skoro
třičtvrtě poločasu se stav nezměnil. Pak to ale přišlo. Do
přestávky jsme prohrávali 0:2 a v druhé půli se stav ještě
zhoršil. Derby tak skončilo lépe pro Kasejovice a určitě
zaslouženě, protože měly celý zápas převahu. Bylo krásné
počasí, dorazilo hodně fanoušků domácích i hodně
fanoušků Kasejovic, nálada vůbec nebyla vyhrocená a tak
se sobotní odpoledne i přes naší prohru vydařilo. Bohužel,
podle fotbalových tamtamů, se budeme asi muset se
zábavou v podobě fotbalu rozloučit, protože hráči ubývají
a ti, co zůstávají, tak pro fotbal velké nadšení nemají. A tak
možná budeme v letošním roce svědky ukončení aktivní

Kupón na řádkovou inzerci

fotbalové éry ve Starém Smolivci a to po 84 letech od
založení TJ Starý Smolivec, dnes SK Starý Smolivec. Snad
nás na to naše hřiště a do krásného areálu alespoň čas od
času přivedou staré gardy…
Eva Kubová

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:
Nemám na jídlo čas…“

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Marti TIP, jak být FIT:
Díky zpětným vazbám čtenářů vím, že se „Příběhy z nutriční poradny“ staly pro mnohé již oblíbenou rubrikou. Vždyť jak to píšu
v každém intru článku – díky přenesení příběhů klientů z mé výživové poradny „na papír“, pozměněním osobních údajů a převedením
příběhů do obecné roviny, se z nich stává inspirace pro mnoho z nás.
Minulý díl se nesl v duchu tématu „Kde je vůle, je i cesta“ a kde byl vyobrazen příběh Honzy, který sice „najel“ na cestu pro něj
vhodného stravování, které mu přinášelo radost i výsledky, ale chyběla mu vůle – vyskytl se u něj jakýsi „syndrom dostupnosti“, kdy ho
lákadla (dorty, zmrzliny, rychlá občerstvení, snacky, drinky, večerky, bistra, kavárny, restaurace…) vábí doslova na každém rohu
a jemu i přes plnohodnotné a zdravé stravování chybí jedna zásadní a důležitá schopnost – mít vůli. Netvrdím, že si člověk musí za
každou cenu a za každé situace odpírat, ale zase by si neměl za každou cenu a za každé situace dovolovat… Protože často toto jednání
vede k opětovnému problému s váhou, zdravím a také k výčitkám a zatracováním sama sebe…
Nový příběh je o jiném fenoménu doby, kterým je věta:
„Nemám čas…“. Často mi zní v uších i věty typu: „Nemám čas se
najíst…“ nebo „Nemám čas na pohybovou aktivitu…“ nebo
„Nemám čas na odpočinek…“ „Musím udělat to a to…“ Právě
tímto zaklínadlem doby nás provede pan Adam…
Čtyřiačtyřicetiletému panu Adamovi zjistil lékař při posledním
rozboru krve vyšší celkový cholesterol a zvýšenou hodnotu
krevního cukru nalačno. Lékař mu doporučil změnu životního
stylu a také naznačil, že potřebuje zhubnout přibližně 15kg, které
se na něm plíživě usazovaly a které nabíral postupně několik let.
Přesně řečeno 5 let, po dobu, kdy přijal manažerskou pozici
v jedné výrobní ﬁrmě v Plzni. Vždy, když se setkám s novým
klientem, zajímá mě, jak žije, jaký má denní režim a jak se do toho
snaží vkládat pohyb a jídlo. Při naší schůzce mi pan Adam popsal
svůj denní režim takto: „Ráno chodím do práce na osmou hodinu,
a jelikož vypravujeme s manželkou děti do školy, tak nestíhám
snídat. Po příchodu do práce se na mě navalí maily, požadavky
týmu, vedení, obchodních partnerů, a tak první jídlo je až kolem
poledne ve ﬁremní kantýně. Odpoledne se nese ve stejném
duchu, a abych to celé energeticky dal, tak během dne vypiju
4 oslazené kávy. Další jídlo je až po příchodu domů z práce kolem
půl osmé večerní, kdy ze mě spadne pracovní stres, dostaví se
hlad a já sním, na co přijdu. Na pohyb mi nezbývá čas. Stejně tak
na další jídla během dne.“ Osobně mám na tento problém vlastní
diagnózu, kterou si sama pro sebe označuji „manažerský“ nebo
„podnikatelský syndrom“.
Popravdě, s Adamem to byla to otázka spolupráce několika
měsíců vedoucí k postupným změnám, protože u něj nešlo o to, že
by jedl moc, nebo že by neměl vůli a chuť jíst zdravěji, ale když
jsem mu doporučila, že by k obědu a večeři, které v jídelníčku měl,
bylo vhodné zařadit i snídani, svačiny a pohyb, tak na to se pan
Adam tvářil, jako kdyby dostal nerealizovatelný úkol, na který
nestačí. J Opakoval mi svůj boj s časem v práci. Adamovi jsem
vysvětlila, že pokud je tělo ve stresové tenzi, bez pohybu a dostává
jídlo jen 2× denně, tak to vyvolává postupné nabírání hmotnosti
kvůli nedostatku jídla, energie a živin, tělo si z deﬁcitu vše ukládá.
Krom toho – rostoucí obvod přes břicho je doprovodným efektem
pro zvýšený cholesterol a krevní cukr.
Pan Adam zjistil, že prvotně musí přehodnotit priority. Dokud
pracoval tak, že neměl čas na jídlo, tak tím pádem stavěl práci na
první místo a sebe až na druhé, ne-li třetí místo. Když si v hlavě
srovnal, že když bude jíst jen 2× denně a ve spěchu, tak bude
neustále přibírat a pravděpodobně ruku v ruce s tím si i zhoršovat
svůj vyšší cholesterol a zvýšený krevní cukr, což jsou dvě hodnoty,
které sice člověka nebolí, ale mívají v dlouhodobé perspektivě vliv
na kvalitu života z důvodu možného vzniku srdečně-cévních
onemocnění.
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Adam tedy začal před odchodem do práce snídat, volil menší
snídani, za to si ale kolem desáté hodiny vytyčil v práci 10 minut
pro větší svačinu a odpoledne dalších 10 minut na svačinu
druhou, kdy se krom svačiny pověnoval i sebezklidnění. Během
zmíněných pauziček si zakázal koukat do počítače, cokoliv číst či
dělat a naopak se soustředil na jídlo. Také mu vždy ještě zbyla
minutka na protažení se po celodenním sezení. A myslíte si, že
„ztracených“ 20 minut si pak musel nahrazovat, protože nestihl
svou práci? Vůbec ne, po pauze a příjmu energie z jídla byl
efektivnější a rychlejší, pracovní úkoly mu šly více od ruky. Jak se
říká: „dynamika a síla vychází z klidu a ticha“… No a po příchodu
z práce už ani nepotřeboval sníst vše, co doma našel, protože tělo
průběžně sytil celý den. Velká změna nastala i v tom, že v sobotu
i v neděli se Adam věnoval aktivnímu pohybu spolu s celou rodinou, což prospělo nejen jemu, ale i rodině.
A jak to dopadlo s jeho hmotností a zdravotními parametry?
Dosud zhubnul 10 kilogramů a hladina krevního cukru se dostala
do normálních hodnot a hladina cholesterolu se také postupně
i nadále snižuje… J
Uvědomění na závěr? Slyšeli jste někdy informaci o tom, že
jsme tvůrci svého života? Že to, jak smýšlíme o sobě, o lidech,
o svých životech se pak odráží v okolním světě? Že to, co se nám
děje je vždy zrcadlo nás samotných? Pokud pochopíme důležitou
myšlenku, že nejsme oběti, ale tvůrci, pak můžeme začít jednat.
Takže neříkejme, že nemáme čas, protože čas máme přesně na to,
na co si ho uděláme nebo na to, na co si ho udělat chceme.
A nemyslete si, i pro mě je článek opětovnou inspirací, protože
i mě dožene čas od času věta „nemám čas“, ale pak se zastavím
a přiznám si nepříjemnou pravdu, že to není o tom, že nemám
čas, ale že pro mě není prioritou si v tuto chvíli si na tuto aktivitu
čas udělat, a že jsem jen podlehla hektičnosti doby, že musím
všechno stíhat a všemu a všem vyhovět.
Můj tip na konec: stanovte si priority a podle toho jednejte.
Opravdu Vám stojí za to být v práci od rána do večera, mít úžasně
uklizenou domácnost, dokonale opečovanou rodinu, ale na úkor
sebe? Za daň toho, že se nestíháte najíst, zasportovat si, udělat si
čas na odpočinek a že se Vám neustálý boj o přežití v dnešní době
podepisuje na zdraví? Odpověď je zase jen na každém z nás.
Nicméně jednejte ještě, dokud je čas…vždy když nás dostihne
tloušťka, zdravotní obtíže, rozpadlá manželství, tak náprava pak
„bolí“ mnohem víc a taktéž stojí více úsilí.

Pěkné dny bez stresu 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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Jarní část fotbalové sezóny zahájena
Aprílovou neděli odstartovala jarní část sezóny okresního
přeboru Plzeň – jih. 15. kolo zamířil smolivecký tým do Chlumčan.
Dosavadní výsledky domácích naznačovaly nepříjemný zápas, o to
více umocněný neúplnou sestavou Smolivce. Nejvýznamnější
změnou je post gólmana, kdy zraněného Karla Dražana musí na
několik zápasů nahradit Pavel Panýrek, který svou úlohu zvládne
určitě perfektně, nicméně bude velkou ztrátou jako hráč v poli.
O otevření skóre se postaral hned v 8. minutě Pepa Jagerčík.
Chlumčany však dokázaly vzápětí odpovědět a svůj náskok
postupně navyšovaly až na konečných 3:1 po prvních 45 minutách. Keramika vždy trestala chyby, góly tak nepřicházely
z vyložených šancí. V druhém poločase přitáhl otěže zápasu Starý
Smolivec a dostával se do gólových příležitostí. Za zmínku stojí
opět pěkná akce Pepy Jagerčíka, břevno Martina Hrkela nebo dvě
parádní dalekonosné střely Ondry Šustra. Do závěrečného hvizdu
nakonec padly 2 góly, každý na jedné straně hřiště. Za Starý
Smolivec to byl Karel Bouše, který pokutovým kopem upravil skóre
na konečných 4:2. Souboj druhého týmu tabulky s oslabeným
Starým Smolivcem přinesl fotbal, který herní převahou nekorespondoval s konečným výsledkem. Ale v tomto případě platila dvě
pravidla, jednak za chyby se platí a dále, že fotbal se hraje na góly.
První domácí zápas přivedl na naše hřiště celek TJ Dobřany,
který na podzim ukázal svou speciﬁčnost. Stejná osoba
rozhodčího, dotvářejícího zvláštnost utkání, nepříjemný pocit jen
umocnila. Málokdo by asi očekával, jak na sebe tyto dva zápasy ve
výkonech hostujících hráčů i samotného rozhodčího navážou.
Hned úvodní minuty byly zásadní. Robert Brejcha schytal
nešťastně nakopnutou střelu do hlavy, po které se musel odebrat
do šaten. V této souvislosti je nutné zmínit, že smolivečtí opět
nastupovali pouze v jedenácti včetně střídajících hráčů a trenéra
Jirky Beneše. 6. minuta utkání a zásadní rozhodovací pochybení
sudího Michálka zvedlo emoce zápasu. Nejdříve ukázal dobřanskému hráči červenou kartu za úmyslné chycení míče rukou
a nařídil pokutový kop. Ale po přemlouvání hostujících prokonzultoval situaci s pomezním, zástupcem Dobřan, a nebylo žádným
překvapením, že kolega své spoluhráče podržel a rozhodčí své
rozhodnutí přehodnotil na ofsajdové postavení domácích. Kája
Bouše však na tuto křivdu odpověděl krásným gólem. Z vedení se
smolivečtí radovali jen do 18. minuty. Oslabení Smolivce však na
hře nebylo vůbec znatelné. Několikrát hrozil Martin Hrkel, ale
dostat míč za záda gólmana Boučka se mu podařilo v samotném

závěru první půle. V druhém poločase se
řady našich hráčů opět ztenčily. Nejdříve to byl v 61. minutě Ondra Šustr. Po odpískané penaltě proti Smolivci nezvládl
své emoce a vysloužil si červenou kartu.
Dobřany se příležitosti chopily na výbornou,
přestože Pavel Panýrek skvěle odhadl stranu. Kdo by čekal, že se
hra po odchodu dalšího hráče Smolivce „přelije“ na stranu Dobřan,
hrubě by se mýlil, hostující byli naopak sevřeni na své půlce. Po
nepříjemné ráně do hlavy předčasně ukončil své působení na hřišti
i Filip Růt. S trochou nadsázky by se dalo napsat, že s klesajícím
počtem hráčů Starého Smolivce rostla neschopnost hráčů Dobřan
si vypracovat gólovou příležitost. Rozhodčí zbytečně neodsouval
konec zápasu a o konečném výsledku nakonec rozhodovaly
penalty, kterých se lépe zhostili hostující, avšak v tomto případě
nebyly směrodatným ukazatelem, který tým odvedl lepší výkon.
Hráčem tohoto utkání se jednoznačně stal trenér Jirka Beneš.
Odehrál celých devadesát minut na pozici stopera s přehledem
a jistotou, musel se prát nejen s o generaci mladšími protihráči, ale
zároveň překonávat i následky nedávné operaci kolene.
V sobotu 14. 4. 2018 čekal Starý Smolivec v pořadí druhý
venkovní zápas u předposledního celku tabulky, TJ Sokol Merklín.
Poslední utkání ukázalo, že Merklín dokáže vzdorovat. První
polovina se vyvíjela příznivěji z pohledu skóre pro domácí, kteří ve
20. minutě překonali našeho gólmana Romana Karlíka. Ten se po
dlouhé sportovní odmlce opět postavil do brány. Přestože
smolivečtí tlačili, nepodařilo se jim do přestávky srovnat krok.
Druhá čtyřicetipětiminutovka navázala na předchozí a v 70. minutě Smolivci svitla naděje v podobě branky Petra Arnošta, kterou si
zřejmě daroval ke svým narozeninám J. Bohužel dárku v podobě
výhry se nedočkal. Téměř na konci zápasu se treﬁl domácí Marek
David a Sokol si tak po dlouhé době připsal na své konto 3 body.
Lze těžko hodnotit, zda výhra Merklína byla spravedlivá či nikoliv.
Tlak a herní převaha byla opět na straně Starého Smolivce, ale
každým zápasem se bohužel více ukazuje, že nám chybí trocha
štěstí v koncovce, aby se z šancí staly konečně góly.
Úvodní zápasy bohužel nepřinesly příjemné bodové okamžiky,
ale sezóna je ve svém začátku a vše může být nakonec úplně jinak.
Petra Kubecová
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