
ZÁŘÍ  2016                     Cena 3,- Kč                       Číslo 9; ročník XXI.

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

Do školních lavic usedlo 22 prvňáčků

Diamantová svatba v Dožicích

P rvní září zahájilo nový školní rok 2016/2017 a otevřelo tak dveře všem školou 
povinným. Téměř dvě stovky žáků přivítala ve vestibulu školy starostka města 

Kasejovice Marie Čápová společně s pedagogickým sborem základní školy. První 
školní den byl významný zejména pro 22 nových prvňáčků, kteří se na tento den těšili 
ze všech žáků pravděpodobně nejvíce. 

Do školních lavic usedli prvňáci krátce poté, co se žáci vyšších ročníků rozešli 
se svými učiteli do tříd. V první třídě malé školáky ještě jednou přivítala starostka 
města. Ta každému z nich věnovala knihu a pamětní list. Poté se prvňáčků ujala jejich 
třídní učitelka Marie Sekáčová, která je bude prvním školním rokem provázet. 
Doufejme, že se prvňákům bude ve škole líbit, budou sbírat jenom samé jedničky a 
svým rodičům a učitelům dělat radost. 

                                   Štěpánka Löffelmannová, ředitelka ZŠ Kasejovice

e tomu šedesát let, kdy se Marie a JVáclav rozhodli pro společný život 
nejprve v obřadní síni zámečku                
v Dožicích a poté v kapli sv. Michaela     
v Dožicích. Manželé Krejčovi z Dožic 
jsou od 4. 8. 1956 svoji a jejich 
rozhodnutí tehdy bylo více než správné. 
Vychovali spolu dva syny, mají šest 
vnoučat a těší se ze šesti pravnoučat.        
   K významnému jubileu jsme 
manželům přišli popřát v sobotu na 
Kamýk, kde celých šedesát let spolu 
prožili. Blahopřát jim samozřejmě přišla 
celá jejich početná rodina a paní Marie a 
pan Václav Krejčovi zářili štěstím. 
        Přejeme jim pevné zdraví a radost ze 
života a mnoho společných chvil. Za 
Obecní úřad Mladý Smolivec popřála i 
paní Marie Kecová a paní Eva Kubíková.

                                   Eva Kubová

Vážení spoluobčané, 
ve čtvrtek 1. září jsem měla příležitost 

společně s vedením kasejovické základní 
školy zahájit nový školní rok 2016/2017. Ve 
škole jsem se setkala nejen s pedagogickým 
sborem, ale především s téměř dvěma 
stovkami žáků, přičemž některé z nich přišli 
doprovodit jejich rodiče a prarodiče. 

Na první školní den se těšili zejména malí 
prvňáčci, se kterými jsem měla možnost 
setkat se osobně přímo ve třídě. Z jejich tváří 
bylo možné vyčíst jak prvotní nadšení z toho, 
že jsou již školáky, tak i trochu obav a 
nejistoty z toho, co je škole čeká. Každému 
jsem osobně popřála hodně úspěchů a předala 
pamětní list a malý dárek v podobě knihy. 

Štěstí a úspěchy jsem popřála nejen 
malým prvňáčkům, ale všem žákům školy, 
zejména pak letošním deváťákům. Ti 
zanedlouho stanou před úkolem podat si 
přihlášku na vybranou střední školu či 
gymnázium a úspěšně složit přijímací 
zkoušky. Jsem si vědoma toho, že jejich 
rozhodování nebude snadné, o to spíš bych 
jim přála, aby bylo správné. 

Chtěla bych, aby nový školní rok byl 
úspěšný nejen pro žáky, ale také jejich rodiče 
a všechny zaměstnance školy. Byla bych 
ráda, aby vztahy mezi městem a školou 
zůstaly na stejně dobré úrovni jako doposud. 
A proto nám všem přeji dostatek energie při 
řešení a zvládání úkolů, které nám nový 
školní rok přinese. 
  Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

SLOVO STAROSTKY
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Usnesení zasedání 
Rady města  Kasejovice 

ze dne 31.8. 2016

Kasejovický kulturní 
podzim:

Výstava výpěstků   zahrádkářské sezóny
- v sobotu 24. září 2016 od 9 do 16 hod. 

v areálu chovatelů - „Čmelíkárna“
Pěstitelé mohou přinést své výpěstky 

ovoce, zeleniny i květin v pátek 
od 15 do 16 hod.

Malá muzika Nauše Pepíka 
- 1. posezení s písničkou

- v sobotu 24. září 2016 od 15 hod. 
v areálu chovatelů - „Čmelíkárna”

V případě nepříznivého počasí bude akce 
uvnitř výstavní haly Vstupné 50,- Kč.. 

Houbařská vycházka s mykologem 
Liborem Hejlem - v neděli 25. září 2016, 

sraz ve 13.30 hod. na kasejovickém 
náměstí.

Islám pohledem vojenského lékaře 
- přednáška MUDr. Marcela Hájka
v pondělí 26. září 2016 od 18 hod.

Turistický výlet na Padrťské rybníky 
a návštěva Atommuzea s průvodcem 

Peterem Ševčíkem
- v sobotu 1. října 2016, odjezd ve 13 hod. 

Přihlášky u paní Jakubčíkové.

Výlet S  s Vláďou H škem UŠICKO o
- v neděli 9. října 2016, řihlášky u paní p

Jakubčíkové v Drogerii, cena 140 Kč.

Diaprojekce Rybníky na Blatensku
3. října 2016 od 18 hod.

Cestovatelská diaprojekce J. Chalupného
- pondělí 31. října od 18 hod. 

Lampiónový průvod 
- v pátek 11. listopadu 2016 v 17 hod. 

Ochutnávka svatomartinského vína 
- v pátek 11. listopadu 2016

Patrik Keller - Partyzáni na Kasejovicku 
- v p  londělí 14. istopadu 2016  

Diaprojekce a vyprávění 
Ivana Fejfara o Mongolsku 

- termín bude upřesněn

a základě sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů s odkazem na zákon             Nč. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není možné systematicky zveřejňovat 
osobní údaje občanů bez jejich souhlasu, např. ve společenských rubrikách v místním 
tisku, což by mohlo mít za následek neoprávněné zasahování do soukromého života 
občanů. Úřad zároveň považuje za přípustnou míru anonymizace, jestliže jsou             
v místním tisku i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv 
dalších údajů. Z uvedeného důvodu přistoupila redakce Kasejovických novin k úpravě 
společenské rubriky.                             -rkn-

Společenská rubrika „Blahopřejeme jubilantům” se loučí

Město Kasejovice zve širokou 
veřejnost na přednášky

Virtuální Univerzity třetího věku

Umění rané renesance 
v Itálii

Cyklus  6-ti přednášek, který 
je věnován dějinám umění Itálie 

15. století a městu Florencie.

Začínáme ve středu 5.10.2016 
ve 14 hod.

Cena 300 Kč. Přihlášky v Obecní 
knihovně Kasejovice.

Rada města Kasejovice mimo jiné 
schvaluje:
ź pronájem části pozemku parc. č. 645/1 

o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u 
Kasejovic na dobu určitou do 
31.10.2016 za cenu 1 000 Kč paní 
Miloslavě Pohankové, bytem Polánka 6 
za účelem výkupu jablek

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 920/11 o výměře cca 

2130 m  v k.ú. Chloumek u Kasejovic
ź vyhlášení záměru výpůjčky části 

pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 
2150 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic

ź vyhlášení záměru prodeje pozemku 
2parc. č. 114/2 o výměře 20 m  v k.ú. 

Kasejovice
ź přidělení zakázky „Oprava komunikací 

na návsi v Újezdě u Kasejovic“ firmě 
STRABAG a.s. Odštěpný závod České 
Budějovice, Vrbenská 31, České 
Budějovice,  IČO 608 38 744  s 
nabídkovou cenou 1 851 846,67 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy 
o dílo a pověřuje paní starostku k 
podpisu této smlouvy 

ź přidělení zakázky „Odstranění 
havarijního stavu čistírny odpadních 
vod Kasejovice“ firmě DELTAFLOR 
plus, s.r.o. Losiná, IČO 04182898 s 
nabídkovou cenou 1 095 400,90 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy 
o dílo a pověřuje paní starostku k 
podpisu této smlouvy

ź vyhlášení záměru prodeje stavby 
bývalého skladu požární techniky, 
umístěné na pozemku st. p. č. 6/2 v k.ú. 
Podhůří u Kasejovic za cenu 17 000 Kč

Souhlasí:
ź s provedením přípojky včetně zřízení 

služebnosti věcného břemene vedení 
p l y n o v o d u  k  o b j e k t u  f i r m y  
INTERIORS manufacture&design, a.s. 
Kasejovice na pozemku st. p. č. 478       
v k.ú. Kasejovice dle předloženého 
nákresu za dodržení podmínky, že 
přípojka bude vedena mimo zpevněné 
plochy

Bere na vědomí:
ź informaci o nákupu nového zahradního 

traktoru a křovinořezu

Stanovuje:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 8.9.2016               
s hlavními body programu: změny         
v rozpočtu města, stanovisko k návrhu 
obecně závazných vyhlášek města, 
žádost o prodej pozemku

Pověřuje:
ź paní Veroniku Impagliatelli k jednání s 

neoprávněnými uživateli pozemků 
města za účelem nápravy právních 
vztahů

 sobotu 3.  září  se nabízel  Vmilovníkům hudby nevšední zážitek 
- v kasejovickém kulturáčku koncertovala 
Cimbálová muzika Milana Broučka. Toto 
hudební těleso je složeno z profe-
sionálních hudebníků, jejichž jména 
najdete v předních českých orchestrech a 
hudebních seskupeních.   
 V úvodu koncertu zazněly 
známé moravské lidovky, ke kterým se 
přidalo zpěvem i publikum. Následoval 
blok jímavých filmových melodiií a 
koncert byl zakončen maďarskou a 
cikánskou temperamentní hudbou. Tedy 
zakončen... Nadšení diváci se nechtěli      
s  výjimečnými muzikanty rozloučit a 
bouřlivým aplausem ve stoje si vytleskali 
několik přídavků. 
    Díky hudebníkům za mimořádný 
zážitek!               -rkn-

Cimbálovka 
rozezpívala i dojala
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Počasí pouťovému fotbalu v Nezdřevě přálo

P řípravy pouťového fotbalového 
turnaje v Nezdřevě vždycky 

poznamenávají dohady, jaké bude počasí. 
Všichni  s leduj í  meteorologické 
předpovědi dlouho dopředu, i když každý 
ví, že prognózy se mění mnohem rychleji 
než košile. Naštěstí letos bylo počasí k 
fotbalu vlídné – žádné vedro a slibované 
přeháňky se nedostavily.

Jinak jsou jednotlivé úkoly, jež 
pořádání turnaje vyžaduje, už léta 
předurčeny osvědčeným členům 
sportovního klubu, takže přípravná schůze 
opět proběhla rychle a jen potvrdila 

obvyklé postupy. Brigáda na hřišti ve 
čtvrtek odpoledne, doladění v pátek, 
postavení tanečního parketu po skončení 
turnaje, úklid hřiště v neděli dopoledne.

Kvůli  souběhu  nezdřevské  a  
horažďovické pouti v letošním roce chyběla 
Stará garda Horažďovice, zato se poprvé 
zúčastnili hráči FK Bezděkov. Po loňském 
posledním místě se tentokrát výběr 
domácího SK hodně polepšil. Hrál hezkou 
kombinační kopanou, nebál se do svých řad 
zapojit velmi mladé hráče (Dominik 
Palečko), ani dívčí posilu (Kateřina 
Vaněčková) a přestože někteří hráči spálili 

řadu vyložených šancí, dokázal turnaj vyhrát.
Zde jsou výsledky: 
Bezděkov – Kasejovice 2:3 (branky J. Šulc, 
Čada – R. Horal, vlastní, Chaloupka)
Bezděkov – Nezdřev 1:5 (branky Čada – 
Vaněček 2, Chlanda, Ostříž, Jiřinec)
Nezdřev – Kasejovice 0:3 (branky Vaněček 
2, Hucek). 
   Večer po sportovním zápolení byl 
vyhrazen tanečnímu povyražení, které za 
vydařeného hudebního doprovodu skupiny 
Exil a všeobecně dobré nálady skončilo 
více než dvě hodiny po půlnoci. 
              Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Při své premiéře obsadili bezděkovští hráči 3. místo

Stará garda Kasejovice skončila na 2. místěVítězné mužstvo se svými dětskými fanoušky

Zastupitelstvo obce schvaluje :
ź program zasedání v upraveném znění
ź rozpočtové opatření č.3/2016
ź propachtování části pozemku (cca 150 

2m ) p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u 
Kasejovic paní J. Hájkové

ź odkoupení majetku státu - pozemků 
p.č. KN 2140, 2142 a 2143/1 v k. ú. 
Hradiště u Kasejovic

ź „Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-0010224/2 
Hradiště u Blatné, č.p. 1, PJ, kNN“ 
mezi Obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, 
a.s.      

Bere na vědomí: 
ź kontrolu usnesení ze zasedání č. 3/2016
ź zprávu Finančního výboru obce
ź zprávu Kontrolního výboru obce
ź přílohu k vyhlášce č. 2/2015 na rok 

2017
ź informaci o neposkytnutí dotací na 

věcné vybavení SDH

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
obce Hradiště ze dne 9.8.2016

Letní měsíce se v budově kasejovické 
základní školy nesly v duchu 

různých oprav a úprav. Již na konci 
června byla v jednotlivých učebnách 
provedena oprava a výměna okenních 
žaluzií. Během prázdnin došlo na 
výmalbu tříd a chodeb, které tak díky 
šikovným malířům získaly zcela nový 
kabát. Na chlapeckých toaletách byly 
vyměněny dveře a malým prvňákům byl 
do třídy zakoupen nový koberec. 
Samozřejmostí byl kompletní úklid celé 
školy a výzdoba jednotlivých tříd a 
společných prostor. Škola tak byla již na 
konci srpna připravena na nový školní 
rok. Poděkování patří všem, kdo se na 
těchto pracích podíleli. 

 

Štěpánka Löffelmannová,                                        
ředitelka ZŠ Kasejovice 

Letní měsíce
v kasejovické základní škole

Poděkování z Diakonie
Klubu kasejovických žen

Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sbírku 
použitého ošacení. Oceňujeme Vaši práci 
při organizování sbírky, kterou jste 
nezištně věnovali i přes své vytížení a 
pracovní povinnosti. Bez Vás bychom 
nemohli vykonávat naše poslání.
    Vyjádřete prosím naši vděčnost a 
poděkování všem občanům za jejich 
štědrost a ochotu pomáhat potřebným. 
Jejich darované věci jsou výraznou 
pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, 
lidem v nouzi, či sociální tísni. Vážíme si 
všech, kteří podporují naše poslání a 
věříme, že i nadále budete moci pořádat 
sbírky použitého ošacení a dalších věcí. 
tato forma totiž pomáhá nejvíce. Díky 
Vám můžeme realizovat v praxi naše 
m o t t o : „ N E P O T Ř E B N É  V Ě C I  
POTŘEBNÝM”.
Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav 
Králík, předseda družstva a generální ředitel
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2130 m  v k.ú. Chloumek u Kasejovic
ź vyhlášení záměru výpůjčky části 

pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 
2150 m  v k.ú. Polánka u Kasejovic

ź vyhlášení záměru prodeje pozemku 
2parc. č. 114/2 o výměře 20 m  v k.ú. 

Kasejovice
ź přidělení zakázky „Oprava komunikací 

na návsi v Újezdě u Kasejovic“ firmě 
STRABAG a.s. Odštěpný závod České 
Budějovice, Vrbenská 31, České 
Budějovice,  IČO 608 38 744  s 
nabídkovou cenou 1 851 846,67 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy 
o dílo a pověřuje paní starostku k 
podpisu této smlouvy 

ź přidělení zakázky „Odstranění 
havarijního stavu čistírny odpadních 
vod Kasejovice“ firmě DELTAFLOR 
plus, s.r.o. Losiná, IČO 04182898 s 
nabídkovou cenou 1 095 400,90 Kč 
včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy 
o dílo a pověřuje paní starostku k 
podpisu této smlouvy

ź vyhlášení záměru prodeje stavby 
bývalého skladu požární techniky, 
umístěné na pozemku st. p. č. 6/2 v k.ú. 
Podhůří u Kasejovic za cenu 17 000 Kč

Souhlasí:
ź s provedením přípojky včetně zřízení 

služebnosti věcného břemene vedení 
p l y n o v o d u  k  o b j e k t u  f i r m y  
INTERIORS manufacture&design, a.s. 
Kasejovice na pozemku st. p. č. 478       
v k.ú. Kasejovice dle předloženého 
nákresu za dodržení podmínky, že 
přípojka bude vedena mimo zpevněné 
plochy

Bere na vědomí:
ź informaci o nákupu nového zahradního 

traktoru a křovinořezu

Stanovuje:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 8.9.2016               
s hlavními body programu: změny         
v rozpočtu města, stanovisko k návrhu 
obecně závazných vyhlášek města, 
žádost o prodej pozemku

Pověřuje:
ź paní Veroniku Impagliatelli k jednání s 

neoprávněnými uživateli pozemků 
města za účelem nápravy právních 
vztahů

 sobotu 3.  září  se nabízel  Vmilovníkům hudby nevšední zážitek 
- v kasejovickém kulturáčku koncertovala 
Cimbálová muzika Milana Broučka. Toto 
hudební těleso je složeno z profe-
sionálních hudebníků, jejichž jména 
najdete v předních českých orchestrech a 
hudebních seskupeních.   
 V úvodu koncertu zazněly 
známé moravské lidovky, ke kterým se 
přidalo zpěvem i publikum. Následoval 
blok jímavých filmových melodiií a 
koncert byl zakončen maďarskou a 
cikánskou temperamentní hudbou. Tedy 
zakončen... Nadšení diváci se nechtěli      
s  výjimečnými muzikanty rozloučit a 
bouřlivým aplausem ve stoje si vytleskali 
několik přídavků. 
    Díky hudebníkům za mimořádný 
zážitek!               -rkn-

Cimbálovka 
rozezpívala i dojala
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Počasí pouťovému fotbalu v Nezdřevě přálo

P řípravy pouťového fotbalového 
turnaje v Nezdřevě vždycky 

poznamenávají dohady, jaké bude počasí. 
Všichni  s leduj í  meteorologické 
předpovědi dlouho dopředu, i když každý 
ví, že prognózy se mění mnohem rychleji 
než košile. Naštěstí letos bylo počasí k 
fotbalu vlídné – žádné vedro a slibované 
přeháňky se nedostavily.

Jinak jsou jednotlivé úkoly, jež 
pořádání turnaje vyžaduje, už léta 
předurčeny osvědčeným členům 
sportovního klubu, takže přípravná schůze 
opět proběhla rychle a jen potvrdila 

obvyklé postupy. Brigáda na hřišti ve 
čtvrtek odpoledne, doladění v pátek, 
postavení tanečního parketu po skončení 
turnaje, úklid hřiště v neděli dopoledne.

Kvůli  souběhu  nezdřevské  a  
horažďovické pouti v letošním roce chyběla 
Stará garda Horažďovice, zato se poprvé 
zúčastnili hráči FK Bezděkov. Po loňském 
posledním místě se tentokrát výběr 
domácího SK hodně polepšil. Hrál hezkou 
kombinační kopanou, nebál se do svých řad 
zapojit velmi mladé hráče (Dominik 
Palečko), ani dívčí posilu (Kateřina 
Vaněčková) a přestože někteří hráči spálili 

řadu vyložených šancí, dokázal turnaj vyhrát.
Zde jsou výsledky: 
Bezděkov – Kasejovice 2:3 (branky J. Šulc, 
Čada – R. Horal, vlastní, Chaloupka)
Bezděkov – Nezdřev 1:5 (branky Čada – 
Vaněček 2, Chlanda, Ostříž, Jiřinec)
Nezdřev – Kasejovice 0:3 (branky Vaněček 
2, Hucek). 
   Večer po sportovním zápolení byl 
vyhrazen tanečnímu povyražení, které za 
vydařeného hudebního doprovodu skupiny 
Exil a všeobecně dobré nálady skončilo 
více než dvě hodiny po půlnoci. 
              Jiří Čepelák, foto Viktor Jandera

Při své premiéře obsadili bezděkovští hráči 3. místo

Stará garda Kasejovice skončila na 2. místěVítězné mužstvo se svými dětskými fanoušky

Zastupitelstvo obce schvaluje :
ź program zasedání v upraveném znění
ź rozpočtové opatření č.3/2016
ź propachtování části pozemku (cca 150 

2m ) p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u 
Kasejovic paní J. Hájkové

ź odkoupení majetku státu - pozemků 
p.č. KN 2140, 2142 a 2143/1 v k. ú. 
Hradiště u Kasejovic

ź „Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-0010224/2 
Hradiště u Blatné, č.p. 1, PJ, kNN“ 
mezi Obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, 
a.s.      

Bere na vědomí: 
ź kontrolu usnesení ze zasedání č. 3/2016
ź zprávu Finančního výboru obce
ź zprávu Kontrolního výboru obce
ź přílohu k vyhlášce č. 2/2015 na rok 

2017
ź informaci o neposkytnutí dotací na 

věcné vybavení SDH

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
obce Hradiště ze dne 9.8.2016

Letní měsíce se v budově kasejovické 
základní školy nesly v duchu 

různých oprav a úprav. Již na konci 
června byla v jednotlivých učebnách 
provedena oprava a výměna okenních 
žaluzií. Během prázdnin došlo na 
výmalbu tříd a chodeb, které tak díky 
šikovným malířům získaly zcela nový 
kabát. Na chlapeckých toaletách byly 
vyměněny dveře a malým prvňákům byl 
do třídy zakoupen nový koberec. 
Samozřejmostí byl kompletní úklid celé 
školy a výzdoba jednotlivých tříd a 
společných prostor. Škola tak byla již na 
konci srpna připravena na nový školní 
rok. Poděkování patří všem, kdo se na 
těchto pracích podíleli. 

 

Štěpánka Löffelmannová,                                        
ředitelka ZŠ Kasejovice 

Letní měsíce
v kasejovické základní škole

Poděkování z Diakonie
Klubu kasejovických žen

Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sbírku 
použitého ošacení. Oceňujeme Vaši práci 
při organizování sbírky, kterou jste 
nezištně věnovali i přes své vytížení a 
pracovní povinnosti. Bez Vás bychom 
nemohli vykonávat naše poslání.
    Vyjádřete prosím naši vděčnost a 
poděkování všem občanům za jejich 
štědrost a ochotu pomáhat potřebným. 
Jejich darované věci jsou výraznou 
pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, 
lidem v nouzi, či sociální tísni. Vážíme si 
všech, kteří podporují naše poslání a 
věříme, že i nadále budete moci pořádat 
sbírky použitého ošacení a dalších věcí. 
tato forma totiž pomáhá nejvíce. Díky 
Vám můžeme realizovat v praxi naše 
m o t t o : „ N E P O T Ř E B N É  V Ě C I  
POTŘEBNÝM”.
Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav 
Králík, předseda družstva a generální ředitel
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Vesnice roku 2016
bec Mladý Smolivec se letos Opoprvé přihlásila do krajského kola 

soutěže Vesnice roku. I přes rekordní 
počet přihlášených obcí (30), získala 
naše obec ocenění Cena naděje pro živý 
venkov – Obec Mladý Smolivec (okres 
Plzeň-jih) a v této kategorii postoupila do 
celostátního kola. Milé ocenění 
doprovázel i šek od Plzeňského kraje ve 
výši 10000 Kč. Děkuji tímto všem 
dobrovolníkům, firmám a spolkům za 
pomoc při účasti v této soutěži a za jejich 
dobrovolnou práci.

                                  Eva Kubová

elkou přízní se těší tři roky stará akce VSmolivec-open, která se koná vždy na 
přelomu prázdnin. Ani letos tomu nebylo 
jinak a v sobotu 6. 8. 2016 se všichni aktivní 
hráči tenisu sešli na kurtu ve Starém 
Smolivci. Ještě v pátek to vypadalo, že se 
žádný turnaj konat nebude z důvodu 
špatného počasí, ale hráči byli pro věc 
natolik zapálení, že kurty přikryli plachtami 
a v sobotu ráno si lehce přivstali, aby mohli 
zbylou vodu vysoušet hořáky. Kdo to 
neviděl, tak neuvěří. Tomu se opravdu říká 
zapálení pro hru. Hřiště se nakonec podařilo 
zachránit a nic nebránilo rozlosování týmů.   
    V osm hodin ráno se všichni sešli a začalo 
se s přípravami. Lajnování hřiště, příprava 
nástěnky a listin, rozlosování týmů a 
příprava zázemí. Hráči byli opravdu 
nabuzení a na celý den se moc těšili. Hráči 
to pinkali jedna radost. Některé sety byly 
předem jasné, jiné zase překvapily natolik, 
že fanoušky zvedaly ze židlí. Celý turnaj 
završil kolem 16:00 hod. 

    Následovalo vyhlašování výsledků, které 
nakonec dopadlo takto:
1. místo	 Petr Kub – Marcel Voříšek
2. místo	 Standa Soldát – Martin Neumann
3. místo	 Tomáš Bejček – Jirka Stoklasa
4. místo	 Kája Bouše – Jirka Růt st.
5. místo	 Ivan Kub – Jirka Růt ml.
    Všichni, kteří jste turnaj nestihli, 
nezoufejte. Už na podzim se brány našich 
kurtů opět otevřou a vy se můžete přijít 
podívat buď jako diváci anebo se aktivně 
zapojit jako hráči.

                             Veronika Kubová 

Fanoušky pohltil Smolivec-open 2016

Jelikož minulý rok měla tato naše akce úspěch, rozhodli jsme se s pořádáním pokračovat i 
letos. Zábavné dopoledne pro děti proběhlo v sobotu 27. srpna od 10 hodin na hřišti za 

obecním úřadem. Nejprve jsme všechny děti i s jejich rodiči přivítali a nastínili průběh 
dopoledne. 
      Letos bylo pro děti a jejich rodiče připraveno: tvoření mýdel nejrůznějších tvarů a 
barev, ukázka výroby šperků nejen z korálků a střelba z airsoftových zbraní. Tu si 
vyzkoušely nejen děti. Všichni z toho byli nadšení, střílelo se nejen na plechovky, ale i na 
terče v podobě divočáka. Tuto trofej si pak všichni mohli odnést domů a pochlubit se s ní. 
Ve volné chvilce jsme chtěli, aby nám i letos děti nakreslily na čtvrtku, co nejhezčího zažily 
o prázdninách. Za obrázky děkujeme, všechny jsme si je schovali a opravdu se moc, moc 
povedly. Ani letos nemohlo chybět oblíbené malování na obličej. Naše „kosmetičky“ (Eva 
Kubová, Vladislava Růtová, Kateřina Růtová) odvedly výbornou práci, a tak po hřišti 
pobíhala spousta motýlků, koček, princezen, krvavých příšer a ostatních druhů zvířátek. 
Nakonec si děti nenechávaly pomalovat jen obličej, ale i další části těla. 
       Martina Korejčková byla tak hodná a připravila pro děti zdravé svačinky. Svačinky 
byly pro děti a rodiče k dispozici po celou dobu. Mohli jsme ochutnat např. 3 druhy zdravě 
připravených sendvičů, špaldové sušenky nebo různorodé hranolky s domácí dresinkem. 
Každému dítěti jsme při příchodu dali sytě barevné tričko (červené, modré nebo černé) 
podle jeho velikosti. To si v průběhu dopoledne mohly ozdobit různými obrázky a nápisy, 
které se pak postříkaly savem. Savované tričko se přepralo ve vodě a nechalo oschnout. 
Aby děti neodešly domů hladové, byly pro ně i rodiče k obědu připraveny na opečení vuřty 
a klobásy. Děti odcházely spokojené, z čehož jsme měli největší radost. A na závěr 
bychom chtěli poděkovat všem, co nám pomohli s přípravou a samozřejmě 
sponzorům.      Aneta Slavíčková 

ídři turistického oddílu Honza Spour La Jirka Kovařík (alias Žížala) 
u spo řáda l i  p ro  v šechny  č l eny  
turistického oddílu grilovačku spojenou s 
předčítáním z turistického deníku. 
Nejspíš se rozhodli, že ty spálené kalorie 
díky pochodům musíme zase nahnat 
někde zpátky. 
 V sobotu 27. 8. jsme se všichni 
sešli u hostince U Křížů v Budislavicích. 
Před hospodou byl postaven stan a 
př ipravené sezení  pro všechny 
zúčastněné. Žížala se ujal role kuchaře a 
připravil nám lahodné kuřecí a vepřové 
steaky společně s copánky z vepřového 
bůčku. Eva Kubová a Vlaďka Růtů 
upekly domácí chleby a Maruška Křížů 
zajistila zázemí. Kluci dokonce objednali 
harmonikáře, aby nám to jídlo ještě více 
chu tna lo .  Jeho  pauzy  vyp ln i l i  
předčítáním z turistického deníku. Na 
jejich přednesu bylo opravdu znát, že 
zápisy vznikaly v pozdních večerních 
hodinách a za poměrně „upraveného“ 
stavu. To jim ale nikdo neměl za zlé, ba 
naopak, všechny pobavilo, jak Žížala 
rozšifrovává některá slova v zápisu, až z 
toho kolikrát vznikala zajímavá spojení. 
Kromě toho jsme se také dozvěděli 
plánované akce do konce roku a kluci 
naťukli i rok příští. Ještě v září se oddíl 
vydá do Třeboně, kam je přihlášeno přes 
70 lidí. 
 Je opravdu super vidět, jak se 
pochody stávají populární a oddíl 
nabaluje další a další členy. Možná, že se 
nakonec vyplatí zřídit cestovní kancelář.
To, že prázdniny skončily, vůbec nevadí, 
protože turistický oddíl plánuje výlet na 
každý měsíc. Já se už teď moc těším, kam 
nás cesty zase zavedou.
 
  Veronika Kubová

Turistický oddíl 
uspořádal grilovačku

Konec prázdnin s překvapením

Startovalo se přesně v 10.30, foto Viktor Jandera
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Ve dnech 29.-31.7. 2016 „proběhl“ 
na tenisovém kurtu v Oselcích 

tenisový turnaj „Oselce Open 2016, 
který se pro nepřízeň počasí dohrál v 
náhradním termínu v měsíci srpnu. Více 
v následujícím uvedeném článku.

Tenis v Oselcích dohrán po měsíci
Již dvacátý čtvrtý ročník tenisového 
turnaje rekreačních hráčů nazvaný 
„Oselce open“ byl rozehrán za účasti 14 
účastníků v pátek 26. července 2016. 
Počasí tenistům přálo a tak na dvorci, 

výborně připraveném p. Markem , byly k 
vidění pěkné souboje. Mezi čtyři nejlepší 
se probojovali nejvýše nasazení. V 
neděli 28. 7. bylo rozehráno po velkém 
dešti a klopotné úpravě kurtu první 
semifinále. Za stavu 1:1 na sety mezi 
Janem Svobodou z Horažďovic a 
domácím Davidem Červeným mladším 
musel být zápas znovu pro vytrvalý déšť 
přerušen. Pak situaci v dohrání turnaje 
komplikovaly naplánované dovolené a 
tak se turnaj podařilo dohrát až v sobotu 

27. srpna. Nejdříve už 13. 8. zdolal David 
Červený Honzu Svobodu ve třetí sadě 
7:5, pak v dalším týdnu vyhrál Libor 
Červený nad letos šedesátiletým 
Václavem Fiškandlem z Blatné také ve 
třech setech.  Finále tedy bylo 
opakováním loňského a po velkém boji 
vyhrál Libor nad svým synovcem, 
divizním fotbalistou Davidem 6:4 a 7:5. 
Vítěz, jehož jméno bude zvěčněno na 
poháru již po patnácté, se opíral 
především o první dělové podání a 
zabijácký forehand. Poražený o velkou 
pohyblivost a start na míč. 
	 Na závěr předal starosta obce 
pan Václav Houlík spolu s pořadateli 
vítězům lahve Bohemia sektu a drobné 
ceny. Zbývá dodat, že v turnaji B pro 
vyřazené v 1. kole vyhrál letos 
osmdesátiletý spoluzakladatel turnaje R. 
Brož, a že nejmladším účastníkem 
turnaje byl sedmnáctiletý František 
Kaiser z Blatné. Jedinou dámskou 
účastnicí byla houslistka České 
filharmonie Lenka Machová, chalupářka 
z Podřesanic. Vítěz Libor Červený a 
Radovan Brož se zatím účastnili všech 
dvaceti čtyř ročníků a již teď se těší spolu 
s ostatními na jubilejní dvacátý pátý 
turnaj „Oselce open“ v roce 2017.

Za pořadatele: Radovan Brož 
a Jiří Marek

Oselecké sportovní aktuality

V dalším článku se podrobněji vracíme 
k výsledkům z XII. ročníku 

nohejbalového turnaje trojic ,,Oselecké 
štěně“, a jedenáctého ročníku soutěže ve 
skoku dalekém - ,,Oselecký klokánek“, 
který se konal v měsíci červenci letošního 
roku.

Ne, v Oselcích nezřizují zoo ani útulek 
pro zvířátka, ale pořádali již XI. ročník 
soutěže dětí ve skoku dalekém, nazvaný 
„Oselecký klokánek“ a po dvanácté 
nohejbalový turnaj trojic, který nese jméno 
podle hlavní výhry, tedy „Oselecké štěně“. 
Po několika deštivých dnech se na účastníky 
i pořadatele usmálo slunce a bylo to znát i na 
účasti. Závodu ve skoku dalekém se v pěti 
kategoriích zúčastnilo 23 dětí, ve věku od 4 
let (Ondra Šiška z Českých Budějovic) až 
po žáky a žákyně 7. tříd ZŠ. V kategorii 
nejmladších,  tedy předškoláků a 
„absolventů“ 1. třídy, kteří skáčou do dálky 
z místa snožmo, vyhrála Ondrova sestra 
Bára Šišková velmi pěkným výkonem 161 
cm o jediný „centík“ před Toníkem 
Machem z Prahy, v létě z Podřesanic. 
Vítězka kromě výkonu vynikla i apartní 

sukničkou. Další kategorie už skákaly s 
rozběhem. Výkony trochu srážel silný 
západní vítr proti rozběhu. Mezi žáky a 
žákyněmi 2. a 3. tříd si medaili, diplom a 
dárek odnesl Jan Lavička (317 cm) z Plzně, 
o prázdninách z Oselec. Nejpočetněji 
obsazenou kategorii čtvrťáků a páťáků 
vyhrála dvojčata David a Adam 
Machálkové ze Slaného, slibnými výkony 
359, resp. 343 cm. A konečně mezi 
nejstaršími byla nejlepší Anička Machová 
za 372 cm a jediný trvalý obyvatel Oselec 
David Šándor. Že děti měly z medailí 
radost, bylo na některých vidět i druhý den 
na pouti ke sv. Markétě. A i když na 
prvenství zatím nedosáhly, potěšila účast 
mladých z dětského domova.

K turnaji v nohejbalu se sjelo osm 
mužstev, které odehrály maratón 28 utkání, 
systémem každý s každým. Z počátku byl 
dobře upravený kurt trochu měkký, 
postupně na něm slunce a nohy hráčů 
zapracovaly. Trochu smutní byli pořadatelé 
z účasti jediného družstva domácích Oselec, 
které bojovalo v sestavě Zdeněk Dovín 
starší a mladší spolu s Láďou Kořánem. V 

16.45 hodin předal starosta obce pan Václav 
Houlík, který ostatně sledoval a fotil dění na 
hřišti celý den, vítězům tekuté odměny. 
Palmu vítězství si odnesla plzeňská formace 
„Vopičáci“, hrající v sestavě Dana Tumová, 
Miloslav Čermák a Pavel Čupr. Paní 
Tumová, jako jediná zástupkyně slabšího 
pohlaví dostala i drobný dárek, stejně jako 
nejmladší hráč, jedenáctiletý Adam Šmíd z 
družstva Podhůří, které se nakonec radovalo 
z 2. umístění. Spolu s  Adamem hrál jeho 
otec Zbyněk a Luboš Jára. Až v posledním 
utkání rozhodlo o své 3. příčce družstvo z 
obce Prádlo, hrající ve složení Patrik Trhlík, 
Štěpán Šimek a Pavel Vacík, které v 
konečném účtování porazilo o 0,5 bodu 
tradiční účastníky z Plzně (Davídek, Kanta, 
Štrunc).

Zásluhu na hladkém průběhu mělo fair 
play vystupování všech hráčů i ve funkci 
rozhodčích a také pomoc členů místních 
dobrovolných hasičů. Hráči se rozcházeli se 
slibem účasti v příštím roce a pořadatelé s 
přáním většího zastoupení oseleckých a 
kotouňských sportovců.
Za pořadatele: Radovan Brož a Jiří Marek

Klokánek a štěně v Oselcích



Září 2016                                                               str. 4                                                  Číslo 9; ročník XXI.

Vesnice roku 2016
bec Mladý Smolivec se letos Opoprvé přihlásila do krajského kola 

soutěže Vesnice roku. I přes rekordní 
počet přihlášených obcí (30), získala 
naše obec ocenění Cena naděje pro živý 
venkov – Obec Mladý Smolivec (okres 
Plzeň-jih) a v této kategorii postoupila do 
celostátního kola. Milé ocenění 
doprovázel i šek od Plzeňského kraje ve 
výši 10000 Kč. Děkuji tímto všem 
dobrovolníkům, firmám a spolkům za 
pomoc při účasti v této soutěži a za jejich 
dobrovolnou práci.

                                  Eva Kubová

elkou přízní se těší tři roky stará akce VSmolivec-open, která se koná vždy na 
přelomu prázdnin. Ani letos tomu nebylo 
jinak a v sobotu 6. 8. 2016 se všichni aktivní 
hráči tenisu sešli na kurtu ve Starém 
Smolivci. Ještě v pátek to vypadalo, že se 
žádný turnaj konat nebude z důvodu 
špatného počasí, ale hráči byli pro věc 
natolik zapálení, že kurty přikryli plachtami 
a v sobotu ráno si lehce přivstali, aby mohli 
zbylou vodu vysoušet hořáky. Kdo to 
neviděl, tak neuvěří. Tomu se opravdu říká 
zapálení pro hru. Hřiště se nakonec podařilo 
zachránit a nic nebránilo rozlosování týmů.   
    V osm hodin ráno se všichni sešli a začalo 
se s přípravami. Lajnování hřiště, příprava 
nástěnky a listin, rozlosování týmů a 
příprava zázemí. Hráči byli opravdu 
nabuzení a na celý den se moc těšili. Hráči 
to pinkali jedna radost. Některé sety byly 
předem jasné, jiné zase překvapily natolik, 
že fanoušky zvedaly ze židlí. Celý turnaj 
završil kolem 16:00 hod. 

    Následovalo vyhlašování výsledků, které 
nakonec dopadlo takto:
1. místo	 Petr Kub – Marcel Voříšek
2. místo	 Standa Soldát – Martin Neumann
3. místo	 Tomáš Bejček – Jirka Stoklasa
4. místo	 Kája Bouše – Jirka Růt st.
5. místo	 Ivan Kub – Jirka Růt ml.
    Všichni, kteří jste turnaj nestihli, 
nezoufejte. Už na podzim se brány našich 
kurtů opět otevřou a vy se můžete přijít 
podívat buď jako diváci anebo se aktivně 
zapojit jako hráči.

                             Veronika Kubová 

Fanoušky pohltil Smolivec-open 2016

Jelikož minulý rok měla tato naše akce úspěch, rozhodli jsme se s pořádáním pokračovat i 
letos. Zábavné dopoledne pro děti proběhlo v sobotu 27. srpna od 10 hodin na hřišti za 

obecním úřadem. Nejprve jsme všechny děti i s jejich rodiči přivítali a nastínili průběh 
dopoledne. 
      Letos bylo pro děti a jejich rodiče připraveno: tvoření mýdel nejrůznějších tvarů a 
barev, ukázka výroby šperků nejen z korálků a střelba z airsoftových zbraní. Tu si 
vyzkoušely nejen děti. Všichni z toho byli nadšení, střílelo se nejen na plechovky, ale i na 
terče v podobě divočáka. Tuto trofej si pak všichni mohli odnést domů a pochlubit se s ní. 
Ve volné chvilce jsme chtěli, aby nám i letos děti nakreslily na čtvrtku, co nejhezčího zažily 
o prázdninách. Za obrázky děkujeme, všechny jsme si je schovali a opravdu se moc, moc 
povedly. Ani letos nemohlo chybět oblíbené malování na obličej. Naše „kosmetičky“ (Eva 
Kubová, Vladislava Růtová, Kateřina Růtová) odvedly výbornou práci, a tak po hřišti 
pobíhala spousta motýlků, koček, princezen, krvavých příšer a ostatních druhů zvířátek. 
Nakonec si děti nenechávaly pomalovat jen obličej, ale i další části těla. 
       Martina Korejčková byla tak hodná a připravila pro děti zdravé svačinky. Svačinky 
byly pro děti a rodiče k dispozici po celou dobu. Mohli jsme ochutnat např. 3 druhy zdravě 
připravených sendvičů, špaldové sušenky nebo různorodé hranolky s domácí dresinkem. 
Každému dítěti jsme při příchodu dali sytě barevné tričko (červené, modré nebo černé) 
podle jeho velikosti. To si v průběhu dopoledne mohly ozdobit různými obrázky a nápisy, 
které se pak postříkaly savem. Savované tričko se přepralo ve vodě a nechalo oschnout. 
Aby děti neodešly domů hladové, byly pro ně i rodiče k obědu připraveny na opečení vuřty 
a klobásy. Děti odcházely spokojené, z čehož jsme měli největší radost. A na závěr 
bychom chtěli poděkovat všem, co nám pomohli s přípravou a samozřejmě 
sponzorům.      Aneta Slavíčková 

ídři turistického oddílu Honza Spour La Jirka Kovařík (alias Žížala) 
u spo řáda l i  p ro  v šechny  č l eny  
turistického oddílu grilovačku spojenou s 
předčítáním z turistického deníku. 
Nejspíš se rozhodli, že ty spálené kalorie 
díky pochodům musíme zase nahnat 
někde zpátky. 
 V sobotu 27. 8. jsme se všichni 
sešli u hostince U Křížů v Budislavicích. 
Před hospodou byl postaven stan a 
př ipravené sezení  pro všechny 
zúčastněné. Žížala se ujal role kuchaře a 
připravil nám lahodné kuřecí a vepřové 
steaky společně s copánky z vepřového 
bůčku. Eva Kubová a Vlaďka Růtů 
upekly domácí chleby a Maruška Křížů 
zajistila zázemí. Kluci dokonce objednali 
harmonikáře, aby nám to jídlo ještě více 
chu tna lo .  Jeho  pauzy  vyp ln i l i  
předčítáním z turistického deníku. Na 
jejich přednesu bylo opravdu znát, že 
zápisy vznikaly v pozdních večerních 
hodinách a za poměrně „upraveného“ 
stavu. To jim ale nikdo neměl za zlé, ba 
naopak, všechny pobavilo, jak Žížala 
rozšifrovává některá slova v zápisu, až z 
toho kolikrát vznikala zajímavá spojení. 
Kromě toho jsme se také dozvěděli 
plánované akce do konce roku a kluci 
naťukli i rok příští. Ještě v září se oddíl 
vydá do Třeboně, kam je přihlášeno přes 
70 lidí. 
 Je opravdu super vidět, jak se 
pochody stávají populární a oddíl 
nabaluje další a další členy. Možná, že se 
nakonec vyplatí zřídit cestovní kancelář.
To, že prázdniny skončily, vůbec nevadí, 
protože turistický oddíl plánuje výlet na 
každý měsíc. Já se už teď moc těším, kam 
nás cesty zase zavedou.
 
  Veronika Kubová

Turistický oddíl 
uspořádal grilovačku

Konec prázdnin s překvapením

Startovalo se přesně v 10.30, foto Viktor Jandera
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Ve dnech 29.-31.7. 2016 „proběhl“ 
na tenisovém kurtu v Oselcích 

tenisový turnaj „Oselce Open 2016, 
který se pro nepřízeň počasí dohrál v 
náhradním termínu v měsíci srpnu. Více 
v následujícím uvedeném článku.

Tenis v Oselcích dohrán po měsíci
Již dvacátý čtvrtý ročník tenisového 
turnaje rekreačních hráčů nazvaný 
„Oselce open“ byl rozehrán za účasti 14 
účastníků v pátek 26. července 2016. 
Počasí tenistům přálo a tak na dvorci, 

výborně připraveném p. Markem , byly k 
vidění pěkné souboje. Mezi čtyři nejlepší 
se probojovali nejvýše nasazení. V 
neděli 28. 7. bylo rozehráno po velkém 
dešti a klopotné úpravě kurtu první 
semifinále. Za stavu 1:1 na sety mezi 
Janem Svobodou z Horažďovic a 
domácím Davidem Červeným mladším 
musel být zápas znovu pro vytrvalý déšť 
přerušen. Pak situaci v dohrání turnaje 
komplikovaly naplánované dovolené a 
tak se turnaj podařilo dohrát až v sobotu 

27. srpna. Nejdříve už 13. 8. zdolal David 
Červený Honzu Svobodu ve třetí sadě 
7:5, pak v dalším týdnu vyhrál Libor 
Červený nad letos šedesátiletým 
Václavem Fiškandlem z Blatné také ve 
třech setech.  Finále tedy bylo 
opakováním loňského a po velkém boji 
vyhrál Libor nad svým synovcem, 
divizním fotbalistou Davidem 6:4 a 7:5. 
Vítěz, jehož jméno bude zvěčněno na 
poháru již po patnácté, se opíral 
především o první dělové podání a 
zabijácký forehand. Poražený o velkou 
pohyblivost a start na míč. 
	 Na závěr předal starosta obce 
pan Václav Houlík spolu s pořadateli 
vítězům lahve Bohemia sektu a drobné 
ceny. Zbývá dodat, že v turnaji B pro 
vyřazené v 1. kole vyhrál letos 
osmdesátiletý spoluzakladatel turnaje R. 
Brož, a že nejmladším účastníkem 
turnaje byl sedmnáctiletý František 
Kaiser z Blatné. Jedinou dámskou 
účastnicí byla houslistka České 
filharmonie Lenka Machová, chalupářka 
z Podřesanic. Vítěz Libor Červený a 
Radovan Brož se zatím účastnili všech 
dvaceti čtyř ročníků a již teď se těší spolu 
s ostatními na jubilejní dvacátý pátý 
turnaj „Oselce open“ v roce 2017.

Za pořadatele: Radovan Brož 
a Jiří Marek

Oselecké sportovní aktuality

V dalším článku se podrobněji vracíme 
k výsledkům z XII. ročníku 

nohejbalového turnaje trojic ,,Oselecké 
štěně“, a jedenáctého ročníku soutěže ve 
skoku dalekém - ,,Oselecký klokánek“, 
který se konal v měsíci červenci letošního 
roku.

Ne, v Oselcích nezřizují zoo ani útulek 
pro zvířátka, ale pořádali již XI. ročník 
soutěže dětí ve skoku dalekém, nazvaný 
„Oselecký klokánek“ a po dvanácté 
nohejbalový turnaj trojic, který nese jméno 
podle hlavní výhry, tedy „Oselecké štěně“. 
Po několika deštivých dnech se na účastníky 
i pořadatele usmálo slunce a bylo to znát i na 
účasti. Závodu ve skoku dalekém se v pěti 
kategoriích zúčastnilo 23 dětí, ve věku od 4 
let (Ondra Šiška z Českých Budějovic) až 
po žáky a žákyně 7. tříd ZŠ. V kategorii 
nejmladších,  tedy předškoláků a 
„absolventů“ 1. třídy, kteří skáčou do dálky 
z místa snožmo, vyhrála Ondrova sestra 
Bára Šišková velmi pěkným výkonem 161 
cm o jediný „centík“ před Toníkem 
Machem z Prahy, v létě z Podřesanic. 
Vítězka kromě výkonu vynikla i apartní 

sukničkou. Další kategorie už skákaly s 
rozběhem. Výkony trochu srážel silný 
západní vítr proti rozběhu. Mezi žáky a 
žákyněmi 2. a 3. tříd si medaili, diplom a 
dárek odnesl Jan Lavička (317 cm) z Plzně, 
o prázdninách z Oselec. Nejpočetněji 
obsazenou kategorii čtvrťáků a páťáků 
vyhrála dvojčata David a Adam 
Machálkové ze Slaného, slibnými výkony 
359, resp. 343 cm. A konečně mezi 
nejstaršími byla nejlepší Anička Machová 
za 372 cm a jediný trvalý obyvatel Oselec 
David Šándor. Že děti měly z medailí 
radost, bylo na některých vidět i druhý den 
na pouti ke sv. Markétě. A i když na 
prvenství zatím nedosáhly, potěšila účast 
mladých z dětského domova.

K turnaji v nohejbalu se sjelo osm 
mužstev, které odehrály maratón 28 utkání, 
systémem každý s každým. Z počátku byl 
dobře upravený kurt trochu měkký, 
postupně na něm slunce a nohy hráčů 
zapracovaly. Trochu smutní byli pořadatelé 
z účasti jediného družstva domácích Oselec, 
které bojovalo v sestavě Zdeněk Dovín 
starší a mladší spolu s Láďou Kořánem. V 

16.45 hodin předal starosta obce pan Václav 
Houlík, který ostatně sledoval a fotil dění na 
hřišti celý den, vítězům tekuté odměny. 
Palmu vítězství si odnesla plzeňská formace 
„Vopičáci“, hrající v sestavě Dana Tumová, 
Miloslav Čermák a Pavel Čupr. Paní 
Tumová, jako jediná zástupkyně slabšího 
pohlaví dostala i drobný dárek, stejně jako 
nejmladší hráč, jedenáctiletý Adam Šmíd z 
družstva Podhůří, které se nakonec radovalo 
z 2. umístění. Spolu s  Adamem hrál jeho 
otec Zbyněk a Luboš Jára. Až v posledním 
utkání rozhodlo o své 3. příčce družstvo z 
obce Prádlo, hrající ve složení Patrik Trhlík, 
Štěpán Šimek a Pavel Vacík, které v 
konečném účtování porazilo o 0,5 bodu 
tradiční účastníky z Plzně (Davídek, Kanta, 
Štrunc).

Zásluhu na hladkém průběhu mělo fair 
play vystupování všech hráčů i ve funkci 
rozhodčích a také pomoc členů místních 
dobrovolných hasičů. Hráči se rozcházeli se 
slibem účasti v příštím roce a pořadatelé s 
přáním většího zastoupení oseleckých a 
kotouňských sportovců.
Za pořadatele: Radovan Brož a Jiří Marek

Klokánek a štěně v Oselcích
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY

&  John Green: Příliš mnoho Kateřin
&  Vlastimil Vondruška: Vražda v ambitu 
&  Robin S. Sharma: Mnich, který prodal své ferrari
&  Roman Cílek: Deník mrtvého vraha
&  Václav Erben: Pastvina zmizelých
&  Táňa Vasilková Keleová: Touhy
&  Elizabeth Haran: Sluncem spálená země
&  Pavel Čech: O čertovi  
&  Kiera Cassová: Selekce
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Obecní knihovna Kasejovice
nabízí od října 2016

KROUŽEK SPOLEČENSKÝCH HER

Čas konání: středa 13.30 - 15 hod.

Jaké hry děti čekají:

Rybí trh, Citadela, Osadníci z Katanu, Marrakesh, 

Bang, Superfarmář, Heroica, Harry Potter, Mlsný 

kocour, Dixit, Magický labyrint, Uno...

Přihlášky v Obecní knihovně, 

nebo na tel. 602 429 346.

KPŽE uspořádal z pátku 26.8. na sobotu 
27.8.2016 v hostinci U Křížů již III. 
ročník mariášové čtyřiadvacítky.
Účast v turnaji si nenechalo ujít 16 
závodníků z širokého okolí včetně jedné 
ženy – Marušky Křížů, která obsadila 
krásné 11. místo.
Hrálo se na 10 kol po 2 hodinách a každý 
vítěz jednotlivého kola obdržel prémii 
100 Kč.
Vítězové jednotlivých kol:
1. kolo - Fanta T.
2. kolo - Kučera M.
3. kolo - Fanta T.
4. kolo - Šiška L.
5. kolo - Zdychovec J.
6. kolo - Štola V.
7. kolo - Šiška L.
8. kolo - Zdychovec J.
9. kolo - Hnojský R.
10. kolo - Votruba R.

V psychicky i fyzicky náročném turnaji si 
cenu za nejlepší celkové umístění odnesl 
p .  J o s e f  Z d y c h o v e c  z  N ý ř a n .
Premiantem aktivity za nejvíce 
soutěžních bodů (1037 b) se stal Tomáš 
Fanta, za což si odnesl prémii 500 Kč.
Ze čtyř domácích hráčů – Kříž L., 
Křížová M., Šampalík V. a Šiška L. 
obdržel odměnu 500 Kč pan L. Kříž jako 
nejlepší domácí hráč.
Konečné  pořadí  I I I .  ročn íku  
mariášového maratónu 
v Budislavicích: 
1. Zdychovec Josef, Nýřany 1 500 Kč +  
    cena
2. Kučera Miloš, Pardubice 1 000 Kč  
    cena
3. Tomáš Fanta, Praha 500 Kč + cena
4. Kříž Luboš, Budislavice
5. Hnojský Roman, Kladruby u Stříbra

V závěru byli odměněni všichni účastníci 
turnaje díky těmto sponzorům: 
OÚ Mladý Smolivec, Myslivecké 
sdružení „Čihadlo Kasejovice“, Ing. 
Sedlák František, Agrochov Kasejovice – 
Smolivec a. s., pan Josef Vocelka z 
Polánky, Zelenina Vodňany, Rabbit 
Trhový Štěpánov, Ing. Václav Šampalík 
ze  Ž inkov,  Hos t i nec  U  Kř í žů                    
v Budislavicích, KPŽE Budislavice

Mariášový maratón v Budislavicích 2016 

Zhubnutí díky hlavě?

ubnutí začíná od hlavy, říká se. HSouhlasím na 100% a nejen v otázce 
hubnutí, ale v celkovém přístupu k jídlu. 
Jak to, že někteří lidé mají i za naprosto 
stejných podmínek lepší a snadnější 
výsledky ve svém cíli (zhubnout, lépe jíst, 
nabrat svalovou hmotu…) a jiným to jde 
maximálně ztuha či vůbec?

Čím dál více se utvrzuji v tom, že 
přístup a přesvědčení člověka o stravování 
ovlivňuje to, jaké bude mít výsledky v tom, 
co si předsevzal. Ukážu Vám to na 
příkladech z praxe:

Dvě ženy, stejného věku, za stejných či 
podobných podmínek (zdravotních, 
sociálních, faktorů životního stylu a 
prostředí) se rozhodnou zhubnout, přibližně 
10kg tuku. První ženě říkejme Petra, druhé 
Pavla. Obě po doporučení změní svůj 
jídelníček a udělají změny v pohybu. Petra 
se po čtyřech měsících s nadhledem 
zbavuje svých přebytečných 10kg tuku, 
Pavla zhubne jen 2 kg. Kde je chyba, když 
obě měly stejnou startovací pozici a udělaly 

stejné či velmi podobné opatření? 
V tomto případě je rozdíl v mentálním 

nastavení, tedy v postoji obou žen. Petra 
měla odhodlání a víru, že to spolu 
zvládneme. Dle mých doporučení změnila 
jídelníček, pohybové aktivity a dbala i na 
dostatek spánku a relaxace. Její víra a činy 
přinesly za nedlouho ovoce. 

Pavla se ke své situaci stavěla od 
počátku velmi negativně. Bohužel od 
počátku nevěřila mně, ale co hůř, nevěřila 
především sama sobě. Vy všichni, co se o 
změny v jídle snažíte, nedělejte to kvůli 
mně nebo kvůli někomu jinému, ale kvůli 
sobě. Vy sami se sebou jste 24 hodin denně, 
každý den, celý svůj život a jste to vy, kteří 
byste se sebou měli „vydržet“. 

Chtěla bych však zmínit ještě pár 
situací, kdy naše „nastavení hlavy“ může 
ovlivnit další pochody v těle. Tak například 
budete-li i na sebeméně zdravé jídlo 
pohlížet s přesvědčením, že Vám to nic 
neudělá, ba naopak, že Vám prospívá; 
pravděpodobně dopady na zdraví nebudou 
tak potencionálně škodlivé, jak tomu ve 
skutečnosti může být. Je tomu tak ale i v 

opačném případě – jíte-li jablko s tím, že 
Vám přeci zdraví prospěšné být nemůže, 
když je celá planeta zaneřáděná, tak pak 
Vám to jablko nepřinese takové účinky, 
které by jinak mělo. 

Stejně tak lidé, kteří jsou permanentně 
ve stresu, v časovém presu, dělají si starosti 
nebo se upínají na jednu věc přespříliš, 
mohou hůř dosáhnout svého cíle, protože 
podvědomí tělu vysílá signály, na které 
organismus reaguje. Zní to možná tajemně, 
ale někdy nestačí změnit jen vědomí, vůli a 
činy, ale i podvědomí. To je už však otázka 
na společné osobní setkání, při kterém 
hledáme i tuhle odpověď. 

A jak známo řekl Henry Ford: „Ať už si 
řeknete, že něco dokážete nebo nedokážete, 
pokaždé budete mít pravdu.“

Nezkrácená verze článku k dispozici na 
webových stránkách www.kasejovice.cz

nebo na mých osobních webových 
stránkách  www.martinakorejckova.cz

         Martina Korejčková
nutriční terapeutka Kasejovice, Plzeň

poradna Kasejovice č.p. 311
t.č.: 721 634 113
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Seriál o zdraví a zdravém životním stylu – 18. díl 

Ve dnech 24. a 27. srpna 2016 se 
konalo v Praze Mistrovství světa v 

mažoretkovém sportu. Tato soutěž je 
nejvyšší soutěží v řadě postupových 
klání. V letošním roce si nominaci na MS 
svými výkony zajistilo celkem 87 týmů z 
9 zemí.

Také mažoretky z oddílu Prezioso 
Sokol Blatná si díky úspěchům na 
mistrovství ČR vydobyly účast a to se 

všemi svými sestavami. Za tým Prezioso 
soutěžila také dvě děvčata z kasejovické ZŠ 
- Monička Blovská a Evelínka Matějovská, 
a to v kategorii kadetek 8-11 let.

Letošní soutěž byla velice náročná 
díky velké konkurenci. Nicméně 
blatenským mažoretkám se dařilo - 
získaly jedno zlato za pochodové defilé, 
stříbro za pódiovou sestavu v kategoriích 
kadetky i juniorky a stříbrnou medailí 

byly oceněny také malé formace - 
kadetky pom, juniorky pom i baton.          
Sólistky sice na medaily nedosáhly, 
skončily však mezi desítkou nejlepších.   

Mažoretky Prezioso tak prokázaly 
své schopnosti, které pod vedeních svých 
trenérek poctivě nacvičí a pilují celý rok, 
a díky kterým se již léta drží na špici 
tohoto krásného sportu.

	 	 Dana Matějovská

Mažoretky Prezioso obhájily titul Mistryň světa

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.
Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
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&  Pavel Čech: O čertovi  
&  Kiera Cassová: Selekce
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ź Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého 
Smolivce, cena dohodou. Tel. 725 648 003.

ź Hledám svalovce (4-6 mužů), kteří by za předem 
smluvenou odměnu byli ochotni přestěhovat pianino      
z přízemí jednoho domu do přízemí jiného domu ve 
stejné ulici. Domluva na tel. 777 031 323.

ź Pronájem bytu 2+1 v Kotouni - nádraží. Tel. 605 57 20 19.
ź Prodám kamerunské beránky na vypásání trávy nebo na 

porážku, dále zakrslé králíčky pro děti. Tel. 731 854 834.
ź Prodám připuštěnou krávu Jersey s teletem za 30 000 Kč, 

loňské husy landenské za 500 Kč, čínskou kachnu s 11 
káčaty, možno i kačera, prase na zabití asi 150 kg za 40 
Kč/kg a dvouletou svini chovnou 30 Kč/kg. Tel. 77 66 99 
803.

ź Dlouhodobě pronajmu nekuřácký byt v Nepomuku, 
v e l i k o s t  4 + 1 .  Vo l n ý  o d  l i s t o p a d u  2 0 1 6 .
Tel.: 776 362 161.

ź Koupím suchá prkna, šířka 13 cm, síla 3 cm, výška 170 cm 
3- 1 m . Tel. 607 067 768.

Inzerce...

Pizzerie U pejska a kočičky 
čeká na ty, kteří u nás ještě nebyli a těší se na stálé hosty :)
Otevírací doba: Pondělí - zavírací den, Úterý - Pátek 12 - 20, 

Sobota - 12 - 22, Neděle - 15 - 20
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod.,

 je možno den předem domluvit (od 3 kousků) :) Tel: 776 692 390


