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Měsíčník obcí Budislavice, Dožice, Mladý Smolivec, Radošice a Starý Smolivec

DRACULA v Otáčivém hledišti
v Českém Krumlově
Zase po roce jsme uspořádali autobusový výlet za kulturou do Českého
Krumlova. V neděli 10. 6. 2018 vyrazily dva autobusy příznivců divadelních
představení pod širým nebem na představení DRACULA. Výlet je naplánován vždy
i s prohlídkou Krumlova a tak se vyráží v pět hodin odpoledne. Někteří
samozřejmě podvečer stráví v malebných hospůdkách u Vltavy, jiní si prohlížejí
památky Krumlova. Letos bohužel podvečerní program kazilo počasí a jeho
občasné deštivé přeháňky, ale úderem půl desáté se počasí umoudřilo a my jsme
tak mohli bez pláštěnek sledovat divadelní drama. Postava Draculy v některých
z nás opravdu probudila strach a drama se nám tak přeměnilo v horor. Naštěstí
vše dobře dopadlo a po 100 minutách napínavé hry jsme se mohli odebrat do
autobusů a mířit k domovům.
Eva Kubová

Zprávy
z naší obce
strana 2

Informace
a dotazník
pro zájemce
o pečovatelskou
službu
strana 4

Mlýn a pila
v Radošicích
strana 5

Hasiči
strana 6-7

Školy
a školky
strana 8-9

Marti TIP,
jak být FIT
strana 10

Fotbalové setkání
legend

strana 12

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zprávy z naší obce
Červnové zasedání bylo první zasedání v letošním roce,
které se konalo mimo OÚ, zamířili jsme do Starého
Smolivce. Nejprve jsme naplánovali, že zasedání proběhne
pod pergolou, ale silný vítr tomu zabránil a my se přesunuli
do hostince. Na programu bylo 19 bodů. Nejprve přišly na
řadu závěrečné účty svazků, ve kterých jsme členy, tj.
Svazek obcí pro odpadové hospodářství PJ a Mikroregion
Nepomucko. Zastupitelé byli informováni o zrušeném
výběrovém řízení na Tenisový kurt Starý Smolivec z důvodu
nepodané jediné nabídky, dále byli vyzváni k podání návrhu
osoby naší obce na funkci soudního přísedícího OS PJ.
Schválily se žádosti Františka Veselého a Thi Nhung Vu
o dotaci na rozvoz potravin a provoz prodejny. Byla
schválena žádost na věcné dary na dožický nohejbal.
Zastupitelé byli seznámeni s probíhajícím výběrovým
řízením na úředníka OÚ a s výběrovým řízením na nový
traktor. Byli informováni o obdržených dotacích v červnu
letošního roku – na bezpečné branky, věcné vybavení pro
hasiče, měřiče rychlostí a první část střechy KD ve Starém
Smolivci. K těmto projektům byly stanoveny postupy pro
výběr dodavatelů. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno
s probíhajícími stavebními akcemi na našem území
a s místním šetření ohledně užívání pozemků v Mladém
Smolivci. V posledním bodě zastupitelé schválili počet
zastupitelů na další volební období 2018 – 2022.
Červencové zasedání se bude konat v Dožicích, všichni jste
srdečně zváni.
Eva Kubová

INFORMACE
pro volby
do zastupitelstev obcí
Volby do Zastupitelstev obcí se budou konat
ve dnech 5. a 6. 10. 2018.
Pro volební období 2018 – 2022 je schválen počet
zastupitelů pro naší obec stejný jako v minulosti,
tzn. 11 členů.
Počty podpisů na peticích pro volby do Zastupitelstev
obcí jsou: pro samostatně kandidující nezávislé
kandidáty 29 a pro sdružení nezávislých kandidátů 50.
Kandidátní listiny se všemi náležitostmi se podávají
na registrační úřad do Nepomuka nejpozději do
31. 7. 2018 do 16:00 hod.

Významná jubilea
v srpnu 2018
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Reisová Věra

Dožice

60

Kuglová Marie

Starý Smolivec

74

Maroušová Marie

Dožice

65

Myslivcová Anežka

Mladý Smolivec

74

Dražan Miroslav

Starý Smolivec

65

Sedláčková Marie

Mladý Smolivec

77

Skuhravý František

Starý Smolivec

70

Levá Helena

Dožice

79

Hellerová Marie

Radošice

71

Straková Marie

Mladý Smolivec

80

Gottfriedová Daniela

Radošice

72

Květoň Vladislav

Starý Smolivec

89

Skuhravá Růžena

Budislavice

73
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Obce Mladý Smolivec
Ve dnech 13. 7. – 16. 7. 2018 bude
v každé naší obci probíhat
sběr směsného odpadu.

Oznámení občanům
Obecní úřad Mladý Smolivec oznamuje občanům, že budou
zaměstnanci obecního úřadu provádět opisování konečných stavů
vodoměrů.

Odečty budou probíhat následovně:
ź
ź

v pátek dne 13. 7. 2018 v odpoledních hodinách
ve Starém Smolivci
v sobotu dne 14. 7. 2018 v Budislavicích, Mladém
Smolivci a Dožicích

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

OZNÁMENÍ

V našich obcích bude přistaven kontejner,
do kterého můžete směsný odpad ukládat.
Jedná se o lina, koberce, matrace,
ošacení apod.

Mladý Smolivec – náves,
Starý Smolivec vedle KD,
Budislavice – náves,
Dožice – náves, Radošice – náves.
Je zakázáno do kontejnerů ukládat
nebezpečný odpad.

Žádáme občany, aby zaměstnancům umožnili přístup
k vodoměrům. V případě nepřítomnosti žádáme, aby konečný stav
vodoměru nahlásili na Obecní úřad Mladý Smolivec nejpozději do
30. 7. 2018 a úhradu provedli do 30. 9. 2018.

SMOLIVECKÉ NOVINY 7/2018
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SPOLKOVÁ ČINNOST

Informace pro zájemce o pečovatelskou službu
Poskytovatelem pečovatelské služby je město Nepomuk.
Pečovatelská služba se poskytuje ve městě Nepomuku, v jeho
částech a v okolních obcích. Poskytuje se v bytech a domech uživatelů pečovatelské služby, a to v pracovní dny v době od 07:00
do 15:30 hodin.
Kontakt
vedoucí pečovatelské služby: paní Renáta Vodičková
adresa: Dům s pečovatelskou službou Nepomuk,
Za Kostelem 583, 335 01 Nepomuk
telefon: 371 591 437, e-mail: dd.nepomuk@iex.cz
Pro koho je pečovatelská služba určena?
Pečovatelská služba je terénní služba, která se poskytuje osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytuje se osobám, které jsou
odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost
a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí anebo nezvládnou zajistit
rodinní příslušníci.
Komu se pečovatelská služba poskytuje?
Poskytuje se tomuto okruhu osob:
Osoby s jiným zdravotním postižením – věková struktura
– dospělí 27 – 64 let
Mladší senioři – věková struktura – 65 – 80 let
Starší senioři – věková struktura – nad 80 let
Kdy se pečovatelská služba neposkytuje?
Pokud: a) poskytovatel neposkytuje službu, o kterou klient žádá
b) poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby,
o kterou klient žádá
c) osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl v době kratší
než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby
z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Co mi může pečovatelská služba nabídnout?
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují
v rozsahu níže uvedených úkonů (podle vyhlášky č. 505/2006

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách ve znění pozdějších předpisů)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu =
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc a podpora při
podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu = pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při
základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = dovoz
nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava
a podávání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný úklid a údržba
domácnosti (např. vysávání a vytírání podlahy, mytí nádobí, mytí
oken, vynesení odpadků, stírání prachu, úklid společných prostor
apod.), pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např.
sezonní úklid, úklid po malování apod.), donáška vody, topení
v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, nákup ošacení
a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního
a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím =
doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, poštu a ostatní instituce, poskytující veřejné služby
f) základní sociální poradenství
Kolik zaplatím za poskytnutou službu?
Úhrada činí 130 Kč/hod. a je započítána podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Za praní
a žehlení prádla se účtuje 70 Kč/1 kg.
Kde si mám o pečovatelskou službu požádat?
Požádat lze na adrese uvedené v úvodní části těchto informací. Je
možné také kontaktovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Nepomuk – sociální pracovnice Eva Staňková,
DiS. (č. tel. 371 519 739)

Dotazník pro občany mladosmolivecka
Obec Mladý Smolivec provádí průzkum zájmu občanů o pečovatelskou službu. Poskytovatelem služby je Město Nepomuk a jedná se
o placenou službu. Aby mohla být služba poskytována, musí Obec Mladý Smolivec uzavřít s Městem Nepomuk smlouvu. Ta bude
uzavřena na základě zájmu občanů. Veškeré informace o pečovatelské službě naleznete v otištěném článku ve Smoliveckých
novinách.
Prosíme Vás proto o vyplnění tohoto dotazníku a odevzdání na OÚ v Mladém Smolivci nejpozději do 31. 8. 2018.
Dotazník prosím vyplňujte tak, že vypíšete základní údaje o zájemci o pečovatelskou službu.

Jméno a příjmení zájemce:

…………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého bydliště:

…………………………...................…………………………………….

1. Máte zájem o pečovatelskou službu?
o Ano
o Ne
o Nevím
2. Je pro Vás dostačující, že pečovatelská služba je poskytována pouze v pracovní dny v době od 7:00 do
15:30 hod?
o Ano
o Ne
o Nevím
Děkujeme za Váš čas a ochotu.
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Mlýn, původně týništský patřil r. 1542 platem ke
Lnářům. Byl o jednom složení. Inventář mlýna z roku
1676: Ve světnici čtyři okna ve dřevo nasazená a čtyři
dveře, kamna z kachlů bez kamnovce, dveře při světnici
a komoře na pantech železných a při komorních řetízek
dvojí se skobou. Nádobí: kámen vrchní, dva, spodní však
sešlý a nízký, vřeteno s kypřicí a pánvicí tři kusy, na vřeteně
kládnice s obručemi, hřídel s dvěma čepy a s dvěma obruči,
kuš, pytlovna, truhlík a žejbrovna.

Majitelé mlýna dle zápisu.
Mlýn dříve číslo popisné 1., dnes 41.
Mlýn 1542, Jiří 1652-1656, Václav 1669, Benedka
Václav 1685 – 1697, Benedka Václav 1697 – 1706,
Benedka Jan 1698 – 1723, Pav Tomáš 1737 – 1739,
Benedková, vdova 1753, Benedka Matěj 1785, Benedka
Vojtěch 1817 – 1828, Benedka Václav 1833 – 1841, zde
končí pravděpodobně rod Benedků, kter ý mlýn
obhospodařoval téměř dvě století, a další majitelé byli:
Seidl Václav 1849, Bárta Vojtěch 1884, Vaněčková
Barbora a poslední v zápisu je Vaněček Jaroslav.
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Roku 1676 byly u Radošic dva mlýny, z nich jeden byl
pustý (ostatky mlýna vedle dnešní cyklostezky, při potoku).
Roku 1691 platil mlynář činži ročně čtrnáct zlatých.
R. 1720 stála vedle mlýna chaloupka. Mlýn patřil
k šestnácti seskupením mlýnů panských, které odprodal
s menším neb větším kusem pole neb louky, jednotlivým
mlynářům na panství lnářském, Tomáš Lacheus hrabě
Černín z Chudenic, pán na Lnářích, Bezděkově, Poli
a Týništi (Radošice), roku 1696.

KRONIKA

Mlýn a pila v Radošicích

Pila: U vodního kola jeden hřídel s dvěma železnými
čepy, čtyři obruče, pastorek s čepem a klikou železnou. Na
pastorku šest železných obručí, vojnice s houžví a železným
hřebenem. Plech jeden, orlík obtažený železným hřebenem
a na něm dva železné obroučky. Více při pile: U malého
čelníčku hřídel, v něm železné dva čípky a dvě obruče, hřeb
želez, dva klamry, pilník, botka, klíč, kterým se plech
natahuje a provaz sešlý……….. tolik z kroniky obce
Radošice o mlýnu a pile.
Marek Rous
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Hasiči převzali novou techniku
Sobota 23. 6. 2018 byla pro Mladý Smolivec a jeho pět částí
významným dnem. Hasiči obdrželi tři nové dopravní prostředky.
Dopravní automobil značky Mercedes Benz s přívěsem značky
Agados a velkoobjemovou cisternovou stříkačku značky TATRA
815 -7. Hlavním dodavatelem této techniky byla ﬁrma KOBIT,
spol. s r.o. Slavnostní předávání začalo úderem druhé hodiny
a účastnilo se ho přes stovku pozvaných hostů i místních občanů.
Celým odpolednem nás provázela Veronika Kubová. Na slavnosti
jsem měla možnost nejprve promluvit já a předat tak novou
techniku našim hasičům. Snažila jsem se všechny přítomné
seznámit s celým příběhem získání této techniky a všem připomenout význam, který pro nás tento projekt má a jaké ﬁnanční
prostředky na něj byly vynaloženy. Poté se slova ujal Miroslav
Šustr, zastupitel obce a člen výjezdové jednotky. Ocenil nové
dopravní prostředky, které výjezdová jednotka získala díky
prostředkům EU a Obci Mladý Smolivec a poděkoval za spolupráci s obcí. Poté došlo ke slavnostnímu svěcení vozů, kterého se
ujal páter Robert Konrad Paruszewski. Obřad, který si pro naše
automobily připravil, byl velice milý a příjemný. Páter Paruszewski
vyzdvihl hasiče, kteří sice získali novou techniku, ale tím získali

pracovní nástroj, se kterým často musí nasazovat vlastní životy za
záchranu životů druhých. Po vysvěcení vozů pozdravil všechny
přítomné brigádní generál Ing. František Pavlas. Ve své řeči
vysvětlil význam hasičské techniky i v tak malých výjezdových
jednotkách, zmínil význam dobrovolných hasičů a jejich přínos
společnosti a v neposlední řadě se snažil všem přítomným sdělit,
že techniku nezískali pouze hasiči výjezdové jednotky, ale že
techniku předně získali občané našich obcí a blízkého okolí, kteří
z tohoto projektu a nákupu techniky budou mít největší užitek.
Zvýší se totiž dostupnost hasičů při krizových situacích. V závěru
slavnosti získaly naše nové dopravní prostředky svá jména, Tatra
815 -7 – „Evík“, Mercedes Benz – „Embéčko“ a přívěs Agados –
„Bobík“. Přítomní si mohli novou techniku prohlédnout a k vidění
byla i stará technika. Nejen smolivecká CASka „Mates“, ale
všechny Avie našich jednotek a samozřejmě nechyběli radošičtí
hasiči se svou starou koňmi taženou stříkačkou, kterou
doprovázeli v dobových kostýmech.
Všichni přítomní se mohli občerstvit v hasičárně a od třetí
hodiny poslechnout dechovou kapelu Horalku. Od dvacáté hodiny
začínala pak taneční zábava, kde k poslechu i k tanci hrála kapela
Mild Band. I přes chladnější počasí a velké množství významných oslav
v našem okolí, dorazili na
naši slavnost hosté a občané v hojném počtu a věřím,
že si tento den s námi užili
stejně dobře, jako jsme si
ho užili my.
Nová hasičská auta
mají poslání zachraňovat
životy a pomáhat našim
občanům, chránit jejich
obydlí a území. Přesto ale
budu doufat, že výjezdů
k záchranným a krizovým
situacím bude co nejméně
a že auta, když už vyjedou
k takové situaci, vrátí se
spolu se svou posádkou
vždy v pořádku a ve zdraví
do té naší malé hasičárny
v naší malé obci.
Eva Kubová

Večerní posezení ve formě zábavy
23. 6. 2018 se po slavnostním předání hasičské techniky
mladosmoliveckým hasičům, zůstalo sedět za doprovodu kapely
MILD BAND LNÁŘE.
My, osobně, jsme dorazili na zábavu krátce po 20:00 hod.
Popravdě, měla jsem strach, aby se hasičům zábava povedla.
V nedalekém okolí se konalo více akcí. Nakonec dorazilo kolem
50 tanečníků, což si myslím, že není špatný počet. I když počasí
nepřipomínalo letní dny, nepršelo, a to bylo hlavní. Byla legrace,
muzika, pivo, nechybělo něco k snědku, co víc si přát. Kapela
zapojila všechny zúčastněné, každý si našel svůj oblíbený žánr,
celý večer se obešel bez sebemenších chyb. Kolem 2hodiny ranní
se zábava ubírala ke svému konci.
Přeji hasičům, aby svou novou techniku využívali spíše na
vyhlídkové jízdy, než na blízké zásahy. Myslím, že se máte čím
chlubit, tohle jen tak někde nemají. Další projekt, který se v naší
obci povedl a stojí za to!!!
Veronika Straková
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Velmi očekávaný den pro mnoho hasičů konečně nastal.
V sobotu 2. června 2018 se totiž v Budislavicích konalo okrskové
hasičské cvičení na oslavu 120 let od založení SDH Budislavice.
Celé to odstartovalo úderem 14. hodiny odpolední.
Nejprve proběhl tradiční nástup všech družstev, poté velitelé
všech družstev vylosovali pořadí pro své týmy. Letošního
okrskového cvičení se zúčastnilo 5 družstev dětí, 3 družstva žen
a 5 družstev mužů. Je skvělé, že se v našich obcích najde tolik
dětí, které hasičina baví. Alespoň to po nás má kdo převzít. J
Jak už tomu bývá, začali jsme štafetami. Nejprve si své štafety
odběhly děti, poté ženy a v neposlední řadě také muži. Snad
všechny zúčastněné týmy se rozhodly využít opravný pokus pro
své štafety. V mezičase mezi štafetami a útoky jsme měli možnost
si prohlédnout starou techniku hasičů z Radošic a dále novou
techniku hasičů z Mladého Smolivce.
Následovalo to, na co jsme všichni čekali – útoky. Adrenalin
stoupal, napětí se dalo krájet. Každý soutěžící zevrubně sledoval
své soupeře (soupeřky), jestli náhodou neudělají nějakou chybu.
Nejprve změřily své síly dětská družstva, po nich se po hlavě vrhly
na startovní čáru ženy a boj o cenné kovy uzavírali muži.
Každý rok je čekání na výsledky napínavé, ani letošní cvičení
nebylo výjimkou. Ptáte se, jak to tedy celé dopadlo? V kategorii

dětí došlo k technickým poruchám, a proto se všechna družstva
dětí umístila na prvním místě. J Máme to ale šikovné prcky, že?
V kategorii žen se na 3. místě umístily ženy z Dožic, 2. místo putovalo do Mladého Smolivce a 1. místo obsadily ženy z Radošic. No
a v kategorii mužů se na 5. místě umístili muži z Radošic, těsně
pod bednou vítězů zůstali muži z Mladého Smolivce, 3. místo si
odnesli domácí – tedy muži z Budislavic, na 2. místo se probojovali muži ze Starého Smolivce a s vypětím všech sil si 1. místo vybojovali muži z Dožic.
Okrskové cvičení bylo ukončeno nástupem všech družstev,
předáním vybojovaných pohárů a dalších dárků a následným
focením. A završeno to vše bylo pěnou. Tedy tou pro děti, ta pivní
následovala až za malou chvíli. Maminky při pohledu na své
ratolesti sice nepřekypovaly radostí, ale děti byly v sedmém
nebi. J Večer se samozřejmě konala taneční zábava.
Hasičské cvičení se vydařilo, počasí nám přálo, žádné mráčky,
žádný déšť. Až na modřiny a drobné úrazy jsme všichni přežili ve
zdraví. Snad mluvím za všechny hasiče, když řeknu, že už se
těšíme na další hasičské cvičení. Během roku budeme poctivě
nabírat síly a za rok se na to zase vrhneme, tentokrát ve Starém
Smolivci. Tak zase příště na hasičském cvičení. HASIČINĚ ZDAR!
Karolína Černá

SPOLKOVÁ ČINNOST

Okrskové hasičské cvičení v Budislavicích

Konečné pořadí okrskového cvičení SDH v Budislavicích:
Děti:
1. Mladý Smolivec A
1. Mladý Smolivec B
1. Radošice
1. Dožice
1. Budislavice

Ženy:
1. Radošice
2. Mladý Smolivec
3. Dožice

Muži:
1. Dožice
2. Starý Smolivec
3. Mladý Smolivec
4. Radošice
5. Budislavice

(Všechna dětská družstva si za obrovskou snahu odnesla medaile za 1. místo)
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Divadlo ve školce Cesta do Afriky

Divadlo ve školce Cesta do Afriky

Den dětí s rodiči

Den dětí s rodiči

Cesta za pokladem

Cesta za pokladem

Besídka ke Dni matek

Rozloučení předškoláků
SMOLIVECKÉ NOVINY 7/2018

Při přípravě oslavy Dne dětí jsme se letos rozhodli pro změnu
a přichystali pro holčičky a kluky zábavné dopoledne s klaunem
Álou. A aby si všichni přišli na své, došlo i na tradiční hledání
pokladu za vesnicí.
Další oblíbenou tradiční událost jsme uspořádali o týden později.
Pasování budoucích prvňáčků na školáky si při slavnostním
ceremoniálu na hvožďanském obecním úřadě užily děti společně se
svými rodiči. Hned po pasování jim však zamávaly a hurá za dalšími
zážitky. Čekala nás podvečerní dobrodružná výprava do přírody
a hlavně noční spaní ve školce. Všechny děti prokázaly velkou
samostatnost, noc bez maminky zvládly bez jediné slzičky. Dobře si

Sběr hliníku a papíru
Školní rok už opět končí a my vyhodnocujeme množství sebraného papíru, kartonu, PET víček a lahví, tenkostěnného hliníku.
Odvoz těchto odpadů nám zajišťuje ﬁrma FII s.r.o. V tomto školním
roce jsme za přispění občanů obce odevzdali 11 914 kg papíru,
244 kg PET lahví a víček. Přímo ohromující byl sběr tenkostěnného
hliníku, kdy s množstvím 728 kg jsme obsadili 1. místo. Hliník sbíraly téměř všechny děti, ale mezi nejlepší patří Adélka z 1. ročníku,
Vašík z 2. ročníku, Evička ze 4. a Nelinka z 6. ročníku.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem žákům i občanům
za to, že třídí, že sbírají druhotné suroviny, že jim není lhostejné
životní prostředí a budoucnost matičky ZEMĚ.
Mgr. Alena Weinfurterová

ŠKOLA A ŠKOLKA HVOŽĎANY
vedly i při vlastnoruční výrobě rytířského brnění (z papíru), dokonce
i ve zkoušce odvahy při nočním hledání „zlata“ v temné komoře
obstáli všichni na jedničku.
Hezkým zpestřením závěru školního roku bylo dramatické představení šermířské skupiny Pernštejni, s velkým zájmem sledovaly
děti i pěveckou soutěž žáků základní školy. Obou akcí jsme se
zúčastnili společně s kamarády ze ZŠ.
Poslední červnový čtvrtek byl dnem loučení s budoucími
prvňáčky, samozřejmě s vysvědčením a skvělým dortem z naší školní
kuchyně. A potom už jen:„Ahoj školko!“ a hurá na prázdniny!
Zdena Kubíková

ŠKOLA, ŠKOLKA

Zprávičky z naší školičky

Hvožďanští školáci
na dopravním hřišti
Červen je pro děti z prvního stupně naší školy již tradičně spojen
s dopravní výchovou. Po absolvování teoretické části ve třídách jsme
se ve středu 20. června vydali na cestu do Příbrami.
Na dopravním hřišti si nejprve menší děti prakticky vyzkoušely
řešení nejrůznějších dopravních situací. Na kolech i koloběžkách
projížděly křižovatkami, přes železniční přejezd a zvládaly i průjezd
kruhovým objezdem. Totéž si vyzkoušely i větší děti, ale ty musely
hlavně zvládnout teoretické testy, aby se staly majiteli průkazu
cyklisty.
Letošní čtvrťáci i páťáci byli stoprocentně úspěšní a průkaz získali
úplně všichni. Celé dopoledne nás provázelo sluníčko a teplé počasí,
a tak nevadilo ani několik odřených kolen.
Mgr. L. Burdová, PhDr. D. Voříšková

Den dětí si hvožďanští užili
Pro své mladší spolužáky si ti velcí připravili soutěže na hřištích
u školy. Celé dopoledne měli svá stanoviště a stali se učiteli. Akcí
bylo asi 28 – například hod kroužky na cíl, kimovka, airsoft,
překážková dráha, krabice s tajemstvím, chytání rybiček, chození
poslepu, trojnožka, atd... Na konci čekal každého účastníka stánek
se zaslouženými odměnami. Dopoledne plné her a smíchu uteklo
rychle, jen vedoucí žáčci byli unaveni z neustálého opakování
pokynů. Poznali svět školy z druhé strany. Díky všem.
Mgr. Libuše Vinšová

Výlet 1. stupeň
Ve středu 13. června jsme se vydali na Rabí a kochali se nádherným výhledem do kraje. Neodradil nás ani déšť a my putovali dál.
Čekal nás výlet na Šumavu – hrad Kašperk a výborný program
ekocentra v Kašperských Horách. Hvožďanských 35 školáků si výlet
skvěle užilo i v hotelu Radešov.

Pasování na čtenáře
Ve čtvrtek 7. června se v zasedací síni Obecního úřadu ve
Hvožďanech sešli členové "královského dvora", aby přítomná pážata
z 1. ročníku pasovali na čtenáře. Pážata předvedla své čtenářské
umění a odměnou jim byla kniha vyrobená právě jen pro ně. Druhý
den prvňáčci navštívili zámek Březnice, a tím svoji první velkou
společenskou akci příjemně uzavřeli.

Výlet 6. a 9. ročníku
Cyklisté z 6. a 9. ročníku si jako školní výlet vybrali projížďku po
krásách Třemšínska. Ve čtvrtek 14. června jsme osedlali své "bajky"
a cestou na "Sobeňák" obhlédli různé skalní útvary, vyhlídky, zákoutí
a další krásy našeho legendárního vrchu. Cíl tábořiště Sobenský
rybník splnil všechna očekávání – sport, špekáčky, koupání
a odpočinek (relaxace).
Mgr. Marcel Voříšek

Lnářská škola si prošla cyklostezku
Od září pracuji na Základní škole ve Lnářích, když jsme plánovali
výlet na konec školního roku, byla cyklostezka jasná volba. I když
téměř každé dítě bydlí nedaleko Mladého Smolivce, ani jedno krásy
našeho okolí nenavštívilo.
25. 6. sedly děti v 7:44 spolu s paní učitelkou ve Lnářích do
autobusu a dorazily do Mladého Smolivce, kde jsem na ně čekala.
První zastávka byla v COOPu, kde si koupily něco dobrého na cestu.
Po cestě do Dožic jsme potkali paní starostku, která každému hned
dala leták o Formanské stezce a pohled na památku.
Kolem 9 hodiny jsme se napojili na cyklostezku a kochali se výhledem. Jako odměnu po výšlapu kopce směr na Starý Smolivec nás
SMOLIVECKÉ NOVINY 7/2018

čekal oheň a opékání vuřtů. Děti měly necelou hodinku volné toulky
přírodou. Poté jsme uklidili a vyrazili směrem Brdskému Andělu.
Mnoho dětí nakukovalo do příručky a předem hlásilo, co před námi
následuje za další informační tabuli.
Protože nám ještě zbylo trochu času, ukázala jsem dětem naší
krásnou školičku a oboru s jeleny. Pohrály si na hřišti. Po půl 1 jsme
šli pomalu na autobus. Měla jsem strach z počasí, ale vyšlo to
parádně.
Všem se tu moc líbilo a prý se zase s rodiči zastaví. Celou cestu
jsme fotili, abychom se za pár let měli na co podívat.
Veronika Straková
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Marti TIP, jak být FIT:
„Příběhy z nutriční poradny:
Tělo si umí říct, na co má chuť a jaké jídlo potřebuje, ale…“
Slyšeli jste už někdy o tom, že bychom měli poslouchat naše tělo, protože je to nejchytřejší systém, který přesně ví, co
potřebuje, dává nám signály, které bychom měli umět rozeznávat, naslouchat jim a následovat je? Naše tělo přesně ví,
kdy potřebuje odpočívat a kdy být v akci, kdy je lepší pracovat a kdy ne, kdy se věnovat sobě a kdy ostatním. Bohužel my
často svoje tělo neposloucháme, bičujeme se k výkonům, i když cítíme velkou únavu, jdeme kolikrát přes sebe, přes to,
co naše tělo říká. Nechci to zaměňovat s leností, ale je období, kdy by člověk měl být aktivní a pak zase pasivní. Stejně tak
– proč myslíte, že nás trápí zdravotní problémy a nemoci? Protože tělo žádá pozornost a v podstatě nám říká: „zastav se
a zamysli se, co Ti svou bolestí/nemocí chci říct“! No a obdobně to funguje a v souvislosti s tím, co jíme, respektive s tím,
co bychom měli jíst.
Dnešní příběh je o tom, jakým způsobem nám tělo dává signály k výběru těch správných jídel a potravin, které jsou pro
nás vhodné. Paní Kamila pocítila na vlastním těle to, k jakým změnám dochází v souvislosti s vývojem postavy a trávením,
když začala přesně rozeznávat rozdíl mezi tím, co jí tělo říká, že chce jíst a mezi tím, co je otázka pouhých chutí…
Kroky paní Kamilu vedly do mé nutriční poradny hned
z několika důvodů: jednak z důvodu, že chtěla „něco málo“
zhubnout a také z důvodu, že má moc ráda sladké, s čímž by si
přála něco dělat a také proto, že jí trápily letité problémy se
zažíváním – nadýmání, zácpa, pak zase průjem. Paní Kamila měla
sedavou práci od rána do odpoledních hodin a její stravovací
režim během dne vypadal tak, že ráno před prací posnídala to, co
měla v ledničce – někdy ovocný jogurt, někdy chléb se salámem
nebo rohlík s „Rumcajsem“, jindy sladké cereálie s mlékem.
Dopolední svačinu vyřešilo ovoce a oběd v restauraci, kdy vybírala
z jídel od klasické české kuchyně po moderní gastronomické
kousky. Odpolední svačina bývala rituál, paní Kamila tvrdila, že
její tělo si každé odpoledne řekne o kousek sušenky či buchty. Po
práci chodila 2× týdně cvičit na skupinové lekce a k večeři si
připravila studenou formu pokrmu – často chléb s nějakou
pomazánkou z lahůdek, paštikou nebo majonézovým salátem.
Paní Kamila tvrdila, že jí tyto pomazánky, paštiky a saláty velmi
chutnají, protože po odpolední sušence má chuť zase na něco
slaného.
Když jsme se s paní Kamilou viděly podruhé po měsíci na
kontrole, kdy už měla svůj jídelníček, tak mi oznamovala, že má
pro mě dvě zprávy – dobrou a špatnou. Dobrá zpráva mě opravdu
potěšila, protože s nadšením přiznala, že s novou stravou odezněly problémy s nadýmáním a upravilo se vyprazdňování.
Jídelníček postavený na pravidelné stravě se zařazením celozrnného chleba, zeleniny, ovoce, neslazených mléčných výrobků
(jogurtů, tvarohů, sýrů), doma připravených pomazánek
(z tuňáka, tvarohu, tofu…), ryb, libového masa, standardních
příloh k obědu, které restaurace nabízely (rýži, bramborovou kaši,

Kupón na řádkovou inzerci

brambory, těstoviny, pohanku, polentu, bulgur, kuskus…)
a eliminací sladkostí na 1× týdně, vyřazením tučných mas,
smažených pokrmů a omáček… přinesl již po prvním měsíci
úpravu zažívání a první kila dole. Tou špatnou zprávou mělo být
to, že paní Kamile chybí kupované pomazánky, majonézové
saláty, salámy a sušenky, o které se její tělo hlásí častými chutěmi
na tyto potraviny. Tady to chtělo silnou vůli ze strany paní
Kamily… řekla jsem jí, že pokud to vydrží další měsíc, začne vidět,
jak se její závislost na slaném a sladkém jídle mění a teprve pak
začne skutečně rozeznávat, co si její tělo říká…
S dalším měsíčním odstupem mi Paní Kamila s nevěřícím
výrazem již dala za pravdu. Když překonala narovinu řečeno dva
krušné měsíce se sbíháním slin kdykoliv, kdy prošla kolem
sladkého či paštiky, brambůrek, taveného sýra a polévky
„z pytlíku“, kdy s velkým sebezapřením vydržela si tato lákadla
nedat, přiznala, že během druhého měsíce tyto chutě velmi slábly
a nejednou začala pociťovat to, jak sladké je ovoce, jak výborně
chutná bílý neoslazený jogurt, doma připravená tvarohová
pomazánka či neosolený zeleninový salát. Najednou přesně
věděla, na co má ráno na snídani chuť, jestli tělo potřebuje
rychlejší energii ve formě bílého jogurtu, ovoce, ořechů a vloček
nebo jestli potřebuje energii pomalejší ve formě žitného chleba,
vajíčka, sýru a zeleniny.
Uvědomění na závěr? Naše tělo si skutečně umí říct o to, na co
má chuť, kdy potřebuje jíst nebo si vybrat potraviny podle toho,
jaká živina mu zrovna chybí. K takovému stavu se ale můžeme
dopracovat jen tehdy, kdy už jsme naučeni na pravidelnou stravu,

výběr základních potravin (bez přidaného cukru, zvýrazňovačů

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

10

SMOLIVECKÉ NOVINY 7/2018

Pokud se chcete naučit poslouchat to, co Vašemu tělu dělá
z jídla dobře, nejprve ho naučte na pravidelnost, jednoduchost, čistotu a kvalitu potravin (a dejte mu čas zvyku alespoň
1 – 2 měsíce, kdy to nevzdáte a vydržíte) a pozorujte, co dělá
dané stravování s Vaší postavou, trávením či stavem pokožky.
A poté již můžete začít skutečně poslouchat Vaše chutě
a signály těla. Stoupnete si před ledničku a zeptáte se sebe:
„mám dnes chuť a potřebu posnídat vajíčko nebo bílý jogurt?“
Odpověď pak už vždycky dostanete.

SPORT

chutí, barviv, aromat, nadbytku soli, kořenících směsí), kdy
pocítíme, jak úžasně chutná neochucený tvaroh, neosolené
vejce nebo nepřekořeněné maso. Stejně tak se nesmí jednat
o závislost, která nás nutí si danou potravinu nebo nápoj
neustále dávat (často závislost na sladkostech, tučných
jídlech, sladkém pití či kávě), to pak není to, co nám naše tělo
říká, ale to, na co jsme ho nevhodně navykli. A tak, pokud mi
člověk řekne, že si to sladké musí dávat, protože mu to jeho
tělo říká, tak to není signál těla, ale závislost. Signál by to byl
případě, že sladké obyčejně nejíme a máme například takový
fyzický výdej, při kterém spotřebujeme rezervy zásobního
cukru. Pokud právě v tuto chvíli dostaneme neuvěřitelnou chuť
na sušenku či sladké pití, tak je to jasný signál těla, že mu
chybí cukr a říká si o něj v té nejrychlejší podobě. Někdy se
stane, že i člověk, který obvykle nejí například červené maso
(například hovězí), dostane nezdolnou chuť na pořádný steak.
Pravděpodobně je to z důvodu, že tělo potřebuje nějakou látku,
která tělu chybí, a kterou červené maso obsahuje – například
železo.

Pěkné dny přeje
Bc. Martina Korejčková, DiS.
nutriční terapeutka
www.martinakorejckova.cz
poradna Plzeň a Mladý Smolivec
t.č.: +420 721 634 113

ZÁVĚR FOTBALOVÉ SEZÓNY
VE STARÉM SMOLIVCI
Do závěru sezóny čekalo Starý Smolivec celkem
6 zápasů, tudíž bylo ve hře ještě krásných 18 bodů. O první
3bodovou sbírku se přijel poprat Smolivec na hřiště Sparty
Radkovice. Zápas nakonec přinesl celkově dvě branky, vždy
na jedné straně hřiště. Za naši stranu to byl Honza Strejc,
který vyrovnával 3 minuty před závěrečným hvizdem
a o dělení bodů tak rozhodovaly penalty. Ty nakonec lépe
zvládli hosté a Starý Smolivec si odvážel 2 body, přestože
výhra by byla v tomto případě zaslouženým výsledkem.
22. kolo přivedlo do Starého Smolivce tým TJ Předenice. Podzimní společný zápas byl dobře zapamatovatelný,
protože dvě branky nezbytné k remíze padly z kopaček
smoliveckých fotbalistů v závěrečných 5 minutách.
Odvetné utkání už si naši hráči nenechali utéct a jasnou
výhrou 3:0 si zajistili 3 body. O góly se postarali v pořadí
Pepa Tupý, František Trhlík a Ondra Šustr. Tento zápas
nebyl důležitý jen z pohledu bodů, ale i díky návratu
zraněného Karla Dražana.
Poslední květnový víkend čekal naše hráče velmi těžký
zápas v Blovicích. Bohužel očekávání nepříjemného utkání
se vyplnilo. Čest Starého Smolivce zachraňoval jediným
gólem Jirka Šíma skoro v jeho samotném závěru.
Dopoledne první červnové soboty se odehrálo
fotbalového utkání mezi Starým Smolivcem a TJ Žinkovy.
Toto utkání se zařadilo mezi ty, které svým výsledkem
neodpovídalo průběhu. Opět zde zahrály největší roli
neproměněné šance. Jediná branka na straně domácího
Smolivce byla ta z kopačky Pepy Tupého. Bohužel neproměněné góly stály Starý Smolivec body, které by si za svůj
výkon určitě zasloužily.

proto bylo nutné bodovat na obou stranách. Přestože
domácí fotbalisté otevřeli skóre, podařilo se Smolivci do
konce prvních 45 minut srovnat krok, když kanonýr Honza
Strejc nedal gólmanovi Vstiše šanci. Druhý poločas už byl
v brankové taktovce Starého Smolivce. Nejprve se nemýlil
Pepa Jagerčík a na konečných 1:3 upravil výsledek opět
Honza Strejc. Cenné a zasloužené body za výhru tak
putovaly na konto našeho týmu.
Závěrečný zápas přivedl na domácí hřiště tým
Nepomuk „B“. Nepomuk se v podzimní části letošní sezóny
doslova trápil na spodních příčkách tabulky. Nicméně jarní
sezóna přinesla body, díky kterým pomalu stoupal výše,
proto respekt z toho zápasu byl na místě. Smolivecké
fotbalisty dostal do vedení hned v úvodu Honza Strejc.
A svůj jednogólový náskok dokázali domácí hájit až skoro
do konce zápasu. Nicméně 70. minuta a odpískaný
pokutový kop dal hostujícímu celku naději na remízu. Ta se
nakonec stala skutečností, ale přesto dokázal Starý
Smolivec bodovat a uhájit v penaltovém rozstřelu dva body.
Poslední zápasy tedy přinesly mnoho remíz a celkově
10 bodů. Závěr sezóny by se tedy dal hodnotit pozitivně.
Podtrženo sečteno, v sezóně 2017/2018 obsadil SK Starý
Smolivec v soutěži okresního přeboru na jižním Plzeňsku
10. místo s celkovým počtem 30 bodů. Hodnocení výkonů,
hráčů a sezóny přísluší jedinému člověku, a to trenérovi
Jirkovi Benešovi. Nicméně největším tématem pro
smolivecké fotbalisty nebylo hodnocení či plány do další
sezóny, ale otázka pokračování fotbalu ve Starém Smolivci
vůbec. Tento nejdůležitější zápas bohužel Starý Smolivec
prohrál tzv. kontumačně. A další sezóna fotbalu okresního
přeboru Plzeň – jih odstartuje již bez SK Starý Smolivec.

Poslední venkovní zápas domácích fotbalistů se odehrál
ve Vstiši. Oba týmy se pohybovaly v tabulce na jejím konci,
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Fotbalové setkání legend
ve Starém Smolivci 17. 6. 2018
Dlouho očekávané utkání SK Slavia Praha versus SK Starý Smolivec
Krásné nedělní odpoledne, početné publikum a natěšení starosmolivečtí sportovci přivítali na svém výsostném území výběr
legionářů pražského SK Slavia a.s. Připravené fotbalové hřiště se
stalo arénou v poměřování hráčských dovedností mezi pražskými
hosty a dvou místních seskládaných družstev. V první polovině
Slávistům vzdorovali hráči kategorie 40+, na druhou část zápasu
převzal štafetu tým 50+. O tom, že se bylo na co dívat, svědčila
zaplněná tribuna včetně přilehlých prostor příznivci obou táborů.
Úderem 15. hodiny přivedl aktéry nedělního duelu do
středového kruhu hlavní rozhodčí Richard Duchek a o slavnostní
výkop se postaral asi nejmladší fanoušek pražského klubu mezi
přítomnými návštěvníky. Poté nastalo to pravé fotbalové peklo, ve
kterém nebyla nouze o zajímavé situace a velký počet vstřelených
gólů. Na 1:0 otevřel skóre slávista Tomáš Pešír a po hrubé chybě
v obraně zvýšil pražský klub na 2:0. Starosmolivečtí zatli zuby
a parádními akcemi dokázali z kopaček Josefa Tupého a Stanislava
Procházky vyrovnat. Nic naplat, pokračování sportovního mače
bylo více či méně v režii pražské party, byť se místní snažili, jak jen
to šlo. V polovině jsme si na tabuli mohli přečíst průběžné skóre
2:5 v neprospěch domácích.

Ve druhé části nastoupil SK Starý Smolivec s hráči 50+. Útok
stíhal útok, obrana odrážela slávistické zteče, přesto se našim
nepodařilo mnohagólové manko snížit. Potleskem diváků byla
odměněna nejedna oku lahodící akce či obětavý zásah brankáře.
Dokonce jsme se dočkali i vstřelené branky do slávistické svatyně.
Bohužel, z ofsajdové pozice a po právu gól nebyl uznán na rozdíl od
akce v nastaveném čase, kdy se domácímu Jirkovi Růtovi podařilo
korigovat na konečný výsledek s rozdílem deseti vstřelených
branek.
Světelná tabule nedokázala znázornit dvojciferné číslo a tak se
výsledný poměr 3:3 nezdál opticky tak propastný. Zápasový
protokol však tak milosrdný nebyl a výsledek 3:13 ve prospěch
Slávie jednoznačně ukázal na vítěze nedělního sportovního
odpoledne ve Starém Smolivci.
V závěru starostka obce Eva Kubová poděkovala Romanu
Karlíkovi za ozvučení, Filipu Růtovi za vzorné moderování a samozřejmě všem, kdo si dokázal najít čas vytvořit skvělou kulisu fotbalovému zápasu na starosmoliveckém trávníku.
Luděk Blovský

SK Starý Smolivec 40+
(1. poločas):
Karel Dražan (brána)
Jan Spour
Jirka Kovařík (alias Žížala)
Robert Brejcha
Marcel Voříšek (výborný trenér)
Zdeněk Jiřinec
Stanislav Procházka (legenda)
Josef Tupý
Michal Tyrpekl
SK Slavia a.s.:
František Trhlík
Petr Bureš
Petr Kub
Lukáš Došek
Jaroslav Šilhavý
Pavel Medynský
SK Starý Smolivec 50+
Jiří Jeslínek
(2. poločas):
Martin Müller
Lubomír Kříž ml.
Tomáš Klinka
Jiří Beneš
Gustav Ondrejčík
Zdeněk Šeﬂ
David Filinger
František Nezbeda
Tomáš Pešír
Václav Diviš
Roman Janoušek
Stanislav Soldát
Jaroslav Smrčka
Otomar Strejc
Jan Mareš
Jaroslav Voříšek
Manažer - Jan Mareš
Jiří Růt
Stanislav Procházka
Petr Kub
Trenér - Eva Kubová

Med od včelaře

inzerce

Oﬁciální soupisky
družstev:

Prodám med květový, pastový, medovicový (lesní).
Baštář Vlastislav, Starý Smolivec 108, t.č. 728 975 005
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