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Slovo na úvod

Představujeme naše o
bc

e

Obec Záboří leží necelých 8 km jižně od města Blatná, 
nachází se v nadmořské výšce 555 m n. m., je obklopena 

hlubokými lesy, z čehož je možné určit, že původ názvu 
obce je odvozen z místa jejího založení, tedy za bory. 
Vzhledem k archeologickým nálezům a ověřeným 
principům prvního osídlení Blatenska lze předpokládat 
založení osady Záboří již koncem 7. století př. n. l., avšak 
první písemná zmínka pochází z roku 1198, kdy je osada 

Záboří předmětem darovací listiny Přemysla Otakara 
I., a to klášteru dominikánek při kostele sv. Jiří na Hradě 

pražském. Spolu se Zábořím byly darovány, a tedy i zmiňovány, 
další osady z okolí, např.  Pole, Lažánky, Bratronice. V roce 1228 Záboří již prokazatelně 
patří klášteru sv. Jiří, který celý majetek v roce 1305 prodal jistému Koldovi „pro přílišnou 
vzdálenost od kláštera“. Přitom přes osadu Záboří již v 10.–11. století vedla tzv. Březnická 
stezka zvaná „Vintířova“, a to z Dobré vody na Šumavě kolem hradu Práchně, podél Otavy 
do Horažďovic, dále tedy přes Záboří k Blatné, kde se křížila s „Vimperskou“ větví Zlaté 
stezky z Prachatic přes Vodňany a Písek na sever k Praze, Vintířova stezka pokračovala 
přes Březnici rovněž ku Praze.

Z konce 13. století pochází zemanská tvrz (podle 
některých historických pramenů mohla být založena 
již v 9. až 11. století), zde sídlili mnozí vladykové 
Záborští. V roce 1361 to byl jistý Mladota. Tvrz 
byla kamenná a krytá šindelem jako většina tvrzí 
v okolních osadách v té době. V druhé polovině 
16. století byla radikálně přestavěna a v 18. století 
pak přebudována na sýpku. Dnes opět slouží tato 
nemovitá kulturní památka k bydlení, má opravenu 
fasádu, střechu i interiéry, a na jižním štítu se pyšní 
slunečními hodinami.

Jsou krásná místa na světě. Místa, 
která navštívíme třeba jen jednou za život 
anebo místa, na něž se s pravidelností 
vracíme – je jedno, jestli si zamilujeme 
průzračná moře, tiché hory, písečné 

pouště nebo deštné pralesy. Jsou úžasná místa na zemi, 
jejichž dokonalé fotografie nalistujeme v cestopisných 
knihách nebo na Googlu, třeba jen proto, že sami 
nedokážeme vystoupat na vrcholy osmitisícovek nebo 
nemáme odvahu riskovat život při cestě za polární kruh.  
Každé místo má své kouzlo a každé vnímáme jinak.  Ale 
někdy možná ta obyčejná místa, která jsou nám nejblíže, 
zapomínáme vidět ve své výjimečnosti, ve slunci všedních 
dnů.

Když na jaře slunce ostře a bojovně prodírá své 
paprsky mezi aprílové mraky a hladí první bělostné 
sněženky i hebké kožíšky kočiček jívy při procházce na 
Malou Kuš, to všechny keře kolem cesty kvetou jemnými 
kvítky, co ještě jemněji voní a něžně z nich znějí veselé 
trylky ptáčků stavějících si hnízda, tráva je hebká a pyšní 
se všemi odstíny zelené. A pak v létě? To vroucně slunce 
objímá, pálí, až každý zatouží po kapkách chladivého 
deště. Cestou ke Kříži zlátnou na polích klasy obilí, z luk 
voní seno a Hůrka láká na koupání pod křídly vážek 
s orchestrem žabího kuňkání v rákosí. Až přijde podzim, 
slunce měkce nasvítí ateliér s malířským plátnem listů 
všech barev a na staré cestě do Jindřichovic jsou korálky 
krvavých šípků a trpkých temně modrých trnek tím 
nejkrásnějším šperkem.  Zimu pak provází slunce v nudné 
šedi, za mléčnou mlhou, ale když roztřpytí sněhové vločky 
na ojíněných větvích v malebných meandrech cesty na 
Katovsko nebo rozzáří sklíčka ledu v loužích polní cesty na 
Lažánky, není půvabnějšího království přírody…

Je u nás tak krásně, vydejte se po paprscích cest 
a cestiček… a poznáte zábořské slunce, které vychází 
v ranním oparu od Bratronic a zapadá do večerních 
červánků nad Čečelovicemi. Je to stejné slunce jako všude 
na světě, a přitom kouzlem domova tak jiné…

text: Jitka Říhová, fotografie: Hana Šourková

Záboří z pohledu od Kříže 
(na křižovatce Záboří, Bratronice, Čekanice, Jindřochovice)

Rozhovor s místostarostou Záboří
V čele obce Záboří stojí místostarosta obce Pavel Marek. 
Rádi bychom Vám představili pana místostarostu 
v krátkém rozhovoru.
Od kdy jste zvolen místostarostou obce? 
Místostarostou jsem by zvolen v roce 2018, 
ale v komunální politice se pohybuji již 10 let. 
Už před svým zvolením místostarostou jste byl členem 
ZO?
Ano, byl jsem členem zastupitelstva a předsedou výboru 
od roku 2010.
S jakými představami jste šel do komunálních voleb? 
Jaké jsou slasti a strasti místostarosty obce?
To je dobrá otázka. Do komunálních voleb jsem šel 

s velikou představou někam obec Záboří posunout ve všech směrech.
Funkce, kterou momentálně zastávám, je neustálým bojem. Snažím se, abych se 
zastupiteli pro obec Záboří udělal vše, co se udělat dá. Věřte, není to jednoduché, ale 
dělám to rád. 
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Co se v SOBu peče

Uzávěrka příjmu příspěvků
do květnového vydání

SOBáčku č. 79
je v neděli 9. května 2021.

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

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít

•	 Koncem roku byl úspěšně 
ukončen společný projekt „Zvýšení 
profesionalizace řízení SOB a obcí SOB 

II“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0
010113. Realizace projektu probíhala od 

1. ledna 2019 do 31. prosince 2020. Finanční 
prostředky na tento projekt byly poskytnuty 

z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR. Během těchto dvou let bylo uspořádáno osm 
vzdělávacích akcí pro účetní obcí. Dále byly pro obce vytvořeny Plány 
rozvoje sportu a Akční plány. Pro Svazek obcí Blatenska byly zhotoveny 
nové webové stránky. V průběhu měsíců leden a únor připravily 
pracovnice SOBu závěrečnou žádost o platbu a závěrečnou zprávu 
o realizaci projektu.  

•	 Na základě požadavků obcí byla poskytnuta spolupráce při 
vyplnění žádostí o dotace z Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro 
jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.

•	 V měsíci únoru byl zahájen letní semestr VU3V. Celý tento semestr 
bude probíhat opět distanční formou. Pro první kurz si studentky vybraly 
téma „Mistři evropského barokního malířství“ a přihlásilo se celkem 
17 studentek. Na druhý kurz, pro který bylo vybráno téma: „Pozoruhodný 
svět hub“, se přihlásilo celkem 10 studentek a 1 student.  

•	 Průběžně byla poskytována poradenská činnost dle aktuální 
potřeby starostů případně dalších pracovníků obcí.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Kalendář SOBu na rok 2022 
Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska začínáme jako 

tradičně připravovat stolní kalendář SOBu na rok 2022. Žádáme zástupce 
obcí, spolků a organizátorů sportovních, kulturních a společenských 
akcí, aby nám poskytli podklady pro nový kalendář na rok 2022. 
Prosíme Vás o včasné poskytnutí podkladů a jejich zaslání na e-mailovou 
adresu blatensko@blatensko.eu nebo poštou na adresu Na Tržišti 727, 
388 01 Blatná (případně se na tuto adresu můžete přijít domluvit 
osobně). Svoje podklady prosím zasílejte co možná nejdříve, nejpozději 
do 30. dubna 2021, aby mohl být kalendář včas předán ke zpracování 
a k tisku. Nezapomeňte uvést název akce, datum a místo konání akce, 
případně pořadatele a další podrobnosti. Můžete nám poskytnout 
i fotografie ze života v obcích. Zde uveďte jméno autora a případně 
název fotografie. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.

Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková

Základní informace o projektu CSS 
Realizace projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „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 byla ukončena k 31. prosinci 2019. Od 1. ledna 2020 do 
31. března 2020 běžela tzv. povinná udržitelnost po ukončení projektu. 
Druhé prodloužení projektu probíhalo v době od 1. dubna 2020 do 
31. prosince 2020. Od 1. ledna 2021 do 31. října 2021 probíhá dále tzv. 
povinná udržitelnost po ukončení projektu. Touto povinností se rozumí 
pokračování v aktivitách Centra společných služeb minimálně v rozsahu 
jednoho pracovního úvazku.

Realizační tým CSS Blatensko tvoří:
Dana Vohryzková, tel.: 728 881 358
e-mail: vohryzkova@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

Katalog veřejných služeb je k dispozici na http://www.blatensko.eu/
svazek-obci-blatenska/centra-spolecnych-sluzeb-projekt-smo-cr/ nebo 
k vyzvednutí v tištěné podobě v kanceláři SOB.

Dana Vohryzková
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| U ručního žehlení se připočítává částka 20,- Kč za kus.
| Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

| Dopravu nezajišťujeme.
 | Individuálně může být stanovena cena vyšší např. u nestandardního prádla velkých

rozměrů nebo při silném znečištění.
| Dodací lhůta 5 dní, do dodací lhůty se nezapočítává den příjmu, sobota, neděle 

a svátky.
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1. Kapna.........................................................................................................................................................................................................17,- Kč
2. Prostěradlo.........................................................................................................................................................................................15,- Kč
3. Povlak na polštář.......................................................................................................................................................................10,- Kč
4. Ručník, utěrka.......................................................................................................................................................................................7,- Kč
5. Osuška...........................................................................................................................................................................................................9,- Kč
6. Ubrus............................................................................................................................................................................................................15,- Kč
7. Závěs, záclona.............................................................................................................................................................................21,- Kč
8. Sedák..........................................................................................................................................................................................................10,- Kč
9. Mikina, vesta, košile.................................................................................................................................................................20,- Kč
10. Tričko.......................................................................................................................................................................................................15,- Kč
11. Kalhoty..................................................................................................................................................................................................30,- Kč
12. Zástěra, šaty.................................................................................................................................................................................14,- Kč
13. Ponožky....................................................................................................................................................................................................8,- Kč
14. Plyšové hračky do 30 cm............................................................................................................................................10,- Kč
15. Potah na matrace..............................................................................................................................................................100,- Kč
16. Spacák slabý...............................................................................................................................................................................30,- Kč
      Spacák silný..................................................................................................................................................................................50,- Kč
17. Mikroutěrka..........................................................................................................................................................................................4,- Kč
18. Chňapka.................................................................................................................................................................................................8,- Kč
19. Plášť..........................................................................................................................................................................................................35,- Kč
20. Bunda slabá..................................................................................................................................................................................50,- Kč
      Bunda silná.................................................................................................................................................................................100,- Kč
21. Deka slabá......................................................................................................................................................................................25,- Kč
      Deka střední..................................................................................................................................................................................50,- Kč
      Deka velká.....................................................................................................................................................................70 - 100,- Kč
      Deka ovčí vlna.......................................................................................................................................................................100,- Kč
22. Podložka do postele ovčí vlna...........................................................................................................................50,- Kč
23. Potah sedací souprava.................................................................................................................................................90,- Kč
24. Potah křeslo....................................................................................................................................................................................40,- Kč
25. Polštář malý.....................................................................................................................................................................................30,- Kč
      Polštář velký...................................................................................................................................................................................50,- Kč
26. Potahy auto...................................................................................................................................................................................25,- Kč
27. Sedák zahradní silný malý..........................................................................................................................................25,- Kč
      Sedák zahradní silný velký.........................................................................................................................................50,- Kč
28. MANDLOVÁNÍ vyprané suché prádlo na jednolůžko (kapna, polštář, prostěra-
dlo).........................................................................................................................................................................................................................10,- Kč

Ceník praní a mandlování prádla
platnost od 1. 2. 2021
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Obec Záboří - Pokračování ze str. 1

Až do r. 1622 patřil statek Zábořský s tvrzí ke Kadovu. Pak získal 
Záboří Vojtěch Beneda z Nečtin, který po své smrti odkázal majetek 
manželce Anně Marii, rozené Vratislavová z Mirovic a jejím vnoučatům, 
dětem Mikuláše Alše ze Rzavého. Tento majetek a statek Záboří 
s mlýnem v Kuši, Blatenkou a mlýnem Lhotka byl prodán 19. 5. 1622 
Alši Ferdinandu Vratislavovi z Mitrovic, který koupený statek Zábořský 
i s tvrzí připojil ke Lnářům, k nimž náležel až do r. 1850. 

Dominantou obce Záboří je trojlodní kostel sv. Petra a Pavla na návrší, 
v sousedství tvrze. Původně románský, později gotický kostel, byl zřejmě 
postaven již za doby vlastnictví osady Záboří ženským klášterem sv. Jiří 
na Hradě pražském v první polovině 13. stol. Písemný doklad o existenci 
uvedeného kostela pochází z r. 1305. Raně gotický kostel byl rozšířen 
o boční lodě r. 1607 a nově vybaven mobiliářem v r. 1713. Původní 
samostatná dřevěná zvonice před kostelem po vyhoření někdy koncem 
16. stol. byla znovu postavena, avšak z kamene, spolu s barokní bránou 
vedoucí na původní hřbitov kolem kostela. Tento hřbitov byl uzavřen 
v roce 1873 a v témže roce byl vysvěcen nový, umístěný na konci obce 
směrem k obci Čečelovice.

Je jistě unikátní, že v Záboří byla jedna z prvních škol na Blatensku 
z roku 1636, po jejím vyhoření byla postavena v letech 1859–1861 na 
svahu pod kostelem jiná škola, stavebně rozšířena v r. 1882, nazývaná 
jako stará škola, ve které se vyučovalo do roku 1988. Záboří se řadí 
rovněž v prvenství mezi obce, v nichž byl založen místní dobrovolný 
požární sbor s vedením Josefa Houry, při této dlouholeté tradici je velmi 
činný i v současnosti. V neposledním byla v Záboří jako jedna z prvních 
za Rakouska-Uherska zřízena poštovna v r. 1904, pošta se nacházela ve 
Lnářském hostinci (budova u staré školy) a v roce 1926 byla přestěhována 
do hostince p. Slaniny zvaného „Na Sále“.

Obec Záboří je také právem hrdá na velmi významného rodáka, 
uznávaného politika USA, Adolpha Joachima Sabatha. Na svět 
přišel 4. dubna 1866 v Záboří u Blatné v židovské rodině, jako druhé 
z jedenácti dětí Joachima a Barbary Sabathových. Jeho matka vedla 
malý krámek se smíšeným zbožím a domácnost. Otec byl řezníkem 
a překupníkem jatečných zvířat. Malý Adolph chodil do obecné školy 

Ke kostelu byla v r. 1728 v barokním slohu přistavěna fara z kamene 
krytá šindelem. Od fary nahoru ke kostelu byly zhotoveny kamenné 
schody, a to v roce 1732, rovněž v barokním slohu. Před farou byla 
postavena kaple se sochou Panny Marie Bolestné. Na jejím torzu byl 
v r. 1862 přistavěn do průčelí fary kamenný oltář. 

Kromě památkově chráněného kostela a fary se v obci nachází 
i zajímavá drobná sakrální architektura. V r. 1840 byla na návsi postavena 
kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, z téže doby pochází i kaplička 
sv. Vavřince v blízkosti nového hřbitova. U cesty na Čečelovice po pravé 
straně byla postavena v r. 1707 „morová kaplička“, neboť v té době 
řádil v celé Evropě mor a v Záboří zemřelo 90 obyvatel, kteří zde byli 
pochování na poli. 

Fasády a střechy objektů v areálu kostela byly opraveny v letech 2013 až 2014

Stará škola

Lnářský hostinec

Fara s oltářem
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v Záboří mezi lety 1872–1880. Jako patnáctiletý odcestoval do USA. 
Zpočátku se Adolf živil příležitostnými pracemi, později se prosadil jako 
realitní agent. Z vydělaných peněz postupně uhradil cesty svých rodičů 
a všech deseti sourozenců do USA. Zbylo mu i na další studia na lyceu, 
později i na právech. V roce 1891 dokončil vysokoškolská studia práv 
a počal pracovat jako advokát. V roce 1895 byl jmenován soudcem. 
Funkci zastával až do roku 1906. V roce 1907 byl zvolen do Sněmovny 
reprezentantů (Kongresu) za Demokratickou stranu za pátý okrsek státu 
Illinois. Jako kongresman působil nepřetržitě 23 funkčních období až 
do své smrti 6. listopadu 1952, dva dny po svém dalším znovuzvolení. 
Jako dobře situovaný americký občan, nezapomínal Adolph Joachim 
na svou vlast a rodnou obec, po první světové válce se zasloužil o vznik 
samostatného Československa a např. spolufinancoval v obci výstavbu 
sirotčího domova – Sabathova útulku. V roce 1947 bylo obcí Adolphu 
Joachimu uděleno čestné občanství, slavnostního aktu se zúčastnil 
i zástupce Velvyslanectví USA v Československu.

Po II. světové válce došlo k rozvoji bydlení i dalšího zázemí pro 
obyvatele. Záboří se stalo střediskovou obcí. V šedesátých letech byl 
postaven nový školní pavilon (dnes mateřská škola), požární nádrž 
„Louže“ uprostřed obce a nový kravín rozrůstajícího se JZD směrem 
na Bratronice. V letech sedmdesátých byly vybudovány nové bytovky 
v lokalitě Na Pahorku, zprovozněna nová školní kuchyně a jídelna, byla 
postavena sportovní hala, tenisové kurty, nová pošta, holičství, zdravotní 
středisko, prodejna potravin i restaurace. Místní národní výbor se z fary 
přestěhoval do nové budovy, kterou dodnes sdílí společně s hasiči. 
Nevyhovující stav staré školy vedl v letech osmdesátých ke stavbě 
nové budovy v těsné blízkosti sportovní haly. Vyměřovací práce začaly 
v listopadu 1985 a budova byla slavnostně otevřena 4. listopadu 1988. 
Školní jídelna byla zkolaudována až o tři roky později v květnu 1991. 
Všechny tři budovy byly navzájem propojeny, čímž odpadlo dřívější 
složité přecházení mezi jednotlivými částmi školy. Byly postaveny 
další bytovky Na Fišmarku a u hřbitova. V roce 2001 došlo k postavení 
typizované telekomunikační věže společnosti T-Mobile s vyhlídkovou 
plošinou určenou pro turistickou veřejnost, a to na návrší mezi obcemi 
Záboří a Čečelovice v nadmořské výšce 587 m n. m., z vyhlídkové plošiny 
ve výšce 25 m je možno spatřit vrcholky Brd, některé vrcholky Šumavy, 
ale především půvabnou a rozmanitou krajinu okolí Záboří.

Se začátkem nového tisíciletí byla v obci zahájena stavba plynofikace, 
která začala občanům sloužit v roce 2002. V roce 2005 vzniklo za 
sportovní halou víceúčelové sportovní hřiště, které slouží nejenom 
členům místní TJ, ale také škole. 

Dnes obec Záboří patří počtem 329 obyvatel mezi nevelké obce, která 
ovšem svým obyvatelům zajišťuje dostupné zázemí. Působí zde mateřská 
i základní škola, která poskytuje předškolní vzdělávání a základní vzdělání 
žáků 1. i 2. stupně.  Dopravní obslužnost žáků do školy i pracujícím do 
zaměstnání zajišťuje autobusová doprava s linkami Blatná–Strakonice 
a Blatná–Horažďovice. Základní potraviny a spotřební zboží lze zakoupit 
v místním obchodě provozovaném COOP Sušice, případně v pojízdné 
prodejně masa a uzenin HUGO. O své pacienty pečuje dojíždějící lékař 
pro dospělé, svou pobočku zde má s denním provozem stále Česká 
pošta, po celý pracovní týden je k dispozici rovněž obecní úřad. Sídlí zde 
firma Kovovýroba Slavík. V obci jsou nabízeny i další služby – holičství 
a kadeřnictví, ubytování a restaurace v penzionu Stará škola, provoz 
pohostinství v Zábořské hospůdce. V místním kostele se každou neděli 
dopoledne konají bohoslužby.

Aktivní spolkovou činnost nabízí místní SDH a TJ ZD Záboří. SDH Záboří 
si připomnělo velkou slavností v roce 2018 výročí 130 let od založení 
a v roce 2019 obnovilo slavnostní Síň tradic v budově obecního úřadu, 
kde jsou shromážděny spolkové dokumenty, jednací knihy, dobové 
i současné fotografie, poháry, diplomy či dochované hasičské atributy 
z historie existence spolku. Je jistě zajímavostí, že SDH Záboří s členskou 
základnou 98 členů, má dvě skupiny zásahových družstev JPO III., 
s ohledem na zabezpečení jejich činnosti se v roce 2020 podařilo získat 
finanční podporu na nové hasičské auto i na obnovu vjezdových vrat 
do hasičské zbrojnice. TJ ZD Záboří eviduje 172 členů v osmi oddílech 
– fotbalovém, hokejovém, tenisovém, nohejbalovém a především 
volejbalovém, oddíl mají i stolní tenisté, turisté a ZRTV ženy. Volejbalová 
Zábořská smeč, tenisový Memoriál Miroslava Petráška, Františka Škody 
a Miroslava Augustina nebo třeba Tradiční silvestrovský pochod turistů 
jsou velmi oblíbenými a navštěvovanými sportovními událostmi.

Právě spolky, mimo vlastních soutěží, spolu s obcí spolupořádají 
tradiční kulturní, společenské a sportovní akce v Záboří, mezi které patří 
např. sálová kopaná o pohár starosty, čarodějnice, májka, dětský den, 
pouťové posezení pod lípou, posvícenská zábava, adventní trhy, vánoční 
koncert, ale např. také zajišťují podporu při organizaci a zajištění 
průběhu národních cyklistických a rallye závodů. 

Zázemí společenských a kulturních aktivit poskytuje zejména 
místní kulturní dům, kde je provozována zábořská hospůdka, tedy i ve 
spolupráci s ní. Na sále se konají plesy – rodičovský, sportovní, hasičský 
i dětský maškarní, oslava MDŽ, setkání rodáků, divadelní představení 
pozvaných spolků, hudební zábavy. Provozovatel hospůdky pořádá ale 
třeba i různé zabijačkové hody, rybářské závody, tematické oslavy jako 

Sabathův útulek - nápis je stále viditelný

Záboří v říjnu - foto Hana Šourková

Autobusovou zastávku si vymalovali žáci ZŠ

SÍň tradic SDH Záboří
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Rozhovor s místostarostou Záboří - Pokračování ze str. 1

Jaké problémy Vaší obce Vás nejvíce trápí a jak byste je chtěl řešit? 
Problémů v obci je opravdu hodně, ale asi největší problém je nedokončená 
kanalizační síť, tento problém se v Záboří řeší již několik let. A velký problém 
pro ZŠ a pro obec jako takovou je, že nemáme kde stavět. Do konce 
mého období bych chtěl začít řešit výstavbu nových rodinných domů na 
„Trávníkách“, jedná se o cca 10 parcel. Do budoucna bude problém odpad 
a voda, ale to se týká bohužel celého světa. Kanalizaci a parcely bude řešit 
obec a doufám, že do zdárného konce. Odpad je bohužel o lidech. Když 
bude každý třídit tak, jak má, tak bude obec veselejší. 
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké máte 
dlouhodobé plány? 
V roce 2021 bychom chtěli kompletně opravit hasičskou nádrž „Louži“, 
dokončit rekonstrukci sociálního zařízení ve sportovní hale a provést 
nutné opravy kanalizační sítě. 
Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu umístíme ukazatele rychlosti. 
V tomto roce také chceme koupit zahradní traktor za účelem usnadnění 
úklidu obce. 
Do budoucna bude nutné udělat kompletní kanalizační síť a s umístěním 
elektrické sítě do země také nové veřejné osvětlení obce.
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Do budoucnosti bohužel nevidí nikdo z nás, ale věřím, že Záboří bude 
obec, o které se na Blatensku bude vědět. Určitě bychom si všichni přáli, 
aby zábořská škola fungovala o 150 žácích a tím byl využit areál, který 
nemají mnohá města. Bude také hotová kanalizace a rekonstrukce čističky 
odpadních vod. Věřím, že budou zastavěné parcely a budeme plánovat 
zase něco dál pro rozšíření a zkvalitnění života v naší obci. Bez snů a víry 
nejde bohužel jít dál.
Prozradíte na sebe něco osobního?
Jsem Zábořák, narodil jsem se ve Strakonicích, ale již 37 let jsem v Záboří, 
na Záboří mi strašně moc záleží, mám tady spoustu přátel a nikam se určitě 
odsud nehodlám vzdálit. Pracuji jako informatik na vojenském útvaru ve 
Strakonicích, tak jsem blízko domova. Mezi mé koníčky patří jen fotbal, do 
28 let jsem aktivně hrál za FK Svéradice a TJ Blatná a poté a jsem se dal na 
dráhu fotbalového rozhodčího a tuto funkci dělám dodnes. 
Co Vám udělá radost? A co Vás zaručeně rozčílí?
Radost mi dělá moje rodina, moje žena a další moji nejbližší. Při práci pro 
obec cítím opravdu velkou ztrátu osobního času na úkor rodiny.
Jsem velmi vděčný za toleranci, trpělivost a pomoc mých blízkých. Další 
neodmyslitelnou radostí jsou úspěšně provedené projekty pro obec 
Záboří a potěší i to, když naši snahu někdo kladně ohodnotí. Mám ve vsi 
kamarády, nejsou to zastupitelé, kteří pro obec ochotně pracují a velkou 
radost by mi udělalo, kdybych jejich jména viděl v příštích volbách na 
kandidátce. V minulých volbách počet kandidátů velkou radost nikomu 
neudělal!
Které místo v Jihočeském kraji (mimo Vaši obec) máte rád?
Pro mne je to samozřejmě Šumava, nejvíce asi Modrava, to je místo, 
kam nejčastěji jezdím se svou ženou. Okolí Modravy je kouzelné, jak 
v létě na procházku, tak v zimě na běžky. Tam si to umím užít. Zakončeno 
v modravském pivovaru, jestli mohu doporučit. 
Je možné doplnit i o některé další zajímavosti nad rámec otázek.
Starostování i místostarostování by mělo znamenat hlavně starat se o lidi 
a obec, a to kdykoliv a kdekoliv.
Slyšet od lidí jejich názory a připomínky je totiž velmi důležité a pokud 
není řešení dané situace vhodné, je důležité vysvětlení.
Byl bych rád, kdyby lidé dokázali vidět dál než za plot svého pozemku, 
vnímali i druhé kolem sebe a místo řečí a kritiky
přiložili ruku k dílu.
Především chci všem popřát i v této nelehké době klid a hodně zdraví, 
nešetřeme tím, co nás nic nestojí – to je úsměv a vlídné slovo.
Děkuji.

S pozdravem místostarosta obce Záboří Pavel Marek

na Valentýna či o Velikonocích apod.
V samostatné režii obce je pořádáno slavnostní vítání občánků, 

loučení se žáky 9. tříd ZŠ a předškoláků MŠ či gratulace jubilantům. Obec 
vydává čtvrtletně Zábořský zpravodaj, který přináší občanům nejen 
informace z aktuálního dění v obci, informace z jednání zastupitelstva, 
ale také např. články o historii, o činnosti spolků a úspěších žáků MŠ 
a ZŠ.

V současné době probíhají v obci zejména lokální opravy místních 
komunikací, dožilých částí kanalizace a úpravy veřejného prostranství, 
tj. chodníků, parkovacích stání a zeleně. V roce 2016 bylo provedeno 
kompletní zateplení budov základní školy včetně sportovní haly, nové 
fasády se dočkal objekt místního obchodu i obecního úřadu, v roce 
2019 byla realizována rekonstrukce domu čp. 4 na komunitní centrum. 
Obec provozuje vodárnu, čističku, sběrný dvůr, zajišťuje správu hřbitova, 
pravidelný úklid a údržbu veřejného prostranství, ale např. i krásnou 
květinovou výzdobu v obci. Obecní rozpočet je vyrovnaný, a i díky 
dotacím se daří zlepšovat infrastrukturu obce, vybavení školy, školky či 
techniky SDH.

Na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny 
PČR od roku 2015 užívá obec Záboří znak a vlajku 
dle návrhu Mgr. Vladimíra Červenky v konečném 
grafickém návrhu Mgr. Jiřího Sankota.

Znak
Polcený štít, v pravém zeleném poli kosmo 
postavený stříbrný gotický klíč, šikmo podložený 
vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem, 
levé pole červeno-stříbrně čtvrcené.

Vlajka
List vlajky tvoří dva svislé pruhy. V zeleném 
žerďovém pruhu kosmo bílý gotický klíč zuby 
dolů podložený šikmo bílým vztyčeným mečem 
se žlutým jílcem. Vlající pruh je červeno-bíle 
čtvrcený. Poměr šířky k délce listu vlajky je 2:3.

Výklad
Zelená tinktura symbolizuje krajinu kolem Záboří, které dominuje 
starobylý románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla ve výrazné poloze 
nad obcí. Na jeho zasvěcení odkazují figury klíče a meče. Červeno-stříbrně 
čtvrcený štít byl erbem Oldřicha ze Záboří (1426), prvního šlechtického 
majitele vsi, jehož erb je znám v tinkturách. Dále jsou červená a stříbrná 
rovněž obsaženy ve znaku kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, který je 
vůbec nejstarším známým vlastníkem Záboří (do počátku 14. století) 

i pravděpodobným stavebníkem 
zdejšího kostela.

V roce 2019 byl obecní znak 
přemalován na návesní kapli 
sv. Jana Nepomuckého nad sluneční 
hodiny a vlajka je vyvěšena spolu se 
znakem na budově obecního úřadu. 
Události každého uplynulého roku 
jsou zaznamenány v kronice hasičské, 
školní a samozřejmě obecní. Obec 
však tvoří především lidé, kteří v ní žijí. 
Pro některé je život v Záboří aktivní 
a bohatý, pro jiné poklidný a možná 
nudný. Pro mnohé je domovem, pro 
některé místem, kam se rádi vrací. 
Pozoruhodně zmapovat život v obci se 

Adventní trhy na sále Zábořské hospůdky

Kniha Marie Kůrkové a Jany Říhové

podařilo v knize „Záboří od čísla k číslu aneb vesnička má středisková“, 
vydané v roce 2020.

Okolí Záboří nabízí úžasné vyžití, je obklopeno krásnými hlubokými 
lesy, které jsou jako stvořené pro návštěvu houbařů, nechybí zde 
cyklostezky a turistické trasy mezi rybníky a květnatými loukami, můžete 
se kochat výhledy na Šumavu nebo na Brdy. Nevěříte? Přijďte se na 
vlastní oči přesvědčit, obec Záboří se těší na Vaši návštěvu!

text a fotografie: Jitka Říhová, kronikářka obce
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Informace z regionu
i  Poznejte Blatensko 

– 2. část
Třičtvrtě roku uplynulo od vydání první 
části brožury „Poznejte Blatensko“. 
Brožura doporučovala kratší okružní 

výlety 5–15 km nepříliš vzdálené 
od Blatné tak, aby to bylo v souladu 

s požadavky tehdejší epidemiologické 
situace. Předpokládal jsem, že brzy dojde 

k uvolnění cestování a poklesne zájem o místní turistiku. Proto jsem 
s pokračováním popisu tras po Blatensku vydáním druhé části nespěchal. 
Situace s omezením cestování se však neměnila, ba právě naopak.   
První část popisovala výlety v místech historického Blatenska, tedy 
zhruba v obrysech někdejšího okresu Blatná, který platil do roku 1960. 
Je to oblast, kterou, co se týká rybníků, popisuje trilogie Rybníky na 
Blatensku (Jiří Sekera, Jan Kurz). Tuto oblast jsem měl, coby autor její 
fotografické části, podrobně prochozenu. Je proto nasnadě, proč popis 
tras 1. části byl právě odsud.

Zájem o publikaci byl, ale nechali se slyšet starostové některých 
obcí, které sice spadají do Svazku obcí Blatenska, ale nejsou součástí 
historického Blatenska. Rádi by měli podobnou publikaci, která by 
zahrnovala i jejich oblast. Tato přání a současná, stále se zpřísňující 
hygienická opatření, mne inspirovala k sestavení druhé části brožury. 
Jelikož mi jižní část současného Blatenska nebyla tak důvěrně známa, 
vydal jsem se s manželkou a fotoaparátem na další průzkumy. I zde 
zůstala zachována zásada okružních výletů 5–15 km po převážně 
neznačených nebo zaniklých cestách. Každá trasa je popsána slovem, 
mapou i fotografiemi na dvoustraně tak, aby její sledování v terénu bylo 
co nejpohodlnější. 

Při podrobnějším poznávání 
této oblasti jsme si uvědomovali 
fenomén zániku krásných 
historických cest obložených 
kameny, svezenými našimi 
předky z polí. Je logické, proč 
tyto cesty zanikají – jsou příliš 
úzké pro současnou techniku. 
Proto zůstávají nepoužívány 
a zarůstají trním. Nové „cesty“ 
bývají vyježděny v sousedících 
polích a lukách. Jsou tu i příkladné 
výjimky, jako např. cyklostezka 
mezi Mečichovem a Čečelovicemi. 
Mezi Doubravicí a Milčicemi 
se obnovuje cesta obložená 
„maxikameny“.  Tato cesta, která 
obsahuje i historický kamenný 
můstek přes Brložský potok, již 
byla vymazána z turistické mapy. 
Přesto jde jedna z tras právě po ní. 

Bylo by dobré, kdyby se do toho vložil památkový ústav a některé z cest 
zapsal mezi památkově chráněné nemovitosti a vynaložil prostředky na 
jejich obnovu. Např. jako cyklostezky nebo turisticky značené cesty. 

Při cestách je dobré dívati se kolem sebe, a to nejen k obzoru. To 
si uvědomila manželka, když s pobavením četla název ulice vycházející 
z Mečichova: „Hovínková“. Vtom do toho šlápla…           

Pro konkrétnější představu, kudy Vás brožura provede, uvádím názvy 
kapitol:

• Blatenka – Mračov
• Blatná – buzický dvůr
• Březí – tisovské a újezdecké rybníky
• Čekanice – Milčice
• Hvožďany – Leletice – Tisov
• Jánošík (kámen mezi Blatnou a Tchořovicemi)
• Kadov – Velká Kuš
• Kasejovice – Důl sv. Jakuba – Polánka
• Lažany – Doubravice
• Lnáře – Pole – památníky americké armády      
• Lnáře – Újezd – Kasejovice
• Mečichovské rybníky
• Myštice – Kosatín
• Pacelice – vrch Hradiště
• Radomyšl – Rovná
• Radomyšl – rybníky
• Sedlice – Pilský mlýn
• Uzeničky – Podruhlí – Hostišovice
• Vrbno – Lažánky
• Záboří – Velká Kuš – Čečelovice

Brožura vyjde v dubnu 2021 a bude možné ji zakoupit:
• v internetovém knihkupectví Kanzelsberger: www.dumknihy.cz
• v prodejně Kanzelsberger Blatná
• v infocentru Blatná
• objednat u autora: telefon – 774 401 432, 

e-mail – jan.kurz@tiscali.cz
Příjemné čtení, a ještě příjemnější cestování Vám přeje

Jan Kurz

Cesta mezi Doubravicí a Milčicemi

Pokračování brožury „Poznejte Blatensko“

Gratulace panu Šestákovi 
k životnímu jubileu 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
původně jsem to chtěl z kraje roku vzít hezky od pravěku. Ale jedny 

kulaté narozeniny našeho významného spoluobčana změnily můj 
plán. S tím pra-věkem to ale přeci jen trochu souvisí, jde o věk docela 
úctyhodný. 

Takže Franto, 
sice na to nevypadáš, ale úhrn Tvých let už skoro tři týdny začíná číslicí, 
která, když se položí, znamená nekonečno. Anebo dvě kola, což je Ti 
určitě bližší. 

Přiznávám, že o tom, co jsi dělal první půlstoletí svého života, 
nevím skoro nic. Určitě jsi nezahálel, ale stejně mám pocit, že jsi na 
vyšší rychlost přeřadil až po pádu „železné opony“. Tehdy jsi vyrazil do 
světa, zdolával alpské průsmyky jako na běžícím pásu, vyhrával závody, 
hromadil poháry, medaile a další ocenění. Prostě jsi to začal „rozbalovat“ 
v té fázi života, kdy to mnozí už spíše „balí“. 

Franta a „jeho“ krajina (u Labuťáku)
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Dobře si pamatuji na naše první setkání. Bylo to v létě 2004 v Rožnově 
pod Radhoštěm, v cíli Beskydského cyklomaratonu. Doploužil jsem 
se do cíle právě ve chvíli, kdy se z amplionu ozývalo „vítězem se stává 
František Šesták ze Sedlice u Blatné“ a na stupeň vítězů hbitě vyskočil 
mně neznámý chlapík. Pln obdivu jsem se k Tobě nesměle přihlásil... 

Tou dobou už jsi měl trofejí zřejmě dost, a tak přišly na řadu expedice 
a knihy. Nápad uskutečnit v roce 2005 jízdu „z Čech až na konec světa“ 
po stopách dávné mise krále Jiřího z Poděbrad byl jednoduše geniální. 
A brzy po návratu jsi mě šokoval sdělením, že své 66. narozeniny oslavíš 
cyklistickým přejezdem Route 66 z Los Angeles do Chicaga. Moc jsem 
si to nedovedl představit, ale Ty jsi to prostě udělal; navíc z toho byla 
další pěkná kniha. A následovaly další smělé kousky. V roce 2009 jsi za 
mnou přijel do Švédska a spolu jsme docela svižně absolvovali kultovní 
cyklomaraton, 300 km kolem jezera Vättern. Vypořádal ses hezky i s tou 
„železnou oponou“, prostě jsi ji objel na kole od Baltu až na Jadran. 
Pokračovat v tom výčtu by bylo nošením dříví do lesa – Tvé knihy určitě 
nejen čtenáři Blatenských listů četli a mnozí vyslechli Tvé poutavé 
přednášky.

Na zdraví!

Mezi svými u Battaglii v Bratronicích

Pod Mont Blancem

I když Tě trochu rozhodila autohavárie, nepolevil jsi ani po 
sedmdesátce. S novou kyčlí jsi v roce 2012 vyšlápl na sicilskou Etnu, 
a pár týdnů poté přišla na řadu naše asi nejpozoruhodnější výprava: 
z Blatné přes Německo (Heidmühle) a Rakousko (Ullrichsberg) zpět do 
Blatné (270 km), kde jsme večer ještě stihli vypít pár piv.

Ale nejde jen o impozantní výkony. Vlastně je nám nejlíp a nejvíc si 
užíváme na kratších vyjížďkách v okolí Blatné, kde se umíme radovat 
z každého metru cesty, neboť – jak říkáš – „U nás v okolí Blatné, Sedlice, 
v blízkosti Brd a Šumavy máme nejkrásnější místa na světě.“. Tady 
mi začalo docházet, že jsi nejen vynikající sportovec, ale především 
všestranně vnímavý člověk. A že ten kraj znáš tak nějak důvěrně „lidsky“, 

třeba jako muzikant, který hrával na svatbách i při méně veselých 
příležitostech. 

Pravda, kopce jsou teď o něco strmější, kolo na baterky není úplně 
od věci, a navíc poslední dobou proháníš spíše doktory. Ale i kdyby to 
s kolem bylo trochu slabší, pořád je tu ještě muzika, divadlo, jsou tu Tvé 
velké životní opory Marie a Marcela, kamarádi… a spousta vzpomínek. 
Mimochodem, mohl bys je konečně literárně zpracovat.

Prostě osmdesátkou nic nekončí, jede se dál! Oslavíme to později 
(dělá to i anglická královna), až to virus dovolí, a samozřejmě naším 
elixírem z blatenského lihovaru. Už teď Ti ovšem za všechny cyklisty, 
kamarády a početné příznivce přeju do dalších let hodně štěstí, zdraví, 
nezdolné energie, krásných zážitků a nových dobrodružství.

Honza

Český svaz ochránců přírody    |    Michelská 5, 140 00 Praha 4    |    tel.: 222 516 115  |    www.csop.cz    |    info@csop.cz 
 

    

 
 
 

 
Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody 

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje! 
 
(ČR, 8. března 2021) Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme z března až na Den Země 22. 
dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP na jarní 
úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími 
aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz. 
Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje v akci Ukliďme svět více než 100 jarních úklidů. A další 
stále přibývají. Ukazuje se tak, že i přes složitou situaci, která nyní světu vládne, lidé nezapomínají na své 
životní prostředí. Do přírody se smí, což bohužel je vidět i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K 
jejich úklidu lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný 
nepořádek z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě pomůže a i takovým se můžete pochlubit 
na webu či na facebookové stránce kampaně Ukliďme svět! Navíc, počítáme s tím, že postupem času bude 
možné organizovat i tradiční velké úklidy. Jejich organizátory chceme podpořit nejen metodicky, ale i 
tradičními úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých úklidů máme od společnosti ALPINE PRO i pěkná trička. 
Všichni, kdo věří, že letos úklidovou akci v rámci Ukliďme svět zorganizují, by si měli o zásilku pytlů a tričko 
požádat do 10. března. 
Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální 
pomoc využít nepotřebují. ,Získáme tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může 
motivovat i další případné zájemce o tuto akci,“ říká k tomu Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně 
z Českého svazu ochránců přírody. 
 
Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, 
připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. 
„V tomto týdnu končí zimní soutěž ‚Kdo zanechal svou stopu ve sněhu či blátě?‘ a na konci týdne vyhlásíme 
další, jarní téma. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také informace o aktuálních 
soutěžích najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika Andrlová z ČSOP. 
 
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást 
kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. 
Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně 
zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od 
roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení 
odpadků – účastníci zároveň posilují vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí.    
 
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz 
Foto volně k použití je ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/IYM5VX3AVUYACJDT-G7P  
 
Ukliďme svět v roce 2021 podpořili: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD 
CZ, DB Schenker a EKO-KOM.  
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Průběh letošní Tříkrálové sbírky byl z důvodu pandemie zcela 
netradiční. I když jsme se na sbírku připravovali tak jako každým rokem, 
protiepidemická opatření nám nakonec nedovolila vyjít do ulic a předat 
požehnání Vašim domovům jako v předchozích letech. 

Přispět do sbírky bylo možné v termínu 1. 1. – 24. 1. 2021 jen do 
pokladniček, které byly umístěné na určeném místě, on-line zasláním 
z účtu nebo dárcovskou SMS. Na Blatensku se vybralo do kasiček 54.849 
Kč. Z výnosu letošní sbírky bude pořízen osobní automobil pro terénní 
služby.

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i nadále on-line až do 
30. 4. 2021. 

Informace o on-line koledě a výsledcích naleznete na 
www.charita-strakonice.cz nebo www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme všem štědrým dárcům i všem, kdo se podíleli na realizaci 
sbírky.

Marie Mašková

COVID 19 - Antigenní testy
Nově otevřené TESTOVACÍ MÍSTO v bývalém objektu 

Technických služeb, tř. T. G. Masaryka 322 – dvůr radnice

Testování bude probíhat: 
každé úterý a pátek od 13 do 15 hodin

Rezervace na telefonním čísle:  728 768 670 
pondělí–pátek 10.00–15.00.

Testování pouze po provedení rezervace!
Povinnost ochranných pomůcek – respirátor FFP2/KN 95 

nebo dva přes sebe přeložené ochranné prostředky.
S sebou – kartičku zdravotní pojišťovny a vyplněnou 

žádanku.

Žádanka je ke stažení na webových stránkách 
www.mesto-blatna.cz nebo k dispozici na místě. 

Testování je zdarma 1 x 3 dny.
Proč se nechat testovat? 
Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před 
tím, než se u nich projeví první příznaky nemoci. U některých 
nakažených osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To 
znamená, že infekční můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. 

Zprávy z našich obcí

DRAHENICKÝ 
MÁLKOV
Oslavenci 

v osadě 
Drahenický Málkov – duben

Lapková Eva, 75 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.

Luboš Kylián – předseda OV Dr. Málkov

SDH Drahenický Málkov
Našim dvěma členům manželům Tereze a Luboši Kyliánovým se 

v únoru narodila dcerka Beátka. Rodičům moc gratulujeme a malé 
Beátce přejeme do života jen to nejlepší. 

V únoru bohužel přišla i smutná zpráva. Navždy nás opustil dlouholetý 
člen našeho sboru pan Pavel Fous. Upřímnou soustrast rodině. 

za SDH Drahenický Málkov Lucie Kyliánová – jednatelka

Značná část osob šíří onemocnění COVID-19 zcela nevědomě. 
Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti 
s využitím antigenních testů je včasné odhalení infekčních osob 
a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.

Kdo se může nechat testovat?
Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo 
náhradním dokladem. 
Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát 
za 3 dny.
Kdo se nemůže nechat zdarma testovat?

•	 osoby, které nejsou účastny veřejného zdravotního 
pojištění v České republice

•	 osoby, které se neprokáží průkazem pojištěnce nebo 
náhradním dokladem

•	 osoby, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 
izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 
90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem

•	 osoby, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test 
metodou RT-PCR nebo POC 
antigenní test s negativním výsledkem

Postup
1. Zájemci o antigenní test se předem k odběru telefonicky 

zaregistrují. Neobjednané osoby nelze vyšetřit.
2. Dostaví se v daném termínu k odběru do testovacího místa.
3. Vyšetření se provádí výtěrem z nosohltanu. Výsledek je 

k dispozici do 15–30 minut, na výsledek je třeba vyčkat v místě 
odběrového centra.

4. Výsledek je testované osobě předán v písemné podobě.
5. Osoby, u kterých je antigenní test pozitivní, jsou povinny 

se na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 
podrobit dalšímu odběru za účelem PCR diagnostiky. Toto 
vyšetření bude provedeno následně po prokázání pozitivity na 
stejném pracovišti.



11Svazek obcí Blatenska - březen 2021

 

TECHNICKÉ SLUŽBY města Blatné s.r.o. 
telefon +420 383 422 541  e-mail kontakt@tsblatna.cz 

 
Nový Sběrný dvůr v Blatné 

Riegrova ulice 
zahájení provozu 15. března 2021 
 

 
 
 Rozšířená provozní doba – o 8 hodin týdně více 
 Více prostoru při předávání odpadů 
 Vše pohromadě – sběrný dvůr, RE-USE centrum, 

třídící linka, kompostárna, sídlo firmy 
 
Provozní doba – letní provoz od 1.5. do 31.10. 

Den Dopoledne Odpoledne 
Pondělí 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Úterý 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Středa 9:00 – 17:00 
Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Pátek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Sobota 9:00 – 12:00 zavřeno 
Neděle zavřeno zavřeno 
 
Provozní doba – zimní provoz od 1.11. do 30.4. 

Den Dopoledne Odpoledne 
Pondělí 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Úterý 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Středa 9:00 – 16:00 
Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Pátek 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Sobota 9:00 – 12:00 zavřeno 
Neděle zavřeno zavřeno 
 
Co zde lze odevzdat? 
Vše co jsme byli zvyklí odevzdávat na stávajícím 
sběrném dvoře. 
► Veškerý separovaný odpad – papír, plast, sklo, 

nápojové kartony, kovy 
► Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, apod.) 
► Nebezpečný odpad (odpadní barvy, laky, motorové a 

mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo jimi znečištěné, apod.) 

► Jedlé oleje (použité oleje ze smažení nejlépe 
v plastových lahvích) 

► Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu 
(odpad ze zahrad – tráva, větve, apod.) 

► Odpadní elektrozařízení, baterie, akumulátory  
► Odpadní pneumatiky 
► Stavební a demoliční odpad  
► Použitý textil, boty a oděvy 

Stávající Sběrný dvůr v Blatné 
Čechova ulice 

v provozu od roku 2009 
 

 
 

Provozní doba – celoroční provoz 

Den Dopoledne Odpoledne 
Pondělí zavřeno 
Úterý 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00 
Středa zavřeno 
Čtvrtek 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00 
Pátek zavřeno 
Sobota zavřeno 
Neděle zavřeno 
 
Změny na stávajícím sběrném dvoře v Čechově ulici: 
 Sběrný dvůr zůstane pro potřeby občanů v provozu! 

!   Provozní doba bude omezena na dva dny v týdnu 
(úterý, čtvrtek - otevírací doba v tyto dny je zachována).  

  Na sběrném dvoře v Čechově ul. nepůjde odevzdat:   
 Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, apod.) 
 Odpadní pneumatiky 
 Stavební a demoliční odpad 

  
Motivační program „Třídíme“ zavedený městem Blatná 
 Schránky k odevzdání vyplněných karet programu 
budou občanům k dispozici na obou sběrných dvorech! 
 
RE - USE centrum 
Součástí nového sběrného dvora jsou 3 mobilní buňky, 
ve kterých bude probíhat příjem a výdej vyřazených věcí, 
pro které může mít někdo jiný ještě další využití. Cílem 
je snížit množství vyprodukovaného odpadu a zároveň 
dát starým věcem nový život.   
 Příklady věcí, pro které je projekt určen: 

- nábytek (židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa, ...) 
- zařízení a vybavení domácnosti (nádobí, hrnce, ...) 
- dekorace do domácnosti (obrazy, vázy, …) 
- mediální produkty (CD, DVD, knihy, …) 
- hračky, sportovní vybavení, jízdní kola 

Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční. 
 Projekt není určen pro ošacení, obuv, ani pro 

elektrozařízení. Tyto věci je možno odložit na 
samostatném místě ve sběrném dvoře. 
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Obecné informace k pravidlům sběrných dvorů: 
 
Kdo může využívat sběrné dvory 

 Sběrný dvůr slouží pro občany města Blatná a jeho 
osad. Tito zde mohou odkládat komunální odpady 
bezplatně.  

 Občané obcí, které mají uzavřenu smlouvu 
s Technickými službami města Blatné a podílí se na 
provozu. 

 Podnikatelé, kteří jsou smluvně zapojeni do systému 
pro nakládání s komunálními odpady (vždy pouze pro 
smlouvou vymezené druhy odpadů). 

Obsluha sběrného dvora si může v rámci kontroly 
vyžádat doklady prokazující oprávněnost využívání 
sběrného dvora. (Např. občanský průkaz, nebo jiný 
doklad prokazující bydliště v Blatné, jeho osadách, 
případně smluvně zapojených obcích; doklad o 
zaplacení místního poplatku za odpad; případně 
podnikající osoby smlouvu o zapojení do systému pro 
nakládání s komunálním odpadem města.) 

Přivezený odpad je nutné na sběrném dvoře vytřídit 
dle jednotlivých druhů a umístit na vyhrazená místa! 
 

Stavební a demoliční odpad 

Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.  

Vytříděné recyklovatelné složky stavebního odpadu 
(např. beton, cihly, střešní tašky a keramické výrobky, 
asfalt, dřevo, sklo, plasty apod.), lze přednostně 
nabídnout provozovateli zařízení na úpravu stavebního 
materiálu. 

Pokud není stavební odpad k recyklaci vhodný, předává 
se k odstranění na skládku odpadů na vlastní náklady. 

Na sběrném dvoře lze omezené množství odpadu 
odevzdat pouze po domluvě s provozovatelem sběrného 
dvora. 

Stavební a demoliční odpad nelze bez předchozí úpravy 
v recyklačním zařízení využít na terénní úpravy! 

Bioodpad  

Žádáme občany, aby využívali vyhrazené kontejnery či 
sběrný dvůr, pro odkládání bioodpadu rostlinného 
původu a neodkládali jej do popelnic na směsný odpad. 

Bohužel není výjimkou, že popelnice na směsný odpad 
svážené z našeho města, obsahují velké procento 
biologicky rozložitelných odpadů – např. plevele z úklidů 
záhonů, spadaná jablka, apod. 

Provozujeme kompostárnu, kde lze tento odpad využít. 

Uložením do popelnice dojde k jeho znehodnocení! 

Uložení biologicky rozložitelného odpadu na skládce 
zatěžuje životní prostředí a zároveň naše peněženky. 
S přijetím nového zákona o odpadech bude množství 
uložených využitelných odpadů na skládce velmi 
ovlivňovat výši poplatků, které musí město za ukládání 
na skládku hradit. 

Děkujeme za Váš zodpovědný přístup! 

Vaše dotazy k nakládání s komunálními i stavebními 
odpady ochotně zodpoví zástupce sběrného dvora, tel. 
777 715 807; případně odbor životního prostředí, tel. 
383 416 232, 383 416 233. 
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JAKé bylo 
vysvědčení druháčků?

Vysvědčení, to nic není,
kdo by se ho, děti, bál?
Já Vás vezmu do učení,
český jazyk a tak dál...
Vysvědčení budou krásná,
moc se na ně těšíme,
odměna pak bude sladká,
protože se snažíme!
Naši druháčci měli to štěstí, že výuka probíhala ve škole a denně se 

mohli setkávat se svými kamarády ve třídách.
28. 1. 2021 dostali od svých paní učitelek krásná vysvědčení a „hurá“ 

na zasloužené pololetní prázdniny!
Motyková Lenka a Fialová Jana, třídní učitelky 2. tříd

dobrou příležitost proběhnout 
se po okolí a zachytit žulu na 
různých místech v Blatné. Práce 
byly opravdu nápadité. Moc mě 
potěšilo, kolik příspěvků a fotek 
děti poslaly.

Neopomněli jsme ani pověst 
„O čertově kameni“ a další po-
jmenované kameny na Blaten-
sku. Ve výtvarné výchově jsme 
si pak namalovali trochu vzác-
nější nerosty – diamanty.

Pavla Voborníková, třídní 
učitelka IV. A

Projekt 
HORNINY 
A NEROSTY

I v době distanční výuky 
děti zpracovávají zadané 
projekty. Ve IV. A jsme se 
v únoru zaměřili na výskyt 
žuly, pro Blatnou nejznámější 
horninu. Děti zpracovaly do 
referátu důležité informace 
o této hornině, popsaly její 
těžbu a využití. Součástí 
práce bylo i vyfotografování 
žuly v jejich okolí. Děti měly 

JAKou radost 
nám udělal 

maškarní rej!
V pátek 19. února jsme si s dětmi ve III. oddělení školní družiny 

uspořádali maškarní karneval. Na tuto akci jsme se připravovali celý 
týden. V rámci zájmových činností jsme společně vytvářeli a vyráběli 
karnevalové masky a škrabošky. Jako téma jsme si zvolili zvířátka. 
Některé děti si vyrobily také ozdobné brýle místo škrabošky. Nešetřili 
jsme při tom barvičkami, barevným práškem, lepidlem ani třpytkami. 
Ve školní družině se celý týden mezi dětmi povídalo o tom, kdo a v jaké 
masce se v pátek objeví. Děti se na tento den velmi těšily. 

V pátek se naše družina vyzdobila barevnými balonky a karneval mohl 
začít. Po obědě se děti převlékly do masek rytířů, princezen, různých 
zvířátek a nechyběly ani v našem oddělení velmi oblíbené komiksové 
postavy. Po představení a přehlídce všech masek jsme pokračovali 
plněním nejrůznějších úkolů. Děti se také na chvíli proměnily v moudré 
luštitele, když hledaly odpovědi na různé hádanky a kvízy. Přestože 
stávající opatření nám neumožnila soutěže sportovního charakteru, užili 
jsme si alespoň pomalejší balónkový tanec, soutěž v přenosu míčku, 
oříšku a několik dalších pohybově méně náročných soutěží. V soutěžích, 
ve kterých se děti rozdělily na kluky a holky, letos zazářili kluci, ale já 
věřím, že příští rok jim to, my holky, „vrátíme“
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JAK ve škole pracujeme?
Ve škole se učíme číst, psát, počítat... Naši druháčci velmi rádi 

i malují a vyrábějí různé věci. Tentokrát jsme se inspirovali všem dětem 
známou oblíbenou kreslenou pohádkou Hledá se Nemo. Při hodinách 
výtvarné a pracovní výchovy jsme si vyrobili kamaráda - malou, 
hodnou a mírumilovnou rybičku Nema. Nemo neboli klaun očkatý je 

korálová rybka, která je velmi 
populární mezi akvaristy. 
Má oranžové tělo se třemi 
silnými svislými pruhy a černě 
lemované ploutve.
Práce nám šla rychle od ruky. 
Děti pracovaly s velkou chutí 
a radostí. :-) Oblíbená rybička 
Nemo se jim moc povedla!

Lenka Motyková, třídní 
učitelka 2. B

Za všechny splněné 
úkoly a zvládnuté hry na 
všechny děti čekala slad-
ká odměna. Karneval 
jsme následně zakončili 
společným tancem, kdy 
nám hudební doprovod 
dělaly soundtracky oblí-
bených pohádek a filmů. 
Nechyběly ani písně na 
přání. Věřím, že jsme si 
všichni naše „barevné 
a veselé“ odpoledne uži-
li a všichni se již těšíme 
na to příští. Maškarní od-
poledne také uspořádaly 
paní vychovatelky z ved-
lejších oddělení, karne-
val si tedy užily všechny 
děti prvních a druhých 
tříd naší školy.

Bc. Rybová Jaroslava, 
vychovatelka školní 

družiny

JAK druháčci 
obchodovali

Děti z I. B už umějí dobře počítat do 
deseti, proto jsme v pátek 26. února 
uspořádali ve třídě hru na obchod.

Nejdříve si děti musely „vydělat“ 
peníze. Peníze jim vyplácela paní 
asistentka za správně napsaná slova 
a správně vypočtené příklady.

Pak jsme mohli začít prodávat.

V našem obchůdku jsme měli sladkosti, pastelky i drobné hračky. 
Děti měly za úkol si přesně připravit peníze anebo vědět, kolik jim máme 
vrátit.

Hra na obchod se všem líbila a snad si ji ve škole budeme moci brzy 
zopakovat.

Eva Kotšmídová a Marie Kulhová,
třídní učitelka I. B, asistentka pedagoga

JAK soutěžící obstáli v konverzační 
soutěži v anglickém jazyce?

Jako každý rok, tak i letos se konala konverzační soutěž v anglickém 
jazyce. Tentokrát ale okresní kolo soutěže proběhlo ve zcela odlišných 
podmínkách. Dne 2. března 2021 soutěžící porovnali své znalosti 
a konverzační dovednosti online. Naši školu reprezentovala žákyně 
IX. A Ema Převrátilová, která získala 7. místo. Děkujeme za reprezentaci 
školy.

Eva Černá, školní koordinátorka soutěže

Vzhledem k mimořádným opatřením nabízí naše škola rodičům 
budoucích prvňáčků online portál pro seznámení se s naší školou na 
webové adrese 
https://sites.google.com/zsjak-blatna.net/predstaveni-zsjak

Co zde všechno můžete najít?
1. Hry pro předškoláky – krátké hry, při kterých si budoucí prvňáčci 

mohou procvičit své dovednosti, které se jim budou v 1. třídě 
hodit.

2. Leták o škole – přehledné, gra-
ficky zpracované a zjednodušené 
informace o naší škole
3. Online prohlídku školy – pro-
střednictvím snadno ovladatelné 
prezentace si můžete z bezpečí 
domova prohlédnout hlavní pro-
story naší školy
4. Ukázky prací žáků – ukázky 
různých prací, které byli naši žáci 
schopni vytvořit hlavně v období 
uzavření školy z důvodu mimořád-
ných opatření
5. Ukázky materiálů pro distanční 
výuku – prezentace prací 
některých učitelů pro podporu 
výuky hlavně v období uzavření 
školy z důvodu mimořádných 
opatření

JAK jsme dopadli 
v online konverzační soutěži? 

Tradičně se naši žáci účastní okresního kola konverzační soutěže 
v ruském jazyce.

Letos proběhla soutěž online. 24. února zasedli žáci ke svým počítačům 
a hovořili s porotou přes obrazovku. Naši školu reprezentovali:

7. místo Marek Čížek (VIII. A) 
8.–10. místo Mikuláš Koblih (VIII. B) 

  Vojtěch Koman (IX. A)
Děkujeme jim, že tyto zvláštní podmínky soutěže zvládli a školu dobře 
reprezentovali.

Jana Novotná, školní koordinátorka soutěže
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Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. 

Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro 
školní rok 2021/2022 se na základě vyhlášených mimořádných 
opatření koná bezkontaktní formou prostřednictvím portálu 
ONLINE ZÁPIS DO ŠKOL v termínu 9. a 30. dubna 2021. Přesné 
pokyny budou zveřejněny na webových stránkách škol. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou 
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti narozené od 1. 9. 2015 do 
30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné 
zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list 
dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou 
informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství 
základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka 
a ZŠ J. A. Komenského v Blatné či webových stránkách škol.

Stránky jsou průběžně aktualizovány dle postupného rozšiřování 
materiálů vhodných ke zveřejnění.

Věříme, že tato cesta vám pomůže vybrat školu dle vašich představ 
a požadavků. V případě, že byste potřebovali další informace, bez obav 
se obraťte na vedení školy, které vám může zodpovědět vaše otázky, 
zprostředkovat individuální skutečnou prohlídku školy či konzultaci 
s budoucími paními učitelkami prvních tříd.

Těšíme se na nový školní rok a setkání s vašimi dětmi – našimi novými 
prvňáčky.

Jana Krapsová, ředitelka školy 
a pracovníci ZŠ J. A. Komenského Blatná

Soutěže na ZŠ TGM 
Blatná

Naše škola se tradičně zapojuje do soutěže 
„Finanční gramotnost“. Tato soutěž pomáhá změřit 
úroveň znalostí v oblasti finanční gramotnosti. 
Současně rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v této 
oblasti. V lednu 2021 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 30 žáků 
online. Z vítězů bylo sestaveno tříčlenné družstvo. V okresním kole 
bude naši školu reprezentovat družstvo ve složení Adam Majer, David 
Ochotný a Veronika Koubková ze 7. A.  
Eliška Dvořáková a Kateřina Slavíčková z 9. A byly nominovány pro 
účast ve 2. kole soutěže Mladý chemik, která se uskutečnila dne 
26. ledna formou online testu. Obsahem bylo učivo 8. i 9. ročníku 
v rozšířené podobě. Obě dvě se staly úspěšnými řešitelkami. Umístily 
se na 25.–26. místě v žebříčku chemiků Jihočeského kraje. Postupují 
tak do regionálního finále, které se bude konat v průběhu května. 
Žákyně budou pracovat s kádinkami, zkumavkami a s chemikáliemi 
přímo v chemických laboratořích Střední obchodní školy v Českých 
Budějovicích. 

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová

Naši žáci se v tomto školním roce 
zapojili do zábavně vzdělávacího 
projektu Minisčítání 2020. Projekt 
měl žákům ukázat, jak funguje 
statistika, jak rozumět datům 
a pochopit význam chystaného 
sčítání lidu v letošním roce. Žákům 
se podařilo si osvojit nové znalosti 
a dovednosti a poznat nový způsob 
práce s informacemi.
 Žáci 8. a 9. ročníku se v lednu 
zapojili do on-line soutěže IT-SLOT. 
Soutěž měla prohloubit zájem žáků 
o studium informačních technologií 
a zároveň formovat jejich logické 
myšlení. Z celkového počtu 2152 
žáků se nejlépe z naší školy umístili 
M. Beneš, 8. A (121.), E. Dvořáková, 
9. A (151.) a A. Voračka, 9. A (184.).

Mgr. Monika Benešová
Na přelomu ledna a února se uskutečnilo školní kolo soutěže 

v anglickém jazyce. Probíhalo ve dvou kategoriích, a to v kategorii určené 
pro žáky 6. a 7. ročníků a v kategorii žáků 8. a 9. ročníků. Zájemců ověřit 
si své znalosti v anglickém jazyce či vybojovat nejlepší skóre bylo mnoho, 
obzvláště silné bylo zastoupení žáků nejstarších. Gramaticko-lexikální test 
probíhal online a byl předskokanem ústního kola, do něhož postoupili 
nejúspěšnější žáci daných kategorií. Máme vždy radost, když děti, které 
nepostoupí, ale svým bodovým hodnocením se blíží k nejvyšší hranici, 
neztrácejí chuť bojovat i napřesrok a soutěž považují za výzvu a další 
odrazový můstek. Ústní online kolo se neslo v příjemném hovorném 
duchu. Velmi zdařilé mluvní projevy zde předvedli Jakub Mlíčko, 
Lucie Maroušková, Čeněk Jan Pernt, Eva Vokrojová, dále pak Eliška 
Dvořáková, Nela Hanzlíčková a Anna Emílie Karasová. Na ústní část se 
žáci nemohli připravit, nýbrž museli improvizovat. Radost poslouchat 
a radost hovořit se soutěžícími byla veliká. Všem těmto žákům a žákyním 
náleží obrovská pochvala. Smekáme pomyslné klobouky před jejich 
úžasnou mluvní pohotovostí a schopností komunikovat v cizím jazyce. 
Velice pak blahopřejeme naší žačce Evě Vokrojové (7. A) za skvělé 
3. místo a Elišce Dvořákové (9. A) za 4.–5. místo získané v okresním kole 
konverzační soutěže v anglickém jazyce!

Děkujeme a těšíme se zase na příští rok, kdy, bohatší o mnohé 
znalosti a dovednosti, zasednou žáci tentokrát ne k počítačům, nýbrž do 
školních lavic k účasti na dalším kole konverzační soutěže!

Mgr. Martina Zachová, Mgr. Denisa Karešová
Děti ve školních družinách rády vyrábí, kreslí a také soutěží. 

V lednu jsme proto připravili soutěž O nejkrásnějšího sněhuláka. Je to 
každoroční a oblíbená soutěž. Sněhuláky děti mohou vyrábět či kreslit 

samy, společně s rodiči nebo ve 
školního družinách. Letos to měly 
děti o to jednodušší, že mohly 
využít svých zkušeností z pobytu 
venku, kde sněhuláky společně 
stavěly a zdobily. Kreslené 
a vyráběné sněhuláky označené 
číslem jsme vystavili v hale školy. 
Bylo jich celkem padesát. Velcí, 
malí, samotní, ve skupinách, hýřící 
barvami a nápady zaplnili celou 
halu. Byli mezi nimi i sněhuláci, 
které vyráběly děti, jež mají 
distanční výuku. Sněhuláky zaslaly 
e-mailem, vytištěné jsme je přidali 
k ostatním. Hlasováním děti 
i dospělí rozhodli o vítězi, který 
obdržel sladkou odměnu a diplom. 
Všichni soutěžící dostali malou 
odměnu za snahu a také jako 
povzbuzení do dalších soutěží.

Dana Pilná, vychovatelka ŠD
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Projekt South Life 
aneb jak se blatenští osmáci 
dozvěděli o ochraně páchníka

 „Zajímavá a naučná!“, „Celá přednáška byla srozumitelná, dozvěděla 
jsem se nové informace o Blatné.“, „Byla super úplně nejlepší!“ 
Osmáci z blatenské základní školy T. G. Masaryka absolvovali online 
přednášku, kterou si pro ně připravila Eva Ježková, vedoucí projektu 
CZ-SK SOUTH LIFE, jenž se mimo jiné věnuje ochraně brouka páchníka 
hnědého (Osmoderma eremita). Jedná se o kriticky ohrožený druh. 
Jednou z významných lokalit jeho výskytu je například známý park 
u blatenského zámku. „Byl jsem překvapený, tyhle informace o Blatné 
jsem nevěděl. Jsem přesvědčený, že lidé z CZ-SK SOUTH LIFE toho 
dělají pro ochranu přírody hodně,“ uvedl jeden z osmáků Jiří Mázdra. 
Ondřej Štěpánek, další z žáků, si jen povzdechl, že mu ne úplně dobře 
fungoval mikrofon u jeho notebooku. Taková je ale koronadoba. „Naším 
úkolem je také osvětová a vzdělávací činnost a jiná cesta dnes bohužel 
není možná. Dříve jsme absolvovali řadu přednášek v terénu, či přímo 
školách, v současnosti to bohužel není reálné. Jsem ráda, že jsme žákům 
z Blatné měli možnost vysvětlit, proč je pro nás ochrana páchníka tak 
důležitá,“ uvádí Eva Ježková.

Česká republika patří mezi země s výrazným výskytem páchníka 
hnědého, který je vázán na dutiny s trouchem. „Mimo jiné je naším 
cílem v blatenském parku prodloužení životnosti mnohdy velice 
vzácných stromů, v nichž páchník žije, a navíc chceme přispět k rozvoji 
parku výsadbou vhodných druhů dřevin, jako jsou například dub 
letní nebo lípa srdčitá,“ uvedl vedoucí Odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví Jihočeského krajského úřadu Zdeněk Klimeš. 
V krajinářském parku přiléhajícím ke známému vodnímu zámku, který 
je dominantou města Blatná, se nachází mnoho vzrostlých stromů. 
Ty, které se plánovaně ošetří v průběhu projektu CZ-SK SOUTH LIFE, 
odborní pracovníci pečlivě vybírají. Většinou se jedná o duby, lípy 
nebo buky. „Vytipované stromy jsou rozmístěné mozaikovitě po celém 
parku. Nastavený management zajistí regeneraci stromů a zabezpečí 
je proti ulamování velkých větví. Udělá se kompletní bezpečnostní 
a zdravotní ořez, který stromům zabezpečí zdárný vývoj a udrží nebo 
zlepší podmínky pro život páchníka,“ uvedl Klimeš.

Učitelka přírodopisu Ivana Matějovicová byla s přednáškou CZ-SK 
SOUTH LIFE velice spokojená. Aktuálně jiná možnost prezentace ve 
třídách neexistuje. „Ocenila jsem přístup i aktivitu těch, kteří projekt 
prezentovali. Pro žáky to znamenalo zpestření výuky, tento školní rok 
jsme externí přednášku neměli. Děti také ocenily nabídku a řada z nich 
se těší, že se bude přímo podílet na vzniku pohádkové knížky, která se 
o páchníkovi chystá,“ uvedla Matějovicová. Na vzniku knihy, která má 
pracovní název „O broukovi, který smrděl“ a měla by být hotová v příštím 
roce, se budou autorsky podílet Hynek Klimek, který vydal mnoho 
pohádkových bestsellerů o vílách či jiných strašidlech a Pavel Pechoušek, 
PR manager projektu CZ-SK SOUTH LIFE.  „Naši žáci žijí v regionu, kde 
se páchník hnědý vyskytuje. Oba autoři využijí pohled našich dětí na 
prostředí v Blatné. Na tvorbu této knihy a jiné aktivity, spojené s tímto 
tématem, se žáci velice těší,“ uzavřela Ivana Matějovicová.

Vydávání 
pololetního 
vysvědčení

V září letošního školního roku 
nastoupily děti do škol s přáním, 
aby se už neopakovalo to, co 
v minulém roce – distanční výuka. 
Naděje na běžný chod ve škole 
však netrvala moc dlouho. Po 
necelých dvou měsících se děti 
ocitly v domácím prostředí, ve 
společnosti počítačové techniky 
a online vysílání. Toto období 

naštěstí netrvalo moc dlouho a žáci 1. a 2. tříd se mohli 18. 11. za 
dodržování bezpečnostních hygienických opatření vrátit zpět do 
školních lavic. 

Při hodnocení 1. pololetí se braly ohledy na specifickou situaci 
a náročnost tohoto období nejen pro žáky, ale i jejich rodiny. Rodiče i děti 
byli po celou tu dobu velice spolehliví, ochotní a spolupracující. Zkrátka 
všichni táhli za jeden provaz.  Předání pololetního vysvědčení proběhlo 
28. ledna. V tento den to dětem moc slušelo. Během dopoledne se učilo, 
poté se některé třídy dívaly na pohádky a při poslední hodině přišlo to, 
na co se děti těšily snad nejvíce. Byly plny očekávání, jaké známky se na 
vysvědčení objeví.  

Nejvíce se těšili samozřejmě ti nejmenší, naši prvňáčci. Bylo to jejich 
první vysvědčení. A jak to dopadlo? Naši nejmenší školáčci byli všichni 
za svoji obrovskou píli a snahu odměněni samými jedničkami. Doufáme, 
že jim tyto pěkné známky vydrží co nejdéle.

Karneval v 1. a 2. třídách
Během měsíce února proběhl 

v prvních a druhých třídách dětský 
karneval. I v této nelehké době 
to bylo pro všechny zpestření 
každodenního vyučování. Ve 
třídách se to hemžilo různými 
postavami ze známých pohádek, 
superhrdiny, piráty či loupežníky. 
Po přehlídce jednotlivých masek 
si děti také zasoutěžily. Nechyběla 
tradiční „židličkovaná“, živé 
pexeso, namotávání bonbónů 
na rychlost a jiné soutěže. Za 
splnění úkolů byla pro soutěžící 
připravená sladká odměna. 
Nedílnou součástí karnevalu byla 
i tombola. Aby děti nezahálely 

a posílily si i mozkové závity, byly pro ně připravené pracovní listy se 
slovními přesmyčkami a karnevalovými obrázky, které musely vybarvit 
dle určitého zadání. Na závěr si masky společně i zatančily. Všichni si 
karnevalové veselí náramně užili.

třídní učitelky 1. a 2. tříd

Vysvědčení v 1. A

Pololetní vysvědčení v 1. B
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Práce dětí s Legem WeDu2
Nově postavené budově s polytechnickou místností, kuchyňkou 

a dílnami se bohužel od začátku školního roku nedostalo takového 
využití, které by si zasloužila. Místnosti zejí v současné době 
prázdnotou a nikde není slyšet dětské štěbetání ani výklad učitelů. 
Autorem myšlenky, že by se přítomní druháci mohli v rámci výuky 
naučit pracovat s technikou, která byla do nových dílen pořízena, byl 
p. učitel Vokroj. Myšlenka přešla rychle v realitu a od druhého pololetí 
se žáci 2. ročníku pod jeho vedením začali seznamovat s iPadem, 
s aplikací a legem WeDo 2. 

LEGO Education WeDo 2.0 Core sada je vynikající pomocník pro 
výuku, který kombinuje LEGO kostičky a software s programovacím 
prostředím a návody. Za cíl si klade přátelskou a zábavnou formou 
zvýšit zájem dětí o vědu, technologie, techniku a programování 
(matematiku). V rámci práce s touto sadou budou děti získávat nové 
informace, cvičit a rozvíjet se v dovednostech jako je zkoumání, hledání 
řešení problémů. Dále zkusí simulovat reálné vědecké výzkumy, osvojí 
si základy programování či prezentace vlastních zjištění a kritické 
myšlení. S WeDo se děti mají naučit orientovat v plánku, sestavit 
a naprogramovat si vlastního LEGO robota od nejjednodušších 
modelů. Souprava je určena pro práci dvou žáků, což navíc učí děti 
spolupracovat a shodnout se.

První hodina 
byla věnována 
tomu, jak bezpečně 
zacházet se staveb-
nicí. Před zaháje-
ním práce si děti 
ve dvojicích určily, 
kdo bude zásobo-
vač (bude dodávat 
součástky), a kdo 
bude montér (bude 
sestavovat model). 
Prvním výrobkem 
byl multifunkční 
šnek, který díky 
malým montérům 
„ožil“, měnil barvy 
a vydával různé zvu-
ky. V další hodině se 
děti věnovaly sesta-
vení větrného mlý-
nu. Na všech bylo 
vidět velké nadšení 
a radost, když se 
práce vydařila. Na-
víc nás děti překva-
pily tím, že si dokáží 

poradit s moderní technikou leckdy lépe než my, dospělí.
Mgr. Pavla Fousová a Mgr. Lenka Peršínová, učitelky 2. ročníku

Žákovský parlament
Nejen žáci jednotlivých tříd, ale i žákovský parlament 

si v této době prochází zkouškou. Jsme odkázáni pouze 
na online setkání, která jsme přesunuli do podvečerních 
hodin. Ale kdo by si myslel, že zahálíme, ten by se mýlil. 

Parlamenťáci se v průběhu několika posledních schůzek zaměřili na 
to, jak sladit s učiteli zadávání úkolů na Bakalářích. Každý z nás má 
jiný přístup, jiné formulace a jiné požadavky. Každý žák to také může 
jinak vnímat a pochopit. Co s tím? Tak na to jsme se zeptali právě 
členů žákovského parlamentu. Nejdříve ve společné diskuzi, vyjádřit se 
také mohli vyplněním dotazníku. Všechny připomínky jsme pak zaslali 
učitelům, aby s nimi mohli dále pracovat. Mohou tak být námětem 
například pro třídnickou hodinu. 

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Obrázky z domova 
pro seniory

Dobrý den, zdravíme Vás v této zvláštní době 
a přejeme nám všem, abychom byli zdraví a mohli se 
opět setkávat, procházet, zpívat… zkrátka dělat všechno to, co nám 
tak moc chybí. Proto se snažíme být ohleduplní a trpěliví, aby zase 
bylo dobře.

Motáme vlnu

Těšíme se z krásného obrazu, který nám 
darovala paní Pavla Balounová 

z Ateliéru Kamenná ve Všechlapech. 
Jmenuje se SVĚTLO

Těšíme se z obrázků od dětí z MŠ Vrchlického a Husovy sady. Dětičky, vzpomínáme na Vás.
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Malujeme rámečky na obrázky

Malujeme květy z papíru

Třídíme zrnka

Z vlny motáme jarní kytky

Třídíme víčka

Stříháme nitky na šití
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Šijeme

Cupujeme náplň do ušitého

Děláme keramiku

Na to všechno potřebujeme dobrou kondici. Proto chodíme uvnitř – s panem Jenem.

Protahujeme svaly – s panem Jenem

Čekáme na spojení přes Skype, abychom Vám o všem mohli popovídat 
a potěšit se z Vaší přítomnosti, i když jste schovaní v této malé, ale zázračné věcičce.

Vzpomínáme, procvičujeme paměť a ruce
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Bělčice v roce 2021
Rok 2021 začal ve stejném, ne-li horším 
duchu, jako končil ten předchozí. Je to 
velmi unavující, hlavně po psychické 
stránce, ale co naplat, musíme to 

vydržet. Pandemie nás drtí na všech 
frontách a téměř nic nefunguje tak, jak 

jsme byli zvyklí. Přesto věřím, že bude zase 
dobře a budeme žít v normálu. Jen to bude 

ještě nějakou dobu trvat.
Přestože nám pandemie působí obrovské ekonomické škody, 

myšleno globálně, budeme v letošním roce realizovat některé 
plánované projekty. Jedním z největších bude rekonstrukce obecního 
rybníka v Hostišovicích. Zhotovitel je již vybrán a smlouva o dílo 
podepsána. Stavební práce budou probíhat pravděpodobně od dubna 
do konce června letošního roku. Jsem přesvědčen, že se povede 
rybník v Hostišovicích rekonstruovat stejně dobře jako v Bělčicích 
nádrž Obora. Ta po celkem slušné zimě, co se vody týká, je již více 
než z poloviny naplněna (viz obrázek). Dalším velkým projektem, který 
se bude realizovat, je rekonstrukce školních dílen. Tento projekt bude 
rovněž probíhat v letošním roce a žáci zdejší základní školy budou jistě 
z nových dílen a jejich vybavení nadšeni. V současné době by měl být 
znám dodavatel po proběhlém výběrovém řízení. Nejpozději do konce 
prázdnin by snad mělo být hotovo. Jsou připravené i další projekty 
k realizaci. Ve velké většině čekáme, zda získáme dotaci či nikoli. Jedná 
se např. o opravy místních komunikací v Rožmitálské ulici a v Podruhlí, 
výstavba chodníků v ulici 1. Máje, rekonstrukce MLK Bělčice a jiné 
menší. Takže plány jsou celkem velké a uvidíme, co budeme schopni 
do konce roku všechno realizovat. 

Dále začínáme pracovat na projektu poslední velké části Bělčic, 
která potřebuje nutně rekonstrukci. Tou je Blatenská ulice. Pro prvotní 
jednání již vznikla studie, jak by mohla ulice po rekonstrukci vypadat. Je 
jasné, že vzhled a situace bude po rekonstrukci odlišná od té současné 
a majitelé nemovitostí, kterých se to bude přímo týkat, se budou 
moci ke studii vyjádřit. Není sice možné vyhovět všem, ale určitě se 
pokusíme připomínky do projektu zakomponovat. Bude to pouze do 
meze únosnosti a průchodnosti přes dotčené orgány (dopravní Policie 
ČR, odbor dopravy a dalších). Byl bych rád, kdybychom dospěli co 
nejdříve k finální verzi, která bude sloužit k vypracování projektové 
dokumentace a stavebnímu povolení. Budou-li se chtít majitelé 
nemovitostí v Blatenské ulici seznámit se studií, je to samozřejmě 
možné. Po předchozí domluvě lze studii zhlédnout a vyjádřit se k ní 
na MěÚ Bělčice.

Závěrem mi dovolte popřát všem příjemné Velikonoce, i když 
budou opět ovlivněné vládními omezeními, jež jsou bohužel nezbytná. 
Přeji všem krásné jarní období, pevné zdraví a hodně sil fyzických 
i psychických do celého roku.

Bělčice

Zprávičky z bělčické školičky
Fotografická soutěž

Příroda nám na začátku letošního roku nadělila zase jednou 
opravdovou zimu. Po hodinách strávených u počítače jsme si mohli užívat 
pobyt venku a radovat se ze sněhu a ledu. Vyzvali jsme naše žáky, aby se 
s námi o své zimní zážitky podělili. Vyhlásili jsme fotografickou soutěž na 
téma „Zimní radovánky“. Přišly nám opravdu hezké a vtipné fotografie. 
Připomeňte si s námi nedávné zimní měsíce tak, jak je zachytili vítězové 
naší soutěže v jednotlivých kategoriích. Ostatní fotografie, které děti 
do soutěže poslaly, si můžete prohlédnout na internetových stránkách 
školy. 

nádrž Obora v Bělčicích Vlasatý – H. Hlaváčová, 8. třída, 1. místo v kategorii „Stavíme sněhuláka“

Bobování – V. Kuba, 7. třída, 1. místo v kategorii „Zimní radovánky s domácími mazlíčky“



21Svazek obcí Blatenska - březen 2021

Znovuotevření prodejny 
Jednoty Volyně v Bělčicích

Za účasti pana starosty Bělčic Pavla Vejšického a pana Romana 
Slamky, předsedy představenstva Jednoty Volyně, byla 8. března 
2021 znovuotevřena prodejna Jednoty Volyně v Bělčicích. Prodejna je 
po rekonstrukci a nabízí svým zákazníkům nákup v novém moderním 
prostředí. V této pro nás všechny těžké době se na vás těší vedoucí 
prodejny Jana Hlaváčová s kolegyní Jaroslavou Kubíkovou.

za Jednotu Volyně Alena Matějková

Hurá na běžky – R. Kubíková, 8. třída, 1. místo v kategorii „Radost z pohybu“

Co nás mrzí…
V naší malebné obci, kde se snažíme 
zkrášlovat každý kout, se rozmohl 
nepříjemný nešvar. Vždy přes noc se 
v místě, kde jsou umístěny kontejnery 
na tříděný odpad, objeví nehorázný 

„bordel“! Za ohrádkou jsou naházené 
pytle s čímsi, co rozhodně není roztříděné 

a většina obsahu patří spíše do komunálního, 
někdy až do nebezpečného odpadu. Již po dvakráte 

„bordel“ dobrovolně uklidily Baruška 
s Vendulkou, daly si s tím opravdu 
velkou práci a patří jim obrovský dík! 
Ale nikdo z nás si určitě nepřeje, aby 
se vyhazování odpadu stalo zvykem 
a ti, co jej vytváří si zvykli, že to za 
ně někdo uklidí! Věřím, že tohle 
není práce nikoho, kdo v Hajanech 
bydlí nebo se sem přijíždí rekreovat. 
A těm přespolním vzkazuji, že si naši 
obec znečišťovat nedáme a učiníme 
opatření, aby se u nás váš „bordel“ už 
nikdy neobjevil!

Co nás těší…
Mohlo by se zdát, že v současné době se zastavil čas a nikde se 

celkem nic neděje! U nás v Hajanech se děje! V letošním roce se 
konečně naši dobrovolní hasiči dočkají nové hasičárny, na kterou čekali 
mnoho let. Stavba utěšeně vyrůstá za rybníkem p. Kuželky. Stavební 
práce provádí firma Protom, která zvítězila ve výběrovém řízení. Velký 
dík patří především panu starostovi Miroslavu Bláhovi, který zajistil pro 
stavbu dotace a dohlíží na realizaci celého projektu. Hasičárna bude 
jisto jistě chloubou naší obce a všichni doufáme, že ji budeme moci 
v létě slavnostně otevřít a pořádat na blízkém hřišti sportovní a kulturní 
akce tak jako v letech minulých!

Zdeňka Jestřábová, místostarosta obce Hajany

Hajany
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Jakožto i v ostatních a okolních obcích 
se ani v naší obci neuskutečnila 
žádná kulturní akce. Proto si 
několika fotografiemi připomeneme 
masopustní průvod, který jsme 
si všichni užili v loňském roce. 

Doufáme, že příští rok se tento průvod 
uskuteční.
Fotografie pořídil pan Václav Machovec. 

Hornosín

Nadále nebude ani oslava MDŽ. Chceme 
tedy ještě za zastupitele popřát všem ženám 
k tomuto svátku také prostřednictvím SOB.

Blíží se Velikonoce, a jak to  vypadá, ani tyto 
svátky opět nebudeme moci oslavit stejně jako 
v uplynulém roce podle starých tradic. Naše 
děti pravděpodobně zase budou rachtat ze 
dvorů svých domovů a zvuk jejich rachtaček se 
bude rozléhat vesnicí, abychom si připomněli 
tyto krásné jarní svátky. Pohlédnout můžeme 
na fotografie z předchozích let, kdy se děti mohly procházet společně 
po vsi, koledovat a rachtat. Ještě před dvěma roky o Velikonocích, by 
mě stejně, tak jako jistě nikoho z nás nenapadlo, že se můžou naše 

životy náhle změnit. Začali jsme si vážit všeho, co jsme mohli dělat bez 
omezení. Přála bych všem, aby se vše vrátilo do starých kolejí a my jsme 
mohli nadále se svými rodinami volně a poklidně žít. Snad konečně ty 
příští svátky jara budou veselejší.

Respirátory do domovů
Obec Hornosín dodala do domovů pro své občany v této nelehké 

době respirátory, které potřebují při návštěvách úřadů, prodejen, 
ve veřejných dopravních prostředcích a také veřejných zastavěných 
plochách. Snažili jsme se tak lidem zajistit alespoň tuto dnes již velmi 
potřebnou ochranu dýchacích cest, kterou lidé potřebují při zajišťování 
svých potřeb. 

Plánované akce
V květnu by o pouti v naší obci měla opět být zábava spojená 

s průvodem a poléváním májky uprostřed návsi. Snad se u nás konečně 
epidemiologická situace zlepší a my budeme moci oslavovat.

Jana Čtveráková

Chlumské lesy
V roce 2020 pokračovala na majetku 
obce kůrovcová kalamita, počasí 
v druhé polovině roku poněkud 
zpomalilo vývoj kůrovců, a tak proběhla 
jen dvě rojení. Vzhledem k tomu, že 

okolní majetky již jsou značně přetěženy 
a neposkytují dostatek hmoty pro vývoj 

lýkožrouta smrkového, došlo k poškození 
doposud zachovaných porostů v lokalitě Johanka. 

Zde byl převládající dřevinou smrk na nevhodných chudých lokalitách, 
navíc v již značně přestárlých porostech. Tato kombinace je ideální pro 
výskyt všech druhů kůrovců. A tak i přes příznivé klimatické podmínky 
došlo k napadení a následnému odtěžení těchto porostů.

V ostatních porostech za Bílým mostem se objevila menší kůrovcová 
kola v mladších porostech. Další lokality s vyšším výskytem kůrovce jsou 
Litoborec a Hora, zde je zdrojem ohrožení blízká pila, kde se soustřeďuje 
větší množství kůrovcové hmoty.

Situace na trhu se dřevem zůstávala setrvale špatná a některé 
sortimenty byly úplně neprodejné, zvláště se jednalo o borovici. Horší byl 
i odbyt palivového dřeva, jehož je v okolních majetcích velký přebytek. 
Byli jsme nuceni vytvořit depozitní skládku dřeva u čistírny odpadních 
vod, a to z důvodu, aby nezůstávalo velké množství napadené hmoty 
v lesních celcích.

Na majetku obce byl vyhotoven a schválen nový lesní hospodářský 
plán na dalších deset let.

Zlepšil se i přístup státu k náhradám za zvýšené náklady na zpracování 
kůrovcové kalamity a další práce s tím související. Díky tomu se výrazně 
vylepšila cenová bilance celého majetku. Dnes čerpáme dotace z EU 
na stavbu oplocení melioračních a zpevňujících dřevin. Dále získáváme 
příspěvky na hospodaření ze zdrojů ministerstva zemědělství, a to na 

Chlum
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zalesnění, ochranu kultur, asanaci kůrovcové hmoty, výchovné zásahy 
a některé další výkony. Jedinou nevýhodou je vyšší administrativní 
pracnost a delší lhůty při vyplácení peněz od úřadů.

Avšak doufáme, že tato podpora bude zachována i v dalších letech, 
protože nás čeká velké navýšení objemu pěstebních prací oproti 
minulým letům. Je to taky jedinečná šance na změnu druhové sklady 
majetku obce blíže k přirozenému druhovému stavu lesa.

Ing. Adam Krejčíř, lesní hospodář obce Chlum

Nové vrty na vodu 
pro naši obec

V lese Hora, který z části leží v katastru 
naší obce, byl na hranici katastru vykácen 
pruh lesa. Z části šlo o těžbu kůrovcovou, 
druhá část kácení byla pro vytvoření 
prostoru pro realizaci vrtů na vodu. Vrtání 
by mělo začít počátkem měsíce března. 
Vrty budou obec v případě potřeby 
zásobovat vodou, které v současné době 
v řadě míst republiky výrazně ubývá.

Sáňkování 
u kapličky

V únoru nám po 
dlouhé době napadl 
sníh. Chlumské děti této 
radostné události hned 
využily a za dohledu 
rodičů vyrazily sáňkovat. 
Kam? Přece k naší 
kapličce.

Miluše Kordulová

Střípky z Kadova, 
Pole,Lnářského 
Málkova, Vrbna 
a Mračova

„Přátelství, jež nesvázala moudrost, 
může pošetilost snadno rozvázat.“  

 William Shakespeare 
Vážení a milí, buďte hodně zdrávi. 

I když se nám momentální způsob žití zdá poněkud podivný, 
zachovejme, prosím, v rámci možností, klid a veselou mysl. Život 
nedostáváme s návodem a každý se se svými radostmi i starostmi 
vyrovnáváme po svém. Úsměv a milé slovo nikoho nic nestojí, a přesto 
mohou pomoci či potěšit, tak s nimi, prosím, nešetřeme, děkuji. 

Vlaďka Tomanová

Kadov

O čem víme, že se chystá? – To zatím stále ještě nevíme…

Problematika „Letiště Tchořovice“  

Bývalé záložní vojenské letiště Tchořovice se rozprostírá na 
2 katastrálních územích – Tchořovice a Pole. Podmínkou bezúplatného 
převodu této nemovitosti ministerstva ČR na Obec Tchořovice bylo 
rozdělit ji podle těchto katastrálních území a tak i Obec Kadov k části 
letiště přišla. Mnoho let se obě obce snaží sesynchronizovat užitkovost 
této obrovské plochy, aby byla spokojenost jak na straně „vlastníků“, 
tak na straně „uživatelů“, ale je to opravdu dost náročná záležitost.
Obec Kadov tuto plochu eviduje jako veřejné prostranství se zvláštním 
užíváním, řešené obecně závaznou vyhláškou obce a plochu by měly 
využívat pouze ty osoby, které k tomu získají písemný souhlas od obce. 
Poctivé uživatele s vyřízeným souhlasem (jedná se zejména o autoškoly, 
motoškoly, integrovaný záchranný systém, leteckou záchrannou službu, 
burzy, srazy veteránů atp.), však velmi často ohrožují a okolí letiště 
hlukem obtěžují neukázněnci bez povolení. Také zde, mimo jiné, vznikají 
černé skládky, které musí obec na své náklady likvidovat. Obec se proto 
rozhodla přihlásit se do soutěže „Slepá místa“, kdy je možné, na základě 
popsané problematiky daného místa, získat chytré bezpečnostní řešení 
v podobě monitorovacího systému (více na https://www.slepamista.cz/
o-soutezi/). Děkujeme za Vaši případnou podporu hlasováním a všem 
poctivým uživatelům. 

Vlaďka Tomanová
    Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách 
www.kadov.net

Přehled počasí 
v lednu a únoru 
2021 v Kocelovicích 
a blízkém okolí

Leden 2021 byl teplotně slabě 
nadnormální s průměrnou teplotou 

–1,2 °C (normál je –1,7 °C). Nejtepleji bylo 
22. ledna, +11,1 °C, nejchladněji 11. ledna, –8,1 °C. V přízemní vrstvě 
byl největší mráz 12. 1., –8,6 °C. V lednu bylo 29 dnů s teplotou aspoň 
část dne pod nulou, 12 dnů pak bylo s celodenním mrazem. Při zemi též 
mrzlo ve 29 dnech.

Srážky v lednu 2021 byly výrazně nadnormální, spadlo 46,7 mm, 
normál je 35,3 mm. Nejvíce srážek spadlo 6. 1., 10,7 mm. A protože 
padal sníh, napadlo 16 cm nového sněhu. Kdyby v lednu sníh netál, 
mohlo být koncem ledna 42 cm sněhu. Srážky se v lednu vyskytly 
v 28 dnech, z toho ve 23 dnech padal sníh nebo sníh s deštěm. Sněhová 
pokrývka o výšce aspoň 1 cm se objevila ve 24 dnech.

Sluneční svit v lednu byl podnormální, slunce svítilo 45,3 hodiny, 
normál je 52,9 hodiny. Nejdéle slunce svítilo 31. 1., 6,1 hodiny.  Čtrnáct 
dnů bylo bez slunečního svitu.

V lednu nebyl ani jeden jasný den, 26 dnů bylo zatažených. Máme 
jednu výjimečnost, bouřku 14. ledna. Lednové bouřky jsou opravdu 
sporadické. V lednu byly některé dny i silně větrné, největší náraz větru 
30. ledna měl rychlost 20,9 m/s. V lednu bylo 13 dnů s mlhou. Leden 
nám po několika letech připomněl, že zimy u nás ještě nevymřely.

Únor 2021 byl též teplotně slabě nadnormální. Ve druhé dekádě 
sice byly pro naši oblast tuhé mrazy, ale vcelku převládly kladné teploty. 
Zvláště oteplení v poslední dekádě bylo výrazné, jen noční jasná 
obloha srážela denní průměry k 5 °C. Průměrná únorová teplota byla 
+0,2 °C, normál je –0,8 °C. Nejtepleji bylo 23. 2., +19,0 °C, což je nejvyšší 
únorová teplota naměřená od roku 1975. Nejchladněji pak bylo 15. 2., 
–17,1 °C. V přízemní vrstvě byla teplota –19,7 °C. V minulosti jsme měli 
podstatně větší mrazy. Za osm dnů se oteplilo o 36,1 °C! V únoru bylo 
18 dnů s teplotou aspoň částečně pod nulou a devět dnů s celodenním 
mrazem. Šest dnů bylo se silným mrazem (teplota klesla pod –10 °C).

Srážky v únoru byly nepatrně nadnormální, spadlo 30,1 mm srážek, 
normál je 27,3 mm. Nejvíce srážek spadlo 3. února, 6,1 mm v dešti. 

Kocelovice
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Postupně začalo sněžit a 7. února napadlo 5 cm sněhu, sněhová 
pokrývka se zvyšovala a 16. února bylo 9 cm sněhu. Pak přišla prudká 
obleva a sníh rychle roztál. V únoru byly nějaké srážky v 18 dnech, 
v 11 dnech pak padal sníh a ve 12 dnech pak ležela sněhová pokrývka 
aspoň o výšce 1 cm.

Sluneční svit byl v únoru nadnormální, slunce svítilo (převážně 
ve druhé polovině měsíce) 95,9 hodiny, normál je o deset hodin 
nižší. Nejdéle slunce svítilo 14. 2., 9,6 hodiny. V únoru bylo 8 dnů bez 
slunečního svitu.
V únoru byly 2 jasné dny, 16 zatažených, 12 dnů s mlhou (též vysoký 
počet), 2 dny se silným větrem a 1 s bouřlivým větrem (max. náraz 
4. února 21,3 m/s). 

Po dlouhé době byla aspoň trochu zasněžená zima, ale toho sněhu 
nebylo moc, rychle odtál, na spodních vodách se to asi moc neprojeví. 
Zatím je tendence se vrátit do suchých period.

Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice, 2. 3. 2021

Zima 2021
Letošní zima byla opravdu ladovská. 
V lednu se vždy odpoledne děti 
vyřádily na kopečku uprostřed návsi na 
sáňkách, bobech, kdo co měl po ruce, 
na tom jezdil. Několikrát jsem se svezla 

i já v 72 letech, bylo to bezva. Jak zamrzla 
nádržka, hned se bruslilo do večera. Ráda 

jsem si postavila několik sněhuláků, aby bylo 
veselo. I naše fenka Salina se ráda připojí. Nyní se 

už kvůli covidu-19 nic nesmí, musíme to všichni vydržet, aby bylo vše 
jako dřív.

Výstava fotografií – únor 2021
Moje výstava fotek masopustního veselí za oknem starého obecního 

úřadu. Foto bylo vystaveno, aby všichni mohli zavzpomínat na minulé 
roky. Jelikož za oknem bylo špatné rozlišení, tak aspoň několik na stěně 
pergoly doma.  U nás poprvé masopust prošel vesnicí před deseti 
lety. Masky se každý rok mění, někdo má opravdu fantazii a vyrobí si 
super masku. Letos se kvůli covidu-19 žádné akce nekonají, tak aspoň 
pár vzpomínek. Při veselí nesmí chybět harmonika a bubínek. Dříve 
nás doprovázeli na harmoniky Pavel a Pepa Šetelovi, pozdravujeme 
a přejeme dobré zdraví, patří jim velké díky. V poslední době nás 
doprovází na harmoniku Eva Šmolíková a na bubínek František Bašta, 
vždy rozjedou dobrou náladu. Moc jim děkujeme.  Letos jsem si kvůli 
covidu-19 udělala svůj masopust na dvorku pro dobrou náladu. Doufám, 
že příští rok bude lepší a zúčastní se hodně masek, budeme se těšit, aby 
vše dobře dopadlo, bez veselí a smíchu je život smutný.

Lažánky

Rozdávání respirátorů
V neděli 28. 2. 2021 přišel starosta Václav Křivanec a místostarosta 

Martin Burda a rozdávali do každé rodiny krabičku respirátorů – 
děkujeme. Je to dobře, protože se všichni budou moct chránit a vše se 
zlepší.

Vzpomínka na MDŽ
My ženy si každý rok uděláme oslavu MDŽ v klubu turistů. Sešlo se 

nás vždy kolem deseti, je to škoda, že ostatní nepřijdou.
Většinou si pohoštění přineseme, každý něco udělá. Většinou nám 
zahraje na kytaru Vladimír Dráb naše oblíbené písničky, a to se 
rozjede dobrá zábava – Vláďo, děkujeme. Každý rok ženám popřeje 
starosta a předá jim květinu. Letos kvůli covidu-19 žádná akce není, 
tak snad v květnu na Den matek bude vše lepší, určitě si vše příští rok 
vynahradíme. Připojuji pár vzpomínkových fotografií.
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Poselství jara 2021
V dnešní době covid-19 chodím s fenkou Salinou na procházku 

k lesu. První jarní sněženky hlídají trpaslíci a Sněhurka. Dobře si tam 
odpočinu. Sněženky kvetou i u Křemílka a Vochomůrky, vše tady hlídá 
sám velký Krakonoš. Již se těším, až vykvetou další kytičky. Vloni krásně 
kvetla lupina, náprstník a podzimní astry. Někdy občas něco ukousnou 
i srnky, ale to nevadí, zasadím jiné.

text a fotografie: Marie Kovářová

Mateřská škola 
Lnáře
Co je sníh, co je sníh… 
polštář plný peříček

Konečně přišla ta pravá zima a naši 
zahradu přikryla tak dlouho očekávaná 

sněhová peřina. Radost v dětských očích jsme 
mohli pozorovat při hře se sněhem, stavění hradů, prohazování cestiček, 
a hlavně při bobování na nedalekém kopci. Sněhová nadílka samozřejmě 
ovlivnila i aktivity dětí ve třídě. Moc si užívaly malování zimní krajiny, 
sněhuláků, lepení a dekorativní zdobení čepic a rukavic. Naučily se 
básně, písně, pohybové a taneční hry se zimní tematikou.

Lnáře

 

Karneval, karneval, 
děti mají dneska bál

Nastalo nám období masopustu, ke kterému neodmyslitelně patří 
maškarní karneval. Děti se na něj moc těšily, protože se mohly převléct 
za oblíbenou princeznu, superhrdinu, zvířátko nebo jinou pohádkovou 
postavu. Na úvod jsme si zarecitovali básničku „Karneval, karneval“. 
Následovala promenáda masek. V maskách jsme si společně užili 
spousty zábavy. Hlavní náplní karnevalu byl tanec a soutěže. Zahráli 
jsme si obdobu hry „Židličky“, dále jsme soutěžili v klokaním skákání, 
které bylo ztíženo míčkem umístěným mezi nohama. Potom jsme si 
zazpívali a zatančili píseň „Hlava, ramena, kolena, palce“. A jelikož byly 
děti z toho všeho soutěžení vyčerpané, s chutí se pustily do sladké 
odměny. Karneval jsme zakončili zhlédnutím pohádky „Chaloupka na 
vršku – Jak to bylo o Masopustu“.

A nyní se už všichni těšíme na jarní období, kdy si s dětmi budeme 
užívat sluníčka při hrách na školní zahradě.

za MŠ Lnáře Eva Machovcová

Jubilanti
Zastupitelé obce přejí našim 
oslavencům pevné zdraví, štěstí, 
optimismus, lásku bližních a radost ze 
života.

pan Hanzlík Ladislav 75 let 

Mačkov
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Mezinárodní den žen v Mačkově

V Mačkově se rozdávaly respirátory
V obci Mačkov proběhlo rozdávání respirátorů všem obyvatelům.

Ženy byly obdarovány květinou s přáním

Poslední ohlédnutí 
za rokem 2020
V roce 2020 proběhly v Mečichově 
dvě velké změny. První byla oprava 

společenského sálu. Všichni se již 
těší na brzké navrácení společenských 

akcí, které se zde konaly. Rekonstrukce 
probíhala od jara do podzimu 2020, 

kdy ve společenském sále byly provedeny tyto stavební práce:

• demontáž stávajícího obložení stěn

• demontáž stávajícího topení, včetně rozvodů 

• otlučení vlhké omítky obvodové zdi

• nahození obvodové zdi sanační omítkou

• nové obložení stěny před jevištěm a kolem sloupů

Mečichov

• vybourání stávající podlahy do hloubky cca 50 cm
• odvlhčení podlahy včetně odvětrání, 

dvě vrstvy železobetonu, izolace 
• pokládka nových parket na sále, v přísálí lino a dlažba
• prkenná podlaha na jevišti byla zbroušena a natřena, schody na 

jeviště byly vyrobeny nové
• zateplení stropu nad sálem, ke stávající izolaci přidáno 30 cm 

nové izolace
• nová kompletní elektroinstalace na sále
• výměna stávajícího osvětlení za nová LED svítidla s postupným 

stmíváním
• výměna spojovacích dveří mezi hospodou a sálem a nové dveře 

ze sálu na dvůr
• výmalba sálu

rekontrukce sálu v místní hospodě
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Druhou byla oprava hráze rybníku Velký Humíč. Opravovala se celá 
hráz rybníka, byla osazena nová kaberna s přístupovou lávkou. Také 
byl vybudován přepad a opravena odtoková stoka pod hrází. Dotaci na 
rekonstrukci poskytlo Ministerstvo zemědělství.

Nové hasičské auto SDH Mečichov
S novinkami v obci byl 

započat i rok 2021, kdy 
obec Mečichov pořídila 
nový dopravní automobil 
s požárním nákladním 
přívěsem pro SDH Mečichov. 
Tento projekt byl podpořen 
z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Nové auto bylo předáno obci 
1. února 2021. Na Facebooku 
obce Mečichov je umístěné 
video přímo z příjezdu 
nového auta k předání.

Oprava hráze Velký Humíč

Mezinárodní den žen v Mečichově 

V neděli 7. března 2021 se 
v Mečichově nezapomnělo na 
nadcházející Mezinárodní den žen. 
Bohužel nemohla být uspořádána 
žádná společná oslava, proto byly 
rozneseny květiny každé ženě 
přímo domů. Zpříjemnění v této 
době jistě každá žena uvítala. 
U každé květiny byla umístěna 
krátká básnička pro radost.

Covid řádí jako ďas,
potrápil již mnohé z nás.
Hospody a restaurace
uzavřela vláda zase.
V rouškách se nám huby paří,

málokomu se dnes daří.
Jenomže i v této době
dovolili jsme si tobě
poslat krásný petrklíč
s přáním, ať jde covid pryč.

fotografie: Iveta Sýkorová
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Čím více odpadu 
vytřídíme, tím nižší 
poplatek budeme 
platit!

To je jasná rovnice, která vyplývá 
z nového odpadového zákona, který platí 

od ledna 2021. V letošním roce se zastupitelé 
rozhodli poplatek ponechat ve stávající výši, ale v dalších letech 
bude záležet na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme 
a kolik peněz nám odpad vytáhne z našich peněženek.

Radomyšl

Aby Česká republika naplnila povinné evropské cíle, 
nastoluje tento zákon trend od skládkování ke třídění, recyklaci 
a materiálovému využití na maximum. V naší republice se zatím 
více jak polovina komunálního odpadu stále skládkuje a tomu 
bude konec. Již za 5 let musí Česká republika recyklovat veškerý 
svůj komunální odpad z 55 %, když dnes je to 41 %. V roce 2030 
musí stát recyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let je 
to o dalších 5 % více. 

Co se týká obcí, zavádí nový zákon k podpoře třídění tzv. třídící 
slevu. Poslanecká sněmovna ji upravila tak, aby se obce zaměřily na 
třídění a nebyly včetně svých obyvatel významně dotčeny zvýšením 
skládkovacího poplatku. Za uložení tuny odpadu na skládku se do 
loňského roku platilo 500 Kč za tunu. Od 1. ledna to platí pouze 
do doby, než obec překročí 200 kg na občana obce, který v ní má 
trvalé bydliště. Nad tuto hranici se pro letošní rok zvedne cena 
na 800 Kč za tunu. Konkrétně Radomyšl má podle počtu obyvatel 
garantovanou cenu 500 Kč/1t za 270 tun nevytříděného odpadu 
z popelnic. Vzhledem k tomu, že u nás skončí v popelnicích cca 290 
tun ročně, znamená to, že za 20 tun zaplatíme 800 Kč/1t. Pravdou 
je, a naši občané si za to zaslouží velkou pochvalu, že ještě v roce 
2009 skončilo v popelnicích 343 tun odpadu a to jsme měli o 150 
obyvatel méně! Víme, že velká část obyvatel vzorně třídí, snažíme 
se v tomto trendu vzdělávat také děti v základní a mateřské škole, 
ale stále máme rezervy. Navíc cena za tunu bude v dalších letech 
strmě stoupat, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč 
a v roce 2029 na 1850 Kč za tunu. Množství komunálního odpadu 
na občana bude naopak postupně klesat z 200 kg v letošním roce 
na pouhých 120 kg v roce 2029. V Radomyšli máme rozsáhlý systém 
třídění odpadu, ale ne každý ho využívá i proto, že nejpohodlnější 
je vyhodit ho doma do popelnice. Systém třídění je popsán Obecně 
závaznou vyhláškou, která je na webu městyse www.radomysl.net.

Jak můžeme v Radomyšli 
třídit odpad: 
Plast, papír a sklo lze ukládat do kontejnerů na parkovišti u Jednoty 
COOP, parkovišti v ulici Blatenská proti „koloniálu U Brabců“, 
parkovišti u Sokolovny, parkovišti „Na Baborčici“, na Maltézském 
náměstí, v ulici Souhrady, u Základní školy a na návsích v obcích 
Domanice, Láz, Rojice, Leskovice a Podolí.
Kovy, jedlé oleje a tuky lze ukládat do kontejnerů na parkovišti 
v ulici Blatenská proti „koloniálu U Brabců“. Objemný kovový 
odpad lze rovněž uložit v areálu „technických služeb“ městyse 
v ulici Na Trávníkách, nebo lze využít „železnou neděli“, kterou 
1x ročně pořádají hasiči. 

Textil a elektroodpad lze ukládat do 
kontejnerů na parkovišti v ulici Blatenská 
proti „koloniálu U Brabců“ a na parkovišti 
u Jednoty COOP. Baterie lze navíc ukládat 
do krabice umístěné v supermarketu COOP 
v Radomyšl.

Biologické odpady rostlinného původu mimo větví lze ukládat do 
kompostárny městyse nacházející se v areálu na p. č. st. 53 a 54 
v k. ú. Leskovice směrem na obec Láz. Areál je zamčený, ale klíče 
jsou k dispozici na úřadě městyse, v hospodě Na Křenovce a na 
čerpací benzínové stanici v ulici Blatenská.

Větve lze ukládat v areál Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 
na p. č. KN 1318/15 v ulici Blatenská v Radomyšli naproti firmě 
PRILLINGER. Klíče od areálu viz klíče od kompostárny.
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Kontejner na barevné sklo je zelený
Do kontejneru na sklo patří:

• Lahve
• Sklenice (nevadí potisk ani víčko, pokud nelze vhodit 

do kontejneru na kovy)
• Tabulkové sklo
• Skleněné obaly
• Akvária

Do kontejneru na sklo NEpatří:
• Porcelán
• Keramika
• Drátěné sklo
• Zrcadla
• Žárovky všeho druhu
• Televize a monitory

Kontejner na kovy je černý
Do kontejneru na kovy patří:

• Plechovky
• Konzervy
• Hliníková víčka od jogurtů a alobal 

(ideálně zmuchlat do větší koule)
• Kovové uzávěry
• Kovové obaly

Do kontejneru na kovy NEpatří:
• Plynové lahve
• Potahované kabely a dráty
• Elektro
• Obaly od nebezpečných látek

Kontejner na papír a lepenku je modrý
Obecně nevadí papír, na kterém je například plastové okénko nebo 
sponky ze sešívaček. Tyto části se oddělí v recyklačním procesu. 
Naopak vadí větší kusy kovů a obecně mastný, znečištěný nebo 
voskovaný papír z kelímků.

Do kontejneru na papír patří:

• Noviny
• Časopisy
• Letáky
• Knihy
• Brožury
• Potištěný papír
• Papírové obaly
• Karton i lepenka
• Drť ze skartovačky (kancelářský papír)
• Krabice od bot
• Krabička od cigaret bez plastového obalu
• Obálka (nevadí plastové průhledné okénko)
• Papírová krabička od léků
• Papírová taška
• Pohlednice

Do kontejneru na papír NEpatří:

• Znečištěný papír
• Voskovaný papír
• Kelímky od kávy (nejsou vhodné k recyklaci kvůli vrstvě 

plastu, která zabraňuje protečení)
• Uhlový papír
• Papír s velkými kovovými komponenty (sponky ze sešívačky 

nevadí)
• Kapesníky a ubrousky (znečištěné)
• Obaly na vajíčka nebo ruličky od toaletního papíru (jsou 

již mockrát recyklované a na další zpracování se nehodí. 
Vyhoďte je na kompost nebo do směsného odpadu)

Objemný odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek…)
Nebezpečný odpad lze ukládat v rámci sběrných dnů, které městys 
pořádá každý rok na jaře na předem vyhlášených přechodných 
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu 
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce 
úřadu městyse, výlepových plochách, v místním rozhlase a na 
internetových stránkách www.radomysl.net.
Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze 
použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 
Pro odložení stavebního odpadu je možné využít kontejner, který 
si může jednotlivec či firma objednat za úplatu u svozových firem, 
kontakt lze získat na úřadu městyse. 
Prošlé a nedobrané léky a léčiva – ty bychom měli odnést do 
lékárny.

Co kam PATŘÍ a naopak NEPATŘÍ:
Kontejner na plasty je žlutý

Tyto kontejnery jsou někdy spojené s kontejnery na kartony 
a tetrapacky. Pokud budete do těchto kontejnerů vhazovat i tyto 
kartony, neuděláte chybu.
Do kontejneru na plast patří:

• PET lahve
• Brčka
• CD/DVD nebo jiné plastové obal
• Sáčky, tašky a plastové folie nebo mikrotenové pytlíky 

(nevadí papírové etikety z obchodů)
• Plastový hřeben
• Kelímek
• Krabice od mléka nebo jiné nápojové kartony, pokud je není 

možné vyhodit do speciálního kontejneru na kartony
• Krém v plastovém obalu
• Plastový obal na maso
• Obal od čisticích prostředků a mýdel 

(pokud není obsah nebezpečná látka)
• Plastové obaly na čokoládu
• Termokrabička od jídla, ideálně vymytá
• Vymytá a nemastná plastová láhev od oleje
• Plastové kýble
• Polystyren

Do kontejneru na plast NEpatří:
• Linoleum
• PVC
• Molitan
• Videokazety
• Znečištěné a mastné obaly od jídla
• Nebezpečné látky i obaly od nich
• CD/DVD nosiče, tedy samotné disky
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Kontejner na tuky a oleje je tmavě červený
Tuky a oleje zásadně nepatří do kanalizace! 
Vylévání olejů ze smažení a tuků do WC, výlevek a dřezů přispívá 
k havarijnímu stavu kanalizace. Ve vychladlých odpadních vodách 
se tuky srazí a ucpávají domovní odpady. Kombinací nečistot z mytí, 
kde jsou zbytky jídel, tuky, cukry apod., praní a splaškových vod 
vzniká v kanalizaci příznivé prostředí pro korozi stěn kanalizačního 
potrubí. Následně pak na čistírnách odpadních vod způsobují 
rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění.
Do kontejneru na tuky a oleje patří:

Použité jedlé oleje a tuky jako rostlinné tuky, 100% tuky, 
máslo, sádlo… (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky 
apod.). Vkládejte výhradně v plastových pevně uzavřených 
a neporušených obalech – např. v PET lahvích.

V žádném případě do sběrné nádoby nic nevylévejte 
a neodkládejte ve skleněných nádobách! Došlo by tak ke znečištění 
nádoby.
Do kontejneru na tuky a oleje NEpatří:

• Technické a motorové oleje, maziva a kapaliny
Nepalte odpad v kotlích a kamnech!
Bohužel stále se ještě stává, že někdo pálí doma v kotli plasty 
včetně polystyrenu nebo různých fólií, staré palety, dřevo ze staveb 
a demolic, nábytek, okna, dřevotřísku, dřevo chemicky ošetřené 
nátěry, kartony od nápojů, letáky ze supermarketů, barevné 
časopisy, gumové předměty, léčiva nebo zbytky od barev apod.

Kontejner na elektro odpad je červený
Ani do odpadu na elektro nepatří veškerý odpad, který fungoval 

na elektřinu. Pozor hlavně u televizí, monitorů nebo žárovek, které 
lze zlikvidovat v rámci sběrných dnů.
Do kontejneru na elektro odpad patří:

• Baterie
• Rádia
• Drobné počítačové vybavení
• Telefony
• Discmany a walkmany
• Kalkulačky
• Elektronické hračky a drobná zařízení

Do kontejneru na elektro odpad NEpatří:
• Televize
• Monitory
• Žárovky i zářivky
• Velké spotřebiče jako lednice nebo pračky 

Baterie lze navíc ukládat do krabice umístěné v supermarketu 
COOP v Radomyšli

Kontejner na textil je bílý
Je dodáván charitativními a ekologickými organizacemi. 

Díky sběru textilu je možné oblečení darovat potřebným, nebo 
ekologicky recyklovat. Všechno oblečení musí být čisté, suché 
a zabalené.
Do kontejneru na textil patří:

• Nepotřebné oblečení bez ohledu na sezonu
• Obuv v použitelném stavu (spárovaná a zabalená)
• Doplňky
• Hračky
• Povlečení
• Bytový textil
• Batohy nebo menší zavazadla

Do kontejneru na textil NEpatří:
• Rozbité, znečištěné, plesnivé nebo zapáchající oblečení 

nebo boty
• Koberce
• Matrace
• Velká zavazadla

Při pálení těchto odpadů se uvolňují do ovzduší nebezpečné látky 
včetně rakovinotvorných a můžete tak zničit zdraví nejen sobě, 
ale i sousedům.

Ing. Luboš Peterka, starosta

Obec baráčníků Radomyšl:
Těžko se v současné době píše o činnosti spolků. Všichni 

víme, jaká panuje situace a jaká platí omezení, nemůžeme vůbec 
pomyslet na nějaký kontakt, snad jen ten telefonický. Baráčníci 
jsou lidé většinou vyššího věku, proto i s větší obavou o svoje 
zdraví. Informace uváděné v novinách, televizních zprávách i na 
internetu nás určitě nepovzbuzují, právě naopak. Každý člověk 
potřebuje žít nadějí, pokud ji nemá – fyzicky i duševně strádá. 
Nechci tady naříkat, protože věřím, že bude lépe a zase se budeme 
moci scházet, plánovat a pracovat pro baráčníky i pro všechny 
lidi v okolí. Přes všechna omezení přece jenom alespoň trochu 
přemýšlíme do budoucna.

 Znovu jsme začali oprašovat myšlenku již dříve diskutovanou, 
sepsat seznam všech tanečníků České a Moravské besedy, kteří 
pro Obec baráčníků v minulých letech vystupovali. Neměl by to 
být jen soupis, ale pokud to bude možné zorganizovat, tak jejich 
setkání. Děkujeme všem, kdo nám přináší informace a fotografie 
z historických dob. Díky sousedu Šůsovi má Obec baráčníků 
nádherně zpracovaná fotoalba již od roku 1962, několik let 
pokračovala tetička Klasová a poslední dva roky využíváme 
fotoknihy. Průkopníky této tradice vám chceme přiblížit na dobové 
fotografii.
Pokud se nám vše podaří, chtěli bychom umístit velikonoční výstavu 
za sklo ve výloze budovy patřící manželům Karvanovým v centru 
Radomyšle. Naši členové nesedí doma jen s rukama v klíně, 
připravují výrobky na výstavu, tetička Hřebíčková rekonstruovala 
krásný prácheňský čepec ke kroji, tetička Jůzková ušila šest dívčích 
pracovních krojů /viz foto/. 
Napsala Jůzková Zdeňka – panímaminka Obce baráčníků Radomyšl

Bábinky nezahálejí
Přestože současná situace nedovoluje bábinkám pravidelně se 

scházet ani cestovat, rozhodly se vzdorovat osudu a nepodléhat 
černým myšlenkám. Místo toho raději zaměstnaly ruce. V lednu 
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vyrobily a předaly ředitelce Mateřské školy v Radomyšli celkem 
57 pomůcek ve tvaru copánků ke cvičení s dětmi a poté ještě dalších 
31, tentokrát ve formě pestrobarevných bambulí. V únoru se 
některé z nich věnovaly výrobě velikonočních zajíčků a naplánovaly 
neobvyklou akci. Vzhledem k tomu, že letos nebudou moci 
oslavit MDŽ, Velikonoce a zcela pravděpodobně ani Den matek, 
nachystaly výstavu zmíněných zajíčků venku na trávníku, kam si je 
mohly bábinky přijít prohlédnout a spolu s dalšími dárky (petrklíče 
a respirátory) si je odnést domů.

za Bábinky Marie Zdeňková

Kilometrová výzva na ZŠ Radomyšl...
V rámci distanční tělesné výchovy byla pro žáky připravena 

soutěž mezi 6.–9. třídou. Žáci si měli měřit nachozené kilometry 
během 14 dnů. Do kilometrové soutěže se nakonec zapojil 
i učitelský sbor naší školy, který soutěžil proti žákům. Během 
dvou týdnů si všichni své nachozené kilometry měřili krokoměry 
na hodinkách nebo v mobilních telefonech. A jak to všechno 
dopadlo? Během 14 dnů naše škola nachodila neskutečných 
7 895 km. Kdybychom šli štafetově, došli bychom od nás z Radomyšle 
do Indického města Satara. Na 5. místě skončili sedmáci, kteří 
nachodili 1 350,11 km (v průměru na žáka 61,36 km). Na 4. místě 
skončila osmička s celkem 1 636,55 km (v průměru na žáka 96,26 
km). Na třetím místě se umístili učitelé, kteří nachodili společně 

1276,25 km (v průměru na učitele 98,17 km). Stříbrnou příčku 
obsadila šestá třída, která nachodila 2 205,58 km (s průměrem na žáka 
100,25 km). Individuální vítězkou se stala Lucie Poklopová 
z 6. třídy, která ušla za 14 dní 238,2 km. První místo zaslouženě 
vyhrála devítka. Nachodili 1427,44 km a průměr na jednoho žáka 
vyšel 101,96 km. Když jsem se ptala deváťáků, jakou by chtěli za 
vítězství odměnu, přáli si, abych jim zajistila týden bez domácích 
úkolů z matematiky. Přání jim jejich matikářka splnila a devítka 
dostala svou odměnu za nachozené kilometry. Žáci i učitelé posílali 
i fotky, které na svých cestách pořídili. Bylo příjemné potkávat 
v okolí Radomyšle kolegyně a žáky, jak nabírají do soutěže své 
kilometry.

Monika Babková, ZŠ Radomyšl

V letošní zimě 
se děti na sněhu vyřádily…

I když pravidelnou docházku dětí do 
základní školy omezil koronavirus, děti z první 
a druhé třídy, které jediné od začátku ledna 
navštěvovaly školu, si nenechaly nadšení ze 
zimních radovánek zkazit ani při pobytu ve 
školní družině. Každou nadílku sněhu, a že 
jich letos bylo, si děti náležitě vychutnaly 
řáděním ve sněhu. Na řadu přišlo bobování, 
sáňkování, ale i ježdění z kopečka jen tak po 
nohách, bříšku i hýždích. Koulovačka také 
nesměla chybět a z těch větších uválených 
koulí, když se čerstvý sníh krásně lepil, byli 

i kolem základní školy vyřádkovaní sněhuláci. „Musím udělat co 
největšího,“ tvrdil s nadšením druhák Luboš Ondřík, když před 
sebou valil obrovskou kouli, se kterou sotva pohnul. Budeme si 
přát více takových krásných ladovských zim.

Alena Šrámková, ZŠ Radomyšl, ŠD 

Masky na maškarní…
I když letošní situace nedovolí maškarní řádění pro děti, stejně 

si prvňáčci ve školní družině vyrobili skvělé masky na obličej a to 
každý podle své fantazie. Letos bohužel ani nebude ten pravidelný 
maškarní karneval, který vždy na přelomu února a března pořádá 
školní družina ve svých prostorech, ale nevadí, maska může zůstat 
připravená na následující roky.

Anděla Tomášková, ZŠ Radomyšl, ŠD 



Svazek obcí Blatenska - březen 202132

Sedlice

Co nového v Sedlici?
Jménem vedení Městského úřadu 
Sedlice bych ráda poděkovala 
všem občanům za dodržování 
bezpečnostních opatření. Dbejte 
prosím na své zdraví i na zdraví 

ostatních sousedů. Situace stále není 
dobrá a my všichni doufáme, že brzy 

zase nastanou lepší časy. Jen musíme 
společně vydržet.

V současné době probíhá v prostoru Mateřské školky Sedlice 
výstavba parkoviště a přilehlého chodníku včetně rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Vzhledem k uzavření provozu školky se vytvořil 
prostor i pro úpravu přístupu k vlastní budově. Již nevyhovující 
a poničené betonové desky budou nahrazeny moderní dlažbou. 

Nezahálí ani Městská knihovna Sedlice, která pro své malé 
čtenáře a žáky Základní školy v Sedlici připravila soutěž s názvem 
Moje nejmilejší knížka. Záměrem bylo podpořit zájem dětí o četbu 
a připravit jim zajímavou aktivitu v době online výuky. Soutěž je 
koncipována do dvou kategorií. První kategorie zahrnuje žáky 1.–5. 
třídy, druhá pak žáky 6.–9. třídy. O zařazení do kategorie rozhoduje 
den podání soutěžní práce. 

Podmínkou pro přihlášení je přečíst si jakoukoliv knihu. 
Připomínám, že knižní tituly je možné vybírat i přes online katalog 
umístěný na stránkách města Sedlice. (https://www.mestosedlice.
cz/mesto/mestska-knihovna-sedlice/) Pomocí e-mailu si pak lze 
knihu objednat a domluvit vyzvednutí. Vše je možné realizovat i za 
stávajících bezpečnostních omezení. Vybranou knížku je pak nutné 
zpracovat formou plakátu (projektu) na čtvrtku A4/A3. Důležité je 
uvést autora a ilustrátora, název knihy, vyjmenovat hlavní postavy 
a připojit několik vět k jejímu obsahu. V závěru by se měl objevit 
vlastní názor. Pak už stačí jen dokreslit obrázky a podepsaný plakát 
odevzdat v knihovně nebo na radnici. Možné je také zanést práce 
za celou třídu najednou, samozřejmě až to podmínky dovolí. 
Soutěž bude vyhodnocena v průběhu letošního prosince.  

Milí žáci, čtenáři, knihovna už se moc těší na vaše práce. Čekají 
vás zajímavé odměny. Čtení se určitě vyplatí. 

Mgr. Kateřina Brabcová

Úspěch sedlických hasičů
V sobotu 12. září 2020 se do Příbrami sjeli hasiči, aby si 

připomněli ničivý požár Svaté Hory. Ve stejný moment a na stejném 
místě pořádá město Příbram významnou historickou slavnost – 
Příbramskou svatohorskou šalmaj.

Na běh krytým schodištěm z centra města k poutnímu místu 
vyrazily dvojice hasičů a hasiček z Česka, Nizozemska a Itálie. 
Hasiči zdolávají ve dvojicích 80metrové převýšení na 560 metrů 
(289 schodů) dlouhé trati se zásahovou obuví, s přilbou, ve 
stejnokroji a mužské dvojice i s dýchacím přístrojem. 

MOJE NEJMILEJŠÍ KNÍŽKA 
Pořadatel: Městská knihovna Sedlice (Po/St 14—16 hod.) 

Soutěž trvá od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021 

Jak soutěžit:  

Vyberte si jakoukoliv vaši oblíbenou knížku, kterou jste přečetli. Na čtvrtku A3/A4 vypracuj-
te projekt o této knížce – uveďte název knihy, autora, popř. ilustrátora, namalujte obrázek/
obrázky, napište krátce obsah (cca 20 vět) a váš názor na ni. Vaši práci přineste do Městské 
knihovny v Sedlici. 

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

 žáci 1.- 5. třída 

 žáci 6. – 9. třída 

Tři nejlepší práce, které vybere nezávislá porota, budou 
odměněny zajímavými věcnými cenami.  

Závodníci vyběhnou z prostoru před spodním vchodem do 
Svatohorských schodů. Po startu uchopí 2 „C“ hadice a proudnici, 
které na kontrolním úseku odloží a spojí. Dvojice si mohou navzájem 
pomáhat a po celou dobu závodu se od sebe nesmí vzdálit na více 
než 10 metrů.

Navzdory současné situaci spojené s onemocněním covid-19 
bylo na startu připraveno celkem 64 dvojic ve třech kategoriích. 
Tohoto ročníku se z řad SDH Sedlice zúčastnily 3 mužské dvojice 
a 2 ženské dvojice. Mezi muži se velice úspěšně prezentovala 
dvojice Zdeněk Beránek a František Doušek, kteří se s časem 
4:50.90 umístili na 3. místě. V kategorii žen se taktéž na 3. místě 
umístila dvojice Lenka Podsklanová a Marie Vonášková se skvělým 
časem 5:45.07.

Zimní radovánky na ledě
Kdo si chtěl letošní zimu zabruslit, měl jedinečnou příležitost 

na zamrzlých místních požárních nádržích. O úklid a úpravu ledu 
se starali členové sboru dobrovolných hasičů, ale i ostatní občané 
Sedlice. Na úpravu poléváním byla v rámci kondičních jízd SDH 
využita místní technika Tatra 815 CAS 32 a plovoucí čerpadlo, které 
je též z výzbroje místního sboru. I přesto, že příznivé podmínky 
k bruslení netrvaly dlouho, tak si děti a řada rodičů s nimi ledové 
radovánky řádně užili.
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Zimní Sedlice 
– autor N. Strnadová a K. Brabcová

MŠ Sedlice
Dosud jsme byli všichni rádi, že jsme se mohli s dětmi ve školce 

scházet alespoň za podmínek, které to dovolovaly. Vymýšlíme 
aktivity pouze v rámci objektu a blízkosti mateřské a základní 
školy. Využíváme nabídky programů interaktivní tabule, která 
dětem přináší mnoho nových zážitků. Lednové počasí nás potěšilo 
možností praktikovat sněhové radovánky hlavně na školní 
zahradě, kde jsme pravidelně využívaly s dětmi nerovnosti terénu 
k bobování a sáňkování. Hitem letošní zimy je tvoření koulí tzv. 
„koulovačem“. Výsledky tohoto snažení jsou v ukázce na fotografii. 
Poslední velkou radostí pro náš celý kolektiv byl velmi vydařený 
interní maškarní karneval. Nejen malé pohádkové, ale i velké 
nadpřirozené bytosti se rády vzájemně představily. 

Je nám všem moc smutno z této neveselé doby. Velké 
poděkování patří našim pravidelným podporovatelům: Agro 
Sedlice, a. s., Blatenská ryba, spol. s. r. o., Český svaz žen Sedlice, 
kteří i přes problémy dnešních časů nezapomněli přijít za námi se 
svými sponzorskými dary. Děkujeme.

 Nezbývá nám jen být optimisty a těšit se na lepší zítřky. Všem 
čtenářům přejí pevné zdraví všichni zaměstnanci z Mateřské školy 
v Sedlici!
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Jak se doma nenudit 
aneb „Je to na budku!“

Začátek března nás všechny zastihl v totální izolaci, což nám 
nebránilo rozjet novou akci. Samozřejmě vzhledem k okolnostem 
pouze pro rodinu a jednotlivé milovníky přírody. Budky vlastní 
výroby nebo zakoupené přes internet, jistě přijdou vhod ptačím 
kamarádům, pokud je pověsíme na správné místo. To je nejprve 
třeba „vypátrat“ a první dobrodružství je na světě. Druhé nás čeká 
při samotném věšení s pomocí dlouhého žebříku, kdy je opravdu 
třeba dávat pozor. Není to nic pro slečinky! A do třetice je napínavé 
čekat, zda se naše budka zalíbila a stala se domovem pro novou 
ptačí rodinku. 
Se svými zážitky a fotografiemi z věšení nebo pátraní se navzájem 
potěšíme na facebookové stránce Modrásek.Sedlice. Své fotografie 
a zážitky můžete zaslat přes e-mail modrasek-zs@seznam.cz a my 
je na internet rádi umístíme.

za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Škvořetice

Zima ve Škvořeticích
Doufám, že v době vydání 
březnového SOBáčku už bude jaro 
v plném proudu a budeme se těšit 
na prosluněné Velikonoce, dnes 
ale mrzne, tak se ještě pár řádkami 

vrátím k zimě, a že letos byla oproti 
loňsku k zimním radovánkám mnohem 

příznivější.
Takže jakmile v lednu zamrznul za vsí rybník 

Stárka, místní bruslaři vzali do ruky hrabla, uklidili z ledu sníh 
a mač o mistra světa mohl začít.

Také děcka si letos sáňkování a bruslení užila. A někdy zima 
vytvořila zajímavé pohledy.
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Tchořovice

Žulák team Škvořetice
Po lednovém výletě na Kvildu vyrazil Žulák team 

v únoru tentokrát na Železnorudsko. V pátek jsme 
trochu váhali, protože tehdy byly v noci mrazy i pod –20 °C, ale 
v sobotu jsme vyrazili, a i když na prenetském hřebenu foukalo 
a bylo –13 °C, dobře jsme udělali, protože odměnou nám byly 
úžasné pohledy na zasněžené panorama železnorudské Šumavy 
prolité jasným sluncem.

Trasa: Špičácké sedlo (978 m n. m.) – Pancíř (1214 m n. m.) 
– Můstek (1235 m m. n) – Suché Studánky –  Brunst – Hofmanky – 
a zpět na Špičácké sedlo.

MDŽ
Společně oslavit MDŽ jsme 
samozřejmě nemohli, ale 
aby to našim manželkám, 
maminkám, babičkám, dcerám, 
vnučkám, snachám a milenkám 
nebylo líto, tak každá žena 
ve Škvořeticích a v Pacelicích 

dostala krásný voňavý petrklíč s blahopřáním, děvy byly potěšeny, 
někdy i překvapeny, ba některé marně vzpomínaly, kdy naposled 
dostaly 8. března živou kytku.

Josef Hora

Vodovod 
Náklady na provoz obecního 
vodovodu v roce 2020 činily 
322.895 Kč. Fakturovalo se 
2 087 m3 vody, na vodném bylo 
vybráno 118.264 Kč formou 

dvousložkové ceny vody. Rozdíl 
mezi vybraným vodným a skutečnými 

náklady zaplatila obec ze svého rozpočtu – 
204.631 Kč. Náklady na výrobu 1 m3 pitné vody 

byly ve výši 155 Kč.

Komunální odpad v roce 2020
Druh odpadu Náklady na odvoz 

v roce 2020

Tříděný odpad 
(plasty, papír, sklo drobné kovy) 72.783 Kč

Velkoobjemový odpad 12.277 Kč

Směsný odpad (popelnice) 118.051 Kč

Nebezpečný odpad 563 Kč

BRKO (Biologicky rozložitelný odpad) 3.207 Kč

Celkem náklady   206.881 Kč

Druh příjmu Částka

Poplatky za odpad od občanů a vlastníků 
nemovitostí 151.441 Kč

Prodej železa 2.600 Kč

Odměna za třídění od EKO-KOM 33.742,50 Kč 

Celkem příjmy 187.783,50 Kč

Nový dopravní automobil s přívěsem 
pro hašení pro JSDHO Tchořovice

V lednu 2021 dodala firma TECHSPORT z Brna naší obci nový 
požární automobil Ford Transit Kombi s přívěsem pro hašení. 
Dopravní automobil je určen pro přepravu celkem 9 osob (včetně 
řidiče) a disponuje zvukovým a světelným výstražným zařízením. 
Automobil bude sloužit jako zásahový automobil Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, dále při plnění úkolů na úseku ochrany 
obyvatelstva, při evakuaci ohrožených obyvatel nebo při výcviku 
mladých hasičů. Celkové náklady na pořízení nového dopravního 
automobilu činily 1.168.013 Kč, akce byla podpořena investiční 
účelovou dotací z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 300.000 Kč 
a účelovou investiční dotací Ministerstva vnitra, prostřednictvím 
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Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, ve výši 450.000 Kč. Zbývající část nákladů ve výši 
418.013 Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.

Údržba veřejné zeleně
V únoru a březnu byla v obci i v jejím okolí, především podél 

komunikací, provedena údržba veřejné zeleně – ořezy stromů 
nebo výřezy náletových dřevin.

Respirátory pro občany
Na začátku března jsme rozdali po pěti respirátorech všem 

seniorům od 65 let a dětem od 7 do 15 let s trvalým pobytem v naší 
obci. Respirátory pro menší děti, tj. 2–6 let, budou rozdány této 
skupině našich nejmenších obyvatel po jejich dodání. Respirátory 
jsou pořizovány z rozpočtu obce.  

Systém Obce Tchořovice 
pro nakládání s odpadem v roce 2021
Směsný komunální odpad

Systém odvozu popelnic zůstává v naší obci zachován, tj. 1x za 
14 dní v pondělí. Termíny vyvážení popelnic jsou zveřejněny na 
www.tchorovice.cz nebo ve vývěsce u OÚ. Směsný odpad je možné 
ukládat také do košů rozmístěných v obci.

Sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu 
a elektroodpadu bude obcí organizován na jaře a na podzim, 
o konkrétních termínech budou občané informováni.

Tříděný odpad
Na návsi jsou umístěny 3 kontejnery na plasty, 2 kontejnery 

na papír, 1 kontejner na drobné kovy, 1 kontejner na bílé sklo, 
1 kontejner na barevné sklo a 1 kontejner na jedlé oleje a tuky. 
Stanoviště je určeno k ukládání tříděného odpadu pouze do 
kontejnerů. 

Žádáme občany, aby neukládali odpad vedle kontejnerů. 
Tříděný odpad, který se do otvoru nevejde, odložte v rámci sběru 
velkoobjemového odpadu na jaře nebo na podzim.

Žluté kontejnery na návsi – plasty
do kontejneru patří:

• plastové obaly
• PET lahve stlačené

• fólie – čisté
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků a dalších potravin
• plastové obaly od drogistického zboží
• polystyren
• ostatní plastové předměty (hračky, květináče apod.)
• nápojový karton – krabice od džusů, krabice od vína, krabice 

mléka a mléčných výrobků
Do žlutého kontejneru nepatří – textilie z umělých vláken, linolea, 
guma, molitan, nádoby od léčiv, výrobky z PVC, plasty znečištěné 
oleji a chemickými látkami, plasty s příměsí jiných materiálů 
(videokazety, kabely), „měkké“ sáčky (například od kávy a různých 
potravin v prášku), nápojové kartony obsahující zbytky nápojů 
a potravin

Modré kontejnery na návsi – papír
do kontejneru patří:

• noviny
• reklamní letáky
• knihy, časopisy
• rozložené krabice
• lepenky, kartony
• jiný neznečištěný papír

Do modrého kontejneru nepatří – znečištěný papír, papírové obaly 
kombinované s plasty a kovovými fóliemi, kopírák, samopropisovací 
papíry, obvazy, pleny, papírové kapesníčky, ubrousky

Bílý kontejner na návsi – bílé sklo
do kontejneru patří pouze bílé sklo

• čiré průhledné lahve
• zavařovací sklenice 
• skleněné nádoby z domácnosti

Zelený kontejner na návsi – barevné sklo
do kontejneru patří:

• lahve z barevného skla od piva, vína, limonád
• tabulové sklo
• sklenice
• skleněné obaly od léků

Do bílého ani zeleného kontejneru nepatří – keramika, porcelán, 
zrcadla plexisklo, autosklo, drátované sklo, varné sklo, žárovky, 
výbojky, zářivky, obrazovky monitorů, televizí a různé displeje.

Šedý kontejner na návsi – drobné kovy
Tento kontejner nahradil černou popelnici na drobný odpad 
u obecního úřadu
do kontejneru patří:

• plechovky od potravin
• plechovky od piva, limonád, energy drinků
• plechovky od deodorantů, holicích pěn
• víčka zavařovacích sklenic typu „omnia“
• hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice)
• konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod.
• plechy a ostatní hliníkové součástky 
• ostatní kovové obaly

Do šedého kontejneru nepatří – plechovky od barev a jiných 
nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení 
složená z více materiálů a to ani jejich demontované části, 
materiály (obaly), ve kterých je hliník spojen s jiným materiálem 
(např. obaly od žvýkaček, másla, margarínu, vnitřní obaly cigaret 
= směsný odpad), tenkostěnné hliníkové obaly (obaly tavených 
sýrů, tenké hliníkové fólie z potravinářských obalů).

Kontejner na použité jedlé tuky a oleje z domácností
Prosíme občany, aby použitý jedlý olej přelili doma do plastové 
lahve, zašroubovali a tuto lahev vhodili do kontejneru na návsi. 
Nepoužívejte skleněné lahve, které se mohou při manipulaci rozbít.
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Velká Turná

Drobná elektrozařízení a baterie – sběrný box v přízemí OÚ 
Tchořovice
Použité tonery a kazety do tiskáren – sběrný box v přízemí OÚ 
Tchořovice
Odpad ze zahrad jako je tráva, listí a podobný materiál mohou 
občané ukládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou 
rozmístěny v různých částech obce. 

Eva Křivancová, starostka

Novinky 
z Velké Turné      

Letošní únor se podobal zimám, jak 
je známe z obrázků Josefa Lady. Děti 
si užily klouzačku, ale padající sníh 

a namrzající srážky nepotěšily chodce, 
řidiče ani cestáře. V naší obci udržujeme 

sjízdnost místních komunikací vlastními 
prostředky. Traktor s radlicí vyjel prohrnovat celkem 

12x a posýpat namrzlou vozovku s posypovým vozíkem 4x. 

Během zimy vždy probíhají údržbářské práce na obecním majetku. 
Tentokrát prošel celkovou rekonstrukcí valník, který již má v současné 
době za sebou i STK. Také na obecním traktoru a sekacím traktůrku 
provedl zaměstnanec obce potřebné opravy.

Při vyúčtování provozu obecního vodovodu za rok 2020 byl zjištěn 
rozdíl mezi objemem vody nakoupené od obce Osek a množstvím vody 
odebrané domácnostmi. Postupným uzavíráním jednotlivých větví 
vodovodu, vždy mezi 1.–5. hodinou v noci, bylo zjištěno, na kterém 

úseku vodovodu dochází k úniku vody. Na povrchu bohužel nejsou 
patrné žádné známky podmáčení a není možné určit, kde přesně se 
voda ztrácí. Proto je objednána specializovaná firma, která bude hledat 
konkrétní místo, kde je vodovodní potrubí porušeno. Pokud se jí to 
nepodaří, bude vytipováno nejpravděpodobnější místo a tam se začne 
s kopáním tzv. naslepo.

Obecní zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje na rozšíření obecního vodovodu 
a kanalizace na pozemky určené pro novou výstavbu po pravé straně 
cesty na Milava. Mezi jednotlivými vlastníky a obcí došlo ke směně 
pozemků tak, aby se vodovod i kanalizační trubky pokládaly na pozemek 
v majetku obce. V současné době je podána žádost o stavební povolení.

Ivana Mrázková

Provoz obecního kempu ATC–Milavy
Pro letošní letní turistickou sezonu je příznivá situace, kdy se po 

dvou letech podařilo díky dostatečným sněhovým a dešťovým srážkám 
v lednu a únoru naplnit rybník Milavy do stavu plné vody. Epidemická 
situace nám však zatím nehraje do karet. Jarní rozvolňování a počátek 
letní turistické sezony není ze strany krizových opatření optimistické. 
Obec jako provozovatel bude však připravovat areál ATC–Milavy na 
provoz. Jakmile to bude možné, bude kemp otevřen! Budeme se na Vás 
těšit.

SDH Velká Turná
Činnost členů SDH spočívá prozatím v přípravách a udržování 

techniky a v současnosti probíhá školení obsluh motorových pil. Pro 
bezpečný bezporuchový provoz motorové stříkačky PPS-12, bude 
v jarním období opraveno výfukové potrubí a vývěva. Práce budou 
provedeny svépomocí ze strany členů zásahové jednotky a především 
strojníků, výměnnou dílů s těsněním.

text a fotografie: Pavel Šípek, starosta obce
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Poděkování
Dovolte mi poděkovat obecnímu 
zastupitelstvu naší obce za milé 
překvapení, které nám ženám 
připravilo k letošnímu MDŽ. Všechny 
ženy byly totiž osobně navštíveny 

a obdarovány krásným karafiátem 
a blahopřáním k tomuto svátku. V této 

těžké době, kdy se nemůže konat žádná 
oslava jako dříve, kdy 
se sejít nemůžeme, 
je to obzvláště milé. 
Doufám, že všechny 
Zábořačky byly mile 
překvapeny jako já 
a že mohu děkovat i za 
ně. Děkujeme!

Jaroslava Vodičková, 
Záboří

Distanční 
výuka 

může být 
i zábavná

To mi věřte, říkám to z vlastní zkušenosti. Vnučka je třeťačka, 
vnuk šesťák. Už rána bývají hektická. Někdy se ani děti nestačí 
nasnídat nebo převléci 
z pyžam. Pospat si není 
možné, v 8 hodin výuka 
začíná. Zúčastňuji se 
někdy distanční výuky 
se svou vnučkou a stále 
více obdivuji trpělivost 
pana učitele. Udržet 
pozornost dětí, srovnat 
se s technikou, která 
často zlobí. Někdy pan 
učitel neslyší některého 
žáka, jindy děti neslyší 
pana učitele. Je to 
velice náročné pro 
obě strany. Hlášky dětí 
jako: „Pane učiteli, 
mně to vypadlo.“ – 
„Pane učiteli, mohu jít 
na záchod?“ – „Pane 
učiteli, nevím, kde 
jsme.“ – „Pane učiteli, 
už jsem zpátky ze záchoda“ jsou úsměvné. I některé odpovědi 
dětí na otázky pana učitele mi zůstaly v paměti. „Děti, kdo z vás 
by věděl, na které rostlině najdeme mandelinku?“ Odpověď 
žákyně: „Na mandarince?“ Jednou dětem pan učitel řekl, že se 
musí obzvláště snažit, protože je přítomna paní inspektorka. 
Zpozorněla jsem i já a říkala jsem si – inspektorka? V téhle době? 
Pan učitel tehdy „vysílal“ asi z domova, zapnul kameru a ukázal 
dětem svou fenku. I náš pejsek Charlie se občas výuky zúčastní, 
může si vybrat a jít mezi třeťáky nebo šesťáky.

Moc bych žákům přála, aby už brzy pominula tato divná doba 
covidová, aby se děti už mohly vídat se svými spolužáky a učiteli 
ve svých třídách. Vzájemně si moc chybí.

Jaroslava Vodičková, Záboří

Záboří

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

REALITY BLATNÁ 
RNDr. PETR KERNDL, 

B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
28 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22      

 Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,  
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde. 

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU! 
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.  

Prezentace na nejvýznamnějších  
realitních serverech a právní servis ZDARMA!  

Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...  
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle  

působící realitní kanceláře v regionu.  
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Zima v Záboří
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Michaela Katráková - zpìv

Martin Vydra - zpìv

NOVINKA: ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 
VYSOKOTLAKÝM "KRTKEM"
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Mimozemšťané 
v Litoborci
Temná noc, jen vítr duje,
strom se kýve sem a tam,
jasná hvězda z nebe září
a rychlostí se blíží k nám.

Bum a prásk a co se děje,
hvězda na zem dopadla,
záře zhasla, zem se chvěje,
z hvězdy lezou chapadla.

Žlutá koule v Litoborci
jak obří vejce vypadá,
chapadly se země drží,
to nesmírná je záhada. 

Sputnik Franta z koule leze,
Apollo Standa za ním hned,
kochají se, protáhnou se, 
líbí se jim ten náš svět.

„Kde jsme se to dneska octli?“
Standa Frantu osloví,
„Na Marsu jsme měli přistát,
kde to jsme jen vítr ví.“

Seběhla se v Litoborci
všechna havěť k vajíčku,
zajíc, liška, veveruška,
pes došel i pro kočku.

Kouká Standa, kouká Franta,
z druhé strany zvířátka.
Bude boj anebo láska,
to je těžká otázka.

Franta Sputnik od vajíčka
ke zvířátkům promluvil:
„Kára vára, mata mára“,
Standa dodal: „Brek ten pil“.

Ježek, co stál k vejci nejblíž
naježil hned štětiny,
myška Bětka okřikla ho:
„Vždyť jsou hodní, jen jiní.“

Ostatní zvěř v Litoborci
s myškou Bětkou souhlasí,
Standu s Frantou obklopili,
však horšilo se počasí.

Prší, blesky nebem létaj,
zvířátkům hned zima je,
Franta Sputnik domů je zve,
vajíčko je zahřeje.

Nevadí, že jinou řečí
ti i oni hovoří,
rychle jsou z nich kamarádi,
co v dobrých činech soupeří.

Ve vajíčku samá páčka,
pro zvířátka divná věc,
a kde je kuchyň, a kde záchod,
ty má doma každý přec.

Apollo Standa nebeskou řečí
k jedné páčce promluvil,
cizí hlas mu stejným slovem
asi cosi vysvětlil.

Od té chvíle Standa mluví
stejně jako zvířátka,
rozumí jim, i ony jemu,
tím končí dnešní pohádka.

Příště si povíme, jak si Franta Sputnik 
a Standa Apollo prohlížejí naši Zemi.

Hezký den, děti.

Řešení sudoku z lednového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 77 bylo jako vždy ve třech různých úrovních 
obtížnosti. Tajenky: V NÁROČNÉM (lehká verze, kontrolní 1. řádek 178932546); OBDOBÍ MĚJ (středně těžká 
verze, kontrolní 1. řádek 369584721); HODNĚ SÍLY (těžká verze, kontrolní 1. řádek 253714968). 
Výherci: Libuše Hradecká, Lažánky; Stanislav Kočí, Bělčice; Vlastimil Vonášek, Hornosín. Uvedení výherci 
si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do konce dubna 2021, popřípadě 
v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným luštitelům 
děkujeme a výhercům gratulujeme. Po vyřešení SUDOKU z čísla 78 (tj. březnového vydání 2021) zašlete, 

prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na e-mailovou 
adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu: Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná, 

a to nejpozději do 7. 5. 2021.
Sudoku pro čtenáře SOBáčku připravila Ivana Zemánková


