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Blatná a její příspěvkové 
organizace

Město Blatná má zřízeno 6 příspěvkových 
organizací. Činnosti zabezpečované příspěvkovými 
organizacemi jsou velmi pestré, nejvíce jsou 

zastoupené příspěvkové organizace v oblasti 
vzdělávání, dalším širokým spektrem činnosti 

příspěvkových organizací je poskytování sociálních 
služeb a dále jsou příspěvkové organizace rozšířeny také 

v oblasti kultury.  Všechny tyto činnosti jsou zastoupené i v našem městě a dnes 
se Vám představí. Školská zařízení prezentují na stránkách sobáčku svoji činnost 
v průběhu roku, proto se jim budeme věnovat okrajově. 

Nejdříve je potřeba si objasnit základní informace, jak příspěvkové organizace 
(dále PO) vznikají, proč, kdo je řídí, z čeho jsou financovány a kdo je kontroluje. 
Příspěvkové organizace jsou právnickou osobou veřejného práva a vznikají 
a zanikají rozhodnutím zřizovatele (obec, kraj, stát). Zřizovatel vydává o vzniku PO 
zřizovací listinu, která musí obsahovat náležitosti vymezené zákonem. Příspěvkové 
organizace se zapisují do obchodního rejstříku.

Zastupitelstvo obce zřizuje a ruší PO a schvaluje jejich zřizovací listiny. Dále na 
chod PO dohlíží rada města, plní vůči PO úkoly zřizovatele. Zřizovatel je tedy ten, 
kdo úkoly organizaci zadá a kdo ji také kontroluje.

Hlavní činností příspěvkové organizace je činnost vymezená zřizovatelem při 
jejím zřízení. Hospodaření PO se řídí rozpočtem, který musí být sestaven jako 
vyrovnaný. Příspěvková organizace má k dispozici finanční prostředky získané 
vlastní činností, prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, prostředky svých 
fondů, peněžité dary, prostředky poskytnuté z dotací. PO je povinna zajistit, 
aby nezhoršila stanovený hospodářský výsledek, proto se také nesmí zavazovat 
k úhradám, které nejsou kryty jejím rozpočtem.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná

Vedení, ekonomie, zázemí
Vedení instituce, její správa financí, administrativa, propagování, technické 

zajištění a vizuální styl – toto dohromady má největší podíl na tom, že se akce 
mohou realizovat – jsou to ty složky, které mají za úkol připravit půdu a zázemí 
pro ty, kteří pak akce realizují. Centrum kultury a vzdělávání Blatná spravuje 
a řídí Městské muzeum Blatná, Městskou knihovna Blatná, kino, Komunitní 
centrum aktivního života Blatná a nakonec Infocentrum Blatná. Samotné 
CKVB jako celek pak pod svojí hlavičkou realizuje větší akce, jako jsou například: 
Masopust, divadelní a hudební předplatné, Mezinárodní den památek, Jazz 
Day, Studentský den, Dětský den, Noc muzeí, Jihočeské klavírní kurzy, Blatenský 
Fotofestival, Mezinárodní kontrabasovou soutěž Františka Simandla a další akce, 
které reprezentují Blatnou od Blatenska až po celorepublikovou úroveň. Některé 
z těchto akcí spoluorganizuje s jinými spolky či příspěvkovými organizacemi ve 
městě.

Pokračování na str. 3

Slovo na úvod

Představujeme naše o
bc

e

Co je to „něco“ v dnešní 
přeinformované společnosti? Pár slov, 
které pohladí, potěší, anebo nenechají 
nikoho na pochybách, že se pořád 

něco negativně bombastického děje? Jsem pro to 
první a druhé, pohladit, potěšit, takže se na chviličku 
zastavme. Zapomeňme na mobil, všechny možné 
komunikační prostředky a sítě, na hádky, připomínky, rady 
a průpovídky a pojďme se prostě projít, protože na světě 
je krásně. Romain Rolland řekl: “Vidět svět, takový jaký 
je a potom jej milovat – to je největší umění.“. Staňme se 
umělci a hledejme to hezké, a když se nám něco nezdá, 
zkusme to sami změnit, ale začněme všichni pěkně 
u sebe. Leckdy je to i hodně těžké, ale to je úhel pohledu 
– je sklenice napůl prázdná nebo napůl plná? Všechno je 
jen v nás a na nás, nikdo jiný se za nás nezačne chovat 
lépe s láskou, úctou a pokorou k vodě, přírodě, ale i k sobě 
samým a lidem kolem nás.
Aby se Vám všem tento způsob léta nezdál, pamětnou 
hláškou Rudolfa Hrušínského st., poněkud neklidným, 
přeji Vám ze srdce krásné a šťastné letní dny protkané 
vzájemnou úctou, láskou, respektem, ohleduplností 
a s tím „správným úhlem pohledu“.                         

Vladimíra Tomanová

Práce dětí ze soutěže 
„Tajemnou krajinou Blatenska“

„Veverka“ - MŠ Sedlice 1.místo

„Výlov rybníka při západu slunce“ - MŠ Šilhova Blatná třída Sluníčka
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ZMĚNA UKONČENÍ 
PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 
DO VÝZEV V RÁMCI OPZ
Upozorňujeme na změny v ukončení 
příjmu žádostí do 4. a 5. Výzvy MAS 

Blatensko, o.p.s.

Výzva č. 4:    ZAMĚSTNANOST 
MAS Blatensko, o.p.s.

Celková alokace výzvy činí 1 650 000,-Kč
Datum ukončení příjmu žádostí je 15. října 2019 ve 12,00 hod.

Výzva č. 5:   Prorodinná opatření II MAS Blatensko, o.p.s.
Celková alokace výzvy činí 4 240 205,-Kč
Datum ukončení příjmu žádostí je 26. července 2019 ve 12,00 hod.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Blatensko II

V projektu MAP Blatensko II pokračuje realizace všech klíčových 
aktivit dle nastaveného plánu. V květnu se znovu sešly pracovní skupiny, 
které řešily problematiku vzdělávání dětí a žáků v území Blatenska. 
Své 1. zasedání měl Řídící výbor MAP, který na svém jednání schválil 
prodloužení stávajícího akčního plánu na rok 2019, a dále projednal 
a schválil Jednací řád a Statut MAP II.

V uplynulém období probíhalo zpracování dotazníků k vlastnímu 
pokroku (reflexi) jednotlivých škol. Zástupci všech zapojených škol 
pak následně zapracovávali své zkušenosti z oblastí rozvoje čtenářské 

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
- Ve středu 29. května 2019 
se konalo jednání Rady SOB a Valné 
hromady SOB. Nejdůležitějším bodem 

jednání Valné hromady SOB bylo 
projednání závěrečného účtu SOB za rok 

2018. Byl schválen bez výhrad. Dále byla 
projednána aktualizace střednědobého výhledu 

rozpočtu SOB na období 2020 – 2022. 
- Dalším důležitým bodem jednání bylo schválení podpisu smlouvy 

o poskytnutí daru PREVENT 99 na terénní činnost ve výši 
117.408,00 Kč. To je částka hrazená za všechny členské obce. Zároveň 
bylo projednáno uzavření darovací smlouvy pro PREVENT 99 ve výši 
10.000,00 Kč na sociální aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

- Dále byl schválen klíč k rozdělení stolních kalendářů SOB na rok 2020 
pro členské obce.

- V průběhu měsíce května a června pracovníci SOB připravili 
vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z dotačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2018 na projekt 
„Dvacet let se Svazkem obcí Blatenska“.

- Byla zpracována a předložena žádost o dotaci na společný projekt 
SOBu do Operačního programu zaměstnanost. Jedná se o projekt 
navazující na právě probíhající „Zvyšování profesionalizace řízení 
SOB a obcí SOB II“. V rámci projektu proběhnou aktualizace a analýzy 
zpracovaných dokumentů a budeme pokračovat ve vzdělávání 
účetních, starostů, volených zástupců obcí, úředníků a zaměstnanců 
obcí. Pokud bude naše žádost podpořena, realizace projektu se 
předpokládá v období 2021 – 2022.

- Připravujeme tradiční stolní kalendář SOBu na rok 2020. Probíhají 
poslední finální úpravy před předáním k tisku. První výtisky budou 
připraveny k prodeji začátkem měsíce září.

- V rámci dotačního programu Jihočeského kraje SOB obdržel dotaci 
na svoji činnost v roce 2019 ve výši 42.000,00 Kč.

- Na 2. října 2019 připravujeme jednání Rady SOB a Valné hromady 
SOB.

- SOB spolupracuje při přípravě akce „Oficiální ukončení jihočeské 
cykloturistické sezóny 2019 aneb za krásami Blatenska“, která je 
plánována na 6. října 2019.

- V rámci projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB II“ 
byla ve středu 4. června 2019 zrealizována druhá vzdělávací akce 
pro účetní členských obcí SOB na téma aktuální problémy a novinky 
v účetnictví s námi osvědčeným lektorem Ing. Davidem Vičarem.

- V rámci stejného projektu byly v první polovině měsíce června 
uspořádány individuální schůzky s konzultanty akčních plánů pro 
členské obce. 

- Na 17. září 2019 je připravena třetí vzdělávací akce pro účetní 
členských obcí SOB s lektorem Ing. Davidem Vičarem.

- Ve středu 2. října 2019 proběhne druhá část vzdělávání pro starosty, 
volené zástupce obcí, úředníky a zaměstnance obcí s lektorem JUDr. 
Lubošem Průšou.

Co se v SOBu peče

M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

Uzávěrka příjmu příspěvků
do zářijového vydání

SOBáčka č. 70
je v neděli 8. září 2019.

Příspěvky posílejte pouze na e-mail:
sobacek@blatensko.eu

Základní informace o projektu CSS 
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 

spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.
03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí 
ČR. Realizace tohoto projektu byla prodloužena do 31. 12. 2019. V rámci 
tohoto projektu dne 29. května 2019 proběhlo 7. Setkání starostů.

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 4 zaměstnanci SOB:
Dana Vohryzková, tel.:728 881 358
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu 

Mgr. Michaela Vohryzková, tel.: 607 032 192
e-mail: projektcss@blatensko.eu

Renáta Vaněčková, tel.: 383 420 300
e-mail: vaneckova@blatensko.eu

Ing. Jiří Rod, tel.: 383 420 300
e-mail: rod@blatensko.eu

Kancelář SOBu na adrese:
Na Tržišti 727, Blatná 
tel.: 728 881 358, 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.eu

Úřední hodiny:
Pondělí  8,00 – 11,00 12,30 – 16,00
Středa  8,00 – 11,00 12,30 – 16,00
Pátek  8,00 – 11,00
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Číslo 
fiche Název fiche Číslo projektu Název projektu 

Místo 
realizace 
projektu 

Počet 
bodů 

F3 

Podpora 
šetrného 
hospodaření 
v lesích 

2019/194/003/003/021 Nákup pásové pily 
na dřevo Myštice 20 

F3 

Podpora 
šetrného 
hospodaření 
v lesích 

2019/194/003/003/010 Nová lesní 
technika Kocelovice 20 

F3 

Podpora 
šetrného 
hospodaření 
v lesích 

2019/194/003/003/003 

Pořízení kmenové 
pásové pily na 
pořez dřevěné 
kulatiny 

Rojice 20 

F3 

Podpora 
šetrného 
hospodaření 
v lesích 

2019/194/003/003/018 

Nákup lesnického 
navijáku 
a štípacího 
automatu 

Myštice 20 

F4 
Podpora 
neproduktivních 
investic v lesích 

2019/194/003/004/020 Naučná lesní 
stezka Kožlí Myštice 15 

F5 

Podpora 
nezemědělských 
podnikatelů 
a cestovního 
ruchu 

2019/194/003/005/007 Nákup vybavení 
pro pedikúru Lnáře 25 

F5 

Podpora 
nezemědělských 
podnikatelů 
a cestovního 
ruchu 

2019/194/003/005/011 Modernizace 
vybavení hotelu Blatná 20 

F5 

Podpora 
nezemědělských 
podnikatelů 
a cestovního 
ruchu 

2019/194/003/005/009 Vybavení 
cukrářské výrobny Sedlice 20 

F5 

Podpora 
nezemědělských 
podnikatelů 
a cestovního 
ruchu 

2019/194/003/005/008 Nákup vybavení 
dílny Blatná 20

F5 

Podpora 
nezemědělských 
podnikatelů 
a cestovního 
ruchu 

2019/194/003/005/017 Nákup CNC stroje Blatná 20

F5 

Podpora 
nezemědělských 
podnikatelů 
a cestovního 
ruchu 

2019/194/003/005/002 Strojní vybavení Vrbno 15

Číslo 
fiche Název fiche Číslo projektu Název projektu 

Místo 
realizace 
projektu 

Počet 
bodů 

F5 

Podpora 
nezemědělských 
podnikatelů 
a cestovního 
ruchu 

2019/194/003/005/001
Nákup 
strojního 
vybavení 

Vrbno 0 

MAS Blatensko dne 10.5. 2019 vyhlásila 4. výzvu do IROP – 
Bezpečnost obyvatel II., konec příjmu žádostí byl 14.6.2019, do této 
výzvy byly přijaty dvě žádosti v celkové alokaci 6,8 mil.Kč, nyní probíhá 
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.

Byla podána žádost: Posílení kapacit CLLD a zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS Blatensko o.p.s. II – tento projekt 
slouží k zajištění úspěšného chodu administrativy, jde o bezchybnou 
administraci jednotlivých OP – PRV, OPZ a IROP, zvýšení absorpční 
kapacity území prostřednictvím animace SCLLD, zvýšení absorpční 
kapacity škol a školských zařízení prostřednictvím animace školství.

Za MAS Blatensko, o.p.s.
Ilona Mašková
Manažer IROP

Pokračování ze str. 1

 
 

 

Seznam přijatých projektů ve výzvě 3. PRV – Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. 

Číslo Fiche Číslo projektu Název projektu 
Místo realizace 
projektu 

F3 2019-194-003-003-021 Nákup pásové pily na dřevo Myštice 
F3 2019-194-003-003-018 Nákup lesnického navijáku a štípacího automatu Myštice 
F3 2019-194003-003-010 Nová lesní technika Kocelovice 
F3 2019-194-003-003-003 Pořízení kmenové pásové pily na pořez dřevěné kulatiny Rojice 
F4 2019-194-003-004-020 Naučná stezka Kožlí Kožlí u Myštic 
F5 2019-194-003-005-011 Modernizace vybavení hotelu Blatná 
F5 2019-194-003-005-009 Vybavení cukrářské výroby Sedlice 
F5 2019-194-003-005-008 Nákup vybavení dílny Blatná 
F5 2019-194-003-005-007 Nákup vybavení pro pedikúru Lnáře 
F5 2019-194-003-005-002 Strojní vybavení Vrbno 
F5 2019-194-003-005-001 Nákup strojního vybavení Vrbno 
F5 2019-194-003-005-017 Nákup CNC stroje Blatná 

 

Ředitelem CKVB je Edvard Oberfalcer, o IT, technickou podporu 
a grafiku se stará Jannis Corakidis, PR a dramaturgii má na starost 
Radek Řebřina a o účetnictví a o vše spojené s financemi pečují 
Jarmila Schirlová a Gabriela Behenská. 
Kontakt: www.ckvb.cz,  tel. 383 311 251

Městské muzeum Blatná
Městské muzeum Blatná sídlí, včetně výstavních i kancelářských 

prostor, na nám. Míru 212, stejně jako vedení CKVB. Muzeum 
je v provozu celoročně a kromě stálé expozice mapující historii 
Blatenska, kterou muzeum nově otevřelo, se v něm každý rok 
vystřídají 3 – 4 výstavy, od autorských, výtvarných až po nejrůznější 
tematické, které prezentují jak život či určitou dobu v Blatné 
a na Blatensku, tak mívají také charakter, který hranice Blatné 
překračuje. Městské muzeum Blatná čítá celkem 3 pracovníky. 
Pavlína Eisenhamerová je kurátorkou výstav, Michaela Mikešová 
má na starost správu sbírek a historik Petr Chlebec, který je mimo 
jiné spoluautorem nové stálé expozice. 

Městská knihovna a kino
Městská knihovna je posledním z prezentovaných subjektů 

Centra kultury a vzdělávání Blatná, který sídlí na nám. Míru. 
Zabírá přízemí historické budovy a je pro vás otevřena celoročně, 
každý den, vyjma úterý a víkendy. Blatenská knihovna není jen 
místem, kde si můžete zapůjčit knihy, ale máte také možnost využít 
veřejný internet, zapůjčit si audioknihu, vzít své děti na některý 
z pravidelných workshopů nebo vyslat babičku na úterní sedánky, 
při kterých dámy popíjí kávičku, čtou si knihy, vyprávějí si či něco 
zajímavého vyrábějí. V knihovně pracují Jindřiška Formánková, 
Martina Šustrová a Pavla Brodová. O úklid všech prostor 
v hlavní budově CKVB se stará Monika Pauknerová.  

Blatenské kino promítá standardně středy a pátky, v zimním 

Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci 
– 3. výzva PRV Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Vybrané Žádosti o dotaci

Nevybrané Žádosti o dotaci

a matematické gramotnosti, z oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 
a digitálních kompetencí, z oblasti rozvoje sociálních a občanských 
kompetencí a z oblasti rozvoje kulturního povědomí žáků do vlastních 
dotazníků. 

Tereza Ptáčníková – hlavní manažer MAP II

Muzeum Stálá expozice foto: Jakub Loula
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období se také promítají nedělní pohádky pro děti. Už delší dobu 
běží projekty jako je například Kino (nejen) pro seniory, které 
probíhá každý první čtvrtek v měsíci a je zaměřeno na filmovou 
klasiku, ať už tuzemskou či zahraniční. V neposlední řadě blatenské 
kino nezapomíná ani na školy a zajišťuje pro ně minimálně dvakrát 
do roka promítání. Provoz kina mají na starost pánové Jannis 
Corakidis a Pavel Kotrouš.

Komunitní centrum aktivního života
Komunitní centrum ve své koncepci bere v potaz všechny 

věkové kategorie (od batolat až po seniory) a dramaturgie 
je zaměřena primárně na produkci místního až regionálního 
charakteru. Zároveň je kladen velký důraz na práci s veřejností – 
s komunitou. Komunitní centrum je v první řadě otevřený prostor 
celé široké veřejnosti, je místem nápadů, názorů, zážitků, přání, 
tvorby a je místem setkávání. Kromě spousty aktivit je možné 
v Komunitním centru využít jeho prostor v podobě pronájmů, nebo 
navštívit kavárnu. To, že Komunitní centrum aktivního života žije 
opravdu aktivně, je zásluha tří osob, které dávají centru život – 
Saša Kalousová, Tereza Víznerová, Radek Řebřina. Provoz budovy 
má na starosti Pavel Bartůšek. Kromě spolků – partnerů doplňují 
využití Komunitního centra ještě nejrůznější poradny (sociálního 
zaměření), masáže nebo jiné soukromé subjekty, které využívají 
prostor k pořádání rozmanitých aktivit.

Infocentrum
V Infocentru se dozvíte nejen tipy na výlet, ale můžete si zde 

zakoupit vstupenky na kulturní akce, použít veřejně přístupný 
internet, půjčit si zdarma elektrokola a bicykly, nebo si zakoupit 
suvenýr. Součástí provozování infocentra je také například správa 
sociálních sítí, pořádání konferencí o cestovním ruchu, plánování 
a tvorba nových propagačních materiálů, ale také třeba aktivní 
účast na setkání odborníků pohybujících se právě v cestovním 
ruchu. Vedoucí Infocentra Blatná je Denisa Uldrichová.

Domov pro seniory
Organizace byla zřízena od 1. 1. 1992 na dobu 

neurčitou a je právnickou osobou. Statutárním 
zástupcem organizace je ředitel, jmenovaný Radou 
Města Blatná, ředitelkou Domov pro seniory je Mgr. 
Hana Baušová.  Služby, které organizace poskytuje, 
jsou registrované na Krajském úřadě Jihočeského kraje a zařazeny 
do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje. Domov pro seniory je 
členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Domov pro seniory poskytuje dvě sociální služby:
•	 pobytovou – domov pro seniory
•	 terénní a ambulantní – pečovatelskou službu, jejíž součástí je 

půjčovna kompenzačních pomůcek
     V celé organizaci pracuje 70 zaměstnanců. V domově pro seniory 
žije 89 uživatelů a v pečovatelské službě poskytujeme pomoc 
zhruba 140 uživatelům. 

V čele domova pro seniory stojí ředitelka, která plní úkoly 
vedoucího organizace, zodpovídá za řádné hospodaření, za úroveň 
a kvalitu poskytovaných služeb je oprávněna organizaci samostatně 
zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. 
Organizace je rozčleněna do 7 odborných úseků, zajišťujících 
specifické činnosti.  6 úseků tvoří pobytovou sociální službu – 
domov pro seniory, sedmým úsekem je terénní a ambulantní 
služba. Každý úsek má svého pověřeného vedoucího. 

Pečovatelská služba
Posláním pečovatelské služby v Blatné je poskytovat terénní 

sociální službu uživatelům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. 
Pečovatelská služba zahájila svoji činnost k 1. 1. 2013. Jako sociální 
služba je evidována v Registru poskytovatelů sociálních služeb ve 
formě terénní a ambulantní:
a) terénní služba – v domácnostech uživatelů:
- v Domě s pečovatelskou službou, Tyršova 436, 388 01 Blatná
- v Blatné a jejich přilehlých osadách

- v obcích spadajících do ORP Blatná – Bělčice, Bezdědovice, 
Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, 
Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, 
Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, Uzenice, 
Uzeničky, Záboří
sjednané úkony jsou poskytovány v následujícím časovém rozmezí:
- od pondělí do pátku (v pracovních dnech)             6:30 - 19:00 h
- v sobotu a neděli včetně svátků (ve volných dnech) 7:30 - 13:30 h
b) ambulantní služba (pomoc při úkonech osobní hygieny) 
- v Domově pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná
sjednané úkony jsou poskytovány v následujícím časovém rozmezí:
od pondělí do pátku 8:00 – 10:00 a 13:00 – 15:00
Kontakt: www.domovblatna.cz , tel.na recepci domova 380 706 210

Mateřská škola Šilhova 
V Mateřské škole Blatná, Šilhova je celkem zaměstnáno 8 

pedagogů a 6 provozních zaměstnanců. Ředitelkou mateřské školy 
je Mgr. Hana Petlánová.

V budově MŠ Šilhova jsou 4 třídy s kapacitou 112 dětí – Sluníčka, 
Berušky, Kapříci a Čápata. Chloubou naší mateřské školy je krásné 
dopravní hřiště. Dětské šatny prošly modernizací a jsou doplněny 
novým vybavením.
Kontakt: www.skolkasilhova.estranky.cz, tel. 383 422 980

Mateřská škola Vrchlického
V Mateřské škole Blatná, Vrchlického je celkem zaměstnáno 12 

učitelek, školní asistentka, účetní, vedoucí školní jídelny, 4 kuchařky, 
2 školnice a 2 uklízečky. Celkem máme 23 zaměstnanců. Ředitelkou 
mateřské školy je paní Mgr. Dana Strnadová.
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V budově MŠ Vrchlického jsou 3 třídy s kapacitou 76 dětí – Koťátka 
(20dětí), Berušky (28dětí) a Motýlci (28dětí). Chloubou naší mateřské 
školy je krásná zahrada se vzrostlými stromy s řadou herních prvků. 
Naše školka má vlastní tělocvičnu, kterou často využíváme.

Odloučené pracoviště Husovy sady
V budově Husovy sady jsou 4 třídy. V přízemí máme nejmenší děti 

– Kuřátka a Berušky, v horním patře starší děti – Slůňata a Medvídky.   
V současné době má tedy budova kapacitu 92 dětí. Rozděleny jsou po 
22 na každé třídě, pouze nejstarších Medvídků je 26.

Právě horní patro prošlo v loňském roce velkou přestavbou. Byly 
rozšířeny plochy obou tříd, vybudovány nové umývárny s toaletami, 
šatna, zrekonstruován i výtah, který vozí dětem jídlo z kuchyně. Třídy 
byly dovybaveny novými stolky a židlemi, lehátky, skříňkami. Vznikly 
nové čtenářské koutky pořízením knihovniček, koberců a sedacích 
vaků. Zakoupily se také manipulační labyrinty, nástěnky a žíněnky. Celá 
budova byla zateplena a dostala novou fasádu. Před budovou byly 
vysázeny záhony.
Kontakt: www.ms-vrchlickeho.estranky.cz,  tel. 383 422 078. 

Základní škola J. A. Komenského
Základní škola J. A. Komenského Blatná oslaví v letošním 

roce 115. výročí od svého vzniku. Oslavy 115. Výročí proběhnou 
v sobotu 21. 9. 2019. I když škola oslaví v tomto roce již 115. 
narozeniny, stále si zachovává svou krásnou historickou podobu. 
Pod udržovaným kabátem se ale rozhodně nezastavil čas. 

Základní školu navštěvuje 401 žáků v 19 třídách. Ve škole pracuje 
celkem 52 zaměstnanců, z toho je 37 pedagogických pracovníků 
(z toho 29 učitelů/ek, 5 vychovatelek ŠD, 5 asistentů pedagoga, 1 
speciální pedagožka) a 15 nepedagogických pracovníků. Ředitelkou 
základní školy je Mgr. Jana Krapsová. 

Ve škole probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu 
„Škola základ života“. Žáci i pedagogové využívají kromě 
kmenových učeben i učebny odborné – učebnu fyziky, chemie, 
hudební a výtvarné výchovy, dvě počítačové učebny, cvičnou 
kuchyňku a tělocvičnu. Dalšími prostory jsou pak školní dvůr 
s běžeckou dráhou a doskočištěm, školním pozemkem a hřištěm 
s dětskými herními prvky. Výuku tělesné výchovy probíhá i na 
stadionu TJ Blatná. Nepovinné předměty nabízené od 7. ročníku 
jsou rozšířené o pracovní činnosti realizované na základě 
spolupráce se SOU Blatná.

Škola nabízí rozšířené služby pro žáky vyžadující speciální 
podporu (žáci nadaní nebo žáci se speciálně vzdělávacími 
potřebami): péče logopedických a dyslektických asistentek, 
školního speciálního pedagoga a na základě doporučení 
poradenského zařízení i podporu asistenta pedagoga.

Žáci nadaní se účastní mnoha vědomostních i sportovních 
soutěží, ve kterých se umísťují na významných příčkách. Žákům, 
rodičům i pedagogům ulehčují vzájemnou komunikaci portály: 
Školní program, Strava a elektronická žákovská knížka Bakaláři. 
Škola pořádá pravidelné akce: Vánoční zpívání na schodech, 
Školní akademii, školní závody atletické všestrannosti, meziškolní 
softballový turnaj a předzápisové aktivity (Prvňáčkem na zkoušku, 
Půjdem spolu do pohádky). Další akce jsou pořádány ve spolupráci 
se SRPŠ: Čertovské zastavení, Velikonoční jarmark, Školní ples.

Škola navázala partnerství se ZŠ s MŠ Važec, se kterou organizuje 
pravidelné vzájemné návštěvy žáků a pedagogů. V rámci spolupráce 
školy tvoří projekty na společná témata, v letošním roce na téma 
„Řemesla regionu“.

Pro naše žáky 1. stupně je k dispozici školní družina s jejími 
zájmovými útvary. Žáci 2. stupně mohou využívat v odpoledních 
hodinách školní klub.

Nabídka školní jídelny je již několik let nastavena na volbu 
dvou hlavních jídel často doplněných o zeleninové saláty, ovoce, 
ochucené tvarohy a další bonusy ve formě salátového pultu. 

Žákům je v rámci projektu Ovoce a mléko do škol předáváno 
jednou týdně ovoce, zelenina nebo ovocné šťávy a mléko nebo 
mléčné výrobky. Dále je pro žáky zajišťován pitný režim.
Kontakt: www. www.zsjak-blatna.net, tel. 383 422 094

Základní škola T. G. Masaryka, 
tř. T. G. Masaryka, Blatná

Základní škola T. G. Masaryka Blatná v roce 2017 oslavila 50. 
výročí od svého vzniku. Základní školu navštěvuje 397 žáků v 17 
třídách. Ve škole pracuje celkem 51 zaměstnanců. Ředitelkou 
základní školy je Mgr. Zdenka Voříšková.

Žáci i pedagogové využívají 20 učeben, z toho 8 odborných. Od 1. 
8. 2019 bude probíhat realizace projektu Města Blatná  – Přístavba ZŠ 
TGM Blatná na školním dvoře – vznikne polytechnická učebna, cvičná 
kuchyňka a učebna dílen.

Škola je zapojena do mnoha zajímavých projektů, např. 
do projektu Nenech to být zaměřený na prevenci šikany ve škola 
či Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, 
oblastí vzdělávání a gramotností.

Významné aktivity zajišťuje Školní parlament, který je 
Konzultačním centrem pro ŽP v Jihočeském kraji. Hlavní 
činností Školního parlamentu je příprava a organizace projektů, 
charitativních sbírek, dále tvorba, tisk a distribuce školního 
časopisu. Školní parlament aktivně spolupracuje S Městem Blatná, 
s Centrem kultury a vzdělávání Blatná a Domovem pro seniory. 

Škola nabízí rozšířené služby pro žáky vyžadující speciální 
podporu (žáci nadaní nebo žáci se speciálně vzdělávacími 
potřebami) dále např. kariérové poradenství. Žáci nadaní se účastní 
mnoha vědomostních i sportovních soutěží, ve kterých se umísťují 
na významných příčkách.



Svazek obcí Blatenska - červenec 20196

První písemné zmínky o
 o

bc
íc

h

Škola pořádá pravidelné akce: Vánoční a Velikonoční výstava, 
Školní akademii, školní závody atletické všestrannosti a pasování 
prvňáčků. Do mimoškolních aktivit žáků se aktivně zapojuje SRPŠ.

Škola navázala partnerství se ZŠ Sarge ve Francii, partnerském 
městě Blatné.   V loňském roce blatenští žáci a učitelé navštívili 
Sarge a tento rok v dubnu přivítali skupinu francouzských žáků 
rodičů a pedagogů v Blatné.  

Pro naše žáky 1. stupně je k dispozici školní družina s jejími 
zájmovými útvary. 
Žákům je v rámci projektu Ovoce a mléko do škol předáváno 
jednou týdně ovoce, zelenina nebo ovocné šťávy a mléko nebo 
mléčné výrobky. Dále je pro žáky zajišťován pitný režim.
Kontakt: www.zstgmblatna.cz,  tel. 383 422 484.

Informace z regionu

i Od nedělě 9. června 
začal jezdit oblíbený 

vlak Cyklo Brdy nově 
z Prahy bez přestupu 

až do jihočeské Blatné

Obec Škvořetice 
a její místní části
Škvořetice

Škvořetice jsou jednou z těch obcí 
Blatenska, jejíž historické počátky 

můžeme díky dochovaným pramenům 
vysledovat až na konec 13. století. Důvodem 

může být to, že nejstarší známá písemná zmínka 
zde souvisí s církevním majetkem a právy. Jak známo, ve 13. století 
sílí kvůli potřebě vymezit se proti panovnické moci a zájmům šlechty 
snaha církve pojistit si všechny své dosavadní výdobytky písemnou 
formou, neboť v mnoha případech tomu tak dosud nebylo. Vzniká při 
tom i řada dokumentů, které pozdější historici nazvali falsy, ve své době 
šlo ale pouze o zpětné potvrzení stávajících skutečností. Z takových 

listin můžeme opět připomenout tu, která se 
hlásí k roku 1227, jejímž prostřednictvím měl král 
Přemysl I. Otakar stvrdit državy a práva pražského 
svatojiřského kláštera. Od ní, ač fakticky vznikla 
asi o padesát let později, odvozuje nesprávně 
svou první písemnou zmínku hned několik obcí 
v našem regionu, jak již bylo uvedeno v předešlých 
kapitolách tohoto seriálu. Škvořetic se to ale netýká. Zde je první známá, 
nesporná zpráva o vsi v písemných pramenech datována 9. 2. 1291, 
kdy král Václav II. obnovil zvláštní listinou mirotickému faráři Jakubovi 
jistá privilegia ohledně majetku a svobod jeho kostela, a to na základě 
starších dokumentů, které kněz panovníkovi předložil. K těmto výsadám 
patřilo i právo na desátek ze dvou polí ve Škvořeticích („in Scvozetic“).

To je ale také na takřka sto let jediná zmínka o Škvořeticích. Další 
spadá do října 1380, kdy Zdeněk z Rožmitálu, v té době poručník na 
Blatné, přiznal u desk zemských, že prodal své dědičné právo ke dvěma 
pozemkům s příslušenstvím a k 8 kopám grošů ročního platu v Pacelicích 
(„in Paczielicz“) Janovi ze Škvořetic („Johanni de Skorzieticz“) a jeho 
bratru Ondřejovi. Oba patřili k rozvětvenému rodu, jenž držel statky 
na východě historického Bozeňska od Březnice a Mirovic téměř až 
k levému břehu Vltavy a užíval podle nich přídomky z Mirovic, Řetče, 
Tušovic, Bukovan, Obděnic, Rtišovic. Jeho erbovním znamením byla 
konvice (pinta), podle níž byli mnozí členové rodu i přezdíváni. Jedna 
z větví rodu si tuto přezdívku přibrala k příjmení a až do vymření 
v 19. století pak užívala jméno Bukovanský Pinta z Bukovan. Od počátku 
15. století se ovšem pinta postupně přesunula ze štítu do klenotu, 
zatímco štít začal být jen čtvrcen, případně napokos čtvrcen barvami 
(v jednom případě i polcen a dvakrát dělen). Jen u již zmíněných 
Bukovanských zůstala pinta v jednom z polí čtvrceného štítu i nadále.

Jan ze Škvořetic, alternativně zvaný „Mirovec“, někdy přímo 
s přídomkem „z Mirovic“, žil ještě roku 1412, kdy byl spolu s dalšími 
okolními šlechtici přítomen dohodě mezi paštickým farářem Janem 
a Buškem z Buzic. Jeho bratr Ondřej žil nejspíše ještě roku 1420 a měl 
majetek též v Mirovicích, Tušovicích a Řetči, jak napovídá jeho měnící 
se predikát, k němuž přibíral přezdívku „Pinta“. Jak se zdá, byl právě on 
otcem bratrů Hurta a Ondřeje, na něž přešly Škvořetice (i s Pacelicemi). 
Roku 1454 bylo o nich u dvorského soudu v Praze konstatováno, že 
jsou již po smrti a jejich majetek se stal odúmrtí, která byla králem 
věnována Zdeňkovi Konopišťskému ze 
Šternberka. Jak umožňovala tehdejší právní 
praxe, mohli se po zveřejnění takzvaného 
provolacího listu, jímž bylo uplatnění odúmrti 
vyhlášeno, ucházet různí zájemci o odumřelý 
majetek u dvorského soudu. Museli, ale buď 
nahlédnutím do desk zemských či dvorských, 
nebo předložením nějaké listiny prokázat, 
že na něj mají větší nárok než král. V našem 
případě se o Škvořetice a Pacelice hlásil 
příbuzný předešlých majitelů Jan, řečený 
Šteker (Štegar) z Mirovic, synovec Víta Pinty 
z Tušovic, dále sousedé Jan a Bušek z Buzic 
a v neposlední řadě Kateřina, Afra a Alžběta, 
dcery Držkraje Stoklasy z Frymburka, 
které u soudu zastupoval Jan z Landštejna, 
seděním v Málkově (Drahenickém). Soudci 
uznali právní nároky Jana Štekera i sester 
z Frymburka, mezitím však stihl Jan prodat 
zboží ve Škvořeticích (možná šlo o jinou část 
vsi) již zmíněnému Zdeňkovi ze Šternberka, 
který se tak během soudního řízení stal majitelem většiny škvořetického 
statku. Část ale měla již nějaký čas jiného vlastníka a tím byl Beneš 
z Kalenic, příslušník vladyckého rodu z Horažďovicka s erbem dvou 
buvolích rohů. Poprvé je „seděním ve Škvořeticích“ připomínán 
k 12. 3. 1444, kdy se v listině o příměří mezi Oldřichem z Rožmberka, 
Václavem z Michalovic a Mstichem ze Sedlce na jedné a městy Tábor, 
Písek a Vodňany na straně druhé píše, že byl pánem z Michalovic na 
Strakonicích, nejvyšším mistrem johanitů, vyslán spolu s dalšími třemi 
rytíři s návrhem na dočasné zastavení bojů do Písku. Hlásil se tedy ke 
katolické straně a patřil ke služebným šlechticům strakonického pána.

Pečeť Ondřeje z Mirovic 
z roku 1420

Pečeť Ondřeje Pinty z Tušovic 
z roku 1418
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Heraldický objev 
v blatenském kostele

Po několikaletých přípravách začala v letošním roce 1. etapa opravy 
interiéru děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, a to 
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva 
kultury ČR, za významné finanční podpory Města Blatná a díky 
prostředkům získaným sbírkou ve farnosti.

V současnosti (červen–červenec 2019) stojí v prostoru kněžiště 
lešení, které slouží nejen k doplňujícímu restaurátorskému průzkumu, 
ale především k výmalbě podstatné části presbytáře. Pokud půjde vše 
podle plánu, bude obnova interiéru kostela probíhat po několik příštích 
let.

Díky lešení je možné spatřit z jiné perspektivy i běžně nepřístupné 
nebo z pohledu zdola neviditelné části kostela a zaznamenat dosud 
neznámé detaily. Jedním, který byl objeven již při průzkumu v letošním 
roce, jsou dva nevelké skleněné terčíky o průměru cca 15 cm ve vitráži 
okna na jižní straně kněžiště blízko polygonu. Jeden nese letopočet 1862, 
dokládající poslední zásadní rekonstrukci a stáří nynějších okenních 
výplní, druhý obsahuje úplný šlechtický erb. Ten tvoří profilovaný 
renesanční štít modré tinktury se stříbrným břevnem, jež vyplňují tři 
proražené modré prohnuté špice vedle sebe, zakončené trojlistem. Na 
horním okraji štítu spočívá korunovaná, heraldicky doprava obrácená 
turnajská přilba s modro-stříbrnými přikryvadly. V klenotu je modré 
křídlo. Osobu nositele erbu identifikuje opis vedený po okraji terčíku 
žlutou kapitálou. Jeho znění je následující: BARBORA KALENICZOWA 
Z OCZEDELYCZ A NA SSKWORZETICZYCH A KOZLY. Uvnitř se pak po 
stranách klenotu nachází stejným písmem provedená datace ANNO – 
DOMI(NI) / 16 – 06. 

Heraldický terčík tedy upomíná na osobu 
Barbory Kalenicové z Kalenic, rozené Ojířové 
z Očedělic, jež byla podle genealogických zdroj    
první manželkou Jana Kalenice z Kalenic na 
Škvořeticích a Kožlí (u Čížové) (* asi 1581, † 16. 
12. 1629) a matkou jeho dětí Adama a Anny, 
provdané Hozlauerové. Roku 1613 měla být již 
po smrti a v roli manželky ji nahradila Ludmila 
Dejmová ze Stříteže. Ta pak Janu Kalenicovi 
porodila syna Viléma Jana a dceru Johanku, jež 
se provdala za Jana Václava Běšína z Běšin.

Je velmi pravděpodobné, že terčík s erbem 
Barbory Kalenicové z roku 1606 (za stávajícího 
poznání je to snad jediný doklad její existence) 
nebyl izolovanou záležitostí, ale že tvořil protějšek k erbu jejího manžela 
Jana Kalenice. Kalenicové byli starobylým vladyckým (rytířským) rodem, 
který se psal podle vsi Kalenic ležící cca 6 km jižně od Horažďovic, kde 
je připomínán od sklonku 14. století. Nedlouho před polovinou století 
následujícího se jedna jejich rodová větev usadila na Škvořeticích 
a setrvala v jejich vlastnictví takřka 230 let, a to až do roku 1673, kdy je 
již zmíněný Vilém Jan Kalenice z Kalenic prodal Ferdinandu Antonínovi 
Malovci z Chýnova a Vintrberka. Od roku 1701 měly společnou vrchnost 
s Blatnou.

Škvořetice samy spadaly farností do Sedlice 
a několik příslušníků kalenicovského rodu také 
našlo v tamějším kostele místo posledního 
odpočinku (dochovaly se náhrobníky Jana 
Kalenice, zesnulého roku 1568, a jeho syna 
Beneše, který zemřel roku 1595). Někteří 
ovšem byli naopak pochováni v Blatné 
a dosud jsou v podlaze zdejšího kostela patrné 
jejich setřelé náhrobníky s rodovým erbem 
dvou buvolích rohů. Pořízením okenních výplní s heraldickými motivy 

Je zřejmé, že Beneš postupem let 
soustředil ve svých rukách i ostatní majetkové 
podíly ve Škvořeticích a stal se jediným, nebo 
přinejmenším majoritním vlastníkem vsi, 
respektive statku. Jeho potomci se zde pak 
udrželi až do roku 1673 a byli tudíž zdejší 
nejdéle souvisle panující vrchností. Tinktury 
jejich rodového erbu – červená a stříbrná – 
se proto přirozeně promítly i do novodobého 
znaku, který obec Škvořetice získala roku 
2003. Polcení štítu cimbuřím zase připomíná 
charakteristickou věž zdejšího zámku, jejíž podoba je ovšem výsledkem 
novodobější úpravy. Zámek sám vznikl přestavbami původní středověké 
tvrze, na níž sídlili pravděpodobně již nejstarší známí majitelé vsi, stejně 
jako pak po více než dvě století Kalenicové z Kalenic.

Pacelice
Dějiny Pacelic byly již od nejstarších známých dob úzce propojeny se 

Škvořeticemi. První zjištěnou písemnou zmínku o této vsi představuje 
ta, která je datována 1. 10. 1380 a váže se k prodeji majetku v Pacelicích 
Zdeňkem z Rožmitálu Janovi a Ondřejovi ze Škvořetic. Jak bylo v té 
době běžné, dělilo se o ves více vlastníků (viz výše). V roce 1382 bylo 
kupříkladu provoláno za odúmrť zboží v Pacelicích po jistém Jiříkovi, 
které pak od krále obdržel Zdeněk Bejškovec. 

Část se šlechtickým sídlem (dvorem či přímo tvrzí, která je pak 
výslovně uváděna roku 1454) ovšem držel ve stejné době zřejmě Oldřich, 
řečený Žákavec z Pacelic („Vlrici dicti Zakawecz de Paczielicz“), jenž roku 
1382 zastupoval u dvorského soudu jiného šlechtice při projednávání 
odúmrti v Újezdci (u Přeštic). Jeho rod mimochodem sídlil v 15. a v první 
polovině 16. století na Lažanech (u Blatné). 

Roku 1405 byl po smrti i sám Oldřich a jeho majetek v Pacelicích 
rovněž přešel jako odúmrť na panovníka. To jej ale již řadu let užívali 
bratři ze Škvořetic. Z nich nám již známý Jan, řečený Mirovec, pak 
u soudu argumentoval zápisem o koupi zboží v Pacelicích roku 1380. 
Soudci ale poukazovali na to, že transakce se 
nikterak netýkala Oldřicha Žákavce, nicméně 
přesto uznali Mirovcovo právo, neboť lhůta 
na vznesení námitek byla dávno promlčená 
a navíc se neobjevil žádný jiný zájemce na 
majetek po Oldřichovi.

Podobným způsobem uhájil v roce 1454 
nároky na zboží v Pacelicích, k němuž tehdy 
patřila i tvrz, po svých příbuzných Hurtovi 
a Ondřejovi ze Škvořetic Jan Šteker z Mirovic. 
Blíže neznámým způsobem se pak ale dostaly 
celé Pacelice k blatenskému panství Zdeňka Lva 
z Rožmitálu. Jeho součástí zůstaly až do roku 
1549, kdy ručitelé zbankrotovaných Rožmitálů 
prodali tvrz, dvůr a ves Pacelice za 700 kop pražských grošů Bohuslavu 
Šlejborovi z Tisové. Ten si ovšem statek ponechal jen krátce, neboť již 
roku 1551 ho za stejnou cenu odprodal Janu Kalenicovi z Kalenic, který 
jej natrvalo připojil ke Škvořeticím.

Vladimír Červenka
Prameny a literatura:
Národní archiv, Desky zemské větší, sign. 8, fol. P 30´ – 31; 
sign. 10, fol. D 8.
Státní oblastní archiv v Třeboni, Historica, inv. č. 861, sign. 669.
EMLER, Josef (ed.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae 
et Moraviae, Pars II.: annorum 1253–1310, Pragae 1882, s. 1195, 
č. 2733.  
EMLER, Josef (ed.), Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno 
MDXLI igne consumptarum. Pozůstatky desk zemských království 
Českého r. 1541 pohořelých, díl I., Praha 1870, s. 462–463; díl II., 
Praha 1872, s. 247.
FRIEDRICH, Gustav (ed.), Desky dvorské království Českého, díl III.: 
Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453–1480, Archiv český, 
díl XXXVII/1, Praha 1941, s. 818–821, č. 8. 
FRIEDRICH, Gustav (ed.), První kniha provolací desk dvorských z let 
1380–1394, Archiv český, díl XXXI, Praha 1921, 
s. 172, č. 56; s. 200, č. 33. 

Skleněný terčík vitráži 
okna s letopočtem 1862, 

dokládající poslední zásadní 
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SKALIČANY

DRAHENICKÝ 
MÁLKOV

právě pro blatenský kostel tak zřejmě mínili škvořetičtí Kalenicové uctít 
památku svých zde pohřbených předků.

V době, kdy vznikla podrobná publikace o historii, architektuře, 
zařízení a výzdobě blatenského kostela (2015), nebyla autorům 
existence popisované heraldické památky z pochopitelných důvodů 
známa. Jako jeden z nich tedy využívám alespoň tuto možnost, jak 
čtenářskou veřejnost přinejmenším v rámci našeho regionu seznámit 
s objevem, který učinil a na nějž mne upozornil druhý z autorů PhDr. 
Roman Lavička, Ph.D. z Národního památkového ústavu v Českých 
Budějovicích, jemuž zde za to vyslovuji poděkování.

Vladimír Červenka

Zprávy z našich obcí Málkovský 
desetiboj

Od roku 1998 se v Drahenickém Málkově 
koná „Málkovský desetiboj“. Ze začátku se týkal spíše dospělých 
a složení disciplín bylo taktéž jinačí, než jak je známe dnes.  
Proto nás těší, že letošního ročníku se zúčastnilo nejvíce dětí za 

roky jeho konání.  Dětí 
bylo tolik, že se dělily 
na kategorii mladších 
a starších. Starší děti 
měly disciplíny totožné 
s muži a ženami, mladší 
děti pak měly disciplíny 
uzpůsobené jejich věku. 
Celý den probíhal v klidu 
a pohodě, počasí nám 
přálo. Věříme, že všem 
čtyřiceti zúčastněným se 
líbilo. Pro připomenutí 
v jakých soutěžních 

kláních měřili soutěžící své síly: střílení ze vzduchovky, košíková, 
vrh kostkou, exování nápoje, šipky, skok z místa, hokej, fotbal, 
chůdy, slalom na kole. A jak to celé dopadlo. Mezi mladšími dětmi 

se nejvíce dařilo Leontýnce, Terezce a Adélce.  U starších dětí 
první místo obsadila Anička, druhé místo patřilo jejímu bratrovi 
Vincentovi a třetí byl Matěj. Mezi ženami byla nejlepší jako vždy 
Hanka Jahodová, hned za ní byla Magda Fousová a třetí místo 
obsadila Verča Kadeřábková. Ani u mužů se nekonalo žádné 
překvapení.  Pro zlato si přišel Pavel Burian, stříbrnou medaili 
získal Luboš Kylián ml. a bronz se podařilo získat Romanu Fíkovi. 
Večer se jako vždy posedělo při dobrém pití a pečeném masíčku. 

Lucie Kyliánová

Fronta při košíkove

Hasiči ve Skaličanech 
oslavili 120 let své existence

Květnová skaličanská pouť, slavená na sv. Jana Nepomuckého, byla 
v letošním roce věnována oslavám stodvacetileté existence místního 
hasičského sboru. Přípravy na tuto ojedinělou a výjimečnou akci trvaly 
několik měsíců a byly časově, psychicky i fyzicky značně náročné. Vše 
se však nakonec podařilo a společné úsilí členů sboru, sousedů a přátel 
vyvrcholilo v sobotu 18. května. Oslavy odstartovala mše svatá v míst-
ní kapličce, kterou celebroval blatenský farář p. Rudolf Hušek. Po mši 
byli uctěni padlí skaličanští občané v 1. světové válce, všichni někdejší 
členové hasičského sboru, a byla jim věnována vzpomínka a položen 
slavnostní věnec k pamětní desce. Oficiální část programu pak byla 

zahájena přivítáním jednotli-
vých sborů a projevy vedení ska-
ličanských chráněnců svatého 
Floriána u Rybníčku na parketu. 
Ty měl na starost, jak jinak, sta-
rosta sboru Jiří Blovský. Jednatel 
a kronikář SDH Skaličany Václav 
Cheníček ml. provedl sondu do 
historie skaličanského hasičstva 
a následovalo ocenění jednot-
livých hasičů. Nejstarší členové 
SDH Skaličany (Miloslav Kopáček 
a Stanislav Žižka) převzali medaile 
za příkladnou práci od Okresního 
sdružení hasičů Strakonice, které 
předávala starostka OSH Strakoni-
ce paní Jaroslava Boukalová, která 
ve svém projevu ocenila činnost 
místních hasičů. I na další členy se 

nezapomnělo a mnozí z nich obdrželi věrnostní medaile, stužky, čestná 
uznání a všichni členové místního sboru i ostatní upomínkové předmě-
ty a nutno dodat, že někteří z našich bratrů hasičů jen těžko skrývali 

Čestná stráž před pomníkem padlých 
foto Martina Ředinová

Soutěžní areál byl dobře připraven, foto Ondřej Vaněk

dojetí. Ke starším členům sboru mířilo vřelé poděkování za jejich dosa-
vadní činnost, kterou pomáhali šířit hasičské a kamarádské myšlenky, 
a kteří v práci pro obec sehráli a mnozí stále sehrávají nezastupitelnou 
roli. Zdravici pronesla i starostka Blatné paní Kateřina Malečková, jež je 
zřizovatelem místní zásahové jednotky a která vyzdvihla zejména dobro-

Defilé zúčastněných sborů, foto Vladimír Šavrda
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volnickou činnost místních nadšenců, například v pohledu odváděných 
činností pro obec, kde jsou místní hasiči tahouny a doslova rekordmany 
v odpracovaných brigádnických hodinách. Díky podpoře města Blatná 
byl vydán Almanach mapující historii sboru, který v podstatě navázal 
na knihu vydanou v roce 2011 u příležitosti výročí obce. Dalším bodem 
oslav byl tudíž křest této publikace, o které ve stručnosti pohovořil její 
autor a vlastní slavnostní ceremoniál byl následně zakončen dekoro-
váním přítomných sborů výročními stuhami a předáním věcných cen. 
Poté se přítomní přesunuli na cvičiště, na kterém došlo k předvedení 
zásahu historickou technikou SDH Pamětice (hasičská stříkačka Stratílek 
z 30. let 20. století) a zásah předvedla i historická jednotka SDH Velká 
Turná se svým druhoválečným hasičským vozem Henschel, který v roce 
1942 dojel až do Minsku. Vystavena byla i chlouba domácího sboru, his-
torická koňská čtyřmužná stříkačka z roku 1899, na jejíž renovaci začali 
místní pod vedením bratra Luďka Mičky v letošním roce pracovat a která 
se v historii sboru vyznamenala mnoha zásahy. Následovala soutěž v po-
žárním útoku, která byla velice slušně obsazena. Mezi jedenácti mužský-
mi týmy si vítězství odvezlo družstvo Bezdědovice „B“, stříbro vybojoval 
SDH Chobot a bronz si odvezl tým z Blatné. Domácí se museli spokojit se 
7., 8. a 10. místem a jak čtete, domácími byla postavena celkem 3 druž-
stva mužů a někteří z mladých členů běželi na soutěži naprosto poprvé 
a každý kdo skutečně chtěl, tak si doma zasoutěžil a nutno dodat, že si 
všichni právem zasloužili velkou pochvalu od velitele Jardy Fořta. V ka-
tegorii ženy startovala čtyři družstva. Dominoval tým z Drahenického 
Málkova, stříbro brala děvčata z Buzic, bronz se neuděloval, neboť týmy 
z Bezdědovic a Tchořovic zaznamenaly neplatné pokusy. Veteránskou 
část soutěže ovládl mezi sedmi startujícími tým z Chlumu před domácími 
skaličanskými borci a družstvem ze sousedního Chobota. Po vyhlášení 
výsledků byla zahájena taneční zábava, ve Skaličanech již tradičně pod 
taktovkou K-Bandu pana Klímy. Po celý den byl pro nejmenší návštěv-
níky k dispozici velký skákací hrad, sponzorsky zapůjčený společností 
E.ON, čímž se v této reportáži dostáváme právě ke sponzorům a me-
cenášům celé akce, bez nichž by se realizace a organizace celého dne 
jen těžko obešla. Hlavním partnerem akce bylo město Blatná a Osadní 

výbor Skaličany, na organizaci soutěže se významně podíleli kamarádi 
z SDH Blatná, podstatně nám pomohli i sousedé a přátelé z SDH Buzice. 
Finanční injekci oslavám věnovali: Václava Petelová ze společnosti Has-
trade Strakonice, společnost Čevak a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, 
společnost Dura Blatná, Pavel Mašek – Požární ochrana a bezpečnost 
práce, Zdeněk Voborník a mnoho dalších drobnějších přispěvatelů a do-
nátorů. Významným mediálním partnerem bylo Rádio Blatná, Blatenské 
listy a dvouměsíčník SOBě. Mezi další sponzory patřili: Spider Design 
studio Blatná (Pavel Solar), Pivovar Bernard, Restaurace Prostor Blatná, 
Hospoda u Čiláka Buzice, JaPi Foto Martina Ředinová, ZOD Škvořetice, 
Autoškola Filip Řezáč a Blatenská tiskárna. Skaličanské hasiče významně 
podpořila a podporuje rodina Vítovcových, manželé Hrdinovi, manželé 
Kopeckých a mnozí další. Poděkování zasluhují i Miroslava Sladká a Ma-
rie Mičková, které sboru poskytli historické materiály. Neskonalé díky 
patří Ing. Vlastě Miholové a Ing. Petru Bednářovi (Dům porcelánu Pra-
ha), kteří sponzorsky zajistili nádherné cibuláky se skaličanským hasič-
ským motivem, který zpracoval akademický malíř pan doc. Jiří Karmazín. 
Obdobný skvostný artefakt vytvořil již při příležitosti výročí 600 let od 
první písemné zmínky o obci v roce 2011. Nemalou zásluhu na oslavách 
měly místní ženy, které poklidily v kapličce a napekly spoustu laskomin, 
které mohli přítomní během oslav ochutnat. Velké poděkování patří 
všem, kteří přiložili ruce k dílu, všem, kteří se zapojili aktivně do příprav 
areálu, zajišťovali hladký průběh oslav a následný úklid!  Poděkování 
míří i k Vám všem, kteří jste se oslav zúčastnili, ať už jako aktivní soutěží-
cí, jako čestní hosté, nebo jako návštěvníci, velice Vám děkujeme, že jste 
přijeli podpořit naše dění, tuze si toho ceníme. Členové skaličanského 
dobrovolného hasičstva ve svojí historii vždy byli, jsou a snad i budou 
tahounem veškerého kulturně společenského i sportovního života a or-
ganizací oslav svého sboru dokázali, že se umí zdatně popasovat i s akcí 
větších rozměrů. A víte proč? Oni totiž tvoří celkem dobrou sousedskou 
a hasičskou bratrskou partu! A nejen oni, všem, kteří se na oslavách po-
díleli, patří velké poděkování a zasloužená uctivá poklona!

Václav Cheníček

Skaličanští na setkání 
hasičské techniky ve Tchořovicích

V sobotu 29. 6. se v rámci tchořovické burzy uskutečnilo setkání 
příznivců hasičské techniky. Přítomní mohli vidět zajímavé historické 
kousky, např. „koňku“ od firmy R.A. Smekal z roku 1904, motorový 
skvost Stratílek (SDH Chlum u Plzně), zásahový speciál RTP Tatra 623 

Miloslav Kopáček, nejstarší člen SDH 
Skaličany, foto Vladimír Šavrda

Stužkování praporů, foto Vladimír Šavrda

Václav Cheníček

Sbor dobrovolných hasičů Skaličany

Almanach
120 let (1899 – 2019)

Tento almanach budiž poděkováním a poctou všem, kteří ve skaličanském 
hasičském sboru působili, působí a působit budou, všem, kteří se v celé his-
torii sboru zapojili do hasičského dění a udrželi tak funkčnost našeho sbo-
ru po celou dobu jeho existence a umožnili nám pokračovat v jejich práci, 
udržovat hasičské tradice a podílet se nezištně, dobrovolně a obětavě na 
všech hasičských a obecních činnostech. 
   Členové SDH Skaličany
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Almanach historie skaličanského sboru, foto archiv obce Unikátní „Pionýr“, foto Václav Cheníček

Skaličanští hasiči ve Tchořovicích, foto Ivana Řandová
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(SDH Mladá Vožice) a mnoho dalších historických vozidel různých typů 
a stáří. Zaslouženou pozornost přivábil motocykl Jawa 50 „Pionýr“, typ 
20, speciálně upravený jako zásahový, s vybaveným přívěsem. Dětský 
tým SDH Chlum (Plzeňský kraj) předvedl ukázku zásahu ve spolupráci 
se svými staršími kolegy v historických uniformách, přítomní si mohli 
vyzkoušet práci krotitelů plamenů s technikou z přelomu 19. a 20. století 
a zásahová jednotka z Bělčic provedla likvidaci požáru hořícího vozidla. 
Vidět jsme mohli i sestavu historických francouzských Citroenů nebo 
stařičké zásahové a funkční vozidlo Opel z Drahenic. Svým novým vozem 
se přijeli pochlubit i skaličanští hasiči a předvedli, brzy již padesátiletou 
hasičskou stříkačku PS 12, která je díky jejich vzorné péči (naposledy 
v letošním roce provedenou náročnou technickou opravu pod vedením 
Standy Solara), stále v zásahu schopném a pohotovostním stavu 
a provozu.

Václav Cheníček

Pouťový nohejbal 
Buzice vs. Skaličany

Lavorův pohár, to je lákadlo, o které se hraje již ve třetím roční-
ku sousedského klání kamarádů z Buzic a Skaličan. Počátkem letoš-
ního roku uzmuly Skaličany první bod v hokeji na zimním stadionu 
v Sušici a v neděli 30. 6., o buzické pouti, pokračoval sportovní ví-
ceboj nohejbalovým kláním na dvoře Hospody u Čiláka v Buzicích. 

Přestože teplota venkovního vzduchu atakovala čtyřicítku, ke 
vzájemnému souboji nastoupila čtyři družstva a nutno přiznat, 
že někteří borci i se značným sebezapřením vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu. Ani neduhy ale nezastavily tyto velké „srdcaře“ 
a úroveň hry stoupala společně s teplotou na kurtu každým zápa-

sem výš a výš. Základní 
část opanoval tým mla-
dých buzických Býčků 
(Lukáš Samec, Michal 
Štědroňský, František 
Outlý ml.) před Býky 
(Dan Málek, Pavel Rataj, 
Jakub Outlý, Ondřej Hu-
lač a Petr Samec), třetí 
místo obsadili mladí Koz-
líci (Luboš Severin, Lukáš 
Fořt a Tomáš Fořt) a ze 
čtvrtého místa vstoupili 
do play off Kozlové (Jar-

da Fořt, Jakub Darda, Adam Fous a Václav Cheníček). 
V semifinálových kláních si po velmi dramatickém souboji 

a odvráceném mečbolu nakonec poradili Kozlíci s Býky (9:11, 
17:15, 10:6) a Býčci nedali šanci Kozlům (10:4, 10:6). Souboj o třetí 
místo se hrál snad silou vůle, neb úmorné vedro vysílilo všechny 
(nejen) starší hráče. Býci zaslouženě porazili Kozly (10:6, 12:10) 
a sváteční den gradoval ve finále, ve kterém se střetla nastupující 
dravá generace mladých sportovců obou vesnic. Loňští vítězové 
Kozlíci nakonec v dramatickém zápase podlehli Býčkům (10:12, 
4:10), kteří se tak mohli radovat z uzené krkovice. Tu sponzorsky do 
klání věnovali čerství svatebčané Voborníkovi, kteří skaličanským 
týmům v tomto klání citelně chyběli.

Ostatní družstva také neodešla s prázdnou, když Hospoda 
u Čiláka do cen věnovala lahodné domácí uzeniny v podobě 
štanglí „Čilákovo salámu“ a nechyběla ani tradiční káď s vodou pro 
osvěžení a originální stupně vítězů. 

Všem borcům patří poklona, protože parno toho dne bylo 
vskutku nesnesitelné, nicméně zdravý sportovní duch, podpořený 
vtipnými glosami pana domácího a hudebního doprovodu velkého 
buzického „country muže“ a chalupáře Oldy, umocnili kamarádskou 
a pohodovou atmosféru,  ve které nakonec výsledek nebyl tím 
nejdůležitějším. Souboj o putovní LAVOR CUP 2019 je po dvou 
sportovních disciplínách vyrovnaný, pokračování příště...          

Václav Cheníček

Hasičská soutěž v Chobotě 
– tradiční klání v krásném areálu 
a neúspěch skaličanských

Hasičská soutěž v Chobotě si již vydobyla své místo v kalendáři 
hasičského sportu. Pravidelně vždy 5. 7. se koná soutěž v požárním 
útoku v krásném chobotském sportovním areálu, který s radostí 
a chutí navštěvuje mnoho týmů a příznivců soutěžní hasičiny. 
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Naprosto dokonalé a ideální 
počasí bylo lákadlem k návštěvě soutěže, kterou opanoval 
v kategorii muži tým Bezdědovic (21,53), druhé místo brali 
domácí(21,66), bronz si odvezlo družstvo Podlesí (22,04. V kategorii 
muži se představilo celkem 13 týmů. Tentokrát se vůbec nedařilo 
skaličanským, kteří dorazili s týmem „A“ i s družstvem „B“, které 

tvořili spíše mladší hasiči. Áčko zamotalo hadice a s neplatným 
pokusem se podělilo o 12. místo, společně s Chlumem. Béčko 
mělo smůlu a kombinace nervozity a špatné koordinace dosáhlo 
času 64,71, což stačilo jen na 11. místo, s jedním z nejhorších časů 
ve své historii. Nezopakovala se tak obrovská radost z roku 2017, 
kdy zde skaličanští slavně zvítězili na okrskové soutěži. Nedařilo 
se ani veteránům, kteří chybou na koši obsadili poslední, páté 
místo. Zvítězil domácí Chobot (25,65) před Chlumem (26,72) 
a Drahenickým Málkovem (27,03). V kategorii ženy bral zlato tým 
z Podlesí (22,41) před Drahenickým Málkovem (24,93) a Chobotem 
(25,28), další posty obsadili Buzice a Mirovice. Pořadatelé připravili 
i superfinále, ve kterém svoji dominanci potvrdili Bezdědovice. 
Soutěž byla tradičně velice kvalitně připravena a zázemí fungovalo 
na jedničku, což mnozí účastníci ocenili svojí přítomností na 
následném hudebním juchání do pozdních hodin a podpořili tak 
chobotské pořadatele.

Václav Cheníček

Buzičtí reprezentanti, foto Ivana Ratajová

Účastníci nohejbalového klání Buzice vs. Skaličany, foto Václav Cheníček

Skaličanským neúspěch nevadí, dokáží se radovat i z dobré party, foto archiv obce

Závěrečné defilé soutěžních družstev v Chobotě, foto Marie Tůmová
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Kulinářská soutěž Zdravá 5
aneb „Jak jsme s chutí vařili, také 
jsme se nasmáli a pak jsme v té Zdravé 
pětce málem, málem vyhráli J“

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro 
mateřské a základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, 
především v oblasti zdravého stravování. Každý rok připravuje 
Zdravá 5 celostátní kuchařskou soutěž Finále Zdravá 5, která je 
vyvrcholením celoročních aktivit v oblasti zdravé výživy.

I děti v mateřské škole se seznamují s důležitostí zdravého ži-
votního stylu. Účastnily se projektu Zdraví do škol, kde získaly nové 
informace v oblasti zdravého stravování. Posilněni vědomostmi 

o zdravé výživě jsme 
vybrali tříčlenný tým 
kuchařů a přihlásili se 
do kuchařské soutěže 
Finále Zdravá 5.

Úkolem soutěžní 
disciplíny bylo udělat 
radost jídlem, jehož 
součástí bude libovolná 
bylinka. Naším úkolem 
bylo připravit studený 

nebo teplý pokrm, který bude obsahovat libovolnou bylinku a také 
jeho darování. Vybrali jsme tříčlenný tým s názvem „Blatenští ml-
souni“ – Laura Kovalová, 
Matyáš Koptyš, Šimon Ko-
blih /děti ze třídy Kapříků/ 
a s pečlivou přípravou se 
pustili do vaření. Děti při-
pravily 4 pokrmy, kterými 
obdarovaly naše paní ku-
chařky ze školky a společ-
ně jsme si na připravených 
dobrotách pochutnali.

Soutěže se zúčastnilo 
338 týmů z celé republiky. 
Ti nejlepší byli vybráni odbornou porotou a také veřejností pomocí 
hlasování na stránkách Zdravé 5. Z každé kategorie /MŠ, ZŠ/ bylo 
vybráno pět nejlepších týmů. Tým „Blatenských mlsounů“ získal 
nejvyšší počet bodů – tedy 1. místo a postoupil do pražského finále 
Zdravá 5. 

V termínu připravo-
vaného finále v Praze 
nás zaskočilo nemilé 
překvapení. Naši malí 
kuchtíci, všichni tři, 
onemocněli neštovice-
mi a finálového boje 
se bohužel nemohli zú-
častnit. I přesto jsme 
si celou soutěž užili 
s chutí a radostí. J

Organizátoři soutěže 
poslali dětem za nápa-
dité recepty, dokonalou 

přípravu a estetický vzhled pokrmů krásné ceny a diplomy sympa-
tie.
Děkujeme všem, kteří podpořili náš tým Blatenských mlsounů 
hlasováním!

Všem dětem i rodičům přejeme příjemné prožití letních, 
prázdninových dní, málo nemocí, hodně poznání, málo zklamání, 
hodně koupání… Zkrátka mějte krásné prázdniny s těmi, se kterými 
chcete být.

H. Petlánová, MŠ Blatná Šilhova

Návštěva Prahy
Ve středu 24. dubna si deváté třídy udělaly 

výlet do Prahy. Nejdříve jsme navštívili 
Botanickou zahradu. Prošli jsme si celý skleník 
Fata Morgana. Milá průvodkyně nám ukázala 
mnoho druhů krásných motýlů, rostlin i ryb, 
viděli jsme také krmení motýlů. Někteří z nás si však stěžovali na 
velké horko a dusno.

Odpoledne nás čekala prohlídka historické budovy Národního 
divadla. Sympatický průvodce nás provedl divadlem a seznámil nás 
s jeho historií. Obdivovali jsme výzdobu divadla i venkovní terasu, 
odkud byl úžasný výhled. Nejvíce nás však zaujalo orchestřiště 
a příprava jeviště na večerní představení. Celý výlet se nám líbil 
a moc jsme si ho užili.

IX. A, B - Z. Doležalová, K. Šustrováa A. Bejčková
foto A. Synek

Atletická všestrannost 
– Sportu zdar!

V úterý 21. května se konal další ročník sportovní soutěže 
1. stupně naší školy. Přálo nám štěstí, protože mezi deštivými dny 
byl tento den výjimkou a počasí nám vyšlo.

Z každého ročníku se vybralo podle výkonů 10-12 chlapců 
a stejný počet dívek. Sportovců se sešlo téměř 120. Každý z nich 
plnil čtyři atletické disciplíny: běh na 50 m, hod míčkem, skok 
do dálky a běh na 300 m. Doprovodný program pro děti, které 
nepatřily mezi závodníky, zajistila třída 9. A pod vedením p. uč. 
M. Kubíkové. Při různých hrách a soutěžích obdrželi všichni sladké 
odměny. Skvělé ceny získali též sportovci. Ti nejlepší navíc získali 
medaile. Velké poděkování patří rodičům, kteří sponzorskými dary 
zajistili hodnotné odměny pro všechny. 

Chci poděkovat p. ředitelce Janě Krapsové, všem kolegům, 
bývalým kolegům, asistentkám, rodičům a žákům 8. B s p. uč. 
H. Šafaříkovou, kteří pomohli při organizaci samotných závodů.

Sportovní dopoledne bylo zakončeno tradičně „bublifukovou 
šou“, kterou si užili sportovci i diváci. Těšíme se společně na další 
ročník této skvělé akce.

Mezi nejúspěšnější patřili:
1. třída 1. Hlávková Natálie 1. Navrátil Adam

2. Šrámková Kateřina 2. Gregor Jakub
3. Černá Anežka  3. Koubek Štěpán

2. třída 1. Bajrič Sofie  1. Flandera Martin
  2. Pangrácová Karolína 2. Novotný Tomáš
  3. Punčochářová Eliška 3. Vylita Jiří

3. třída 1. Slavíková Kateřina 1. Pojer Michal
  2. Frgelcová Sára  2. Rumplík Matěj
  3. Škardová Vendula 3. Bulka Ondřej
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4. třída 1. Medlínová Natálie 1. Brynda Matyáš
  2. Rybová Natálie  2. Choura Štěpán
  3. Vlachová Veronika 3. Koman Jindřich

5. třída 1. Hanzlíková Tereza 1. Hovorka Adam
  2. Kratochvílová Adéla 2. Chvátal Josef
  3. Tešková Sára  3. Teska Jonáš 

Iva Tvrdá 
hlavní organizátorka závodů

Partnerství se ZŠ s MŠ Važec
Přiblížil se konec května a vyvrcholily přípravy na návštěvu žáků 

a pedagogů z partnerské školy ve slovenském Važci. V letošním 
i příštím školním roce pracují žáci na společném projektu „Řemesla 
regionu“. 

Ve středu 22. května o odpoledních hodinách po dlouhé cestě 
konečně dorazil autobus s očekávanou milou návštěvou. Po 
rychlém ubytování a večeři na Domově mládeže při SOŠ Blatná 
dorazili važečtí na slavnostní přivítání do naší školy. Čekal na ně 
bohatý program. Nejprve se své umění předvedly mažoretky ze 
skupiny PREZIOSO a pak následovali nebezpečně vypadající chvaty 
družstva blatenských judistů. 

Pak se již program věnoval společným aktivitám. Na naše 
i slovenské žáky čekaly dva sportovní turnaje – chlapci změřili 
síly ve florbale a dívky ve vybíjené. Po sportovních kláních stěny 
tělocvičny naplnily tóny hudebních hitů, za jejichž doprovodu si 
žáci zařádili na improvizovaném tanečním parketu. Všichni si užívali 
společných aktivit, že se ani nenadáli, že se blíží konec středečního 
večera. Trochu smutní, ale nadšení, se všichni rozcházeli, aby si 
řádně odpočali na další den.

Čtvrteční den zahájili slovenští přátelé výletem po krásách 
jižních Čech – lákal je zámek Hluboká nad Vltavou. Večer na 
všechny čekaly další společné zážitky. Protože nám počasí přálo, 
plnili nejprve ve smíšených družstvech různé dovednostní úkoly 
na školním dvoře. Večerní program uzavřela již tradiční diskotéka.

Přiblížil se den odjezdu, který byl ale od rána nabit různými 
činnostmi: slovenští žáci si vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu 
se svými blatenskými vrstevníky a pak vyrazili zhlédnout nově 
otevřenou interaktivní výstavu v Městském muzeu v Blatné, na 
kterou vzpomínali slovy: „Takovou výstavu jsem ještě nezažil!!“ Po 
obědě se již nachýlil čas k odjezdu.

Celá akce mohla zdárně proběhnout díky finanční pomoci 
Jihočeského kraje a Města Blatná, pracovnímu nasazení pedagogů 
i pracovnic školní kuchyně a hlavně velkému nadšení a chuti se 
poznávat našich žáků. Všem, kteří se na akci podíleli, bych chtěla 
vřele poděkovat.

Jana Krapsová
ředitelka školy 

Den dětí na plovárně
Dne 3. června se děti ze školní družiny zúčastnily her na blatenské 

plovárně. Jako každý rok bylo pro děti připraveno spoustu zábavy, 
her a soutěží tentokrát pod tématem „Cesta kolem světa“. Děti si 
vyzkoušely skoky v pytlích, malbu na obličej, hod míčků na terč, 
použití čínských hůlek, hru hokejbalistů. Za splněné úkoly získaly 
razítka, která si mohly proměnit za báječné ceny. Celé odpoledne si 
děti užívaly svůj den a následně pak s rodiči na bazénu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce.

Tábor Kadov
V rámci zájmových aktivit ve školní družině absolvovali členové 

dramatického kroužku a výtvarné dílny táborový pobyt v Kadově. 
Po celý školní rok děti pilně pracují na svých rolích a připravují se 

na veřejné vystoupení, proto po-
byt na táboře v Kadově je jim be-
zesporu zaslouženou odměnou. 
Ani děti z výtvarného kroužku bě-
hem roku nezahálely. Naučily se 
kombinovat teplé i studené bar-
vy, vyrábět 3D modely i pracovat 
s různou perspektivou.

Pobyt se konal ve dnech 
10. - 12. června v Kadově. Vycho-
vatelky ŠD připravily dětem pes-
trý program – dopoledne měly 
vyjížďku na koních, poté výtvarné 

zpracování příběhu a masek na karneval, opékání vuřtů, večerní 
diskotéku i noční bojovku. 

Teplé počasí nám přálo a veselá nálada provázela celou dobu 
pobytu.

Vychovatelky ŠD

NEŽ ODEJDEME NA PRÁZDNINY
Před námi byl už jen měsíc červen a naši prvňáčci měli být brzy 

odměněni za svou práci vysvědčením za celý školní rok. Všichni se 
jsme se pomalu chystali jim popřát krásné prázdniny plné zážitků 
i odpočinku. Rodiče i my učitelé jsme uvědomili, jak ten školní rok 
utekl jako voda.

V úterý 4. června čekalo naše šikovné prvňáčky pasování na 
čtenáře v Městské knihovně Blatná. Než mohly být děti pasovány, 
musely královně Abecedě ukázat, jak pěkně čtou a jak pěkně 
zacházejí s knihami. Po složení slibu byly slavnostně pasovány na 
čtenáře. Obdržely pasovací listinu a dvě krásné knihy – Kde se nosí 
krky a Netahej vlka za ocas. Pasování jsme pak v knihovně vesele 
oslavili, děti si s královnou Abecedou dokonce zatančily. 

Protože máme odvážné prvňáky, navštívili jsme také v blatenském 
muzeu výukový program Tajemnou krajinou Blatenska. A odvaha 
byla opravdu třeba! Nejprve jsme si potěžkali zlatá kachní vejce 
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z hnízda, na jehož místě dnes 
stojí blatenský zámek, seznámili 
jsme se s pověstmi o čertech, 
kteří kolem Blatné poházeli 
ohromné balvany, které dnes 
známe jako Čertovy kameny. 
V rámci programu jsme se ocitli 
v strašidelném nočním lese, 
kde se nám postupně zjevovaly 
postavy z pověstí. Když jsme 
pak nakonec sladili hudební 
nástroje a všichni pěkně zahráli, 
roztančili jsme i krásnou vodní 
vílu. 

V pátek 14. června jsme si 
prohlédli zvířátka vystavovaná 
chovateli z Blatné a společně 
vypustili poštovního holuba. 
Pak nás ještě čekal výlet do ZOO Tábor a školní akademie. Hurááá 
na prázdniny!

 Marcela Karbanová třídní učitelka I. B

Hodina moderní chemie
Ve spolupráci s Vysokou školou chemickou – technologickou 

v Praze se 12. června uskutečnila HODINA MODERNÍ CHEMIE pro 
žáky 8. a 9. tříd. Chlapci a děvčata se dozvěděli zajímavé informace 
o střelném prachu, suchém ledu či tekutém dusíku. Vysokoškoláci 
nám ukázali i ohromující experimenty s ohněm. Studenti také 
pokládali žákům otázky, za které, když odpověděli správně, dostali 
malý suvenýr (propisku, malou periodickou soustavu prvků). Každá 
třída si za odměnu mohla na závěr vybrat chuť a barvu zmrzliny 
např. modrá kiwi. 

Bylo to zajímavé zpestření jinak normálních hodin chemie.
Šimon Chalupecký

žákovský reportér, žák VIII. A

HOPSA HEJSA DO BŘEZOVÉ
Jestli nevíte, kde je Březo-

vá a co jsme tam dělali, tak já 
vám to teď napíšu. Ve čtvrtek 
13. 6. 2019 se třídy 8. A a 8. B 
vydaly vlakem z Blatné na čtyř-
denní dobrodružství do Březové 
poblíž Třebíče. Cestu rychlíkem 
jsme si krátili různými hrami. 

Outdoorový resort Březová 
nás ohromil svojí velikostí. Po 
ubytování do chatek každá tří-
da dostala svého instruktora, 
který je provázel celými čtyřmi 
dny. Náš program PANDORA 
zahrnoval mnoho aktivit. Kdo 
chtěl, mohl si vyzkoušet např. 
adrenalinový skok z 12 metrů 
do prázdna (ten si vyzkoušela 

i naše paní učitelka Hanka Šafaříková), horolezeckou stěnu, slaňo-
vání, vysokolanové centrum, paintball nebo bungee trampolíny, 
na kterých jsme mohli dělat i různá salta. Zábavná byla i jízda na 
raftech a lanovka do místního rybníčku. Toto je jenom malý výpis 
z toho, co se dá v Březové zažít. V resortu proběhly i dvě diskotéky, 
kterých jsme se samozřejmě zúčastnili. 

Čtyři dny utekly jako voda a v neděli večer se obě třídy vrátily na 
blatenské nádraží. Na tento fantastický školní výlet budeme všichni 
vzpomínat ještě hodně dlouho. Děkujeme paní učitelce Haně 
Šafaříkové a panu učiteli Miroslavu Šafrovi, že nám zorganizovali 
tuto krásnou akci.

Šimon Chalupecký
žákovský reportér, žák VIII. A

JAK se žije a žilo ve Lnářích?
Na pondělí 17. 6. jsme si naplánovali výlet. Ráno jsme si přivstali 

a již v půl osmé jsme mířili linkovým autobusem přes Hajany 
a Kocelovice do Lnář. Tam jsme se nejdřív vydali k paní Matějkové 
a prohlédli si domácí zvířata, která chová a o kterých jsme se učili 
v prvouce. Navíc jsme u ní mohli vidět i pštrosy a jejich mláďata. 
Využili jsme i pozvání na ochutnávku třešní.

Potom jsme šli do lnářského zámku, kde jsme měli objednanou 
prohlídku. Přivítala nás paní učitelka Jaroslava Boušová, která nás 
provedla zámkem a pověděla nám spoustu zajímavostí, příběhů 
a pověstí z historie zámku. Prohlídka byla skvěle přizpůsobena 
věku druháků a všichni jsme ji se zájmem sledovali od začátku až 
do konce. Paní průvodkyně a paní učitelka v jedné osobě nás pak 
navíc pozvala na návštěvu lnářské základní školy. Zúčastnili jsme 
se hodiny tělocviku 1. a 2. třídy, zahráli jsme si společně několik 
her a pak si prohlédli celou školu. Byli jsme moc hezky přijati 
a doufáme, že nám lnářské děti s paní učitelkou návštěvu oplatí.

Aby byl výlet úplný, nesměl chybět malý nákup v místním 
obchodě. Pak už byl nejvyšší čas vyrazit na vlakovou zastávku do 
Hradiště. Není to úplně za rohem a sluníčko hřálo, ale všichni jsme 
dobře došli a vláček nás dovezl zpět do Blatné.

A co na to děti? Tady je několik jejich postřehů.
Jára: Zaujalo mne, že si děti ve lnářské škole můžou přivydělat 
sběrem léčivých bylin.
Karinka: Líbila se mi pověst o zrcadle na zámku. Kdo se do něj na 
vteřinu podívá, bude pořád mladý a krásný.
Nikolka: V zámku jsme viděli namalované strašidlo, to prý tam 
straší a chodí za ním bílá paní z Blatné.
Nikča a Jirka: Líbilo se nám povídání o freskách na zámku.
Kristýnka: Dozvěděla jsem se, že u pštrosů sedí na vejcích samec.
Matěj: Líbil se mi obchod, mají tam dobré zboží. Ještě se mi líbila 
fontána na zámku, kam se hází mince pro štěstí.
Kuba: Nejvíc se mi líbila pštrosí mláďata.

Děkujeme paní Matějkové a paní učitelce Boušové, že nám 
umožnily prožít tento hezký den.

J. Rybová, E. Kotšmídová
vychovatelka ŠD, třídní učitelka II. B



Svazek obcí Blatenska - červenec 201914

Rozloučení se školou
Ani jsme se nenadáli a školní rok se přehoupl ke svému závěru. 

Letos jsme jej uzavřeli opravdu symbolicky. Nejprve žáci 9. ročníku 
předvedli své závěrečné prezentace na jimi zvolená témata. Z ka-
ždé třídy pak odborná komise vybrala nejlepší skupinu, která byla 

odměněna poslední školní 
den na blatenském zámku. 
Předposlední den vyvrcho-
lily přípravy vystoupení 
na školní akademii dvěma 
generálními zkouškami 
a hlavním představením 
pro veřejnost. Nejprve nás 
uvítali Mach a Šebestová 
(dram. kroužek), pak se 

rozohnila prvňáčkovská šou, druháčci nás pozvali na pouť, třeťáci 
nás trochu poděsili žraločím tancem, čtvrťáci rozezněli sál v rytmu 
bubnů, páťáci nám zazářili neonem a předvedli své ztvárnění 
svobody. Před nástupem 
2. stupně jsme na podiu 
tradičně přivítali hosty 
s Červenou Karkulkou (ZŠ 
Holečkova Blatná) a s aero-
bikem (DDM Blatná). Pro-
gram postupně gradoval: 
6. A předvedla reklamní 
spoty, žákům 6. B jednou 
fotr něco povídal, 7. B 
chřestila kostrou a naopak nás rozveselili klauni z 8. B, abychom 
se pak prolétli kolem světa s 8. A. Na závěr přišlo grandiosní finále 
9. A vystřídané minidiscem 9. B. Před odchodem ze sálu čekalo na 
diváky ještě překvapení v podání pedagogů a dětského pěveckého 
souboru. Všem se akademie moc povedla. Děkujeme za jejich nad-
šení a elán při nácviku i následném vystoupení.

Poslední školní den si žáci převzali svá závěrečná vysvědčení, na 
kterých si odnesli zhodnocení celoroční školní práce. Pro vycházející 
žáky 9. tříd byl připraven slavnostní vymetací ceremoniál na 
blatenském zámku.

Děkujeme všem – pedagogům, žáků, rodičům – za celoroční 
spolupráci a nasazení při zdárném zvládání školních povinností. 
Všem přejeme krásné pomalu ubíhající volné letní dny.

Jana Krapsová
ředitelka školy

Tajemnou krajinou Blatenska
Městské muzeum Blatná připravilo krásnou výstavu Tajemnou 

krajinou Blatenska, kterou s doprovodným vzdělávacím programem 
nabídlo i školám. Naše třídy jejich nabídku ve velké míře využily 
a opravdu neprohloupily.

Výstava je provedla blatenskými pověstmi. Kurátorka Pavlína 
Eisenhamerová procházela s dětmi jednotlivé místnosti, které 
navozovaly prostředí pro jednu z vybraných pověstí a děti plnily 
různé úkoly, které pomohly navodit tu pravou atmosféru a ony 
si mohly pověst tak trochu prožít na vlastní kůži. Takto podané 
příběhy jim jistě uvízly v paměti. Jen zkuste sami posoudit, co si 
z výstavy postupně odnesly.
V. B:

Plnili jsme zábavné úkoly spojené s pověstmi. Každá 
místnostpředstavovala různé druhy pověstí, např. zámecké, z lesa 
nebo z rybníka. 

Nejvíce se mi líbila místnost u Čertových kamenů a procházka 
podzemím s pověstí o jelenovi se stříbrnými parohy.
Moc se nám líbil kvíz, ve kterém byly super otázky. Odpovědi jsme 
si nakonec zkontrolovali. Sklepení bylo také moc pěkné, i když 
trochu strašidelné.
III. B:

Líbil se mi les, sklepení muzea a mořské víly. Šla bych zase.
Líbily se mi pověsti i úkoly.  Všem doporučuji.

Moc děkujeme pracovníkům Městského muzea v Blatné za 
zajímavou zážitkovou výstavu představující blatenské pověsti 
a paní kurátorce Pavlíně Eisenhamerové, která se stala průvodkyní 
celého programu, za její poutavé a věku přizpůsobené vyprávění, 
do kterého se děti aktivně zapojily. Těšíme se již na další nové 
programy, které doplní běžnou výuku ve školních lavicích.

JAK jsme si zahráli softball a zažili 
MS v softballe na vlastní kůži

V areálu SOŠ Blatná se uskutečnil 2. ročník softballového 
turnaje. V pondělí 17. června se v zápasech měla utkat naše škola 
se ZŠ a MŠ Bělčice a se ZŠ T. G. Masaryka Blatná. Naše škola se 
nakonec utkala ve dvou zápasech pouze s Bělčicemi. První zápas 
vyhrála naše škola poměrem 8:0. Bělčice se ovšem nevzdaly, 
do druhého zápasu vstoupily lépe než do prvního a vyhrály 3:5. 
Konečným vítězem se nakonec podle skóre 11:5 stala naše škola. 
Den nám zpříjemnilo slunečné počasí, a proto jsme si softballový 
turnaj náramně užili. Rádi bychom poděkovali panu řediteli SOŠ 
Blatná Ing. Mgr. Pavlu Kotroušovi za to, že nám umožnil tento 
turnaj uspořádat, Mgr. Daliboru Hanzlíčkovi za perfektní přípravu 
hřiště a RNDr. Petru Pavlíkovi za jeho skvělé rozhodcování.

Naše škola dosta-
la také možnost jet se 
podívat na Mistrovství 
světa v softballu mužů 
v Praze a v Havlíčko-
vě Brodě. Ve čtvrtek 
20. června jsme tedy 
vyrazili vlakem z Blatné 
(s přestupem v Březni-
ci) do Prahy. Na stadion 
v Bohnicích jsme se mu-
seli dostat ještě MHD. 

Dopředu byly objednané lístky na zápas Dánsko – Singapur. Před 
utkáním jsme si ještě užívali doprovodný program. Samotný zápas 
potom trval přibližně 2 hodiny. Většina z nás si koupila některý ze 
suvenýrů (tričko, kšiltovku, knihu o softballe,..). Sice bylo celý den 
horko, ale nakonec si všichni tento sportovní zájezd pochvalovali 
a vraceli se do Blatné s mnoha zážitky.

Šimon Chalupecký
žákovský reportér, žák VIII. A
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ZŠ TGM Blatná 
získala 3. místo 
v republikovém finále 
Hokejbalu proti drogám

Tak toto je náš největší sportovní úspěch v letošním školním 
roce. Tohoto turnaje se naše škola každoročně účastní. Vzhledem 
k tomu, že hokejbal má v Blatné dlouholetou tradici, pořádá zdejší 
oddíl Datels Blatná pravidelné turnaje organizované Českým 
hokejbalovým svazem. Své síly zde měří žáci ve čtyřech kategoriích, 
od prvňáčků až po deváťáky. Pořadatelé tentokrát kromě obvodního 
kola zajistili i kolo krajské. 
Jednalo se o kategorii 4. 
– 5.tříd. Nejvíc emotivní 
a vyrovnané souboje 
vždy probíhají mezi 
našimi hráči z TGM 
a druhou školou JAK 
Blatná. Není také divu, 
vždyť většina borců jsou 
spoluhráči z oddílu. Po vítězství v regionálním (11. 4.) i krajském 
kole (2. 5.), jsme se dostali do republikového finále, které se 
konalo 5. června na zimním stadionu ve Světlé nad Sázavou. 
Povzbuzováni hlasivkami, trumpetami a bubnem fanoušků z řad 
rodičů jsme získali famózní bronzové medaile. Toto je zatím 
historicky největší úspěch v kolektivním sportu naší školy. Navíc 
gólman David Ochotný získal individuální cenu za nejužitečnějšího 
brankáře. V této kategorii se hraje na třetinu hokejového hřiště, 
počtem 3 + 1. O postup na mistrovství republiky a samotný úspěch 

se postarali tito hráči: David Ochotný, Vojtěch Dokoupil, Jakub 
Podlešák, Martin Slanec, Miroslav Šilha, Filip Šimůnek, Filip Hucek, 
Tomáš Říha, Filip Červenka, Vojtěch Zitko, Matyáš Matějka a Tomáš 
Pechr. Hoši, děkujeme! Poděkování patří i už zmiňovaným rodičům, 
trenéru Danu Málkovi za pomoc při koučování a městu Blatná za 
příspěvek na dopravu.

Mgr. Jaroslav Voříšek, učitel ZŠ TGM Blatná 

Sport nás baví
Školní rok 2018–2019 byl na naší škole ve znamení mnoha 

sportovních soutěží a akcí. Hned po zahájení nového školního roku 
jsme pro děti připravili tzv. „Braňák“ a brzy po něm atletické zá-
vody Podzimní atletika. V listopadu jsme se zúčastnili florbalových 
turnajů v rámci okresu a v silné konkurenci se neztratili žáci 6. a 7. 
ani 8. a 9. ročníků.  Začátkem prosince jsme využili možnost navští-
vit zdarma dva zápasy mistrovství světa ve florbale, které probíha-
lo v Praze v O2 aréně. Před Vánocemi si vyzkoušeli nejlepší skokani 
do výšky Vánoční laťku na SOŠ V Jezárkách. Začátkem ledna absol-
vovali žáci 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz. Na šumavském Za-
dově mají děti na chatě Cihelny veškerý servis. Kromě praktických 

dovedností získají i mno-
ho teoretických znalos-
tí o výstroji a výzbroji, 
krásách i nebezpečí hor, 
zúčastní se přednášky 
na chatě horské služby. 
Nezbytnou součástí jsou 
i závody ve slalomu, kar-
neval a závěrečná disko-
téka.  Jarní sportování 
jsme zahájili florbalo-
vým turnajem v blatenské sokolovně. V dubnu se žáci 1. stupně 
zapojili do projektu Čokoládová tretra, který je součástí meziná-
rodního atletického mítinku IAAF World Challenge Zlatá tretra Os-
trava. Další atletickou soutěží pro mladší žáky byl Štafetový pohár 
ve Strakonicích. Jako každý rok i letos jsme vyslali dvě družstva na 
fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup a v okresním kole vybojovali 5. 
a 6. místo. Začátkem května jsme uspořádali celodenní sportovně 
zaměřený projekt „Sport nás baví“. Při jeho realizaci jsme využili 
nabídku fotbalové asociace České republiky a přihlásili se do ak-
tivity „Můj první gól“. Navštívil nás profesionální trenérský tým, 
který si pro žáky 1. stupně připravil pestrý program nazvaný „Škola 
v pohybu“. Vyučující TV ho doplnili různými sportovními aktivitami 
a soutěžemi. Pro žáky 2. stupně nám s projektem pomohla skupi-
na cvičitelů Rebels Gym z Hořic. Žákům byla nejprve předvedena 
exhibice na nářadí a silové cvičení, pak následovalo cvičení s žáky 
zaměřené na základní pohybovou průpravu spojenou s kondičním 
a silovým tréningem. Na závěr byla krátká beseda o zdravém život-
ním stylu. Pravidelné úspěchy získáváme i v atletických soutěžích 
Pohár rozhlasu. Mezi nejlepšími atlety okresu Strakonice obdrželi 
prvenství ve skoku vysokém Martin Zeman (145 cm) a Rudolf Ďorď 
(162 cm), v běhu na 60 m získal stříbro Martin Řanda. Závěreč-
nou tečkou za letošním sportováním a třešničkou na pomyslném 
sportovním dortu bylo vystoupení žáků 4. a 5. ročníku v Hokejbale 

proti drogám. Z celostátního finále ve Světlé nad Sázavou přivezlo 
mužstvo ve složení David Ochotný, Martin Slanec, Vojtěch Dokou-
pil, Miroslav Šilha, Filip Šimůnek, Tomáš Říha, Filip Hucek, Jakub 
Podlešák, Vojtěch Zitko, Matyáš Matějka a Filip Červenka bronzové 
medaile.

Mgr. Pavel Vokroj, Mgr. Jaroslav Voříšek

Preventivní akce na ZŠ TGM za 
školní rok 2018/2019

V letošním roce proběhlo na naší škole mnoho preventivních 
akcí. V září se šesťáci zúčastnili tradiční akce Sportem proti 
rakovině ve Strakonicích a žáci 1.–3. ročníku absolvovali program 
na dopravním hřišti. V rámci patronátu deváťáků s prvňáčky se 
tyto ročníky podílely na sázení Stromu svobody. Ve třídách 3.A, 
6.A a 6.B proběhl v listopadu preventivní program na podporu 
zdravých vztahů v třídním kolektivu organizace Do světa a páťáci 
i jejich rodiče byli seznámeni s pravidly bezpečného internetu 
a chování v online prostředí. Pro žáky 1. – 7. ročníku byl připraven 
preventivní program pro stmelování třídního kolektivu a redukci 
stresů v rámci projektu Bubnování do škol, který se dětem velmi 
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líbil. Všichni žáci školy se zúčastnili Cykloprogramu zaměřeného 
na bezpečnost silničního provozu a povinnou výbavu cyklisty. 
V jarních měsících opět proběhly preventivní programy organizace 
Do světa ve třídách 3.B, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A a 7.B a v rámci 
environmentální výchovy beseda Plastový oceán týkající se 
zodpovědnosti k životnímu prostředí. Pro žáky druhého stupně 
byla uspořádána beseda z cyklu Čas proměn týkající se dospívání, 
hygienických návyků či zodpovědného sexuálního chování, která se 
každoročně těší velké oblibě. Prvňáčci si vyzkoušeli, jak správně 
pečovat o chrup v rámci projektu Zdravé zoubky. V závěru školního 
roku proběhla ve všech třídách beseda s Policií ČR zaměřená na 
dopravní výchovu a pravidla silničního provozu. 

Mgr. Ondřej Kočovský, ŠMP

Masařky 
– žákovský parlament 
ZŠ TGM v roce 2018/2019

Máme za sebou další rok 
plný zajímavých akcí, za všechny 
bychom rádi připomenuli 
alespoň pár, které pro nás 
byly významné a důležité. 
Celý rok jsme věnovali péči 
o sedm vybraných oblastí 
v rámci projektu Maratón pro 
Město Blatná. Jednotlivé třídy 
si vybraly oblast ve městě 
a celý rok tam chodily dohlížet 
na pořádek. Všechny oblasti byly označené cedulkou, kterou 
jsme navrhli ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ 
v Blatné. Smyslem našeho celoročního snažení bylo naučit žáky 
koukat kolem sebe, všímat si věcí, které se jim nelíbí a nebýt k nim 
lhostejní. Z návštěv oblastí děti zpracovaly malé kartičky, které 
jako „dobré skutky“ zdobí strom umístěný v prostoru školy. 

Další akcí, kterou máme velmi rádi a pořádáme ji již několik let, 
je soutěž Od maminky chutná nejlíp. Do soutěže každoročně žáci 
hlásí své maminky, které napečou sladké i slané dobroty a utkají 
se v soutěži, která se koná na podzim v KCAŽ. Porotu tvoří klientky 
Domova pro seniory a nás moc těší, že je stále baví se s námi 
setkávat a spolupracovat. 

Mezi další úspěšné akce patří Den dětí na plovárně pořádaný ve 
spolupráci s CKVB a Městem Blatná, sbírka pro Azyl Sírius, kterou 
podporujeme už několik let a pořádáme ji ve spolupráci s Ivanou 
Bůbalovou. Kromě jiného stále fungujeme jako Konzultační centrum 
pro žákovské parlamenty. Pravidelně pořádáme konference pro 
spřátelené žákovské parlamenty, nabízíme celodenní program pro 
školy, které s parlamentem začínají, a poskytujeme i konzultace 
koordinátorům, kteří mají zájem žákovský parlament založit nebo 
se jen inspirovat některými našimi projekty. 

Kromě projektů, které připravujeme pro žáky naší školy, jsme 
absolvovali několik akcí, které jak doufáme, pomohou nám parla-
menťákům zdokonalit naše dovednosti, sblížit se a lépe poznat. Pa-
tří mezi ně prožitkové kurzy. Jeden jsme uspořádali přímo ve škole 
a rovnou s přespáním. Ten byl určený žákům prvního stupně. Dru-

hý jsme tradičně strá-
vili v Tábořišti U Mloka 
a zúčastnit se ho mohli 
všichni parlamenťáci. 
Konec školního roku pa-
tří samozřejmě rozlučce 
žákovského parlamentu. 
Tu letošní pro nás při-
pravila Rozálie Divišová 
– dnes už studentka prv-

ního ročníku na střední škole. Děkujeme jí i dalším bývalým par-
lamenťákům, že se s námi setkávají a doprovází nás na akcích ŽP. 
Věříme, že zkušenosti a zážitky, které jste v žákovském parlamentu 
získali, vás budou provázet po celý život. Jinak tomu nebude ani 
u letošních absolventů, kteří v kolektivu žákovského parlamentu 
strávili neuvěřitelných devět let. 

Mgr. Ludmila Růžičková,
koordinátorka žákovského parlamentu 

Absolventské práce 
žáků 9. ročníku

V letošním školním roce probíhal již desátý ročník celoročního 
projektu pro žáky 9. ročníku – ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. Na začát-
ku školního roku si žáci vybrali téma, které by chtěli zpracovávat 
a k tomu si hledali mezi pedagogy svého vedoucího práce. Poté za-
čalo samotné zpracování jednotlivých témat. Nebylo to vždy jedno-
duché, někteří nevěděli, jak zvolené téma uchopit, někteří dokonce 
své téma i měnili. Nicméně na konci ledna většina dětí vytiskla svou 
první vlastní „absolventku“. Některým opozdilcům to ještě chvíli tr-
valo, ale k tisku byly nakonec dodány všechny práce. Ve II. pololetí 
se začalo pracovat na prezentacích tvořených v programu Microsoft 
Power Point. I zde kontrolovali práci žáků jejich vedoucí a učitelky 
informatiky. Děti prokázaly dovednosti s efekty, animacemi, textem 
v tomto programu, ale i s vložením videí do prezentace.

Samotná obhajoba práce před komisí byla pro většinu z nich 
zcela nová zkušenost. Ne vše bylo jednoduché, ale všichni k tomu-
to úkolu přistoupili velmi zodpovědně. Úroveň obhajob překvapi-
la nejen hosty a učitele, ale myslím, že řada dětí překvapila sama 
sebe. Ti nejodvážnější si dokonce troufli i na praktické ukázky. Opět 
jsme se o svých žácích dozvěděli mnoho informací o jejich zájmech  
a koníčcích, stejně jako o jejich plánech do budoucna. Velice nás 
potěšilo, že některé žáky přišli podpořit i rodiče a že již tradičně se 
obhajob jako hosté zúčastnili starostka Blatné Bc. Kateřina Malečko-
vá a místostarosta Blatné pan Pavel Ounický. Děkujeme také Městu 
Blatná za upomínkové předměty, které našim absolventům u této 
příležitosti věnovalo.
    Mgr. Dana Houzarová, 

zástupkyně ředitelky 

Letošní školní rok děti ukončily 25. června. Vysvědčení žákům 
devátého ročníku bylo tradičně předáno na Zámku Blatná za 
přítomnosti zástupců Města Blatná, vedení školy, třídních učitelů 
a rodičů. Všem vycházejícím žákům přejeme úspěšný start na 
středních školách. Věříme, že jsou pro středoškolské studium 
dobře připraveni a na naši školu budou rádi vzpomínat. Všem 
žákům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na ně ve školním roce 
2019/2020.
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Střípky ze života 
v Domově pro seniory 
v Blatné
• pan Petr Chlebec z Městského muzea Blatná 

pro naše klienty a děti z MŠ Šilhova připravil 
cestu „Z Čech až na konec světa“.

• klienti domova a jejich malí pomocníci společně prožili 
hravé dopoledne založené na jejich spolupráci, ukázkami  
obrázků, hraním společenských her a dalšími činnostmi

• Velikonočním překvapením naší skupinové canisterapie 
byl kozlík Matýsek, který všem zúčastněným pomohl  
navodit příjemnou atmosféru spojenou s nejhezčími svátky 
jara 

• děti ze Základní školy T. G. Masaryka – naši sousedé přes ulici 
– přišly blahopřát ke Dni Matek

• každý rok v květnu zavítáme do naší spřátelené Mateřské 
školy v Radomyšli. Děti pro nás připravily krásné 
vystoupení a našla se také chvíle pro společnou hru

• již podruhé nás navštívili herci z kulturní neziskové 
organizace Artists 4 children se svým projektem „CIRKUS  
SENIOR“, abychom společně procvičili psychomotoriku našich 
klientů

• v červnu proběhlo autorské čtení paní Hany Strejčkové 
z knihy 222 a 2 příběhy 20. století. Tato kniha je mozaikou  
vzpomínek klientů Domova pro seniory Chodov. Čtení 
doprovázel zpěvem a hrou na kytaru pan František Korčák

• hezké chvilky se Staropražskými písničkami připravily 
a zazpívaly „ČUPR BABY“ Blanka Tůmová a Vlaďka Jakšlová,  
na akordeon je doprovázel pan Petr Patočka. Zazněly písně 
lidové, zlidovělé, pouliční i kabaretní popěvky. 

• cílem našeho dopoledního výletu byl Domov Petra 
Mačkov a prohlídka celého areálu zařízení.  Navštívili jsme 
terapeutické dílny a zvládli i procházku v krásných, rozlehlých 
a pečlivě udržovaných venkovních prostorách. 

• naši klienti se snaží udržovat stálou svěžest pohybovými 
aktivitami

• společenské hry jsou jednou z možností, jak trávit volný čas 
v našem zařízení

     Letošní rok je pro Základní uměleckou 
školu v Blatné významný. Žáci dosáhli 
v soutěžích vyhlašovaných Ministerstvem 
školství a tělovýchovy nebývalých úspěchů, 
v lednu nás navštívila Česká školní inspekce, 
v květnu obhájil post ředitele pan Martin 
Škanta a v pátek 31. května škola oslavila 
sedmdesáté výročí vzniku.
     Základem všech úspěchů žáků školy je především kvalitní zázemí 
zkušených, erudovaných a obětavých učitelů. Absolventi naší školy 
pokračují ve studiu na konzervatořích nebo na středních a vysokých 
školách s uměleckým či pedagogickým zaměřením a uplatňují se 
v různých souborech. Jako kultivovaní a vzdělaní posluchači se 
rovněž významnou měrou podílejí na vytváření kulturního prostředí 
svého města.
     V letošním roce dosáhlo nejvýznačnějších úspěchů duo 
zobcových fléten Magdaléna Maršíková a Martin Tůma ze třídy 
pana učitele Václava Holuba a akordeonista Antonín Věchtík ze třídy 
pana ředitele Martina Škanty, kteří obsadili ve svých kategoriích 
v ústředních kolech soutěže v Liberci a Plzni 1. místo. Velmi se také 
dařilo žesťovému kvintetu vedenému učiteli Romanem Kopřivou 
a Tomášem Nárovcem, které soutěžilo ve složení Jan Motyka, Ondřej 
Toman, Petr Toman, Marek Maršík a Matěj Thorovský, které získalo 
v ústředním kole v…….3. místo. Stejné umístění získala ve hře na 
elektronické klávesové nástroje v Kroměříži Diana Voborníková ze 
třídy pana učitele Romana Kopřivy. Ta pak obsadila první místa i na 
mezinárodní soutěži Novohradská flétna ve hře na zobcovou i příčnou 
flétnu a dále pak v celostátní soutěži Flautování v Jindřichově Hradci.
     Oslava „sedmdesátin“ školy byla spojena s celostátní akcí ZUŠ 
Open, kterou zaštiťuje celosvětově proslulá operní zpěvačka 
Magdaléna Kožená. V Blatné měla podobu Dne otevřených dveří 
v Základní umělecké škole – Dne tance v centru města a v 17 hodin 
se uskutečnil slavnostní koncert. Vystoupili nejúspěšnější žáci, kteří 
získali ocenění v soutěžích a dále pak všechny soubory, které na 
škole působí. Výtvarnice připravily dílny, takže si návštěvníci mohli 
zkusit výtvarné tvoření, děti dostaly občerstvení a drobné dárky 
k výročí, škola byla slavnostně vyzdobena. Na chodbě v prvním patře 
byly vystaveny historické fotografie, které si návštěvníci, zvláště 
bývalí učitelé, s radostí prohlédli. Koncert byl zakončen tanečním 
vystoupením, takže se na akci podílely všechny obory, které na 
škole existují – hudební, výtvarný i taneční. Koncert sklidil značný 
ohlas, byl velmi pestrý a zajímavý. V našem zmodernizovaném 
nahrávacím studiu vznikly CD nahrávky školních souborů H Band 
a Alban Eiler, které hosté také obdrželi. H Band se zabývá převážně 
swingovou hudbou, Alban Eiler pak hudbou takzvaně „keltskou“. Obě 
nahrávky jsou mimořádně zdařilé a navozovaly správnou slavnostní 
atmosféru už během dne otevřených dveří. Bylo připraveno také 
malé občerstvení pro hosty i účinkující, takže účastníci oslavy určitě 
nelitovali času stráveného v naší škole. Na úvod koncertu všechny 
přivítal současný ředitel Martin Škanta, poreferoval o letošním dění 
na škole. Poté předal slovo bývalému dlouholetému řediteli Mgr. 
Josefu Škantovi, který zavzpomínal na období před 39 lety, kdy na 
školu nastupoval. Krátce promluvil též místostarosta Blatné Pavel 
Ounický.
     K sedmdesátému výročí školy vznikla také zdařilá brožura Zpravodaj, 
kde se lze dočíst mnohé o historii i současnosti školy, o jednotlivých 
oborech, které se na škole vyučují, jsou zde vyjmenováni současní 
žáci i pracovníci školy, zmíněny jsou úspěchy v nejrůznějších 
soutěžích a vše je proloženo historickými fotografiemi a pěknými 
reprodukcemi žákovských výtvarných prací.
     Na zdařilé oslavě se nemalou měrou podílel Spolek rodičů při 
ZUŠ, který pracuje ve složení Ivana Thorovská, Gerard W. Bollen, 
Mgr. Zdeňka Voříšková a jehož předsedou je Radek Šimsa. Za skvěle 
odváděnou práci děkujeme, Spolek v tomto složení ukončuje právě 
v čase výročí svou činnost.
     Na závěr se sluší popřát naší škole, která je věku „dámy v nejlepších 
letech“, aby měla stále dostatek pozitivní energie, aby dokázala 
oslovovat mladé a aby se její učitelé i žáci těšili z příjemného pocitu, 
že se společně posouvají o kousek blíže k prožitku radosti z umění.

Martin Škanta, ředitel školy Chvíle pro společnou hru

Vystoupení dětí ze ZŠ T. G. Masaryka Blatná ke Dni Matek
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Bělčice

Procvičování psychomotoriky s herci organizace Artists 4 childern

Společenské hry - naplňování volnočasových aktivit

Bělčicko 
v letním období

Obilí postupně dozrává a žně jsou 
v plném proudu. Již od dětství mám 

toto období spojené s vrcholem 
léta, po kterém se už vše překlápí 

k podzimu. Zeleň už nemá tu krásně 
sytou zelenou a pole mění barvu do hněda. 

Ale jako každé období, má i toto své kouzlo a obzvláště večery 
bývají velmi krásné. 

Začněme ale od začátku léta. Konec června a červenec je 
přímo nabitý různými akcemi, oslavami, koncerty a podobnými 
veselostmi. Rovněž je to období dovolených a zaslouženého 
odpočinku po hektickém jarním období. 

29.6. se, tak jako každý rok, i u nás v Bělčicích konala pouťová 
akce. Vše začalo v 10 hodin závody v kosení trávy. Myslím si a ne 
sám, že tento závod byl krásný nápad knihovnice Věrky Maškové 
Vaňáčové. První ročník se kvůli ostychu přihlásilo méně účastníků, 
než bychom si přáli, ale i přesto se vše povedlo na jedničku (článek 
o závodech v kosení na jiném místě). Nicméně chci poděkovat všem 

zúčastněným a všem, 
kteří se podíleli na 
přípravách a průběhu 
tohoto závodu.

V průběhu kosení 
se již stavěly stánky 
s ukázkami historických 
řemesel. V letošním 
roce jsme mohli shléd-
nout kováře, hrnčíře, 
ševce – brašnáře a pí-
saře. Je úžasné vrátit se 
v čase a podívat se, jak 
si v dřívějších dobách 
uměli lidé poradit. Práce nešla tak rychle jako jsme dnes zvyklí, 
ale možná o to víc byly výrobky kvalitní a déle vydržely. Ve stejnou 
dobu se zprovoznily atrakce pro děti. Nafukovací skákadla děti asi 
nikdy neomrzí a byl zde i surf, na kterým si všichni mohli vyzkoušet 
svou stabilitu. 

V dopoledních hodinách se také připravovalo podium, stany 
a sezení na večerní akci. A protože v nedalekém Podruhlí rovněž 
probíhaly vozatajské závody, po kterých následovaly skokové 
soutěže (dočtete se v jiném článku), celý den utekl velmi rychle. 
Večer se kvapem přiblížil a v 19 hodin se konalo vystoupení skupiny 
ABBA STARS, které bylo trochu předčasně (čekalo je ještě jedno 
vystoupení) vrcholem večera. Světově známé hity skupiny ABBA 
rozhýbaly snad každého z přítomných. Dle mého názoru jedno 
z nejlepších vystoupení na pouťových akcích vůbec. Následovala 
všem už dobře známá skupina SEBRANKA Pepíka Kočovského, 
kterou posílil Kamil Veselý. Country hudba zněla okolím a velmi 
příjemně se sedělo či tančilo. Poté co Sebranka vyčerpala svůj 
repertoár, nastoupila Skupina Avengers, která vše dokončila. 
Myslím si, že směs různých žánrů, pomalých i rychlých písní byla 
výbornou tečkou za celým pouťovým dnem. Všem účinkujícím 
samozřejmě moc děkuji za povedený program. Stejně tak chci 
poděkovat Jitce Kyliánové za moderování při závodech v kosení 
a provázení celým večerem. A protože nám v letošním roce počasí 
přálo, lze hodnotit celou pouťovou akci za velmi povedenou 
a zdařilou. Závěrem stejně vždy děkuji zaměstnancům MěÚ Bělčice 
za přípravné práce, tak i práce úklidové. 

Teď z trochu jiného soudku. Rekonstrukce Újezdecké ulice. Práce 
probíhají dle předpokladu. Je jasné, že pracovní stroje a těžká 
technika působí řadu nepříjemných vjemů (hluk, prach, otřesy …), 
ale věřím, že to zvládneme a výsledek bude stát za to. Rád bych 
proto poděkoval všem, kterých se to přímo týká, za schovívavost 
a pevné nervy.

Na závěr mého článku bych rád poukázal na šetření vodou. 
Všichni víme z médií, že bohužel vody stále ubývá a pitné vody bude 
stále méně. Můžeme jen doufat, že se tento trend časem změní 
a bude více deště. V současné době to tak není a je třeba se k tomu 
nějak postavit. Žádám proto všechny čtenáře Sobáčka a nejen 
je, aby si každý dobře rozmyslel, zda je opravdu nutné zalévat 
obecní pitnou vodou trávu či podobné plýtvání, jako dopouštění 
bazénů či mytí automobilů. Na to je pitné vody opravdu málo a dle 
mého názoru je to vrchol plýtvání touto stále vzácnější tekutinou. 
Nedovedu si představit co by se dělo, kdyby voda v obecním vrtu 
došla. To myslím opravdu se vší vážností.

Soutěž v ručním kosení trávy 
– Letos u nás poprvé!

Na úplný závěr přeji všem, aby si užili prázdniny ve zdraví. Kdo 
se chystá na dovolenou, ať si ji užije co nejlépe a dětem mnoho 
krásných zážitků.Pavel Vejšický, starosta

Poslední víkend v červnu na svátek Petra a Pavla bývá již tradičně 
v Bělčicích pouť. Každoročně bývaly na louce u Tří Křížů Parkurové 
závody koní pod vedením pana Zbyňka Novotného. Jelikož je již 
tento pozemek rozdělen na parcely, byly tyto závody přesunuty do 
Podruhlí u Bělčic. Pouťové vystoupení skupiny ABBA Stars

Umělecký kovář
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A co s vyrostlou trávou na stávajících parcelách? Co takhle udělat 
soutěž v kosení trávy kosou? Nápad to byl rychlý, jen doladit vše 
potřebné. Svolení od majitelů parcel, zajistit, aby zdejší zemědělské 
družstvo trávu mezitím neposekalo, zajistit moderátora celé soutěže, 
rozhodčího, hudební doprovod, vymyslet pravidla, ceny pro vítěze 
a pro všechny zúčastněné.

Další z nejdůležitějších věcí, bylo správně rozměřit a rozdělit 
soutěžní čtverce, čehož se ujali zaměstnanci MěÚ Bělčice. Povedlo 
se a celkem bylo nachystáno 20 čtverců 5x5 m.

Pravidla soutěže:
1. Přihlášení se do soutěže
2. Vylosování čísla sekací plochy
3. Měří se čas posekané plochy 5x5m, ženy polovinu
4. Hodnotí se úhledný styl sekání
5. Hodnotí se výška kosení, měřená pomocí dřevěného pravítka
6. Za neposekané části trávy v soutěžním čtverci se připočítává 

k času trestná 1 minuta
Po přípravách. Nastal den D. Samotná soutěž byla stanovena na 

10 hodinu dopolední. V půl desáté probíhal zápis soutěžících. Jaká 
byla úleva, když se ve stanovený čas začali soutěžící blížit s kosami 
a zapisovat. Během chvilky se sešlo šest soutěžících mužů a dvě 
ženy. Každý s vlastní naklepanou kosou, ale byli i tací, co si ji mezi 
sebou půjčili. 

Soutěž začala po ukázce různých druhů kos a správného naklepání 
kosy. Tuto ukázku si pro nás připravil rozhodčí pan František Voříšek, 
který na provizorní stojan ze žebříků, rozmístil několik druhů kos, 
bandasek na mléko nebo vodu, brousků a hrábí. Nářadí, které se 
dříve běžně používalo a dnešní junioři ho téměř neznají. Takové naše 
malé provizorní muzeum. Bylo to milé překvapení a zpestření pro 
všechny.

Pak už jen vzít kosu do rukou a zajet správně do trávy. Aby se 
sekáčům lépe sekalo, k tomu jim zahrála skoro místní kapela Mala 
Band. Ve složení: Ladislav Mach – vozembouch, Jaroslav Ladman – 
harmonika. Jako první píseň jim zahráli: „Sedlák na louce seče“. 

Soutěž byla vždy po dvou soutěžících, rozmístěných tak, aby se 
nezranili. Měřil se čas a poté rozhodčí obešel posekané políčko 
a hodnotil, jak kvalitně byl čtverec posekán.
Kategorie: Muži, 5x5m

1.místo: Vít Budka,   čas: 03:28:47
2.místo: Bohumil Převrátil,  čas: 04:49:19
3.místo: Miroslav Novotný,  čas: 06:34:24
4.místo: Pavel Vejšický,   čas: 06:53:97
5.místo: Petr Hroník,   čas: 08:02:78
6.místo: Ladislav Simandl,  čas: 09:06:34

Kategorie: Ženy, 2x2m
1.místo: Bohuslava Ladmanová,  čas: 01:37:90
2.místo: Martina Dunková,  čas: 02:40:64
Pan rozhodčí pochválil styl sekání a výšku kosení u Mirka 

Novotného, Bohumila Převrátila a Martiny Dunkové. Všichni soutěžící 
obdrželi domácí perníkové srdce s růžemi, jako srdce z pouti. První 
tři dostali věcné ceny a ženy ještě uvázanou květinu z lučního kvítí.

Věřím, že se tato soutěž u nás stane tradicí, neboť se líbila 
a pobavila spousty diváků. Věřím, že se příští rok mezi námi 
najde více soutěžících. Všem moc děkuji za hladký průběh celého 
dopoledne, hlavně těm, kteří se podíleli na přípravě.                       

Věra Mašková Vaňáčová

Jezdecké závody
Vážení čtenáři,

jezdecké závody v Bělčicích 
– Podruhlí jsou již minulostí, 
ale přesto na ně zůstává u mno-
hých příjemná vzpomínka. V do-
poledním programu se před-
stavila spřežení v dvoukolové 
soutěži. Vítězství si zaslouženě 
vybojoval Josef Míča z JS 
Šůsová z Plzně. Přestávku mezi 
dopoledním a odpoledním 
programem vyplnily cvičenci 

voltiže z domácího jezdeckého spolku. Odpoledne již tradičně 
patřilo skokovým soutěžím. V hlavní soutěži zvítězila Jana Honzová 
na koni Ocela z JK Úslavan Blo-
vice. V terénní soutěži pak Soňa 
Stejskalová na klisně Roxana HG 
z Jezdeckého areálu ZOFI Kadov. 
Milým zpestřením bylo předve-
dení osmispřeží shetlandských 
poníků panem J. Kočovským. 
Jezdecké závody pořádá místní 
jezdecký spolek ve spolupráci 
s Městem Bělčice již od roku 
1999. Dík patří všem sponzo-
rům za to, že se můžou jezdecké 
závody konat a divákům za pří-
jemnou atmosféru pro všechny 
zúčastněné. Na závěr pozvání 
na 28. září na podzimní jezdecké závody.

Zbyněk Novotný, JS Bělčice 

Zprávičky z bělčické školičky
Techmanie

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 
se celý první stupeň ZŠ 
a MŠ Bělčice vydal do 
Plzně, konkrétně do 
Techmanie – vědeckého 
centra, kde na žáky če-
kaly rozličné interaktivní 
expozice z nejrůznějších 
oborů. Nejvíce se dětem 
líbila nakloněná kajuta 
Titanicu, hrátky s vodou, 
vysílání počasí, ale zau-

jaly je i ostatní exponáty. Výlet se opravdu vydařil. Děti tak spojily 
zábavu s poznáním.

Škola v přírodě Úborsko
V týdnu od 16.6. do 21.6. odjeli žáci 2. - 4. třídy do Úborska 

nedaleko Klatov na školu v přírodě. Inspirací pro letošní téma byl 
projekt České televize „SKAUTSKÁ POŠTA“. 

Cílem bylo vyluštit šifru ze skautské kroniky. Žáci získávali 
chybějící části kroniky s důležitou hvězdičkou za splnění různých 
úkolů – vázání uzlů, zdravovědy, výroby hrnku, zdobení triček, 
střelby, Morseovy abecedy nebo za navštívená místa a zdolané 
túry – Švihov, rozhledna Svatá Markéta, poutní místo Dobrá voda 
v Pocinicích se studánkou s léčivým pramenem.

Při celodenním výletu do Klatov jsme vystoupali na Černou 
věž, pod kterou na nás poté čekala slečna Pavlína Zítková. Skautka 
nás zavedla do skautské klubovny a zde nás seznámila s historií, 
posláním, pravidly a činností skautingu. Popsala nám skautskou 
košili, ukázala nám pozdravy a naučila nás, jak zacházet s buzolou.

Děti měly i dostatek času na společné hry a dovádění přímo 
v areálu penzionu. Hrály fotbal, kopaly se v bazénu, malovaly se 
barvami na obličej, schladily se vodními pistolkami apod.Vítězové Soutěže v ručním kosení - Letos u nás poprvé
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Vyřešení zašifrované-
ho vzkazu poslední večer 
žáky dovedlo k pokladu, 
opekli si špekáčky a zby-
lé síly vyčerpali při pyža-
mové party se svítícími 
tyčinkami. 

Děkujeme za poskyt-
nutí finančních i ma-

teriálních darů (Puškařství Drahenice, Fa Timberly Rožmitál pod 
Třemšínem, EM Polar Blatná, AGRO Mráz Blatná, VIVA Hudčice, 
KOVO Sýkora Rožmitál pod Třemšínem, KOVO Květoň Rožmitál pod 
Třemšínem, Truhlářství Kaiser Rožmitál pod Třemšínem, Komtreso-
ry Veselý, Agrospol) a za velkou pomoc maminek.

Už teď se těšíme na další ročník.

Soutěže a olympiády ve školním roce 2018/19
Také v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili řady 

sportovních a vědomostních soutěží a za své výkony si zaslouží 
pochvalu. Hned na podzimních atletických závodech v Blatné 
vybojoval Adam Vejšický ze 7. třídy ve skoku do výšky 3. místo. 
Hoši z 8. a 9. třídy se utkali se svými spolužáky z okolních škol 
v hokejbale a v softbale. V turnajích získali 4. a 2. místo. 

Ze soutěže družstev ve stolním tenise, který pořádala škola 
Záboří, přivezl náš tým ve složení Vítek Mach (5. třída), Milan Mach 
(9. třída) a Jaroslav Švejda (6. třída) krásné 3. místo.

Vědomostní klání jsme zahájili v cizích jazycích. V okresním kole 
Konverzační soutěže v anglickém jazyce skončil Pavel Stromajer ze 
6. třídy na 4. místě. Tereza Krumherová z 9. třídy ve stejné soutěži 
v německém jazyce obsadila 6. místo. V okresním kole Zeměpisné 
olympiády si nejlépe vedla Simona Lišková ze 6. třídy, která byla 
ve své kategorii pátá. Hoši z 8. třídy se mohou pochlubit svými 
úspěchy v okresním kole Fyzikální olympiády. Tomáš Ježek získal 
1. místo, Vojtěch Urban 2. místo, Filip Sadílek 4. místo a Adam 
Španihel 6. – 7. místo. V kategorii 9. tříd si v této olympiádě nejlépe 
vedla Michaela Hroníková. Byla šestá a ziskem bodů si zajistila 
postup do krajského kola této soutěže. Míša také obsadila 11. 
místo v okresním kole Chemické olympiády a stala se její úspěšnou 
řešitelkou. Na konci května proběhlo pod názvem Archimediáda 
okresní kolo Fyzikální olympiády pro žáky 7. tříd. I v této soutěži 
se můžeme pochlubit pěknými výsledky. Vilém Viktora se ve 
výsledkové listině objevil na 2. – 3. místě, Kristýna Kumpová na 4. 
místě a Adriana Tintěrová na 7. – 8. místě.

Všem soutěžícím ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy!

ZŠ Bělčice navázala partnerství v Německu
Žáci ZŠ Bělčice měli v letošním roce jedinečnou příležitost zapojit 

se do projektu Jazykového kompetenčního centra pro němčinu 
a češtinu. Tento projekt vznikl v rámci přeshraniční spolupráce 
České republiky a Svobodného státu Bavorska. Jeho cílem je zvýšit 
zájem o jazyk sousední země v česko-německém příhraničí, tedy 
v jižních a západních Čechách a východním Bavorsku, a poskytnout 
podporu v navazování kontaktů mezi jednotlivými vzdělávacími 
institucemi. V tomto školním roce se do projektu zapojilo 

20 základních škol nebo nižších gymnázií a 10 školek. A Bělčice byly 
u toho! Žáci měli po celý školní rok možnost zdarma navštěvovat 
kroužek německého jazyka, konkrétně 30 hodinových lekcí, které 
byly vedeny hravou formou a při nichž se seznamovali se základní 
německou slovní zásobou. Po zdárném absolvování těchto lekcí 
čekala všechny odměna v podobě výletu do Německa (také 
zdarma).  13.5. vyjeli žáci na exkurzi do partnerské školy Realschule 
Bad Griesbach. Zde se seznámili s dětmi, které se učí český jazyk. 
Společně navštívili radnici, zahráli hry a poobědvali v jejich menze. 
Na závěr absolvovali kurz golfových odpalů na jednom z největších 
evropských golfových hřišť. 

A jaké jsou postřehy žáků z návštěvy v Německu? „Měli velmi 
krásný kostel a útulnou školu “ (F. Hudák)“, Nejvíce se mi líbila 
jejich moderní škola a jak jsme hráli golf.“ (A. Bartošová), „Líbil se 
mi smysl pro humor, který mají Němci.“ (V. Urban).

3.6. přivítala zase naopak naše škola žáky a učitele z Německa 
u nás v Bělčicích. O pěkné uvítání na radnici se postaral pan 
starosta a pan ředitel. Poté se němečtí kamarádi podívali do 
místní sklárny, kde jim pan Vlasák pověděl vše o vzniku krásných 
skleněných výrobků. Po výborném obědě vyrazili žáci ve smíšených 
skupinách poznávat Bělčice a plnit různé úkoly. Před odjezdem si 
společně zahráli ringo a užili piknik, který připravili rodiče našich 
žáků. Za to jim velmi děkujeme.

Celkové pocity ze vzájemných návštěv shrnula L. Mašková: „Velmi 
se mi líbilo, jak jsme se snažili komunikovat. V realitě to vypadalo 
tak, že každé slovo bylo v jiném jazyce.“. I T. Ježkovi se nejvíce 
líbilo, když chodili s německými kamarády po Bělčicích a povídali 
si. A o to jde – poznat nový jazyk a kulturu našich sousedů.

Ve školním roce 2019/20 podpoří Jazykové kompetenční 
centrum výuku němčiny opět v 10 školkách a 20 základních školách 
či nižších gymnáziích. Již nyní se mohou školy a školky z jižních 
a západních Čech ucházet o bezplatný kroužek němčiny pro své 
žáky. 

Neváhejte a jděte do toho!

Závěr školního roku
Závěr školního roku patří tradičně na naší škole Školní akademii 

a slavnostnímu rozloučení s devátou třídou. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Akademie proběhla v úterý 25. června v bělčickém kinosále. 
Svá vystoupení předvedly děti před plným hledištěm v dopoledním 
a večerním představení. Velmi se snažily ukázat všem, jak jsou 
šikovné. Diváci nešetřili potleskem a vytvořili pro naše účinkující 
nezapomenutelnou atmosféru. Konec akademie patřil tradičně 
9. třídě. Ta nacvičila scénku Nikdo není dokonalý a sérii vtipných 

Odměna pro reprezentanty – návštěva Veletrhu vědy v Praze
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tanečních vystoupení. Na závěr se k našim devaťákům přišli na 
jeviště rozloučit s diváky i ostatní účinkující. Všichni měli radost, 
že se akademie líbila. 

Ve středu pokračovalo loučení s devátou třídou na bělčické 
radnici. Na slavnostním rozloučení nás přivítal pan starosta. Ve 
svém projevu vyslovil přání, aby se naši žáci hrdě hlásili k městu 
Bělčice i k bělčické škole a aby se vždy rádi vraceli domů. Pan ředitel 
poděkoval svým kolegyním za celoroční práci a městu Bělčice 
za skvělou spolupráci a podporu. Popřál všem hezké a dlouhé 
prázdniny. My se k jeho přání připojujeme. Děkujeme rodičům, 
současným i bývalým žákům, vedení obce a všem, kteří nám fandí, 
za jejich přízeň a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce!

Nocování ve školní družině
Středa 12. června byla naším dlouho očekávaným dnem. Odpo-

ledne začalo besedou v místní lidové knihovně se zkušenými vče-
laři, manžely Tatarovými a paní Rážovou, kteří nám pověděli mno-

ho nového o životě 
včel i výrobě a zís-
kávání medu. Mohli 
jsme ochutnat ne-
jen med a medové 
perníčky, ale i vošti-
ny, které chutnaly 
lépe než žvýkačky. 

Potom násle-
dovala vycházka 
lesem do Podruhlí 

na exkurzi do jezdecké-
ho spolku. Pan Novotný 
nám vyprávěl o ustáje-
ných koních. Menší děti 
se svezly na poníkovi a ty 
odvážnější na velkém 
koni. Všichni si zkusili 
i gymnastické cviky na 
neosedlaném koni, tzv. 
voltiž. Po sportovním 
zážitku všem vyhládlo, 
a tak jsme si k večeři na 
ohni opekli špekáčky. 
Zpět do Bělčic jsme se vraceli po silnici.

Slízali jsme nanuka a na zahradě školní družiny už na nás čekal 
schovaný poklad. Po jeho nalezení se děti rozdělily do 2 družstev, 
protože paní knihovnice Věra Mašková – Vaňáčová pro ně připravila 
zajímavé soutěže. Den utekl jako voda, počasí nám přálo a nastal 
čas zavrtat se do pelíšků. Děti usínaly plné dojmů a zážitků. Sladké 
sny!

                                                       Drahomíra Heverová  
vychovatelka školní družiny

MLK Bělčice 
– Informace z knihovny

Dále pokračuje každé pondělí od 9:00 hodin: „Káva, kafe, 
kafíčko“, kdy je možné zavítat do knihovny, posedět a sousedsky si 
popovídat u kávy. Chodí převážně ženy, ale i muži se mě již ptali, 
zda je ještě pondělní káva, a že možná přijdou. Jsou vítáni. Pondělní 
klábosení, není žádné drbání. Ženy si zde vyměňují recepty na 
pečení, vaření, ale i vzpomínají na svá mladá léta. Co dělaly, když 
byly děti a kdo pásl krávy, kdo husy a podobně.

Víte, co to je, když se řekne: „Kundrbály s mrndou“? – druh jídla.
Přijďte mezi nás a uvidíte. Každé pondělí od 9:00 hodin: „Káva, 
kafe, kafíčko“.
Na září plánujeme: Rozloučení s létem. Pohádkový les.

Plány jsou ale proto, aby vše zdárně proběhlo. Je potřeba 
alespoň deset dobrovolníků ke stanovištím. Případní zájemci 
o pomoc, se mohou hlásit u mě v knihovně. Pokud nebudou, nic se 
nekoná. Děkuji za pochopení.

Věra Mašková Vaňáčová
knihovnice

(hádanka – je to: Vejce nakyselo)

Rybářské závody
Jako každý rok, i letos se konaly rybářské závody v Bělčicích 

na rybníku Polívka. Šestou hodinou ranní, to vše vypuklo. Každý 
účastník si vylosoval číslo se svým stanovištěm a vyrazil na něj 
obtěžkán taškami, pruty, kyblíky s návnadami a podběráky. 
Vybavení účastníků bylo veliké a žádný z nich soutěž nepodcenil. 

Dětem pomáhali rodiče, nebo i nejbližší soutěžící. Zde není 
nevraživá soutěživost, ale takový sranda mač. Vše se dělá hlavně 
pro děti, aby si to užily a když se líbí dětem, jsou spokojeni i rodiče. 
Děti se mohly občerstvit točenou malinovou limonádou a párkem 
v rohlíku. Vše zdarma. Pro dospělé byl připraven zlatavý mok 
s pěnou, vínko a klobásy. V poledne mistři grilu Romani Tintěrové, 
začali péct připravené a naložené selátko. To byla mňamka!
Dále k soutěži.

Každý chycený úlovek se správně změřil a zapsal rybářovi na 
chytací lístek. Po skončení soutěže, byli lístky vybrány a sečteny 
a připraveny k vyhlášení vítězů. Byli tři kategorie: Muži, ženy a děti.
Kategorie: Muži

1. místo Pavel Kraus – 432 cm, obhájil loňské vítezství
2. místo p. Šefl – 303 cm
3. místo p. Kazák - 299 cm
4. místo Pavel Sadílek – 150 cm
5. místo Tomáš Kočí – 96 cm
6. místo Pavel Chaloupka – 47 cm

Kategorie: Ženy
1. místo Věra Mašková Vaňáčová – 11 cm (spíše jen 8 cm), 
jediná, proto první. Chytání na kolečko, takzvané – pytlačka

Kategorie: Děti
1. místo Matyáš Matějka – 191 cm
2. místo Karel Jiřinec – 175 cm
3. místo Adam Hovorka – 102 cm
4. místo Vašík Hudeček – 97 cm
5. místo Víťa Bartoš – 90 cm
6. místo Pepa Hudeček – 62 cm
7. místo Lukáš Lehečka – 31 cm

- sedm dětských soutěžících nechytlo nic, snad ani rýmu.
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Bezdědovice

Každý účastník rybářských závodů obdržel zlatou medaili na 
modré stuze. Medaile do soutěže vyrobil a sponzorsky věnoval p. 
Josef Lehečka, rodák z Bělčic. Medaile byly glazurované z obou 
stran s vyobrazením kapříka, s datumem 22.6. 2019 a Rybník 
Polívka. Moc se líbily, byly úžasné a ještě jednou touto cestou 
děkujeme.

Všichni účastníci rybářských závodů dostali ceny, které se 
hodí při rybářském sportu: háčky, návnady, policajta, kolečko se 
silonem, navijáky, krmení pro ryby atd. …. Ceny obdržely i ty děti, 
co nic nechytly. A bylo úžasné je pozorovat, když si odnáší plnou 
náruč cen a volají na maminku: „Mamí, nemůžu to unést, a to 
jsem nic nechytil. Příští rok sem musíme znovu, viď?“ O tom to je, 
a proto se to vše dělá.

Po skončení a vyhlášení vítězů, kdo chtěl si mohl ještě jen tak 
rekreačně zachytat, občerstvit, nebo jet domů. Děti se začaly vozit 
na loďce po rybníku a zachránily jeden odplutý deštník.

Poté. Nečekaně udělaly soutěž pro dospělé rybáře. Neboť při 
ukotvení loďky na břeh, ji nedostatečně zajistily a loďka samovolně 
se pohupující po vlnách odplula doprostřed rybníka. Tudíž bylo 
vidět, jak rodiče vyndávají ze svých rybářských tašek dlouhé pruty 
a snaží se loďku na nához zachytit. Chytlo se i několik „veverek” 
(pro ty, kteří neví oč jde, jsou to větve u koruny stromu). Náhodně 
vzniklá soutěž, začala být zajímavá a každého pobavila. To bylo 
najednou radilů.

Vítěz Pavel Kraus se nezapřel. Měl úspěšný nához do lodi, zasekl 
a nepustil. Pomalu loďku přitáhl ke břehu a všem se ulevilo, že 
se nemusí nikdo koupat a pro loď plavat. A víte, na co vítěz chytá 
nejčastěji? Na žížaly jménem Karel, od hřbitovní zdi v Březnici.
Co říci závěrem. Jen to, že děkujeme všem rybářům za účast a za 
rok opět na viděnou.

LOVU ZDAR
Rybářský spolek Bělčice

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik
Tradiční Den dětí 
v Bezdědovicích
V neděli 2. června se na bezdědo-

vickém hřišti uskutečnil další ročník Dne 
dětí pořádaného za podpory obce Bezdědovice 

a SDH Bezdědovice. Krásné slunečné odpoledne doslova lákalo 
ven, a tak na místo nakonec dorazilo více než 60 dětí. Soutěžilo se 
o krásné ceny, o dárkové balíčky plné sladkůstek a jiných drobností, 
ale hlavním cílem byla samozřejmě zábava. Na deseti stanovištích 
byly pro děti připravené aktivity zaměřené na nejrůznější sporty, 
k dispozici byl bazének s vodou pro krátké osvěžení a nechyběl ani 
skákací hrad v podobě obřího míče. Všechny soutěžící děti se mohly 
posilnit skvělou palačinkou s nutelou nebo marmeládou a k další-
mu občerstvení přispěly svýma šikovnýma rukama bezdědovické 
maminky. Vrcholem celého zábavného odpoledne byla exhibice Ště-
pána Kapra a Matyáše Hájíčka, kteří předvedli, co všechno umí se 

skateboardy. Poté si mohly děti pod jejich vedením jízdu na skate-
boardu vyzkoušet. 

Na závěr zbývá ještě poděkovat spoluorganizátorům a všem, 
kteří se na příjemné atmosféře celého odpoledne podíleli, ať 
už byli bezdědovičtí nebo přespolní. Spokojené úsměvy dětí mě 
přesvědčily, že se na Dnu dětí v Bezdědovicích určitě sejdeme i příští 
rok. Jaké bude téma, to si nechám jako překvapení. 

Iveta Podlešáková

Zoo Praha
V neděli 12. května se konal obecní výlet do pražské Zoo. 

Odjíždělo se v 8 hodin od obecní hospody v Bezdědovicích. Cesta 
uběhla velmi rychle a všichni se tam moc těšili.

Když jsme konečně dorazili 
k Zoo dohodli jsme se na 
odjezdu a poté šel každý svou 
cestou. V Zoo se nám všem moc 
líbili tygři, hroši, lamy, sloni 
a lední medvědi. Nesmím ale 
zapomenout na běžící dráhu, 
kterou si vyzkoušeli skoro 
všichni. Byla to 100 metrů 
dlouhá trať a každý kdo si to 
šel zkusit, tak musel běžet 
co nejrychleji, pak mu tabule 
vyhodnotila rychlost a k tomu 
přidala zvíře které běhá tou 
danou rychlostí. Poté si většina 
došla na pozdní oběd. Domů 
jsme dorazili kolem 19 hodiny.

Všichni jsme si tam užili spoustu legrace a doufám, že co nejdříve 
se bude konat nějaký podobný výlet, jako byl tento. 

Tímto bych chtěla poděkovat hlavní organizátorce této akce paní 
Ivetě Podlešákové a hlavně Obci Bezdědovice, která nám zaplatila 
dopravu. 

Děkujeme!!!
Klára Staňková

Pomozte opravit kostel 
v Paštikách na Blatensku

Paštiky – Chátrající střecha byla jedním z důvodů, proč se Kostel 
svatého Jana Křtitele v Paštikách na Blatensku dočkal rekonstrukce. 
Rekonstrukcí za více než dvacet milionů korun prochází kostel sv. 
Jana Křtitele v Paštikách na Blatensku. Přispět na ní může každý 
díky veřejné sbírce.

Opravy vyjdou na více než dvacet milionů korun. Devadesát 
procent nákladů je hrazeno z dotací IROP a dva miliony musí za-
platit samotná Farnost Blatná. Sbírka je vypsaná od května 2018. 
„Zatím máme na účtu přibližně šedesát tři tisíc korun. Chtěli by-
chom o spolupráci poprosit nejen lidi, ale i obce z okolí,“ uvedl 
místní duchovní Rudolf Hušek. Kostel se dočká opravy krovů, nové 
krytiny, fasády a vitrážových oken. Restaurované budou i varhany, 
obrazy a sochy. „Kolem celého areálu kostela a hřbitova bude opra-
vena ohradní zeď. Už teď má hřbitov nové chodníky,“ dodal staveb-
ní technik Josef Zábranský. Kostel se bude využívat například pro 
svatby a křtiny, konat by se tam mohly pravidelné bohoslužby. Na-
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Ucho. Jako poslední přišla na řadu kapela Anča Band, která 
vydařený večer ukončila. Buzické hasiče přišlo podpořit mnoho 
občanů nejen z místní vesnice, ale i velký počet lidí z okolních 
vesnic či měst. Všechny 3 kapely hrály bez nároku na honorář, 
a proto vybrané vstupné bude použito na daný účel. Obec Buzice 
samozřejmě také chce dobrovolné hasiče podpořit. Pokud nebude 
vybráno dostatečné množství peněz, doplatí obec Buzice potřebné 
prostředky na pořízení novější hasičské stříkačky. 

Celý koncert 
probíhal ve ve-
selé náladě, přá-
telské atmosféře 
a vesnické poho-
dě. Večer si uži-
li nejen dospělí 
účastníci, ale také 
jejich děti, které 
se samozřejmě 
konce večera již 
nedočkali.

SDH Buzice by touto cestou ještě jednou chtěl poděkovat 
především kapelám, které hráli bez nároku na honorář. Tím 
tedy umožnili věnovat celkovou vybranou částku na účel tohoto 
koncertu. Velké díky patří všem zúčastněným. Zároveň také těm, 
kteří se akce nezúčastnili, ale i přesto zaplacením vstupného, 
buzické hasiče a hasičky podpořili. Poděkování samozřejmě náleží 
i obci Buzice a jejím zastupitelům za celkovou podporu.

Dětský den v Buzicích
Vzhledem k různým okolnostem bylo pořádání dětského dne 

několikrát odloženo, ale nakonec se organizace přeci jenom povedla. 
Dětský den se konal 6. 7. 2019 na louce u rybníčku v Buzicích. Oslava 
dětského dne byla spojena i s vítáním léta a chytáním ryb. Protože 
už nastal čas dovolených 
a někteří nemohli dorazit, 
byla účast trošku menší. 
Zúčastnilo se celkem 18 
dětí. Ale i přesto vládla 
přátelská atmosféra a pro 
všechny to bylo příjemně 
strávené odpoledne.

Pro děti bylo připrave-
no občerstvení a celá řada 
soutěží, ve kterých získáva-
ly děti dílčí body. Celkem 
bylo připraveno 7 soutěží. 
V soutěži ochutnávání měly děti zavázané oči a musely poznat, která 
potravina se jim právě podávala. Mezi nejoblíbenější potravinu pa-

třila samozřejmě čokoláda. 
Mezi další úkoly patřila šep-
taná, slalom s vajíčkem na 
lžíci, přeskakování švihadla, 
elektrická provlékačka nebo 
střílení ze vzduchovky (sa-
mozřejmě pod přísným do-
hledem dospělých). Děti 
musely také spojit síly, aby 
uspěly v týmové štafetě. 

Chytání ryb bylo samo-
zřejmě jen pro ty, kteří měli 

Březí

hlédnout do něj bude moci také 
veřejnost. Kostel byl vystavěn 
v letech 1747-1753 podle plánů 
barokního mistra K. I. Dientzen-
hofera.

Každý, kdo chce přispět na 
opravu kostela může využít 
veřejné sbírky, číslo účtu je: 
5307408329/0800. Na požádání 
je možné vystavit i potvrzení 
o přijatém daru, které je možné 

použít k odpočtu ze základu daně.
K této příležitosti umístil do nové pozlacené kopule místní du-

chovní správce Rudolf Hušek a starosta Jiří Bláha vzkaz pro budoucí 
generace včetně dvou pamětních mincí, seznamu narozených dětí 
v roce 2019, informacích o obci 
i o opravě kostela. Listiny jsou 
zapečetěny v tubusu z odolné-
ho titan – zinkového plechu. 
Až budou práce na věži kostela 
finišovat, umístí se na ni kopule 
společně i se vzkazem. Hotovo 
má být v srpnu letošního roku. 
Kostel dostane novou střechu, 
fasádu a vitrážová okna. Re-
staurovány budou také obrazy, 
a sochy z kostela. Úpravou pro-
chází také přilehlý hřbitov, kte-
rý dostal nové chodníky, upravovat se bude i schodiště, vstupní 
brány a dvě márnice.

Zdroj: Strakonicky deník
Foto: Strakonicky deník Redakce

Vkládání vzkazu do kopule věže 
starosta Jiří Bláha a duchovní Rudolf Hušek

Příprava dokumentů do kopule věže 
starosta Jiří Bláha a duchovní Rudolf Hušek

Naši jubilanti
Všem oslavencům, kteří oslavili 

či teprve oslaví v průběhu červen-
ce a srpna svá životní jubilea, pře-
jeme do dalších 
let pevné zdraví, 

mnoho životního 
elánu, spokojenosti 

a pohody.

Machovcová Jaroslava 82 let
Válal Zdeněk  81 let 
Jeníček Karel   61 let

Tomáš Kodat
starosta obce

Buzice

BENEFIČNÍ KONCERT 
V BUZICÍCH

Nápad na uspořádání benefičního 
koncertu padl již na začátku toho 
roku na novoroční schůzi SDH 

Buzice. Po odsouhlasení se dobrovolní 
hasiči a hasičky dali do organizace této 

dobročinné akce. Neuplynulo ještě ani půl 
roku a vše bylo naplánované. V rámci místního 

pouťového víkendu byl koncert naplánován na pátek 28. 6. 2019. 
Cílem akce je pořízení novější stříkačky pro účast SDH Buzice 
v hasičských soutěžích. Vzhledem k tomuto záměru bylo stanoveno 
místo pro konání. Koncert se tedy pořádal před hasičskou zbrojnicí 
na buzické návsi. 

Benefiční koncert se rozhodli podpořit celkem 3 kapely. Večer 
zahájila kapela Funkce šroubů, následovalo vystoupení kapely 
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vlastní prut. Tato soutěž byla také velmi úspěšná a ryb bylo vytaženo 
dost. Děti pohladily rybičku pro štěstí a všechny ryby byly zase zpět 
puštěny do rybníčku. 

Pod dohledem hasičů byl bezpečně rozdělán oheň a jako 
zakončení dne byly pečeny buřty. Vzhledem k večerní nepřízni 
počasí, bylo nakonec plánované přespání ve stanech zrušeno. Snad 
příští rok bude počasí příznivější a dojde i ke společnému stanování.  

Doubravice

Dne 12. června to byl rok, co zemřel pan Jaroslav Jeništa. 
Narodil se v Doubravici a celý život zde prožil. Byl členem Sboru 
dobrovolných hasičů Doubravice a také dlouholetým kronikářem 
obce. 

Za celou rodinu, přátele, sousedy a známé si dovoluji malou 
vzpomínku. Tatínek byl pro mě vždy vzorem čestného, pracovitého 
a moudrého člověka. Miloval svoji rodinu a zajímal se o každého 
z nás. Za mlada sportoval, a i do vysokého věku stále sledoval veškeré 
sportovní, ale i kulturní a politické události. Byl pozorným manželem, 
starostlivým otcem a vzorným dědečkem a pradědečkem. 
Letos v květnu by oslavil 90 let.

Vzpomínáme s láskou, úctou a vděčností dcera Jana

Krátce o dění 
v Doubravici
Dětský den

V neděli 2. června se na místním 
fotbalovém hřišti uskutečnil dětský 

den. Děti si mohly během celé akce 
vyzkoušet několik soutěží a atrakcí.  Jako byla 

například chůze na chůdách, hledání předmětů v polystyrénových 
kuličkách, hádání zvířátek 
a rostlin, ale největší 
zábavou byla „barevná“ 
stezka odvahy. Při této 
stezce používala strašidla 
mimo strašení především 
házení barev. Tato 
barevná smršť se poté 
přesunula i na hřiště a kdo 
domů odcházel náhodou 
čistý, tak měl veliké štěstí. 
Všechny děti, rodiče 
i pořadatelé si tuto akci 
užili a již teď se těší na příští rok. 

Zakončení fotbalové sezóny
Fotbalisté TJ Sokolu Doubravice zakončili ročník 2018/2019 

okresního přeboru mužů Strakonicka na 10. místě. S tímto 
výsledkem převládala spíše nespokojenost a do nového ročníku 
si přejí umístění v klidném středu tabulky. Družstvo starších 
žáků zakončilo ročník 2018/2019 okresního přeboru o mnoho 
lépe a umístili se na krásném třetím místě. Všem fanouškům 
a sponzorům fotbalisté děkují za podporu v uplynulém ročníku.

Hasičské cvičení
Dne 6. července se u nás na fotbalovém hřišti uskutečnilo 

hasičské cvičení O pohár starosty obce Doubravice. Krátce po 
poledni se začalo nástupem všech mužstev a po rozlosování 
pořadí se mohlo jít na věc. Nejdříve začali veterání z Doubravice, 
kteří přijeli s historickou stříkačkou taženou koňmi, poté dětská 
družstva, dorostenci, ženy a jako poslední soutěžili muži. Pořadí 
bylo následující:
Děti: 1. Zadní Zborovice, 2. Čečelovice 1, 3. Lažánky, 4. Záboří, 5. 
Čečelovice 2

Foto: Petr Pecko st.

Dorostenci: 1. Třebohostice, 2. Mečichov
Ženy: 1. Třebohostice, 2. Doubravice
Muži: 1. Třebohostice, 2. Chrašťovice, 3. Doubravice, 
4. Zadní Zborovice 1, 5.-6. Záboří a Lažánky, 7. Zadní Zborovice 2, 
8. Skaličany, 9. Mečichov, 10. Bratronice 

Marcel Bečvářzastupitel obce Doubravice

Foto: Šárka Kučerová

Foto: Marcel Bečvář

Hajany

Den Matek
Druhá květnová neděle patřila 

v Hajanech maminkám. Přípravy 
začaly už v poledne, kdy jsme 
společně s dětmi přichystali bohaté 

občerstvení v podobě chlebíčků, 
obložených talířů, zeleninového 

salátu a ovocných špízů. Hodinu 
po poledni už byla místní hospoda plně 

obsazená maminkami a babičkami, které se těšily nejen na 
přednes básniček svých malých ratolestí, ale i na ukázku jarních 
květinových aranžmá čtyřnásobné mistryně České republiky ve 
floristice paní Hany Kindelmannové Šebestové. Při dvouhodinové 
návštěvě vyrobila hned několik krásných květinových vazeb, 
které si v závěru akce mohli návštěvníci zakoupit. Ukázku své 
tvorby proložila zajímavým povídáním, návody a nápady.  Dle 
ohlasů zúčastněných se akce líbila. Tímto bych ráda poděkovala 
obci Hajany za finanční podporu, bez které by se tato již tradiční 
akce neuskutečnila.
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Den dětí
Den dětí byl v Hajanech ve znamení dobrodružství. Děti se vy-

daly do Afriky zachránit hajanského cestovatele Emila, který je 
v dopise prosil o pomoc. Čekala na ně dlouhá a nebezpečná ces-

ta. Na chůdách mu-
sely překonat proud 
žravých mravenců, 
hodem míčku zahnat 
krokouše Bohouše. 
Podařilo se jim sesbí-
rat písmenka a složit 
tajenku, ze které se 
dozvěděly kudy dál. 
Příjemným zpestře-
ním v horkém dni 
byla návštěva oázy 
na Sahaře a v džungli 
musely překonat opičí 

dráhu. Cestou je provázel africký průvodce a v patách jim byli lido-
žraví HAMIŇAMIOVÉ. 

Nakonec vše dobře dopadlo, ztraceného cestovatele Emila Čápa 
Hajanského našly na nafukovacím hradě za hospodou a mohly 
slavit. Pro děti byly připravené dárky, chlazené občerstvení 
a nechyběl ani meloun a sladké dobroty, které napekly místní 
maminky. Poděkování patří všem, kteří akci připravovali i těm co 
se zúčastnili. Věřím, že se děti bavily, uvidíme, jaké dobrodružství 
na ně čeká příští rok.

Hanka Gregorová
knihovnice v Hajanech

Hlupín

Pouť v Hlupíně 
a vzpomínka na 
významného 
rodáka kněze Jana 

Komrsku
Dne 18.května 2019 jsme slavili v kapli v Hlupíně pouť k svatému 

Janu Nepomuckému a zároveň si připomněli vzácného člověka P. 
Jana Komrsku, od jehož úmrtí uplyne letos 80 let. 

Mši svatou sloužil P. Rudolf Hušek z Blatné za asistence jáhna 
Františka Jirsy. Na oltáři byl vystaven barokní relikviář s ostatky 
svatého Jana Nepomuckého, jímž nám na závěr mše P. Rudolf 
požehnal.

V neděli 28. 7. 2019
se u nás koná

tradiční

Hajanská 
pouť

Program
 ¾ mše svatá

 ¾ atrakce a program pro děti

 ¾ pouťové stánky

 ¾ hudba k tanci a poslechu
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Hned na to navazovala přednáška exsenátora pana Josefa 
Kalbáče o P. Janu Komrskovi. Vyslechli jsme informace o jeho 
dětství v Hlupíně, studiích v Českých Budějovicích a v Římě, 
o svěcení a první mši svaté v Itálii. Pak následovala léta jeho 
působení v horažďovickém klášteře. Vynikal svou duchovní 
činností a zasloužil se o řadu staveb v Horažďovicích a okolí. Tu 
ukončila jeho předčasná smrt. Všichni ho měli rádi a loučení s ním 
bylo bolestné pro celý kraj. Seznámili jsme se s řadou písemností 
z té doby, ale i osobním pohledem na život a dílo našeho předka 
a rodáka.

Po přednášce jsme ještě poseděli s poutníky převážně 
z Třebohostic a Zadních Zborovic u chutného pohoštění.

Mgr. Milena Břicháčková, Hlupín

Životopisná data: 
P. Jan Komrska, rodák z Hlupína

Letos si připomeneme 80. výročí úmrtí kněze Jana Komrsky, 
superiora kláštera v Horažďovicích, biskupského notáře a děkana. 
18.7.1884 se narodil na selském statku v Hlupíně č. 5 zbožným 
rodičům Františkovi a Boženě, jako deváté dítě z jedenácti, syn Jan. 
V dětství projevoval velké nadání, proto byl poslán na studia.

16.9.1898 – 15.6.1905 studoval gymnasium v Českých 
Budějovicích při Kongregaci bratří nejsvětější svátosti. Z té doby 
pochází stručná zpráva, že „studoval s prospěchem obstojným 
a jeho chování bylo chvalitebné“.

Poté studoval v Římě bohosloví, byl chovancem papežské české 
koleje. Na kněze byl vysvěcen v Římě 25.7.1912, první mši svatou 
sloužil druhý den na svátek svaté Anny v kapli svatého Václava 
v Trevech, v italské Umbrii.

Dva roky byl kaplanem v Tochovicích u Březnice. 17.6.1914 se 
stal spirituálem horažďovického kláštera sester de Notre Dame, 
kde působil 25 let. Jak je uvedeno v kronice sester, hlásil se 
k horažďovickému mateřinci již jako chovanec koleje. V lednu 1913 
napsal ctihodné sestře Gerardě zprávu o své audienci u svatého 
Otce Pia X.: „Při té příležitosti vzpomněl jsem si na celou kongregaci 
Školských sester a osmělil jsem se požádat svatého Otce, zda 
by mohl udělit Vaší milé kongregaci své apoštolské požehnání. 
S laskavým úsměvem vyslechl mou prosbu, pak mi stiskl ruku 
se slovy: „Zvláštní požehnání výhradně pro ně, ano?“ Raduji se 
s celou Vaší kongregací z tak velikého vyznamenání a přeji srdečně, 
aby ono zvláštní požehnání náměstka Kristova na Zemi bylo všem 
ctihodným sestrám i Vám zdrojem mnoha, mnoha milostí.“

 Studia v Římě vtiskla do jeho duše pevnou linii horlivého kněze 
a obohatila jeho ducha velikými poznatky chrámového umění. 
Velmi se zajímal o umělecké památky Říma, třikrát tam vykonal 
pouť. Jednou navštívil francouzské Lurdy a Lisieux. Zúčastnil se 
eucharistického kongresu v Chicagu v USA, tam kázal a zpovídal 
krajany. Zahraniční zkušenosti se projevily v jeho rozsáhlé činnosti 
pastorační a stavitelské.

Byl horlivým duchovním správcem, vedle péče o horažďovický 
klášter dojížděl o nedělích do Zadních Zborovic, vyučoval 
katechismus v Zadních Zborovicích, Břežanech, Komušíně a ve 

Veřechově. Několikrát vedl 
i exercicie. 

Z jeho stavitelských počinů 
uveďme rozšíření kostela v Zadních 
Zborovicích, který vybavil vším po-
třebným a připravil v něm biřmo-
vání. V Hlupíně dal zrestaurovat 
kapličku, rovněž kapličku svatého 
Jana Nepomuckého ve Slivoňovi-
cích a nový kostelík v Jetenovicích. 
Vnitřní výmalba a nová okna chrá-
mu ve Střelských Hošticích jsou dle 
jeho návrhu. Také obnovil a udr-
žoval kostel svatého Vojtěcha na 
Práchni. Klášterní chrám miloval, 
proto jej nechal krásně vyzdobit. 
U klášterního kostela nechal posta-
vit věž, na ni opatřil zvony a zvonění na elektrický pohon. Rovněž 
opatřil zvony do kostela v Zadních Zborovicích, do kaple v Hlupíně 
a ještě do dalších kaplí. Dovedl oslovit štědré dárce a dobrodin-
ce a také sám ze svých úspor na zvony přispíval. (Mnohé zvony 
byly zabaveny pro válečné účely v obou světových válkách). Ko-
runou jeho stavitelského snažení je rozsáhlá budova kongregační 
Ozdravovny lázeňského typu pro starší a nemocné sestry v ulici 
Blatenská, dnes objekt nese název Nemocnice následné péče. Zá-
kladní kámen položil spolu s horažďovickým stavitelem Jindřichem 
Bublou 3.2.1927. Slavnostní svěcení se konalo již 4.12. téhož roku. 
Sestry bohužel nemohly ozdravovnu užívat dlouho. 31.5.1944 ma-
jor německé armády projevil zájem o budovu a nemocné sestry se 
musely stěhovat do mateřince. Po komunistickém převratu projevil 
o budovu ozdravovny i kláštera zájem stát a sestry byly přepraveny 
do Štemplovce u Opavy.

19.5.1939 se v Hlupíně konalo odhalení a posvěcení pomníku 
padlým v I. světové válce. Posvěcení a mši sv. vykonal P. Václav 
Bodlák, farář ze Záboří. P. Jan Komrska, superior z Horažďovic, měl 
krásný proslov před pomníkem. (Dle Pamětní knihy obce Hlupín.)

Je s podivem, že vedle své bohaté pastorační a stavitelské 
činnosti pracoval i ve veřejném životě. Za lidovou stranu byl 
v Horažďovicích i náměstkem starosty a dlouhá léta členem 
městské rady a členem ředitelství Spořitelny. Mimo výše uvedené 
byl starostlivým správcem veškerého kongregačního hospodářství. 
V mateřinci provedl adaptaci měšťanské školy, zřídil prakticky 
vybavený noviciát. Provedl opravu hospodářských budov, úpravu 
zahrad, skleníku, stavbu studní a moderní zařízení denního provozu.

Snad by se zdálo, že jeho hojná vnější činnost byla na škodu 
jeho vnitřnímu duchovnímu životu. Jak je zapsáno v kronice sester, 
nebylo tomu tak. „Vynikal zírností, duševním klidem a nelíčenou 
zbožností. Při mši svaté přestával být člověkem, nořil se zcela 
do nepochopitelných tajemství a sloužil všechny tak, jako svou 
primiční. Uctíval obzvláště Srdce Páně, vzor srdce kněžského, 
a oslavoval je zpívanou mší svatou o prvních pátcích v měsíci.“

Přes veškerou péči strakonického primáře MUDr. Hradeckého 
zemřel 6.8.1939 ve věku 55 let na bolestivý zánět mozkových blan. 
Je pohřben v kněžském hrobě na hřbitově pod horažďovickou 
vodárnou. Na poslední cestě jej doprovodilo 55 kněží tam, kam on 
předtím doprovodil 55 zemřelých sestřiček.

Ing. Petr Břicháček 
Čerpáno ze zdrojů:
Farní věstník duchovních správ horažďovického vikariátu, 
Střelské Hoštice 15.9.1939
Farní zpravodaj farnosti Horažďovice, Horažďovice listopad 2014 
Horažďovické světlo farního obvodu Horažďovice, 
Horažďovice únor 2018 
Pamětní kniha obce Hlupín 1925-1984, 
SOkA Strakonice Kronika Kongregace Školských sester 
de Notre Dame, 
Horažďovice Matriky římskokatolické farnosti Záboří u Blatné, 
Státní archiv Třeboň

Jan Komrska
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Hornosín

Chlum

Přání oslavencům
O prázdninách oslaví svá životní 

jubilea několik našich spoluobčanů, 
přejeme jim do dalších let pevné 
zdraví, spoustu pohody a spokoje-
nosti v kruhu rodiny. 

Vlastimil Ježek, místostarosta

František Vrbský 75 let
Karel Mašek  79 let
Marie Bendová  70 let
Marie Vonášková 70 let 

Obrázky z Hornosína 

První obrázky zachycují účastníky okrskové hasičské soutěže 
v sobotu 1. 6. 2019. Vítězným týmem se stalo družstvo SDH Bělčice, 
druhé místo obsadilo domácí mužstvo SDH Hornosín a třetí místo 
obsadilo družstvo SDH Podruhlí. Cenu si odvezly i ženy z SDH 
Záhrobí.

Foto: Václav Machovec

Další obrázky zachycují sportovní klání dětí a rodičů spojené se 
stanováním.

Foto: Manželé Wolffovi

Volby 
do Evropského 
parlamentu 
v Chlumu
I v naší obci jsme volili poslance do 

Evropského parlamentu. Volilo se z mnoha 
stran a hnutí. V Chlumu zvítězili Piráti, kteří získali 

6 hlasů. Po pěti hlasech mělo KSČM, SPD a ANO. Čtyři hlasy získala ODS. 
Méně než čtyři hlasy získalo ještě deset dalších zájemců.

Tradiční chlumský cyklovýlet
Letos se tradiční cyklovýlet konal 11.5. v sobotu. Z Chlumu se 

vyrazilo autobuse a hasičskou dodávkou. Cílem bylo Třeboňsko. 
Cyklisté projížděli krásnou krajinou plnou rybníků, cestou navštívili 
Swarzenberskou hrobku i rybník Svět. Z krásného výletu se večer vrátili 
zpět domů autobusem.

Indiánské odpoledne
A opět tradice. V chlumské 

indiánské osadě, která byla založena 
již v roce 2006 a od té doby je 
neustále udržována a vylepšována, 
se ve dnech 28.6. a 29.6. opět sešli 
indiáni. V pátek 28.6. se opékaly 
špekáčky a plál indiánský oheň. 
V sobotu 29.6. dopoledne indiáni 
v rybníku chytali ryby a odpoledne 
si užívali hry a soutěže. Děti si mohly 
zaskákat ve skákacím hradu, projet 
se na pravých indiánských koních 
nebo se občerstvit řadou chutných 
uzených, grilovaných a pečených 
pochoutek. K dostání byl i párek 
v rohlíku. Zmrzlinku a pití v horku, 
které panovalo, ten den odpoledne bylo kolem 34 °C, zajistili indiánští 
náčelníci v dostatečném množství.
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Kadov

Udělení čestného 
občanství 
obce Chlum

Dne 23. 7. 2019 profesor MUDr. 
Jaroslav Fajstavr, DrSc. oslavil devadesáté 
narozeniny. K tomuto výročí mu obec 
Chlum za zásluhy o rozvoj obce udělila 
čestné občanství obce Chlum.

Miluše Kordulová

Střípky z Kadova, Pole, 
Lnářského Málkova, 
Vrbna a Mračova
„Být člověkem, to není fakt, 

to je možnost.“
Benjamin Franklin     

O čem víme, že se chystá? 

•	 Sobota 24. 8. - koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava 
v Kadově

•	 Sobota 24. 8. – grilovačka v Poli 
•	 Sobota 31. 8. – zakončení prázdnin ve Lnářském Málkově
•	 Září – ukončení sezóny letních grilovaček v Poli
•	 Sobota 28. 9. – branný den pro děti? + divadýlko (změna 

vyhrazena)

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:

Pondělí 7.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Středa 7.00 - 12.00 12.30 -14.00
Čtvrtek   16.00 - 18.00
Pátek  7.00 - 12.00

V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině 
telefonicky na:
Tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049

Viklanský pouťový turnaj
V sobotu 18. 5. 2019 proběhl další Viklanský pouťový turnaj 

v malé kopané v Kado-
vě. Klání za příjemného 
sluníčkového počasí 
se zúčastnilo 5 týmů. 
Vítězství si odvezli 
„Poláci“, druhé mís-
to vybojoval „Kadov“, 
třetí byl „PN Beton“, 
čtvrtá „Nová Růže“ 
a pátou příčka patřila 
„FC Běšiny. Nejlepším 
brankářem se stal Ja-
roslav Šafařík a nej-
lepším střelcem byl 
vyhlášen Jan Vonášek.

Děkujeme spolupo-
řadatelům a členům SDH Kadov za jejich práci a čas a všem týmům 
a divákům za účast.

vt
Foto: Frederika Nuslová

„Setkání důchodců“ v Kadově
Tradiční „Setkání důchodců“ v Kadově proběhlo v sobotu 

8. června v tělocvičně bývalé školy v Kadově. Skvělé vystoupení si 
pro naše seniory připravily děti ze Základní umělecké školy v Blatné 
a k tanci i poslechu zahrála hudební skupina GLORIA. Občerstvení 
v podobě kuřecích řízečků zajistil Tábor Vrbno z.ú., Nadýchané 
dietní zákusky jsme přivezli z cukrárny Caffé Čokoláda Horažďovice 
a obsluhu obstarali členové SDH Kadov. Děkuji ZUŠ Blatná, rodičům 
vystupujících dětí, hudební skupině GLORIA, členům SDH Kadov 
a všem, kteří se podíleli na organizaci této příjemné akce.

vt
Foto: vt

 
 
 
 
 
 
 
             

Uctění památky mistra Jana Husa
6. července jsme ve spolupráci s Jednotou Karla Havlíčka 

Borovského a mysliveckým spolkem Diana Kadov uctili s přítomnými 
občany a sympatizanty Československé církve husitské památku 
mistra Jana Husa v rámci vzpomínkové akce k 604. výročí od jeho 
upálení.  

Všichni jsme se sešli v Kadově na návsi u kostela sv. Václava 
před 17. hodinou. Úctyhodný počet (cca 50) účastníků vykročil 

za Hudbou pana Koubka a vlajkonoši, kteří nesli vlajku Jednoty 
Karla Havlíčka Borovského (pan Rudolf Bína), vlajku ČR (Ing. 
Josef Štefl) a vlajku Obce Kadov (pan Libor Fořt).  Celý průvod 
uzavírala Selská jízda z jezdeckého klubu ZOFI Kadov. K pomníku 
kazatele a církevního reformátora Jana Husa v Kadově, který 
se nachází u myslivecké haciendy pod obcí, jsme volnou chůzí 
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dorazili během 20 minut. Starostka zapálila malou pochodeň před 
pomníkem, přivítala všechny přítomné a předala slovo hlavnímu 
organizátorovi z Jednoty K. H. Borovského, panu Fantišku Sáčkovi. 
Pan Sáček nastínil program akce a zazněla česká státní hymna. 
Historií přítomné slovem provedli Ing. Josef Kalbáč a PhDr. Martin 
Jindra, historik a archivář Církve československé husitské. Bratři 
Hausenblasovi z Prahy mající vřelý vztah ke Kadovu a Lnářskému 
Málkovu, zarecitovali úryvek z písně „Hranice vzplála“. Oficiální 
část akce jsme zakončili společným zpěvem písně „Ach, synku, 
synku“. Setkání ještě neformálně pokračovalo malým pohoštěním 
v myslivecké chatě. Děkujeme všem spoluorganizátorům 
i sponzorům a všem, kteří přispěli k zajištění celé akce, zejména 
Jezdeckému klubu ZOFI Kadov za Selskou jízdu. Hlavním iniciátorem 
piety byl pan Vladimír Šavrda z Jednoty K. H. Borovského Strakonice. 
Že by vznikla nová tradice v Kadově?...

Za Obec Kadov Vladimíra Tomanová, starostka
Foto: Lukáš Hausenblas, František Sáček a vt

Pečení bramboráků 
v Poli
     V sobotu 29.6.od 20 hodin jsme zahájili 
pečení bramboráků na návsi. Bramboráku 
bylo opravdu dost ze 190 ks zbyl jeden. 
Moc děkuji Kateřině Vonáškové za pomoc 
při pečení. Další pečení máme ještě 
v plánu.

Markéta Čadová

Dění ve vesničce Vrbenské
Oslava MDŽ ve Vrbně

Jako každým rokem ve Vrbenské hospůdce zorganizoval místní 
senior klub oslavu pro ženy MDŽ s harmonikou. O začátek se 
postaraly místní děti s recitací a zpěvem. Pro ženy při vstupu byla 
připravena květina a v sále bylo připraveno i občerstvení. Všem 
organizátorům patří veliký dík. Ženám se oslava moc líbila.

Hasičský ples ve Vrbně 
– 14. ročník

V měsíci březnu, také 
proběhl 14 ročník hasič-
ského plesu. Opět byla 
připravena bohatá tombo-
la a kupa zábavy o kterou 
se postarala kapela DUO 
PROFIL. O začátek plesu se 
postaraly děti s předtanče-
ním pod vedením paní Str-
nadové. Chtěl bych tímto 
poděkovat všem co ples organizovali a připravili. Hlavní poděko-
vání patří Všem sponzorům. Už se těšíme na další a to již 15 ročník 
Hasičského Plesu ve Vrbně.  

Velikonoční vyrábění
13. dubna v 16 hodin byl 

sraz v místní hospůdce dětí, 
maminek a babiček, kde 
společně vyráběly velikonoční 
ozdoby. Při zajímavé práci, 
každý mohl i ochutnat domácí 
pekařské výrobky, které patří 
k Velikonocům. Všem moc 
chutnalo a vše se povedlo. Děti 
byly nadšené ze svých výtvorů. 
Chtěl bych poděkovat všem co 
tuto akci zorganizovali.

Dětský den ve Vrbně se zvířátky
Dne 1.6. 2019 se uskutečnil dětský den, který byl tématicky za-

měřen na zvířátka. Děti si vyzkoušely podojit kravičku nebo kozič-
ku, krmily zajíčky mrkvičkou, chytaly ryby a mnoho dalších atrakcí 
si mohly projít i byla zajištěna projížďka na koních a malování na 
obličej. Při vstupu každý dostal pitíčko a sladkost včetně slosova-
telné vstupenky, na kterou mohly vyhrát cenu. Pro ty, co nevyhrály 
byl připraven dort. Zahájení celého dne bylo předtančení Mažo-

Dětský den dojení kravičky a kozičky, Foto: Kryštof Kareš
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Kocelovice

Lažánky

retek Prezioso. Tento den 
byl zakončen losováním 
tomboly, hlavní cenou 
byly velký plyšový kůň 
a velký plastový traktor.

Tímto bych chtěl podě-
kovat sponzorům: Obec 
Kadov, Český svaz chova-
telů Blatná, Engineering 
Blatná, Holý Lubomír – 
Most, Holý Miloš – Vrbno, 
Hřebčín Viklan, Cheníčko-
vi – Vrbno,Jungheinrich, 
Kovo Kasejovice, Larix – TOZ, SDH Vrbno, Viktorovi – Kasejovice, 
VOD Kadov.

Text Miloš Holý

Dětský den ve Vrbně, Foto: Miloš Holý

Květen a červen 
v Kocelovicicích

V období měsíce května a června 
se v naší vísce konaly tři kulturní 
akce. První z nich připadla na třetí 

květnovou sobotu. Obecní úřad 
přichystal Společenský večer při 

příležitosti setkání důchodců a oslavy 
dne matek. Kapela, která měla provázet celým 

večerem, nám několik dní před konáním této akce s omluvou odřekla 
svoji účast a nám se už v tak krátkém časovém období nepodařilo 
sehnat náhradu. S tímto problémem jsme se ale vypořádali 
po svém a výsledkem bylo příjemné posezení s harmonikami 
za doprovodu vozembouchu. Pro každého návštěvníka bylo 
připraveno občerstvení v podobě chlebíčků a zákusku. Celý večer 
nakonec hodnotíme jako velmi zdařilou akci! 

O týden později, přesněji v neděli 26. května, bylo v sále nad 
místní hospůdkou opět rušno. Tentokráte se zde konal 16. ročník 
setkání bývalých pohraničníků. Jako již tradičně nemohla chybět 
Malá muzika Nauše Pepíka, která známými lidovými písničkami 
provázela celým nedělním odpolednem. 

V sobotu 8. června uspořádaly kocelovické ženy pod záštitou 
Obecního úřadu dětský den. Pro malé návštěvníky byly připraveny 
zábavné úkoly, za jejichž splnění pak každé z dětí dostalo balíček 
s dobrotami, a nakonec si všichni mohli opéct nad připraveným 
ohýnkem špekáček. Kocelovickým ženám patří velký dík za přípravu 
této akce pro děti.

Martin Lukáš

Přehled počasí 
v květnu a červnu 2019 
v Kocelovicích a blízkém okolí

Květen a červen 2019 – dva zásadně počasově rozdílné měsíce.  
Květen byl velmi studený měsíc Průměrná teplota 10.7 °C byla 
o 1.9 °C nižší, než normál (12.6 °C). Nejvyšší teplota byla naměřena 

25. a 26. května, 21.9°C. Nejnižší teplota pak byla naměřena 
8. května, -1.0°C. Ve výšce 5 cm nad zemí pak 7.května bylo -4.0°C. 
Celkem v květnu bylo 6 dnů s přízemním mrazem, nevyskytl se ani 
jeden letní den (s teplotou 25 °C a více). Srážkově byl květen slabě 
nadnormální – spadlo 67.5 mm srážek, normál je 61.5 mm. Nejvíce 
srážek spadlo 27. května – 13.3 mm. V květnu se ještě 14. objevily 
sněhové vločky. Bylo celkem 21 dnů se srážkami, ve 14 dnech spadlo 
více než 1 mm srážek a ve dvou dnech více než 10 mm. 

Sluneční svit byl v květnu silně podnormální, slunce svítilo 
141.3 hod, normál je 224.1 hod. Nejdéle slunce svítilo 30. května, 
13.5 hod.  V šesti dnech slunce nesvítilo vůbec. V květnu byly 3 dny 
se silným větrem s největším nárazem 16.9 m/sek 4.května.

Byly pouze dva dny se slabou bouřkou, tři dny s mlhou, nebyl 
žádný jasný den, 14 dnů bylo zatažených. Výpar byl 56.3 mm, srážek 
bylo o 11.2 mm více než výpar. Červen 2019 nás řádně překvapil. Stal 
se bezkonkurenčně nejteplejším červnem od roku 1975. Průměrná 
teplota června 20.8 °C byla o 5 °C vyšší než normál (15.8 °C)! Nejvyšší 
teplota byla naměřena 30., 34.4 °C, nejnižší 9., 8.3 °C. Při zemi 9.6. 
bylo 3.4 °C.  V červnu bylo 21 letních dnů a 5 tropických (s teplotou 
30.0 °C a více)! V žádném dni nebyla denní průměrná teplota pod 
15 °C!  Srážkově byl červen s 60.3 mm srážek podnormální, normál 
je 71.8 mm. Nejvíce napršelo 6. června – 23.8 mm. Celkem pršelo 
v 11 dnech, v 6 dnech byly srážky větší než 1 mm, ve dvou dnech 
spadlo více než deset milimetrů. 

Sluneční svit v červnu byl výrazně nadnormální. Slunce svítilo 
318.4 hodin, normál je 221.4 hodin.  Nejslunečnější ale letošní 
červen nebyl, to byl červen 2003 s 319.6 hod.  

V červnu byly 2 dny se silným větrem a jeden den s húlavou 
– náraz 19.1 m/sek 10.6. V červnu bylo 6 dnů se slabou bouřkou, 
3 dny s mlhou, jeden den bez slunečního svitu, 4 dny byly jasné 
a 4 dny zatažené. Výpar v červnu byl 119.5 mm, srážkový deficit 
jenom za červen je 59.2 mm. Nejvyšší výpar byl 27.6. – 7.3 mm.              

Vladimír Kovář
meteorologická stanice Kocelovice

Setkání bývalých pohraničníků

Den matek
12.května se večer v klubu turistů 

oslavoval svátek matek, sešlo se 
nás opravdu málo je to velká škoda, 
vždyť je to jednou do roka. Nový 
starosta Václav Křivanec, ženám popřál 

a rozdal krásné karafiáty.  Na stolech 
bylo pohoštění, obložené mísy i výborné 

zákusky ke kávě.  I když nebyla hudba, tak se 
povídalo a veselo bylo do pozdních hodin. 
Škoda, že se nepovedly fotky.

Výlet na Šumavu
18. května 2019 většina lidí z naší obce 

jela na výlet autobusem do Volar, odtud 
vláčkem do Nového Údolí, kde se všichni 
občerstvili. Potom se šlo pěšky na České 
Žleby, zašlo se na oběd a vraceli jsme se 
druhou stranou do Stožce, kde na nás 

čekal autobus. Všichni 
se ještě občerstvili 
v restauraci u Jesetera. 
Někteří si šli smočit 
nohy do Vltavy. Trasa 
byla dlouhá asi třináct 
kilometrů, ale všichni 
jsme to zvládli.  Byla to 
krásná procházka po 
Šumavě.  Počasí nám 
přálo, všichni jsme si to užili, tak se budeme těšit na další výlet, snad 
asi na podzim.

Autor a foto Marie Kovářová Lažánky
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Lnáře

Den dětí
Den dětí byl odložen o týden na 8. června a 9. června počasí přálo, 

děti se již těšily, sešly se na hřišti v sobotu odpoledne. To bylo spojeno 
z různými soutěžemi 
zatloukání hřebíků do 
špalků, střílení na terč 
a různé jiné hry. Děti hodně 
bavilo ukládání pokladu, 
všichni si daly do válce 
různé předměty, válec se 
dal na dno vykopané jámy 
a to se pracně zahazovalo, 
byl to poklad a hlavně vzkaz 
pro další generaci, třeba za 

dvacet nebo třicet let pro 
další děti. Když se setmělo, 
šla se stezka odvahy, 
zvládly to všichni, nejvíce 
se všichni těšily, že budou 
spát do rána ve velkém 
stanu. Ráno v neděli po 
snídani se pokračovalo 
v soutěžích. V poledne 
se přivezl guláš, který se 
rozdával, k tomu byly velký 

vrtule, všichni zasedly a s chutí baštily. Počasí se vydařilo a děti si to moc 
užily i v neděli odpoledne.

Autor a foto Marie Kovářová Lažánky

Setkání rodáků
22. června se od 16 hodin v místním klubu se sešlo asi deset lidí, 

dříve narozených 
rodáků od roku 
1940–1955. Ně-
kteří se omluvili, 
je to stáří nemo-
ci přichází, nedá 
se nic dělat. Bylo 
co vyprávět, ale 
hlavně na co 
vzpomínat na 
dětská léta, na 

školní i na mládí. Ty, co nedorazili snad přijdou příště, vždyť vzpomínky 
jsou krásné.     

Mše svatá v Lažánkách
V sobotu 22. června odpoledne v 15 hodin se sloužila mše svatá 

v kapličce Panny Marie Strašínské. Krásnou mši sloužil administrátor 
P. Rudolf Hušek z Blatné na klávesy jej doprovázela paní Ludmila Vlková, 
při této mši se i zpívalo. Letos se sešlo hodně lidí, ty co stáli venku, 
si na chviličku museli otevřít deštníky, začalo drobně pršet. Po mši si 
lidé nemohli ani rozejít, protože se začalo povídat. Jako každý rok se 
roznášeli výborné koláčky, které napekla Mařenka Polanů. Zato jí patří 
velké poděkování.  Na mši přijel z Blatné i pan Jančar, kterému bylo 
94 let. Rád fotografuje, a proto přivezl panu faráři pár fotek z požehnání 
rybářských slavností. O vše se stará Pepa Kovářů, od úklidu, až po 
květinovou výzdobu – děkujeme.

Tak snad zase za rok.

Vítáme vás!
V sobotu 4. května 2019 jsme 

v zámeckých prostorách přivítali dvě 
narozené děti:
JANA KLAJNA a LE VU AN VY

Děti z místní školky přednesly krátké 
pásmo básniček a písniček – tímto 

bychom chtěli poděkovat jim a učitelkám, 
které s nimi pásmo připravily. Naše poděkování 

také patří Milanu Demelovi, který obřad fotografoval a zhotovil 
upomínková leporela, a v neposlední řadě majitelům a zaměstnancům 
lnářského zámku, kteří nám prostory pro tento účel již několik let 
poskytují.

Za OÚ Lnáře: Marie Vrátná

Péče o drobnou 
sakrální architekturu v obci Lnáře

V uplynulých měsících došlo v obci Lnáře ke dvěma významným 
událostem týkajícím se drobné sakrální architektury. Tou první 
bylo zasvěcení návesní kaple v Zahorčicích (poprvé doložena roku 
1837) sv. Janovi Nepomuckému, které se uskutečnilo v neděli 
12. 5. 2019 od 14:00. Vykonal jej dosluhující administrátor 
excurrendo farnosti Lnáře P. Robert Konrad Paruszewski 
z Kasejovic. Byly tím na další léta odstraněny nejasnosti ohledně 
patrocinia kaple. Výběr světce ovšem nebyl nikterak náhodný. 
Jeho socha z pálené hlíny totiž v minulosti zdobila výklenek ve 
štítu a nyní se sem vrátila, avšak ve formě sádrové kopie, kterou 
zhotovil místní výtvarník Petr Otřísal. V tomto roce si rovněž 
připomínáme 290. výročí svatořečení Jana Nepomuckého, čímž 
dostala volba tohoto patrona pro zahorčickou kapličku ještě další 
nadčasový rozměr. Ani samotný den zasvěcení nebyl vybrán zcela 
nahodile, neboť hlavní svatojánský svátek připadá na blízké datum 
16. 5. Dlužno dodat, že svou účastí na slavnosti nás poctili členové 
Matice sv. Jana Nepomuckého, jimž zde patří poděkování, že naše 
pozvání přijali. Hudební doprovod zajistily členky chrámového 
sboru v Blatné pod vedením varhanice Ludmily Vlkové.
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Květen je také zasvěcen Panně Marii, jejíž kult sv. Jan podle 
legend vyznával. I v Zahorčicích byla mariánská tematika 
zohledněna, poněvadž na oltář uvnitř kapličky se vrátila původní, 
rovněž sádrová socha Panny Marie Lurdské. Zasvěcení předcházela 
renovace interiéru a některých exteriérových prvků, jakož i úklid 
okolního prostranství obcí, aby se slavnost mohla odehrát v co 
nejdůstojnějším prostředí.

K akci byla vydána drobná pamětní tiskovina, kterou je možno 
získat na obecním úřadě ve Lnářích.

O poutní slavnosti Nejsvětější Trojice dne 16. 6. 2019 pak 
byly při bohoslužbě ve lnářském farním kostele požehnány 
novým administrátorem excurrendo naší farnosti P. JCLic. Mgr. 
Rudolfem Maria Huškem, SChLJ z Blatné dva stejné obrazy 
– originál a reprodukce – s námětem korunování Panny Marie 
Nejsvětější Trojicí. Předlohou originálu bylo dílo španělského 
barokního malíře Diega Velázqueze (1599–1660), autorem Jan 
Knotek z Hlasiva. Originál byl určen k umístění v kostele, zatímco 
reprodukce k zavěšení do výklenku ve štítu kapličky v lokalitě 
zvané V Sedlečku při cestě od lnářského dvora do Hradiště proti 
myslivecké klubovně. Tato kaplička, podle pověsti stojící v místech, 
kudy vedla cesta na dávno zrušené popraviště, existovala již roku 
1698, kdy je zachycena na malované mapě lnářského panství. 
Má tedy přinejmenším raně barokní původ. Ani v jejím případě 
není zasvěcení spolehlivě známo. Uvádí se Nejsvětější Trojice 
či Neposkvrněného početí Panny Marie. Proto byl nový obraz 
koncipován jako spojení obou variant.

Dlouhá léta se kaplička nacházela v naprosto neutěšeném 
stavu. Ještě pár let a nezbylo by z ní nic. Naštěstí v roce 2013 
přikročila obec Lnáře ve spolupráci se sdružením Menhirostav 
k záchraně stavby a vrátila jí důstojné vzezření. Zbývalo již jen 
doplnit ji nějakým náboženským obrazem či sochou, aby nebyla 
jen prázdnou schránkou bez duchovního významu. To se stalo 
právě v letošním roce. Reprodukci výše popisovaného obrazu 
osadili na zvolené místo ve výklenku pracovníci obce ve čtvrtek 
4. 7. Podobně jako v případě Zahorčic vyšla na památku církevního 
požehnání obrazu drobná tiskovina, která je rovněž k získání na 
lnářském obecním úřadě.

Vladimír Červenka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE
S přicházejícím jarem jsme se v naší škole mohli těšit na různé 

zajímavé akce a besedy, které nejen oživily výuku, ale zároveň 
podněcovaly žáky ke vzájemné spolupráci a komunikaci.

Při preventivním programu příbramského sdružení ACET pod 
vedením lektorky Elišky Zeiskové Říkat ano, říkat ne se žáci 
4. a 5. ročníku učili vyjadřovat svůj názor na různá témata, učili 
se vzájemnému respektu a spolupráci při řešení problémových 
situací.  

I v letošním školním roce jsme zorganizovali odborně tematická 
setkání pro rodiče vedená odbornými lektorkami na témata Rodič 
není sluha, Vztahy mezi rodiči a Počítač, dobrý sluha a zlý pán. 

SOUTĚŽE
V rámci soutěže Matematický klokan proběhlo ve škole školní 

kolo v kategorii Cvrček, kdy nejvyšší počet bodů a 1. místo získal 
David Šíma ze 2. ročníku a v kategorii Klokánek se shodným počtem 
bodů zvítězili žáci 5. ročníku Tereza Chourová a Čeněk Pernt. 

Ve vyhlášené soutěži Pythagoriáda postoupil do okresního 
kola Čeněk Pernt, který se bohužel okresního kola ze zdravotních 
důvodů nemohl zúčastnit.

Jako každoročně jsme se zapojili do dalšího ročníku výtvarné 
soutěže Přírodou Blatenska Tajemnou krajinou Blatenska, v níž 
zaujalo porotu výtvarné dílko Deniska Klaubra, které obsadilo 
2. místo a obrázek Klárky Obermajerové se umístil na 3. místě.

V rámci výuky angličtiny se žáci 5. ročníku zapojili do soutěže 
časopisu Jump, kdy během školního roku plnili rozličné úkoly. 
S velkým jásotem přivítali výsledné hodnocení, v němž se ze 
130 přihlášených týmů umístili na 4. místě.

Letos přálo štěstí i Vojtovi Obermajerovi, jehož obrázek v soutěži 
Požární ochrana dětem obsadil 1. místo. Všem oceněným žákům 
patří velká pochvala a v neposlední řadě patří poděkování všem 
pedagogickým pracovníkům, kteří mají na těchto úspěších malých 
svěřenců výrazný podíl.

ŠKOLNÍ AKCE
Žáci 1. a 2. ročníku měli možnost zúčastnit se zajímavých 

programů v mateřské škole na téma 1. pomoci a bezpečnosti 
silničního provozu. Ve školní tělocvičně jsme společně s dětmi 
z mateřské školy zhlédli úsměvné pohádky divadelních souborů 
Okýnko a Kolem.

NOC S ANDERSENEM
     Začátkem dubna jsme se zúčastnili ve spolupráci s Knihovnou 

Lnáře celorepublikové soutěže Noc s Andersenem. Z výběru autorů 
letošního ročníku jsme si nakonec vybrali osobnost a dílo spisovatele 
Ondřeje Sekory. V knihovně měli děti možnost prohlédnout si 
výběr ze spisovatelových děl. Potom si paní knihovnice připravila 
pro všechny odvážlivce stezku odvahy v neosvětlených prostorech 
suterénu lnářské tvrze, kdy žáci ve skupinách plnili více či méně 
složité úkoly na dané téma.

POHÁDKOVÝ ZÁPIS
Pro blížící se zápis do 1. ročníku základní školy jsme nakonec 

s kolegyněmi vymyslely pohádkové téma se Sněhurkou a sedmi 
trpaslíky. Předškoláci se opravdu snažili, všechny úkoly plnili 
s nadšením. Během celého zápisu byli dětem nápomocni trpaslíci 
se Sněhurkou. Spokojené děti si domů odnášely vlastnoručně 
vyrobený dáreček s diplomem a dalšími malými odměnami. 
Letos jsme zapsali celkem 7 žáků, 4 žákům byl doporučen odklad 
školní docházky. V září nakonec usednou do školních lavic pouze 
3 prvňáčci.

Smysl a význam velikonočních svátků jsme si připomněli díky 
besedě Ing. Františka Jirsy ze Sedlice. Pan Jirsa si pro žáky připravil 
opět kvalitně zpracovanou prezentaci, v níž nechyběl velikonoční 
kvíz a další zajímavé videoukázky. Školáci sklidili od pana Jirsy 
velkou pochvalu za prokázané znalosti. S panem Jirsou se těšíme 
zase v příštím roce na shledanou.Ze zasvěcení kaple v Zahorčicích, foto Ing. J. Honz

Kaplička V Sedlečku s novým obrazem, foto Ing. J. Honz
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REJ ČARODĚJNIC
Poslední dubnové odpoledne patřilo malým čarodějkám 

a čarodějům, kteří si užili pořádnou tancovačku spojenou 
s ochutnávkou všelijakých lektvarů a předváděním kouzelnického 
umění. Porotu složenou ze zkušených ježibabek zaujalo umění 
čarodějky Barči. Její lektvar zaručující stálé mládí nejenže výborně 
chutnal, ale také skvěle působil.

SOKOLNICKÉ UKÁZKY
Společně s dětmi ze školky jsme si na hřišti patřičně užili ukázky 

dravců. Zblízka jsme si prohlédli sovu, výra, krkavce a dokonce 
i orla. Paní učitelky měly možnost si některé z dravých ptáků 
přivolat a v kožené rukavici i potěžkat.

DEN ZEMĚ
V úterý 23. dubna jsme v naší škole slavili Den Země. Ráno jsme 

se všichni sešli před školou a podle tříd jsme si rozdělili úkoly. 
Nejmladší žáci, posílení o žáky z 3. ročníku, se odebrali na fotbalové 
hřiště, kde provedli úklid odpadků na herní ploše a v jejím okolí. 
Žáci 4. ročníku uklidili okolí školy a děti z 5. třídy vyplely záhon 
před školní budovou. Poté jsme všichni pokračovali v úklidu dalších 
obecních prostranství. Všichni žáci se úklidu zhostili na jedničku 
a odměnou jim byli opečené buřty, které přišly všem k chuti.

ZÁBAVNÝ PARK V NEPOMUKU
Jako každoročně jsme pro naše mladší žáčky naplánovali tradič-

ní výlet do Zábavného parku v Nepomuku. Již z názvu je patrné, že 
se zde opravdu děti nebudou nudit. O trampolíny a různé prolézač-
ky nebyla nouze. V parku nechyběla ani houpací loď, dětmi velmi 

oblíbený „řetězák“, 
bitevní loď se skluzav-
kou, pískoviště, stoly 
na stolní tenis a mno-
ho dalších atrakcí. Ani 
starší žáci neměli o zá-
bavu a dobrodružství 
nouzi. Páťáci společně 
s paní učitelkou Jestřá-
bovou a paní asistent-
kou Zuzkou navštívili 
blatenské koupaliště. 
Čtvrťáci s paní učitel-
kou Šilhanovou, ředi-
telkou školy a bývalou 
žákyní Emou se psím 
společníkem Bohouš-
kem absolvovali pěší 
túru ze Lnář do Slatiny 
a zpět. Během puto-
vání si prohlédli ka-
dovský Viklan, vylezli 
na Čertovy náramky 
a dalekohledem po-
zorovali krásné okolí. 
Pomocí buzoly se učili 
určovat světové strany 

a orientovat se na turistické mapě. Stateční hoši se osvěžili koupelí 
ve slatinském rybníčku, co víc si přát. Na bolavé nohy děti rychle 
zapomněly a určitě jim na hezký výlet zůstalo hodně vzpomínek.

DEN DĚTÍ
Pondělí 3. června patřilo dětem, které si svůj den užili pestrými 

soutěžemi na hřišti, při kterých nechybělo ani foukání bublin 
z obřích bublifuků, malování obrázků venkovními křídami.

Další den patřil opět dětem, kdy jsme vycestovali do píseckého 
Divadla Fráni Šrámka na divadelní představení Pipi Dlouhá 
punčocha. Netradiční ztvárnění dětského příběhu s výbornými 
hudebními výkony zaujalo nejen malé diváky, ale i jejich 
pedagogický doprovod.

SVÁTEK SLABIKÁŘE
Slabikář je moudrá kniha – touto básničkou prvňáčci 

zahájili svůj Svátek Slabikáře. Na přítomné diváky z řad rodičů 
i starších spolužáků čekalo pásmo hezkých básniček a písniček. 
V dramatickém ztvárnění příběhu Jak šli bratři pro kládu bychom 
objevili určitě nejeden herecký talent. O tom, že se z prvňáků 
stali opravdoví čtenáři, není pochyb. Pohádkové příběhy O řípě 
velké jako Říp a Budulínek přečetli všem přítomným na jedničku. 
Děti však nejenom četly, ale v převlečení za kočičky a kocoury 
zatančily taneček na písničku Malé kotě. Protože součástí celého 
odpoledního programu byla hlavně ukázka čtenářských dovedností, 
prvňáčci při plnění tohoto úkolu určitě nezklamali. Na závěr celého 
vystoupení nechyběl taneček s rodiči a pak na malé čtenáře čekala 
náležitá odměna v podobě pamětních medailí a drobných dárečků.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Milou příležitostí k setkání 

s rodiči, prarodiči a příznivci 
naší školy bývá vždy červnová 
školní akademie. I letos byl 
program celého vystoupení 
opět rozmanitý a velké úsilí 
při nácviku jednotlivých „čí-
sel“ vynaložili všichni peda-
gogové. Přítomné diváky ur-
čitě pobavily vtipné a hezké 
písničky, ukázky umění ma-
lých i větších tanečníků.  Na 
závěr celé akademie všechny 
děti zazpívaly veselou a ryt-

mickou písničku Jedeme za sluncem pod taktovkou paní učitelky 
Navrátilové.

ŠKOLNÍ VÝLET
V pondělí 24. června jsme společně s našimi žáčky vycestovali 

na celodenní výlet. Tentokrát byla cílem výletu Techmánie v Plzni, 
kde si děti mohly prohlédnou a vyzkoušet rozličné technické 
„vychytávky“. Všichni jsme zhlédli výukový program Tekutý dusík 
a pro mladší žáky byl v prostorách Planetária připraven animovaný 
příběh Kosmix. Naše výletování pak pokračovalo do kina CineStar, 
kde jsme se pobavili při sledování kresleného příběhu Tajný život 
mazlíčků 2. Nakonec nesměl chybět rozchod v obchodním centru 
a zakoupení drobných dárečků pro sebe i své blízké.

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ ŽÁKŮ 
5. ROČNÍKU

27. červen byl pro naše páťáky posledním dnem, který mohli 
prožít v naší škole. Pět let prožitých v naší škole – pět let radostí, 
navázaných kamarádství, určitě i běžných obav ze zkoušení nebo 
písemek – prostě pět let, díky nimž se stali součástí naší velké 
„školní rodiny“. Slavnostní rozloučení pro žáky 5. ročníku ve velkém 
sálu lnářského zámku velmi hezky i se slavnostním přípitkem 
připravili místostarosta obce Mgr. Červenka, paní Tesařová a paní 

Zábavný park Nepomuk

Čertovy náramky, foto Mgr. J. Venclová

Svátek Slabikáře, foto Mgr. E. Šilhanová

Malí flétnisti na školní akademii 
foto Ing. J. Honz
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Vrátná z Obecního úřadu Lnáře. Po našich páťákách se nám bude 
určitě stýskat a doufám, že si najdou chvilku nás navštívit a podělit 
se o zážitky v nových školách.

V příštím školním roce se již těšíme na budoucí prvňáčky, 
se kterými se slavnostně přivítáme za přítomnosti pana starosty 
a vedoucí učitelky mateřské školy v pondělí 2. září 2019 před 
hlavním vchodem do školní budovy. Obec Lnáře z rozhodnutí 
obecního zastupitelstva poskytne rodičům budoucích školáků 
příspěvek ve výši 1 500 Kč na zakoupení školních pomůcek a potřeb. 
Za rodiče budoucích školáků tímto velmi děkujeme.

Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE
Přichází k nám letní dny a školní rok pomalu končí. V mateřské 

škole si zpříjemňujeme poslední společné týdny různými akcemi 
a výlety. Jedním z velmi vydařených výletů byla i návštěva Minizoo 
Putim. Na soukromém pozemku u rodinného domu je k vidění 
mnoho různých zvířat a pro děti i možnost další zábavy v podobě 
trampolíny, pískoviště, houpaček a prolézaček. Počasí nám 
nedovolilo využít dětské atrakce, ale o to víc času jsme věnovali 
prohlídce plazů, nosálů, dravým a vodním ptákům, klokanům, 
pštrosům, nejrůznějším papouškům a dalším zvířátkům. Celou zoo 
nás prováděla paní majitelka, která nám řekla spoustu zajímavostí 
a děti měly krásný zážitek. Na tento výlet byl využit sponzorský dar, 
který poskytl Mateřské škole Ing. Josef Honz, CSc. Za to mu patří 
naše poděkování. 

Nedlouho potom nás čekal výlet do Zábavního parku Nepomuk, 
který jsme absolvovali v doprovodu dětí Základní školy. Tento 
výlet se již stal každoroční tradicí a stále je dětmi velmi žádaný. 
Je zde pro děti připraveno spoustu prolézaček, řetízák, houpačky, 
skluzavky, pískoviště a další lákadla, která malé i větší zabaví na 
několik hodin. 

A protože s koncem školního roku nás čeká odchod našich 
nejstarších, které po prázdninách čeká školní lavice, tak jsme se 
společně museli náležitě rozloučit. Paní učitelky si pro naše před-
školáky připravily spaní v mateřské škole pod názvem „Nocování 

s pejskem a kočičkou“. Program celého podvečera byl plný háda-
nek, pohybových her, za které byla i náležitá odměna. Vše pro-
bíhalo na dané téma a i večer byl zpestřený scénkou „Jak pejsek 
s kočičkou myli podlahu“. Děti si 
vyrobily pejska, jako vzpomínku 
na nevšední zážitek ze školky. 
Na závěr večera musela nezbyt-
ně zaznít pohádka z knížky „Po-
vídání o pejskovi a kočičce“. 

Další akcí byla i návštěva 
Hasičského záchranného sboru 
v Blatné nebo i prohlídka 
pštrosů a dalších domcích 
zvířátek ve Lnářích. V závěru roku 
jsme se slavnostně rozloučili 
s předškoláky na zámku Lnáře. 
A už nám zbývá jen si užívat 
vytoužených prázdnin a popřát 
dětem hodně sluníčka a krásně 
prožitých letních dnů.

Za MŠ Lnáře: Bc. Pavla Fojtíková, školní asistentka

„Kolštrek Křepín 2019“
Ve dnech 17. 5. – 19. 5. 2019 se uskutečnil již 12. ročník 

cykloturistického setkání pod názvem „Kolštrek Křepín“. Tento 
ročník byl opět výjezdní. Tentokrát jsme se rozhodli poznávat 
krásy Žďárských vrchů. Pro velmi početnou skupinu nadšených 
cykloturistů (celkem 46) bylo zajištěno ubytování v malé obci 
Kuklík v penzionu Kukla.

Byly připraveny tři trasy – pro dospělé cyklisty delší trasa cca 
45 km, pro rodiny s dětmi cca 28 km a pro pěší výlet trasa dlouhá 
cca 12 km. Všechny skupiny se vydaly na cestu v 9:30 a na penzion 
se vrátily cca v 18:00 hodin. 

Po večeři dostal každý účastník medaili a několik dalších 
upomínkových předmětů (pohledy, reflexní pásek) a nechybělo 
podepsání trička s nápisem „Kolštrek Křepín 2019“. 

Díky krásnému počasí jsme si všichni výlet užili. Viděli jsme 
krásnou přírodu a plno zajímavých míst, které určitě stojí za 
návštěvu. V obci Sněžné to byla kamenná japonská zahrada, 
která je tvořena v duchu budhistických a šintoistických tradic. 
Dalším místem byl Buchtův kopec (813 m n. m.), jenž je výrazným 
vrcholem ve Žďárských vrších. Na vrcholu se nachází zdaleka 

Loučení s páťáky, foto Ing. J. Honz

 

Rozloučení s předškoláky

Návštěva Hasičského záchranného sboru 
v Blatné

Společné foto účastníků před penzionem Kukla
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viditelná budova radiolokační stanice řízení letového provozu, 
což činí vrchol nejvyšším obydleným místem na Českomoravské 
vrchovině. V Pohádkové vesničce v obci Podlesí jsou k vidění 
stylová obydlí, například Pařezová chaloupka, ve kterých se můžete 
i ubytovat. Dále jsou to Čtyři palice (732 m n. m.) – oblast, která je 
od roku 1990 vyhlášena přírodní rezervací. Podobně je chráněnou 
přírodní památkou též Bílá skála, skalní stěna vysoká 30 metrů 
a dlouhá 60 metrů. Nejvyšším vrcholem Žďárských vrchů je Devět 
skal s nadmořskou výškou 836,4 m. Dalším významným vrcholem 
je Žákova hora (810 m n. m.), jejíž název pochází ze 14. stol. a je 
odvozen od žáků (chovanců) žďárského kláštera, kteří tu údajně 
zabloudili a zmizeli beze stopy. Nesmíme zapomenout na pramen 
Svratky, u kterého byl postaven malý pomníček.

V nejbližší době se uskuteční 10. noční vyjížďka pod názvem 
„Šerošlap“, a to 10. 8. 2019. Sraz účastníků bude v Zahorčicích před 
čp. 10 (u kapličky) v 20:30 a start v 21:00.

Marie Tesařová 

TROCHA HISTORIE – NIKOHO NEZABIJE
Zemědělství na Lnářsku po 2.sv. válce
(citace z lnářské kroniky)
Zápis z roku 1973:

V místním JZD byly v letošním roce největší změny za dobu jeho 
trvání od roku 1957. Od 1. ledna 1973 byla spojena tři družstva 
a to: Lnáře, Kocelovice a Tchořovice v jedno družstvo. 20. února 
konalo místní družstvo svoji poslední schůzi a tímto datem zaniklo. 
V pondělí 26. února o třetí hodině odpolední byla zahájena slučovací 
schůze v sále kulturního domu ve Lnářích. Dostavili se družstevníci 
ze všech tří družstev. Schůzi zahájil předseda JZD Tchořovice Josef 

Srb. Ve svém referátu seznámil přítomné s programem, oznámil 
některé změny, na kterých se usneslo předsednictvo. Bylo to mezi 
jiným snížení záhumenek u důchodců o 5 arů. Odpracuje-li však 
důchodce 50 pracovních jednotek, získává znovu nárok na celou 
záhumenku. 

Družstvo dostalo nový název „Vítězný únor“ se sídlem ve Lnářích 
a bylo oznámeno, že je navrženo darovati na obnovu zničeného 
Vietnamu 3000 Kč. Poté přikročeno k volbě. Za předsedu nově 
ustanoveného družstva byl navržen a zvolen František Vlček. 
Jmenovaný zastával funkci ředitele Agromylu v Horažďovicích. Před 
tím působil i v jiných JZD a to: Pačejově, Břežanech a jinde. Vedoucím 
rostlinné a živočišné výroby byl zvolen Josef Srb, dosavadní předseda 
JZD Tchořovice, do roku 1970 ve Lnářích. Hlavním mechanizátorem 
Josef Jareš, dosavadní předseda místního JZD. Předsedou revizní 
komise a bezpečnostním referentem byl ustanoven Karel Diviš ze 
Tchořovic, který tam býval kdysi předsedou družstva. Vedoucími 
rostlinné výroby za Lnáře František Lehečka, ve Tchořovicích Milan 
Keller, v Kocelovicích J. Vonášek. Účetními zvoleni: Josef Havlena 
– hlavní ekonom, František Krejčí ze Záhorčic, Milada Hopová z JZD 
Tchořovice, Marta Slancová z Kocelovic a A. Šilhavá z Blatné. JZD 
Vítězný únor spravuje dvanáctičlenné představenstvo. 

Po schůzi, které se zúčastnilo včetně hostů asi 300 osob, byla 
uskutečněna svatba družstva. Na jeviště vešli Jaroslav Kub ze Lnář 
jako ženich, Josef Vonášek z Kocelovic a Karel Diviš ze Tchořovic 
jako nevěsty. Nevěsty měly vypůjčené pláště a závoje, sehnaly si 
též svatební kytice, aby dojem byl úplný. Svatební obřad provedl 
Metoděj Nováček za asistence Anny Hájkové. Oddávající přečetl 
text svatební smlouvy, kde ženich ze Lnář sliboval nevěstám ze 
Tchořovic a Kocelovic, že bude s nimi žíti v upřímném a rozumném 
souladu, že nebude nikdo vyvyšován ani přehlížen, že finance 
a všechny získané požitky budou spravedlivě a poctivě rozděleny 
a že chtějí všichni v pokoji a míru pracovat pro rozkvět celku. Anna 
Hájková pak vyzvala přítomné, aby povstáním uznali a potvrdili 
důležitost této významné události. Potom bylo pokračováno 
v družné a dobře připravené hostině s pěknou zábavou.

Nový předseda družstva se ujal vedení dne 15. března, když před 
tím předal horažďovický závod svému nástupci. Ostatní zvolení 
funkcionáři převzali své úkoly již 1.3.1973.

V místním JZD byl nedostatek pracovních sil a zvlášť kritický 
nedostatek mladých. I ostatní družstva měla svoje těžkosti 
a nedostatky. Úkol, toto vše dobře sladiti a přivésti na úspěšnou 
cestu není nijak malý. 

V jarních měsících se poměrně rychle dokončila čtyřbytovka, 
byla provedena adaptace a sveden mladý dobytek do stáje 
v Záhorčicích. Práce pokračovaly i na adaptacích v Kocelovicích, 
kde byly práce urychleně dokončeny, protože byl získán nový 
pracovník zedník Karel Matějka.

V budově MNV ve Lnářích byly získány nájmem kanceláře 
pro JZD. Přesídlila tam podstatná část vedení družstva. Jsou tam 
kanceláře předsedy, mechanizátora, vedoucího výroby, předsedy 
revizní komise a účetních.

Družstvo Vítězný únor se sídlem ve Lnářích obhospodařuje 
celkem 1430 ha půdy, z toho 1031 ha orné půdy a 315 ha luk 
a pastvin. Sklizeno bylo celkem 19 100 q obilí. Brambory byly 
vysázeny na 105 ha, sklizeno bylo 21 400 q.

(pokračování příště)
Marie Vrátná

Sokol ve Lnářích má požehnaných sto 
let. To už si zasloužilo knihu i výstavu

Tak už je to tady. Lnářský Sokol se může pyšnit přídomkem 
„stoletý“. Když má nějaké významné narozeniny jednotlivec, 
v první řadě se říká - „To chce panáka!“ A co si nadělili k magické 
stovce členové a příznivci této lnářské organizace? Knihu a výstavu, 
dokumentující bohatou – leckdy strhující – historii jedné velké 
sportovní rodiny.

Vernisáž zajímavé výstavy spojená s křestem nové knihy proběhla 
na půdě lnářské tvrze závěrem května. Tuto událost si nenechalo 
ujít čtyřicet dospělých a deset dětí. Pochopitelně nemohlo chybět 
trio autorů nádherně zpracované knihy – historik Mgr. Vladimír 
Červenka, emeritní starostka obce Lnáře Stanislava Mašková 

 

Desátý ročník nočních cyklovýletů 
 

Nemáte čas jezdit přes den na kole? Tak pojeďte s námi!  
My se tmy nebojíme. Počkáme na podvečer a společně vyrazíme.  

 
Tato noční vyjížďka zve k nezapomenutelnému zážitku plnému romantiky,  

ale i dobrodružství. Zářící kotouč měsíce, obloha posetá hvězdami,  
tmou zahalený les, západ či východ slunce nad obzorem,  

to jsou jevy, jejichž součástí se stanete i Vy v sedle svého kola. 
 

sobota 10. srpna 2019  
 

Sraz účastníků: od 20:30 v Zahorčicích před čp. 10  
(u kapličky) 

 
Start: 21:00  

 
 

Povinná výbava: přední a zadní funkční osvětlení 
Doporučená výbava: čelovky, reflexní doplňky, přilba 

 
 

Těšíme se na Vás – Marie a Tomáš Tesařovi. 

Šerošlap 2019 
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Mačkov

a konečně předseda TJ Sokol Lnáře Václav Krejčí. „Demokraticky 
jsme si práci na knize rozdělili,“ poznamenává stávající předseda 
TJ Sokol Lnáře, „Pan Červenka si jako historik vzal na starost tu 
nejvzdálenější minulost – do roku 1945. Paní Mašková zpracovala 
období mezi lety 1945 až 1980 a na mně zbyla éra nejmladší – 
po roce 1993 k současnosti.“ Po zahajovacích projevech došlo 
k provedení slavnostního křestu knihy. Samozřejmě šampaňským. 
Vedle trojice autorů se zúčastnili ceremoniálu ještě pokladní TJ 
Sokol Lnáře paní Jitka Hlavsová a čestný host dne – člen Výkonného 
výboru OFS Strakonice Václav Zábranský. Ten navíc ještě veřejně 
ocenil zdravý rozvoj sportovní a společenské činnosti tohoto celku 
předáním pamětního diplomu Václavu Krejčímu spolu s bonusem 
v podobě tří kvalitních míčů. O hudební doprovod se postaralo 
ve Lnářích zdomácnělé a osvědčené těleso „MINIMAX“, velký den 
v historii sokolské organizace nabídl i senzační raut pro všechny.

Ozdobou výstavy u příležitosti 100. výročí založení Sokola ve 
Lnářích byly dva kompletní staré sokolské kroje. „Jeden se zachoval 
po místním občanovi Jiřím Tesařovi, druhý nám byl zapůjčen 
z Kasejovic,“ dodal na vysvětlenou Václav Krejčí.

Kniha, provázející čtenáře uplynulými sto lety života členů 
lnářského Sokola, byla vydána nákladem 400 výtisků. V současné 
době je již mnoho exemplářů prodáno, což autory jistě velmi těší. 
Však také za ucelením jednoho výjimečného století stálo tři čtvrtě 
roku perné práce.

Vladimír Šavrda

Neuhlídaná májka
Jednou z pravidelných společenských akcí, jejichž organizaci 

si vzal dobrovolně na svá bedra TJ Sokol Lnáře, je tradiční pálení 
čarodějnic. I letos se šlo lampiónovým průvodem napříč mateřskou 
obcí až ke hřišti. Tam se klasicky pekly buřty a zapálila vatra. 
„Účastníků bylo tentokrát méně než obvykle. Ale i tak jejich počet 
přesáhl stovku,“ libuje si předseda TJ Sokol Lnáře Václav Krejčí.

Kolektivní úsměv však zamrzl přítomným na rtech, když letos 
v 1.45 hodin následujícího dne lnářským /ne/ známí pachatelé 
porazili jejich májku. A to je věru citlivá záležitost! „Inu – byla 
prostě špatně střežená. Leckdo měl v tu dobu už notně pod čepicí. 
Ne že by s jejím stavěním byla moc velká dřina. Dneska už je na 
všechno mechanizace. Ale utrpěla naše stavovská čest!“, zdvihá 
důrazně prst Václav Krejčí.

Nicméně ku cti lnářských slouží, že se podobná událost 
nepřihodila již dávno. A člověk je prostě tvor chybující, není – liž 
pravda?

Vladimír Šavrda

Lom

Naši Jubilanti
V červnu oslavila paní Věra 

Maroušková z Lomu 85 let. Jubilantce 
touto cestou blahopřejeme a do 
dalších let přejeme hlavně pevné 
zdraví, štěstí a životní pohodu.

Václav Kafka, starosta

Oprava vodní nádrže 
v Lomu je u konce

Závěrečná kontrol-
ní prohlídka stavby 
vodního díla ve věci 
vydání kolaudačního 
souhlasu s užíváním 
stavby se uskutečnila 
dne 20. 6. 2019. Ne-
byly zjištěny žádné zá-
vady a tak zhotovené 
dílo mohlo být uvede-

no do provozu. Při opravě 
došlo k celkové rekonstruk-
ci hráze s vybudováním 
bezpečnostního přelivu 
a nové výpusti. Celkové 
náklady této akce činily 
2 392 296,-Kč a velká část 
byla pokryta dotací zís-
kanou od Mze ve výši 
1 913 000,-Kč.

Václav Kafka, starosta

Výlet do Mirákula
Dne 8.6. se skoro 40 účastníků 

(22 dětí a 16 dospělých) vydalo 
autobusem vstříc dobrodružství 
do zábavného parku Mirákulum 
v Milovicích. Počasí přálo a dětičky 

byly plny očekávání.
Po povinném odbavení u vchodu se 

konečně děti rozprášily po areálu plného 
různých lanových hradů, houpaček, trampolín 

a jiné zábavy. Statečně zápasily se sítěmi a různými překážkami na 
tratích mezi částmi hradů. Ty odvážnější se vydaly i do podzemí 
a procházely uličky chodeb bez světla a nápovědy. Na trampolínách 
dováděly dětičky všech věkových kategorií. Po nezbytném obědě 
navštívily vodní svět a užily si mnoho zábavy v brouzdalištích. 
Někteří sledovali BVP na nedalekém tankodromu. Nával prachu 
nikomu nevadil. Po 16.hodině všichni vzorně dorazily k autobusu. 
Bez úrazu a plný nových zážitků. Pod návalem únavy, většina 
malých, cestu domů přivřela svá kukadla. 

Děkujeme řidiči, že nás bezpečně dovezl zpět domů. Výlet se 
povedl a mnozí by si ho určitě rádi někdy zopakovali. Za dospěláky 
říkám, že to bylo moc FAJN.

Věra Pangrácová, kulturní referentka obce

SDH Mačkov 

15.6. proběhlo cvičení SDH, kterého se zúčastnily sbory 
z Mačkova, Lažan, Milčic a Čekanic. Cvičení bylo zaměřeno na 
předávku vody na velkou vzdálenost. Vše proběhlo bez komplikací 
a ke spokojenosti všech zúčastněných.

Den otců
Již tradičně naše obec slaví zájezdem Den otců, který připadá na 

třetí neděli v červnu. Tento rok nejen otcové, ale i početná skupi-
na dámského pohlaví, vyrazila do nedalekého pivovaru a lihovaru 
v Blatné. Velmi zajímavá a poutavá přednáška, následný film a pro-
hlídka zařízení sklidila velký úspěch.  Při příchodu účastníci zájezdu, 
kterých bylo 46, dostaly dva lahodné destiláty. Po prohlídce každý 
snědl oběd v podobě řízku a šťouchaných brambor. Následovaly 
dvě hodiny volné zábavy a vlastní ochutnávky veškerých výrobků. 
Domluvena byla doprava po vlastní ose a za pomoci obecního au-

Atrakce v Mirákulu
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tomobilu-Transportér VW. 
Tuto neděli ale počasí vy-
cházce nepřálo. Několikrát 
se naše auto otočilo a už 
všichni byli opět doma. 
Někteří účastníci oslavy 
měli málo, a proto počet-
ná skupina zašla do místní 
hospůdky, kde pokračovala 
příjemná zábava.

Mačkovské „Bike – Eldorádo“
Na Mačkovském „Bike – Eldorádu“ čekalo vedle trofejí mladé 

bikery také zápolení s bahnem. Nic na světě není zadarmo. Tak 
tohle platí rovněž a nepochybně především o sportovních výkonech 
jednotlivců. Za ty, kterých v lůně nádherné přírody obklopující 
obec Mačkov dosáhli na terénních kolech účastníci 3. ročníku 
„Mačkovského Bike – Eldoráda“, by přítomné dvacítce školou 
povinných bikerů příslušela jednička s hvězdičkou. A těm školou 
nepovinným, kteří podobni barevným kuřátkům okrášlili kolorit 
návsi symbolickým kolečkem okolo zastávky, kopice zmrzliny.

Stejně jako v předchozích dvou ročnících i tentokrát čekaly 
na dychtivé chlapce a děvčata v dresech krásné trofeje – poháry, 
medaile a diplomy. Vedle toho samozřejmě také věcné ceny. Třetí 
ročník „Mačkovského Bike – Eldoráda“ měl výjimečně jediného 
sponzora a jediného pořadatele – obec Mačkov samu. Obsazení 
závodu horských kol pro děti a mládež bylo tentokrát slabší a jezdci 
se rekrutovali téměř výhradně z domácích končin. Nicméně akce 
nabídla příjemné počasí a houževnatost dětí případné pocity 
zklamání odsunuly na vedlejší kolej.

Pro vidinu čtvrthodinky slávy na bedně se bikeři srdnatě 
vypořádali i s bahnem na náročné přírodní trati, kterého nebylo 
zrovna málo. Jedenáctiletý Prokop Žák z Blatné musel spolknout 
hořký bonbónek a extra blátivou etapou „necyklisticky“ kolo 
vést: „Nesedl mi ani počáteční kopec – neměl jsem prostě svůj 
den,“ přiznává sympaťák, kterému ani popisované problémy 
nezabránily v solidním umístění. Jeho mladší bráška Kryštof 
/7 let/ absolvovanou trasu zhodnotil jako hodně dobrou: „Šlapal 
jsem na plné pecky a vyplatilo se“, zahlásí hrdě a vystavuje na odiv 
bronzovou medaili, „Závodil jsem tu už loni na BMX a tenkrát jsem 
si odvezl stříbro“, dodává mladá naděje tohoto skvělého sportu.

Výsledková listina po bezproblémovém průběhu závodu vydala 
tento verdikt: kategorie „mláďata do 4 let“- 1. Natálka Klásková, 
2. Daniel Balog, 3. Nikolka Ročková. Kategorie „mláďata 5 až 6 let“ 
– 1. Adélka Kubátová, 2. Terezka Křemenová. Kategorie 7 až 9 let 
– 1. Kristýna Hokrová, 2. Karolína Zoubková, 3. Kryštof Žák. 
Kategorie 10 až 12 let – 1. Jakub Hanzlík, 2. Prokop Žák, 3. Michaela 
Balogová. Kategorii 13 až 15 let „prosvítil“ spanilou jízdou jediný 
zástupce Matěj Hanzlík. Své zlato si výbornou prací v terénu určitě 
zasloužil.

Vladimír Šavrda    

Nejprve se šel tradiční turistický pochod do přírody za 
Mačkovem. Do kroku si vesele pohvizdovalo a zpívalo na čtyřicet 
mladších i starších „svišťů“. Stranou nezůstaly ani klientky Domova 
Petra v Mačkově. Odvážně jich vyrazilo na cestu rovných patnáct. 
Při zastávce se rozdělal táborák a upekly buřty, aby bylo dost sil 
a energie na cestu zpět.

Úderem deváté hodiny večerní se dal do pohybu lampiónový 
průvod. Svůj lampión si pevně drželo na třicet účastníků. Po 
okružní cestě vesnicí pak následoval „zlatý hřeb“ dne – stezka 
odvahy. Aby byla řádně peprná a drsná, číhala na odvážlivce čtyři 
strašidla, která měla jasný úkol – strašit, strašit a zase strašit. Na 
odvážné syny a dcery svých otců a maminek však byla krátká!

Pěkný dobrodružný den uzavřelo promítání pohádek na 
společenském sále zdejšího obecního domu. A pak už se šlo 
do hajan s cílem prodloužit si pásmo krásných zážitků ještě 
prostřednictvím růžových snů. 

Ráno se spokojená dětská obec posilnila chutnou domácí 
snídaní, na které dospělí gurmáni věru ničím nešetřili. Zásadní je, 
že kdo si hraje, nezlobí!

Vladimír Šavrda

Jubilanti
Ke krásnému životnímu výročí přeje ještě jednou zastupitelstvo 

paní Křišťanové B. a panu Merašickému Š. hodně zdraví, sil do 
dalších let a šťastný život mezi námi.

Mačkovské sportovní aktivity
Na dny 5.–7. července Mačkov naplánoval venkovní sportovní 

aktivity. O svátku v pátek 5.7. se sešlo 21 natěšených kamarádů 
v Suchdole nad Lužnicí, kde jsme nasedli na 10 zapůjčených lodí 
a začali splouvat řeku Lužnici. Krásné počasí a dobrá nálada se 
prolínala po celou plavbu. Polovině posádky se podařilo skončit 
dnem vzhůru, ale to nikomu s přítomných nevadilo.  Vylila se 
voda, znovu nasedlo a plulo dál. Na konci plavby jsme se vlakem 
přesunuli do kempu v Třeboni, kde jsem již měli postavené stany. 
Druhý den jsme vyrazili na kola. Byla naplánovaná trasa na pískovnu 
Veselý u Vlkova.  Krásnou rovnou třeboňskou krajinou s koupáním 
a občerstvením jsme najeli, pro mnohé neuvěřitelných, 70 km. 
V neděli zbytky osazenstva vyjeli opět na kole, na prohlídku hrobky 
Schwanzerberků, na pískovnu Cep a zakončili jsme prodloužený 
víkend prohlídkou Třeboně.  Zhodnotili jsme prožitý víkend jako víc 
než úžasný.

H. Míková

Den dětí v Mačkově
Pochod, lampiónový průvod a stezka odvahy na závěr spaní 

na sále se snídaní.  Tak v Mačkově oslavili „Den dětí“. S velmi 
pěknou účastí dětského „potěru“ se v obci Mačkov setkal program, 
připravený členy zastupitelstva a dalšími dobrovolníky u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí. Skládal se především z pohybových 
aktivit, což je pro dnešní mládež více než aktuální.
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Turnaj 
v malé kopané
     Poslední červnovou sobotu se 
v Mečichově konal již devátý ročník 

„Turnaje v malé kopané“. Přihlášeno 
bylo rekordních deset týmů, dva z nich 

však svou účast krátce před turnajem 
odřekly. 29. června ráno tak na upravený 

trávník nastoupilo osm týmů, které pořadatelé rozlosovali do 
dvou základních skupin po čtyřech. Zde se hrálo systémem každý 
s každým a podle umístění ve skupině postoupily všechny týmy 
do vyřazovacích bojů. Zde se již chyby neodpouštěly a tak se 
po čtvrtfinále s turnajem rozloučily tyto čtyři týmy: Anonymní 
alkoholici, Zadní Zborovice, PN beton a Mečichov ml. V semifinále 
se nezadařilo týmům Mečichov st. a 1. FC Šmuk. Tato družstva se 
vzápětí utkala v zápase o bronz, na jehož konci se radovali místní 

Největší jezdecký závod v Evropě
Třetí červnový víkend byl ve znamení růžové barvy, team 

ropingu, adrenalinu a krásných žen. V tento datum 15-16.června 
se konal největší jezdecký závod v Evropě určený jen a pouze pro 
ženy.  Ženy a slečny mohly soutěžit v mnoha disciplínách, ale já 
jsem se těchto závodů účastnila jen kvůli disciplíně team roping.

Na těchto závodech byla velice bohatá mezinárodní konkurence. 
Sešly se zde cowgirl z Itálie, Polska, Německa a samozřejmě z České 
republiky. Za sebe mohu říci, že jsem si tyto závody užila a jsem na 
sebe pyšná, že i jen se čtyřmi starty jsem se mohla stát čtvrtou 
nejúspěšnější ,,hlavařkou´´ tohoto závodu.

Jménem svým bych velice ráda poděkovala Obci Mačkov za 
finanční podporu a za milou návštěvu na těchto závodech.

Anna Bláhová

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na prázdninové loučení 

Letní kino na hřišti 
a opékání buřtů, 

dne 31.8. (sobota) 
začátek – opékání v 19 h.  

promítání ve 20,30 h.  

 

Mečichov

borci. Finále patřilo favorizovaným týmům z Mnichova a Chrášťovic. 
Více fotbalového štěstí přálo tentokrát klukům z Mnichova a tak se 
po loňském výpadku opět vrátili na stupínek nejvyšší. Velká radost 
samozřejmě panovala i v pořadatelské obci, jelikož třetí místo je 
zatím naše nejlepší umístění v devítileté historii turnaje.

Myštice

Pochod 
 „MYŠTICKÁ   
 PATNÁCTKA“
S ta r t : 

v  s o b o t u  2 8 . 9 . 2 0 1 9
 v  8 . 0 0 - 1 0 . 0 0 h o d i n

   v  M y št i c í c h

 t ra s a :   1 5  k m
 S ta r to v n é :  2 5  Kč
 d ě t i  d o  1 5  l e t  zd a r m a

Srdečně zveme všechny příznivce nenáročné turistiky na 
11. ročník pochodu „Myštická patnáctka“, který se bude 
konat v sobotu 28.9.2019. Připravujeme pro Vás tradičně cca 
patnáctikilometrovou okružní trasu a moc se na Vás těšíme. Vaši 
pořadatelé.

Myštická patnáctka je turistický pochod, který probíhá vždy 
na konci září v obci Myštice u Blatné.  Startujeme v Myšticích na 
hrázi u rybníka Labuť, kde dostanete mapku a instrukce. Trasa, 
kterou každoročně obměňujeme, je značena šipkami a je schůdná 
a sjízdná pro všechny – pro dospělé i pro děti, pro pěší i cyklisty. 
Po cestě Vás čekají malebná místa a vyhlídky, občerstvení na 
kontrolním stanovišti, pamětní buton v cíli v Myšticích a věříme, že 
spousta hezkých zážitků. Budeme moc rádi, když přijdete.

Edita Heinzová
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Předmíř

Motorkářský sraz 
v Zámlyní

V sobotu 18. května se počet 
obyvatel Zámlyní opět téměř 
ztrojnásobil. Již poosmé se stala naše 

obec jednou ze zastávek motorkářské 
akce „Jihozápadní klobásobraní“, jejímž 

pořadatelem je pan Hugo – řezník, uzenář.  
V dopoledních hodinách se prostor před obecní 

„pastouškou“ zaplnil téměř sedmdesátkou nádherných motorek, 
které každoročně přilákají pozornost obyvatel obce. Zatímco si 
motorkáři pochutnávali na klobáskách, měli zájemci možnost si 
nádherné stroje prohlédnout. Byl to opět zážitek!

Dětský den
Jak už to tak bývá, 1. června mají svůj svátek děti. V každé 

vesnici se slaví, soutěží nebo tančí. Ne jinak tomu bylo u nás. Jenže 
my tu navíc měli MARTINA. Ale pěkně od začátku.

Každý, kdo někdy zařizoval podobnou akci ví, kolik času, 
trpělivosti, zařizování, domlouvání a hlavně fyzické práce vše stojí. 
Jelikož ale máme pořádnou kliku v podobě Terezy, Honzy a Jany 
probíhá pak takové odpoledne naprosto pohodově. Celý svátek 
byl věnován motorům a tak se nejen děti mohli mezi soutěžemi 
podívat na motocykly veterány, hasičské auta, traktory a závodní 
automobil Škoda.

Jako každý rok se děti rozdělili do družstev a plnily úkoly. 
Vítězné družstvo bylo oceněno a postříkáno šampusem, jak se na 
závodníky sluší a patří. Všechny děti si také odnesly něco domů na 
památku.

Třešničkou na dortu však bylo vystoupení Martina Krátkého, 
mistra Evropy ve stunt ridingu. O jeho talentu a úspěších ví skoro 
celý svět, ale málokdo u nás v okolí. Ačkoli měl toho dne pracovní 
povinnosti jinde, slíbil nám svoji účast a slovo dodržel. Jako 
překvapení si přivezl kolegyni Kateřinu Jandovou. To co společně 
i jednotlivě předvedli, jsme všichni sledovali s otevřenou pusou. 
Všem nám po této motoshow zůstalo něco na památku. Obci stopy 
gum na silnici a fanouškům fotografie s podpisy. Ještě jednou 
Martine a Katko – velké DÍKY.

Dále bychom chtěli poděkovat panu Ondřejovi za zapůjčení 
moto veteránů, panu Kuželkovi za zapůjčení zemědělské techniky, 
panu Faměrovi a Vávrovi za předvedení závodního automobilu 
a SDH Předmíř za zapůjčení hasičského vozu a výrobu pěnové 
koupele pro děti.

Obci Předmíř děkujeme za finanční podporu. Velký dík si zaslouží 
rovněž ti, co celé odpoledne pomáhali připravovat a samozřejmě 
i ti, co nás navštívili. Dodali nám chuť a odvahu připravovat další 
akce.

Ta na sebe mimochodem nenechá dlouho čekat. 31.srpna se 
koná „Rozloučení s prázdninami“ Těšíme se na Vás

Petra a Tereza

Něco málo z úřadu…
Od minulé uzávěrky Sobáčku došlo k vyhlášení výsledků 

dalších dotačních grantů, do kterých naše obec podala žádost. 
Ministerstvem pro místní rozvoj byla podpořena žádost na realizaci 
akce „Metly – obnova místní komunikace na pozemku parc. 
č. 2002“ (komunikace Metly – hranice k.ú. Mladý Smolivec), kde 
přislíbená výše dotace činí 1 990 274,- Kč a akce „Oprava kapličky 
v obci Řiště“, na kterou bylo přislíbeno 279 870,- Kč. Vlastní 
realizace je plánována na jaro 2020 a nyní nás čeká výběrové řízení 
na zhotovitele a první administrace u MMR.

Proběhlo také druhé kolo hodnocení žádostí podaných 
Jihočeskému kraji. Zde uspěly dva projekty – první na nákup 
elektrokol – jedná se o celkem 4 ks, které budou k dispozici 
v průběhu měsíce srpna a občané si je budou moci půjčovat. 
Druhým projektem je pořízení mobilního rozhlasu na zkušební 
dobu jeden rok. Tento rozhlas doplní náš stávající a umožní zasílání 
informací zveřejňovaných na www stránkách do mobilních telefonů 
formou sms nebo hlasové zprávy.

Pozvánky na akce
Ve dnech 22. – 27. 8. 2019 se bude na výstavišti v Českých 

Budějovicích konat výstava Země Živitelka. Vzhledem k tomu, že 
v minulých letech byl o tuto akci zájem, je možné opět v sobotu 
24. 8. vypravit autobus. Prosím zájemce z řad občanů, aby se hlásili 
v kanceláři OÚ do pátku 9. 8. 2019. Cena na osobu je stanovena na 
150,- Kč, minimální počet účastníků je 23.

Pavel Karlík
starosta obce

Vystoupení mistra Evropy ve stunt ridingu

Radomyšl

Městys získal 
ZELENOU STUHU 
a 500.000,- Kč

V krajském kole soutěže Vesnice 
roku 2019 získal městys Zelenou stu-

hu za péči o zeleň a životní prostředí. 
Komise ohodnotila zejména dlouhodobou 

koncepční práci v oblasti životního prostředí 
a péči o významné prvky historické krajiny. Konkrétně se nám 
podařilo vybudovat novou ČOV, zateplit ZŠ a MŠ, když v MŠ byla 
navíc akumulační kamna nahrazena tepelným čerpadlem a úspory 
energií zde činí až 70 %. Byla provedena revitalizace významného 
krajinného prvku, lipové aleje ke kostelu sv. Jana Křtitele a také 
lip v parku na Maltézském náměstí. Zásadní obnovou prošla zeleň 
v centru městyse. V neposlední řadě patříme dlouhodobě k nejlep-
ším obcím v oblasti třídění odpadu.

Co se týká Zelené stuhy, tak obce, které získaly v rámci krajských 
kol toto ocenění postupují do celostátního kola, kde budou hod-
noceny odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva životního 
prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Obec 
s nejlepší péčí o životní prostředí a zeleň v obci a okolní krajině 
získá titul Zelená stuha České republiky roku 2019. Vítěz a nositel 
tohoto titulu postupuje do evropské soutěže v péči o zeleň a život-
ní prostředí Entente Florale Europe.

Luboš Peterka
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Jihočeská pouť v Radomyšli
Pouť, která proběhla ve dnech 28. – 30.6. se vydařila i přes tro-

pické teploty. Všem, kteří se podíleli na její organizaci patří velké 
poděkování.

Luboš Peterka 

soutěžemi. Každý soutěžící dostal odměnu v podobě párku v roh-
líku a kofoly.

Do noční soutěže však zasáhlo počasí, vodu jsme měli nejen 
v kádi a cisterně, ale bohužel i v botách a za krkem a na některých 
nebyla nit suchá. Avšak hasič se vody nebojí!

Naštěstí se počasí umoudřilo a tak mohlo klání o poháry začít! 
Jako první startovali ženy z Radomyšle a posléze ženy z Třebohos-
tic. Mužská kategorie byla větší, zde bojovalo pět mužstev. Dvě 
mužstva Radomyšle, dvě ze Zadních Zborovic a družstvo z Třebo-
hostic.
A výsledky: 

Kategorie ženy:  1.Radomyšl „HOLKY“
                           2.Třebohostice
Kategorie muži:  1.Radomyšl «A»
   2.Radomyšl «OLD»
   3.Třebohostice
   4.Zadní Zborovice Junior
   5.Zadní Zborovice Senior
Tento ročník se vydařil a tak máme radost z dobré práce. Příští 

roční bude spojen s oslavou dne dětí, kterou pořádá místní ZŠ Ra-
domyšl a tak se máme opět na co těšit. 

S pozdravem OHNI ZMAR!!!        

Starosta SDH Radomyšl Pavel Kříž 

Obec baráčníků Radomyšl
První pololetí letošního roku bylo pro nás velice náročné, jen 

jsme měli za sebou baráčnický ples, bylo nutno se připravovat na 
oslavy k 80. výročí založení, které byly naplánované na 8.června 
2019. Rychle doučit nové děti tančit českou a československou 
besedu, a hlavně nacvičit letnicovou slavnost „Královničky spoje-
nou s otvíráním studánek“. Mezi tím jsme si „odskočili“ zatančit 
do SENÁTU a navštívili slavnost k 145. výročí založení Českého ba-
ráčnictva. Děkujeme všem, kteří podpořili baráčníky, ať finančně, 
organizační pomocí, tancem, zpěvem i těm, kteří vyjádřili svo-
ji podporu tím, že se přišli podívat. Důstojné zasedání, rozvinutí 
nového praporu i předvedení tradičního letnicového zvyku, to vše 
v nás zanechalo dobrý pocit, když jsme si důstojně připomněli den, 
kdy naši předci položili základní kámen ke vzniku spolku baráčníků 
v Radomyšli. Přišlo a přijelo nás podpořit na 150 hostů, z místních 
i přespolních většinou baráčnických spolků.  Naše práce, ale zda-
leka nekončila již 15.června jsme na požádání jeli s dětmi předvést 
besedy do Čestic na akci pro děti pod názvem „Dny slunovratu“. 
Bohužel do vystoupení nám vstoupila pořádná bouřka s přeháň-
kou a přestože děti vše poctivě odtančily skryty pod provizorní 
střechou, nádvoří čestického  zámku se úplně vylidnilo. Na úpl-
ný závěr června 29.6. byla mladá chasa pozvána na znovuotevření 
sálu ve Všebaráčnické rychtě v Praze. Zde odtančili v kyjovských 

Vystoupení Standy Hložka o pouti Relax zóna

Pouťový jarmark

Klaun FÍLA

Dětský den
Dne 1. června se uskutečnil dětský den, který uspořádali ZŠ 

a MŠ ve spolupráci s dalšími spolky pod finanční záštitou městyse 
Radomyšl.

Hasičské soutěžení v Radomyšli
V sobotu 15.června se uskutečnil další roční noční hasičské sou-

těže o pohár starosty Radomyšle v požárním útoku. Večer začal již 
odpoledne, kdy nejmenší hasiči z Leskovic a Třebohostic předvádě-
li své umění. Pro všechny děti bylo připraveno mnoho stanovišť se 
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krojích bezchybně čes-
kou i československou 
besedu, a tak znovu jako 
už tolikrát reprezentova-
li Obec baráčníků v Ra-
domyšli a též samotný 
Městys Radomyšl. Teď 
už si všichni zasloužíme 
prázdninový odpočinek 
a klid. Vám všem přeje-
me teplé letní dny a hod-

ně hezkých zážitků   s rodinou a mezi přáteli.
Jůzková Zdeňka panímaminka OB Radomyšl

Nohejbal – MČR mladších žáků 
a dorostenců v nohejbale

O víkendu 18. a 19. května proběhlo v Karlových Varech Mis-
trovství ČR v nohejbale mladších žáků, na kterém nechyběli ani 
zástupci TJ Radomyšl. 

Svou dominanci v této věkové 
kategorii potvrdili jak v sobotním 
klání dvojic, tak i v nedělních tro-
jicích zástupci oddílu NK Modřice 
a s přehledem oba dva dny zvítězi-
li. Náš tým ve složení Šimon Man-
dl, Štěpán Mach a Filip Koubek se 
rozhodně neztratil a v obou kate-
goriích obsadil páté místo. 

V sobotu 29. června se uskuteč-
nilo v Čelákovicích MČR st. žáků 
a dorostenců v singlech. Zde se za 
st. žáky umístil Tomáš ježek na 5.-
8. místě a dorostenci Martin Buri-

ánek na 9.-16. místě a Josefovi slavíčkovi jen těsně utekla medaile, 
když obsadil skvělé 4. místo!

Dorostenci jsou v play off BOTAS 
DOROSTENECKÉ LIGY nohejbalu
Tabulka po základní části
Tým                                                            U V R     P     B     Skóre
1. Tělovýchovná jednota Radomyšl, z.s.   10    9     0     1    23     52:18
2. TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice  10    7     0     3    19     45:25
3. SK Šacung Benešov 1947  10    7     0     3    19     43:27
4. SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 10    5     0     5    14     34:36
5. Areál Club Zruč-Senec  10    2     0     8      8     21:49
6. TJ DYNAMO ČEZ České Budějovice z.s. 10    0     0   10      6     15:55

Mladí nohejbalisté pod 
vedením trenéra Josefa 
Slavíčka, po skvěle ode-
hrané základní části vy-
hráli s přehledem skupinu 
A a postoupili do play off, 
kde se v prvním kole utka-
jí s MNK SILNICE GROUP 
Modřice.

Přijďte jim zafandit!
M. KoubovskýTJ Radomyšl

Volejbalistky Radomyšle si výhru 
v okresním přeboru opět užily 

Když dopadl poslední míč, opět propukla nespoutaná radost 
a zpěv: „Tak jsme první no a cooo, no a cooo“.  Tímto se nám po-
dařilo obhájit po třetí za sebou první místo této soutěže. Radost 
z vítězství je veliká. Letošní ročník měl 10 kol, 33 zápasů. Pře-
boru se zúčastnilo 12 týmů. Nám se podařilo nastřádat 64 bodů 
s 31 výhrami a pouze 2 porážkami. Táhly jsme opět za jeden provaz 
a nikdy nám soutěžní sobota nebyla lhostejná a ani pro ty, které 
hrát nemohly kvůli zranění, pobytu u protinožců nebo rodičovským 
povinnostem. Za letošní sezonu se naše řady rozrostly o dva malé 
volejbalisty.  Těšíme se na další ročník, napínavé zápasy a velkou 
oslavu krásného vítězství. 

Složení vítězného týmu TJ Sokol Radomyšl je: kapitánka Míša 
Vacková a trenér Jiří Heimlich, smečařky Vendula Krejčí, Eva Ma-
chová, Petra Hendrychová, Jana Hlavínová, Radka Moulíková, Hana 
Heimlichová a Kateřina Holubová, nahrávačky Eva Barborková 
a Dáša Štěpánová.                                                                                                       

napsala Eva Barborková

VOLEJBALOVÁ SMEČ 2019
Tentokrát se tento oblíbený volejbalový turnaj smíšených šestek 

konal 15.června na koupališti v Radomyšli. Sjelo se 10 týmů, které 
se po losu rozdělily do dvou skupin. Od rána bylo příjemné spor-
tovní počasí, odpoledne přišel vhod napuštěný bazén, a nakonec 
jsme byli asi i hodní, protože bouřky nás míjely o pár kilometrů. 
Proto jsme mohli dohrát celý turnaj i o umístění. Nakonec se z prv-
ního místa radoval tým Ruptura, který ovládl turnaj opět po dvou 
letech. Na druhém místě se umístil tým z Březnice – Ruce v kapce 
a třetí skončil písecký tým The beast. Každý tým si odvezl z turnaje 
ceny a snad i fajn sportovně-letní zážitek. Na celý turnaj dohlíželi 
kvalifikovaní rozhodčí P.Škarvada a p. Pňáček, za to jim patří velký 
dík. O pitný režim a plná břicha se starali již tradičně manželé Vac-
kovi v Osvěžovně a opravdu nám v tento letní den nic nechybělo. 
Večer si všichni společně zazpívali s kytarou i houslemi. Oslavovalo 
se až do rána a celý turnaj zakončila výborná česnečka od týmu 
Radky bombarďáci. Už se těšíme na další ročník 13.6.2020.

Vendula Krejčí a Eva Barborková 
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„DON GIOVANNI“ – V ČESKÉM JAZYCE 
– PŘICHÁZÍ NA DIVADELNÍ PRKNA 
V RADOMYŠLI

V podání našeho souboru se již brzy dočkáte slíbené PREMIÉRY 
opery W. A: Mozarta. Pustili jsme se do velmi náročného projektu, 
který právě v těchto dnech jde v přípravách do finále. Zkoušky – 
Kostýmy – Kulisy a mnoho a mnoho práce a zařizování….  Je až 
neuvěřitelné, že v amatérském složení Vám můžeme tuto krásnou 
„Nejkrásnější“ operu oper představit. 

Richard Semiginovský se pustil nejen do divadelních kulis – na-
psání scénáře – vypsání partů – kompletní hudební složky, ale stihl 
i postavit v Blatné budoucí zdravotní dětskou ordinaci.

Kromě režie také kývl na hlavní postavu této opery.  V našem 
– R. Semiginovského – pojetí tohoto díla, si dovolím říci, zažijete 
mnoho překvapivého a originálního.  Hlavní postava Don Giovanni 
– bude obsazena v představení hned dvěma herci. Aby se Richard 
Semiginovský mohl věnovat režii a ostatnímu – vymyslel lest na di-
váky. Přijal pěveckou část hlavního hrdiny a textovou svěřil druhé-
mu „Donu Giovanni“ Martinu Levému, který tuto postavu herecky 
obsadí. Snažíme se pracovat na tom, aby divák nerozeznal výměny 
obou herců.  Martin Levý je v této herecké úloze jako ve svých bo-
tech a Richard Semiginovský se postará o precizní pěvecký projev. 
Bude to asi světová premiéra.

Premiéra: 11. října 2019 – 19.hod. Sokolovna Radomyšl
2. Premiéra: 13. října 2019 – 16.hod. Sokolovna Radomyšl
3. Představení: 18. října 2019 – 19.hod. Sokolovna Radomyšl

V hlavních rolích se Vám představí:
Don Giovanni: Richard Semiginovský – Martin Levý
Donna Elvíra: Dana Vojtová
Donna Anna: Tereza Mrázková
Don Ottavio: Viktor Brynda
Komtur: Pavel Krátký
Leporello: Lubomír Mráz
Zerlina: Petra Žitná
Massetto: Miroslav Žitný

Celý sbor a nezbytný technický personál
Náš spolek samozřejmě očekává velký zájem publika. Dolaďu-

jeme další termíny v okolních městech a vesnicích – Strakonice, 
Blatná, Volyně, Písek a jinde. Předprodej vstupenek bude zahájen 
2. září 2019 v jednotě COOP v Radomyšli. 

Srdečně Vás zveme.
Lubomír Mráz

Dva jsou víc než jeden
V sobotu 15 června 

pořádali hasiči z Ra-
domyšle noční sou-
těž. Před ní probíhal 
program a soutěže 
pro děti. Pozvali jsme 
sem kynologický klub 
Strakonice s ukázkou 
poslušnosti psů. Při-
jela směsice plemen 
od prcků po velikány 
a moc se snažili, vše 
zvládli na jedničku. Dě-
tem i dospělým se líbily. Hojně využily možnost dělat figuranta, byli 
jim zodpovězeny všechny dotazy.  Spokojenost byla odměnou nám 
i pejskům.za ČSŽ

B.M.

Bábinky jsou stále aktivní…
… a proto nepřestávají vymýšlet nové a nové aktivity. Jednou již 

tradiční akcí je oslava Dne matek v Leskovicích. Překvapením bylo 
občerstvení ve formě švédského stolu. Nápad V. Janoušové a S. 
Klasové uskutečnilo několik bábinek, které připravily různé dobroty 
a nazdobily stůl. Všechny přítomné ženy dostaly drobný dárek 

vyrobený B. Peterkovou. Odpoledne jim zpestřily zábavné soutěže 
a hudební vystoupení rodiny Vilánkových z Čestic. Tím ovšem pro 
bábinky květen nekončil. Týden poté se vypravily do Prachatic 
na dvouhodinovou komentovanou prohlídku historického centra 
města, kterou si nenechaly pokazit ani špatným počasím. Po jejím 
skončení je čekal oběd ve Zdravé kuchyni následovaný besedou 
s Petrem Stupkou.

V polovině června se bábinky vypravily do Českého Krumlova na 
dlouho plánovanou návštěvu divadla s otáčivým hledištěm. Zhlédly 
zde představení Divotvorný hrnec, které se všem moc líbilo. Poča-
sí nezklamalo a večer se opravdu vydařil. A jako předchozí měsíc, 
další výlet následoval týden nato. Tentokrát zahájily bábinky svou 
cestu výpravou do Volyně, kde v místní cukrárně ochutnaly zákusky 
vyrobené učni a se zájmem si prohlédly jejich výrobky, které jsou 
zde vystavené. Poté se prošly po náměstí a dalším autobusem pak 
pokračovaly ke svému hlavnímu cíli: do Muzea venkovského života 
LIVA Předslavice. Zde zavzpomínaly na své mládí, protože vysta-
vené exponáty byly podobné tomu, co samy znaly z dřívějších let 

nebo přímo měly doma. 
Prohlídka byla koruno-
vaná nejen výkladem, 
ale následně i poseze-
ním u kávy a besedou 
s p. Jungwirtem, zakla-
datelem muzea.

Nezbývá než připo-
menout, že bábinky se 
nestarají jen o vlast-
ní zábavu. V květnu se 

pustily do pletí záhonů veřejné zeleně v centru Radomyšle, aby náš 
městys byl stále krásný. 

Za Bábinky Marie Zdeňková

Mladí hasiči z Leskovic 
vybojovali medaile

V neděli 23.6.2019 jsme vzali mladé hasiče z Leskovic na soutěž 
do Střelských Hoštic. Účast zde byla opravdu hojná, soutěžilo se 
od brzkého rána. Naše 
družstvo přípravky 
získalo krásné třetí 
místo a medaile 
udělaly dětem velkou 
radost. Družstvo 
mladších žáků se 
umístilo na patnácté 
pozici, konkurence 
byla opravdu veliká.

Poděkování patří 
nejen vedoucím za je-
jich trpělivou činnost 
s dětmi, ale i všem rodičům, kteří nás na všech soutěžích trpělivě 
doprovází. Přeji všem krásné léto.

Kadečková Michaela

Výlet do Prachatic



43Svazek obcí Blatenska - červenec 2019

CO TO KLÍČÍ V RADOMYŠLI?
V minulém čísle jsme vás informovali o vzniku nového spolku 

Klíček Radomyšl, který se věnuje tématům spojených zejména 
s ochranou životního prostředí. Dnes bychom vám rádi napsali 
o průběhu našich červnových akcí a o plánech do budoucna. 
Klíček měl tu čest, že byl přizván k radomyšlskému dnu dětí, který 
organizovala základní škola ve spolupráci se školou mateřskou. Již 
od počátku jsme byli v kontaktu s organizačním týmem, a tak jsme, 
kromě našeho stanoviště, mohli alespoň trochu ovlivnit i celkovou 
podobu dětského dne. Naším hlavním tématem je v tuto chvíli 
bezodpadovost (v angičtině zero waste = nula odpadu). Přemýšleli 
jsme, jak to na akci uchopit a vzešlo z toho následující:

V sobotu 1. 6. proběhl na lehkoatletickém hřišti den dětí plný 
sportovních a volnočasových aktivit ovšem bez plastových kelímků 
a PET lahví. Na místo toho bylo pro děti zajištěné občerstvení 
v podobě čerstvého ovoce a zeleniny. Pití jim bylo čepováno 
z barelu rovnou do vlastních lahví, takže drtivou většinu odpadu 
bylo rovnou možno odvézt na kompost.  U druhého stánku 
se čepovalo pivo do sklenic či papírových kelímků. Celkově to 
podle dostupných reakcí sklidilo mezi návštěvníky úspěch a pro 
organizátory to neznamenalo zásadní navýšení práce.

U Klíčkového stánku si děti mohly vybrat z připravených 
látkových pytlíků a ty si podle svého uvážení dokončit – protáhnout 
šňůrku, pokreslit, podepsat – a odnést domů. Následně lze pytlík 
opakované používat např. na nákupech, na svačinku, na různé 
poklady objevené na procházkách. Celkem jsme připravili přes 140 
pytlíků, ze kterých se více než 100 rozdalo. Našim cílem je ukázat 
dětem školkového a školního věku, i jejich rodičům, že odpad je 
oblast k přemýšlení, přehodnocení a vytvoření nových návyků.

Druhá akce byla tradiční Jihočeská pouť, která se konala 30. 6. 
Klíček měl k dispozici celý park u radnice na Maltézském náměstí. 
To jsme opravdu velmi ocenili, když teplota během dne vystoupala 
téměř ke 40 stupňům celsia. Ke spolupráci jsme přizvali dva 
bezobalové obchody – strakonickou Bezinku a písecký BEZ.obchod 
s váženým zbožím. Společně jsme přibližovali téma bezodpadovosti 
návštěvníkům. 

Klíček měl stánek s etickým bistrem. Nabízeli jsme 
dobrolimonády, tedy domácí limonády (hitem byla levandulová) 
a veganské občerstvení – slané i sladké. To vše bylo doplněnou 
výtečnou čerstvě praženou kávou. U našeho stánku nebyly pevně 
stanovené ceny. Naopak. Peněženky nebylo potřeba vůbec 
vytahovat z kapes. Nám totiž jako platba stačil příslib vykonání 
dobrého skutku. Měli jsme k dispozici tabuli s návrhy. Např. že 
člověk vynechá jedno sekání trávy, bude mít svoji lahev na vodu, 
kterou si opakovaně dočerpá, nebo že upřímně poděkuje své 
mamince za veškerou péči a pomoc. Dále jsme půjčovali vratné 
kelímky na nápoje, což je možnost pro návštěvníky poutě zatím 
nezvyklá. V relax zóně byly u dek a polštářků k rozebrání zdarma 
knihy, časopisy a třešně J

Bylo zajímavé sledovat, jak lidé nemohli uvěřit, že jim někdo 
nabízí něco zdarma (i když tak úplně zdarma to nebylo, že). 
Také návštěvníci oceňovali nápad s dobrolimonádami a často se 
u našeho stánku dlouze zdrželi, aby si vše pročetli.

Dobíjí nás zpětná vazba, dle které je jasné že radomyšlským 
na životním prostředí opravdu záleží. Cítíme to zaprvé jako hnací 
motor a zadruhé jako jistý příjemný závazek. Když už jsme se do 
toho vrhli, uděláme maximum, protože tady o to lidi vážně stojí. 

Výhledově budeme pokračovat v nastaveném směru, máme 
v plánu dále se síťovat se zbývajícími radomyšlskými spolky, na 
podzim chystáme „filmové projekce s přesahem“ v Domanicích 
a rádi bychom vysadili nějaké původní odrůdy stromů a keřů do 
volné krajiny. O dalších plánech a akcích vám napíšeme zase příště.

Aktuální informace o projektech najdete vždy na FB Klíček 
Radomyšl a www.klicek-radomysl.cz

Alena Cardová

Žáci ZŠ na exkurzi v Příbrami
Dne 7.5.2019 jela 7., 8. a třída ZŠ Radomyšl na exkurzi do 

Příbrami. Ráno v 6:30 jsme se vypravili a zavítali do Hornického 
skanzenu v Březových Horách.

Po ukázce hornického bydlení jsme se odebrali k výstavě 
hornin, které se zde v dolech těžily. Mohli jsme si prohlédnout 
i trilobity nalezené v této oblasti. Součástí prohlídky skanzenu byl 
také výšlap na hornickou věž, odkud jsme mohli vidět celý areál 
a Příbram. Další zastávkou byl důl Anna, kam jsme sjeli hornickým 
výtahem a štolou prošli do nedalekého dolu Vojtěch. Poté jsme 
jeli hornickým vláčkem do Prokopské štoly. Vše jsme završili ve 
strojovně, kde jsme viděli obrovské parní výtahové kolo.

 Po hodinovém rozchodu v Příbrami v Březových Horách jsme 
se autobusem přesunuli do Lešetic k památníku Vojna. Zde jsme 
si mohli projít zrekonstruované budovy bývalého komunistického 
pracovního tábora. Po prohlídce spojené s výkladem jsme se 
odebrali na cestu domů. Myslíme si, že většině žáků se exkurze 
líbila.

Tomáš Ježek, Ondřej Bláhovec (9. třída ZŠ Radomyšl)

Sport s hendikepem
Další z mnoha zajímavých akcí pro děti se uskutečnila na začátku 

června na Základní škole v Radomyšli. Pod názvem paralympijský 
den se skrývalo spoustu překvapení. Akci pořádali zástupci Katedry 
aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého v Olomouci, 
kteří přivezli veškeré potřebné pomůcky a umožnili tak dětem vy-
zkoušet si různé aktivity a sporty, které provozují hendikepovaní.                                                                      

Děti si zahrály basketbal na sportovních vozících, vyzkouše-
ly mobilitu na ortopedických vozících a Goalball s ozvučenými 
míči. Zajímavá byla chůze se slepeckou holí: “Je to zvláštní pocit, 
orientovat se v prostoru pouze s holí a pomocí dalšího kamaráda, 
který mě navigoval, kudy se pohybovat,“ řekla ještě se zavázanýma 
očima třeťačka Tereza Křivancová. Mezi nabízenými sporty pro 
otestování byl také Curling, Bocciu. Na lehkoatletickém oválu si 
děti zajezdily na Handbiku a RaceRunneru a zjistily, že koordinace 

všech pohybů a smyslů není vůbec jedno-
duchá.

Pro nejmenší byla připravena pohádka 
o Pejskovi a Ovečce.   

Všichni žáci si se zaujetím poslechli bese-
du se skutečnou olympioničkou a vítězkou 
ve vrhu koulí Evou Kacanu, která naši re-
publiku reprezentovala v roce 2008 na XIII. 
letních paralympijských hrách v Pekingu. 

Cílem celého dopoledne bylo přiblížit 
dětem život lidí s hendikepem a ukázat jim, 
že i tito lidé mohou žít plnohodnotný aktiv-
ní sportovní život. 

Eva Lukešová
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Honba za pokladem 
aneb Pomněnkový den

Ukázka výcviku policejních psů Irra a Yettiho byla pro děti z ra-
domyšlské školní družiny vyvrcholením a zaslouženou odměnou při 
odpoledni s Policií České republiky. Děti nadšeně odpovídaly na 
otázky a stále se těšily, co bude na závěr ten poklad, který je če-
kal. „Já si myslím, že to bude truhla plná dukátů,“ řekl zamyšleně 
druhák Adam Hrdliczka. Příběh o ztracené holčičce, který prolínal 
celou trasou Honby za pokladem dětem vyprávěla policejní mluv-
čí Jaromíra Nováková. Ta se svými stážistkami všechny otázky, ale 
i odměny pro děti připravila. Děti procházely celou naplánovanou 
trasou a ve skupinkách odpovídaly na různé otázky týkající se do-
pravních značek, použití správných nouzových telefonních čísel, 
ale i jak se pohybovat jako chodec nebo cyklista na silnici. Hlavu 
jim trochu zamotaly pokyny policisty v případě, že řídí křižovatku, 
když nefungují semafory. 

Tento na první pohled dramatický příběh ztracené Jitušky měl 
ale šťastný konec. A to především díky práci psovoda a jeho svě-
řence. Právě pes Ir byl tím šikovným nálezcem ztracené holčičky 
a na konci celého odpoledne se dětem předvedl. 

Celá tato akce směrovala ke Dni pohřešovaných dětí,  který je 
v kalendáři 25. května . Tento Pomněnkový den, jak se nazývá, osla-
vily radomyšlské děti stylově. Na památku jim zůstal obal na knihu 
s fotkou medvídka, který byl připraven právě pro připomenutí 
tohoto data a hlavně spoustu zážitků. 

Alena Šrámková

Když jsme se s panem poslancem rozloučili a poděkovali mu, 
přesunuli jsme se autobusem na Václavské náměstí. Po krátkém 
rozchodu jsme navštívili Památník Heydrichiády. I zde jsme nejprve 
viděli krátké video, které mapovalo období před i po atentátu. Pak 
nás paní průvodkyně vzala do sklepení kostela, kde se atentátníci 
ještě s dalšími členy odboje několik dní ukrývali, i do prostor 
kostela.

Obě prohlídky byly velmi zajímavé a poutavé. Všichni jsme si 
tento výlet užili.

Mgr. Martina Švárová, ZŠ Radomyšl

2x bramboroví hoši v okresním přeboru 
ve stolním tenisu v Záboří¨

Ve středu 29. května 2019 
se konal okresní přebor ve 
stolním tenisu ve sportovní 
hale ZŠ v Záboří. Do Záboří 
přijely soutěžit následující 
školy: ZŠ Radomyšl, ZŠ 
Sedlice, místní ZŠ Záboří, 
ZŠ Jiřího z Poděbrad, ZŠ 
Dukelská a ZŠ Bělčice. Naše 
škola postavila dvě družstva – 
starší a mladší žáky:

A) Matěj Hendrych, Jan Sklenář, Tomáš Ježek a Ondra Bláhovec
B) František Majer, Šimon Mandl, Filip Koubek, Štěpán Mach
Po celou dobu turnaje panovala skvělá atmosféra, sportovní 

nálada a veliké odhodlání změřit sílu a dosáhnout co nejlepšího 
výsledku. Nakonec se nám podařilo vybojovat dvakrát čtvrté místo 
pro obě kategorie a dopadli jsme jako naši hokejisti na mistroství 
světa :-). Musím velice kladně ohodnotit organizaci pořádající 
školy ZŠ Záboří v čele s Mgr. Michalem Gutwirthem a sportovního 
nadšení našich týmů.

Johana Šišpelová 

Deváťáci se rozloučili 
se základní školou

28.6.2019 se konalo rozloučení deváté třídy se základní školou. 
Za hraní hudby a zvonečků sešli slavnostně deváťáci špalírem žáků 
až před školu, kde se konal závěrečný program.

Po uvítání všech žáků a učitelů pronesli žáci proslovy 
a poděkovali všem pedagogům. Po kulturní vložce v podobě krátké 
básně od Ondřeje Bláhovce následovalo pasování deváťáků  třídní 
učitelkou na absolventy základní školy. Poté již absolventi pasovali 
nynější osmáky na budoucí deváťáky.

Po rozloučení se devátá třída odebrala na radnici. Zde po 
projevech pana starosty, pana ředitele a třídní učitelky následovalo 
slavnostní předání závěrečného vysvědčení. Před radnicí se žáci 
ještě naposledy společně vyfotili a vrátili se zpátky do školy, kde 
na ně čekala slavnostně prostřená tabule v jídelně, poslední oběd 
a dort od třídní.

Jitka Tetourová

Návštěva Poslanecké sněmovny
Dne 23. 5. se 8. a 9. třída vydala na exkurzi do našeho hlavního 

města, Prahy. Vyrazili jsme časněji, abychom vše stihli. Naše 
první kroky vedly do Poslanecké sněmovny České republiky, 
kde nás přivítal pan poslanec Miloslav Rozner. Nejprve jsme 
v informačním centru shlédli krátké video, které nám připomnělo 
vznik České republiky, poté jsme se vydali s milou paní průvodkyní 
do prostor Poslanecké sněmovny. Při vchodu do budovy jsme 
museli absolvovat osobní prohlídku. Po projití rámem jsme se 
pak vydali do jednacího sálu, kde jsme si mohli osobně vyzkoušet, 
jaké je sedět nejen na místech řadových poslanců, ale i předsedy, 
místopředsedů sněmovny a na židlích vlády ČR. Také jsme viděli 
pracovnu předsedy vlády a tiskové středisko.
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Sedlice

Setkání žáků ZŠ Radomyšl v Blatné
V sobotu 1.června si bývalí žáci ZŠ Radomyšl udělali dětský den 

v Blatné, kde se sešli po 57 letech ukončení školy v roce 1962.Pra-
videlně se scházíme už od roku 2012 to bylo po 50 letech. Následo-
vala setkání v roce 2014, 2017 a letos. Na poslední setkání v roce 
2017 mohla přijít naše spolužačka paní Jana Germenisová – Hild-
prantová, která je dnes se svým synem Štefanem majitelkou ro-
dinného zámku v Blatné. S Janou jsme chodili už na školu ve Velké 
Turné. Tou dobou bydlela s rodiči v Rojicích, kam se museli násilně 
přestěhovat po roce 1948. Nesměli bydlet ani v Blatné a nejméně 
11 km daleko. Jana si v mládí zámku moc neužila. Taková to byla 
divná doba.    

Právě po setkání před 2 roky naznačila, že bychom se mohli sejít 
na zámku v Blatné. Začátkem roku byl dohodnut termín na 1.červ-
na. Na setkání bylo pozváno 38 žáků, paní učitelky Marie Kadlecová 
a paní Hana Elgrová. V sobotu v den setkání už příchod na nádvoří 
zámku bylo něco, co se tak často nestává. Zářila část nové fasády, 
další část se také dodělává. Je vidět s jakou péčí se majitelka o ro-
dinné sídlo stará. Nemá to tak jednoduché, jak si někteří myslí. 
Až bude všechno hotové bude to i pýcha pro město Blatná. 

Sešli jsme se ve slavnostně připravené místnosti. Sešlo se 
22 spolužáků a již zmíněné paní učitelky. Přijeli spolužáci z okolí, 
ale i z bydliště vzdáleného. Třeba Marie ze Soběslavi, Václav od 
Českých Budějovic, Jan od Krumlova a Standa z Františkových Láz-
ní. Setkání začalo prohlídkou zámku, která všechny příjemně pře-
kvapila spoustou věcí, které připomněli život na zámku. Všechno 
je vzácně dochované a udržované v naprosté čistotě. Naše průvod-
kyně nás vrátila do historie zámku, který vznikl ve 13. století a od 
roku 1798 patří rodině Hildprantů. Omlouváme se naši hlučnost, 
tady jsme se vrátili opravdu do dětských let. Někteří viděli prosto-
ry a vybavení zámku poprvé a bylo co obdivovat. Každý si odnesl 
vzpomínky, na které bude ještě dlouho vzpomínat. 

Po prohlídce jsme se vrátili do připravené místnosti, kde na nás 
čekalo pohoštění opravdu zámecké. Od výborného kančího guláše 
přes rybí speciality, řízečky, sladkosti a dostatek všeho na zapití. 
Zavzpomínalo se na mládí a školní léta, ale i na spolužáky, kteří 
již zemřeli a uctili jsme jejich památku. Byly předány pozdravy 
a omluvy těch, kteří se nemohli osobně zúčastnit. Během setkání 
nám k tanci a zpěvu hrála kapela Jiřího Charváta našeho spolužáka. 
Spolužačce Janě byly předány dárky mimo jiné kniha o hradech, 
hrádcích a tvrzích na Strakonicku a Blatensku. Do darované knihy 
se všichni zúčastnění podepsali na památku našeho historického 
setkání. Bylo to poprvé v historii zámku, kdy se zde takové setkání 
uskutečnilo. 

V další debatě, kdy bude další setkání se rozhodlo, že bude 
v roce 2020 druhou sobotu v červnu, ale není ještě upřesněno, zda 
to bude v Radomyšli nebo v Blatné. Včas bude upřesněno, pro jaké 
místo se rozhodneme. 

V podvečer jsme se prošli po krásném zámeckém parku, kde ve 
stínu odpočívalo stádo daňků a nenechali se vyrušit ani křikem hej-
na pávů, kteří se nám předvedli v plné kráse.

Všichni děkujeme za přijetí a pohoštění nejen Janě, ale i všem 

pracovníkům zámku, kteří se o nás starali a celou naši akci připra-
vovali. Moc děkujeme !!. Celé setkání proběhlo v rodinné atmosfé-
ře, pohodě a uvolnění. Snad k tomu přispělo krásné počasí, nebo 
jsme tak dobří přátelé, kteří něco ví o životě a něco spolu dobrého 
prožili. Už teď se těšíme na další setkání.  Děkujeme Jano !

Zpravodaj ZŠ Radomyšl           

Oslavy 74. výroční 
osvobození města 
Sedlice

Dne 8. května jsme si v Sedlici 
připomněli 74. výročí událostí, které 

vedly k osvobození naší země od 
německých okupantů a ke konci 2. světové 

války. Představitelé města, hasičského sboru, 
členové Čs. obce legionářské i další občané města Sedlice se ve 14 
hod. sešli u domu hasičského velitele a městského tajemníka Josefa 
Mastíka v Husově ulici, aby vzdali čest jeho památce, protože letos 
v lednu uplynulo již 130 let od jeho narození.

Josef Mastík (narozen v Sedlici v č. p. 167 roku 1889) narukoval 
do 1. světové války a byl vojínem 11.píseckého pěšího pluku. Po 
válce pracoval jako tajemník městského úřadu, byl členem Sokola 
i dovedným loutkohercem. Od svých 19. let byl členem hasičského 
sboru. Po okupaci Čech a Moravy Německem začal pracovat pro 
domácí odboj. V listopadu r. 1939 ukryl v Sedlici několik studentů 
z Prahy. Spolu s činovníkem tehdejší hasičské župy Blatenské 
Václavem Jirotkou začal připravovat sedlický hasičský sbor na 
činnost proti německým okupantům během chystaného povstání. 
Bohužel akce byla vyzrazena. Josef Mastík byl zatčen Gestapem, 
vězněn a vyslýchán v Klatovech a poté vězněn v Malé pevnosti 
Terezín. Přestože všechny útrapy snášel statečně, podlehl dne 4. 
května 1945 v Terezíně nákaze tyfem. 

Pietní akce pokračovala v Nádražní ulici u rodného domu 
Václava Jirotky (č. p. 220), taktéž člena hasičského sboru Sedlice. 
Václav Jirotka se narodil v roce 1881, pracoval jako cementářský 
mistr a člen sboru dobrovolných hasičů v Sedlici, kde zastával 
funkce župního náčelníka hasičské župy Blatenské. V roce 1944 
byl společně s Josefem Mastíkem zatčen Gestapem za přípravu 
povstání.  Jeho osud byl podobný, ve věznici pražského Gestapa 
v Malé pevnosti Terezín se také nakazil tyfem a zemřel několik 
týdnů po svém návratu do Sedlice v květnu 1945. 

Program pokračoval na náměstí u budovy radnice, kde byl 
u pamětní desky slavnostně pověšen věnec. Vše proběhlo již za 
účasti „amerických vojáků“, příslušníků klubu 4. obrněné divize 
Plzeň, kteří přijeli uctít památku padlých vojáků.

Hlavní událost proběhla v parku u pomníku obětem světových 
válek. Z projevu pana Davida Maňhala, člena Československé obce 
legionářské, jednoty Strakonice, jsme se dozvěděli zajímavá fakta 
o průběhu konce 2. světové války v Sedlici.  

Dne 5. května 1945 zaslechli sedličtí občané volání Českého roz-
hlasu o pomoc povstání, byly vyvěšeny čs. vlajky a odstraňovány 
německé nápisy. Dne 7. května ráno dorazila do Sedlice jednotka 
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americké 4. obrněné 
divize, která byla sou-
částí 3. americké ar-
mády generála George 
Pattona. Sedličtí obča-
né vítali osvobodite-
le slavobránou, která 
byla vztyčena mezi 
budovou bývalého Ku-
pectví a restaurací Na 
Velké hospodě. 

Po projevu byl k pomníku obětem světových válek položen věnec 
a zazněly státní hymny (americká, britská, česká i slovenská) a za 
zvuků Večerky uctili všichni přítomní památku padlých minutou 
ticha. 

Čestnou stráž tvořili členové SDH Sedlice se státní vlajkou 
a praporem města a vojáci v historických uniformách čs. armády, 
Čs. samostatné obrněné brigády z Velké Británie a 4. obrněné 
divize americké armády.  

Historická procházka Sedlicí aneb oslavy 
480 let povýšení Sedlice na městečko

V sobotu 22. června od 13 hod. proběhly v Sedlici oslavy spojené 
s povýšením Sedlice na městečko. Akci uspořádalo Město Sedlice za 
podpory všech spolků. Po slavnostním zahájení programu panem 
starostou Vladimírem Klímou si slovo vzali moderátoři a nastínili 
program, který navrhl, připravil a zrealizoval David Maňhal ve 
spolupráci s Ivou a Jarmilou Eignerovými. Diváci se dozvěděli, 
jak slavili Sedličtí v roce 1939 u příležitosti 400 let povýšení na 
městečko. Tehdejší děkan Matěj Kolářík popřál Sedlici vše nejlepší 
prostřednictvím své Modlitby jubilující. Sedlici přirovnával kvůli 
jejímu významu a prosperitě ke ,,zlaté kvočně“, která snáší zlatá 
vejce.

Historická vycházka měla celkem šest zastavení, která 
připomenula jednotlivé významné události z minulosti obce. 
Jednotlivá minipředstavení probíhala chronologicky. Připravili si 
je místní spolky i dobrovolníci z řad občanů Sedlice. Podílela se 
i skupina historického šermu Vendetta ze Strakonic nebo divadelní 
kroužek Madraha při ZŠ Dukelské (rovněž ze Strakonic). 

První zastavení proběhlo před radnicí.  Připomnělo samotné 
povýšení Sedlice na městečko v roce 1539. Přijel krásně zdobený, 
historický, dřevěný kočár tažený dvěma koňmi a přivezl vzácného 
hosta, majitele panství Adama Řepického, který předal tehdejšímu 
rychtáři listinu potvrzující povýšení na městečko, městský znak 
s medvědem opírajícím se o věž a taktéž právo konat trhy a pečetit 
zeleným voskem. 

Druhá scénka se odehrála před budovou kostela sv. Jakuba 
a připomněla začátek jeho výstavby v roce 1744. Tehdejší majitelka 
panství hraběnka Černínová rozmlouvala se stavitelem Jermářem 
o podobě kostela a zahájila jeho stavbu poklepáním na základní 
kámen. 

Třetí vystoupení se konalo před farou. Pojednávalo o výstavbě 
fary, kterou v roce 1908 provázely velké problémy. Občané stavbě 
nepřáli. Naštěstí zasáhl tehdejší starosta Josef Šavrda, postavil se 
na stranu děkana Františka Seyvaltera a stavba byla schválena. 
Atmosféru doby dokreslil dav rozhořčených obyvatel Sedlice 
v dobovém oblečení.

Poté se všichni přemístili zpět na náměstí, kde následovala scén-
ka o odchodu dalšího slavného Josefa Šavrdy do první světové vál-

ky v roce 1915. Bylo 
mu tehdy již 27, byl 
učitelem a jen vel-
mi těžce se loučil 
se Sedlicí i se svou 
rodinou. Narukoval 
do rakousko-uher-
ské armády, byl za-
jat na srbské frontě, 
vstoupil do srbské-
ho vojska a pozdě-
ji se stal členem 
6. československého legionářského pluku – Hanáckého. Bohužel 
zpět do Sedlice se již nevrátil, padl při obraně Transsibiřské ma-
gistrály. 

Předposlední historická zastávka proběhla v prostoru za 
Jednotou, kde si Sedličtí připomněli přestup slavného fotbalisty 
Josefa Bicana, který do Sedlice jezdil za svou babičkou, z Rapidu 
Vídeň do klubu SK Slavia Praha. Jen shodou náhod se o přestupu 
tohoto kanonýra rozhodlo právě zde. 

Poslední scénka proběhla ve dvorku za radnicí a přenesla divá-
ky do roku 1944. Významný rodák, vlastenec, tajemník městského 
úřadu i velitel hasičů Josef Mastík byl zatčen tajnou německou po-
licií – gestapem za přípravu odboje proti Velkoněmecké říši a odve-
zen nejprve do Klatov, kde byl vyslýchán a poté do Malé pevnosti 
Terezín, kde byl vězněn a kde také později podlehl nákaze zákeřné-
ho tyfu. Urna s jeho popelem byla uložena na místním hřbitově.

Počasí nám přálo, i když v závěru přeci jen spadlo pár kapek. 
Všichni si ale krásné historické odpoledne užili. K dobré náladě 
hrála kapela Rytmix. Nechybělo ani dobré jídlo a pití. Poděkovat 
bych chtěla především tvůrci celého nápadu Davidovi Maňhalovi, 
ale i celému týmu, který se o zajímavé odpoledne zasloužil. Děkuji 
také panu Zbíralovi za ozvučení, Štěpánce Skálové a za krásné 
dobové účesy i Martině Pekárkové za perfektní líčení.  Velké 
díky patří také Hance Hrdličkové za režii třetí scénky i jejímu otci 
Mirkovi Šavrdovi za poskytnutí dokumenty z pozůstalosti po por. 
Josefu Šavrdovi.

Mám velkou radost, že se zapojily místní spolky, které tak 
ukázaly, že jim ani divadlo není cizí. 

Text Kateřina Brabcová, foto František Jirsa

Sraz rodáků a přátel 
obce Mužetice

Dne 8.6.2019 se konal v Mužeticích již 8. ročník srazu rodáků 
a přátel obce Mužetice. Návštěvníci se začali scházet kolem 11:00 
hodiny na místní návsi. Zhruba ve 12:00 hodin následovalo za-
hájení akce a pár 
slov pronesl 
i starosta města 
Sedlice. Poté se 
začal podávat 
oběd. Ve 13:30 
hodin proběhlo 
krátké kulturní 
vystoupení míst-
ních dětí. Bratři 
Jakub a Vítek 
Šindelářovi za-
recitovali báseň „Rok na vsi“ o tom, co se děje v Mužeticích 
během celého roku. Štěpánka Klímová zahrála dvě skladby na 
elektrické varhany. Odpoledne byla volná zábava s živou hud-
bou, která probíhala až do večerních hodin. Po celý den bylo 
pro hosty zajištěno občerstvení. Akce se zúčastnilo celkem 
134 návštěvníků. 

Velké poděkování patří městu Sedlice, Restauraci Na Velké 
Hospodě, Mysliveckému spolku Mužetice a místním občanům, 
kteří se podíleli na pořádání této akce, která se s velkým úspěchem 
koná jednou za dva roky.

Text a foto Michal Šindelář



47Svazek obcí Blatenska - červenec 2019

Koncert duchovní hudby
Na závěr oslav 480 let 

povýšení Sedlice na město 
se konal v kostele sv. 
Jakuba koncert duchovní 
hudby. Vystoupil pražský 
soubor Trio cantabile ve 
složení Ludmila Vernerová 
– soprán, Václav Kunt – 
flétna, Lydie Härtelová – 
harfa. Zazněly skladby G. 
F. Händla, J. S. Bacha, M. 
Ravela, F. Mendelssohna a dalších autorů. Po závěrečné Biblické 
písni Antonína Dvořáka odměnili diváci umělce dlouhým potleskem 
a umělkyně dostaly jako poděkování krásné modré kytice, které se 
hodily k jejich šatům.

František Jirsa

Další školní rok končí
Červen bývá ve školách ve znamení finišování, hodnocení 

a trochy nostalgie. Nejinak tomu bylo i letos na naší škole. Žáci, 
zabojovali o co nejlepší vysvědčení a jejich snaha většinou přinesla 
ovoce. Deváťáci se pak pomalu chystali na své další působení na 
středních školách a učilištích. Všichni máme velkou radost, že se 
jim podařilo zvládnout přijímací řízení a dostali se na ty školy, na 
které chtěli.

Kromě učení jsou poslední dva měsíce školního roku ve znamení 
různých akcí, výletů a soutěží. 31. května se uskutečnil Dětský den, 
který tradičně organizují žáci 9. ročníku. Dětský den pak připravili 
deváťáci i pro mateřskou školu. Poslední měsíce školního roku 
jsou naplněné také řadou mimoškolních akcí. Naši žáci navštívili 
koupaliště v Radomyšli, Laser arénu v Písku, Techmánii, na Den 
Země jsme svou účastí podpořili ekologickou akci Ukliďme Česko, 
žáci vystoupili na vítání občánků, v Městské knihovně v Blatné 
byli prvňáci pasováni na čtenáře, proběhla tradiční cyklistická 
všestrannost. Ve spolupráci s Policií a HZS proběhla soutěž Dokaž, 
že umíš, ve které si žáci vyzkoušeli své dovednosti při krizových 
situacích. Se zdravotnickým stanovištěm nám opět výborně pomohli 
studenti a studentky Střední zdravotnické školy v Písku. Základní 
škola Dukelská Strakonice pro nás připravila v místní sokolovně 
divadelní představení Dalskabáty, hříšná ves. Poslední červnový 
týden jsme si zpestřili školní akademií. Zaplněná sokolovna 
nešetřila potleskem, snad jsme tedy diváky svými výkony potěšili.

Svou činnost ukončily pro tento školní rok také kroužky 
(výtvarný, keramický, hra na kytaru, hra na flétnu, paličkování, 
karate, sportovní hry a florbal). Věřím, že od září svou činnost 
obnoví.

Ani jsme se nenadáli a byl tu poslední školní den. V pátek 
28. června se deváťáci sešli se svými mladšími spolužáky 
v tělocvičně, poděkovali vyučujícím a předali žezlo svým, o rok 
mladším, nástupcům. Další rozloučení pak proběhlo na Městském 
úřadu, za účasti pana starosty Vladimíra Klímy. Kromě vysvědčení 
obdrželi odcházející žáci drobné upomínkové předměty a několik 
dobrých rad do života. 

Provoz ve škole o prázdninách nekončí, čekají nás nezbytné 
opravy, malování a další drobná údržba, abychom v září mohli bez 
problémů vykročit do nového školního roku.

Marek Charvát 

MŠ Sedlice
Všichni v mateřské škole jsme radostně prožívali vše, co jaro 

přináší. Pestrobarevné květinové dary přírody i příjemné teplé 
dny, které nám dopřejí spoustu zážitků z výletů nebo sportovních 
a jiných aktivit. Divadélko KOS nám do školky přivezlo pohádku „Jak 
skřítek málem zaspal jaro“. Další připomínkou jara byla návštěva 
výstavy na Městském úřadu v Sedlici „Máme rádi hlasy ptáků“, kde 
jsme se dozvěděli kromě různorodého ptačího zpěvu o hnízdění 
ptáčků a návodu na výrobu ptačí budky. V rámci „Dne Země“ jsme 
se zapojili do úklidu školní zahrady a blízkého okolí školky. 

Jsme rádi, že rodiče našich dětí se společně s námi chtějí setkávat 
při vyrábění dárečků a aktuálních výrobků k různým příležitostem. 
Tentokrát jsme si svými výtvory zpestřili své domovy jarními 
dekoracemi. 

I letos jsme se zúčastnili 16. ročníku výtvarné soutěže z cyklu 
Příroda Blatenska s tématem „Tajemnou krajinou Blatenska“. Velice 
úspěšné byly naše dívky: Alexandra Hrachová se svým obrazem 
veverky obsadila první místo v kategorii jednotlivců a na druhém 
místě se umístila Tereza Vlášková. Děvčatům blahopřejeme 
a přejeme mnoho dalších radostí ze svých výtvarných prací. 

Po zápisu do první třídy základní školy se stali z našich 
předškoláčků členové klubu prvňáčků. Ve čtyřech návštěvách 
základní školy absolvovali pod vedením paní učitelky ZŠ – Jiskrové 
motivující přípravu pro vstup do první třídy základní školy.

V závěru školního roku nesmí chybět školní výlet, který nás 
letos zavedl do Jihočeského zemědělského muzea v Nětěchovicích 
u Týna nad Vltavou. Ačkoli nás překvapilo deštivé počasí, které nám 
překazilo ranní prohlídku zvířátek, vůbec nám nezkazilo náladu. 
V klidu jsme si vyrobili a upekli výborné placky.  Prohlédli jsme si 
nádherně připravené exponáty historického způsobu pěstování 
a zpracování obilí, lnu, vlny a chovu včel nebo domácích zvířat. 
Viděli jsme mnoho pozoruhodných nástrojů, nářadí a prakticky 
si vyzkoušet práci s nimi. Děti si pohrály a zaskákaly v přírodním 
hopsáriu ze slámy. Na závěr nám udělala radost možnost seznámit 
se i se všemi zde ubytovanými zvířaty. Starší děti měly možnost jet 
ještě na druhý výlet do Blatné na divadelní představení „Pohádka 
z lesa“ a na exkurzi k profesionálním hasičům do Hasičské zbrojnice 
v Blatné.

V červnu jsme si mohli mimo jiné vyzkoušet při „Záchranářském 
dnu“ v Základní škole Sedlice stříkat hasičskou hadicí na cíl a házet 
granátem. Žáci devátého ročníku Základní školy v Sedlici nám při-
pravili ke dni dětí pohádkový program při šipkované. Svátek dětí 
nám také obohatila paní Kasíková se svými poníky, na kterých se 
všechny děti projely na školní zahradě. V rámci mateřské školy 
proběhla sportovní olympiáda. Děti si vyzkoušely několik sportov-

Pasování na čtenářeDokaž, že umíš

Školní akademieCykloden Naši předškoláci
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ních disciplín: běh, skok 
z místa, hod na cíl, skok 
v pytli, slalom na ko-
loběžce apod. Předško-
láčci v rámci rozloučení 
se školkou společně 
strávili jeden večer 
a noc v mateřské škole. 
Užili si opékání vuřtů, 
zábavnou hru, večerní 
diskotéku. Rodičům 

děkujeme za výborné občerstvení. Také jsme se byli podívat na 
školní akademii ZŠ Sedlice. Moc se nám líbily taneční, pěvecké 
i herecké výkony našich starších kamarádů. 

Závěr školního roku vyvrcholil pestrým vystoupením starších 
dětí a předškoláků pro rodiče a přátele školy. Budoucí žáci prvního 
ročníku základní školy obdrželi upomínkový list, knihu a kytičku. 
Všem přejeme úspěšný vstup do nového školního života. Užívejme 
si všichni pěkných letních dnů a těšme se na nový školní rok. Všem 
přejeme krásné prázdniny a dovolenou!

Za MŠ Sedlice Zdeňka Rodová 

Sedlická krajka, o.p.s.
Kroužek paličkování 
při Sedlické krajce, o.p.s.

Kroužek paličkování, je určen pro žáky Základní školy v Sedlici 
a svoji činnost zahájil již v roce 2007. Děti, které navštěvují tento 
kroužek, se učí pod vedením lektorky techniky a způsoby výroby 
ručně paličkované krajky. Pracují podle předem stanovených 
osnov, které vychází z více jak 450 – leté krajkářské tradice.

Své nabité zkušenosti si mohou žáci vyzkoušet na obrázcích, 
které jsou jim vybrány lektorkou a odpovídají věku a zručnosti 
dítěte. Motivací pro malé krajkářky a krajkáře, jsou různé výstavy 
a soutěže.

V tomto školním roce docházelo do našeho kroužku 19 děvčat 
a 1 chlapec ve věku od 6 do 15 let. Hlavním cílem a zájmem 
našeho kroužku je celoroční nábor do kroužku paličkování 
– probudit v dětech a mládeži zájem a krajkářství, podílet se na 
jejich mimoškolních aktivitách a tím si i vychovávat nové nástupce 
tohoto tradičního řemesla.

Martina Srbová, 
lektorka kroužku paličkování 

při Sedlické krajce, o.p.s.

Sedlická krajka, o.p.s. se prezentovala 
v bavorském Schönsee

V rámci „3.Krajkář-
ských dnů“, konaných 
v druhé polovině června 
v bavorském městečku 
Schönsee (okres Schwan-
dorf), pořádala Sedlická 
krajka, o.p.s. ve spoluprá-
ci s městem Sedlice vý-
stavu na výlučně přírodní 
téma „Květy v krajce ze 
Sedlice“.  Představili jsme 
zde nejenom krajky his-
torické, ale i současnou 
tvorbu naší společnosti. 

U příležitosti této akce 
se již tradičně konala 
21.června v nedalekém 
Weidingu (4 km od Schön-
see) módní přehlídka, 
kde jsme návštěvníkům 
předvedli krajkové oděvy 
a doplňky jak na oděvech 
historických (spodní prá-
dlo našich prababiček), 
tak na oděvech určených 
pro zvláštní a společenské události. Na závěr módní přehlídky jsme 

představili repliku našeho zlatého palič-
kovaného čepce, který doplňovaly pře-
krásné dobové šaty. Cílem bylo ukázat 
zručnost našich krajkářek a ukázat vývoj 
krajkářské tradice na Sedlicku a okolí.

V tento den také Sedlická krajka, 
o.p.s. a Spolek paličkované krajky Tie-
fenbach, Schönsee, Stadlern, pode-
psali Listinu o přátelství. Přítomni byli 
nejenom zástupci krajkářských spol-
ků, ale i starostové již zmíněných obcí. 
Slavnostní podepisování této listiny se 
zúčastnili za Sedlickou krajku, o.p.s. 
a město Sedlice – Martina Srbová, Jiří 
Rod a starosta Vladimír Klíma. Za bavor-
ské krajkářky – Sieglinde Prögler a Frie-
da Roith a starostové zmíněných obcí 
– Ludwig Prögler (Tiefenbach), Birgit 

Höcherl (Schönsee), Gerald Reiter (Stadlern). Tato listina je důka-
zem spolupráce a společného úsilí při udržení, rozvoji a propojení 
krajkářské tradice v obou regionech.

Martina Srbová, ředitelka Sedlické krajka, o.p.s.

SDH Sedlice
Otavský plamínek 2019

Jako každý rok začínají hasičská sezona ve Strakonicích, soutě-
ží v požárním útoku – Otavský plamínek. Letos se konala soutěž 
4.5., kdy mimo jiné 
slavil svátek Sv. Flori-
án, patron všech ha-
sičů. Přihlášeno bylo 
49 družstev, 8 pří-
pravek, 22 mladších 
a 19 starších. My jsme 
se zúčastnili ve všech 
kategoriích. Počasí 
nepřálo tréninkům 
před soutěží, ale i na 

Výstava v Schönsee

Přehlídka ve Weidingu

Představení čepce a šatů



49Svazek obcí Blatenska - červenec 2019

soutěži. Sluníčko se nechtělo ukázat a nakonec před vyhlášením 
výsledků začalo pršet. Vše se tedy přesunulo do hasičské zbrojnice, 
kde byly ceny předány. Naše družstvo starších navíc dostalo krásná 
trička s logem Otavský plamínek.  O zábavu pro ty co nesoutěžili, 
rodiče a fanoušky hasičských družstev se opět postarali vojáci, Zá-
chranná služba a Policie ČR.

PS O putovní pohár MBM Westra 
Sousedovice

Další soutěž, které jsme 
se zúčastnili se konala v obci 
Drachkov, na fotbalovém hřišti. 
Zde jsme měli přihlášené 
jen mladší a starší družstvo, 
přípravka se bohužel nesešla. 
Tady už počasí přálo, sluníčko 
svítilo a děti, které zrovna 
nesoutěžily, se chladily za terči, 
kam dopadala voda z hadic. 
Bohužel jsme nevyhráli, ale 
zúčastnili jsme se, a tak získali 
další zkušenosti, jak to ještě víc 
dopilovat.

OK hry Plamen – jarní část
Dne 1.6. jsme jeli již brzo ráno do Volyně na soutěž, kde smí 

své síly změřit jen mladší a starší družstva. Zázemí pro soutěž bylo 
přichystáno na fotbalovém hřišti. Soutěž se skládá z požárního 
útoku, štafety CTIF a štafety 4x60. Děti se snažily, před svým 
startem si zopakovat vše, co bylo potřebné k průběhu soutěžní 
disciplíny. Na soutěž nás přijeli podpořit i někteří rodiče, což bylo 
milé a mohli i tak vidět, jak děti závodí. Na tento den také vyšel 
Mezinárodní den dětí, tak jsme děti podarovali ve slunečném dni 
osvěžujícími melouny. Od této soutěže máme dalšího člena našeho 
sboru do týmu „vedoucích“, zároveň i řidiče pro dopravu dětí na 
soutěže. Děti si ho oblíbily a my jsme rádi za jeho pomoc, i když 
jen o víkendech.

Spaní v hasičárně
Po celodenní soutěži Plamen ve Volyni, jsme uspořádali pro 

družstvo starších spaní v hasičárně. V plánu bylo opékaní buřtů, 
zhodnocení soutěže, co bylo špatně, co správně a co je ještě 
zlepšit a menší stezka odvahy. V neděli ráno si děti ještě opekly 
zbylé buřty, klobásy či chleba, uklidily v hasičárně a před obědem 
se vydaly domů.

PS Dřešín
Dne 8.6. se konala soutěž ve Dřešíně, kde se zároveň s klasickou 

hasičskou soutěží probíhá i Šumavská liga v hasičském sportu. 
Zázemí je každý rok vždy perfektně připravené. Na soutěž jsme se 
tentokrát vydali autobusem, je to od nás kus cesty a jela všechna 
družstva – přípravka, mladší i starší. Přípravce zde o sedm setin 
uteklo první místo, ale i tak si pohár domů odvezli.  Nám ve 
družstvu starších chyběl jeden do počtu, tak jsme si půjčili Kubu 

z SDH Štěkeň, který nám pomohl a zároveň ukázal, jak to běhají 
u nich ve družstvu. Snad se příští rok podaří vyhrát i těm našim 
dalším družstvům.  Pro každého soutěžícího zde byla zmrzlina 
zdarma, na zábavu mimo soutěž byl skákací hrad pro děti, kde bylo 
stále plno. Počasí opět bylo super a vždy se sem každý rok těšíme.

PS Střelské Hoštice
Tato soutěž vždy vychází na neděli, takže i tuto 23.6. jsme 

se vydali změřit s dětmi síly do Střelských Hoštic. Podpořit nás 
přijeli zase někteří z rodičů. Zázemí bylo přichystané na louce za 
bytovkami. Soutěžili jsme ve všech kategoriích, jak v přípravce, 
mladších tak i starších. Pro všechny děti které soutěžily, byl zdarma 
jeden párek v rohlíku. Jelikož do družstva starších nám chyběl 
jeden člen, tak jsme si půjčili tentokrát Zdendu z SDH Štěkeň. 
Počasí nebylo ani slunečné, ale ani nepršelo. Děti si celý den moc 
užily, a odnesly si další zážitky.

Vyhlášení soutěže PO očima dětí 2019
Již v minulém čísle jsme zmínili, že i naše družstva se zúčastnila 

soutěže PO očima dětí na téma: V domě hoří a co teď... ve 
společné tvorbě a čekali netrpělivě na vyhlášení výsledků. Dočkali 
jsme se a byli pozváni na 26.6. do hasičárny ve Strakonicích, kde 
jsme obdrželi za společnou práci Domeček, tvořili mladší a starší 
MH, první místo a získali tak medaili, diplom a společenskou hru 
a přípravka za svou práci obdržela za první místo Čestné uznání 

a dárečky. Po vyhlášení bylo možno prohlédnout hasičská vozidla, 
zeptat se hasičů co nás zajímá, ukázali nám slaňování po stěně 
hasičárny, sjezd po tyči, kdy je vyhlášen požár. Od nás si to jedna 
slečna vyzkoušela a poté jsme poprosili jednoho z hasičů, zda 
by nám neukázal, jak se přeskakuje bariera, kterou tam i dalšími 
překážkami mají na trénování. I když bylo odpoledne velké vedro, 
odjížděli jsme vlakem domů spokojeni a plni nových informaci.

Text: Magdalena Mazáčková

SDH Sedlice na Terezínské tryzně 2019 
V neděli 19. května se ze Sedlice vypravila delegace tří členek 

a jednoho člena SDH Sedlice a jednoho člena Československé obce 
legionářské do Malé pevnosti Terezín. Od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
jsme na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně při-

hlíželi pietnímu aktu za účas-
ti představitelů vlády, Parla-
mentu ČR, diplomatického 
sboru, armády a církví. 

Se svými projevy vystou-
pili: Jan Roubínek, ředitel 
Památníku Terezín, Jaroslav 
Kubera, předseda Senátu, 
Toman Brod, bývalý vězeň, 
pamětník holocaustu a his-
torik.  Křesťanskou modlit-
bu pronesl biskupský vikář 
Jan Balík a židovskou Karol 
Efraim Sidon, vrchní zemský 
rabín. Pietní akt doprovodili 
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svým zpěvem Irena Troupová, 
operní pěvkyně a Děčínský pě-
vecký sbor.

Po skončení oficiálního piet-
ního aktu jsme položením kytic 
u náhrobku Josefa Mastíka uctili 
památku jeho 74. výročí úmrtí. 
Josef Mastík byl velitelem sed-
lických hasičů, městským tajem-
níkem, člen Sokola, divadelním 
ochotníkem a hudebníkem. 
Spolu s dalším sedlickým ob-
čanem a hasičem, Václavem Ji-
rotkou, byl za přípravu povstání 
proti Němcům zatčen a vězněn 
v Policejní věznici gestapa v Malé pevnosti Terezín. Oba sedličtí 
vlastenci se zde nakazili tyfem, Josef Mastík zemřel dne 4. května 
1945 v Terezíně a Václav Jirotka zemřel 24.května 1945 ve Strako-
nicích.

Na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně je po-
hřbeno celkem na deset tisíc osob z 35 států. Náhrobky se jmény 
tu však má pouze 2 386 umučených vězňů. 

Po uctění památky sedlických občanů jsme si prohlédli koncen-
trační tábor Terezín. Připomněli jsme si tak hrůzy nacistické per-
zekuce a je zejména na mladé generaci, aby si tyto hrůzy připomí-
nala, na ně nezapomněla, aby se nic podobného v budoucnosti již 
nemohlo opakovat.

David Maňhal    
Foto: Andrea Doušková a David Maňhal

Noc kostelů
Při letošní Noci kostelů byl hlavní vchod do kostela sv. Jakuba 

uzavřen, návštěvníci vcházeli bočními dveřmi. Ve vstupní chodbě 
kostela byla totiž he-
recká šatna, kde se děti 
připravovaly na první 
bod programu. Celkem 
13 dětí předvedlo tři 
scénky, které připo-
mněly události, kte-
ré se staly před 2.000 
roky u prázdného hrobu 
po Ježíšově vzkříšení 
z mrtvých. Následoval 
komentář k výstavě li-
turgických předmětů 

a oděvů, kterou si návštěvníci mohli prohlížet celý večer. Pak všich-
ni vystoupali na kůr, kde jim varhaník Richard Semiginovský vysvět-
lil principy fungování varhan, umožnil podívat se dovnitř královské-
ho nástroje a předvedl ukázku hry. Následně ještě několik zájemců 
vyslechlo přednášku o dobrodincích kostela, kterou připravil David 
Maňhal.

František Jirsa

Pohádkový les
Letošní ročník byl již 

šestým a moc nás potě-
šila opět vysoká účast 
dětí. Přišlo 110 dětí 
plus dospělí a my moc 
děkujeme. Počasí bylo 
po většinu dne napros-
to dokonalé, ale kolem 
půl čtvrté začalo pršet 
a nebylo možné, aby 
poslední účastníci cestu 
dokončili, bohužel. Ale 

i tak jsme slyšeli opět samou chválu na organizaci akce, za kterou 
moc děkujeme všem ženám ze svazu a Davidovi Maňhalů, kteří si 

připravili zajímavé úkoly pro děti a oblékli se do kostýmů. Děti na 
startu přivítali Ferda Mravenec a Beruška a po cestě se pak děti za-
stavily například u Pata a Mata, u babek kořenářek a na území bílých 
králů. Na fotbalovém hřišti pak čekal na děti skákací hrad a odměna 
ve formě poukázky na sedlickou zmrzlinu.

Text a foto K. Prexlová

Prázdninová diskopárty
Součástí posledního školního dne je již tradičně prázdninová 

diskopárty, kterou pořádá Český svaz žen ve venkovní části 
restaurace Na Velké. Sešlo se přes 60 dětí, což nás moc potěšilo. Na 
holky čekalo lakování nehtů, líčení a třpytky do vlasů a kluci si mohli 
nechat namalovat nějaké zajímavé tetování. DJ Zbíral hrál přesně 
to, co si děti přály a paní učitelka Zbíralová si připravila zajímavé 
soutěže a sladké odměny. Rodina Musilova odměnila děti za jejich 
práci během školního roku výbornou točenou zmrzlinou. Není tak 
divu, že se nikomu nechtělo domů a nakonec se akce o hodinu 
protáhla.

Přejeme všem dětem pohodové prázdniny bez úrazů, ať ty dny 
utíkají co nejpomaleji.

Text a foto K. Prexlová

Utkání přípravky mladších žáků
Na neděli 19.5. si místní malí borci z přípravky pozvali k přátelskému 

utkání TJ Sokol Dubné. Čirou náhodou tento tým trénuje bývalý 
reprezentant, kanonýr 
a nadšený myslivec 
David Lafata. To bylo 
pozdvižení, když se 
objevil na sedlickém 
plácku. Po lítém boji 
hráčů, kterým z trenek 
sotva vykukují nohy 
(výsledek není důležitý) 
následovala Davidova 
autogramiáda. Nejprve 
obdržel od starosty 
darem knihu Miroslava 
Vejmělka Obora Sedlice, 
historie a chov zvěře. Na 
oplátku tomuto zarytému 
slávistovi předal svoji au-
tobiografii Kanonýr Lafi 
s krásným věnováním. 
Poté David oblékl dres, 

aby jako kapitán vedl družstvo rodičů v zápase s mladšími žáky Sedlice. 
Celé dopoledne skvěle moderoval velký Lafatův obdivovatel, trenér sed-
lického A týmu Zdeněk Mikeš. Výkony všech zúčastněných byly odměně-
ny bouřlivým potleskem početného tábora fanoušků.

Text Vladimír Klíma
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Ohlédnutí za fotbalovou sezónou 
mladších žáků 

V letošním roce jsme si vůbec nevedli špatně. Po podzimní 
části jsme byli průběžně první, ale soupeři byli velmi vyrovnaní.  
Nakonec jsme získali celkové třetí místo v tabulce hned za vítězným 
týmem Bělčic a druhými Sousedovicemi.  

V týmu Sedlice – mladší žáci hraje 16 chlapců ve věku od 9 do 
13 let. Soutěž se hraje dvoukolově v podzimní i jarní části, jedno 
utkání vždy na domácím hřišti a druhé na hřišti soupeře.  Utkání 
trvá 2x 30 min. Trénujeme dvakrát v týdnu, vždy v pondělí a ve 
čtvrtek.

Pochválit bych chtěl celý tým za jejich obětavost a chuť do hry. 
S každým zápasem bylo vidět jejich postupné zlepšování.  Jsem rád, 
že začínají hrát kolektivně. Vidím v nich rodící se dobrou partu, 
která může utvořit nové jádro našich mužů.

Za sezónu jsme sehráli 20 zápasů a nastříleli 97 gólů, 
inkasovaných bylo jen 40. Mezi nejlepší střelce se zařadili Jakub 
Šlapák (23 gólů), Filip Vrba (17 gólů) a Tomáš Baloušek (16 gólů).  
Poslední zápas jsme odehráli 8. června v Dražejově, kde jsme 
zvítězili 6:1. Po ukončení zápasu jsme dostali pohár a medaile za 
3. místo.  Následovala dokopná v restauraci Na Velké hospodě. 
Otevřeli jsme rychlé špunty a pili přímo z poháru. 

Mými asistenty byli Filip Rakovan a Vladimír Klíma ml., kterým 
bych rád poděkoval za jejich obětavou práci. Loučíme se s Vláďou, 
kterého v příští sezóně nahradí Míra Petráš. Kluci se mohou těšit 
na nové drezy i míče.  Příští sezónu si už zahrajeme za žáky.  Přeji 
hezké prázdniny a těším se na další setkání na tréninku. 

Josef Brabec, trenér

Mladší přípravka TJ Sokol Sedlice
TJ Sokol Sedlice měl v sezóně 2018/2019 - podzim a jaro, 16 

dětí v mladší přípravce, které se aktivně připravovaly každé pondělí 
a středu od 17:00 do 18:30 na místním fotbalovém hřišti. Ani zimní 
přípravu nezanedbaly a přesunuly se do tělocvičny zdejší školy. 
První zápasy byly ještě nejisté a počet inkasovaných branek značně 
převyšoval počet těch vstřelených. Během sezóny se děti „otrkaly“ 
a konec sezóny již byl pro dvojici trenérů takřka uspokojivý, protože 
jejich svěřenci také hodně gólů vstřelili. Konec sezóny byl zakončen 
dokopnou v Laser aréně v Písku, kterou si děti společně s rodiči 
užily. 

Od podzimu 2019 nám začne nová sezóna, kdy se nám tým rozdělí 
na mladší a starší přípravku. Kdo z dětí ze Sedlice a okolí by měl 
zájem, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Tréninky jsou sice někdy 
fyzicky náročné, ale jsou vedeny formou hry a zaměřené hlavně na 
práci s míčem, takže děti baví, což dokládá celoroční hojná účast na 
trénincích.

Text a foto Michal Šindelář

Letní biatlon
Druhý ročník letního bi-

atlonu si připravila S.O.V.A. 
(Spolek občanů veřejně ak-
tivních) na neděli 23.června. 
Z prvního ročníku bylo jasné, 
že o zábavu bude postaráno 
a tak na fotbalový stadion 
dorazilo velké množství di-
váků a fanoušků. Soutěžící – 
dvojice – se nejdříve museli 
podělit o boty a běžky a po 
14hod. vystartovali první bi-
atlonisté. Sníh se samozřejmě nekonal a tak trasa byla směsicí trávy, 
asfaltu, betonových kostek a štěrku. Nechyběla ale střelba – stojka 
i ležka – a na ty, co se netrefili, čekalo trestní kolo. Nejrychlejší běh 
a čistou střelbu dvojice Miroslav Růžička a Michal Šindelář. Zajímavé 
je, že na akci přišli jako diváci a neměli v plánu soutěžit….nakonec 
ale nemohli odolat. Nesmíme opomenout mladé biatlonisty ve věku 
od 8 po 11 let, kteří si to opravdu užili a mile překvapili, jelikož na 
běžkách stáli poprvé. Slíbili, že nebudou chybět na dalším ročníku. 

Pomněnkový den 
a Otvírání studánky

Spolek Modrásek uskutečnil 31.5.2019 v Sedlici historicky první 
Pomněnkový den v rámci Otvírání studánek. Potěšilo nás, že tato 
akce napoprvé oslovila víc účastníků, než jsme očekávali, i když ne 
všichni mohli nakonec dorazit. U Kvardusů studánky se tak sešla 
desetičlenná skupina, což byl optimální počet. Seznámili jsme se 
s historií tohoto místa, zazněly písničky pro radost přírody i naši 
vlastní. K dispozici byl informační materiál se zajímavostmi. Ty se 
týkaly jednak pomněnky jako takové, jednak významu „plevelů“ 
v naší přírodě a v neposlední řadě byla pozornost věnována 
samotnému aktu Otvírání studánek v životech našich předků. 
V praktické části jsme vysadili celkem 18 sazenic pomněnek, 
22 pryšců a 5 barvínků. Pročistili jsme koryto a částečně upravili 
okolí studánky. Mladší si mohli pohrát s lodičkami vyřezanými 
z kůry. Věříme, že další pomněnkový den na sebe nenechá dlouho 
čekat. Tím spíš, že si ho může každý prožít i soukromě či s přáteli. 
Nicméně Den otvírání studánek bychom příští rok opět rádi oslavili 
u Kvardusů studánky, kterou se letos lidem podařilo otevřít.

Za spolek Modrásek Ivana Eignerová
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Vracíme léčivky do přírody
K růstu vrstvy úrodné půdy přispívají miliony rostlin a živočichů, 

které na ní žijí a hynou. Na jejich různorodosti (biodiverzitě) záleží. 
Jak přispět k tomu, aby se do naší přírody vracely nejen léčivky, ale 
i původní rostliny, které dnes vnímáme na zahradách jako takzvané 
plevely? Jednoduše. Prostě je nevyhodíme, ale necháme zakořenit 
v pěstebním kelímku, do něhož jsme prořízli otvor na odtok vody. 
Stačí i kelímek od jogurtu J. V rámci procházky je následně 
vysadíme na předem vyhlédnuté místo. „Svoje rostliny“ můžeme 
pak „navštěvovat“ a občas je podle potřeby zalít. Je to skvělý cíl 
pro vycházky s dětmi a způsob, jak přispět k vlastnímu digitálnímu 
detoxu. Se svými zkušenostmi se můžete poděli na www.facebook.
cz/Modrásek-zs. Nejste si na poprvé jisti? V tom případě je akce 
Vracíme léčivky do přírody právě pro vás. Sraz je v sobotu 24.8. 
v 16.00 před kostelem v Sedlici. Těšíme se na vás.

Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Záchrana mláděte poštolky obecné
V polovině června k nám přinesla 

jedna návštěvnice sedlického hřbi-
tova mládě poštolky, které vypadlo 
z hnízda a naštěstí pád přežilo bez 
úhony. Bylo jen dehydrované, vy-
stresované a zpět do hnízda se do-
stat nedokázalo. Co teď? Věděli jsme 
naštěstí o chovateli, který se odcho-
vem poštolek zabývá.  Ten si mládě 
po předchozím telefonátu vzal do 
péče. Nyní můžeme jeho vývoj sledo-
vat ve voliéře češtického zámku. Je 
dobře, že ani nové silnější osvětlení 
sedlického kostela neznemožnilo 
poštolkám znovu zahnízdit. Zjevně 

i v nových podmínkách nočního světla našly stinný kout pro klidný 
spánek. 

Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Český svaz žen Sedlice se připojuje k charitativní akci  

Kabelkový veletrh v IGY 2019 

 
V rámci této akce budeme vybírat  

	
	

KABELKY, BIŽUTERII A DĚTSKÉ KNIHY 
 

Středa 31. července od 13hod. do 17hod. 
 

Čtvrtek 1. srpna od 8hod. do 13hod. 
	

V zasedací místnosti Městkého úřadu  
 

Vybrané věci  budou předány Jihočeskému deníku 

   STŘELECKÝ KLUB SEDLICE

  STRELECKÝ DEN
      Vzduchová puška  10m vleže

   Rozsah závodu 3x5 ran
Kategorie: Předškoláci  1-6 let Dne: 4.8.2018

Mladší žáci   1-5 třída Začátek v  8:30 hod
Starší žáci     6-9 třída Fotbalové hřiště  SEDLICE
Ženy 
Muži

Vzduchová puška pouze mechanická mířidla, vzduchovky a občerstvení zajištěno

S v a t o j a k u b s k á  p o u ť  v  S e d l i c i  

Výstavy - pátek 26. až neděle 28. července 

Výstava výrobků Domova Petra Mačkov – č.p. 28 – “kupectví“ 

Výstava obrazů - paní Čížková – na radnici 

Výstava pivních etiket – p. M. Škarvada – na radnici 

 

Pátek 26.července 

  16.00hod – volejbalový turnaj amatérů o pouťový koláč – školní hřiště 

       

Sobota 27.července 

 13.00hod - fotbalové utkání ml. a st. přípravka x rodiče – fotbalový stadion  

 14.30hod – fotbalový zápas Stará Garda TJ Sokol Sedlice x TJ Podolí II – fotbalový stadion 

 20.00hod - pouťová zábava – na zahradní - Hotel Na Velké 

 

Neděle 28.července 

9.45hod – slavnostní mše svatá - kostel sv. Jakuba Staršího 

      10.00 - 15.00hod – posezení s hudbou – skupina Rytmix – pod hřištěm 

      10.00 - 17.00hod – výstava historických vozů a motorek – pod hřištěm 

      10.00 - 17.00hod – pouťový jarmark regionálních produktů– pod hřištěm 

      10.00hod – ukázka dravců, střelba na terč (MS Trchov Sedlice) – pod hřištěm 

      11.00hod – 16.00hod – "Jak mohu pomoci?" výstava o léčbě malomocenství – kostel sv. Jakuba 

   14.45hod - Průvodní slovo k výstavě  

          15.00hod - Donátoři kostela sv. Jakuba Staršího – přednáška  

          15.30hod - Komentovaná prohlídka kostela  

      11.00hod – Turnaj pro královnu - skupina Vendetta - historický šerm – pod hřištěm 

      14.00hod – Tak se nám to líbí - skupina Vendetta – historický šerm – pod hřištěm 

      14.30hod – fotbalové utkání TJ Sokol Sedlice x Strakonice Junior – fotbalový stadion 

      14.45hod – vystoupení SDH Sedlice – pod hřištěm 

      16.30hod – pěvecké vystoupení Oliny Patkové, divadlo SEMAFOR – pod hřištěm 
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
Český svaz žen Sedlice zve všechny děti a dospělé

na sobotní odpoledne plné zábavy, které se bude konat 
v sobotu 31. srpna na fotbalovém stadionu v Sedlici.

PODZIMNÍ VENKOVNÍ BAZAR
Český svaz žen Sedlice pořádá v sobotu 21. září

venkovní “prodej cokoliv” bazar. Prodávat a nakupovat 
se bude na náměstí T.G.M. v Sedlici

od 7.30hod do 12.00hod. Rezervace míst na telefonu 
773 991406. Stoly budou dodány. Cena 90Kč za stůl.

Tchořovice

Zájezd do 
Františkových Lázní

V sobotu 11. května 2019 jsme 
se vydali autobusem na výlet do 
Františkových Lázní. Odjížděli jsme 

již v 6:30 od kapličky ve Tchořovicích. 
Naší první zastávkou byla Národní 

přírodní rezervace SOOS vyhlášená v roce 
1964, ležící 6 km od Františkových Lázní, kterou 

tvoří rozlehlé území se soustavou rybníků, mokřadů, rašelinišť 
a slatinišť, kde vyvěrá množství minerálních pramenů a vystupuje 
na povrch čistý kysličník uhličitý. Přestože se v jednu chvíli spustil 
déšť, většina z nás se přesto vydala po dřevěném chodníčku, asi 
1 km dlouhou naučnou stezku, v místě, kde se kdysi nacházelo 
dno slaného jezera z minerální vody. Oblast připomíná rozpukanou 
měsíční krajinu. Na začátku naučné stezky vyvěrá Císařský pramen, 
jehož ochutnávku si někteří z nás nenechali ujít. Ti, kteří došli 
až na konec stezky, mohli spatřit mofety – bahenní sopky, asi 
nejatraktivnější přírodní úkaz této rezervace, kterým je vývěr 
oxidu uhličitého z hlubin země na povrch. Poblíž rezervace jsme 
poté navštívili ještě expozici dokumentující přírodu SOOS, ptačí 
expozici a paleontologickou expozici „Dějiny země“, jejíž součástí 
jsou modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. Autobusem 
jsme se následně vydali do Františkových Lázní, jejichž původní 
pojmenování z roku 1793 Ves císaře Františka je právě podle císaře 
Františka I. Nenechali jsme si ujít symbol Františkových Lázní, 
kterým je socha malého chlapce s rybou. Odpoledne jsme pak 
strávili příjemnou procházkou světoznámými lázněmi, rozlehlými 
parky s kolonádami i minerálními prameny, prostředím, které 
je doprovázeno klidem a pohodou a rovněž posezením u kávy. 
Odjížděli jsme spokojeni a většina z nás si odvážela typický dárek 
pro sebe či své známé v podobě lázeňských oplatek.

E. Křivancová, starostka obce

SDH TCHOŘOVICE
Dětský den

Na neděli 2.června si místní ženy připravily pro děti odpoledne plné 
her a odměn na oslavu dne dětí 
na place před obecním úřadem. 
Celé odpoledne bylo plné 
pohody a bezvadné nálady. Děti 
plnily jednotlivé soutěžní úkoly, 
za které obdržely zaslouženou 
odměnu. Se zájmem si každý 
vyrobil s malou dopomocí 
vlastní placku, kterou si pak 
přišpendlil na tričko. Nechybělo 
např. malování na obličej, 
lovení mincí, překonání lana 
jakýmkoliv způsobem, či krmení 
nenasytného žraloka a spousta další soutěží a zábavy. Nechybělo 

samozřejmě občerstvení 
od našich žen v podobě 
pečených sladkostí, které 
přišli všem k chuti, či 
oblíbených párků v rohlíku 
pro všechny. Nakonec se 
děti osvěžily nanukem 
a spokojeně s plným 
bříškem a spoustou odměn 
odcházely domů. Děkuji 
všem, kdož se podíleli na 
této vydařené akci.

Mladí hasiči
Naši mladí hasiči bojovali v několika soutěžích.  Zúčastnili 

se Otavského plamínku, kde získali v kategorii mladší krásné 
7. místo a v kategorii starší 
12. místo, pohárovky 
ve Střelských Hošticích, 
okresní soutěže hry 
Plamen ve Volyni, kde 
jsme vybojovali ve velké 
konkurenci v obou 
kategoriích zasloužená 
4. místa. Největší 
úspěch zaznamenali naši 
dorostenci v okresním kole 
dorostu ve Strakonicích, 
kde parádní 2. místo 
obsadil Jaroslav Čadek 
a 3. místo Matěj Mužík. 
Všem moc gratulujeme 
a děkujeme za výbornou 

reprezentaci SDH Tchořovice. Všem mladým hasičům přeji krásné 
a hlavně zasloužené prázdniny.

Martina Čadková



Svazek obcí Blatenska - červenec 201954

Velká Turná

Záboří

Uzenice

Dětský den 
v Uzenicích

Dětský den se uskutečnil 
15.6.2019. Pro děti byly připrave-
ny různé soutěže, jako třeba skáká-

ní v pytlích, chytání rybiček, třídění 
odpadu, hledání pokladů, zatloukání 

hřebíků, střelba ze vzduchovky, shazování 
kuželek a jiné. Do soutěží se s dětmi zapoji-

li i rodiče, takže doufáme, že si tento den všichni užili. Na závěr 
bylo opékání buřtů 
a někteří se koupali 
v místní požární ná-
drži. Zároveň chce-
me všem, kteří tuto 
akci organizovali 
a pomáhali s přípra-
vami moc a moc po-
děkovat. Plánované 
akce: V obci bude 
provedena instala-
ce nového obecního 
rozhlasu a dále bu-
dou instalovány radary na měření rychlosti. Na tyto akce byla po-
skytnuta dotace z POV Jih. kraje – částka na rozhlas 120 000 Kč a na 
radary 90 000 Kč. Dále budou pokračovat stavební práce na stodole 
na parcele č.12, ve které se plánují úložné prostory na hospodář-
skou techniku a jiné.

Marešová 

Obec Velká Turná
V letošním roce čeká naši obec 

několik důležitých stavebních akcí. 
První z nich, prodloužení obecního 
vodovodu na parcely, kde by měla 
pokračovat výstavba nových domů, 

je již téměř dokončena. Následovat 
bude oprava požární zbrojnice, poté 

rekonstrukce střechy na sále bývalé 
hospody č.p. 6 a do zimy by 
ještě měl být položen nový 
asfaltobetonový povrch na 
části místní komunikace 
k Milavům.

Půl roku se obecnímu úřadu 
nedařilo najít provozovatele 
Hospody Na Rozhrání 
a veškeré společenské dění 
v obci tím bylo poznamenáno. 
Od 1. května má místní 
hospůdka konečně novou paní hostinskou a všichni věříme, že se 
opět stane příjemným místem setkávání a zábavy.

ATC Milavy
Od časného jara probíhaly v rekreační oblasti Milavy přípravy 

na hlavní turistickou sezónu. Po zimní odstávce bylo nutné uvést 
do provozu ČOV, vyčistit studny a nechat laboratorně zkontrolovat 
nezávadnost vody, zajistit revize elektroinstalací i el. přípojek 
pro karavany, posekat a upravit všechny zelené plochy a přivézt 
a rozmístit mobiliář, který byl přes zimu uskladněn v budově bývalé 
školy v obci. V letošní sezóně byl zaveden počítačový program pro 
evidenci návštěvníků ATC Milavy. Za květen a červen se v kempu 
ubytovalo 204 rekreantů.

SaK Turná z.s.
Oslava MDD

V neděli 2.6. 2019 uspořádali členové SaKu netradiční oslavu 
MDD. Všechny děti se sešly na zastávce Českých drah ve Velké Turné 
a vlakem ve 13:29 společně odjely do Sedlice.  Už jenom jízda vlakem 
byla pro mnohé z nich neobvyklým zážitkem. V místním kině shlédly 
animovaný film ,,Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět“, na náměstí 
T. G. Masaryka se občerstvily výbornou zmrzlinou a zacvičily si 
na venkovním sportovním nářadí v parku.  Poté se všichni vrátili 
blatenským motoráčkem domů.

Pouťová zábava
Pro dospělé obyvatele obce uspořádali členové spolku v sobotu 

29. 6. 2019 pouťovou zábavu. Snad vysoké letní teploty způsobily, 
že sál Hospody Na Rozhrání zůstal z poloviny prázdný. Kapela Avalon 
večer zahájila sérií pomalých skladeb, aby se tanečníci neunavili 
moc brzo a parket se rychle zaplnil. Všichni se dobře bavili, a tak 
se i zklamání pořadatelů z malé účasti brzy rozplynulo. Ráno byli 
nemile překvapeni řidiči, kteří jeli po místní komunikaci Velká Turná 
– Milavy. Všechny dopravní značky byly vylámané. Podezření padlo 
na milavské návštěvníky zábavy, ale policie ČR nenašla žádné svědky 
výtržnosti, takže nemohla nikomu nic dokázat.

Ivana Mrázková, místostarostka obce

Návštěva kina v Sedlici

Prodloužení obecního vodovodu

Rajčatům se letos 
nedaří 

Divadelní soubor Čelakovský ze 
Strakonic přestěhoval v pátek 10. květ-

na 2019 na pódium Zábořské hospůdky 
kulisy pro komedii Johna Patricka v obsa-

zení mírně genderově nevyváženém, pro tři 
muže a čtyři ženy. S úžasným nasazením i v té 

nejmenší roli zavedli herci více než 50 přítomných diváků do zapadlé 
osady Bobří Varta v severoamerickém státě Vermont, v podstatě mimo 
civilizaci. 

     Populární a úspěšná televizní herečka Myra Marlowe předpokládala, 
že zde v klidu a hlavně inkognito sepíše své vzpomínky. Aby uhájila své 
soukromí byla v podstatě donucena okolnostmi (neodbytnými vtíravými 
starousedlíky) rozehrát rafinovanou fintu s převleky ve falešnou 
postiženou sestru, která každou návštěvu odradí. Situace vygraduje, 
když se jeden ze svérázných domorodců do fiktivní zlé sestry zamiluje. 
Myra převlek zakope na zahradu, ale díky vydedukovaným svědectvím 
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(neodbytných vtíravých starousedlíků) to vypadá, že bude šerifem 
obviněna z vraždy neexistující bláznivé sestry. Musí tedy svoji skutečnou 
identitu odkrýt, a jak už to v životě chodí, pravda vyjde najevo. 

Na scéně se kromě vtipných replik, neočekávaných zápletek 
a afektovaných výjevů představilo i jedno opravdové rajče – zdá se, že se 
rajčatům opravdu letos zatím nedaří, ale že se vydařil páteční divadelní 
večer, to rozesmátí diváci tvrdit mohou!

Text a foto Jitka Říhová 

Varhanní koncert v Záboří
V rámci Českého varhanního festivalu se konal i v zábořském 

kostele sv.Petra a Pavla v neděli 9.června varhanní koncert. Cílem 
Českého varhanního festivalu je pořádání koncertů v různých 
městech a obcích naší země, bez ohledu na jejich velikost a region. 
Jediným kritériem je propagace historických varhan a takové 
barokní, loni zrestaurované varhany se nachází právě v zábořském 
kostele. 

Spolu s varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou 
vystoupila sopranistka Gabriela Eibenová. Tato absolventka 
Pražské konzervatoře se zaměřila především na koncertní 
činnost a interpretaci staré hudby. Koncertuje na významných 
mezinárodních hudebních festivalech, zpívala téměř v celé Evropě, 
v Izraeli i Japonsku. 

C h a r i s m a t i c k ý 
varhaník Adam Vik-
tora vystupuje na 
hudebních festiva-
lech po celé Evropě, 
působí jako poradce 
v odborných komi-
sích při restaurování 
významných histo-
rických varhan. Je 
zakladatelem a umě-
leckým ředitelem 
Českého varhanního 
festivalu a vyučuje 
varhanní hru na Kon-
zervatoři v Plzni. Po 
koncertě pozval pan 
varhaník přítomné 
na kůr do blízkosti 
varhan a seznámil 
nás s jejich částmi, 
vysvětlil, jak vzniká 

tón v píšťalách a jaké nástroje z nich můžeme slyšet. Odpovídal 
na dotazy a dokonce dovolil nejmladšímu účastníku koncertu si na 
varhany zahrát. 

Souznění varhanních tónů s nádherným hlasem sopranistky za 
přispění vynikající akustiky v kostele, to vše působilo jako pohlazení 
na duši a zanechalo v přítomných hluboký zážitek.

Jaroslava Vodičková, Záboří
Zdroj: program koncertu

Loučení se ZŠ a MŠ 
na Obecním úřadě v Záboří

Jako každým rokem tak i letos proběhlo v pátek, 28.6.2019 na 
Obecním úřadě v Záboří dvojí loučení. I když se říká, že když něco 
končí, něco krásnějšího začíná, každé loučení je těžké.

Žáci zábořské mateřinky se loučili se svojí školkou. Do první 
třídy budou chodit hned do vedlejší budovy, tak to pro ně nebude 
až tak velká změna. Přišli se svojí paní učitelkou natěšení, usměvaví 
a plni očekávání. Paní starostka je přivítala a lehce s nimi navázala 
komunikaci přes otázky a hádanky. Než stačila hádanku přečíst, 
děti už věděly, o co jde. Valentin, Emilka, Kristinka, Anežka, 
Kačka, Honzík, Theodor, Lucka i Matěj byli velice šikovní a jejich 
paní učitelka na ně byla právem hrdá. Byli odměněni dárečky 
a občerstvením a způsobně odešli zpátky do školky.

Vystřídali je deváťáci, kteří přišli převzít poslední vysvědčení ze 
základní školy. Přišli svátečně oblečení, kluci v oblecích, dívky ve 
společenských šatech a moc jim to všem slušelo. Pro ně bylo loučení 
už mnohem těžší. Po prázdninách se rozejdou a kdoví, kdy se v této 
sestavě zase sejdou. Vojtěch Dráb, Jan Dušek, Pavla Holečková, 
Dominik Majer, Adéla Kohoušková, Kryštof Kohout, Kristýna 
Lávičková, Aneta Třeštíková vyslechli nejdříve slovo paní starostky, 
potom k nim promluvil pan ředitel školy a nejdojemnější projev 
měla jejich třídní učitelka. Jak se zmínila, měla je jen jeden rok, ale 
to neznamená, že by se jí nezapsali do paměti méně intenzivním 
způsobem, právě naopak. Cituji:“-minimálně jste jediní, kteří mě 
dokázali svými řečmi tak vytočit, že jsem uprostřed hodiny musela 
na chvíli odejít dřív, než vás jednoho po druhém roztrhnu na dva 
kusy. Jen mírná převaha klučičího elementu ve vaší partě dokáže 
trochu omluvit to množství rozbitých předmětů a nepořádek, který 
nás celý rok provázel. Ale ono naštěstí ve vzpomínkách převáží to 
hezké. Musím vám poděkovat hlavně za to, s jak úžasným nadšením 
a zodpovědností jste se ujali organizace letošních školních akcí pro 
mladší spolužáky a výlet s vámi byl ten nejpohodovější, co jsem 
zatím zažila. Tam jste ukázali, že jste lidi do nepohody, pracovití, 
spolehliví a tolerantní…. konec citátu“. Dále jim připomněla, že 
je čekají velké změny a všechno už bude záviset jen na nich a že 
člověk nedostane vždycky hned to co chce. Závěrem jim popřála 
hodně štěstí do dalšího života. 

Následovalo slavnostní předání vysvědčení a dárků, nechyběl 
ani slavnostní přípitek a občerstvení. Popřejme všem budoucím 
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prvňáčkům, všem vycházejícím a všem ostatním žákům hlavně 
krásné pohodové prázdniny plné sluníčka, koupání a prázdninových 
aktivit bez úrazů a kalamit.

Jaroslava Vodičková, Záboří    

Pouťové posezení 
pod lípou v Záboří

V sobotu, 29.června 2019 odpoledne se konalo v Záboří pouťové 
posezení pod lípou na dvoře obecního úřadu. Je to již tradiční 
každoroční setkání nejen zábořských občanů, ale i mimozábořských. 
První, co návštěvníkům padlo do oka při vstupu na dvůr obecního 
úřadu byla zrenovovaná budova bývalé ubytovny, kde bude zázemí 
pro pořádání různých akcí.

Obecní úřad opět připravil u příležitosti zábořské poutě bohatý 
program. Paní starostka přivítala přítomné a seznámila nás 
s programem.

Jako první na-
stoupily děti ze zá-
bořské mateřinky 
a s radostí v bílém 
oblečení předvedly 
své vystoupení. Je-
jich starší kamarádi 
ze základky se blýskli 
jak sportovními, tak 
i tanečními výstupy. 
K pouti patří lido-
vé písně a ty jsme 
uslyšeli v podání 
pěveckého souboru Babského sboru z Poříčí. Mezitím se připra-
vovalo akrobatické vystoupení na šálách, které rovněž sklidilo vel-
ký potlesk. Kdo chtěl, mohl si tuto akrobacii za odborného dozoru 
vyzkoušet. Zájemců z řad malých i velkých bylo dost, a tak měla 
instruktorka plné ruce práce a fronta se nezmenšovala. Následova-
lo vystoupení dudáckého souboru The Rebel Pipers, skotské dudy. 
Je to český soubor, hrající na skotské dudy skotskou hudbu. Jsou 
nejzkušenějším a nejkompletněji nástrojově obsazeným tradičním 
skotským bandem na území ČR. Většina členů souboru se účast-
ní každoročně certifikovaných kurzů hry na skotské dudy a bubny 
v prestižních školách ve skotském Glasgow pod vedením armád-
ních a civilních dudáků. Dalším vystoupením byla bubenická show. 
Na podium nastoupili Wild Sticks. Soubor je složen z profesionál-
ních bubeníků-studentů Jihočeské konzervatoře a mladých bube-
níků z Českých Budějovic a okolí. Vystupují po celé ČR na vlastních 
koncertech, maturitních plesech, firemních akcích, hudebních fes-
tivalech a školních výchovných koncertech. Hrají známé i autorské 
skladby a u nás předvedli i originální popelnicovou show. Rozhod-
ně bych nechtěla bydlet tam, kde tito mládenci zkouší, nadělali 
hodně rámusu, ale přesto se moc líbili a mnoho návštěvníků bylo 

z jejich vystoupení nadšeno. Dále znovu vystoupili ve druhém blo-
ku The Rebel Pipers tentokrát s chodskými skladbami a odpolední 
program uzavírala místní hudební skupina Squadra. Je dobré, že 
v Záboří tato skupina vznikla a že se na místních akcích prezentuje. 
Škoda jen, že jim tentokrát chyběla zpěvačka. Večer potom hrála 
k poslechu i tanci hudební skupina Talisman. Pouťový program byl 
bohatý a každý si jistě přišel na své.

V přízemí budovy obecního úřadu byla otevřena Síň tradic 
místního hasičského sboru, která letos slaví 15 let své existence. 
Zájemci si zde mohli prohlédnout staré i nové kroniky sboru, 
spoustu diplomů a fotografií z akcí SDH. Nutno ještě zmínit, že 
po celou dobu fungovala „občerstvovna“, kde byly k dostání alko 
i nealko nápoje, párky, klobásy a maso na grilu. Všem organizátorům 
patří velký dík za krásné pouťové odpoledne.

Jaroslava Vodičková, Záboří

Síň tradic SDH Záboří
Sbor dobrovolných hasičů v Záboří byl založen v roce 1888. Od chvíle, 

kdy venkovský kantor ze Záboří – řídící učitel pan Ignác Houra přivedl 
svým nadšením několik nejpokrokovějších spoluobčanů na myšlenku 
založit v obci spolek, který by v čase živelných pohrom, zejména požárů, 
dovedl čelit nebezpečí, uplynulo 131 let – 130. výročí SDH oslavilo 
v květnu loňského roku a při této příležitosti byla opět obnovena 
slavnostní Síň tradic v přízemí budovy Obecního úřadu v Záboří. 

S nápadem shromáždit k nahlédnutí archivní spolkové dokumenty, 
jednatelské knihy, účetní záznamy, dobové i současné fotografie, 
a vystavit k prohlídce i poháry, diplomy, uniformy či dochované hasičské 
atributy,  přišel před 15 lety pan Josef Slanec, tehdejší starosta SDH. 
Ve spolupráci s kronikářem obce, panem Jaroslavem Vorbou, již 
v roce 2004 zpracovali obsáhlý základ stálé vzpomínkové výstavy. Jako 
vhodné zázemí se nabízela místnost původního skladiště pod vstupním 
schodištěm obecního úřadu. Nezbytné zednické opravy vlhkého zdiva 
provedl tehdy pan Jaroslav Adámek, dřevěné police vyrobil Petr Majer. 
Své místo zde našla i „pamětní skříň“ na historické uniformy a archiválie, 
ale třeba i vyřazený stojan na časopisy (z místního obchodu), kde jsou 
vyrovnány různé hasičské brožury, časopisy, diplomy či duplicitní 
fota ze soutěží. Originály fotografií s popisky byly chronologicky dle 
data pořízení umístěny na nástěnky, na police byly seřazeny soutěžní 
poháry, pamětní sklenice i hrnky, kolem rozvěšeny zarámované diplomy 
a čestná uznání, naaranžovány hasičské sekerky, vlajky, ale třeba i sbírka 
pracovních čepic – pilotek. Své čestné místo si našel také historický 
hasičský žebřík, zachráněný z původní hasičské zbrojnice „U Louže“. 

Bohužel, časem fotografie vzaly za své, bylo nutné doplnit do výstavy 
nové exponáty a provést jistou reorganizaci, tak aby místnost měla 
svoji vážnost a nestala se zase jen skladištěm. Úprav se opět ujal Josef 
Slanec s Jaroslavem Vorbou. Ve spolupráci s Josefem Vydrou, Věrou 
Češkovou a Martinou Petráškovou se podařilo obnovit fotografickou 
chronologii. Nyní jsou již vystaveny zalaminované kopie s popisky, 
originály jsou uloženy bezpečně a přehledně ve fotoalbumech, které 
zahrnují fotodokumentaci od roku 1914 do roku 1988, tj. do 100. výročí. 
Další samostatné albumy eviduje SDH pro 110., 120., 125. a 130. výročí 
včetně vydaných brožur a pamětních listů i odznaků. 

O letošní pouti si připomeneme patnáctiletou existenci této zcela 
ojedinělé stálé výstavy SDH v Záboří, zájemci o prohlídku mohou 
navštívit Síň tradic v rámci pouťových oslav Pod Lípou, případně si 
domluvit kdykoliv jiný termín prostřednictvím OÚ (u pí. Krejčové).   
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Nahlédnout do historie spolku, který za 130 let neztratil svůj smysl, 
plní své poslání a stále disponuje širokou členskou základnou, je nám 
umožněno jen díky systematickému, pečlivému, zodpovědnému a jistě 
i mírně zvídavému přístupu těch, kteří Síň tradic v úctě k předkům 
založili a pokračují v prezentaci spolkové činnosti v Záboří. Jen díky nim 
si vzpomínky v datech zachovali tváře našich dědů….

Text a foto Jitka Říhová

Barevný den
Ten, kdo zavítal do naší školy na návštěvu 24. 5., určitě neměl 

problém poznat, kdo s kým chodí do stejné třídy. Všichni prvňáci měli 
trička, kraťasy i ponožky v červené barvě, druháci a třeťáci v modré, 

čtvrťáci a páťáci v zelené. Právě totiž probíhal tzv. Barevný den. Děti si 
předem vylosovaly, která barva připadne právě jejich třídě. Někteří to 
vzali opravdu zodpovědně, takže nejen že přišli oblečení např. v růžové 
od hlavy až po paty, ale dokonce si obarvili i vlasy, kluci se dozdobili 
květinovými čelenkami. 

Deváťáci, kteří celou akci zorganizovali, pak sečetli body a na 
školním hřišti slavnostně vyhlásili vítěze. Tím se stala třída paní učitelky 
Jirouškové.

Text Kristýna Lávičková, foto Šárka Kučerová

Exotická 
zvířátka 
ve škole

V pátek 10. června k nám 
do školy zavítala zajímavá 
návštěva - p. Polanová 
z Třebohostic nám přivezla 
ukázat své netradiční 
domácí mazlíčky. Z reakcí 
dětí posuďte sami, jak se 
celá akce vydařila:

• Líbila se mi všechna zvířátka, papoušek i agamy. Nevěděla jsem, 
že papoušci mají uši a že agamám na sluníčku zčerná kůže. 
Papoušci mají hezký jazyk.

Veronika Bigasová
• Moc se mi líbila přednáška venku. Agamy jsme si mohli pochovat 

a nakrmit je červy. Agamy mají pod pusou hebkou kůži a papoušek  
byl dobře maskovaný.

Magda Kučerová 
• Líbil se mi papoušek, jak chtěl pít vodu ze skleničky. Vzala jsem do 

ruky i červa a krmila agamu. Papoušek mi sednul na hlavu. Moc mě  
to bavilo.

Violeta Volšičková
• Mně se líbilo úplně všechno: agamy i papoušek. Papoušek uměl 

sedat na ruku. Ta paní byla moc hodná a usměvavá. Chci, aby přišla  
znovu.

Adéla Toráčová
• Líbil se mi papoušek, protože má barevné peří, malý zobáček a jazyk 

ve tvaru kuličky. Ouška nejsou vůbec vidět, má je zakryté peřím.  
Moc se mi to líbilo.

Gabriela Kotmelová
• Papoušek mi sednul na ruku, někomu i na hlavu. Má uši jako díry do 

kůže. Jazyk jako kuličku. Bylo to legrační a zábavné.
Šimon Stejskal 

Text a foto Šárka Kučerová

Pasování na čtenáře
18. června 2019 proběhl v naší první třídě již třetí ročník pasování 

na čtenáře. Všechny přítomné přivítal pan ředitel Gutwirth a slavnost 
mohla začít.

Prvňáčci předvedli, jak umí dobře číst, a přednášeli básně o oblíbených 
písmenkách. Zpestřením 
byla písnička a rýmované 
hádanky o zvířátkách. Děti 
byly odměňované potleskem 
starších kamarádů a četných 
členů rodiny.

Na závěr slavnosti každý 
prvňáček obdržel knihu, 
pamětní list a byl mečem pa-
sován do cechu čtenářského. 
Sladkou tečku udělal přípitek 
a zmrzlina. 

Tak ať, děti, žijete tolik 
životů, kolik přečtete knih!

Text Dana Stejskalová, foto Lenka Říská

Výlet do Prahy
V pondělí 27. května jsme vyrazili celý první stupeň společně se 

školkou do Prahy, kde jsme navštívili zoo a svezli se parníkem po 
řece Vltavě. Nejprve naše kroky směřovaly do zoo, ze které jsme 
byli všichni nadšení, protože jsme viděli spoustu druhů zvířat. Moc 
se nám líbil výběh slonů, žiraf, opic, ledních medvědů a lachtanů. 
Pro mnohé z nás bylo také obrovským zážitkem svezení se lanovkou 
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Naše studánky
     Knižní klub v edici Universum vydal v r. 2019 publikaci Naše 
studánky, autor Petr Kovařík, 280 stran, 399 Kč, bohatě doplněno 
fotografiemi autora.
     Díky Mladým ochráncům přírody běží už jedenáctým rokem Národní 
registr pramenů a studánek, v roce 2015 vytvořil aplikaci eStudánky 
Tomáš Klecandr.  Vodní zdroje jsou rozlišovány na studánky, prameny, 
studny, prameniště a jiné vodní zdroje. Autor Kovařík přidává ještě 
poznámku hydrogeologickou, ve které rozlišuje vodu na vadózní, 
juvenilní, puklinovou, minerální vody, krasové, pokud jde o studny 
tak vodu artéskou, zkrátka „prameny“ všeho druhu. Nikde sice 
nenajdeme zmínku o vodě tisícileté, ale to nic nemění na tom, že 
autor uvedl čtenáře velmi zasvěceně do světa studánek a nezůstal 
jenom u pověstí, legend či místopisu, jak je uvedeno v podtitulu.
     Právě i díky Mladým ochráncům přírody se obliba přirozených 
zdrojů podzemních vod znovu vrací, svou roli sehrává i změna 
klimatu, zejména suchý rok 2018, ale i rok letošní, který svými 

z horní do spodní části zoo. Poté jsme se vydali z Císařského ostrova 
parníkem na Rašínovo nábřeží a během plavby po Vltavě jsme viděli 
například Tančící dům, Národní divadlo, Karlův most a Pražský hrad. 

Už se moc těšíme na další výlet!
Text a foto Lenka Říská

Úspěch žákyň ve výtvarné soutěži
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže s názvem „Požární 

ochrana očima dětí“, která je každoročně pořádána Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Různorodými technikami se malí umělci 
pokusili ztvárnit vypjaté okamžiky hasičských zásahů. Jejich snaha 
byla odměněna prvním místem, které obsadila Adéla Kohoušková 
(9. třída), a místem druhým, na kterém se umístila Alena Hájková 
(5. třída). Oběma děvčatům patří gratulace a poděkování za vzornou 
reprezentaci školy. Výherkyně se mohou těšit na slavnostní předání 
cen a prohlídku hasičské stanice ve Strakonicích. 

Mgr. Andrea Čížková

Konec roku – čas výletů
Přiblížil se konec školního roku, tedy i období školních výletů. Na 

konci května se na svůj výlet vypravila osmá třída, a to do Laser Arény 
v Písku. A přijeli nadšení - včetně paní učitelky Macháčkové, která si 
tuto hru vyzkoušela poprvé v životě. 

Začátkem června devátá třída vyrazila s paní učitelkou Kučerovou 
na dvoudenní cyklistický výlet do Střelských Hoštic. Spaní ve stanech, 
koupání v řece, vaření guláše v kotlíku, dobrá nálada a nádherné 
počasí. Co víc si přát. Snad jen, aby měl den více hodin, aby výlet trval 
déle. Protože je to ten poslední „základkový“, na který se většinou 
nejvíc vzpomíná.

Ve stejném týdnu odjela na třídní výlet také šestá třída, a to 
na Zlatou Studnu. Většina žáků si nedovedla ubytování v jediné 
dochované chalupě ze zaniklé osady Zlatá Studna představit. Zpočátku 
bylo vidět velké zklamání nejen žáků, kteří se nechtěli smířit s tím, 

že nebudou spát v hotelu s veškerými moderními technologiemi 
dnešní doby, ale i učitelů, kteří neočekávali tak záporné reakce svých 
svěřenců. Ale po procházce šumavskými hvozdy se situace uklidnila 
a druhý den se mohlo vyrazit za sovami na Borovou Ladu. Všem 
žákům patří veliká pochvala za „našlapané“ kilometry, ten den jich 
nebylo zrovna málo.  Žijeme v uspěchané době, tady na Šumavě se 
naštěstí čas aspoň trochu zpomalil.

Sedmé třídě zajistila paní učitelka Dubědová únikovou hru v Plzni. 
2. a 3. třída se s paní učitelkou Jirouškovou vyrazila na kolech do 
Sedlice na zmrzlinu a na pěší výlet do Blatné.

Nejvíce akční byla asi paní učitelka Šmídová. Ta se svými žáky 
4. a 5.  třídy za asistence žáků z 8. a 9. třídy připravila dvoudenní 
stanování v středověkém duchu.

Letošní výlety ale určitě pro nikoho ještě nekončí, protože 
prázdniny jsou tu! Přeji tímto všem našim žákům a jejich rodičům 
krásně prožité léto!

Text Kateřina Srbová, foto Šárka Kučerová
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Kachna Josefína 
z Hajan
U potoka kdysi z jara
káčátko se narodilo,
rostlo, stárlo, učilo se,
až se v kachnu proměnilo.

Za kapličkou v Hajanech
se naše kachna usadila,
co všechno se ve vsi děje
denně pilně studovala.

Auta, kola i traktory
to ji v klidu nechávalo,
zato když šly kolem slečny,
kachně srdce poskočilo.

Slečny měly krásné vlasy.
Jedna černé, druhá rudé,
rozhodla se Josefína
kadeřnice že z ní bude.

„Nejslavnější kadeřnicí
 v celém světě chci se stát.
Slečnám vlásky, kachnám pírka,
to vše budu zkrášlovat.“

A tak aby nejslavnější 
kadeřnicí mohla být,
musela se Josefína
do světa hned vypravit.

Z Hajan vyšla směrem Blatná
a vzala to přes Škalí,
vtom u obchůdku mámy Kudly
vajíčko se kutálí.

Z vajíčka se k nohám kachně
malý Mudla vyklubal,
nešťastný a opuštěný,
vždyť orel tátu s mámou vzal.

Josefína Mudlu zvedla,
pod křídly ho zahřála,
místo Kudly Mudlíkovi
maminku hned dělala.

A tak hodná Josefína
do světa už nespěchá,
o dráčka Mudlu postará se,
vždyť ona dobré srdce má.

V domku Kudly Josefína
do postýlky Mudlu dala,
jenom s jídlem pro hošíčka
kachna trochu starost měla.

Mudla jako správný dráček
jedl a pil vše co bylo,
a tak rostl, rychle sílil,
díky kachně to tak bylo.

A co Rudla s mámou Kudlou?
Stále orlem vězněni jsou.
O synáčka strachují se
domů za ním jít nemohou.

Jestli se dráček Mudla ještě 
někdy s rodiči setká a jestli máma 
Kudla bude opět péct výborné 
kamenné pečenáčky si řekneme 
příště. Zatím ale musíme Josefíně 
poděkovat, že se o Mudlu tak 
dobře stará. Hezký den, děti. 

Miluše Kordulová

PŘEDŠKOLÁČEK
Tento školní rok jsme se scházeli v klubovně KCAŽ v Blatné –Eliš-

ka Ďurianová, Anička Fořtová, Vojtík Hlaváč, Jiřík Linhart, Honzík 
Mikeš, Sárinka Sýbková; a Štěpánka Havličková s Mirečkem Brabcem 
za námi dojížděli z Březnice. 

Seznámili jsme se s velkými písmeny naší abecedy, rozšířili si svou 
matematickou představivost, zvládli grafomotorické cviky, hráli jsme 
loutkové divadlo; ale hlavně – učili jsme se plnit určité povinnosti. 

Dostávali jsme domácí úkoly! Zpočátku nám pomáhali rodiče, 
ale později jsme dokázali pracovat samostatně. Zvládli jsme některé 
školní návyky potřebné pro úspěšný vstup do 1.třídy.
Takže, hurá prázdniny, pak už jen směle do školy! J   

Mgr. Petra Tuháčková 

čtyřicetistupňovými teplotami ukázal, že není radno zapomínat, že 
přírodu je třeba ochraňovat, a to ve všech směrech. Autor v úvodu 
píše, že „…každý si může vyhledat zázračné studánky a prameny ve 
svém okolí“, přičemž zázračnými studánkami nenaznačuje jenom, 
že některým pramenům byla přisuzována moc kouzelná a zázračná, 
ale sám připomíná, že vodu můžeme považovat za skutečný zázrak, 
protože právě ona „je dárcem a udržovatelem života“.
     V knize najdeme bezpočet legend a pověstí, které se k pramenům 
váží, a rozlišit hranici mezi historickou pověstí a legendou vůbec 
není jednoduché. Z textu vyzařuje badatelská poctivost, která 
zároveň naznačuje, že si autor uvědomoval, jak těžký úkol si stanovil.  
(Dokladem této poctivosti ať už citacemi z kronik, nebo uváděné 
načtené literatury, je to, že autor nezapomněl zmínit i Jindřicha Šimona 
Baara). Stejně tak těžké by asi bylo, kdyby se někdo pokusil zmapovat 
studánky „vojtěšky“ vzniklé skutečným autentickým působením sv. 
Vojtěcha, a pak těmi, které jsou jen na jeho počest pojmenovány. 
     V knize nelze najít studánku Kloubovku u Kotouně, ani mohutný 
pramen v Lysolajích s Pannou Marií Bolestnou, ale to nic nemění 
na tom, že autor odvedl precizní práci a upozornil na životodárné 
prameny, kterých si mohdy nevážíme. Potěšením je, že lidé se o tyto 
prameny začínají starat z vlastní iniciativy a může dojít i k novým 
objevům (např. autentická studánka Vojtěška v Bělčicích u Blatné).

Alena Svozilová
Nej ...

•	 nejsevernější zdroj 12682 (Libušina studánka )
•	 nejvýchodnější zdroj 12703 (pramen Jordán)
•	 nejjižnější zdroj 3677 (Pod Sepplberg)
•	 nejzápadnější zdroj 1588 (Trojmezná)
•	 nejvýše položený zdroj 5818 (pramen Pramenného potoka)
•	 nejníže položený zdroj 2784 (U Suché Kamenice)
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PRONÁJEM OBECNÍ 
HOSPODY V CHLUMU 

   U BLATNÉ    
 Zahájení pronájmu možné IHNED 

 Veškeré provozní náklady ZDARMA 

 Bližší info pro zájemce a sjednání 
prohlídky prostor je možné na 
obecním úřadě obce Chlum, 
popřípadě u starosty obce na 
telefonním čísle +420 725 035 423 


