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

Polánecké setkání rodáků na jedničku

„Princeznička na bále poztrácela korále…“ 
Sobotní odpoledne 9. července bylo jako 

stvořené pro dobrý skutek – pomoci 
princezně posbírat a znovu navléknout 
poztrácené korálky. Sluníčko se občas 
schovalo za dešťový mrak, ale vítr mraky 
vždy rozehnal. A tak jsme mohli v Bezděkově 

v pohádkové lipové aleji přivítat 122 dětí  
v doprovodu svých rodičů, prarodičů a 
známých. U vstupu do pohádkového světa na 
děti čekala princeznička, od které dostaly 
hrací kartu. Za každý splněný úkol získaly 
jeden ztracený korálek. Na dvanácti 

stanovištích se děti setkaly s vílami, motýlem 
Emanuelem a Makovou panenkou, včelkou 
Májou a koníkem Hopem. U loupežníků 
střílely na terče a Sněhurce pomáhaly s 
velkým prádlem. 
                           (dokončení na straně 5)

Pan ing. František Sedlák s kasejovickými kolchozníky

Dne 23. července 2016 se uskutečnilo 
setkání rodáků, občanů a přátel malé 

vísky Polánky u Kasejovic.
Nápad udělat sraz rodáků  byl vznesen 

mezi chlapy u piva na "Valné hromadě 
hasičů" panem Josefem Faměrou  a 
postupně si ho všichni poláňáci začali brát k 
srdci a začali akci připravovat.

Co vše to obnáší, ví naši předchůdci  ze 
sousedních obcí  Nezdřeva, Újezda a 
Chloumka.

Všichni začali pátrat v paměti po těch, 
kteří se zde narodili a odstěhovali, aby bylo 
možné všechny rodáky kontaktovat.

Paní Faměrová a Pohanková neodbytně 
trvaly na tom, aby  všichni místní i přespolní 
prohledali svá alba rodinných fotografii. 
Díky tomu se povedlo nashromáždit  
opravdové poklady. Členové SDH  a všichni 
chlapi spojili síly duševní a především 
fyzické a opravili vše možné i nemožné. 
Bývalá "Vokurkovna"prošla celkovou 
rekonstrukcí a dostala nový kabát. Na jaře 
prořezali lípy okolo kapličky a požární 
nádrže. Poté následovaly terénní úpravy a 
založení nových trávníků. Na polánské návsi 
byl postaven pomník padlým z 1. světové 
války, který zhotovil pan Roman Kovář, 
místní rodák. Desku vypracovali na Kovu 
Kasejovice. Děkujeme.

 V rámci plánovaného setkání rodáků se 
také chystala publikace o Polánce, které 
věnovali mnoho času: 

                   (dokončení na straně 3)
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Usnesení zasedání Rady města
 Kasejovice ze dne 25.7. 2016

Rada města Kasejovice schvaluje mj:

ź žádost Základní školy Kasejovice o 
čerpání investičního fondu ve výši cca  
60 000 Kč na vymalování části školy

ź p ř i d ě l e n í  z a k á z k y  „ I n s t a l a c e 
termostatické regulace a hydraulického 
vyrovnání otopného systému v objektu 
Mateřské školy v Kasejovicích“ firmě 
Instalatérství – topenářství Milan 
Hrachovec, Kasejovice

Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města

 Kasejovice ze dne 8.6. 2016

V polovině měsíce června byla 
městem Kasejovice provedena 

oprava druhé části místní komunikace 
Řesanice – Kotouň o celkové ploše 2 400 
m². V souvislosti s těmito pracemi byla v 
Kasejovicích opravena část komunikace 
vedoucí k bytovkám v úseku u řadových 
garáží o celkové ploše 600 m². 
 Oprava první části komunikace 
Řesanice – Kotouň byla uskutečněna před 
několika lety. Na opravu její druhé části 
žádalo město Kasejovice opakovaně o 
dotaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
méně významnou komunikaci, která není 
napojena na vyšší třídu jiné komunikace, 
se městu dotaci nepodařilo získat. 

Vlastní asfaltaci komunikace 
Řesan ice  –  Ko touň  p ředcháze lo 
odstranění náletových dřevin, které 
provedli pracovníci města, a oprava 
propustků tak, aby komunikace byla 
řádně odvodněna. Oprava komunikace 
Řesanice – Kotouň si vyžádala celkové 
n á k l a d y  1  0 2 5  2 3 5  K č .  O p r a v a 
kasejovické komunikace vedoucí k 
bytovkám si vyžádala náklady 244 803 
Kč .  Doufe jme ,  že  obě  opravené 
komunikace budou dobře sloužit svým 
uživatelům. 

Marie Čápová, 
starostka města Kasejovice

Město opravilo místní komunikace

Město Kasejovice 
a Český svaz chovatelů 
v Kasejovicích pořádá 
v sobotu 24. září 2016 

od 15 hodin  v areálu chovatelů

1. POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU

K tanci a poslechu hraje 
Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí 
bude akce uvnitř výstavní haly 

Vstupné 50,- Kč
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Polánecké setkání rodáků na jedničku
Zastupitelstvo města Kasejovice 
projednalo:
ź závěrečný účet města Kasejovice   

k 31.12.2015 a vyjadřuje souhlas   
s celoročním hospodařením a to bez 
v ý h r a d .  Z á r o v e ň  s c h v a k u j e   
s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření auditorem a na základě 
doporučení finančního výboru účetní 
závěrku za rok 2015. Zároveň 
r o z h o d l o  p ř e v é s t  v ý s l e d e k 
hospodaření ve výši 4 199 287,17 Kč 
na  syntetický účet  „Výsledek 
hospodaření předcházejících účetních 
období“. Schvaluje inventarizaci 
majetku města k 31.12.2015.

Schvaluje: 
ź prodej pozemku parc.č. 503/1 v k.ú. 

Kasejovice o výměře 789 m2 (dle GP 
č.575-162/2013) --------- za cenu 
120Kč/m2 + DPH (dle  platné 
legislativy) + úhradu všech poplatků 
spojených s prodejem a s tím, že  s 
kupujícími bude uzavřena  „Smlouva 
o smlouvě budoucí kupní smlouvě“ a 
za podmínek, které byly schváleny 
zastupitelstvem obce dne 25.9.1997

ź zajištění požární ochrany obci 
Životice, včetně dodatku č. 1 ke 
zřizovací listině JSDH Kasejovice a 
Smlouvu o sdružení finančních 
prostředků  

ź poskytnutí individuální dotace ve výši 
70 000 Kč Českém svazu chovatelů 
Kasejovice na opravu podlah v areálu 
chovatelů  a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Kasejovice

ź poskytnutí finanční dotace ve výši  
69 700 Kč TJ Sokol Kasejovice   
z Programu podpory neziskových 
organizací na rok 2016,  z toho   
67 200 Kč kategorie A – Podpora práce 
s dětmi a mládeží a 2 500 Kč kategorie 
B uspořádání oslavy dne dětí a 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Města Kasejovice

Klub stolního tenisu děkuje Městu 
Kasejovice a Sokolu Kasejovice, 
kteří přispěli na koupi nových stolů 
na stolní tenis. Toto nové vybavení 
poslouží nejen stávajícím členům 
klubu, ale též zájemcům o tento 
sport z řad dětí, které budou moci již 
od října navštěvovat kroužek 
stolního tenisu a zlepšovat si tak 
svoji fyzičku.
 
 Za klub stolního tenisu trenér
                     Luboš Štěpánek

oncem května tohoto roku jako Kkaždoročně navštívila Kasejovice 
hodnotitelská komise Vesnice roku. 

Kasejovice nejsou v tomto přátelském 
klání obcí nováčky, na svém kontě mají už 
nejeden úspěch. V minulém roce získaly 
modrou stuhu za společenský život, o dva 
roky dříve se umístily na třetím místě  
v celorepublikovém měřítku s klipem 
Kasejovice očima vědce. Bílá stuha za 
práci s mládeží byla udělena roku 2011.  
A ocenění nejvyšší - Vesnice roku 
Plzeňského kraje - Kasejovice získaly  
v roce 2006. 

V letošním roce byla oceněna místní 
knihovna za moderní knihovnické a 
informační služby. Komise ocenila též 
vedlejší činnosti knihovny, např. práci  
s dětmi - kroužek společenských her, 
příměstský tábor, Noc s Andersenem, 
Vánoční spaní v knihovně, Tříkrálová 
sbírka či organizování dalších kulturních 
akcí.   Dana Matějovská

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 

             (dokončení ze strany 1)
Milena Juráčková  přepisováním 

kroniky a úpravou mnoha dokumentů, 
Miluš Pohanková a Mgr. Vladimír 
Červenka bádáním v archivech, sbíráním 
materiálů, hledáním v matrikách i 
samotným psaním; Jaroslava Tesařová, 
která provedla jazykové korektury; Ilona 
Sudová, která pomáhala dohledávat   
v matrikách, Kateřina Šampalíková, ta 
fotografovala Polánku současnou a Dana 
Matějovská, která  s použitím nádherných 
kreseb Stanislava Hrbka šitých na míru 
zhotovila sazbu knihy. Pro potěchu oka 
rodáků pak vznikly také krásné tematické 
ko láže ,  k te ré  zdobí  po láneckou 
společenskou místnost  a které společnými 
silami v neskutečném chvatu zhotovily  
Dana Matějovská a Iveta Červenková 
,která pak následně zpracovala  fotografie 
do prezentace na promítání v den D.

Krátce před srazem vrcholily přípravy - 
poslední úpravy prostor, porady ohledně 
organizace… Všichni místní pracovali   
v každé volné chvíli a výsledkem byla 
vzorně upravená a uklizená ves. A mohlo 
se začít…

Na sraz přijeli téměř všichni rodáci se 
svými rodinami a přišlo i mnoho přátel   
z okolí.  

Setkání rodáků zahájil Jindřich 
Pohanka a po něm se ujala slova paní 
starostka ing. Marie Čápová, která 
přítomné uvítala krásným a upřímným 
projevem. Za polánecké rodáky hovořil 
Ing. František Sedlák. Svoji řeč pojal vážně 
i nevážně. Připomněl historii obce i 
humorné historky ze života celé vesničky 
za jeho mládí. Poté přišlo na řadu pěvecké 
vystoupení souboru  děvčat  s národními 
zpěvy a  sólo na flétnu, které přednesla 
Michalka Novotná. Po tomto úvodu se 
přítomní přesunuli k pergole a výčepu, kde 
bylo připraveno příjemné posezení pod 
stany, pro případ deště i palčivého sluníčka 
a také taneční parket.

Ten zprvu využili členové Osvětového 
retro divadla Orel Kasejovice ke svému 
vystoupení. To zavedlo přítomné zprvu do 
doby před cca 100 lety, kdy v polánecké 
hospodě  os l avova l i  vzn ik  nové 
československé republiky. V tomto 
přímém přenosu z minulosti se diváci 
dozvěděli nejen oficiální události, ale také 
zajímavosti a klepy z Polánky i okolí, o 
kterých se pánové bavili u piva v hospodě 
U Tesařů. A to až do 50. let 20. století, kdy 
všichni svorně nadávali na měnovou 
reformu. Povídání bylo proloženo 
scénkami - jako první se vetřel pojišťovák, 
jak už to tak bývá, vychvaloval své 
produkty a nakonec sjednal lehkovážné 

moderátorce pojištění manželství. V dalším 
vstupu diváci viděli prvorepublikové 
námluvy… Madam z města se zhlédla  
v životě na vsi a bylo jí úplně jedno, že ji 
pan tatík nechce. Inu, dominantní osoby si 
vždycky prosadí svou… Ve scénce ze 40. 
let se diváci mohli vžít do pocitů sedláka, 
kterému do pole, kde oral, spadla německá 
stíhačka. No a celou trachtaci zakončila 
krásná budovatelská scénka. Rázná paní 
skupinářka rozdělujíc práci - tu sběr 
mandelinky, tu jednocení řepy či obracení 
sena ,  byla  ohodnocena  vese lým  
potleskem. Diváci si dané situace krásně 
vychutnali a mnohým ukápla slzička dojetí.

Během celého odpoledne i večera bylo 
skvěle zajištěno občerstvení. Menu 
nabízelo několik chodů které navařily a 
napekly ženy na Agro. Gurmánským 
lákadlem bylo grilované maso, o které se 
staral pan Jiří Vocelka. Pánové se ujali 
točení piva, podávala se klasika, ale také 
místní pivní specialita - Polánecký 
polehoun, pro tuto příležitost speciálně 
uvařená.

 Návštěvníkům se nabízela možnost 
projet se po okolí bričkou s koňmi a 
pokochat se krajinou. Za tuto službu 
děku jeme  p .  Vo j t ěchu  Šo lov i  a   
p. F. Chaloupkovi.

Celé odpoledne diváky decentně bavili 
a hráli k tanci a poslechu hudebníci   
z Ungrovanky.

V pozdním odpoledni pak rozestavěli 
aparaturu všemi mladými očekávaní bratři 
Říhové, synové rodáka Jiřího Říhy. 
Skupina Anča Band zvedla ze židlí a 
roztančila a rozjásala naprosto všechny. 
Pak předala žezlo pánům z Minimaxu, 
kteří hráli do té doby, než  všechny 
rozehnal déšť , ale i to bylo milosrdné, snad 
nám všem pomohli všichni naši milí tam 
nahoře v nebi.

Děkujeme všem rodákům a přátelům, 
kteří se akce zúčastnili za vytvoření úžasné 
atmosféry, doufáme, že se jim u nás líbilo. 
Je to pro nás nezapomenutelné a 
zavazující.

Mnoho díků patří p. Marii Faměrové a 
Petře Fialové,  které organizovaly 
občerstvení, JUDr. Karlu Horákovi a týmu 
poláneckých žen - M. Juráčkové, D. 
Novotné,   I . 
Červenkové, M. Vocelkové, M. Vocelkové, 
K. Šampalíkové, J. Boušové, T. Skuhravé, 
Michaele  a  Monice  Juráčkovým. 
Děkujeme všem, kteří se v kuchyni a   
v baru o všechny starali „jako doma“. 
Poděkování patří také pánům, kteří rádi 
zachází s pípou. Jmenovitě to byli   
T. Skuhravý, M. Fiala, M. Juráček,   
L. Bouše, M. Šampalík, J. Přeslička,   
J. Pužej, F. Sedlák a jiní. Pivo teklo 
proudem. Ve vedlejším okně točili   
P.  Hrbek, L.  Česká a J.  Pohanka 
P o l á n e c k é h o  p o l e h o u n a .  V š e m 
jmenovaným i nejmenovaným patří veliké 
poděkování.

Děkujeme též sponzorům, kterými 
byli: Plzeňský kraj, Město Kasejovice, 
Sporknet  Blatná  s.r.o.,  Agrochov 
Kasejovice-Smolivec, Pěstitelská pálenice 
Polánka, Interiors Kasejovice, Rabit a.s., 
Maso Brejcha,  ZEO Trade,  Kovo 
Kasejovice, Josef Vocelka, LEIHMANN 
Group, Roman Kovář, Jindřich Pohanka, 
Josef Faměra, Petr Hrbek, Martin Škyrta,  
Dana Jakubčíková a Slezákovi.

Někdy příště  na shledanou se těší SDH 
Polánka a všichni polánečtí.                   

          Miloslava Pohanková

Kasejovice získaly 
další ocenění

v soutěži 
Vesnice roku

Město Kasejovice pořádá 

zájezd na Země živitelku
v pátek 26. srpna 2016

Odjezd v 7.30 hod. 
z kasejovického náměs�

Doprava 130 Kč
Závazné přihlášky u paní Jakubčíkové

v prodejně Drogerie Kasejovice.
Info na tel. 602 429 346.
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Usnesení zasedání Rady města
 Kasejovice ze dne 25.7. 2016

Rada města Kasejovice schvaluje mj:

ź žádost Základní školy Kasejovice o 
čerpání investičního fondu ve výši cca  
60 000 Kč na vymalování části školy

ź p ř i d ě l e n í  z a k á z k y  „ I n s t a l a c e 
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Mateřské školy v Kasejovicích“ firmě 
Instalatérství – topenářství Milan 
Hrachovec, Kasejovice

Usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva města

 Kasejovice ze dne 8.6. 2016

V polovině měsíce června byla 
městem Kasejovice provedena 

oprava druhé části místní komunikace 
Řesanice – Kotouň o celkové ploše 2 400 
m². V souvislosti s těmito pracemi byla v 
Kasejovicích opravena část komunikace 
vedoucí k bytovkám v úseku u řadových 
garáží o celkové ploše 600 m². 
 Oprava první části komunikace 
Řesanice – Kotouň byla uskutečněna před 
několika lety. Na opravu její druhé části 
žádalo město Kasejovice opakovaně o 
dotaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
méně významnou komunikaci, která není 
napojena na vyšší třídu jiné komunikace, 
se městu dotaci nepodařilo získat. 

Vlastní asfaltaci komunikace 
Řesan ice  –  Ko touň  p ředcháze lo 
odstranění náletových dřevin, které 
provedli pracovníci města, a oprava 
propustků tak, aby komunikace byla 
řádně odvodněna. Oprava komunikace 
Řesanice – Kotouň si vyžádala celkové 
n á k l a d y  1  0 2 5  2 3 5  K č .  O p r a v a 
kasejovické komunikace vedoucí k 
bytovkám si vyžádala náklady 244 803 
Kč .  Doufe jme ,  že  obě  opravené 
komunikace budou dobře sloužit svým 
uživatelům. 

Marie Čápová, 
starostka města Kasejovice

Město opravilo místní komunikace

Město Kasejovice 
a Český svaz chovatelů 
v Kasejovicích pořádá 
v sobotu 24. září 2016 

od 15 hodin  v areálu chovatelů

1. POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU

K tanci a poslechu hraje 
Malá muzika Nauše Pepíka 

V případě nepříznivého počasí 
bude akce uvnitř výstavní haly 
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Polánecké setkání rodáků na jedničku
Zastupitelstvo města Kasejovice 
projednalo:
ź závěrečný účet města Kasejovice   

k 31.12.2015 a vyjadřuje souhlas   
s celoročním hospodařením a to bez 
v ý h r a d .  Z á r o v e ň  s c h v a k u j e   
s vědomím výsledku přezkoumání 
hospodaření auditorem a na základě 
doporučení finančního výboru účetní 
závěrku za rok 2015. Zároveň 
r o z h o d l o  p ř e v é s t  v ý s l e d e k 
hospodaření ve výši 4 199 287,17 Kč 
na  syntetický účet  „Výsledek 
hospodaření předcházejících účetních 
období“. Schvaluje inventarizaci 
majetku města k 31.12.2015.

Schvaluje: 
ź prodej pozemku parc.č. 503/1 v k.ú. 

Kasejovice o výměře 789 m2 (dle GP 
č.575-162/2013) --------- za cenu 
120Kč/m2 + DPH (dle  platné 
legislativy) + úhradu všech poplatků 
spojených s prodejem a s tím, že  s 
kupujícími bude uzavřena  „Smlouva 
o smlouvě budoucí kupní smlouvě“ a 
za podmínek, které byly schváleny 
zastupitelstvem obce dne 25.9.1997

ź zajištění požární ochrany obci 
Životice, včetně dodatku č. 1 ke 
zřizovací listině JSDH Kasejovice a 
Smlouvu o sdružení finančních 
prostředků  

ź poskytnutí individuální dotace ve výši 
70 000 Kč Českém svazu chovatelů 
Kasejovice na opravu podlah v areálu 
chovatelů  a veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Kasejovice

ź poskytnutí finanční dotace ve výši  
69 700 Kč TJ Sokol Kasejovice   
z Programu podpory neziskových 
organizací na rok 2016,  z toho   
67 200 Kč kategorie A – Podpora práce 
s dětmi a mládeží a 2 500 Kč kategorie 
B uspořádání oslavy dne dětí a 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Města Kasejovice

Klub stolního tenisu děkuje Městu 
Kasejovice a Sokolu Kasejovice, 
kteří přispěli na koupi nových stolů 
na stolní tenis. Toto nové vybavení 
poslouží nejen stávajícím členům 
klubu, ale též zájemcům o tento 
sport z řad dětí, které budou moci již 
od října navštěvovat kroužek 
stolního tenisu a zlepšovat si tak 
svoji fyzičku.
 
 Za klub stolního tenisu trenér
                     Luboš Štěpánek

oncem května tohoto roku jako Kkaždoročně navštívila Kasejovice 
hodnotitelská komise Vesnice roku. 

Kasejovice nejsou v tomto přátelském 
klání obcí nováčky, na svém kontě mají už 
nejeden úspěch. V minulém roce získaly 
modrou stuhu za společenský život, o dva 
roky dříve se umístily na třetím místě  
v celorepublikovém měřítku s klipem 
Kasejovice očima vědce. Bílá stuha za 
práci s mládeží byla udělena roku 2011.  
A ocenění nejvyšší - Vesnice roku 
Plzeňského kraje - Kasejovice získaly  
v roce 2006. 

V letošním roce byla oceněna místní 
knihovna za moderní knihovnické a 
informační služby. Komise ocenila též 
vedlejší činnosti knihovny, např. práci  
s dětmi - kroužek společenských her, 
příměstský tábor, Noc s Andersenem, 
Vánoční spaní v knihovně, Tříkrálová 
sbírka či organizování dalších kulturních 
akcí.   Dana Matějovská

MASÁŽE V DPS
- sportovní, rekondiční

Objednávka na tel. čísle 
723 38 77 48 

             (dokončení ze strany 1)
Milena Juráčková  přepisováním 

kroniky a úpravou mnoha dokumentů, 
Miluš Pohanková a Mgr. Vladimír 
Červenka bádáním v archivech, sbíráním 
materiálů, hledáním v matrikách i 
samotným psaním; Jaroslava Tesařová, 
která provedla jazykové korektury; Ilona 
Sudová, která pomáhala dohledávat   
v matrikách, Kateřina Šampalíková, ta 
fotografovala Polánku současnou a Dana 
Matějovská, která  s použitím nádherných 
kreseb Stanislava Hrbka šitých na míru 
zhotovila sazbu knihy. Pro potěchu oka 
rodáků pak vznikly také krásné tematické 
ko láže ,  k te ré  zdobí  po láneckou 
společenskou místnost  a které společnými 
silami v neskutečném chvatu zhotovily  
Dana Matějovská a Iveta Červenková 
,která pak následně zpracovala  fotografie 
do prezentace na promítání v den D.

Krátce před srazem vrcholily přípravy - 
poslední úpravy prostor, porady ohledně 
organizace… Všichni místní pracovali   
v každé volné chvíli a výsledkem byla 
vzorně upravená a uklizená ves. A mohlo 
se začít…

Na sraz přijeli téměř všichni rodáci se 
svými rodinami a přišlo i mnoho přátel   
z okolí.  

Setkání rodáků zahájil Jindřich 
Pohanka a po něm se ujala slova paní 
starostka ing. Marie Čápová, která 
přítomné uvítala krásným a upřímným 
projevem. Za polánecké rodáky hovořil 
Ing. František Sedlák. Svoji řeč pojal vážně 
i nevážně. Připomněl historii obce i 
humorné historky ze života celé vesničky 
za jeho mládí. Poté přišlo na řadu pěvecké 
vystoupení souboru  děvčat  s národními 
zpěvy a  sólo na flétnu, které přednesla 
Michalka Novotná. Po tomto úvodu se 
přítomní přesunuli k pergole a výčepu, kde 
bylo připraveno příjemné posezení pod 
stany, pro případ deště i palčivého sluníčka 
a také taneční parket.

Ten zprvu využili členové Osvětového 
retro divadla Orel Kasejovice ke svému 
vystoupení. To zavedlo přítomné zprvu do 
doby před cca 100 lety, kdy v polánecké 
hospodě  os l avova l i  vzn ik  nové 
československé republiky. V tomto 
přímém přenosu z minulosti se diváci 
dozvěděli nejen oficiální události, ale také 
zajímavosti a klepy z Polánky i okolí, o 
kterých se pánové bavili u piva v hospodě 
U Tesařů. A to až do 50. let 20. století, kdy 
všichni svorně nadávali na měnovou 
reformu. Povídání bylo proloženo 
scénkami - jako první se vetřel pojišťovák, 
jak už to tak bývá, vychvaloval své 
produkty a nakonec sjednal lehkovážné 

moderátorce pojištění manželství. V dalším 
vstupu diváci viděli prvorepublikové 
námluvy… Madam z města se zhlédla  
v životě na vsi a bylo jí úplně jedno, že ji 
pan tatík nechce. Inu, dominantní osoby si 
vždycky prosadí svou… Ve scénce ze 40. 
let se diváci mohli vžít do pocitů sedláka, 
kterému do pole, kde oral, spadla německá 
stíhačka. No a celou trachtaci zakončila 
krásná budovatelská scénka. Rázná paní 
skupinářka rozdělujíc práci - tu sběr 
mandelinky, tu jednocení řepy či obracení 
sena ,  byla  ohodnocena  vese lým  
potleskem. Diváci si dané situace krásně 
vychutnali a mnohým ukápla slzička dojetí.

Během celého odpoledne i večera bylo 
skvěle zajištěno občerstvení. Menu 
nabízelo několik chodů které navařily a 
napekly ženy na Agro. Gurmánským 
lákadlem bylo grilované maso, o které se 
staral pan Jiří Vocelka. Pánové se ujali 
točení piva, podávala se klasika, ale také 
místní pivní specialita - Polánecký 
polehoun, pro tuto příležitost speciálně 
uvařená.

 Návštěvníkům se nabízela možnost 
projet se po okolí bričkou s koňmi a 
pokochat se krajinou. Za tuto službu 
děku jeme  p .  Vo j t ěchu  Šo lov i  a   
p. F. Chaloupkovi.

Celé odpoledne diváky decentně bavili 
a hráli k tanci a poslechu hudebníci   
z Ungrovanky.

V pozdním odpoledni pak rozestavěli 
aparaturu všemi mladými očekávaní bratři 
Říhové, synové rodáka Jiřího Říhy. 
Skupina Anča Band zvedla ze židlí a 
roztančila a rozjásala naprosto všechny. 
Pak předala žezlo pánům z Minimaxu, 
kteří hráli do té doby, než  všechny 
rozehnal déšť , ale i to bylo milosrdné, snad 
nám všem pomohli všichni naši milí tam 
nahoře v nebi.

Děkujeme všem rodákům a přátelům, 
kteří se akce zúčastnili za vytvoření úžasné 
atmosféry, doufáme, že se jim u nás líbilo. 
Je to pro nás nezapomenutelné a 
zavazující.

Mnoho díků patří p. Marii Faměrové a 
Petře Fialové,  které organizovaly 
občerstvení, JUDr. Karlu Horákovi a týmu 
poláneckých žen - M. Juráčkové, D. 
Novotné,   I . 
Červenkové, M. Vocelkové, M. Vocelkové, 
K. Šampalíkové, J. Boušové, T. Skuhravé, 
Michaele  a  Monice  Juráčkovým. 
Děkujeme všem, kteří se v kuchyni a   
v baru o všechny starali „jako doma“. 
Poděkování patří také pánům, kteří rádi 
zachází s pípou. Jmenovitě to byli   
T. Skuhravý, M. Fiala, M. Juráček,   
L. Bouše, M. Šampalík, J. Přeslička,   
J. Pužej, F. Sedlák a jiní. Pivo teklo 
proudem. Ve vedlejším okně točili   
P.  Hrbek, L.  Česká a J.  Pohanka 
P o l á n e c k é h o  p o l e h o u n a .  V š e m 
jmenovaným i nejmenovaným patří veliké 
poděkování.

Děkujeme též sponzorům, kterými 
byli: Plzeňský kraj, Město Kasejovice, 
Sporknet  Blatná  s.r.o.,  Agrochov 
Kasejovice-Smolivec, Pěstitelská pálenice 
Polánka, Interiors Kasejovice, Rabit a.s., 
Maso Brejcha,  ZEO Trade,  Kovo 
Kasejovice, Josef Vocelka, LEIHMANN 
Group, Roman Kovář, Jindřich Pohanka, 
Josef Faměra, Petr Hrbek, Martin Škyrta,  
Dana Jakubčíková a Slezákovi.

Někdy příště  na shledanou se těší SDH 
Polánka a všichni polánečtí.                   

          Miloslava Pohanková

Kasejovice získaly 
další ocenění

v soutěži 
Vesnice roku

Město Kasejovice pořádá 

zájezd na Země živitelku
v pátek 26. srpna 2016

Odjezd v 7.30 hod. 
z kasejovického náměs�

Doprava 130 Kč
Závazné přihlášky u paní Jakubčíkové

v prodejně Drogerie Kasejovice.
Info na tel. 602 429 346.



etošním pořadatelem okrskového cvičení byl Mladý Smolivec. Akci svolali Lsmolivečtí hasiči na 25. 6. 2016 a u té příležitosti proběhl po skončení i 
Memoriál Františka Šlajse, letos již třetí ročník. Protože uplynulo již celých 

čtyřicet let od vítězství mladosmoliveckých hasičů – dorostenců v národním kole 
soutěže požárních družstev v Plzni, celé oslavy se nesly v tomto duchu. Okrskového 
cvičení se účastnily všechny sbory okrsku a to kategorie muži, ženy i děti. V mužích 
zvítězilo SDH Mladý Smolivec, v ženách SDH Mladý Smolivec a v dětské kategorii 
SDH Mladý Smolivec. Takže se Mladému Smolivci celkem dařilo.

Celkové pořadí okrskové cvičení:

  Pořadí   Muži               Ženy                       Děti
  1.        Mladý Smolivec              Mladý Smolivec              Mladý Smolivec
  2.             Budislavice                        Dožice                            Radošice
  3.                        Dožice                         Dožice I
  4.              Radošice                           Dožice II
  5.         Starý Smolivec

Memoriálu se zúčastnilo deset družstev z našeho okolí. Pořadatelé letos disciplínu pitný 
režim opět vylepšili a soutěžící dostali brčka. Zvítězil Přešín v mužích i ženách a Mladý 
Smolivec skončil v obou kategoriích na třetím místě. Budislavice zase válely tím, že si 
při disciplíně pitný režim zahrály karty. Ty opravdu pojaly memoriál v duchu, v jakém 
byl vymyšlen – „has, jak umíš “. Počasí trošku laškovalo, ale akce se zdařila a to je 
určitě dobře. Dík patří všem, který připravovali, soutěžili a obsluhovali.      Eva Kubová

Celkové pořadí Memoriálu Františka Šlajse

   Pořadí      Muži    Ženy
   1.      Přešín   Přešín
   2.     Sedliště  Borovno
   3.     Mladý Smolivec  Mladý Smolivec
   4.     Starý Smolivec
   5.    Radošice
   6.              Metly
   7. Budislavice

ako každý rok, tak i ten letošní, patřil první prázdninový den již třetímu ročníku cyklistického závodu. Závodu se zúčastnilo Jpouze 31 závodníků, což je o polovinu méně, než minulý rok. Závodníci byli rozděleni do kategorií, které jsou každý rok 
stejné. Samozřejmě byl podle kategorií určený úsek cyklostezky. Pro všechny závodníky, ale i fanoušky, bylo připraveno 

občerstvení v podobě klobásy nebo utopence, piva a nealko nápojů za symbolické ceny. Pro nejmenší byly připraveny sladkosti   
v podobě kyselých žvýkaček, pendreků a lízátek. Mikrofon si vzala opět na starost Veronika Kubová, která prováděla celým 
odpolednem. Oficiálními sponzory byly: Obec Mladý Smolivec – pořadatel, hlavní sponzor, Blatservis – prodejce kol značky 
Author a Spedica, s. r. o..

Umístění podle kategorií:
Děti do 6 let:  1. Blank Danny,  2. Černý Filip, 3. Blanková Tilly
Děti – 1. – 2. třída: 1. Blanková Sally, 2. Kobza Patrik, 3. Krejčí Kuba
Děti – 3. – 5. třída: 1. Voříšek Štěpán, 2. Krejčová Veronika, 3. Blank Sasha
Ženy 15 – 60 let:  1. Nesvedová Michaela, 2. Krejčová Michaela, 3. Stupková  Petra
Muži 15 – 60 let:  1. Kub Petr, 2. Krejčí Michal, 3. Ištok Rostislav 
Muži a ženy nad 50 let: 1. Šimeček Milan, 2. Matoušek František, 3. Pištorová Magda 

Zúčastnila jsem se závodu již třetím rokem a nebylo to pro mě jednoduché, protože jsem obhajovala první místo   
z minulých let. Loni se mi to povedlo, tak letos by to mohl být zlatý hattrick. Počasí bylo opět krásné, za to můžeme být rádi, ale pro 
závodníka to není nic příjemného, když pořádně svítí sluníčko. Ještě když ty kopce na cyklostezce jsou takové, jaké jsou. Závod to 
byl vyrovnaný, v kategorii mužů se bojovalo o 2. místo ještě několik metrů před cílem. Řekla bych, že se závod opět vydařil, i když 
účast oproti minulému roku klesla o polovinu. Důležité je, že se nikomu nic nestalo, což se v minulých ročnících říct nedalo. 

Závodníci byli odměněni krásnými cenami a medailemi od sponzorů. Během celého závodu probíhala také soutěž   
v malování obrázků na asfalt. Všechny děti se dočkaly odměny za svůj obrázek. Na závěr bych poděkovala všem organizátorům, 
sponzorům, závodníkům a fanouškům. Teď už zbývá jen se těšit na další ročník.                        Michaela Nesvedová

ako každý rok, již 10 let, proběhl na Jprvní červencový svátek 5. 7. 2016 
Den dětí ve Starém Smolivci na 

fotbalovém hřišti. Děti soutěžily v šesti 
sportovně dovednostních soutěžích. 
Skok v pytlích, běh, jízda zručnosti na 
kole, kop na bránu, hod na plechovky a 
nově opičí dráha. Jako pořadatelé se 
zapojili zástupci Obce Mladý Smolivec, 
SDH Starý Smolivec, TJ Starý Smolivec 
a nově i nejen s dopravou vody zástupci 
SDH Mladý Smolivec. Dětem opékal 
Karel Boušů klobásy a Drahuška 
Kabátníků točila limču. Děti dostaly i 
nanuky a samozřejmě nechyběly balíčky 
s překvapením. K tomu si ještě každé 
soutěžící dítko mohlo vyhrát zlatou, 
stříbrnou anebo bronzovou medaili. Vše 
by se neobešlo bez dobrovolné práce 
n a š i c h  p o ř a d a t e l ů  a  z a j i s t é  i 
sponzorských darů. Věcné dary poskytly: 
Ivana Marková, Marie Křížová a Pila 
K&P, s.r.o., finanční prostředky poskytli: 
Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., 
SDH Mladý Smolivec, Starý Smolivec, 
Radošice, Budislavice, Dožice, MS Stráž 
Mladý Smolivec, TJ Starý Smolivec, 
Milan Pojer, Stanislav Krejčík, Pavel 
Panýrek, Karel Nesveda, Miroslav 
Dražan, Petr Kub, Václava Fialová a Jan 
Spour. Odměnou pro všechny pořadatele 
a sponzory byly spokojené tváře dětiček 
a krásná účast, protože letošního ročníku 
se účastnilo 92 dětí.

                   Eva Kubová

Den dětí 
aneb začátek prázdnin

Již mnoho let začíná v Nezdřevě 
skutečné léto až startem proslulé 
cyklistické akce Tour de Oblouk. 

Tehdy se sejdou z různých i vzdálených 
míst letití přátelé, jež sblížila projížďka 
rozmanitou krajinou zpestřená řadou 
občerstvovacích stanic. Když se před 
hospodou shromáždí množství bicyklů a 
jejich majitelů a v 10.30 vyrazí peloton 
(letos téměř šedesátičlenný) na cestu, je to 
známka toho, že léto doopravdy začalo.

Jako častokrát i letos se konal Oblouk 
ve stejný den (v sobotu 2. 7.), kdy 
startovala slavnější Tour de France. 
Skončil pochopitelně podstatně dřív a s 

méně pády, s méně odřeninami a defekty 
a bez zlomenin. Jelo se za příznivého 
počasí a jako vždy v dobré pohodě tou 
klasickou trasou, na níž se všichni těší na 
přívětivou pozdyňskou hospodu. V 
letošním roce jsme se v některých úsecích 
vyhnuli silnici a jeli po pěkných polních 
cestách, nově zbudovaných díky dotacím 
z EU, takže aspoň za to jí lze poděkovat.

Čtrnáct dní po této tradiční sportovně 
společenské události se na hřišti sešli 
gratulanti, aby popřáli panu Karlu 
Chaloupkovi k jeho sedmdesátinám. 
Všichni čekali, kdy proslavený hráč na 
vozembouch, totiž právě oslavenec 

„Bimba“, doprovodí svými zvuky 
hudební produkci Jirky Ocelíka. Jenže 
jeho nástroj zůstával dlouho ukryt ve 
sprše sociální buňky. Podle své úvahy se  
s ním posléze jubilant konečně vytasil a 
jak se říká, dostál své pověsti. Po krátkém 
trochu rozpačitém rozjezdu hrál jako o 
život, stejně jako pokaždé, a přispěl tak  
k příjemné náladě večera. O střídmosti 
gratulujících svědčí, že připravené 
zásoby dopíjely silné povahy ještě 
následující pondělí.

Vraťme se ještě k Oblouku. Jeho start 
v příštím roce už nebude na tom 
kostrbatém prostranství před hospodou, 
jak ho znali mimonezdřevští sportovci. 
Na konci července zde firma Eurovia 
Silba srovnala terén a položila nový 
asfaltový koberec. K zaplacení více než 
půl miliónu korun, kolik tato úprava stála, 
pomohla dotace 220 tisíc korun od 
Plzeňského kraje, zbytek byl hrazen  
z rozpočtu obce.    

                             Jiří Čepelák

Červenec v Nezdřevě to nebyl jen Tour de Oblouk

Startovalo se přesně v 10.30, foto Viktor Jandera

Jeli i rodiče s dětmi, foto Viktor Jandera

„Princeznička na bále poztrácela korále…“ Okrskové cvičení v Mladém Smolivci a Memoriál Františka Šlajse
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(dokončení ze strany 1)
Dlouhý, Široký a Bystrozraký pomohli dětem 
zdolat překážkovou dráhu a další nástraha – 
velká pavučina se spícím pavoukem je čekala 
i u perníkové chaloupky. Pro hubeňoury tam 
měla ježibaba napečené perníčky. Čerti zase 
potřebovali složit čertovské eso, aby mohli 
mastit pekelné karty. A některé děti dokonce 
nad čertem v kartách vyhrály. Krakonoš a 
Anče prověřili, jestli děti znají naše lesní 
zvířátka, a Ferda mravenec potřeboval od dětí 
pomoc s opravou kočáru pro Berušku. Chytrá 
Zdenička v rybárně měla pro děti připravenou 
řadu pohádkových hádanek. U vody ještě 
pomohly navléknout rozsypané perly pro 
Zlatovlásku a mohly se vydat do cíle za 
královskou rodinou. Všechny děti dokázaly 
svoji zručnost i statečnost, a tak si vysloužily 
odměnu – sladkou palačinku z královské 
kuchyně, také nějaké dárečky a na památku 
na bezděkovskou pohádkovou alej jim 
královna připnula placku. A ne ledajakou, 
pohádkovou.

Chtěla bych poděkovat všem, bez kterých 
bychom tak krásné odpoledne neprožili. 
Především všem pohádkovým účinkujícím, 
kteří se úžasně zhostili svých rolí a provázeli 
děti zadanými úkoly.  Děkuji své rodině za 
pomoc a trpělivost, především dceři Aničce, 
která všechny mé nápady dokázala 
zrealizovat a namalovat. Díky ní se u 
Zlatovlásky na hladině rybníka Velkého 
bezděkovského pohupoval na vlnách 
zámeček Červená Lhota, děti se mohly 
seznámit se všemi trpaslíky nebo nakrmit 
věčně hladového Vilíka.  Také děkuji všem 
sponzorům a těm, kteří se nebáli je oslovit, 
aby získali drobné odměny pro děti. Za 
pomoc při přípravách, zajištění občerstvení a 
chodu královské kuchyně děkuji firmě MI-
PAL – p. Milan Palečko z Nedřeva a p. 
Herbertu Zelenkovi – Kavárna u Johanky za 
výborné palačinky. Odměny pro děti a 
finanční pomoc zajistili: Vebor s.r.o. Velký 
Bor,  BESIP,  Lyckeby Amylex  a.s. 
Horažďovice,  Strom Lnáře,  Česká 

podnikatelská pojišťovna Blatná, Domácí 
pekárna Blatná Blanka Antošová, Nábytek 
Blatná p. Bláha, Auto moto Blatná p. Bláha, 
Autodíly Blatná p. Chvátal, Karel Lukeš 
Papírnictví Horažďovice, Zámecký ovocný 
lihovar Blatná s.r.o., p. Josef Melán.
Podle reakcí zúčastněných i vzkazů 
zapsaných do naší kroniky se pohádková 
akce vydařila a budeme se těšit zase na 
další pozvánku do pohádky. Tak ji 
nepropásněte.
  Šulcová Olga



etošním pořadatelem okrskového cvičení byl Mladý Smolivec. Akci svolali Lsmolivečtí hasiči na 25. 6. 2016 a u té příležitosti proběhl po skončení i 
Memoriál Františka Šlajse, letos již třetí ročník. Protože uplynulo již celých 

čtyřicet let od vítězství mladosmoliveckých hasičů – dorostenců v národním kole 
soutěže požárních družstev v Plzni, celé oslavy se nesly v tomto duchu. Okrskového 
cvičení se účastnily všechny sbory okrsku a to kategorie muži, ženy i děti. V mužích 
zvítězilo SDH Mladý Smolivec, v ženách SDH Mladý Smolivec a v dětské kategorii 
SDH Mladý Smolivec. Takže se Mladému Smolivci celkem dařilo.

Celkové pořadí okrskové cvičení:

  Pořadí   Muži               Ženy                       Děti
  1.        Mladý Smolivec              Mladý Smolivec              Mladý Smolivec
  2.             Budislavice                        Dožice                            Radošice
  3.                        Dožice                         Dožice I
  4.              Radošice                           Dožice II
  5.         Starý Smolivec

Memoriálu se zúčastnilo deset družstev z našeho okolí. Pořadatelé letos disciplínu pitný 
režim opět vylepšili a soutěžící dostali brčka. Zvítězil Přešín v mužích i ženách a Mladý 
Smolivec skončil v obou kategoriích na třetím místě. Budislavice zase válely tím, že si 
při disciplíně pitný režim zahrály karty. Ty opravdu pojaly memoriál v duchu, v jakém 
byl vymyšlen – „has, jak umíš “. Počasí trošku laškovalo, ale akce se zdařila a to je 
určitě dobře. Dík patří všem, který připravovali, soutěžili a obsluhovali.      Eva Kubová

Celkové pořadí Memoriálu Františka Šlajse

   Pořadí      Muži    Ženy
   1.      Přešín   Přešín
   2.     Sedliště  Borovno
   3.     Mladý Smolivec  Mladý Smolivec
   4.     Starý Smolivec
   5.    Radošice
   6.              Metly
   7. Budislavice

ako každý rok, tak i ten letošní, patřil první prázdninový den již třetímu ročníku cyklistického závodu. Závodu se zúčastnilo Jpouze 31 závodníků, což je o polovinu méně, než minulý rok. Závodníci byli rozděleni do kategorií, které jsou každý rok 
stejné. Samozřejmě byl podle kategorií určený úsek cyklostezky. Pro všechny závodníky, ale i fanoušky, bylo připraveno 

občerstvení v podobě klobásy nebo utopence, piva a nealko nápojů za symbolické ceny. Pro nejmenší byly připraveny sladkosti   
v podobě kyselých žvýkaček, pendreků a lízátek. Mikrofon si vzala opět na starost Veronika Kubová, která prováděla celým 
odpolednem. Oficiálními sponzory byly: Obec Mladý Smolivec – pořadatel, hlavní sponzor, Blatservis – prodejce kol značky 
Author a Spedica, s. r. o..

Umístění podle kategorií:
Děti do 6 let:  1. Blank Danny,  2. Černý Filip, 3. Blanková Tilly
Děti – 1. – 2. třída: 1. Blanková Sally, 2. Kobza Patrik, 3. Krejčí Kuba
Děti – 3. – 5. třída: 1. Voříšek Štěpán, 2. Krejčová Veronika, 3. Blank Sasha
Ženy 15 – 60 let:  1. Nesvedová Michaela, 2. Krejčová Michaela, 3. Stupková  Petra
Muži 15 – 60 let:  1. Kub Petr, 2. Krejčí Michal, 3. Ištok Rostislav 
Muži a ženy nad 50 let: 1. Šimeček Milan, 2. Matoušek František, 3. Pištorová Magda 

Zúčastnila jsem se závodu již třetím rokem a nebylo to pro mě jednoduché, protože jsem obhajovala první místo   
z minulých let. Loni se mi to povedlo, tak letos by to mohl být zlatý hattrick. Počasí bylo opět krásné, za to můžeme být rádi, ale pro 
závodníka to není nic příjemného, když pořádně svítí sluníčko. Ještě když ty kopce na cyklostezce jsou takové, jaké jsou. Závod to 
byl vyrovnaný, v kategorii mužů se bojovalo o 2. místo ještě několik metrů před cílem. Řekla bych, že se závod opět vydařil, i když 
účast oproti minulému roku klesla o polovinu. Důležité je, že se nikomu nic nestalo, což se v minulých ročnících říct nedalo. 

Závodníci byli odměněni krásnými cenami a medailemi od sponzorů. Během celého závodu probíhala také soutěž   
v malování obrázků na asfalt. Všechny děti se dočkaly odměny za svůj obrázek. Na závěr bych poděkovala všem organizátorům, 
sponzorům, závodníkům a fanouškům. Teď už zbývá jen se těšit na další ročník.                        Michaela Nesvedová

ako každý rok, již 10 let, proběhl na Jprvní červencový svátek 5. 7. 2016 
Den dětí ve Starém Smolivci na 

fotbalovém hřišti. Děti soutěžily v šesti 
sportovně dovednostních soutěžích. 
Skok v pytlích, běh, jízda zručnosti na 
kole, kop na bránu, hod na plechovky a 
nově opičí dráha. Jako pořadatelé se 
zapojili zástupci Obce Mladý Smolivec, 
SDH Starý Smolivec, TJ Starý Smolivec 
a nově i nejen s dopravou vody zástupci 
SDH Mladý Smolivec. Dětem opékal 
Karel Boušů klobásy a Drahuška 
Kabátníků točila limču. Děti dostaly i 
nanuky a samozřejmě nechyběly balíčky 
s překvapením. K tomu si ještě každé 
soutěžící dítko mohlo vyhrát zlatou, 
stříbrnou anebo bronzovou medaili. Vše 
by se neobešlo bez dobrovolné práce 
n a š i c h  p o ř a d a t e l ů  a  z a j i s t é  i 
sponzorských darů. Věcné dary poskytly: 
Ivana Marková, Marie Křížová a Pila 
K&P, s.r.o., finanční prostředky poskytli: 
Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s., 
SDH Mladý Smolivec, Starý Smolivec, 
Radošice, Budislavice, Dožice, MS Stráž 
Mladý Smolivec, TJ Starý Smolivec, 
Milan Pojer, Stanislav Krejčík, Pavel 
Panýrek, Karel Nesveda, Miroslav 
Dražan, Petr Kub, Václava Fialová a Jan 
Spour. Odměnou pro všechny pořadatele 
a sponzory byly spokojené tváře dětiček 
a krásná účast, protože letošního ročníku 
se účastnilo 92 dětí.

                   Eva Kubová

Den dětí 
aneb začátek prázdnin

Již mnoho let začíná v Nezdřevě 
skutečné léto až startem proslulé 
cyklistické akce Tour de Oblouk. 

Tehdy se sejdou z různých i vzdálených 
míst letití přátelé, jež sblížila projížďka 
rozmanitou krajinou zpestřená řadou 
občerstvovacích stanic. Když se před 
hospodou shromáždí množství bicyklů a 
jejich majitelů a v 10.30 vyrazí peloton 
(letos téměř šedesátičlenný) na cestu, je to 
známka toho, že léto doopravdy začalo.

Jako častokrát i letos se konal Oblouk 
ve stejný den (v sobotu 2. 7.), kdy 
startovala slavnější Tour de France. 
Skončil pochopitelně podstatně dřív a s 

méně pády, s méně odřeninami a defekty 
a bez zlomenin. Jelo se za příznivého 
počasí a jako vždy v dobré pohodě tou 
klasickou trasou, na níž se všichni těší na 
přívětivou pozdyňskou hospodu. V 
letošním roce jsme se v některých úsecích 
vyhnuli silnici a jeli po pěkných polních 
cestách, nově zbudovaných díky dotacím 
z EU, takže aspoň za to jí lze poděkovat.

Čtrnáct dní po této tradiční sportovně 
společenské události se na hřišti sešli 
gratulanti, aby popřáli panu Karlu 
Chaloupkovi k jeho sedmdesátinám. 
Všichni čekali, kdy proslavený hráč na 
vozembouch, totiž právě oslavenec 

„Bimba“, doprovodí svými zvuky 
hudební produkci Jirky Ocelíka. Jenže 
jeho nástroj zůstával dlouho ukryt ve 
sprše sociální buňky. Podle své úvahy se  
s ním posléze jubilant konečně vytasil a 
jak se říká, dostál své pověsti. Po krátkém 
trochu rozpačitém rozjezdu hrál jako o 
život, stejně jako pokaždé, a přispěl tak  
k příjemné náladě večera. O střídmosti 
gratulujících svědčí, že připravené 
zásoby dopíjely silné povahy ještě 
následující pondělí.

Vraťme se ještě k Oblouku. Jeho start 
v příštím roce už nebude na tom 
kostrbatém prostranství před hospodou, 
jak ho znali mimonezdřevští sportovci. 
Na konci července zde firma Eurovia 
Silba srovnala terén a položila nový 
asfaltový koberec. K zaplacení více než 
půl miliónu korun, kolik tato úprava stála, 
pomohla dotace 220 tisíc korun od 
Plzeňského kraje, zbytek byl hrazen  
z rozpočtu obce.    

                             Jiří Čepelák

Červenec v Nezdřevě to nebyl jen Tour de Oblouk

Startovalo se přesně v 10.30, foto Viktor Jandera

Jeli i rodiče s dětmi, foto Viktor Jandera

„Princeznička na bále poztrácela korále…“ Okrskové cvičení v Mladém Smolivci a Memoriál Františka Šlajse
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Dlouhý, Široký a Bystrozraký pomohli dětem 
zdolat překážkovou dráhu a další nástraha – 
velká pavučina se spícím pavoukem je čekala 
i u perníkové chaloupky. Pro hubeňoury tam 
měla ježibaba napečené perníčky. Čerti zase 
potřebovali složit čertovské eso, aby mohli 
mastit pekelné karty. A některé děti dokonce 
nad čertem v kartách vyhrály. Krakonoš a 
Anče prověřili, jestli děti znají naše lesní 
zvířátka, a Ferda mravenec potřeboval od dětí 
pomoc s opravou kočáru pro Berušku. Chytrá 
Zdenička v rybárně měla pro děti připravenou 
řadu pohádkových hádanek. U vody ještě 
pomohly navléknout rozsypané perly pro 
Zlatovlásku a mohly se vydat do cíle za 
královskou rodinou. Všechny děti dokázaly 
svoji zručnost i statečnost, a tak si vysloužily 
odměnu – sladkou palačinku z královské 
kuchyně, také nějaké dárečky a na památku 
na bezděkovskou pohádkovou alej jim 
královna připnula placku. A ne ledajakou, 
pohádkovou.

Chtěla bych poděkovat všem, bez kterých 
bychom tak krásné odpoledne neprožili. 
Především všem pohádkovým účinkujícím, 
kteří se úžasně zhostili svých rolí a provázeli 
děti zadanými úkoly.  Děkuji své rodině za 
pomoc a trpělivost, především dceři Aničce, 
která všechny mé nápady dokázala 
zrealizovat a namalovat. Díky ní se u 
Zlatovlásky na hladině rybníka Velkého 
bezděkovského pohupoval na vlnách 
zámeček Červená Lhota, děti se mohly 
seznámit se všemi trpaslíky nebo nakrmit 
věčně hladového Vilíka.  Také děkuji všem 
sponzorům a těm, kteří se nebáli je oslovit, 
aby získali drobné odměny pro děti. Za 
pomoc při přípravách, zajištění občerstvení a 
chodu královské kuchyně děkuji firmě MI-
PAL – p. Milan Palečko z Nedřeva a p. 
Herbertu Zelenkovi – Kavárna u Johanky za 
výborné palačinky. Odměny pro děti a 
finanční pomoc zajistili: Vebor s.r.o. Velký 
Bor,  BESIP,  Lyckeby Amylex  a.s. 
Horažďovice,  Strom Lnáře,  Česká 

podnikatelská pojišťovna Blatná, Domácí 
pekárna Blatná Blanka Antošová, Nábytek 
Blatná p. Bláha, Auto moto Blatná p. Bláha, 
Autodíly Blatná p. Chvátal, Karel Lukeš 
Papírnictví Horažďovice, Zámecký ovocný 
lihovar Blatná s.r.o., p. Josef Melán.
Podle reakcí zúčastněných i vzkazů 
zapsaných do naší kroniky se pohádková 
akce vydařila a budeme se těšit zase na 
další pozvánku do pohádky. Tak ji 
nepropásněte.
  Šulcová Olga



To se totiž konal příměstský tábor na 
téma Bubáci a hastrmani našich polí, 

lesů, vod a strání. Jak z názvu vyplývá, 
zahrnovalo toto téma pouze české 
strašidelné bytosti, jako např. bludičky, 
hejkala, vodníka. Exotická strašidla jsme 
si nechali na příště…

Letos se dětem věnovala knihovnice 
Dana  Matě jovská  a  Mgr.  Mar ie 
Prokopiusová. 

Jako tradičně bylo v programu 
propojeno čtenářství s hrami a zábavou. 
Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit 
každý den venku.

V pondělí děti hledaly QR kódy, které 
je pak nasměrovaly k úkolu pondělního 
dopoledne - tvorbě živého obrazu ze 
života skřítků. Odpoledne bylo vyplněno 
společnými i společenskými hrami.

Úterek  s  sebou  př ines l  vý le t   
k rybníčku, kde bydlel vodník Brekekáč, 
který si hledal ženu. Družstva dětí měla 
splnit sedm úkolů, podle kterých si 
vodník nakonec vybíral  nevěstu, 
namátkou - vymyslet recept na dobrou 
vodnickou polévku, vyzdobit hrneček na 
dušičky, zatančit taneček apod.

Ve středu jsme se vypravili do 
Spáleného Poříčí, kde je krásná naučná 
pohádková stezka. Zde musím poděkovat 
-  jednak panu řidiči Milanovi Korejčkovi 
za jeho ochotu, pak Sokolům za velice 
přátelský poplatek za dopravu a také paní 

Pasekové z infocentra ve Spáleném 
Poříčí za její vstřícnost.

Ve čtvrtek jsme šli do blízkého 
háječku stavět obydlí pro Hejkala, který 
tam prý přebývá.  Úkol  to nebyl 
jednoduchý - postavit ze surovin, které  
v lesíku byly, pěkné obydlí, kterým 
nebude pršet ani foukat. To jsme nakonec 
otestovali - jedno z dětí si do domečku 
sedlo a déšť a vítr nám suploval pytlík 
hladké mouky. Podle toho, jak byl kdo 
posypán, bylo vidět, jak moc fortelně je 
domeček postavený.

A v pátek jsme se věnovali stvoření 
bludičky, kde dostala prostor fantazie 
dětí, protože o bludičkách se toho moc 
neví. Musím říct, že se to dětem moc 
povedlo, bludička byla jedna hezčí, než 
druhá. To vše ostatně dokumentují 
fotografie na www.kasejovice.cz

Velké poděkování posíláme paním 
kuchařkám na Agru, Aničce Cinové a též 
městskému úřadu za trvalou podporu.
	 	 Dana Matějovská
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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

&  Václav Erben: Poslední pád mistra Materny
&  Alena Jakoubková: Poslední tango s Carmen 
&  David Hewson: Vila mystérií
&  Ken McClure: Bezmezná ctižádost
&  Wilbur Smith: Orel v oblacích
&  Táňa Vasilková Keleová: Duhový most
&  Kenn Follet: Kolo štěstěny
&  Nápady pana Semtamťuka
&  Pavel Čech: Dobrodružství pavoučka Čendy
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Ve dnech 16.7-17.7. 2016 se v obci 
Oselce konala tradiční oselecká 
pouť. V sobotu 16.7.2016 na 

víceúčelovém hřišti v Oselcích proběhl 
XII. ročník nohejbalového turnaje trojic 
,,Oselecké štěně“, a jedenáctý ročník 
soutěže ve skoku dalekém - ,,Oselecký 
klokánek“. V neděli 17.7. 2016 se od 
11.30 hodin, jako již tradičně, konala  

v kapli sv. Markéty mše svatá. K poslechu 
i tanci na místě samém hrála kapela 
Ungrovanka. Počet návštěvníků byl 
vzhledem k nepříznivému počasí (od půl 
šesté ráno pršelo cca do osmé hodiny 
ranní, pak déšť slábl a kolem půl deváté 
ustal),  menší než loňského roku, 
odhadem kolem 300 lidí. 

     Ve dnech 29.-31.7. 2016 „proběhl“ na 
tenisovém kurtu v Oselcích tenisový 
turnaj „Oselce Open 2016, který se pro 
n e p ř í z e ň  p o č a s í  b u d e  d o h r á v a t   
v náhradním termínu. Více o uvedených 
sportovních akcí bude v samostatném 
č l ánku  od  o rgan izá to rů  sou t ěž í   
v zářijovém čísle KN. Foto z akcí na 
www.oselce.cz.
   Václav Houlík, starosta obce Oselce

Oselecké aktuality

BMI známe, co je ale ABSI?
BMI (body mass index = výško-

váhový index) je výpočet, který byl léta k 
j e d n o d u c h é m u  u r č e n í ,  z d a l i  s e 
pohybujeme s tělesnou hmotností 
vzhledem k naší výšce v pásmu pod 
normou, v normě, nadváhy či obezity. 
Jednoduše řečeno, zdali máme na svou 
výšku ideální tělesnou hmotnost.

2BMI = váha v kg : (výška v m )
Méně než 20: hmotnost pod normou
20 – 25: norma
25 – 30: nadváha
30 – 35: I. stupeň obezity
35 – 40: II. stupeň obezity
40 a více: III. stupeň obezity
Nevýhodou tohoto indexu je, že:
1.) nepočítá se u dětí
2.) neodlišuje, zdali je tělesná hmotnost 

tvořena spíše svalovou nebo tukovou 
tkání

3.) nebere v potaz, kde se více sdružuje 
případné zastoupení tuku (boky nebo 
břicho?)
A ze všech těchto důvodů přichází na 

scénu moderní index, tzv. ABSI (a body 

shape index = index tvaru těla), který bere  
v potaz krom tělesné hmotnosti a výšky 
také pohlaví, věk a především obvod v 
pasu, tudíž nám hlavně zhodnotí míru 
zdravotního rizika na základě těchto 
tělesných parametrů. Jelikož je tento index 
složitější na výpočet i vyhodnocení, tak Vás 
p o z v u  n a  s v é  w e b o v é  s t r á n k y 
www.martinakorejckova.cz,  kde si   
v záložce „index tvaru těla“ naťukáte své 
výše zmíněné tělesné parametry a pěkně se 
Vám znázorní vyhodnocené zdravotní 
riziko i s dalším postupem, jak s tímto 
„rizikem“ dále nakládat. 
 Spokojenost s Vašim BMI i ABSI přeje 

Martina Korejčková
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 – 17. díl 

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

Tel: 776 692 390
Pokud máte zájem o pizzu dříve, než ve 12 hod.,

 je možno den předem domluvit.
(od 3 kousků) :)

Ochotníci z Orla jsou 
spolu na nože...

ak by se dal nazvat klip, který Tčlenové divadla Orel natočili a 
vyrobili pro neziskovou organizaci 
Diakonie. Klip s nadsázkou a humorem 
ukazuje na možnost řešení domácího 
násilí s pomocí odborníků  z Diakonie. 
Zájemci mohou tento klip zhlédnou na 
stránkách města.    
   -dm-

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. 

Cena 149-180,- Kč/ ks. 
Prodej se uskuteční: 6. září 2016 

Kasejovice – u fotbal. hřiště - 14.40 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. 
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Pěstitelská pálenice Polánka 
přijme brigádníky na podzimní 

zpracovávání ovoce. 
Pracovní doba od 15 do 19 hod.

Telefon 724 35 09 42.

V červenci bylo v kasejovické knihovně veselo… 

Galerie Tvrz Lnáře

 a pan Svatopluk Masopust 

zvou srdečně na 5. výstavu

LNÁŘSKÉ JIŘINY

26.8. - 28.8.2016

Pátek 26.8. 14 - 16.30 hod.

Sobota 27.8.9.30 - 16.30 hod.

Neděle 28.8. 9.30 - 15 hod.



To se totiž konal příměstský tábor na 
téma Bubáci a hastrmani našich polí, 

lesů, vod a strání. Jak z názvu vyplývá, 
zahrnovalo toto téma pouze české 
strašidelné bytosti, jako např. bludičky, 
hejkala, vodníka. Exotická strašidla jsme 
si nechali na příště…

Letos se dětem věnovala knihovnice 
Dana  Matě jovská  a  Mgr.  Mar ie 
Prokopiusová. 

Jako tradičně bylo v programu 
propojeno čtenářství s hrami a zábavou. 
Počasí nám přálo a tak jsme mohli strávit 
každý den venku.

V pondělí děti hledaly QR kódy, které 
je pak nasměrovaly k úkolu pondělního 
dopoledne - tvorbě živého obrazu ze 
života skřítků. Odpoledne bylo vyplněno 
společnými i společenskými hrami.

Úterek  s  sebou  př ines l  vý le t   
k rybníčku, kde bydlel vodník Brekekáč, 
který si hledal ženu. Družstva dětí měla 
splnit sedm úkolů, podle kterých si 
vodník nakonec vybíral  nevěstu, 
namátkou - vymyslet recept na dobrou 
vodnickou polévku, vyzdobit hrneček na 
dušičky, zatančit taneček apod.

Ve středu jsme se vypravili do 
Spáleného Poříčí, kde je krásná naučná 
pohádková stezka. Zde musím poděkovat 
-  jednak panu řidiči Milanovi Korejčkovi 
za jeho ochotu, pak Sokolům za velice 
přátelský poplatek za dopravu a také paní 

Pasekové z infocentra ve Spáleném 
Poříčí za její vstřícnost.

Ve čtvrtek jsme šli do blízkého 
háječku stavět obydlí pro Hejkala, který 
tam prý přebývá.  Úkol  to nebyl 
jednoduchý - postavit ze surovin, které  
v lesíku byly, pěkné obydlí, kterým 
nebude pršet ani foukat. To jsme nakonec 
otestovali - jedno z dětí si do domečku 
sedlo a déšť a vítr nám suploval pytlík 
hladké mouky. Podle toho, jak byl kdo 
posypán, bylo vidět, jak moc fortelně je 
domeček postavený.

A v pátek jsme se věnovali stvoření 
bludičky, kde dostala prostor fantazie 
dětí, protože o bludičkách se toho moc 
neví. Musím říct, že se to dětem moc 
povedlo, bludička byla jedna hezčí, než 
druhá. To vše ostatně dokumentují 
fotografie na www.kasejovice.cz

Velké poděkování posíláme paním 
kuchařkám na Agru, Aničce Cinové a též 
městskému úřadu za trvalou podporu.
	 	 Dana Matějovská
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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

&  Václav Erben: Poslední pád mistra Materny
&  Alena Jakoubková: Poslední tango s Carmen 
&  David Hewson: Vila mystérií
&  Ken McClure: Bezmezná ctižádost
&  Wilbur Smith: Orel v oblacích
&  Táňa Vasilková Keleová: Duhový most
&  Kenn Follet: Kolo štěstěny
&  Nápady pana Semtamťuka
&  Pavel Čech: Dobrodružství pavoučka Čendy
Knihovna umožňuje přístup veřejnosti na internet zdarma. 

Informace z kasejovické knihovny

Ve dnech 16.7-17.7. 2016 se v obci 
Oselce konala tradiční oselecká 
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Kasejovické noviny - měsíčník - evidenční číslo MK ČR E 12351, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Město Kasejovice,  

Kasejovice 98, 335 44  Kasejovice, IČO 00 256 731, tel. 371 595 100, 602 429 346, fax  371 595 100, e-mail: knihovna@kasejovice.cz. Povolil Okresní  

úřad Plzeň - jih, de 13.11.1991 pod  č.j. 006236/91.  Jazykově  neupraveno. Vychází  v  nákladu  750  výtisků. Tisk Blatenská tiskárna. Tento výtisk 

vychází 15.8.2016, příští číslo Kasejovických novin vyjde 15.9. 2016. Příjem příspěvků do KN č. 9/2016 do 31.8.2016.                                         

ź Prodám 4 ha zemědělské půdy v okolí Mladého 
Smolivce, cena dohodou. Tel. 725 648 003.

ź Hledám pronájem bytu nebo domku v Kasejovicích. Spěchá. 
Tel. 735 822 752. 

ź Prodám vlek za osobní auto, rozměry plechové korby 2 x 
1,2 m, sklápěcí čela, kola bantam 4.00 x 8, vinuté pružiny, 
hyd. tlumiče, bytelný. Cena do 8000 Kč. Kasejovice, tel. 
603 922 640.

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.

Inzerce...

nku,


