
slava 600. výročí první písemné 

zmínky o Mladém Smolivci pro-

běhla v sobotu 19.7.2014. 

Kulaté a velice vzácné jubileum oslavili 

mladosmolivečtí občané ve velikém 

stylu. Vyzdobená náves, pódium, par-

ket, stany, stoly a lavice, dokonce i sil-

niční uzavírka přivítaly první hosty ještě 

před oficiálním začátkem této akce. 

 Úvod oslav proběhl v místní 

kapličce, zasvěcené sv. Vavřinci. Sva-

tou mši sloužil farář Vítězslav Holý za 

doprovodu chrámového pěveckého sbo-

ru VELKOBOR. Boží stánek se bezna-

dějně zaplnil hned v úvodu a většina 

příchozích si kázání vyslechla před kap-

ličkou.  

 

  (dokončení na str. 5) 

oprvé v historii obce se v sobotu 

12. července 2014 konalo setká-

ní rodáků a přátel Chloumku.  

Pozvání přijala téměř stovka  chlou-

meckých rodáků od těch nejmladších až 

po řadu dříve narozených, kteří se 

k této příležitosti sjeli z různých koutů 

Čech doprovázeni svými blízkými.  

Radost ze společného shledání s přáteli, 

bývalými sousedy a kamarády z dětství 

byla skutečně veliká a provázela účast-

níky po celý tento výjimečný  den.  Ve 

slavnostní atmosféře krásného sluneč-

ného dopoledne byl každý z rodáků 

přivítán dárkem v podobě  pamětního 

listu, k této příležitosti vydanou publi-

kací a hrnečkem s obrázkem obce.     

 Po vzorovém nástupu členů 

hasičského sboru za zvuku velmi půso-

bivé Hašlerovy písně Hoši od Zborova,  

 

věnované českým legionářům padlým 

v první světové válce na východní fron-

tě, která i po téměř sto letech vhání slzy 

do očí, byl položen věnec k pomníku 

těch, kteří položili životy v obou světo-

vých válkách a do své rodné vsi se již 

nevrátili. Na každého z nich poté  vzpo-

menula ve svém projevu rodačka Marie 

Fialová rozená Slavíčková.  Rodáci a 

hosté byli dále  přivítáni velitelem hasi-

čů panem Jiřím Slavíčkem a starostkou 

města Kasejovic paní Marií Čápovou. 

Po vyslechnutí české národní hymny 

v originálním podání  trumpetisty Pavla 

Sýkory se mohli přítomní zúčastnit mše 

svaté v krásně zrenovovaném interiéru 

chloumecké kaple Navštívení Panny 

Marie. Mši svatou sloužil kasejovický 

farář pan Robert Paruszewski.  

  Poté se účastníci v čele s Malou 

muzikou Nauše Pepíka vydali 

k upravenému prostranství u nového 

rybníčku nad obcí, kde byl slavnostně 

zasazen český národní strom – lípa.  

Tohoto aktu se symbolicky ujala nej-

starší chloumecká občanka a rodačka 

paní Marie Mužíková a jeden z našich 

nejmladších občánků – Vavřinec Tichý. 

 Na památku se pak všichni pří-

tomní rodáci shromáždili ke společné-

mu fotografování.  Fotodokumentaci 

a  natáčení  materiálu pro upomínkové 

DVD  po celý den svědomitě zajišťova-

li manželé Kortusovi z Blatné.   

  (dokončení na str. 4) 
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KASEJOVICKÉ NOVINY 
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice 

 

 

 



 

 

ervencový sváteční víkend se 

nesl ve sportovním duchu. Na 

hřišti ve Starém Smolivci se 

konal v sobotu 5. 7. 2014 turnaj STA-

RÝCH GARD. V turnaji se utkala 

čtyři mužstva starých gard ze Starého 

Smolivce, Kasejovic, Bělčic a Dam-

nova. Turnaj se letos odehrál jako 

Memoriál Ládi Jílka a byl vzpomín-

kou na výborného člověka, dlouhole-

tého starosmoliveckého fotbalistu. 

Fotbal předvedli staří pánové výbor-

ný, všechna mužstva se snažila podat 

co nejlepší výkony. Fanoušků dorazilo 

něco kolem šedesátky a mužstva se 

umístila následovně: 

1. místo Starý Smolivec 

2. místo Kasejovice 

3. místo Bělčice 

4. místo Damnov 

Celá akce byla ukončena večer, byly 

předány ceny, samozřejmě nechyběly 

poháry a následovalo občerstvení a 

malá veselice. 

                          Eva Kubová 

a konci listopadu 2013 dokonči-

lo město Kasejovice výstavbu 

nového sběrného dvora. Ten 

slouží ke shromažďování starého papí-

ru, skla, plastů, pneumatik, textilu či 

objemného a nebezpečného odpadu. 

Vedle toho zajišťuje město pro své 

občany svoz plastů a hromadného od-

padu typu ledničky, pračky, počítače 

apod. Výstavba sběrného dvora si vy-

žádala finanční prostředky ve výši 

téměř 3 miliony korun.  

Sběrný dvůr mohou v součas-

né době využívat pouze občané Kasejo-

vic a jejich spádových vesnic, včetně 

majitelů rekreačních objektů, pokud 

mají uhrazen místní poplatek za odvoz 

komunálního odpadu. Při předávání 

odpadu do sběrného dvora je nutné 

předložit potvrzení o úhradě poplatku 

za jeho svoz v příslušném roce. Z toho 

důvodu nemohou sběrný dvůr využívat 

obyvatelé jiných obcí. Město Kasejovi-

ce hradí provoz sběrného dvora plně ze 

svého rozpočtu. Přestože město vyzva-

lo představitele okolních obcí 

k podepsání smlouvy ve věci využívání 

sběrného dvora jejich obyvateli za po-

platek na osobu, odmítly obce tuto 

smlouvu akceptovat.  

Provoz sběrného dvora výraz-

ně přispívá ke zlepšení životního pro-

středí na vesnici. Z toho důvodu žádá-

me všechny občany, jež služeb sběrné-

ho dvora využívají, aby odpad přiváželi 

na místo roztříděný a pytle s plasty 

zavávané. Nevytříděný odpad nemůže 

být pracovníky sběrného dvora přijí-

mán.  

 

Provozní doba sběrného dvora:  

středa 8.00-12.00 a 13.00-16.00,  

sobota 8.00-12.00 
Marie Čápová, starostka města Kasejovice 

 

Rada města Kasejovice schvaluje: 

 prodloužení pracovního poměru ředi-
telce Mateřské školy Kasejovice na 
dobu určitou 6 let (od 1.8.2014) 

 odměnu řediteli Základní školy Ka-
sejovice při odchodu do důchodu 

 vyhlášení záměru pronájmu části po-
zemku parc. č. 645/1 o výměře 20 m2 

v k.ú. Polánka u Kasejovic 

 vyhlášení záměru směny pozemků 
parc. č. 637/1, 637/4, 637/5, 746/10, 
746/11, 1562/2, 1562/3, 641/3, 637/3, 
641/2, 645/2, 649/3, 746/9 a 640/4 v 
k.ú. Kasejovice a pozemku parc. č. 
2152 v k.ú. Předmíř ve vlastnictví  p. 
Františka Ledviny za pozemky parc. č. 
999/27, 999/20, 997, 979/8, 999/7, 
999/21 a 999/5 v k.ú. Kasejovice a 
pozemek parc. č. 643 v k.ú. Újezd u 
Kasejovic  ve vlastnictví města Ka-
sejovice 

 vyhlášení záměru odprodeje pozemků 
parc. č. 695, 704, 705, 712 a 713                
o celkové výměře 5.880 m2 v k.ú. 
Kladrubce 

 poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 5.500 Kč Sboru dobrovolných 
hasičů Kladrubce na pořádání pouťo-
vého turnaje v malé kopané a koncertu 
lidového souboru Mls dne 27.7.2014 
v Kladrubcích 

 

Stanovuje: 

 platový tarif ředitelce Základní školy 
Kasejovice 

 

Jmenuje: 

 členy (Miroslav Krčál - zpracovatel 
zadávací dokumentace,  Karel Duchek 
- zástupce Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje, Marie Čápo-
vá, Václav Jakubčík, Eva Chárová) a 
náhradníky (Zdeněk Housar - zástupce 
Hasičského záchranného sboru Plzeň-
ského kraje, Václav Kalbáč, Milan 
Korejček, Karel Fiala) komise pro za-
kázku malého rozsahu „Oprava větší-
ho rozsahu cisternové automobilové 
stříkačky Tatra 148“ 

 

Bere na vědomí: 

 žádost paní Dany Chárové o odprodej 
pozemků v k.ú. Řesanice 

 zrušení žádosti paní Lucie Rolníkové 
o odkoupení pozemku parc. č. 503/1 
v k.ú. Kasejovice 

 výsledek kontroly dodržování povin-
ností stanovených předpisy o požární 
ochraně provedené Hasičským zá-
chranným sborem Plzeňského kraje 

 

Ukládá: 

 SDH Kasejovice a SDH Kladrubce 
odstranění nedostatků uvedených 
v protokolu o kontrole dodržování po-
vinností stanovených předpisy o po-
žární ochraně do 30.9.2014  
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Usnesení ze zasedání  
Rady města Kasejovice         

ze dne 21.7. 2014 

MASÁŽE V DPS 
 

- sportovní, rekondiční,  
odblokování páteře 

 

Objednávka na tel. čísle 723 38 77 48,  
                              Lenka Kunešová 

 

 

 

d 31.8.2014 bude zahájen provoz 

na nové pravidelné autobusové 

lince číslo 760 800 Jihlava – Tá-

bor – Písek – Blatná – Kasejovice – 

Nepomuk – Plzeň. 

Tato nová autobusová linka nabízí 4x 

týdně přímé autobusové spojení jak do 

Plzně, tak v opačném směru do Písku či 

Tábora. Nové spoje budou z Kasejovic 

odjíždět: 
 

Ve směru Nepomuk, Plzeň 

Pondělí, čtvrtek, pátek – 8:36 (nelze 

cestovat v úseku z Kasejovic do Nepo-

muku)  

Neděle 17:37 

Z Plzně do Kasejovic 

Pondělí, čtvrtek, pátek 13:30 

Neděle 19:15 

Z Nepomuku do Kasejovic 

Pondělí, čtvrtek, pátek 14:13 

Neděle 19:46 

Z Kasejovic směr Blatná, Písek,    

Tábor: 

Pondělí, čtvrtek, pátek v 14:25 

Neděle 20:05 

Jízdní řád je zveřejněn na stránkách 

města Kasejovice v sekci Služby. 

 



 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program zasedání 

 rozpočtové opatření 5/2014 a 

6/2014 

 vydání souhlasu se zařazením 

správního území obce Mladý Smo-

livec do územní působnosti MAS 

sv. Jana z Nepomuku 

 vydání souhlasného stanoviska se 

stavbou Mladý Smolivec Samoty 

vVN, DTS, kNN za předem stano-

vených podmínek 

 uzavření smlouvy o smlouvě bu-

doucí na zřízení věcného břemene 

(VB) akce „Dožice, rekonstrukce 1. 

část – k NN“ s firmou ČEZ Distri-

buce a.s. za cenu VB 250 Kč/m2, 

tzn. při ploše VB 391 m2 činí VB 

97750 Kč bez DPH 

 pronájem pozemku v k.ú. Mladý 

Smolivec 75/7 KN o výměře 6 m2 a 

v k.ú. Starý Smolivec p.č. 835/4 o 

výměře 6 m2 bezplatně na umístně-

ní kolotočů na dětském hřišti 

s Mikroregionem Nepomucko na 

dobu šesti let 

 finanční příspěvek ve výši 20000 

Kč na rok 2014 pro HC Mladý 

Smolivec na sportovní činnost 

 žádost paní Čonkové z Líšťan a 

vydání souhlasu na připojení nemo-

vitosti čp. 72 v Dožicích na veřejný 

vodovod za podmínek stanovených 

v provozním řádu obce a úhrady za 

zřízení přípojky ve výši 3500 Kč 

 finanční příspěvek pro Martina 

Krátkého z Mladého Smolivce ve 

výši 15000 Kč na sportovní činnost 

v roce 2014 

 finanční příspěvek na tenisový tur-

naj pořádaný TJ Starý Smolivec a 

paní Boušovou ve Starém Smolivci 

ve výši 2000 Kč na zakoupení cen 

 žádost paní Čonkové z Líšťan a 

vydání souhlasu na svedení odpadní 

vody z čističky domu čp. 72 

v Dožicích do veřejné kanalizace za 

podmínek stanovených 

v provozním řádu obce 

 

Bere na vědomí: 

 kontrolu usnesení 7/14 

 předloženou smlouvu o smlouvě 

budoucí s firmou ČEZ a.s. Distribu-

ce a.s. ohledně stavby Mladý Smo-

livec Samoty vVN, DTS, kNN 

s tím, že zprostředkující firmě Ener-

gon Dobříš budou nejprve sděleny 

podmínky VB 250 Kč/m2 

 žádost pana Bárty z čp. 11 

v Radošicích o náhradu škody na 

poškozenou hradbu a zídku 

z důvodu zatékání dešťové vody a 

sesuvu sněhu v minulosti s tím, že 

pan Bárta musí nejprve předložit 

posudek, ze kterého bude patrné, že 

škoda na hradbě a zídce byla způso-

bena zatékáním vody a sesuvem 

sněhu z obecní budovy a ve kterém 

bude stanovena výše škody 

 informaci o výsledku ankety na 

požadavky vlastníků ohledně podá-

ní žádosti na komplexní pozemkové 

úpravy v našich katastrech 

 žádost pana Lukáše z Prahy na od-

prodej pozemku v k.ú. Starý Smoli-

vec s tím, že nejprve bude zveřej-

něn záměr prodeje a poté bude roz-

hodováno o prodeji 

 žádost manželů Kovaříkových ze 

Starého Smolivce na odprodej po-

zemku v k.ú. Starý Smolivec s tím, 

že nejprve bude pozemek geomet-

ricky zaměřen a rozdělen, zveřejněn 

záměr prodeje a poté bude rozhodo-

váno o prodeji 

 informaci o Volbách do zastupitel-

stev obce konaných dne 10. - 11. 

10. 2014, kandidátky musí být ode-

vzdány do 5. 8. 2014, nezávislý 

kandidát musí mít na petici 30 pod-

pisů, sdružení kandidátů 52 podpisů 
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USNESENÍ Zastupitelstva 
obce Mladý Smolivec  

ze dne  25.7. 2014 

USNESENÍ ze zasedání 
Zastupitelstva obce  

Hradiště ze dne 9.7.2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje : 

 program zasedání 

 stanovení počtu členů nově zvole-

ného Zastupitelstva obce Hradiště 

při volbách konaných ve dnech 10. 

a 11. října 2014 v počtu 7 členů  
 

Bere na vědomí:  

 kontrolu usnesení č.3/2014 

z 5.6.2014     
 

Přijímá: 

 rozpočtové opatření č.2/2014  

sobotu a v neděli na sv. Annu se 

koná tradiční  Kladrubecká pouť, 

kterou již tradičně zajišťují místní 

hasiči . I letos připravili pestrý a zábav-

ný program pro občany. 

 V sobotu se konal již tradiční 

turnaj v malé kopané na hřišti, za účasti 

6 týmů. Turnaj vyhrálo družstvo ze 

Čmelín, domácí hráči skončili na 4. 

místě. Nejlepším střelcem turnaje se stal 

Zdeněk Šimáně ze Čmelín. Večer se 

konala tradiční pouťová zábava v KD. 

V neděli se hrálo již tradiční  fotbalové 

utkání  SVOBODNÍ – ŽENATÍ . 

 Velký úspěch sklidilo kulturní 

vystoupení Lidového uměleckého sou-

boru z Plzně pod vedením pana  

ŠIMANDLA  v KD. Návštěvníci si po-

slechli lidové písničky z Plzeňska a 

Chodska. 

 Milovníci chytání ryb si mohli 

vyzkoušet svoje rybářské umění na 

místním rybníčku na návsi. U KD byly 

připraveny pouťové atrakce kolotoč, 

houpačky a střelnice. 

 Závěrem bych chtěl poděkovat 

všem hasičům, kteří se podíleli na pří-

pravě  tohoto programu a za zajištění 

dobrého občerstvení, jak na hřišti, tak v 

KD. Tyto akce o pouti se jak občanům, 

tak hostům moc líbily. 

                                   Jiřinec Josef pátek před kasejovickou poutí si 

dali ve svém areálu sraz chovate-

lé sdružení v ČSCH Kasejovice. 

Tedy lidé nejen z Kasejovic, ale i 

z Hradiště, Chloumka, Kocelovic, Ne-

zdřeva, Polánky či z Řesanic. Příjemné 

posezení podpořil hudbou Jiří Ocelík a 

návštěvou poctila paní starostka Marie 

Čápová. 

 Souběhem okolností oslavil 

uprostřed svých kolegů 65. narozeniny 

pan František Chaloupka. V uvolněném 

večeru se chovatelské záležitosti probí-

raly jen tak jakoby mimochodem, mezi 

řečmi o zdraví, o rodinách, o dobrých i 

špatných známých. A naštěstí jen okra-

jově hovor odbočil k politice. Zkrátka, 

chovatelé si udělali hezký večer a pan 

František Slezák k tomu upekl vynika-

jící maso. 

 

   Jiří Čepelák 

 

 



 

 

pátek 25. července odpoledne 
zavítaly do naší vsi dvě party 
skautů. Jednalo se o chlapce ve 

věku od 12 do 18 let, kteří přijeli 
z Bruselu a jeho blízkého okolí a od 
poloviny do konce července putují po 
jihozápadních Čechách.  
 Po příchodu se usadili na návsi 
pod lípou a obcházeli v malých skupin-
kách jednotlivé rodiny a sháněli ubyto-
vání na jednu noc. Jelikož jich bylo 
dvacet, nemohl si nikdo dovolit vzít je 
k sobě domů. Dali jsme jim tedy 
k dispozici místní hasičárnu a myslím, 
že byli opravdu rádi, že nemusí spát 
někde venku na louce.   
 Na ten samý večer bylo rovněž 
naplánováno opékání buřtů, kterého se 
zúčastnili. Kromě toho si připravovali 
ještě sami jídlo v hasičárně (rýže na 
indický způsob), ale příliš se jim nepo-
vedlo, takže se pořádně najedli buřtů a 
klobás. Celý večer plynul v přátelském 
duchu. Ti nejmenší využívali dětské 
hřiště, ti starší s námi hráli stolní tenis a 
také pétanque. V pozdějších hodinách 
jsme pak s těmi, co ještě nespali, pose-
děli u ohně a rozpoutala se velmi živá 
konverzace, při které jsme se mnoho 
zasmáli, dozvěděli, ale také si procvičili 
angličtinu (to se týkalo i jich, protože 
oficiálními jazyky v Belgii jsou nizo-
zemština, francouzština a němčina) a 
naučili je několik českých slov. Další 
den ráno jsme jim k jejich zásobám ješ-
tě připravili menší snídani. Nakonec 
nám pomohli vše uklidit, poděkovali, 
rozloučili se a vyrazili na cestu, tento-
krát do Vacíkova.  
 Tento páteční večer byl hezkým 
zpestřením týdne a myslím, že všichni 
zúčastnění se skvěle bavili.      -JS- 

(dokončení ze str. 1) 

o náročné první části setkání se 

všichni přesunuli do sálu nově 

zrenovované a pečlivě vyzdobe-

né hasičárny a do čtyř velkých stanů, 

kde historik magistr Červenka seznámil 

přítomné se zajímavostmi z historie 

Chloumku a okolí. Poté  již bylo při-

praveno občerstvení, promítání foto-

grafií z chloumecké minulosti a oblíbe-

ní „Naušovici“, za kterými přijeli příz-

nivci až od Písku.   U výborných pou-

ťových koláčů upečených pro tuto pří-

ležitost šikovnými kuchařkami země-

dělského družstva Agro Kasejovice a 

výtečného guláše pana Vratislava Vale-

ny mohli účastníci setkání zavzpomínat 

na události dávno minulé, společně se 

zasmát nad historkami z mládí i si  

sdělit, co nového se v jejich životech 

událo za roky, kdy se neviděli.  Po tak-

to stráveném příjemném dni se mno-

hým nechtělo domů a tak řada z rodáků 

a přátel zůstala i na večerní část progra-

mu, kdy k tanci a poslechu hrála až do 

svítání místní kapela Minimax.  

 Tomuto slavnostnímu dni před-

cházelo několik měsíců intenzivních 

příprav, na kterých se podílela většina 

stálých i víkendových  obyvatel naší 

malebné vísky a především členové 

Sboru dobrovolných hasičů obce, kteří 

ve svém volném čase odvedli obdivu-

hodný kus práce.  Spokojenost návštěv-

níků byla proto pro všechny tím nejlep-

ším poděkováním a uznáním.  Velký 

dík patří také všem našim sponzorům a 

kasejovickým hasičům, kteří pomohli 

s realizací této akce. 

  Jana Holečková 
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„Za císaře pána a jeho rodinu“ 
 

Muzeum Blovice zve na výstavu, která mapuje konflikt Velké války v regionu jižního Plzeňska. Výstava v sobě spojuje možnost klasic-

ké prohlídky autentických zbraní, uniforem i předmětů denní potřeby vojáků první války s interaktivními prvky – návštěvník může vní-

mat zápach vražedného plynu yperitu či opojnou vůni mandlí v podobě arzenu, nebo se octnout ve válečných zákopech. Atmosféru 

1. světové války dokreslí nejrůznější dobové fotografie a dokumenty vybízející např. k oslavám narozenin panovníka nebo ke sběru 

kopřiv, ostružiní aj. Výstava trvá do 31.10.2014. Více na www.muzeum-blovice.cz. 



 

 

(dokončení ze str. 1) 

še skončila a účastníci i přihlíže-

jící se pomalu přesouvali na 

náves před OÚ, kde starostka a 

hlavní organizátorka sobotního dne, 

paní Eva Kubová, přivítala všechny 

přítomné a oficiálně zahájila program 

oslav. 

 Jako první bod po přivítání byl 

slavnostní pochod obcí k památníku 

padlým mladosmoliveckým občanům v 

obou světových válkách, kde byly polo-

ženy věnce místními členy SDH. Sta-

rostka v projevu připomněla význam 

přinesených obětí při boji a osvobozo-

vání naší země. Zdůraznila, že vybojo-

vaná svoboda a demokracie nejsou sa-

mozřejmostí, jak si v poslední době 

mnozí myslí. V krátkosti seznámila 

přítomné s příběhem Václava Staňka, 

který zahynul v roce 1938 při obraně 

vlasti v Brandově. Na závěr ženy ze 

sboru VELKOBOR zazpívaly Českou 

státní hymnu. 

 Vzpomínkový akt byl ukončen 

seskupením do útvaru a pochodem přes 

obec na prostranství před OÚ. Příjem-

ným zpestřením pro všechny určitě 

bylo vystoupení mažoretek PREZIÓZO 

z Blatné. Svou ladnost a energii rozdá-

valy plnými doušky všem divákům, 

odměnou jim byl hlasitý potlesk. 

V této době přišlo na řadu oficiální pře-

dávání pamětních medailí, plaket a vy-

znamenání hasičům SDH Mladý Smoli-

vec, autorům knihy o Mladém Smolivci 

a významným rodákům Mladého Smo-

livce. Mezi oceněnými byla i paní Jaro-

slava Kratochvílová, jejíž historické 

bádání a hledání skutečností minulých 

vyvrcholilo vydáním knihy s názvem 

„Mladý Smolivec 1414 – 2014“. Na její 

přípravě se dále podílel pan Vladimír 

Červenka a paní Eva Kubová. 

     Dalším kulturním děním poblíž pó-

dia se stalo odhalení pamětního kamene 

na počest významného místního rodáka 

– Josefa Siblíka. Krátké shrnutí životo-

pisu a významu jeho práce se ujal pan 

Vladimír Červenka. Zcela spontánně 

vystoupila před posluchači jeho prav-

nučka Dagmara Hozová, která ve velice 

emotivním projevu velice poděkovala 

občanům Mladého Smolivce za proje-

venou vzpomínku na svého pradědečka. 

 Následoval zlatý hřeb celého 

dne. Velice organizačně složité focení. 

Nejdříve byly vyhotoveny fotografie 

všech přítomných rodáků, následovalo 

skupinové foto všech přítomných. 

V tuto chvíli byl v podstatě oficiální 

program vyčerpán. Návštěvníci se moh-

li občerstvit u stánků místních šenkýřů 

Markových, pochutnat si na grilovaném 

kuřátku od pana Kupky, koláčů od paní 

Panuškové a Trhlíkové, či zmrzliny od 

paní Slezákové, prohlédnout si výstavu 

historických, někdy i zapomenutých 

fotografií ze starých časů. Pro děti a 

jejich skotačení připravili pořadatelé z 

místního SDH dětské hřiště, trampolí-

nu, malování na tělo. Po něm někteří 

rodiče své ratolesti téměř nepoznali. V 

neposlední řadě byli všichni nabádání k 

zápisu do obecní kroniky. Přednost 

měli samozřejmě rodáci, ale k podpi-

sům byli zváni zcela všichni, vždyť to 

bude památka do let příštích. 

 Pozvánce k dalším příjemným 

chvilkám na louce u potoka jen málo-

kdo odolal. Bylo zde připravené hasič-

ské cvičení 1. ročník Memoriálu Fran-

tiška Šlajse se zcela nekonvenčními 

pravidly. Pan František Šlajs byl rovněž 

mezi oceněnými hasiči bohužel in me-

moriam. Po uctění minutou ticha za 

všechny zesnulé hasiče došlo na zaháje-

ní a předání upomínkových předmětů. 

V soutěži se utkalo 7 týmů mezi sebou 

a nástrahami tratě. Stručně k pravidlům. 

Vypít 0.5 l vody, obléknout si hasič-

skou výstroj a vyběhnout na klasický 

mokrý požární útok. Týmy mužů, žen, 

smíšené a jedno družstvo dětí! Dokonce 

se přihlásila i kapela Dupalka, jejichž 

pojetí závodu bylo velice svérázné, jistě 

je na fotografiích poznáte. 

 Nutno vyzdvihnout i hasiče, 

kteří mají SDH více než koníčka. Byla 

to družstva Radošic a Polánky, která si 

s sebou přivezla historické stříkačky a 

samozřejmě historické uniformy. Za 

bouřlivého fandění a tleskání předvedli 

funkčnost svých starých stříkaček. Pro-

běhlo vyhlášení vítězů, poražených, by-

ly předány medaile, diplomy, poháry a 

květiny. Zároveň s předáváním poháru 

byla již z návsi slyšet kapela Dupalka. 

Rytmům polky a valčíku málokdo odo-

lával a tak se během chvilky přesunuli 

diváci z louky opět k budově OÚ. Netr-

valo dlouho a první pár si zatančil říz-

nou polku „pěkně od podlahy“. Další 

tanečníky lákala kapela dalším netra-

dičním způsobem. Na improvizovaném 

parketě doslova vytvořili ze svých těl 

lotosový květ, který hosté všech věko-

vých kategorií odměnili bouřlivým po-

tleskem. V 19 hodin vystřídala Dupalku 

další kapela, tentokrát s trošku jiným 

repertoárem. Hudební produkce skupi-

ny Kudrnáči provázela hosty až do brz-

kých ranních hodin. 

Ocenění hasiči - vyznamenání zaslou-

žilý hasič: 

 Karel Hrubeš 
 Jaroslav Marek 
 František Sedláček – bohužel se    
       nedostavil 
 Milan Skuhravý 
 Josef Spour – navštívili jsme ho ve    
       13 hodin doma, viz přiložené foto   

       (bohužel jen na mobil) 
 Pavel Šmíd st. 
 František Šustr 
       František Trhlík st. 
Ocenění hasiči in memoriam - vyzna-

menání zasloužilý hasič: 

 František Šlajs 
       Stanislav Šefl 
Ocenění SDH Mladý Smolivec – pla-

keta za spolupráci a činnost sboru: 

SDH Mladý Smolivec 
Ocenění hasiči - vyznamenání zaslou-

žilý hasič: 

 Starosta sboru Miroslav Šustr 
       Velitel sboru Tomáš Fenko 
Ocenění pro autory knihy a sběr his-

torických materiálů – pamětní talíř: 

 Jaroslava Kratochvílová 
       Vladimír Červenka 
Ocenění pamětní kapky – pro vý-

znamného rodáka obce: 

 Václav Staněk 
       Josef Siblík 
Starostka děkuje všem pořadatelům, 

zaměstnancům obce, hasičům a ostat-

ním občanům obce, kteří s oslavami 

pomohli. 
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bec Mladý Smolivec ve spoluprá-

ci s SDH Starý Smolivec a TJ 

Starý Smolivec uspořádala dne 6. 

července 2014 od 13.00 hod na hřišti ve 

Starém Smolivci již tradiční „Oslavu 

dne dětí a začátku prázdnin“. 

Soutěžit dorazila padesátka dětí 

a všechny soutěžily ve třech kategoriích 

v šesti disciplínách. SDH Starý Smoli-

vec v letošním roce oslavuje 120. výročí 

založení sboru a i dvě disciplíny byly na 

hasiče zaměřené. Děti musely přeběh-

nout lávku, přenést vědro s vodou, pře-

skočit bariéru a menší děti vhazovaly do 

bariéry s oknem míčky. Děti starší okno 

proskakovaly. Dále děti soutěžily v 

jízdě zručnosti na kole, skákání v pytli, 

hodu míčkem na cíl, střelbě na branku a 

v mezisoutěži si i zaběhaly. Celé odpo-

ledne děti dováděly na trampolíně. Po-

časí bylo hodně teplé a v průběhu odpo-

ledne děti kropili z přistavené cisterny 

hasiči z Mladého Smolivce. 

Pro výherce v jednotlivých 

disciplínách byly připraveny medaile, 

ze kterých se děti radovaly nejvíce a 

věcné dárky. Samozřejmě, jako každý 

rok, všechny soutěžící i nesoutěžící děti 

dostaly balíčky z pamlsků, drobných 

hraček a školních potřeb. Během dne se 

na hřišti opékaly klobásy a točila se 

limonáda pro děti zdarma. S přispěním 

sponzorů a pořadatelů se „Den dětí a 

začátek prázdnin“ snad podařil, protože 

děti odcházely domů spokojené. 

Poděkování patří všem soutěží-

cím, pořadatelům a hlavně všem spon-

zorům, bez kterých se taková akce nedá 

pořádat. 

 

sobotu 26. 7. 2014 se na teniso-

vém kurtu ve Starém Smolivci 

konal první ročník tenisového 

turnaje Smolivec – open.  

 Počasí vyšlo krásně, tak se ráno 

v osm hodin sešlo na hřišti dvanáct 

hráčů, kteří čekali na rozlosování do 

skupin. Všichni oblékli stylové obleče-

ní, na zádech rakety, okolo krku ruční-

ky a na rukou potítka. Ředitelkou celé-

ho turnaje se stala hospodská Petra 

Boušová, která pro hráče připravila 

občerstvení v podobě ovoce a večer 

pečené prasátko. Po celou dobu turnaje 

jí byl k ruce hlavní manažer „Ivo Ka-

derka“ (Dražan Miroslav). Hned po 

nástupu hráčů a společné fotografii 

odehrála Petra Boušová a „Ivo Kader-

ka“ první míček na úvod našeho turna-

je. Ani ti nic neopomenuli a proto na-

stoupili taktéž stylově - oblečení a ra-

ketami s míčkem z roku raz-dva J.  
 Protože se hráči znají dobře a 

hrají spolu tenis docela pravidelně, 

přezdívají si jmény některých slavných 

hráčů.  

 Tudíž jsme mohli vidět hrát 

Rafaela Nadala (Petr Kub), Radka Ště-

pánka (Ivan Kub), Adriana Paese 

(Marcel Voříšek), Lukáše Rosola (Jirka 

Růt ml.), Rogera Federera (Jirka Růt 

st.), Andriye Medvedeva (Standa Růt), 

Milose Raonice (Martin Eisman), No-

vaka Djokoviče (Jirka Stoklasa), Jaro-

slava Pospíšila (Karel Bouše), Mariu 

Šarapovovou (Květa Soldátová), Davi-

da Ferrera (Standa Soldát) a Tommyho 

Robreda (Robert Brejcha).  

 Protože turnaj byl určen čtyřhře, 

byli hráči rozděleni do dvojic náhod-

ným tahem.  

 

Skupiny pak vypadaly takto: 

Petr Kub – Martin Eisman 

Ivan Kub – Standa Soldát 

Jiří Růt ml. – Marcel Voříšek 

Jiří Růt st. – Standa Růt 

Jiří Stoklasa – Karel Bouše 

Květa Soldátová – Robert Brejcha 

 

 Některé sety byly odehrány 

rychleji, další se zase hrály až do úpl-

ného konce velice těsně. Hráči připra-

vili pro diváky opravdu skvělou podí-

vanou a nechyběly ani tenisové hlášky 

a vypjaté chvíle. Nakonec se o páté a 

šesté místo popraly dvojice Jiří Růt, 

Standa Růt vs. Květa Soldátová a Ro-

bert Brejcha. O třetí a čtvrté místo dvo-

jice Ivan Kub,Standa Soldát vs. Jiří 

Stoklasa, Karel Bouše a o první a druhé 

místo Petr Kub, Martin Eisman vs. Jiří 

Růt ml., Marcel Voříšek. 

 

Celkové výsledky pak vypadaly takto: 

1. místo  Jiří Růt ml. – Marcel Voříšek 

2. místo  Petr Kub – Martin Eisman 

3. místo  Ivan Kub –Standa Soldát 

4. místo  Jiří Stoklasa – Karel Bouše 

5. místo  Květa – Robert Brejcha 

6. místo  Jiří Růt st. – Standa Růt 

  Veronika Kubová 
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rvní prázdninový měsíc vždy a 

všude na vesnicích znamená 

změnu běžného života. Přijedou 

víkenďáci na delší čas. Jejich děti 

s těmi místními rozhlaholí obec. Avšak 

je třeba ctít tradice. K nim patří už léta 

 

Tour de Oblouk 

Tento cyklistický podnik za dobu své 

existence získal mnohé příznivce nejen 

z řad nezdřevských sportovců, ale i 

z okolních obcí. Ba dokonce i hostinští 

nebo hostinské z leckterých občerstvo-

vacích stanic se s účastníky vítají, jako-

by šlo o každodenní hosty, a nikoli o 

návštěvníky, s nimiž se viděli před 

rokem, případně dvěma. 

 Letošní ročník náležel počtem 

účastníků k těm bohatším: na trasu vy-

razilo 55 jezdců. Počtem pádů a oděrek 

patřil naštěstí k těm průměrným. A po-

kud jde o oběd, pak se zařadil bohužel 

mezi ty nevydařené. Třebaže bylo na 

lnářském zámku vše domluveno týden 

dopředu a počet požadovaných obědů 

byl ještě dopoledne v den akce telefo-

nicky upřesněn, dožili se cyklisté opět 

trpkého zklamání. Obsluha ani kuchyně 

nestíhaly. Mnozí ani nebyli desítky 

minut obslouženi, a tak rezignovali a 

energii doplnili až na následujících za-

stávkách.  

 Přesto se bude vzpomínat na 

optimální počasí, vlídné občerstvovací 

stanice a potvrzená stará přátelství. 

Mezi nové tradice se možná zařadí 

 

Letní tábor mažoretek 

Mažoretky z Blatné stejně jako loni 

strávily příjemný týden od 11. do 18. 

července pod stany na obecním hřišti 

v Nezdřevě. Ale nejen pod stany. Na-

vštívily chanovickou rozhlednu, prožily 

si bojovku, zorganizovaly si závěrečný 

ples princezen a podobně jako před 

rokem uspořádaly vystoupení pro zhru-

ba třicet místních diváků, kteří ostatně 

jejich dovednost dobře znají. Děvčata 

Prezioso Blatná totiž často vystupují při 

společenských akcích v Nezdřevě. 

 O program a chod tábora se opět 

staraly vedoucí Marie Kyselová a Vero-

nika Loukotová, pomáhaly jim Hana a 

Jana Novotné, zdraví 22 tábornic měla 

na starosti Dana Troníčková. Vedení 

tábora bylo vděčné za pomoc, které se 

jim dostalo od nezdřevských obyvatel, 

zejména pak od pana starosty, Dany 

Jiřincové, Marie Chlandové a Františka 

Větrovce. Nutno dodat, že podíl na 

zdařilém průběhu tábora měli i sponzoři 

Kovo Kasejovice, Dura Blatná, Leifheit 

Blatná a Mrazírny Blatná. 

Vedle záležitostí tradičních zažil Ne-

zdřev v červenci i dvě nečekané změny. 

 

Z Nezdřeváka Kasejovák 

Jsou chvíle, které šokují a rozesmutní. 

 Tím okamžikem bylo pro ne-

zdřevské potvrzení, že František Trefný 

se přemisťuje do pečovatelského domu 

v Kasejovicích. Na jedné straně je vše-

obecné uznání výhod, které mu tato 

změna přinese – klid, pohoda, jistota. 

Z druhé strany je slyšet hlášky: Bude 

chybět, Franta přece k Nezdřevu patří, 

přijde ještě občas mezi nás? 

 S dlouholetým a užitečným dob-

rovolným hasičem a rovněž dlouhole-

tým vedoucím činovníkem Sportovního 

klubu Nezdřev jsme se sešli v pátek 18. 

července na předpouťové schůzi SK. Po 

rozdělení úkolů, které pořádání fotbalo-

vého turnaje a taneční zábavy vyžaduje, 

se schůze plynule proměnila v přátelské 

posezení s Františkem, jenž v té době 

byl již obyvatelem kasejovického pečo-

vatelského domu. Zavzpomínalo se na 

různé zážitky, na veselé i dramatické 

příhody. Zazpívalo se s harmonikou 

Jirky Ocelíka a třebaže šlo svým způso-

bem o rozlučku, byl to příjemný večer. 

 

Novou silnici doplnilo zrcadlo 

Léta letoucí byla křižovatka u nezdřev-

ské hospody zdrojem nebezpečí srážky 

pro řidiče jedoucí po hlavní od Strašila 

a pro toho, kdo podél „Peckouc“ statku 

přijížděl z vedlejší. Tento řidič má totiž 

výhled na hlavní až v momentě, kdy je 

předkem vozu na ní. Jen díky obezřet-

nosti řidičů zde v posledních letech 

k žádné nehodě nedošlo. 

 Volání po umístění zrcadla do 

nepřehledného úseku bylo dlouho od-

mítáno poukazem na finanční náročnost 

takového opatření. Stačila jedna nepří-

jemná chvíle, při níž moc nescházelo a 

mohlo dojít ke srážce osobáku 

s traktorem.   

 Podnikatel, který v Nezdřevě 

působí, kvůli zvýšení bezpečnosti tako-

vé zrcadlo pro obec pořídil. Od středy 

23. července je na patřičném místě a 

řidiči mohou být klidnější. 

 

   Jiří Čepelák 

  

 

Tour de Oblouk právě odstartoval 

František Trefný se starostou  

Petrem Chlandou 

Mažoretkám z Preziosa se v Nezdřevě  

zase líbilo 
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ěděli jste, že se 12. července 

2014 proměnila lipová alej v 

Bezděkově v pohádkovou říši? 

Hemžilo se to tam nejrůznějšími pohád-

kovými bytostmi, ale hlavně dětmi. 

Počasí nám všem přálo. Mezi deštivými 

dny byl právě ten náš „den D“ plný 

sluníčka.  

 A tak vstupní hradní branou 

přivítali naši dva kašpárkové 110 dětí v 

doprovodu svých rodičů, příbuzných 

nebo známých. Děti obdržely plánek 

pohádkové země s dvanácti soutěžními 

pohádkovými stanovišti. Při plnění 

úkolů jim pomáhaly nejrůznější pohád-

kové postavičky a za každý splněný 

úkol zapsaly dětem do jejich plánku 

jedno písmenko do kouzelné tajenky. A 

proč kouzelné? Správné znění tajenky 

totiž otevřelo dětem královskou poklad-

nici, kde si mohly za přítomnosti krá-

lovské rodiny vybrat z truhlice odměnu. 

Náš velký kamenný král dohlížel na to, 

aby každý statečný návštěvník dostal 

od královny diplom a také kouzelné 

kolečko, které mohl v královské kuchy-

ni vyměnit za sladkou palačinku.  

 Zážitky z cesty pohádkou byly 

různé. Pro někoho bylo nejtěžší zdolat 

překážky v kocouřích botách, někomu 

dalo mnoho úsilí projít až do perníkové 

chaloupky Ježibaby.  Naštěstí si tam 

žádného Jeníčka ani Mařenku nenecha-

la, i když někteří byli podle jejího prs-

tového tlustoměru už skoro zralí do 

pece. V pustém černém lese u Karkulky 

na děti dohlížel myslivec, aby vlk ne-

tropil neplechu. A čerti? Šel z nich 

strach, ale nakonec u nich prošel zkouš-

kou každý. Vodník některé děti trochu 

potrápil ve znalosti rybiček. A ulovit 

zlatou rybku u rybáře nebyl pro někoho 

zas tak těžký úkol. Své pocity a dojmy 

mohl každý zapsat do kroniky, která 

byla k dispozici u královské rodiny v 

cíli cesty. 

 Závěrem bych chtěla poděkovat 

všem, díky kterým jsme mohli prožít 

krásné červencové odpoledne. O slad-

kou odměnu pro děti – palačinku se 

postaral náš královský mistr kuchař 

Herbert Zelenka z Kavárny U Johanky 

na zámku v Blatné. Byl mu právem 

udělen řád Palačinky zlaté. Občerstvení 

a příjemné posezení pro všechny pří-

tomné návštěvníky zajistil hostinský z 

hospody U pečínky - Milan Palečko –  

firma MIPAL z Bezděkova. Obrovskou 

pochvalu a poděkování si samozřejmě 

zaslouží všechny pohádkové postavič-

ky, bez kterých by se celá naše pohádka 

nemohla konat. Sponzory malých po-

zorností, které našly děti v královské 

truhle, byli: Papírnictví Karel Lukeš 

Horažďovice, Obchod Jana Šašková 

Horažďovice, Výtvarné potřeby Hana 

Jiráková Horažďovice. 

 Bylo, nebylo.......  a možná zase 

někdy bude Pohádková alej v Bezděko-

vě. Těšíme se.  

 Zazvonil zvonec a pohádky je 

konec! 

   Šulcová Olga 

tarosmolivečtí hasiči oslavili své 

výročí 120 let od založení sboru 

tradičně okrskovým cvičením. 

V sobotu 28. 6. 2014 začaly oslavy ve 

Starém Smolivci krátce po poledni 

slavnostním kladením věnce, státní 

hymnou a slavnostním průvodem. 

Všechny sbory v čele se starosmolivec-

kými hasiči prošli celou obec za dopro-

vodu pochodových písní, které tento-

kráte netradičně zněly z obecního roz-

hlasu. Cvičení bylo připraveno v areálu 

TJ Starý Smolivec, takže průvod byl 

opravdu dostatečné dlouhý.  

 Po přivítání všech přítomných 

pořadateli ze Starého Smolivce, násle-

dovalo předání čestných upomínkových 

předmětů pro všechny zúčastněné sbo-

ry, radošičtí hasiči obdrželi od starosty 

SDH Starý Smolivec pana Pavla Panýr-

ka pamětní stuhu na jejich prapor. Oce-

nění rovněž obdržel Sbor dobrovolných 

hasičů Starý Smolivec od pana Sýkory, 

náměstka starosty OSH PJ a plaketu 

jsme hasičům předali i za Obec Mladý 

Smolivec. Po této oficiální části začalo 

tradiční cvičení, kde nejprve předvedly 

své dovednosti děti SDH Mladý Smoli-

vec a Dožice, pak následovaly štafety a 

závěrem byl útok našich hasičů. Odpo-

ledne přálo cvičení i počasí a tak malá 

sprška po útoku byla příjemným osvě-

žením. Po cvičení následovala taneční 

zábava, kterou malinko pokazil déšť, 

ale přesto lze konstatovat, že akce se 

zdařila a všem líbila. 

 Celým odpolednem nás prováze-

la Veronika Kubová, která za modero-

vání od pořadatelů převzala pamětní 

upomínku. 

 

Umístění sborů bylo následovné:  

Děti:  

1. místo oba sbory Mladý Smolivec i 

Dožice 

Ženy:  

1. místo SDH Radošice 

2. místo SDH Mladý Smolivec 

3. místo SDH Dožice 

Muži:  

1. místo SDH Mladý Smolivec 

2. místo SDH Dožice 

3. místo SDH Starý Smolivec 

4. místo SDH Radošice 

5. místo SDH Budislavice 

 

 

 



 

 

  

Srpen 2014                                                             str. 9                                             Číslo 8; ročník XIX. 

 

ak to asi vypadalo ve Lnářích v 

roce 1930? Zápisy z kronik nám 

vypráví  o majitelích zámku, o 

chodu lnářského velkostatku i běžném 

lnářském obyvatelstvu. Toto téma, ná-

vrat do roku 1930 právě ve Lnářích, si 

vzala jako námět kasejovická retro sku-

pina OREL. Dle dochovaných záznamů 

byl sepsán scénář, který zavedl diváky 

na zámek Lnáře tři roky poté, co jej 

zakoupil židovský obchodník pan Bon-

dy. Psal se rok 1930, zámek i park pro-

šel vlnou modernizací a poskytoval 

svým majitelům příjemný luxus v ma-

lebném kraji.  

 A do této idylky jsme se na ne-

celou hodinu přenesli v pátek 18.7. a s 

námi i diváci, kteří poctili svou návště-

vou tento večer. Co viděli? Samozřejmě 

pana Bondyho s chotí Marií, majordo-

ma, služebný personál, šoféra, italského 

tanečního mistra, ušmudlané děti s fla-

šinetem, neodbytného až vlezlého po-

jišťováka a dámy z Prahy, které přijely 

navštívit madam Bondyovou. Dámy 

vyprávěly, co je nového v Praze, např. 

plovárna pod barandovskou skalou či 

funcionalistická Müllerova vila a na 

požádání paní Bondyové také předved-

ly své nové modely z pražských salonů. 

Tato soukromá minipřehlídka byla ko-

mentovaná, a tak diváci nejen že mohli 

obdivovat ladnost, vkus a eleganci pr-

vorepublikových modelů, ale ještě se 

také něco dozvěděli o módě let třicá-

tých, což si mimochodem naše osvěto-

vá skupina klade přednostně za cíl. A 

došlo také na novinky ze Lnář a okolí, 

které dámám sdělil sám pan Bondy. 

Poreferoval o svém pivovaru, který byl 

ve své době opravdu vyhlášený a měl 

větší produkci piva než pivovar barona 

Hilprandta v Blatné. Mimo místních 

hospůdek zásoboval též vyhlášenou 

restauraci u Šenfloků v Praze. Pan Bon-

dy zmínil též některé významné osob-

nosti Blatenska, se kterými měl to potě-

šení se zde seznámit, např. národopisce 

Josefa Siblíka, blatenského šlechtitele 

Jana Böhma či převora lnářského kláš-

tera Aloise Majera.  

 Abychom naplnili plánovaný 

záměr "zábava, tanec a zpěv", zazněla 

také árie z Veselé vdovy, kterou zapěla 

jedna z příchozích dam - pěvkyně Ma-

rie Zieglerová.  A nakonec došlo i na 

tanec. Taneční mistr Paulini, který sice 

neuměl slova česky, nicméně virtuózně 

tančil, provedl dámy v rytmu vášnivého 

tanga a dalších tanců.  

 Po samotném vystoupení násle-

dovala noční prohlídka zámku, při které 

také asistovali protagonisté pořadu. 

Pojišťovák, jak jinak, nabízel pojištění, 

pěvkyně zapěla rozkošnou árii, taneční 

mistr tančil, majordomus byl v čilé prá-

ci a konferenciérky se pohoršovaly nad 

současnou, z jejich pohledu vskutku 

nechutnou módou... 

 Večer příjemně uplynul, snad 

nejen pro účinkující, ale dle ohlasů také 

pro přihlížející. Neboť taková akce ne-

může se konati bez přispění mnoha 

ochotných lidí, je na místě poděkování. 

 V první řadě děkujeme panu 

kastelánovi za pozvání i inspiraci. Dě-

kujeme všem těm, kteří nám zapůjčili 

šaty a všemožné jiné propriety, od brý-

lí, rukaviček a náušnic až po stařičký 

gramofon. Panu K. Matějovskému dě-

kujeme za výrobu krásného flašinetu. 

Stylové rekvizity - voňavé nadýchané 

bábovky upekly p. Marie Weisová a p. 

D. Jakubčíková. Za pomoc, bez které 

by byl náš pořad mnohem delší, ale 

také mnohem méně hodnotný, děkuje-

me dvěma kasejovickým dámám 

"oblékačkám" a jedné „zvukařce“.  

 A jelikož, jak praví známé pří-

sloví "pochválit se musíš sám, protože 

to za Tebe nikdo jiný neudělá, a když, 

tak ne tak dobře" musím pochválit sa-

motné "herce" za hodiny strávené ná-

cvikem, vzornou paní kostymérku, pana 

Mgr. V. Červenku za přínosnou konzul-

taci a nakonec diváky, bez kterých by 

toto naše osvětové snažení postrádalo 

smyslu.   

   

  Dana Matějovská 

 

 

Oznámení Obecní knihovny 
 

Vzhledem k digitalizaci knihovny, která 

bude spuštěna 1. září 2014, prosím 

všechny čtenáře o brzkou návštěvu 

obecní knihovny, kde budou vypůjčené 

knihy načteny do výpůjčního protokolu 

a opět vráceny.  

 Program Clavius, který byl pro 

tyto účely městem zakoupen bude zajiš-

ťovat jednak přehlednou evidenci vy-

půjčených knih, dále také čtenářům 

umožní hledat knihu dle předmětového 

hesla, autora či námětu.  

  Dana Matějovská 
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ejstarší písemné zmínky o 

obcích v obvodu městského 

úřadu Kasejovice 

 

 

Kasejovice 

První písemná zmínka o Kasejovi-

cích pochází z 12. května 1264, kdy se 

jejich jméno objevuje v přídomku vla-

dyky Zdeslava („Zdezlaus de Kasse-

owitz“), který tehdy svědčil králi Pře-

myslu II. Otakarovi při směně jistých 

vesnic. Originál listiny je uložen 

v Národním archivu v Praze (fond Ar-

chiv kolegiátní kapituly vyšehradské, 

inv. č. 49, sign. III. 22).  

 

Chloumek 

V knize Antonína Profouse Místní 

jména v Čechách, Jejich vznik, původní 

význam a změny, díl II., CH – L z roku 

1949 čteme, že první zmínka o Chlou-

mku pochází z roku 1439 s odkazem na 

poznámky historika Augusta Sedláčka 

z archivu v Třeboni. Mělo jít o jakési 

věno zapsané na „Kasejovicích a vsech 

Újezdě, Smolivci, Hradišti, na Chlumě 

a Životicích“, nejspíše o věno paní An-

ny ze Šternberka, manželky Petra (II.) 

Zmrzlíka ze Svojšína na Lnářích. Zprá-

va z roku 1465 ovšem upřesňuje, že ta 

jej měla zapsáno na Ondřejovicích, 

Jirovicích, Lnářích, na mlýně 

v Sedlečku, na Zahorčicích, Chlumě, 

Zámlyní, Vrbě, Poli, Hradišti, Budisla-

vicích, Dožicích, na Kobylkově mlýně 

a na rybníce pod lnářskou tvrzí 

(„In villis Ondrzeiowiczich, Girowic-

zich, Lnarzich, in molendino in Sedlecz-

ku, in Zahorcziczich, Chlumie, Zamly-

nij, Wrbnie, Poli, Hradissti, Budisla-

wiczich, Doziczich, in molendino Ko-

bylkonis, in piscina sub municione 

Lnarz...“). Další údaje pak máme 

z roku 1542, kdy si Václav (III.) Zmrz-

lík ze Svojšína, vnuk Anny, nechává do 

obnovených desk zemských (dobových 

pozemkových knih pro šlechtický maje-

tek) zapsat lnářské panství, k němuž 

tehdy náležely i vsi „Chlum welikay“ a 

„Chlaumek“. Jak vidno, teprve v tuto 

dobu byla potřeba odlišit navzájem dvě 

od sebe nepříliš vzdálené vsi podobné-

ho jména. Pod označením Chlum Veli-

ký se bezpochyby skrývá ves Chlum u 

Blatné, kterou si zřejmě přivlastnili 

Zmrzlíkové ze Svojšína, když za husit-

ských válek obsadili rožmitálské pan-

ství, k němuž Chlum do té doby patřil. 

Naproti tomu „Chlaumek“ je s určitostí 

náš Chloumek lišící se ve sledovanou 

dobu od Chlumu patrně svou velikostí. 

To by mohlo napovídat, že byl teprve 

nověji založenou vsí a že v předešlých 

dvou případech (1439, 1465) šlo o 

Chlum u Blatné, zatím tak nazývaný 

bez jakéhokoli přívlastku. Z téhož roku 

jako citovaný vklad do desk zemských 

pochází i záznam v nejstarší kasejovic-

ké městské knize uložené ve Státním 

okresním archivu Plzeň-jih se sídlem 

v Blovicích ve fondu Archiv města 

Kasejovice pod inv. č. 507. Je datován 

28. dubnem 1542 a stojí v něm, že Jan 

Dryáček z Oujezda prodal „dědinu, 

kteráž leží k Boučku do Chloumku douc 

pod cestú“ Prokopovi Sladovníkovi 

z Kasejovic za 3 kopy míšeňských gro-

šů. V tomto případě jde již zcela zjevně 

o náš Chloumek, a proto se kloním 

k tomu, že teprve do roku 1542 lze 

oprávněně klást první písemnou zmínku 

o něm. 

  

Kladrubce 

Nejstarší písemná zpráva o této 

vsi, jejíž jméno je odvozeno od lidí 

rubajících klády, tedy dřevorubců, je 

sporná. Hlásí se k roku 1227, do nějž je 

přibližně datována listina, kterou král 

Přemysl I. Otakar propůjčuje abatyši 

kláštera benediktinek u sv. Jiří na Praž-

ském hradě soudní pravomoc nad kláš-

terními poddanými. Abatyše Anežka 

dala nejspíše pro tento účel sepsat se-

znam vsí, v nichž měl klášter svá zboží. 

Oba dokumenty považované za falsum 

z druhé poloviny 13. století, avšak od-

rážející skutečné starší majetkové po-

měry kláštera, jsou dochovány 

v originále v Národním archivu v Praze 

(fond Archivy zrušených klášterů, Řád 

benediktinek sv. Jiří, inv. č. 206 a 207). 

Mezi klášterními vesnicemi je i řada 

lokalit v jihozápadních Čechách, včetně 

vsi „Cladorubci“. Jenže ouha. Na roz-

díl od ostatních vsí, které jsou řazeny 

podle tehdejší krajské příslušnosti, ne-

najdeme Kladrubce ani mezi vesnicemi 

Bozeňského kraje (zhruba dnešní sever-

ní Blatensko a jižní Příbramsko), ani 

Plzeňského, ba ani Prácheňského 

(území od Horažďovic po Šumavu), 

nýbrž mezi vesnicemi „v ostatních kra-

jích“ („per alias provincias“), kde lze 

rozpoznat Novosedly, Setěchovice 

(spíše Štěchovice), Zahorčice, Němčice 

a Volenice ležící mezi Horažďovicemi 

a Volyní. To nasvědčuje, že ves 

„Cladorubci“ jsou vlastně dnešní 

Kladruby poblíž Střelských Hoštic, 

nikoli naše Kladrubce. Pokud tomu tak 

opravdu je, pak je nesprávné i tvrzení, 

že svatojiřský klášter roku 1305 

Kladrubce a další vesnice vyměnil za 

jiné. Jestliže je nevlastnil, nemohl je ani 

směnit a navíc k této směně dochovaná 

listina (uložena v již citovaném fondu 

pod inv. č. 219) se týká Záboří a Vrbna 

na Blatensku a dále Pačejova, Velenov, 

Předbořic a vsi „Kerlecz“ na Prácheň-

sku. Kladrubce a ani Kladruby v ní 

vůbec nefigurují. Nezbývá, než hledat 

jinde. 

Farností náleží Kladrubce do Bu-

dislavic a právě v souvislosti 

s obsazením zdejší fary nacházíme další 

a tentokrát již použitelnou zprávu. 

Roku 1370 byl totiž na budislavickou 

faru dosazen a potvrzen nový kněz, a to 

Černík z Kladrubec („Czrnaconem de 

Cladrubecz“). V tomto případě je na-

nejvýš pravděpodobné, že duchovní 

pocházel ze sousední vsi a pak jde tedy 

zřejmě o první písemnou zmínku o 

Kladrubcích. 

 

Podhůří 

Zatím nejstarší známou písemnou 

zprávu o Podhůří – vsi ležící pod horou 

– obsahují takzvané erekční knihy praž-

ského arcibiskupství, do nichž se zapi-

sovala různá obdarování ve prospěch 

církevních institucí. Je zde také zazna-

menáno, že rychtář a přísežní městečka 

Blovic zřídili v blovickém kostele oltář 

sv. Brikcia a k vydržování kněze při 

tomto oltáři darovali 5 kop a 12 grošů 

platu, který koupili od Viléma ze Žďá-

ru, Heřmana z Vlčic a Aleše z Pokonic 

ve vsi Podhůří, ležící „ve farnosti farní-

ho kostela v Kotouni sousedící 

s pozemky pomuckého kláštera“ („in 

villa Podhorzie, sita in parochia Eae 

parochialis in Kornyn /zkomoleno/, 

bonis monii Pomucensis confinante“). 

Bohužel neznáme přesný rok, kdy 

k této události došlo, zápis je pouze 

hypoteticky datován do roku 1383. Nej-

starší písemná zpráva o Podhůří tak na 

své upřesnění stále čeká, je-li ovšem 

ještě možné.   

 

Polánka 

Ve III. díle publikace Místní jména 

v Čechách, Jejich vznik, původní vý-

znam a změny (autoři Antonín Profous 

a Jan Svoboda, Praha 1951) je jako 

datum první písemné zmínky o Polánce 

uveden až poměrně pozdní rok 1550, a 

to v souvislosti se svobodníkem Vaň-

kem Sedlákem, který zde tehdy hospo-

dařil.  

(pokračování na str. 11) 

 



 

 

bčané a přátelé vesnice Mladý 

Smolivec,  účastníci „Setkání 

rodáků a přátel obce Mladý 

Smolivec u příležitosti 600. výročí od 

první písemné zmínky o obci“ velice 

oceňují přípravu a celý průběh akce. 

Děkujeme tímto paní starostce Evě 

Kubové za veškeré přípravné práce, 

organizaci akce, její bezprostředně milé 

konferování a bezchybný celodenní 

průběh. 

 Paní starostka poděkovala bě-

hem akce všem složkám obce a jejím 

spolupracovníkům, kteří ji akci pomá-

hali připravit. Takže my hluboce děku-

jeme jí, která vše vymyslela a zajistila. 

Díky jí patří i za nápad odhalení pamět-

ní desky našemu rodákovi Josefu Siblí-

kovi, která zde u Obecního úřadu  

v Mladém Smolivci trvale zůstane. 

 Všichni účastníci akce byli pře-

kvapeni jejím bezvadným průběhem, 

byli dojati pečlivostí a láskou, se kterou 

byla připravena. Sjeli se k nám rodáci 

ze všech a to i vzdálených koutů České 

republiky a nelitovali. Setkali se 

s přáteli, které již dlouho neviděli, pro-

hlédli si vesnici a prohlédli si i fotogra-

fie z mládí, které byly vystaveny po 

celém obvodu hasičské zbrojnice. 

Jak se paní starostka vyznává z lásky 

k vesnici v knize o historii i současnos-

ti Mladého Smolivce, která byla u této 

příležitostí obcí vydána, je vidět i 

v ostatním životě obce. Slovo starosta 

je v jejím případě opravdu od slova 

„starati se“. 

 Za účastníky akce a rodáky 

z Mladého Smolivce     

 

Marie Báčková, Mladý Smolivec 77 

Jitka Košanová, Zahrádka 48 
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Jen pro zajímavost dodejme, že rodina 

téhož příjmení žije v Polánce dosud. 

Důkladnějším studiem pramenů lze ale 

objevit další dvě zprávy, které mohou 

historické počátky vsi Polánky posu-

nout o více než jedno století dále. Ta 

starší pochází z roku 1395, kdy králi 

připadl majetek v Polánce na Bozeňsku 

po jistém Vícemilovi („In Polanka 

Wyeczemil decessit“), načež je panov-

ník daroval Držkrajovi z Kladrubec. 

Lokalizace vsi na Bozeňsko i skuteč-

nost, že zde byl majetkově angažován 

vladyka z Kladrubec, nasvědčuje, že by 

mohlo jít o naši Polánku. Další zprávu 

pak najdeme v nejstarší kasejovické 

městské knize založené roku 1417 a 

vedené s přestávkami až do roku 1562. 

Je uložena ve Státním okresním archivu 

Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, ve fon-

du Archiv města Kasejovice pod inv. č. 

507. V ní se dočteme, že roku 1438 se 

jistá Zuzka přiznala k úplnému vyrov-

nání se svým manželem Marešem, 

s nímž byla rozvedena. Protože šlo o 

delikátní záležitost (rozvod nebyl v tu 

dobu vůbec běžnou věcí), učinila tak 

v přítomnosti kasejovické vrchnosti 

paní Anny z Frymburka, jejího bývalé-

ho purkrabí Čejchana z Heroltic a sou-

sedních šlechticů Oldřicha ze Záboří, 

Přibíka z Řesanic a Zdeňka z Polánky. 

Ten se pravděpodobně psal právě po 

Polánce u Kasejovic. 

 

Přebudov 

Za první písemnou zmínku o Pře-

budově je pokládána zpráva z roku 

1412, kdy Aleš z Přebudova („Alsso de 

Prziebudow“) svědčil spolu s dalšími 

šlechtici dohodě mezi Buškem z Buzic 

a paštickým farářem. Plzeňský historik 

Petr Rožmberský o hodnověrnosti této 

zprávy vyslovil jisté pochybnosti, jeli-

kož se mu nepodařilo ověřit ji přímo 

v prameni, na nějž odkazovala odborná 

literatura. Ve starší práci Johanna Tra-

jera Historisch-statistische Beschrei-

bung der Diöcese Budweis z roku 1862 

na straně 474 je však příslušná zpráva 

citována i s dalšími podrobnostmi, tak-

že zřejmě nebude zcela nevěrohodná. 

Ať tak či tak, další zmínka o vsi je jen o 

málo mladší. Pochází z roku 1439 a 

týká se prodeje horního dvora 

v Přebudově s rybníkem Janem 

z Přebudova Vilémovi z Račína.   

 

Řesanice 

Ačkoli ves, až do 1. poloviny 16. 

století nazývaná Žasanice, byla sou-

stavně osídlena pravděpodobně již od 

poloviny 10. století a již před polovinou 

13. století zde byl postaven kamenný 

kostel Všech svatých, nejstarší písemná 

zmínka o ní pochází až ze století čtr-

náctého. Souvisí s osobou šlechtice 

Karla z Žasanic, který spolu se svými 

sousedy svědčil na privilegiích Protivy 

z Kasejovic pro Kasejovice. Datování 

tohoto důležitého dokumentu je však 

poněkud obtížnější. Latinsky psaný 

originál se nedochoval a text známe 

pouze z pozdějších do češtiny přelože-

ných opisů, které ovšem obsahují neú-

plnou dataci. Na tuto skutečnost pouká-

zal historik August Sedláček, který se 

„svobodami Protivy z Kasejovic“ 

podrobněji zabýval. Listina měla být 

vyhotovena na den Přenesení svatého 

Václava, tj. 4. března roku 1308. Sedlá-

ček ale rozborem svědečné řady dospěl 

k tomu, že musela vzniknout až roku 

1348 nebo 1358. A protože jeden ze 

svědků „svobod“ Sezima z Frymburka 

nebyl již roku 1356 prokazatelně mezi 

živými, upřesňuje to datum vydání listi-

ny na 4. března 1348. Tím lze také sta-

novit první písemnou zmínku o Řesani-

cích spojenou s Karlem ze Žasanic, 

který byl vystavení privilegií pro Ka-

sejovice přítomen, na rok 1348.  

 

Újezd u Kasejovic 

První písemná zpráva, kterou lze 

s velkou mírou pravděpodobnosti spojit 

s naším Újezdem, pochází z roku 1381. 

Tehdy byl úředně prohlášen za zemře-

lého Bohuněk ze Zámlyní a jeho maje-

tek v Újezdě připadl králi („In villa 

Vgezdie Bohunco de Zamlynie deces-

sit.“). Protože Zámlyní leží necelé 2 km 

severovýchodně od Újezda, dá se před-

pokládat, že šlo skutečně o Újezd u 

Kasejovic. Zcela bezpečně se ho ovšem 

týká další zpráva z roku 1395, kdy na 

vsi „Újezdci u Kasejovic“ („Ugezdczy 

penes Kasseyowicz“) pojistil Petr Zmrzlík 

ze Svojšína věno své manželky Anny 

z Frymburka, která se později významně 

zapsala do dějin Kasejovic. 
 

 

  Mgr. Vladimír Červenka 
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Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 16 hod. 

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz 
 

 
 

NOVÉ KNIŽNÍ TITULY 
 

  James Patterson: Hra na schovávanou 
  Jude Deveraux: Za svitu měsíce 
  Steve Berry: Rukopis Karla Velikého 
  Franz Kurowski: Tankové bitvy 2. světové války 
  Nora Robertsová: Ohnivý soumrak 
  Terry Deary: Strašliví Egypťani 
  Tradiční patchwork 
  Vlaky a železnice 
 

Knihovna nově nabízí zapůjčení stolních her.  
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma.  

 

Matěj Kališ, Kasejovice 

Gabriela Bláhová, Kasejovice 

Amálie Kameníková, Kotouň 

Jarmila Kalbáčová, Újezd u Kasejovic 

Vlasta Skuhravá, Kasejovice 

Josef Vadlejch, Zahorčičky 

Stanislav Šefl, Kasejovice 

Vojtěch Arnošt, Dožice 

Jindřich Šimek, Oselce 

 

 

 

 

94 let  Josef SPOUR Mladý Smolivec 

92 let  Vlasta MAJEROVÁ Nová Ves 

90 let Helena ZAHRADNÍKOVÁ Chloumek 

89 let  Margit JANDOVÁ Oselce 

87 let Václav BLÁHA  Budislavice 

86 let Karel PEŠL Kasejovice 

85 let Marie LEDVINOVÁ Kasejovice 

  Vladislav KVĚTOŇ Starý Smolivec 

83 let Marie BEHENSKÁ Řesanice 

82 let Božena KOVÁŘOVÁ Kasejovice 

  Marie KLÁSKOVÁ Nová Ves 

81 let Božena ŠAMPALÍKOVÁ Kasejovice 

  Josef SKUHRAVÝ Starý Smolivec 

78 let Václav TALŮŽEK Životice 

76 let Marie STRAKOVÁ Mladý Smolivec 

  Anna HRACHOVCOVÁ Oselce 

75 let František MAŠEK Kasejovice 

  Helena FLANDEROVÁ  Kasejovice 

  Helena LEVÁ Dožice 

73 let Božena BREJCHOVÁ Kotouň 

  Růžena RAŠKOVÁ Oselce 

  Marie SEDLÁČKOVÁ  Mladý Smolivec 

72 let Josef HAVEL  Kladrubce 

  Václav BURDA Životice 

71 let Marie SÝKOROVÁ Oselce 

70 let  Marie HOLUBOVÁ Bezděkov 

  Anežka MYSLIVCOVÁ Mladý Smolivec 

  Marie KUGLOVÁ Starý Smolivec 

  Irena URBANOVÁ Zahorčičky 

  Helena BURDOVÁ Životice 

65 let Alena BRUNNEROVÁ Kasejovice 

  Stanislav SEDLÁČEK Kasejovice 

  Josef KREJNICKÝ Starý Smolivec 

  Markéta SKÝPALOVÁ Mladý Smolivec 

60 let Jiří ŠKVOR Podhůří 

  Zdeněk ŠILHAVÝ  Kasejovice 

  Vávlav ČÁP Kasejovice 

  Jaromír KLOZAR Újezd 

  Marie MATOUŠKOVÁ Starý Smolivec 

  Václav RADA  Bezděkov 

   

Dne 15. srpna uplynulo deset let,  

co nás opustila paní Jana Janová.  
 

Dne 15. září uplyne již dvacet tři let,  

kdy jsme se naposledy rozloučili  

s panem  Aloisem Janem. 

Vzpomíná dcera Věra Boušová s rodinou  

a finančního přispění PK je opravena místní komuni-

kace na pozemku p.č. 2596 v k.ú. Hradiště u Kasejovic 

a p.č. 736 v k.ú.  Zahorčičky.  

V lednu letošního roku podala obec Hradiště  žádost o dotace 

u Plzeňského kraje. Zastupitelstvo PK schválilo dne 10. břez-

na 2014 poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV PK-

Projekty obcí ve výši 220 000,- Kč na naši akci. Z rozpočtu 

obce byla vydána nemalá částka, aby mohla být opravena 

silnice v délce téměř 1 km. Po vyfrézování živičného krytu 

byly položeny dvě vrstvy asfaltového betonu. Při opravě byl 

také řešen dlouhodobý problém s dešťovou vodou z obecní 

komunikace. Voda způsobovala problémy obyvatelům nemo-

vitostí v blízkosti silnice. 

 Nový povrch také dostává komunikace III. třídy ve-

doucí ze Tchořovic do Bezděkova ve vlastnictví PK. Tuto 

komunikaci doslova ničí těžká doprava směřující do dře-

vozpracujícího podniku v Chanovicích.  

 Několik let se snažíme o omezení vjezdu těchto, ve 

většině případů přetížených aut. Toto se dosud nepodařilo 

s odkazem na zákon, podle kterého všichni mají právo silnici 

používat. Po několika jednání s představiteli PK z odboru 

dopravy jsme docílili toho, že silnice  III/2018 byla zařazena 

mezi přednostní úseky silnic, kde budou v r. 2014 provedeny 

dvouvrstvé nátěry vozovek. Řadu let oprava spočívala pouze 

v zalepení výtluk. Letos po opravě výtluk je prováděn celo-

plošný dvouvrstvý nátěr a zalévání spár a trhlin na vozovce 

speciální zálivkovou hmotou. Účelem je uzavření nevyhovu-

jícího povrchu vozovky, včetně zamezení zatékání vody do 

podloží. 

 Uživatelé této komunikace se tak po letech nepříjem-

ného cestování dočkají bezproblémové jízdy v tomto úseku. 

                                                     J. Ladmanová 

„Léta plynou, ale stesk po blízkém člověku zůstává“ 
 

Dne 20. srpna 2014 uplyne 10 let, kdy nás opustil  

pan Václav Průcha z Kasejovic. 

   Stále vzpomíná rodina 
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iž po desáté pořádali v sobotu 

před poutí ke sv. Markétě 

v Oselcích nohejbalový turnaj 

nazvaný „ Oselecké štěně“ a po deváté  

soutěž dětí ve skoku dalekém – „ Ose-

lecký klokánek“. Na výborně připrave-

ném hřišti u okálů se představilo osm 

trojic nohejbalistů a téměř čtyřicítka 

dětí ve čtyřech věkových kategoriích 

skákala do dálky. Pořadatele potěšilo, 

že domácí postavili v nohejbalu hned tři 

trojice a další ve složení Jára, Kovanda 

a Sluka reprezentovala Kotouň. Vítěz-

ství si po 28 sehraných utkáních, 

v systému „ každý s každým“ odnesla 

formace „Karel“, jmenovitě Ondřej 

Davídek, Jan Štrunc a Josef Žiška. Dru-

hé pořadí pak zaujali kotounští. Další 

domácí na medailové umístění nedo-

sáhli, ale předvedenou hrou rozhodně 

nezklamali početné diváky. Na závěr 

předal starosta Miloslav Cikán vítěz-

ným trojicím dárkové soupravy pěnivé-

ho moku a trička. Odměněn byl i nej-

starší hráč turnaje  Zdeněk Dovín (53 

let) a zástupkyně slabšího pohlaví, také 

domácí Andrea Šolcová. 

S vystupováním i fair play hrou všech 

družstev byli pořadatelé velice spokoje-

ni. Na vzorné organizaci mají zásluhy i 

členové místního Sboru dobrovolných 

hasičů.  

   Ve skoku dalekém soutěžili jako prv-

ní děti předškolního věku a absolventi 

1. třídy. Medaili, diplom a drobné dár-

ky si odnesli první tři, bonbonky 

„Klokánky“ pak dostali za bojovnost a 

snahu všichni. Nejvýše stál na stupních 

vítězů Tobias Růžička z Prahy 10, je-

den z táborníků u rybníka Pihovatý. 

Jeho výkon ve skoku z místa snožmo 

byl 145 cm. Úplným benjamínkem byla 

Veronika Marková z Plzně, ročník na-

rození 2011! Byla radost sledovat rodi-

če a prarodiče ve funkci trenérů a před-

skokanů. Ve starších kategoriích už 

skákala mládež s rozběhem. Mezi žáky 

2. a 3. tříd vyhrál Matěj Krofta z Prahy 

6 s výkonem 281 cm. Anička Machová 

z Prahy 4 ovládla kategorii čtvrťáků a 

páťáků (326 cm) a konečně mezi nej-

staršími (6. - 7. třídy) byla první mezi 

dívkami Anna Těhníková z Velkých 

Hamrů s 315 cm. Mezi chlapci pak 

táborník Martin Nocar z Prahy 10 

s absolutně nejdelším skokem, rovných 

400 cm.  

   Na začátek srpna připravili agilní 

pořadatelé ještě dvě tenisové soutěže. 

Ve dnech 1. – 3. srpna už 22. ročník 

turnaje rekreačních hráčů bez rozdílu 

věku a pohlaví „Oselce open“ a na so-

botu 9. srpna pak turnaj rodinných 

čtyřher. Hraje se na antukovém dvorci a 

pro vítěze jsou díky pochopení obecní-

ho úřadu opět připraveny hodnotné 

ceny. O výsledcích tenisových turnajů 

budeme psát v příštím čísle. 

Za pořadatele:  

PaedDr. Radovan Brož a Jiří Marek 

 

Vítězové - jediná žena, dříve narozený muž  

a pořadatelé 

Klokánek - na stupních vítězů 

iž III. ročník sportovního klání 

proběhl 5.7.2014 na dožickém 

hřišti. 

Příjemné teplé počasí a poměrně velká 

účast soutěžících a fanoušků provázela 

tradiční sportovní akci konanou v Doži-

cích u příležitosti výročí bývalé mega-

akce - Dožické traktoriády. Přihlášeno 

bylo 13 týmů, slavnostního nástupu se 

však zúčastnilo jen 9 družstev. Ani to 

však neubralo hlavním pořadatelkám, 

slečně A. Beránkové a A. Kovaříkové, 

na elánu při organizování celého turna-

je. 

 V 9 hodin, po úvodním nástupu 

a upřesnění pravidel, přišel na řadu 

první duel. Nikdo nikoho nešetřil. Ně-

kteří pojali hru jako příjemné zpestření 

sobotního dne, někteří se do zápasů 

vyloženě "obuli" s cílem dosáhnout 

mety nejvyšší. Nebyla nouze o hraniční 

zákroky na síti i základní čáře, nezřídka 

museli zasahovat rozhodčí. Napříč to-

mu každý zápas končil podáním rukou 

s blahopřáním vítězům. 

Postupně se do semifinále a finále pro-

bojovali ti nejlepší. Ku podivu více 

emocí přinesl boj o 3. místo mezi týmy 

"ČIČÍ PATROLA" a "ZH TÝM", o 

zlato se hrálo ve větším klidu. Vavříny 

si nakonec odneslo mužstvo 

"BOŽETĚCH", které svým nasazením 

a touhou po vítězství porazilo "OZZO 

TÝM 2". 

 Dobrou náladu na sportovišti 

podtrhla příjemná a ochotná obsluha u 

pípy a grilu z místního hostince U Sim-

či. A úsměv na rtech přítomných vy-

kouzlil i silný poryv větru, který se 

snažil převrátit a přesunout postavený 

stan na zcela jiné místo. 

Celkové pořadí III. ročníku dožického 

nohejbalu: 

1. Božetěch 
2. Ozzo Tým 2 
3. ZH Tým 
4. Čičí Patrola 
5. Bukkake 
6. Divočáci 
7. Penzisti 

8. Horníci 
9. Bazinga 
Veliký dík od pořadatelek patří sponzo-

rům turnaje: 

 Pila K&P František Konvář 
 Ing. Zbyněk Šťastný 
 Klub Na hřišti - Martin Baran 
 Obec Mladý Smolivec 
 SDH Dožice 
 

Turnaj končil kolem 6. hodiny večerní 

a mnoho z přítomných hráčů i přihlíže-

jících zamířilo přímo do dožické hospo-

dy. Tady se celý turnaj znovu a znovu 

probíral. Nejdůležitější však bylo, že 

zde v duchu fair play oslavovali vítězo-

vé i poražení. 
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 Pronajmu byt 2+kk v Kasejovicích, výměra 55 m2, plyno-

vé topení. Tel. 724 181 001. 

 Hledáme v Kasejovicích  dlouhodobý pronájem rodinné-

ho domku nebo domek k odkoupení formou nájmu.      

Tel: 776 064 534. 

 Pronajmu zařízený byt 3+1v Kasejovicích v bytovkách u 

hřiště. Možnost nastěhování od září 2014.  

     Info. na tel. 731 542 209. 

asejovická synagoga bude dne 7. 9. v 17 hod opět hostit 

každoroční festival pod názvem Hudba v synagogách 

plzeňského regionu. Tentokrát představí naši přední 

umělkyni, violistku Jitku Hosprovou, jednu z nejznámějších 

osobností naší mladé umělecké generace.  

 V jejím sólovém podání uslyšíme Bachovu Suitu, dále 

brilantní skladbu francouzského skladatele Vieuxtempse, na-

psanou k poctě legendárního houslisty N. Paganiniho. Drama-

turgickým obohacením je i kompozice soudobé české sklada-

telky Sylvie Bodorové, která umožní sólové viole meditativní 

projev. Umění Jitky Hosprové doplní v komorní souhře dva 

houslisté. Koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilí-

mec je již tradičním protagonistou festivalových koncertů, s 

Jitkou Hosprovou souzní i společně se svým synem, čerstvým 

absolventem AMU v Praze Liborem Vilímcem. V nevšední 

kombinaci dvou houslí s violou zazní energická Serenáda č. 2 

Bohuslava Martinů, zrovna tak výběr z Bachových Tříhlasých 

invencí, speciálně upravených pro zmíněné nástrojové obsa-

zení.  

 Tečkou programu pak bude efektní Passacaglia pro 

housle a violu od J. Halvorsena, zkomponovaná na téma ba-

rokního skladatele G. F. Händela. Koncertní program a účast 

výrazných interpretů slibuje i pro letošní koncert již 13letého 

festivalu mimořádný umělecký zážitek.  

TOSKÁNSKO, BENÁTSKO 
18. - 26. dubna 2015 

 

Program:  
Lago di Garda, Verona, Mantova, Montecatini  
Terme, Pisa, Lucca, Florencie, Siena, San Marino, Ra-
venna, Ferrara, Benátky 
Ubytování: dvojlůžkové pokoje 
Stravování: polopenze 
Cena: 13 590 Kč + cca 450 Kč (vstup do galerie Uffizzi)  
zahrnuje dopravu busem, průvodce, 8x nocleh, 8x 
polopenzi, pojištění léčebných výloh a storna 
 

Přihlášky do konce září u paní Štepánkové na tel. 
728 711 467. 

 


