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Vážení čtenáři, v každém čísle našeho zpravodaje Vám 
přineseme zajímavé informace o jednotlivých obcích 
sdružených ve Svazku obcí Blatenska. V minulém čís-
le jste si mohli přečíst povídání o Bezdědovicích. Dnes 

nahlédneme do historie i současnosti abecedně druhé z dvaatři-
ceti obcí, kterou je obec Bělčice.  
Povídání o…
...BĚLČICÍCH

Založení města Bělčice spadá do dávné minulosti. Osada byla 
založena při staré obchodní stezce, vedoucí od šumavských po-
hraničních hor a vinoucí se přes Sušici, Kadov, přes Kocelovice 
na Březnici a ku Praze. Původ jména a zakladatele není zcela ob-
jasněn. Na vrchu, zvaném „Hrádek“, stávala od osady oddělená 
tvrz, v níž sídlili majitelé zboží bělčického a psávali se vladyky 
či rytíři z Bělčic. Tvrz zanikla a při prvním povýšení na město 
byla přenesena do středu města na místo, kde se říká “Ve dvo-
ře”. Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla spolu s farou je téměř ve 
středu městečka a je zde nejstarší stavební památkou. Bělčice leží 
v krásném blatenském kraji s blýskajícími se hladinami četných 
rybníků, mezi lány polí a luk a s výhledem na blízké brdské lesy. 
Do daleka viditelnou dominantu Bělčic tvoří štíhlá 39 m vysoká 
věž, která stojí samostatně u kostela svatého Petra a Pavla a kdysi 
sloužila jako zvonice. Románský kostel je patrně ze 13. století. 
Zvláštností kostela je obdivuhodně klenutý strop, vytvořený z 
drobných cihel. Jde o tzv. sklípkovou diamantovou klenbu, která 
spočívá na jediném šestibokém kamenném sloupu, postaveném 
uprostřed lodi. 
Bělčice se mohou  pochlubit řadou významných osobností, které 
zde žily, pracovaly nebo pobývaly. Jako první z nich Vám před-
stavíme Ladislava Stehlíka, básníka a spisovatele, který se v roce 
1908 v Bělčicích narodil. V letech 1924 – 1928 navštěvoval běl-
čickou školu. Vystudoval učitelský ústav. Napsal řadu básnických 
sbírek a za jeho největší dílo lze považovat trilogii “Země zamyš-
lená“. Dílo je lyrickým průvodcem po jihozápadních Čechách, 
psaný s hloubkou a znalostí dosud nevídanou. Autor při svých 
cestách po kraji sesbíral pověsti, zaznamenal osudy místních lidí 
či zastavení zajímavých návštěvníků - malířů, sochařů, spisova-
telů, herců, hudebních skladatelů a dalších. To doplnil mistrným 
popisem přírody. Ladislav Stehlík byl i vynikajícím malířem a 
častým tématem jeho obrazů byla opět jihočeská krajina. Pro dal-
ší vydání „Země zamyšlené“ se stalo osudným setkání Ladislava 
Stehlíka s Josefem Ladou. Seznámil je v roce 1945 bratr známého 
hudebníka Petr Křička. U Ladů se scházeli přátelé, aby malíře, 
kterému při náletu v posledním roce války zahynula dcera a který 
se jen těžce s tragédií vyrovnával, trochu rozptýlili. Byl to právě 

Lada, kdo přiměl L. Stehlíka, aby si ilustrace do svých knih malo-
val sám. Když se po Ladově smrti obrátilo na Stehlíka nakladatel-
ství Albatros s prosbou, zda by zastaralé texty v Ladových vese-
lých učebnicích nemohl nahradit novými, splatil „dluh“ dokonale 
a zasloužil se o to, že si přítelovy obrázkové „Učebnice“ našly 
cestu do knihovniček dalších generací. V Bělčicích naleznete do-
mek, označený jako Památník Ladislava Stehlíka, spravovaný za 
podpory Obecního úřadu v Bělčicích Muzeem středního Pootaví 
ve Strakonicích. Hrob Ladislava Stehlíka na hřbitově v Bělčicích 
zdobí busta od sochaře Břetislava Bendy.
Další z osobností spjatou s Bělčicemi je Jindřich Kučera, my-
kolog, botanik Blatenska, spisovatel. V letech 1898 - 1934 praco-
val jako učitel v Bělčicích. Byl členem Ústřední matice školské, 
Československé botanické společnosti, Československé mykolo-
gické společnosti, Francouzské mykologické společnosti a dal-
ších. Věnoval se hudbě, malířství, botanice, mykologii, osvětové 
a poradenské činnosti. Pro popis blatenského okresu vypracoval 
oddíl “Botanika” a dále se věnoval studiu mechů a lišejníků. Svo-
je poznatky uveřejňoval v odborných časopisech, kde publikoval 
i kolem 2000 kreseb, doplňujících jeho práce. V rámci přednášek 
šířil znalosti nejen o přírodě, ale i dějinách českého národa. Jako 
člen Občanské besedy působil jako šiřitel hudby a kultury mezi 
lidmi. Další osobností je Jaroslav Stehlík, pracovník Národopis-
ného muzea v Plzni, bělčický rodák a kronikář, historik a sběratel 
všeho, co se týkalo historie Bělčic a okolí. Vydal knihu “Z kroni-
ky města Bělčic - o kostelích” a v rukopisu zůstal nedokončený 
spis “Město Bělčice - obraz praehistorický a historický”.
A na závěr povídání o významných osobnostech zmiňme Miko-
láše Alše. Z Alšova mlýna v Závišíně jeden čas navštěvoval běl-
čickou školu.
Součástí Bělčic jsou obce a osady: Závišín, Hutě, Podruhlí, Hos-
tišovice, Záhrobí, Újezdec a Tisov. Každé z těchto míst má svoji 
pohnutou historii, kulturní památky, přírodní zajímavosti a typic-
kou krásu této krajiny.  (pokračování na str.3)

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME:
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou v pořadí již druhá volně neprodejná pří-
loha Blatenských listů - náš ,,Sobáček“, což je neklamným zname-
ním, že první vydání u Vás mělo kladnou odezvu. Vaše pozitivní 
ohlasy pro nás byly impulsem, abychom pro Vás připravovali dal-
ší pokračování. 
Snažíme se zachovat stejnou formu a styl připravovaného perio-
dika. Každé vydání ,,Sobáčku“ je a bude zavěšeno na stránkách 
Svazku obcí Blatenska www.blatensko.cz. 
Přejeme Vám, abyste na těchto stránkách vždycky našli to, co po-
třebujete, či očekáváte. K tomu, aby se tak stalo, Vás prosíme o 
Vaše připomínky, názory a příspěvky. 
Připomínky a názory laskavě zasílejte na blatensko@blatensko.cz 
a příspěvky zasílejte na adresu: listy@blatensko.cz, protože bez 
Vás to asi nebude ono!
S díky a přáním hezkých dnů Váš Svazek obcí Blatenska

CO SE U NÁS „PEČE“ …

Tak jak jsme Vás již informovali v po-
sledních Blatenských listech, Svazek 
obcí Blatenska má kromě svých we-
bových stránek s elektronickou úřední 
deskou také fyzickou úřední desku, kte-
rou najdete na budově Základní školy T. 
G. Masaryka. Na této úřední desce máte 
možnost získat tyto informace : 

     ÚŘEDNÍ HODINY SOB
        polední pauza  
Pondělí 7 hod. 12 hod. 13 hod. 16 hod.
Úterý 7 hod. 12 hod. 13 hod. 16 hod.
Středa 7 hod. 12 hod. 13 hod. 16 hod.
Čtvrtek 7 hod. 12 hod. 13 hod. 16 hod.
Pátek 8 hod. 12 hod. 13 hod. 15 hod.

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727
388 01 Blatná
telefon: 383 420 300, 728 881 358
E-mail: blatensko@blatensko.cz ; www.blatensko.cz  

Dále zde naleznete nejnovější události ze SOB a také termín další 
uzávěrky našeho ,,Sobáčku“. 

CO PŘIPRAVUJEME NA LETOŠNÍ ROK :
• Podali jsme žádost o dotaci na kulturní kalendář 2009, na 
vydávání našeho „Sobáčku“ , na vzdělávání, na plat zaměstnance 
SOB, na Pasportizaci místních komunikací všech členských obcí 
SOB, na bezdrátový rozhlas pro některé obce, běží reklamační 
lhůta na opravu chybného označení obce Předmíř na informačních 
mapách vydaných SOB a městem Blatná
• Připravujeme žádost o dotaci na dotisk stromoknížky, na 
propagační materiály SOB a pokud nebudeme úspěšní s první žá-
dostí na dotaci na kulturní kalendář 2009, požádáme o dotaci do 
jiného programu
• Chystáme se společně dokoupit nádoby na separovaný 
odpad – pokusíme se na tuto akci sehnat dotaci, zároveň se nabízí 
obcím SOB možnost využívat sběrný dvůr města Blatná – pokud 
obce budou mít zájem, jsou podmínky využívání předmětem dal-
šího jednání mezi SOB a městem Blatná
• Valná hromada SOB schválila záměr Místní akční skupi-
ny SOB zažádat o příspěvek Jihočeského kraje na svoji činnost
Informace o Vašich akcích, ilustrační fotografie a termíny poutí a
posvícení do připravovaného kalendáře na rok 2009 zasílejte do 
konce měsíce června 2008 na adresu: blatensko@blatensko.cz 
Vnímejte přicházející jaro jako příliv energie do vašich žil, jako 
příchod něčeho lepšího a v rámci možností nám zachovejte pří-
zeň.!!! S přáním krásných jarních sluníčkových dní, nádher-
ných velikonočních svátků a ať Vás pomlázka moc nebolí (ženy, 
pozor, je přestupný rok a vyplácíme my!) 
 Váš Svazek obcí Blatenska

SLOVO SVAZKU OBCÍ BLATENSKA

VELIKONOCE NA PRÁCHEŇSKU

Jak probíhaly dříve oslavy Velikonoc na Blatensku nebo 
respektive na Prácheňsku, není příliš mnoho podrobných 
zpráv. Dosud chybí ucelená studie o lidových zvycích a 
pověrách v našem kraji, která by komplexně mapovala 
všechny dochované údaje o průběhu jednoho církevního roku 
na jihočeské vsi. Také postrádáme komplexnější etnografický
materiál, z něhož by byl patrný podrobnější vývoj této lidové 
tradice. V současné době je možno čerpat pouze z několika 

málo dochovaných pramenů a to díky některým drobným 
pracím místních farářů, učitelů či regionálních pracovníků, 
kteří v minulosti usilovali o to, aby jakékoliv svědectví o životě 
lidu na naší vesnici zůstal zachován alespoň v kronikách, 
letopisech či fotografiích.
Oslavám Velikonoc a všech zvyků s nimi spojených předcházelo 
chození se smrtkou, která byla symbolem odcházející zimy.  Děti 
na Prácheňsku nosívali na smrtnou neděli místo smrtky stromeček 
ověšený obrázky, pentličkami, barevnými papíry a malovanými 
vyfouknutými vejci tzv. pouchy. Když vstoupily do dvora spustily 
říkanku:
„Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi, a ty svatá Markyto, dej nám 
pozor na žito, na to všecko obilí, co nám Pán Bůh nadělí.“  
Tento zvyk se udržoval až do počátku 20. století. 
Zatímco v severních částech Prácheňska, v jižní části Nepomucka 
a Blatenska chodila děvčata od stavení ke stavení a ode vsi ke vsi 
s velkou  loutkou v náručí. Loutka byla udělána z hadrů obalených 
bílým plátnem, k ní přiléhalo pár dřevěných rukou v podobě 
tyček, zastrčených do plátěných rukávků. Tělo bylo zahaleno do 
peřinky nebo oblečeno do dětských šatů. Loutka představovala 
smrt. Někdy chodily dvě děvčata pohromadě - jedna nesla smrt, 
druhá filec na dary. Postavily se za dveře světnice a zpívaly:
„Smrt plave po vodě, nový léto k nám jede s červenejma vejci, 
s žlutejma mazanci. Jakej je to mazanec, bez koření, bez vajec. 
Fiala, růže kvésti nemůže, až jí Pámbů z nebe pomůže. Svatej Petr 
hřímá, nese flaši vína, abysme se napili, Pána Boha chválili. Až to
víno vypijem, tak tu flaši rozbijem. Velikonočko, Velikonočko, hdes
(kdes) tak dlouho byla? U studánky, u studánky bílý nohy mejla 
(myla); studánka je v řece, dejte vejce přece! Nedáte li bílý, dejte 
červený, slepička vám snese jiný. Slepička běhá po dvoře, vajíčko 
se kotálí v komoře. Skoč, panynko, do vody, podej pánom jahody! 
Proč bych já tam skákala, sukničky si máčela? 

(pokračování na straně 27...)

Chození s loutkou na Prácheňsku. Kresba neznámého autora z 1. 
poloviny 19. století.
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ZÁVIŠÍN
Prvním známým majitelem Závišína je roku 1430 Přibík ze Švih-
lova, ale první písemná zmínka o této obci je už z roku 1318. V 
roce 1663 obec patří k panství lnářskému. Odtud, ze Závišínského 
mlýna, krátce chodil do bělčické školy i malíř Mikoláš Aleš. Ji-
hovýchodně od obce je mohylové pohřebiště doby železné (700 
- 400 let př.n.l.) a mohylové pohřebiště doby slovanské (8. - 9. 
st.n.l.).V lesích za Závišínem, směrem na Blatnou leží místo, kte-
ré se nazývá Lopatárna. Lopatárna podle toho, že vzniklo v místě 
chaloupky, kde zakladatel zdejšího rodu Steinerů vyráběl dřevěné 
lopaty na obilí. Později zde byl postaven mlýn, vodní pila a malý 
rybníček. Nad Lopatárnou snad kdysi stávala tvrz Tisovec pánů 
z Tisovce.
HUTĚ
Pod hrází Velkého bělčického rybníka vznikly v roce 793 želez-
né hutě, jejichž majitelem byl huťmistr Pachtner. V polovině 19. 
století se zde vyrábělo až 9800 metrických centů železa ročně. 
Později je zde místo hutí zřízen mlýn, který je nyní také zbořen.
PODRUHLÍ
Obec Podruhlí se dříve nazývala Podruhli, též Podruchlí. Je jí 
vzpomenuto již v roce 1227 v soupisu statků kláštera svatého Ji-
řího na Pražském hradě, a její jméno vychází ze slova podruh. 
Obec byla vlastně vždy součástí Hostišovic a sdílí s nimi jejich 
osud. Její historie je svázána s pány Křikavy, kteří měli na Hůrce 
tvrz a jde vlastně o nejstarší část Hostišovic. Prvním známým pá-
nem na Hůrce byl Repuert z Křikavy a po něm Jan z Hostišovic. 
Páni na Hůrce byli zároveň i pány Hostišovic. Tato tvrz zanikla 
pravděpodobně za husitských válek a na jejím místě byl vystavěn 
poplužní dvůr.
HOSTIŠOVICE
Hostišovice jsou poprvé vzpomenuty v roce 1364. Roku 1646 je 
získal Adam Hynek Tlusksa z Vrábí a od té doby patří k Drahe-
nicům. V roce 1870 přešly tyto obce Lobkovicům. V lese, poblíž 
obce Podruhlí a u Hostišovic, je pravěké mohylové pohřebiště a 
mohylové pohřebiště doby slovanské. V okolí byla také objevena 
keltská rýžoviště zlata.
ZÁHROBÍ
Název obce Záhrobí ukazuje na staroslovanské pohřebiště. O je-
jím původu nejsou historické záznamy a první písemná zmínka 
je až z roku 1555. Býval zde statek, který koupil na počátku 16. 
století syn Jindřicha Běšína z Běšin. Ves patřila do březnického 
panství a do roku 1879 byla obec spojena s obcí Leletice. Na ná-
vsi stojí kaple Blahoslavené Panny Marie, která byla postavena v 
roce 1888.
ÚJEZDEC
V roce 1045, v listině, kde Břetislav I. uděluje nadání břevnovské-
mu klášteru, je uvedeno jméno obce „Na Úgezdci“, což je vlastně 
první písemná zmínka o obci Újezdec. Dominantou obce je sta-
robylý románskogotický kostelík svaté Voršily, který nás upoutá 
nejen svojí jednoduchostí, ale i umístěním. Byl postaven kolem 
poloviny 13. století a je jedním z nejstarších kostelů v České re-
publice. Jeho románský sloh je vidět na vnitřních klenbách a ok-
nech. Již roku 1350 je tento kostel farním a roku je Újezdec farní 
vsí, kde sídlil Jan z Újezdu. V okolí se ve 14. století dolovalo a 
rýžovalo zlato. Král Jan Lucemburský zastavil 21. června 1337 
zdejší zlaté doly Petrovi z Rožmberka. V letech 1401 až 1414 
držel Újezdec Oldřich Slepec z Miličína. U kostela stávala tvrz se 
sladovnou a pivovarem, která po roce 1542 zanikla. V roce 1665 
se tato obec dostává do panství lnářského. V dřívějších dobách 
bývaly v obci dva mlýny, z nichž v současné době existuje pouze 
mlýn Netušilův poblíž Velkého bělčického rybníka. V roce 1620 
byl Újezdec vypálen vojskem krále Ferdinanda Falckého, které 
tábořilo na Budíně. V blízkém okolí obce byly nalezeny kamenné 
mlýnky, což svědčí o osídlení tohoto místa již v době kamenné. 
Bylo zde také objeveno mohylové pohřebiště doby železné, kul-
tura halštatská (700 - 400 let př.n.l.).
TISOV
První zmínka o Tisovu je z roku 1318. Prý snad zde bývala i tvrz. 
Zdejší mlýn je uváděn již v roce 1542. Po roce 1617 Tisov patří k 
panství lnářskému. Jedna zajímavost týkající se Tisova uvádí, že 
v roce 1654 jsou zde pouze tři chalupy. 

POHLED DO HISTORIE

Založení města Bělčice spadá do dávné minulosti. Osada byla 
založena při staré obchodní stezce, vedoucí od šumavských 
pohraničních hor a vinoucí se přes Sušici, Kadov, přes 
Kocelovice na Březnici a ku Praze. Původ jména a zakladatele 
není zcela objasněn. Na vrchu, zvaném „Hrádek“, stávala od 
osady oddělená tvrz, v níž sídlili majitelé zboží bělčického a 
psávali se vladyky či rytíři z Bělčic. Tvrz zanikla a při prvním 
povýšení na měst byla přenesena do středu města na místo, 
kde se říká “Ve dvoře”. Kostel sv. apoštolů Petra a Pavla spolu 
s farou je téměř ve středu městečka a je zde nejstarší stavební 
památkou.V průběhu věků měnila tvrz majitele a Bělčice 
procházely obdobími rozkvětu i úpadku. 
Městečkem se staly až koncem 15. století, ale privilegia shoře-
la a Bělčice jsou opětovně povýšeny císařem Ferdinandem I. a 
povýšení je potvrzeno i Josefem II. a Františkem I. Bitvou na 
Bílé hoře a následujícími událostmi byly poznamenány i Běl-
čice. Městečko trpělo neustálými pochody vojsk, ohněm a mo-
rem. Nesnesitelné robotné povinnosti a dávky byly kromě hla-
du hlavní příčinou selských vzpour. Jejich původci a účastníci 
byli těžce trestáni. V té době nebyla povinná návštěva školy a 
katolických duchovních, kteří vyučovali základům čtení, psaní 
a trochu počítání, bylo málo. Když v roce 1745 koupil panství 
lnářské hrabě Swets-Spork, ustanovil ve vesnicích školmistry 
a tzv. kumpány (vzdělanější řemeslníky). Mládež chodila do 
školy od 6 do 12 let, a to nejvíce v zimní době. Doložená his-
torie školy v Bělčicích začíná rokem 1672. Po vyhoření staré 
školy roku 1818 je v letech 1822 - 1823 postavena nová, zdě-
ná budova. Dne 23. prosince 1898 byly Bělčice povýšeny na 
město. Na tuto počest byla uspořádána velkolepá slavnost.Vý-
znamnou událostí byla pro Bělčice stavba dráhy ze Strakonic 
přes Blatnou do Březnice s odbočkami. V Bělčicích byl první 
vlak přivítán 30.6.1899. Bylo to úspěchem městského předsta-
venstva, neboť zde nádraží vůbec nemělo být. Železniční trať 
znamenala zásadní změnu i v životě obyvatel Bělčic. V krátké 
době zesílil obchodní ruch, levná doprava surovin umožnila 
vznik nových řemesel a živností, odbytiště výrobků se rozšířilo 
i do značně vzdálených míst a zvýšená zaměstnanost zastavila 
vystěhovalectví. Rokem hospodářského rozmachu se pro Běl-
čice stal rok 1911. Starosta města, Karel Klíma, měl odborné 
vzdělání a stal se prvním průkopníkem moderního hospodaře-
ní. Se svým společníkem založili firmu, zabývající se těžbou a
zpracováním žuly. Před vypuknutím války firma zaměstnávala
na 190 dělníků.
Válka znamenala pro Bělčice, tak jako pro ostatní města a ves-
nice Rakousko - Uherska bídu a utrpení. Muži byli na frontě, 
ženy s dětmi doma. Nastala starost o přežití. Z války se do Běl-
čic nevrátilo 35 mužů. Poválečná léta však přinesla Bělčicím 
další rozvoj. V roce 1921 byla slavnostně otevřena měšťanská 
škola. Významné místo na trhu získaly bělčické brambory, zva-
né „rohlíčky“. U silnice k nádraží, která bývala na podzim plná 
bláta a v létě zase prašná, byl zřízen po její straně chodník, kte-
rý byl tehdejší bělčickou pýchou. Přibývalo rodinných domků, 
vznikly tři hospody, úřadovna záložny a rozvíjela se řemesla a 
čilý spolkový život. Rozvoj města pokračoval až do začátku 2. 
větové války. Ta pro Bělčice a její obyvatele opět znamenala 
starosti, obtíže i ztráty lidských životů. V koncentračních tábo-
rech zahynuly židovské rodiny, řada občanů nepřežila věznění 
a někteří se nevrátili z totálního nasazení.

 Bělčice - farní úřad

(...pokračování ze str. 1)

(pokračování na straně 27...)
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V tomto čísle našeho zpravodaje vám přinášíme rozhovor se sta-
rostou obce Bělčice, panem Josefem Zemanem. Co písmeno v 
abecedě, to jedna otázka…

Akce
Jaké akce jsou v plánu?
Máme za sebou rušný rok, 
ve kterém byla realizová-
na rekonstrukce náměstí a 
čistírny odpadních vod.
Letošní rok je ve znamení 
příprav projektových pra-
cí v souvislosti s kanali-
zací a vodovodem. 

Bělčice
Co se Vám vybaví, když se řekne Bělčice?
Místo, kde jsem rád a kde se cítím doma.
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Měl jsem myšlenku, abychom toho moc nezkazili, přispěli k roz-
voji obce a zanechali po sobě stopu.
Domov
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Zázemí, blízcí lidé.
Energie
Co Vás „nabijí“ energií?
Sílu mi dodává především podpora blízkých osob. Energií mě 
také nabijí, podaří-li se mi překonat něco nepříjemného či na prv-
ní pohled nepřekonatelného. 
Film
Jaké máte rád filmy?
Rád se podívám na filmy pro pamětníky.
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Mám rád lehčí jídla, italskou kuchyni, zeleninové saláty. K pití 
dle příležitosti pivo nebo víno. 
Historie
Jaká je historie Vaší obce?
První písemná zmínka je z roku 1243.
Charakter
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Cením si upřímnosti a čestnosti.
Investice
Jaké větší investice má Vaše obec v plánu?
Je to především dokončení rekonstrukce náměstí a dále pokračo-
vání v úpravách ulic Újezdecká, Sokolská a Blatenská. 
Jmenování
Kdy jste byl jmenován do funkce starosty?
V roce 1994.
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Svůj volný čas rád trávím u koní.  
Lidé
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc chybí?
Čím dál tím víc je potřeba vybudovat zařízení pro seniory. 
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Pro mě je důležité být bližnímu přítelem a pomáhat v nouzi. Mám-
-li uvést oblíbené rčení, pak jedním z nich je: „Starajíce se o štěstí 
jiných, nacházíme své vlastní“. 
Návrh
Který návrh by jste rád v obci prosadil?
Není nic, co bych si jen já přál prosadit a ostatní s tím nesouhlasili. 
Přál bych si jen, aby lidé byli trpělivější a měli větší pochopení.
Otázky
Koho a na co byste se rád zeptal?
Mnohdy bych se rád zeptal na ledacos svojí maminky, ale to už

bohužel nejde. Toužím po chvíli, kdy budu mít vedle sebe ženu, 
která bude mým nejbližším člověkem, spřízněnou duší, které se 
budu moci svěřovat a se kterou budu procházet životem. Snad 
jsem takovou již našel…
Přání
Co by jste přál občanům Vaší obce?
Mým přáním je, aby zde žili spojeně a rádi.
Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Mám radost vždy, když se podaří vyřešit zprvu nejasnou situaci 
nebo problém.
Sport
Jaký máte rád sport?
Nejsem aktivním sportovcem, ale velice rád se v televizi podívám 
na koně, motorky, automobily a fotbal
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Podpásovky.
Události
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho působení ve funkci starosty 
vryla do paměti?
Tou událostí jsou povodně v srpnu roku 2002. Především se mi 
vryla do paměti chvíle, kdy se protrhla hráz rybníka Velkého 
Bělčického a třímetrová vlna smetla ze silnice sanitku záchranné 
služby s panem doktorem Kortusem, řidičem a sestřičkou. Po dra-
matickém boji posádky sanitky o holé životy jsem dostal zprávu, 
kterou jsem ihned předal krizovému štábu v Blatné. Tou zprávou 
bylo, že všichni jsou potlučení, ale živí. V tu chvíli všichni členo-
vé krizového štábu propukli v bouřlivý jásot. Na tyto chvíle nikdy 
nezapomenu. 
Vizitka
Narozen: 31. ledna 1961
Studium: Střední zemědělská škola v Kaplici
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům?
Byl bych rád, kdyby čtenáři nacházeli vždy jen pozitivní zprávy. 

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.
V příštím čísle se můžete těšit na zajímavosti z města Blatné, chy-
bět nebude ani rozhovor s jejím starostou panem Josefem Hosper-
grem. Následovat budou Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, 
Doubravice, Hajany, Hlupín, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, 
Kocelovice, Lažánky, Katany, Lnáře, Lom, Mačkov, Mečichov, 
Myštice, Předmíř, Radomyšl, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, 
Třebohostice, Uzenice, Uzeničky, Velká Turná a Záboří. 

KONTAKTNÍ INFORMACE:
OBEC BĚLČICE
NÁM. J. KUČERY 17
387 43 BĚLČICE

Úřední hodiny
• Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
• Středa: 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:30

Telefonní čísla
• pevná linka: +420 383 492 480 (1. Telefon) 
• pevná linka: +420 383 492 580 (2. Telefon) 

Číslo faxu
• fax: +420 383 492 580

Adresa internetové stránky
• oficiální: http://www.mesta.obce.cz/belcice

Elektronická adresa
• ou.belcice@tiscali.cz

 Starosta Bělčic, Josef Zeman

ROZHOVOR S... JOSEFEM ZEMANEM, STAROSTOU OBCE BĚLČICE
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Na mírném návrší v blízkosti 
nevysoké Pánovy a Slepičí hory 
rozkládá se město Bělčice. Sle-
pičí hora se původně nazývala 
Hrádek a podle některých pra-
menů na něm stávala v 13. století 
tvrz. Ještě dnes se na ní nachá-
zejí nepatrné zbytky. Nejstarší 
dochované zmínky o Bělčicích 
se objevují na donační listině z r. 

1183, kdy kníže Bedřich I.  potvrdil špitálu sv. Jana Křtitele ves 
Bělčice. Další písemné zprávy z r. 1243 hovoří o místní tvrzi, na 
které žil vladyka Petr a jeho bratří. Po nich následovala celá řada 
majitelů z řad drobné šlechty - v  r. 1253 vladyka Heřman, od 
r. 1316 do r. 1320 zde sídlil zeman Bašek a v letech 1345 až 1349 
Oldřich Jahodka. Roku 1356 se připomínají bratři Bruno, Bušek a 
Jan, z nichž později vládl pouze Bušek. Po něm se Bělčice dostaly 
do držení Markéty, vdovy po Vilémovi ze Strakonic. Od r. 1389 
- 1406 byli pány na Bělčicích Zbyněk a Bohunek, bratři z Locho-
vic, od r. 1412 – 1418 Markvart z Těchařovic. Po něm následovali 
Petr, Přech a Jan, bratři z Konratic. Okolo r. 1422 koupil Bělčice 
Jiřík Běšín z Běšin. V rodu Běšínů, kteří měli ve znaku medvědí 
tlapu a buvolí roh, zůstaly Bělčice přes dvě stě let. Za těchto pánů 
stávala již tvrz při poplužním dvoře. Poslední z nich, Smil Běšín 
prodal r. 1623 Bělčice tvrz, dvůr, městečko a ves Závišín, Jarosla-
vovi Volfovi ze Šternberka, po něm je dědily vdova Maxmiliána 
Veronika a dcera Johanka. Ta je prodala r. 1663 Alešovi Ferdi-
nandovi Vratislavovi z Mitrovic za 12 tisíc rýnských zlatých. Od 
té doby patřily k lnářskému panství. Tvrz, která byla postupně 
přestavěna v obydlí, několikrát vyhořela.
Městečko leželo na královské, velmi živé silnici a před husitský-
mi válkami bylo poměrně bohaté. Ovšem během 15. století něko-
likrát vyhořelo a bylo zbaveno svých výsad, což mělo dlouhotr-
vající důsledky pro další vývoj města. Proto Václav Běšín vymohl 
na králi Ferdinandovi I. majestát, jímž dne 20. září r. 1556 byl 
Bělčicům znovu potvrzen statut městečka s náležitými výsadami. 
Zároveň byl udělen městský znak tj. červený štít, v něm dva stří-
brné klíče a přes ně kolmo směrem dolů položený stříbrný meč se 
zlatou rukojetí. Městečko navíc získalo právo konání dvou výroč-
ních trhů, první na sv. Petra a Pavla a druhý na sv. Martina. Trhy 
trvaly osm dní včetně tzv. frejunku, tj. volného obchodu. Kolem 
r. 1915 získalo městečko povolení konat další tři trhy. Roku 1898 
- 1899 byly Bělčice povýšeny na město. Tento statut byl Bělčicům 
podobně jako jiným městečkům v Čechách (Bavorov, Čestice, 
Radomyšl, Sedlice, Katovice aj.),  udělován v 2. polovině 19. a 
počátkem 20. století, ale v r. 1948 záhy odebrán a to v souvislosti 
se změnami ve státní správě a samosprávě. 
Uprostřed nově zrekonstruovaného náměstí stojí radnice s věží a 
hodinami. Velice vzácnou památkou je kamenná kašna, která se 
připomíná již r. 1545. Dominantou města zůstává nadále gotický 
kostel sv. Petra a Pavla, který se připomíná již ve 14. století. Je 
zřejmé, že Bělčice byly původně zasaženy románskou kolonizací, 
tak jako celé Bozeňsko (dnešní oblast Březnicka). Dokladem jsou 
nejen románské stavební prvky v samotném chrámu, ale i blízkost 
románského kostela sv. Voršily v nedalekém Újezdci, Stražišti a 
jinde. Za Jindřicha Běšína byla vystavěna loď s vzácnou sklípko-
vou jinak zvanou též diamantovou klenbou, podobně jako v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné. Na přání Zdeňka Lva z 
Rožmitála posvětil olomoucký světící biskup Martin 1. září 1515 
zdejší kostel. Poté vysvětil i kostel v Blatné. Stěny bělčického 
svatostánku byly zkrášleny figurální malbou z pozdně gotického
období. Tato výzdoba byla v r. 1711 úplně přebílena. Podle dobo-
vých zpráv se pod omítkou nachází třináct vyobrazení, předsta-
vujících zřejmě život Kristův s dvanácti apoštoly. Přetřeny byly 
i kříže a místa, na kterých byl kostel konsekrován.V r. 1932 byly 
zde prováděny stavební opravy, při nichž byla ze vzácné gotické 
klenby odstraněna vysoká vrstva omítky a odhalena tak nevídaná 
krása sklípkové architektury. Na konci 90. let minulého století zde 
byl prováděný další restaurátorský průzkum, který naznačil, že 
na stěnách pod omítkou jsou skutečně unikátní fresky, které od 
r. 1711, nikdo nikdy ještě nespatřil. Na obnovu fresek, bohužel, 
nejsou finanční prostředky.
V kostelní podlaze je zabudováno několik starých náhrobních 

kamenů, které jsou již natolik zašlé, že nelze bezpečně dokázat, 
komu náleží. Při dláždění chrámu v r. 1776 byly dva z nich zasa-
zeny do zdi při straně hlavního oltáře. Jsou to náhrobky Václava 
Běšína z Běšin ( +1570) a jeho manželky Žofie z Březí (+ 1556.)
Jiné náhrobky s nápisy údajně náležely Býšické z Čikatic (+1506), 
Václavu Běšínovi (+1586), Kateřině z Újezda (+ 158?). 
Opodál kostela stojí štíhlá věž, postavená r. 1868 v pseudogotic-
kém stylu. Je zřejmé, že na jejím místě stávala původně dřevěná 
zvonice. Podobné samostatně stojící věže – zvonice se nacháze-
jí na několika místech Blatenska (Blatná, Záboří, Kocelovice, 
Hvožďany, Černívsko aj.). V bělčické věži, která je vysoká 39 
metrů, jsou zavěšeny tři zvony, z nichž největší byl přelit r. 1868, 
prostřední je z r. 1747 a nejmenší z r. 1731.  Před věží stojí ka-
menná socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1728. Při severní straně 
náměstí je farní budova, jejíž stavba pochází z 18. století. Ve 14. 
století byla pro nedostatek duchovenstva fara opuštěná a za třice-
tileté války byla pod správou jezuitů. Velice vzácná je socha sv. 
Barbory, zhotovena kolem r. 1650. Údajně připomíná existenci 
kutacích řemesel na Bělčicku, zřejmě v souvislosti s dolováním 
zlata a některých vzácných kovů či nerostů.  Na rozcestí „U Kříž-
ků“ ve směru na obec Hostišovice stával morový hřbitov, který 
dnes připomínají jen torza tří železných křížků.  
Bělčicko je téměř ze všech stran obklopeno lesy s velice zajíma-
vými a přitažlivými místy i pro turistiku. Vrch zvaný „Oltářík“ 
ukazuje na staré zádušní nadání. Na vrchu „Čakovka“ se údajně 
vykonávala spravedlnost, ovšem doklady o prováděných exeku-
cích se zatím nedochovaly.  Nedaleký ovčín „Zdenín“, býval pů-
vodně tzv. poplužným dvorem. Pod hajnicí „Vratečínem“ někdy 
uváděno Vratěčínem stávala zaniklá ves Záluží. Podobně zanikla 
i ves Telčovice. 
V Bělčicích bylo před třicetiletou válkou pouze 38 osedlých, 
ovšem po ní zde žili pouze 4 usedlíci, jeden se přistěhoval a dva 
chalupníci, 4 chalupy neobydlené a 2 pusté, a 29 domkářů. Roku 
1695 bylo zde již 44 domů a r. 1770 68 čísel. Roku 1668 vyho-
řelo 5 sedláků a 9 domkářů. Roku 1692 zachvátil oheň více jak 
půl městečka, podobně r. 1818 a posléze r. 1858 dne 17. dubna 
shořelo 45 domů i s poplužným dvorem. Roku 1769 v červenci 
zabil blesk přes 100 kusů ovčího a svinského dobytka, většinou 
panského, něco též selského. Kolem r. 1915 měly Bělčice 184 
domů a 1164 obyvatel. 

Bělčice se můžou pochlubit celou řadou 
významných rodáků a osobností. K těm 
nejvýznamnějším patří bezesporu básník a 
prozaik Ladislav Stehlík. Narodil se 26.6. 
1908, je autorem řady básnických sbírek a 
lyrických cestopisů popisujících putování 
Šumavou. Za jeho největší dílo je považo-
vaná trilogie “Země zamyšlená“. Dílo je 
lyrickým průvodcem po jihozápadních Če-
chách. Autor při svých cestách po kraji se-
sbíral pověsti, zaznamenal osudy místních 
lidí či zastavení zajímavých návštěvníků - 
malířů, sochařů, spisovatelů, herců, hudeb-

ních skladatelů a dalších. To doplnil mistrným popisem přírody. 
Ladislav Stehlík byl rovněž vynikajícím malířem a častým té-
matem jeho obrazů byla jihočeská krajina. Zemřel 11.9.1987 v 
Praze.
Jeho bratr Jaroslav Stehlík (nar. 31.10.1917) také patří k vý-
znamným rodákům. Ačkoliv byl původně železničářem, pozdě-
ji se dostal do Národopisného muzea v Plzni, kde působil jako 
vlastivědný pracovník. Je autorem několika prací, z nichž řada 
zůstala pouze v rukopise – Pravěk, Město Bělčice. Tiskem vyšla 
pouze posmrtně brožurka Z kroniky města Bělčic. Zemřel mladý 
ve věku 37 let.
Do bělčického Slavína patří se též Dr. Jan Bartoš – Bělčický (nar. 
1887), který je autorem biografické knížky Bělčický kluk.
Nelze nevzpomenout místního rodáka Ladislava Matějku (nar. 
9.12.1921), nadšeného sportovce, přespolního a maratónského 
běžce, který začínal v bělčickém Sokole. V mládí se věnoval i 
automobilismu, kanoistice a v neposlední řadě lyžování. Občané 
jej spíše znají jako dlouholetého vedoucího tělovýchovného stře-
diska na Kubově Huti.  Jan Olejník

...POVÍDÁNÍ O BĚLČICÍCH A BĚLČICKU

Ladislav Stehlík
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BEZDĚDOVICE
Vážení občané, dovolte mi jménem zastupitelstva obce podat in-
formace o tom, co nám minulý rok dal i vzal, a co nás čeká v 
letošním roce:  
♦ 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření obce
♦ 2. Plánované a realizované stavební akce v roce 2007   
♦ 3. Schválený rozpočet na rok 2008 včetně zamýšlených úkolů 
K bodu 1.: Souhrnné výsledky finančního
hospodaření obce:
Pokud hodnotíme hospodaření roku 2007 můžeme konstatovat, 
že tento rok byl pro obec vcelku příznivý a to díky tomu, že se 
nám podařilo doplatit finanční částku na  čerpání úvěru vodovod-
ních přípojek ve výši 207 100,00 Kč a tím je úvěr z roku 2005 ve 
výši 1 138,081,00 Kč zaplacen.
Informace  o stavu účtu obce k 31.12.2007:
Běžný účet:  286 790,00 Kč
Terminovaný vklad: 472 068,00 Kč 
--------------------------------------------------
Celkem:   758 858,00 Kč               
K bodu 2: Plánované a realizované stavební akce 
v roce 2007:
Přidělené dotace z Programu obnovy venkova z Krajského úřa-
du: 
• Dotace z Programu obnovy venkova, titul 1 až 4 na akci: Oprava 
místní komunikace p. č. 839 u mostku směr na hlavní silnici do 
Bělčic v částce 120 000 Kč ; vlastní podíl obce činil 187 342 Kč; 
Celkem 207 342 Kč.
• Dotace přes SOB, titul 7 - na vypracování části projektové do-
kumentace na ČOV ve výši Kč 111 000 Kč; vlastní podíl činil 
49 000 Kč; Celkem 160 000 Kč.
• Dotace z Grantového programu na podporu SDH obcí, která 
činila 110 000 Kč a vlastní podíl 95 300 Kč na nákup stříkačky 
PS 12 Standard, včetně příslušenství a to: sacího koše sníženého, 
savice profi Clar a savice profi garden. Celkem 205 300. Dotace
nám byla zkrácena o velký zájem žadatelů - zažádáno bylo o 141 
000 Kč (70 %) a vl. podíl 64 300 Kč. (30%).
V měsíci listopadu nám byla přidělena ještě částka 1 360 Kč. 
• Neúspěšní jsme byli 2 x a to při podání dotace na MMR: – ži-
velné pohromy „na opravu místních komunikací v osadě Dobšice 
a Paštiky po orkánu z ledna 2007“ a na akci „Aby se nám lépe 
žilo II. etapa“- stavební úpravy sportovišť – cílem byla úprava 
sportoviště na malou kopanou a odbíjenou, jímka a WC, a úprava 
veřejné zeleně. 
Celkem získané dotace v roce 2007: 341 000 Kč
Vlastní podíl obce v roce 2007:  431 642 Kč
                                       --------------
Celkem investice činily:   772 642 Kč
Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku - 
celkem 6.
Důvodem k nutnosti provést rozpočtové změny v příjmech roz-
počtu bylo především neočekávané získání investičních i neinves-
tičních dotací, které byly obci poskytnuty a navýšení daňové vý-
těžnosti za rok 2007 v částce 380.585 Kč (plánované 1 641 170,- 
Kč a skutečné příjmy byly 2 021 745,- Kč). 
• Za zimní údržbu místních komunikací v roce 2006 jsme zaplati-
li: 88 000 Kč ; v roce 2007  26 380 Kč. Celkem: 114 380 Kč. 

V roce 2007 byly vykonány tyto kontroly:
♦ Řádný audit a dílčí audit Krajským úřadem Jihočeského kraje 
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územně sa-
mosprávných celků a DSO byl vykonán v měsíci březnu a dílčí 

audit v měsíci září. Oba dva audity se závěrem nebyly zjištěny 
nedostatky. 
♦ Finančním úřadem ve Strakonicích kontroly dotací za roky 
2003, 2004, a 2005. Bez závad.
♦ Firma EKO-KOM Praha 4  – plnění Smlouvy o zajištění zpětné-
ho odběru a recyklace odpadů z obalů - se závěrem nebylo shle-
dáno porušení smlouvy. 
Informace o obnově mobilní techniky včetně 
vybavení družstev na soutěže Sboru dobrovolných 
hasičů obce. 
Přehled je vypracován od roku 2004 do 2007
Rok 2004 celkem 301 134 Kč – z toho: nákup dopravního pro-
středku 299 990 Kč ( 200 000 Kč dotace, pohonné hmoty 999 Kč, 
nákup ostatních služeb 145 Kč.
Rok 2005 celkem 58 648 Kč z toho: nové uniformy 35.633 Kč, 
pohon. hmoty 300 Kč, nákup ostatních služeb 18.410 Kč, služby 
peněžních ústavů 2 160 Kč, opravy a udržování 18 410 Kč, po-
hoštění 1648 Kč. 
Rok 2006 celkem 30 880 Kč z toho: služby peněžních ústavů 
2 160 Kč, pohonné hmoty 4 250Kč, pohoštění 1 380 Kč, apod.
Rok 2007 celkem 246 494 Kč z toho: 110.000 Kč a vlastní podíl 
95 300 Kč na nákup stříkačky PS 12 Standard, včetně příslušen-
ství a to : sacího koše sníženého, savice profi Clar a savice profi
garden. Dále opravy a udržování 5 560 Kč, pohonné hmoty 4 450 
Kč, drobnýhmotný dlouhodobý majetek 17 176 Kč, nákup mate-
riálu – základní vybavení sportovních družstev 19 631 Kč apod. 

Celkem za roky 2004 až 2007 finanční částka činí: 637 156 Kč z 
toho dotace činily 315 200 Kč. Vlastní podíl obce 321 956 Kč. 

K bodu 3: Schválený rozpočet na rok 2008
Příjmy: 2 220 000,00 Kč
Výdaje: 2 220 000,00 Kč

Zamýšlené úkoly na rok 2008:
• vypracování druhé části projektové dokumentace na ČOV obce 
Bezdědovice, které je nutné z hlediska prodloužení povolení 
vypouštění odpadních vod do Závišínského potoka, končící k 
31.12.2008. 
• opravy komunikací v katastrálním území obce – zažádáno o do-
taci z Programu obnovy venkova, kde dotace činí 200 tisíc korun 
a vlastní podíl obce také 200 tis. Kč. 
• prořezat a vyčistit naše obecní pozemky kolem potoka a stoky ,  
tak kolem místních komunikací obce 

Návrh stavebních akcí v letech 2008 až 2012, 
požadovaných z dotačních titulů Programu rozvoje 
venkova
Rok 2008
150 000,- Kč Oprava místních komunikací, výměna těles.
50 000,- Kč Výměna těles veřejného osvětlení - 15 ks, 
               (žádána dotace z POV na rok 2008).
Rok 2009
50 000,- Kč Obnova územního plánu. 
80 000,- Kč Dovybavení internetové stanice a Obecního
               úřadu. 
70 000,- Kč Oprava požární nádrže v Dobšicích.
Rok 2010 
200 000,- Kč Oprava místních komunikací.
Rok 2011       
150 000,- Kč Oprava obecního úřadu – oprava a nátěr omítky.
Rok 2012       
100 000,- Kč Obnova veřejné zeleně, oprava hřiště.

ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
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Dlouhodobější záměr na léta 2008 - 2012 je dle Územního plánu 
obce vybudování ČOV v Bezdědovicích. Tato akce je finančně
velmi náročná, náklady činí minimálně 60 milionů korun, a kte-
rou bez dotace ve výši 90 % neuskutečníme.
 Zapsala: Bc. Kubátová, dne: 11.1.2008  

Kulturní kalendář obce Bezdědovice ve IV. 
čtvrtletí 2007
Vánoční turnaj ve stolním tenise 
Poslední sportovní akcí pořádanou v Bezdědovicích v roce 2007 
byl Vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaj se konal 29.12.2007 
v Obecní hostinci a hrála se čtyřhra. Turnaje se zúčastnilo 16 dvo-
jic z Bezdědovic, z Blatné, z Příbrami, z Březnice a z Horčápska. 
První místo vybojovala dvojice Čížkovci (z Březnice) druhé mís-
to obsadila dvojice Vinice (J. Pavel a M. Švejda z Blatné) a na 
třetím místě se umístnila dvojice Kačátka. Jako ceny za svá umíst-
nění obdržely dvojice na prvém až třetím místě krásné keramické 
poháry od MUDr. Tiché z Prahy.

Vánoční koncert 
V sobotu dne 15.12.2007 od 14:00 hodin se uskutečnil v sále 
Obecního hostince v Bezdědovicích vánoční koncert, na kterém 
vystoupili žáci Základní umělecké školy z Blatné, jako blaten-
ští dudáci, soubor fléten, soubor žesťů. Zahráli pásmo známých
i méně známých vánočních koled, renesančních skladeb apod. 
Koncert se setkal s velkým  úspěchem. Všichni se těšíme na příští 
rok, kdy by se měl vánoční koncert opakovat.

Mikulášská nadílka 
Český červený kříž ve spolupráci s SDHO a obecním zastupi-
telstvem pořádal dne 8.12.2007 Mikulášskou nadílku. Mezi děti 
zavítal Mikuláš s anděly a s čerty. Rozdával dárečky, ale i napo-
menutíčko. Akce se dětem i rodičům velmi líbila.  

Bezdědovická mikulášská dvojhra 
Dne 1.12.2007 se uskutečnil v Bezdědovicích v Obecní hostinci 
2. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise ve dvouhře. Tur-
naje se zúčastnilo 21 hráčů z Blatné, Horčápska, z Bezdědovic. 
První místo vybojoval Jindra Pavel z Blatné a obhájil prvenství z 
loňského roku a odvezl si znovu putovní pohár. Druhé místo ob-
sadil také hráč z Blatné Luboš Pýcha a na třetím místě se umístnil 
domácí Pavel Vestfál. 

Vítání občánků 
V sobotu dne 17. listopadu se konalo slavnostní vítání občánků v 
obci Bělčice. Byl přivítán Jakoubek Pichner, syn manželů Dany 
a Davida Pichnerových z Dobšic. Děti z místní mateřské školy 
zpestřily program básničkami. Na památku slavnostní události 
byly Jakoubkovi předány dárky paní starostkou a maminka byla 
podarována kytičkou. Gratulace končila slovy: „Jakoubku vyrůs-
tej do krásy, vyrůstej do síly, vyrůstej k radosti obce“.

Posvícení v Bezdědovicích 
Jako každý rok i letos o 
posvícení v neděli 14. října 
2007 chodili po obci mu-
zikanti se zástupci SDHO. 
Muzikanti u každého 
domu zastaví a zahrají ob-
čanů jejich oblíbené písně. 
Od občanů na oplátku za 
písničku dostanou občer-
stvení a hnetýnky. Toto je 
u nás dlouholetá tradice a 

doufáme, že bude pokračovat i dalších letech.

Posvícenský turnaj v nohejbale 
Dne 13.10.2007 se konal v Bezdědovicích 2. ročník posvícen-
ského turnaje O pohár p. Kotlíka v nohejbale, hrály se trojice. 
Turnaje se zúčastnilo 9 trojic z Bezdědovic, Blatné a Horčápska. 
Po tuhém boji první místo vybojovala trojice z Blatné ve složení 
Navrátil, Švejda a Pavel. Tato trojice obhájila loňské vítězství. 
Druhé místo obsadila domácí trojice ve složení O. Burian st., Petr 
Ďulík a Jiří Vydra a na třetím místo skončila také domácí trojice 
Pavel Vestfál, Stanislav Brda a Jiří Mráz. Po skončení turnaje ob-
držela vítězná trojice putovní pohár. Všechny zúčastněné trojice 
obdržely věcné ceny.  

Narozeniny - nestarší občanky 
Dne 25.9.2007 oslavila p. Anděla Marková krásné životní jubile-
um. Paní Anděla Marková je nejstarší občankou obce Bezdědovi-
ce, ale bydlí v osadě Paštiky. Oslavy jejích narozenin se zúčast-
nili zástupci obce p. Vestfálová a Ing. Jánský s rodinou. Dcery 
manželů Jánských popřály štěstí, zdraví a přednesly oslavenkyni 
básničky. Všichni p. Anděle Markové přejeme do dalších hodně 
elánu a hlavně zdravíčka i pohody.

VÝSLEDKY CVIČENÍ ZA ROK 2007 SDH 
BEZDĚDOVICE
26.5.2007 Hajany
Muži A  6 Místo
Muži B  9 Místo
Ženy  1 Místo

23.6 2007 Bezdědovice
Muži A  7 Místo
Muži B  6 Místo
Ženy  1 Místo

30.6.2007 Bělčice
Muži A  13 Místo
Ženy  1 Místo

7.7.2007  Chlum
Muži A  10 Místo
Ženy  2 Místo
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BESEDA JAK SE ŽIJE DNES V INDII
Dne 26.1.2008 proběhla V Obecním hostinci v Bezdědovicích ve-
lice zajímavá beseda o životě v současné Indii. Se svými zážitky a 
postřehy z cest po Indii se s nám i podělila p. Kamila Bendorffo-
vá. Poutavé vyprávění bylo doprovázeno zajímavými komentáři a 
promítáním fotografie. Zajímavou besedu navštívilo asi 50 lidí.   

BESEDA NAPŘÍČ AMERIKOU
Zastupitelstvo obce pořádalo dne 1. března 2008 zajímavou  be-
sedu „Napříč Amerikou“ s panem Šestákem ze Sedlice, která byla 
doplněna pěkným vyprávěním a promítáním fotografií z jeho ces-
ty. Beseda se velice líbila. 

MAŠKARNÍ A HASIČSKÝ BÁL
Sobotní odpoledne 23.2.2008 v naší obci patřilo dětem. Český 
červený kříž již tradičně, jako každý rok, pořádal dětský maškarní 
bál v pěkně vyzdobeném sálu Obecního hostince. Dětičky vše-
ho věku prožily krásné taneční i soutěžní odpoledne se skupinou 
pana Drába. Odměnu dostaly všechny děti a odpoledne příjemně 
uteklo i dospělým, kteří se přišli na své ratolesti podívat.
Příjemný sobotní večer zakončil hasičský ples s bohatou tombo-
lou. K tanci a poslechu hrála skupina pana Juzka.

MĚSTO BLATNÁ
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Městský úřad Blatná, odbor sociální, upozorňuje ob-
čany, kteří pobírají příspěvek na péči nebo jsou osoby 
blízké nebo jiné fyzické osoby, které poskytují oprávněné osobě 
pomoc, že od 1.1.2008 mají povinnost písemně ohlásit příslušné-
mu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i tyto změny:
 přijetí do ústavní péče zdravotnického zařízení, 
 přijetí do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
    ochranné výchovy,  
 vzetí do vazby nebo nástup výkonu trestu odnětí svobody,
a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Pro lepší spolupráci připomínáme příjemcům příspěvku na péči 
nebo osobám poskytujícím péči, aby ve svém vlastním zájmu 
hlásily písemně do 8 dnů veškeré změny, které nastanou (změna 
trvalého pobytu nebo bydliště příjemce, změna trvalého pobytu 
nebo bydliště pečující osoby, úmrtí příjemce nebo pečující osoby, 
změna způsobu výplaty atd.).
Předejde se tak tomu, že příspěvek na péči bude vyplacen neprá-
vem nebo v nesprávné výši a bude nutno vzniklý přeplatek vrátit.

Svaz tělesně postižených, 
základní organizace v Blatné,

upozorňuje své členy, že členská schůze se koná
dne 4. dubna 2008  od 14.00 hodin 

v sále restaurace  U Bílého lva v Blatné.

HANDICAPOVANÝM SPORTOVCŮM 
ZAČÍNÁ SEZÓNA.
Sportovci SKS Tricykl se začínají pilně připravovat na závodní se-
zónu, která začíná v dubnu prvním závodem v Plzni, kde se jede 
republikové cyklistické kritérium. Z těch nejlepších bude sestaven 
cyklistický tým SKS Tricykl Blatná, který pojede již tradičně re-
prezentovat na přelomu dubna a května na etapové závody do Špa-
nělska. V tomto roce budeme již popáté obhajovat první místo za 
celkové umístění družstva a věřím, že i letos se vrátíme oblečeni do 
žlutých trikotů, které jsou připraveny pro vítěze jednotlivých etap.
Letos si pro nás pořadatelé připravili lahůdku - závod začíná ve 
Francii a trasa povede podél Atlantického oceánu a přes Pyreneje 
zamíří do Bilbaa ve Španělsku. Na jednotlivých trasách nás čekají 
silniční závody, časovky a chybět nebudou zcela jistě horské pré-
mie. Trasa  bude nejen delší, ale také náročnější. Závod se jede za 
účasti jezdců z Evropy a nechybí zde hosté z Argentiny, Bolívie a 
Austrálie.
Po tomto podniku nastane maratón republikových závodů, kterých 
se účastní nejen cyklisté, ale také naši atleti. Věříme, že všichni naši 
sportovci zopakují úspěchy z minulých sezón.
Za dlouholetou podporu našich aktivit děkujeme Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, RNDr. Janu Zahradníkovi - hejtmanovi Jč kraje, 
Městu Blatná a v neposlední řadě Svazku obcí Blatenska.
Zajímá Vás dění v našem klubu? 
Pak navštivte stránky www.skstricykl.cz

BODOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ ŘIDIČŮ
Vážení čtenáři,
přestože bodové hodnocení řidičů motorových vozidel není až tak 
úplnou novinkou (platí od 1.7.2006), objevuje se ohledně principů 
jeho fungování stále mnoho spekulací, polopravd a nepřesných in-
formací, k jejichž šíření bohužel do jisté míry pomáhají i některá 
média. Proto jsem se v tomto článku pokusil zformulovat odpovědi 
na nejčastěji kladené otázky.
1.) Koho se bodový systém týká? Bodový systém se týká pouze 
řidiče motorového vozidla. Body tak nemůže získat např. chodec, 
cyklista nebo spolujezdec.
2.) Kdo zapisuje body? Body zapisuje obecní úřad obce s rozší-
řenou působností příslušný podle trvalého (v případě cizince pře-
chodného) pobytu. Obecně rozšířené mínění, že body zapisuje pří-
mo policie není pravdivé.
3.) Na jakém základě jsou body zapisovány a může se stát, že řidič 
bude mít zapsané body, aniž by si toho byl vědom? Body zapisuje 
úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení policie či 
obecní policie o uložení blokové pokuty, na základě vlastního pra-
vomocného rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, na základě 
obdržení takového rozhodnutí jiným příslušným úřadem nebo na 
základě pravomocného rozsudku zaslaného soudem. Z uvedené-
ho de facto vyplývá, že není možné, aby měl řidič na svém kontě 
připsány body, aniž by si byl vědom jakéhokoliv porušení zákona, 
protože je vyloučeno aby proti němu bylo vedeno a pravomocně 
ukončeno jakékoliv řízení, o kterém by nevěděl. Výjimkou mohou 
být pouze případy, kdy řidič (zpravidla záměrně) nepřebírá poštu. Z 
uvedeného rovněž vyplývá, že pokud není případ vyřešen blokovou 
pokutou na místě, jsou body řidiči přičteny až po pravomocném 

Název grantu Dotace Vlastní podíl Celkem Datum podání 
Státní fond životního 
prost�edí �R ;výzva �. 2 

Podhájský rybník - 
odbahn�ní a 
rekonstrukce

1 942 107,00 215 790,00 2 157 897,00 31.1.2008

Státní fond životního 
prost�edí �R; výzva �. 3 

Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka

7 381 925,00 4 116 225,00 11 498 180,00 31.1.2008

KOMENTÁ� Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka - z toho 
podíl z rozpo�tu m�sta
na �ást budovy, ve které 
je umíst�na ZŠ 
T.G.Masaryka.

738 193,00

Snížení energetické 
náro�nosti budovy ZŠ 
T.G. Masaryka -z toho
podíl z rozpo�tu m�sta
na �ást  budovy sloužící 
pro M�stský ú�ad
Blatná. NELZE 
NÁROKOVAT
PROSTORY, KTERÉ 
ZŠ NEVYUŽÍVÁ. 

3 378 032,00

Celkem Celkem 9 324 032,00 4 332 015,00 13 656 077,00
Vypracovala: Kubátová
Dne:12.2. 2008

Podané žádosti o dotace  odborem majetku, investic a rozvoje v m�síci  lednu 2008 do 
Opera�ního programu  Životní prost�edí
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uzavření případu, tedy často několik měsíců po spáchání přestupku 
nebo trestného činu. 
4.) Je úřad obce s rozšířenou působností povinen informovat řidi-
če o počtu dosažených bodů? Úřad je z moci úřední povinen infor-
movat řidiče spolu s výzvou k odevzdání řidičského průkazu až po 
dosažení počtu 12-ti bodů. Každý občan má ovšem právo kdykoliv 
požádat příslušný úřad obce s rozšířenou působností o výpis aktu-
álního bodového hodnocení. Žádá se osobně přímo na úřadu. Do 
budoucna se uvažuje o možnosti zjistit stav svého bodového konta 
na internetu, což bude podmíněno zajištěním dostatečné ochrany 
osobních údajů. Pokud je přestupek řidiče řešen blokově, může jej 
o tom, že je tento přestupek zařazen do bodového hodnocení a ko-
lik bodů se za jeho spáchání uděluje informovat přímo policista. 
Ovšem pozor, není to jeho povinnost.
5.) Při jakém stavu bodového konta přichází řidič o řidičský prů-
kaz? Každý řidič začíná na nulovém stavu svého bodového konta. 
Body se přičítají (prohlášení „přišel o body“ tedy není zcela přesné) 
a v případě dosažení hranice 12-ti bodů přichází řidič na dobu 1 ro-
ku o řidičské oprávnění. Pro vrácení řidičského oprávnění se poté 
řidič musí podrobit přezkoušení z předpisů (test), údržby a ovládání 
vozidla (tzv. zkouška z techniky) a praktické jízdy (pro každou sku-
pinu řidičského oprávnění). Po vrácení řidičského oprávnění začíná 
řidič opět z nulovým bodovým kontem.
6.) Jak je možné dosáhnout odečtení získaných bodů? V případě, 
že se řidič v po sobě jdoucích 12-ti měsících nedopustí porušení 
zákona zařazeného do bodového hodnocení, odečítají se z jeho bo-
dového konta vždy 4 body. Pokud má řidič např. 10 bodů, sníží se 
mu při dodržení daných podmínek po roce počet bodů na 6, za další 
rok na 2 a po dalším roce na 0. Od 1.9.2008 bude možné navíc ještě 
mimořádné odečtení max. 3 bodů za jeden kalendářní rok, pokud 
řidič absolvuje školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, 
nebude mít na svém kontě více než 10 bodů a nebude mít záznam o 
porušení zákona, kterým získal více než 5 bodů.
7.) Pokud je řidiči uložen zákaz řízení motorových vozidel (např. 
za řízení pod vlivem alkoholu), mohou mu být současně zapsány 
i body? Ano, přičemž doba, po kterou má řidič uložen zákaz řízení 
motorových vozidel, se nezapočítává do lhůty pro odečítání bodů. 
Např. řidič, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu v 
době kdy měl na svém kontě 0 bodů a byl mu uložen zákaz řízení, 
bude mít i po vrácení řidičského oprávnění za uvedený čin připsán 
příslušný počet bodů (3, 6 nebo 7 – dle výše zjištěné hladiny alko-
holu v krvi).
8.) Zapisují se body za každé porušení zákona nebo jenom za 
vybrané? Body se zapisují pouze za určitá porušení zákona, kte-
rá jsou uvedena v příloze k zákonu o provozu na pozemních ko-
munikacích. Mezi nejčastější přestupky, které nejsou zařazeny do 
bodového hodnocení patří např. chybné parkování. Pokud se řidič 
jedním skutkem dopustí více přestupků nebo trestných činů, zazna-
mená se pouze počet bodů za nejzávažnější z nich. Např. pokud za-
staví policejní hlídka řidiče, který nebude svítit, nebude připoután 
a bude telefonovat, budou mu následně úřadem zapsány pouze 3 
body za telefonování. 

Počet udělovaných bodů za jednotlivá protiprávní jednání 
(podle přílohy k zákonu):
7b řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského 
oprávnění; řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způ-
sobilost (způsobenou požitím alkoholu nebo jiné návykové látky); 
odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření (odběru 
krve); způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo 
těžké újmě na zdraví; neprodlené nezastavení vozidla a neohlášení 
dopravní nehody při které došlo k usmrcení, těžké újmě na zdraví 
nebo k hmotné škodě na některém z vozidel větší než 50 000 Kč
6b řízení mot. vozidla po požití alkoholu, je-li obsah alko-
holu v krvi řidiče vyšší než 0,3 ‰ nebo pod vlivem jiné návykové 
látky; předjíždění vozidla v případech, kdy je to zákonem zakázá-
no; otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici a rychlostní 
komunikaci v místě, kde to není dovoleno; vjíždění na železniční 
přejezd v případech, kdy je to zakázáno; řízení motorového vozidla 
řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
5b řízení mot. vozidla, které je technicky nezpůsobilé k pro-
vozu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní 

účastníky provozu; řízení vozidla bez platného osvědčení profesní 
způsobilosti řidiče (v případě řidiče, u kterého je to vyžadováno); 
řízení vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 
(u řidičů nad 60 let nebo u profesionálů); překročení nejvyšší dovo-
lené rychlosti o 40 km/hod. a více v obci nebo o 50 km/hod. a více 
mimo obec
4b neumožnění chodci nerušené a bezpečné přejití vozov-
ky; ohrožení chodce přecházejícího komunikaci, na kterou řidič 
odbočuje; ohrožení chodce při vjíždění na pozemní komunikaci, 
odbočování mimo pozemní komunikaci, při otáčení nebo couvání; 
nedání přednosti v jízdě; nedodržení bezpečnostních přestávek (u 
vozidel s tachografem, pokud tomu konkrétní jízda podléhá); říze-
ní vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel a 
této registraci podléhá; řízení vozidla, které užívá jinou registrační 
značku než která byla vozidlu přidělena
3b neprodlené nezastavení vozidla a případné neohlášení do-
pravní nehody, při které došlo ke škodě na některém vozidle nižší 
než 50 000 Kč; držení telefonního přístroje; překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti o 20 km/hod. a více v obci nebo o 30 km/hod. 
a více mimo obec; nezastavení před přechodem pro chodce v pří-
padech, kdy je tak řidič povinen učinit; ohrožení jiného řidiče při 
přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého; řízení mot. vozidla 
po požití alkoholu, je-li obsah alkoholu v krvi řidiče roven nebo 
nižší než 0,3 ‰; překročení povolených hmotností při kontrolním 
vážení vozidla
2b nedovolená jízda po tramvajovém pásu; porušení povin-
nosti být za jízdy připoután nebo užít ochrannou přilbu; porušení 
povinnosti použít autosedačku při přepravě dětí; neoznačení pře-
kážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil; 
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel; překročení 
nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 km/hod. v obci nebo o 
méně než 30 km/hod. mimo obec
1b nedovolené užití dálnice nebo rychlostí silnice vozidlem 
nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav ne-
umožňuje dosažení rychlosti 80 km/hod. (v případě MHD 65 km/
hod.); neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu; porušení zá-
kazu vjezdu, zákazu vjezdu vybraných vozidel, zákazu odbočová-
ní, přikázaného směru jízdy apod.; neoprávněné užití výstražného 
světla modré barvy; neoprávněné užití výstražného světla oranžové 
barvy
Poznámka: výše uvedené znění není přesnou citací zákona; ně-
které formulace byly z důvodu lepší srozumitelnosti zkráceny 
nebo zjednodušeny.

Na závěr mi dovolte, abych všem motoristům popřál mnoho šťast-
ných kilometrů bez nehod, poruch, pokut, bodů a dalších kompli-
kací. Za MěÚ Blatná, odbor dopravy Jan Valášek

ODBOR ŠKOLSTVÍ MĚÚ BLATNÁ
Ve dnech 18.-19. ledna 2008 proběhly zápisy dětí do 1. tříd základ-
ní školy. 
 Do Základní školy J. A. Komenského Blatná se přišlo zapsat 57 
dětí, z toho 4 děti mají vyřízený odklad povinné školní docházky. 
Od 1. září 2008 se tak otvírají dvě třídy prvňáčků. 
 Do Základní školy T. G. Masaryka Blatná bylo zapsáno 30 dětí, 
z toho pro 7 dětí jejich rodiče žádají odklad. Od 1. září 2008 bude 
otevřena jen jedna třída.
 Ing. Marie Hájková, vedoucí odboru školství

Zápisy dětí do: 
1) Mateřské školy Blatná, Šilhova a 
2) Mateřské školy Blatná, Vrchlického 

se konají 
v úterý 22.dubna 2008 

od 8.00 hodin do 15.00 hodin. 
O navýšení kapacity dětí v Mateřské škole 
Blatná, Vrchlického se jedná.
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M�sto Blatná 
Základní um�lecká škola Blatná 

Svazek obcí Blatenska 
vyhlašují 

 v rámci 5. ro�níku

P�ÍRODA BLATENSKA 
ŽIJEME V PARKU, PARKY ŽIJÍ S NÁMI 

SOUT�Ž MLADÝCH FOTOGRAF�

Kategorie - jednotlivci:  žáci 3. a 5. t�íd ZŠ 
     žáci 6. a 7. t�íd ZŠ 
     žáci 8. a 9. t�íd ZŠ 

Téma: V parku rostou stromy, zpívají ptáci a hrají si d�ti 
 Jaký chceme park 
 M�stský nebo zámecký park jak ho známe (nap�. Blatná, �ekanice, Lná�e)
 Parky na návsích, významné aleje 
 Pohádkový park 

Fotografie max. formát 18cm x 24cm, každý sout�žící m�že p�edložit max. 5 fotografií. 

Termín odevzdání fotografií do sout�že do �tvrtka 24.4.2008 do 14,00 hod. 
Sout�žní fotografie zašlete (pop�. odevzdejte) v budov� Základní um�lecké školy v Blatné, t�.
J.P.Koubka, nebo odboru životního prost�edí M�Ú Blatná. 

Vyhlášení výsledk� sout�že a p�edání cen za vybrané fotografie díla prob�hne ve �tvrtek 
5.�ervna 2008 v ambitu Domova pro seniory Blatná. 

N�které fotografie se stanou sou�ástí stejnojmenné výstavy, kterou p�ipravujeme spole�n�
s M�stským muzeem Blatná na p�elomu m�síce srpna a zá�í 2008.  

……………………… ………………………  ……………………… 
Josef Hospergr  Mgr. Josef Škanta  Vla�ka Tomanová 
Starosta M�sta Blatná �editel Základní um�lecké školy p�edsedkyn� Svazku obcí Blatenska 

Fotografie na rubové stran� ozna�te:  jméno a p�íjmení žáka, škola a t�ída 

M�sto Blatná 
Základní um�lecká škola Blatná 

Svazek obcí Blatenska 
vyhlašují 

5. ro�ník výtvarné sout�že

P�ÍRODA BLATENSKA 
ŽIJEME V PARKU, PARKY ŽIJÍ S NÁMI 

Kategorie: kolektivy nebo  jednotlivci mate�ské školy   
      žáci 1. a 2. t�íd ZŠ 
      žáci 3. a 5. t�íd ZŠ
      žáci 6. a 7. t�íd ZŠ 
      žáci 8. a 9. t�íd ZŠ 

Téma: V parku rostou stromy, zpívají ptáci a hrají si d�ti 
 Jaký chceme park 
 M�stský nebo zámecký park jak ho známe (nap�. Blatná, �ekanice, Lná�e)
 Parky na návsích, významné aleje 
 Pohádkový park 

Výtvarné práce lze vyhotovit libovolnou technikou a v libovolném formátu. 

Termín odevzdání výtvarných prací do �tvrtka 24. 4. 2008 do 14,00 hod. 
Výtvarné práce zašlete (pop�. odevzdejte) v budov� Základní um�lecké školy v Blatné, 
t�. J. P. Koubka, nebo u odboru životního prost�edí M�Ú Blatná. 

Pro vít�ze v kategoriích jednotlivc� je p�ipraven poznávací zájezd ve druhé polovin�
m�síce kv�tna 2008.

Vyhlášení výsledk� sout�že a p�edání cen za vybraná výtvarná díla prob�hne ve �tvrtek
5. �ervna 2008 v ambitu Domova pro seniory Blatná. 

N�které výtvarné práce se stanou sou�ástí stejnojmenné výstavy, kterou p�ipravujeme 
spole�n� s M�stským muzeem Blatná na p�elomu m�síce srpna a zá�í 2008. Této skute�nosti, 
prosím, p�izp�sobte p�ípadný výb�r použití rostlinných materiál�.

……………………… ………………………  ……………………… 
Josef Hospergr  Mgr. Josef Škanta  Vla�ka Tomanová 
starosta M�sta Blatná �editel Základní um�lecké školy p�edsedkyn� Svazku obcí Blatenska 

Výtvarné práce ozna�te:  jméno a p�íjmení žáka (žák�), škola a t�ída

Prosíme o zaslání pouze výb�ru výtvarných prací z Vaší školy. 

ŽENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA BLATNÁ
Vážení čtenáři,
jak jistě většina z Vás ví, v Blatné se několik let hraje ženská 
fotbalová liga, a ani letos tomu není jinak.
V podzimní části soutěže jsme se umístily na krásném prvním 
místě, které by jsme rády udržely až dokonce jarní soutěže, ve 
které máme možnost podat velice dobré výkony. Na podzim 
jsme utrpěly pouze dvě nešťastné prohry, kterým se chceme na 
jaře vyvarovat, a proto jsme nepodcenily zimní přípravu, kterou 
jsme odstartovaly vítězstvím na turnaji v Říčanech, trápením 
a odříkáním, ale vždy s úsměvem na tváři v hale Záboří a v 
neposlední řadě na horách.
Po celou dobu na nás dohlíželi: Monika Mlíčková, Jan Klásek a 
Tomáš Hanousek, kterým patří obrovské DÍKY, jelikož ne vždy je 
práce s námi jednoduchá.
Pokud chcete shlédnout naše zúročení zimní přípravy, rádi Vás 
pozveme na naše domácí zápasy a to již 20.4.2008 od 14 hod s 
Mořinou.  S přáním hezkých Velikonoc Kozáková Vladimíra

CO SE CHYSTÁ NA ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 
V BLATNÉ?
Klub volného času pro naše žáky !!!!
A vy můžete být při tom………
Všichni již mnoho let diskutujeme o velkém problému, kterým je náplň 
volného času našich dětí.Když říkáme všichni – myslíme tím pedagogy, 
pracovníky různých preventivních center, zastupitele města a hlavně 
rodiče i samotné děti.
V naší škole  jsme se v tomto školním roce zaměřili na volný čas našich 
žáků 2. stupně – jde zejména o čekání na školní vyučování, na odjezdy 
autobusů domů, čas o poledních přestávkách, který naši žáci tráví buď v 
tzv. čekacích třídách nebo na ulici.
Spolu s členy žákovského parlamentu jsme v rámci  preventivního 
programu od podzimu pilně připravovali projekt směřující ke zřízení 
klubu volného času. Projekt je sestaven z představ žáků o tom, jak by 
jejich klub měl vypadat. Měl by to být prostor, který si žáci chtějí sami 
zrenovovat z nevyužívaných prostor školy a touží zde najít např. různé 
stolní hry – fotbálek, hokej, šipky. Určitě by neměla chybět televize se 
satelitním vysíláním a některé časopisy. Ti aktivnější by zde chtěli najít 
rotoped, stepper či eliptický trenažér. Mělo by tedy jít o  místo, kde žáci 
budou relaxovat, a to tak, aniž by rušili probíhající vyučování.
Projekt byl v těchto dnech podpořen v grantovém programu Krajského 
úřadu Jihočeského kraje a neobejde se ani bez podpory Města Blatná 
- odboru majetku a investic.
Než však začnou žáci klub využívat, čeká nás ještě mnoho práce – 
prostory je potřeba nejprve vyklidit a vymalovat. Pak nastane zařizování 
klubu. Toto všechno jsou aktivity, do kterých bychom rádi zapojili nejen 
žáky, ale také jejich rodiče. Zajímá-li vás aktuální dění v klubu, navštivte 
nové webové stránky klubu www.klubjak.estranky.cz . 
Máte- li chuť pomoct při zřizování klubu, rádi vás mezi sebou přivítáme. 
Kontaktní e-mail pro klub je to.bi@seznam.cz, případně kontaktujte p. 
ředitelku nebo p. uč. Kolínskou.
Rádi byste pomohli, ale nevíte jak? Budeme vděční např. za pracovní síly 
– o některém březnovém nebo dubnovém víkendu proběhne vyklízení 
a malování, ale přivítáme i pomoc materiální. Seznam věcí, kterými 
chceme klub vybavit, najdete na výše uvedených webových stránkách. 
Čím více se nás do přípravy klubu zapojí, tím více bude klub pro vaše 
děti a naše žáky vybavenější.  Hana Tobiaszová
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ZŠ TGM Blatná pod lupou  ...

Stalo se ... 
� akce školní družiny:  
�íjen – výlet na hrad Choustník a zámek �ervená Lhota 
listopad – hraní s p�edškoláky, výroba strome�k�
                okresní kolo šachového turnaje ve Strakonicích 

   okresní kolo sout�že Zlatá struna 
                váno�ní výstava ve škole, v Kadov� a ve Lná�ích

prosinec – váno�ní zpívání v Domov� d�chodc�, v mate�ských školkách, ve
     škole a na nám�stí

leden – republikové kolo sout�že Zlatá struna v Plzni 
            krajské kolo šachového turnaje ve Strakonicích  

� akce školního parlamentu: 
charitativní sbírky pro organizaci CPK Chrpa, Srdí�kový den pro sdružení 
Život d�tem, prodej �ervené stužky na podporu Dne boje proti AIDS 

� Den otev�ených dve�í – slavili jsme 40. let od otev�ení školy 

� maškarní bál: 
„Maškarním bálem, který se konal 28. 2. 2008, pokra�ovala spolupráce naší 
školy s MŠ Vrchlického. D�v�ata z 8.B pomáhala p�ipravit zábavný program 
pro budoucí p�edškoláky i jejich mladší kamarády. Dopoledne plné her, 
tancování, sladkých odm�n a samoz�ejm� i nápaditých masek se ur�it� všem 
líbilo.“   Hana Kubíková, t�ídní u�itelka 8.B 

P�ipravujeme ... 
� celoškolní projekt Nap�í� profesemi, ve kterém se pokusíme p�iblížit

d�tem nejr�zn�jší zam�stnání
� Den Zem� – stejn� jako v minulých letech p�ipravujeme Groceries Project 

aneb malování na recyklovatelné pytlíky, �išt�ní lesních studánek a jarní 
úklid v okolí školy 

� šití panenek pro charitativní organizaci Berkat 
� maškarní rej ve školní družin� 7. 3. 2008 
� velikono�ní výstavu
� další akce v rámci patronátu devátých ro�ník� nad prv�á�ky – nap�íklad

spole�ný výlet do ZOO Ohrada, kde bychom rádi domluvili sponzorování 
n�jakého zví�átka

Spolupracujeme ... 
� s mate�skými školkami 

� se sdružením Prevent 

� s p. Vav�incovou:
„D�ti z 1.A m�ly besedu s paní J. Vav�incovou, která pracuje pro charitativní 
sdružení Berkat. Vypráv�la jim, jak prodejem ru�n� vyráb�ných panenek 
získávají peníze na transplantace o�ních rohovek pro afghánské d�ti.
Prv�á�ci poslouchali poutavé lí�ení života d�tí ve vzdálené zemi, nau�ili se 
pár slov v tamním jazyce a zkusili psaní n�kterých písmenek. Nakonec ve 
t�íd� uspo�ádali sbírku a jednu panenku zakoupili. V dohledné dob� se 
chystají napsat pod�kování jejímu výrobci – babi�kám a d�de�k�m ze 
zdejšího domu senior�.“               V�ra Vitáková, t�ídní u�itelka 1.A 

Více informací o život� na naší škole najdete na našich internetových 
stránkách www.zstgm.blatna.indos.cz a na výv�sce p�ed školou, kde se 
snažíme každý m�síc vybrat to nejzajímav�jší z po�ádaných akcí. Také 
bychom rádi touto formou pod�kovali všem, kte�í se rozhodli s námi 
spolupracovat a podpo�it nás tak nejen v p�ipravovaných projektech, ale i 
v t�ch které už prob�hly.

HAJANY
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu 23.02.2008 se v Hajanech konal dětský maškarní bál. 
S přípravami se začalo již v pátek večer, kdy se připravila bohatá 
výzdoba sálu. Na její přípravě se podílely především místní děti 
za pomoci svých maminek. Na sobotní odpoledne byl pro děti 
připraven pestrý program, který připravila paní Slávka Boušová 
ze Lnář. O hudební doprovod se postaral Tomáš Andrlík z Blatné.
Většina dětí dorazila v nádherných maskách. Všechny děti měly 
možnost si zatančit a také zasoutěžit. Do některých soutěží 
se zapojili i rodiče. Každý si odnesl sladkou odměnu. Věřím, 
že se toto odpoledne všem líbilo. Zároveň chci touto cestou 
poděkovat především paní Boušové a Tomášovi Andrlíkovi. Dík 
patří samozřejmě i všem ostatním, kteří se na tomto odpoledni 
podíleli. Dana Vohryzková

HORNOSÍN
KULTURA V OBCI HORNOSÍN

Obec Hornosín připravila na 8. března 
2008 posezení s vystoupením dětí s 
krátkým pásmem básniček a písniček 
při příležitosti oslavy MDŽ, po němž 
k tanci a poslechu zahrála místní 
kapela.

Dne 22. února proběhla v místním KD 
beseda s panem Františkem Šestákem na téma ROUTE 66 
aneb Na kole napříč Amerikou. 

Těžba dřeva - Hornosín
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CHOBOT
HASIČI
V letošním roce bude dokončen sportovní areál s novým oploce-
ným víceúčelovým kurtem. Parta našich hasičů zde od letošního 
roku bude hrát okresní soutěž v nohejbalu. Nejsou žádní začáteč-
níci, již 3 sezony působily u TJ NC Blatná pro nevyhovující hřiště 
zde v Chobotě. Proběhnou zde i 2 turnaje neregistrovaných hráčů, 
které mají v této obci již 13ti letou tradici.
Naši hasiči mají v této době plné ruce práce s přípravou 80. výročí 
založení sboru dobrovolných hasišů v Chobotě. Toto výročí se 
bude konat 5.7.2008 v našem sportovním areálu. Proběhne zde 
klasická soutěž v požárním útoku, kde se představí i družstvo na-
šich veteránů a žen. Završením tohoto výročí bude večerní zábava 
do ranních hodin.

 

Kadlec Miloš - starosta hasičů

KADOV
STŘÍPKY Z KADOVA, POLE, LNÁŘSKÉHO 
MÁLKOVA, VRBNA A MRAČOVA
My se u nás snažíme, aby se stále něco dělo. Máme za sebou 
vydařený Novoroční pochod, dětský maškarní bál a před sebou 
plány do budoucna. 
 na letošní rok jsme požádali o dotaci z POV na opravu kapliček 
ve Lnářském Málkově a Poli a úroky z 2. úvěrů na plynofikaci
 chceme pokračovat v opravách křížků, proto jsme podali žádost 
o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje
 v lednu jsme již podruhé požádali o dotaci na dětské hřiště ve 
Vrbně a opět se úspěch nedostavil a tak nezahálíme a sháníme 
finanční prostředky jak se dá, připravujeme společně s rodiči z
Vrbna vydání dětského slovníčku 
 chystáme se vydat publikaci Kadov a okolí – Národopisné pří-
spěvky k poznání lidových obydlí, krojů, obyčejů, zvyků, mlu-
vy… - autorem je pan řid. učitel v Kadově Jaroslav Vágner za 
pomoci důst. Pána P. J. Hilleho, B. Vítka a mnohých jiných, ru-
kopis těchto příspěvků nalezl pan Mgr. Jan Olejník a zabývá se 
přípravou této publikace
 chceme požádat o grant na plovoucí čerpadlo pro hasiče do 
Lnářského Málkova, na nový počítač, o dotaci na dostavbu školy, 
na byty ve škole v Kadově a v Poli, na přestavbu křižovatky v 
Poli, na opravu rybníků a požárních nádrží…
 budeme pokračovat v započatých pozemkových úpravách v 
Poli, Vrbně a Mračově a dále se budeme snažit o zahájení pozem-
kových úprav v Kadově a Lnářském Málkově
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net  .

UPOZORNĚNÍ NA PLACENÍ MÍSTNÍCH 
POPLATKŮ 
Výše poplatků se od loňského roku nezměnila. 
Za odvoz komunálního odpadu osoby trvale hlášené zaplatí 300,- 

Kč/osoba/rok a majitelé rekreačních objektů zaplatí 450,- Kč/ob-
jekt/rok. Tento poplatek lze zaplatit jednorázově do konce března 
2008 nebo ve dvou splátkách s tím, že 1. splátka bude provedena 
do konce března a druhá do konce června 2008.
Žádáme tímto všechny občany a podnikatele, využívající odpado-
vé hospodářství naší obce, aby se snažili maximálně třídit odpady 
a tím nám pomohli relativně snížit náklady spojené s odpadovým 
hospodářstvím. Naše obec je zapojena do systému třídění a má 
uzavřenou smlouvu s firmou EKO-KOM, od které obec dostává
finanční příspěvky za množství dobře vytříděného odpadu.
Poplatek ze psů se platí do konce března a to ve výši 60,- Kč za 
1. psa a 90,- Kč za 2. a každého dalšího psa.

LETIŠTĚ TCHOŘOVICE
Jak jistě možná mnozí víte, v současné době probíhá převod le-
tiště Tchořovice z majetku Ministerstva obrany ČR do majetku 
Obce Tchořovice. Obce Tchořovice a Kadov spolu velice úzce 
spolupracují, protože se letiště nachází na katastrálních územích 
obou obcí. Po dokončení vkladu do katastru nemovitostí na Obec 
Tchořovice (toto dokončení se očekává každým dnem), proběhne 
další bezúplatný převod části letiště nacházejícího se na území 
Obce Kadov k.ú. Pole na Obec Kadov. Obě obce se snaží společ-
ně postupovat při zabezpečení letiště a přípravě studie na využití  
letiště. K přípravě studie na využití letiště obě obce přizvaly na 
pomoc i zástupce Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Po absolvování všech nezbytně nutných administrativních a ji-
ných úkonů, budou mít obě obce zájem pronajmout plochu letiště. 
Pokud byste věděli o někom, nebo o něčem, jak by se mohla plo-
cha letiště nejlépe využít, dejte nám, prosíme, vědět. 
Kontaktujte nás na OÚ Tchořovice 383 495 166 nebo na OÚ 
Kadov 383 491 019. Děkujeme.
 Josef Končelík, Tchořovice, Vladimíra Tomanová, Kadov

ŘÁDĚNÍ TLAKOVÉ NÍŽE EMMA

Emma škodila nejvíce v obecním lese a letním dětském táboře 
ve Vrbně a na „sklaďáku“ v Poli. Myslím si, že to nepotřebuje 
komentář, důležité je, že nikdo nebyl zraněn ani usmrcen. 
A kde tato tlaková níže vzala své jméno?
Tuto takovou níži pojmenovala (adoptovala) pani Crossland dne 
28. února. Každá tlaková níže i výše, která ovlivní počasí ve 
(střední) Evropě, dostává ženské nebo mužské jméno. Adopcemi, 
které jsou spojeny s určitým poplatkem, je finančně umožněno
pokračování jedné z nejdelších řad meteorologických pozorování, 
která jsou prováděna hlavně studenty na Ústavu meteorologie na 
Svobodné univerzitě v Berlíně.

OZNÁMENÍ
Občané si mají možnost na OÚ v Kadově zjistit infor-
mace o PANORÁMĚ - novinách pro venkov na pomezí 
jižních a západních Čech a zde si také mohou zajistit 
předplatné ve výši 50,- Kč, noviny vychází 5 x ročně.

Pohled na obec
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HŘIŠTĚ VE VRBNĚ
Tak tady, ve Vrbně, by mělo být dětské hřiště s ekologickými a 
vzdělávacími prvky. Již nyní děkujeme všem, kteří do této chvíle 
přispěli finančně, nebo jakkoli jinak. V. Tomanová

ZÁCHRANA SOŠKY SV. VÍTA
Nedá mi, abych se s Vámi nepodělila o zážitek z prosincové půl-
noci z 27. na 28. roku 2007. Při odchodu z naší klubovny jsem 
zjistila, že si nějaký lapka připravil žebřík k uloupení sošky sv. 
Víta, údajně ze 14. století a byl vyrušen. Hned jsem zburcovala 
chlapy i policii. Protože nebyl čin dokonán, policie nám poradi-
la, abychom sošku raději uklidili a tak začala záchrana. Chlapi 
- všichni hasiči - se chopili příležitosti vyzkoušet nový hasičský 
žebřík, který jsme toho roku pořídili z dotačních peněz Jihočes-

kého kraje. Žebřík se samozřejmě osvědčil, vydržel a soška byla 
uklizena a druhý den předána majitelům. Sošku dnes na svém 
místě z bezpečnostních důvodů nenajdete.

 

Vladimíra Tomanová

VIKLAN

KOCELOVICE
KULTURNÍ AKCE V KOCELOVICÍCH. 
V naší obci existuje již mnoho let úzká spolupráce mezi obec-
ním úřadem, sborem dobrovolných hasičů a českým svazem žen. 
Proto mohla být v loňském roce uskutečněna řada úspěšných spo-
lečenských akcí. V této dobré a osvědčené tradici se pokračuje i 
letos.
 Sobota 19. ledna byla plně v režii Českého svazu žen Koce-
lovice. Odpoledne byl pro děti v sále pohostinství připraven od 
14 hodin dětský maškarní bál. Hudba byla zajištěna prostřednic-
tvím pana Krýdy, děti si zatančily a kromě místních přišly také 
děti ze sousedního Hornosína. Český svaz žen uspořádal večer 
svůj „Kočičí bál“. Ženy si připravily předtančení podle choreo-
grafie Štěpánky Vonáškové a později večer vyvrcholil bál nádher-
ným překvapením. Ženy zatančily kankán, ale největšího úspě-
chu dosáhl muž číslo „Jedna“, který předvedl v obou výstupech 
grandiózní výkon, na který se nezapomíná. Spouště přítomných 
fotografů cvakaly, návštěvníci se neobyčejně bavili a ještě byli 
odměněni cenami vylosovanými v bohaté tombole. Na tento ples 
se nezapomene!
 Druhého února 2008 se konal tradiční hasičský ples. K tanci a 
poslechu vyhrávala hudba Talisman St. Návštěvníky plesu přilá-
kala bohatá tombola, bavili se nejen místní, ale také účastnici z 
Chlumu a Předmíře.
 Masopustní průvod masek vesnicí se konal 16. února. Počasí 

Ob�anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s  obecním ú�adem
Kadov vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U
� letního a zimního oble�ení (dámské, pánské,d�tské),

ze zimního oble�ení p�edevším kabát� a bund, 
� l�žkovin, prost�radel, ru�ník�, ut�rek, záclon, látek, 
� domácích pot�eb-nádobí bílé i �erné - vše jen funk�ní,
� pe�í, pé�ových p�ikrývek a polštá��,
� dek a p�ikrývek (oby�ejné, vatované, larisy),
� hra�ek a školních  pot�eb,
� novin, �asopis� a knih, 
� nepoškozené obuvi (dámské, pánské, d�tské) 
� kabelek, tašek, batoh� a pen�ženek.

V�CI, KTERÉ VZÍT NEM�ŽEME:
lyža�ské boty; od�vy z um�lých vláken (silon, nylon, dederon); 

ledni�ky, televize a  po�íta�e (nebezpe�ný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a d�tské
ko�árky (transportem se znehodnotí). 

Sbírka se uskute�ní

dne:         SOBOTA     29. 3. 2008 

�as:   8.00 – 10.00

místo: Klubovna škola Kadov
            Sch�zovní místnost Pole 
            Sch�zovní místnost Vrbno 
          Kulturní d�m Lná�ský Málkov

V�ci prosíme zabalené do igelitových pytl� �i krabic, 
aby se transportem nepoškodily.

D�kujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace podá  OÚ Kadov, tel. 383 491 019, mob. 724 181 049,

nebo dispe�ink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 224 317 203(fax).

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální 
pomoc pot�ebným ob�an�m u nás  i v zahrani�í a dává práci lidem, kte�í jsou t�žko

umístitelní na trhu práce.
Více na  www. diakoniebroumov.org
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nebylo právě příznivé, ale dvaceti třem maskám to vůbec neva-
dilo. V každém domě pozdravily hospodáře, harmonikář zahrál, 
zazpívalo se a na oplátku masky byly počastovány něčím pro za-
hřátí i občerstvení.
Průvod doprovázeli dva dudáci, nechyběl kůň, mušketýři, chobot-
nice, kosmonauti, šmoulové.
Exceloval pavoučí muž, objevil se husita s palcátem i Václav 
Klaus, africká tanečnice, kuchařka, Švejk jedoucí na Sarajevo, 
montér, spermie i tulipán. Po celodenním putování se mladí večer 
občerstvili a veselili v sále pohostinství. Také tato akce má v naší 
vesnici dlouholetou tradici a kdyby se náhodou nekonala, všichni 
by se ptali, proč?
 Pod patronací sboru dobrovolných hasičů se konala 7. března 
2008 zabijačka u pohostinství se všemi zabijačkovými dobrotami 
a následující den, 8. března 2008 hasiči uspořádali tradiční oslavu 
MDŽ. Také tato akce má v naší vesnici několikaletou tradici.
V sále pohostinství jsou přítomné ženy obdarovány květinami, 
celý večer je vyhlášena dámská taneční volenka, ženy jsou galant-
ně obsluhovány muži, je podáváno občerstvení.
 Na 5. dubna 2008 je připraveno Setkání důchodců, také tradič-
ní akce s hudbou a občerstvením a navíc vždy s pěkným kultur-
ním pásmem našich dětí. Recitaci střídají bloky hudby, nechybějí 
scénky vždy na aktuální téma.
 Druhý „Slet čarodějnic“ plánuje Český svaz žen uskutečnit v 
sobotu 26. dubna 2008. Loňský první ročník byl velmi zdařilý, 
bohatě navštívený, kostýmy účastnic hýřily nápaditostmi, taneční 
číslo bylo bez chyby. Z této akce byla uschována košťata a tak 
také letošní čarodějnický slet bude plný překvapení. Všichni jste 
k nám zváni. Přijďte se s námi pobavit a zatančit si opět při hudbě 
pana Krýdy.

Srdečně jste zváni také na další akce, které se u nás v Kocelo-
vicích uskuteční v létě. Milada Cihlová, kronikářka obce

LAŽANY
JUBILANTI Z LAŽAN
V roce 2008 se budou v obci Lažany oslavovat hned 
troje kulatiny, a to paní Miloslavy Baštové, pana 
Miroslava Kováříka a pana Josefa Koubka. 
Hezké je, že všichni mají stejný rok narození. Chtěli 
bychom jim touto cestou popřát hodně zdraví, štěstí 
a mnoho spokojených let v té naší malé, krásnou 
přírodou obklopené, obci.

LNÁŘE
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU VE LNÁŘÍCH A 
ZAHORČICÍCH
Ani jsme se nenadáli, nový rok 2008 se přehoupl do svého posled-
ního zimního měsíce a za dveřmi jsou Velikonoce a s nimi jaro. 
Ruku v ruce s jarem přichází v naší obci sběr velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu a vůbec všeho odpadu, kterého se potře-
bují naši občané nějakým způsobem zbavit. Sběr se uskuteční v 
sobotu 12. dubna 2008 tak, jak jste zvyklí – v Zahorčicích u 
kapličky od 8,00 hod. do 8,30 hod. a ve Lnářích na dvoře obec-
ního úřadu od 8,45 hod. do 10,00 hod. Opět bychom Vás chtěli 
požádat, abyste nejezdili dříve než ve stanovenou dobu – odpad 
se pak hromadí na dvoře, kde k němu není ideální přístup při jeho 
nakládání na vozy, které přijedou až v určenou dobu. Senioři a ti, 
kteří nemají možnost sami odpad přivézt mají možnost v průbě-
hu týdne před sběrem domluvit se na Obecním úřadu Lnáře, tel. 
383 495 126. V loňském roce naše obec „vyprodukovala“ 236 tun 
odpadů (tj. odvoz popelnic, vytříděný sběr, sběry velkoobjemové-
ho a nebezpečného odpadu), jehož likvidace stála 506 tis. Kč. Od 
občanů a majitelů objektů bylo na poplatcích vybráno 339 tis. Kč, 
od podniků 79 tis. Kč a od EKOKOMU bylo za vytříděné složky 
vráceno 61 tis. Kč. Rozdíl mezi náklady na likvidaci odpadu a 
příjmy je tedy 27 tis. Kč. 
Mezi občany se občas ozvou hlasy, že poplatek se neustále zvy-
šuje. Zcela scestný je názor „Tak tedy nebudeme třídit!“. Tím, že 
se vše bude dávat do popelnic se docílí pouze navýšení množ-
ství tun odpadu odváženého na skládku a tím i nárůstu finančních
prostředků. Naopak čím více odpadu se vytřídí do kontejnerů (a 
oranžových pytlů na tetrapacky), tím víc finančních prostředků od
EKOKOMU se do obce vrátí. Na letošní rok je uzavřena smlou-
va s odvozovou firmou na 180 tun odpadu v popelnicích. Pokud
se množství vyvezeného odpadu zvýší nad daný limit, za každou 
tunu zaplatí obec 2037,- Kč. Jako příklad uvádíme rok 2007, kdy 
toto množství bylo překročeno o 28 tun. Z toho jistě všichni po-
chopí, že třídit odpady je nutnost. Všem, kteří se zapojili do tří-
dění, děkujeme. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA   
Diakonie Broumov opět vyhlásila Humanitární sbírku, která ve 
Lnářích a Zahorčicích proběhne současně se sběrem 12. dubna 
tak, jak jste již zvyklí z předchozích akcí. Lze přinést: letní a zim-
ní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, lát-
ky, domácí potřeby (nádobí – vše jen funkční !), péřové přikrývky 
a polštáře, deky, přikrývky, hračky, školní potřeby, nepoškoze-
nou obuv, kabelky, tašky, batohy. Jsou ale věci, které Diakonie 
nemůže přijmout: lyžařské boty, lyže, oděvy z umělých vláken, 
nábytek, jízdní kola, kočárky. Věci musí být zabalené do igelito-
vých pytlů či do krabic, aby se dalším transportem a překládkou 
nepoškodily.

PÁR ČÍSEL Z OBCE
K  31.12.2007 měla obec Lnáře 738 obyvatel, z toho Lnáře 638 
a Zahorčice docílily hranice 100 obyvatel. Oproti minulým létům 
došlo k poklesu – např. v roce 2002 jsme měli 775 obyvatel, od 
té doby počty obyvatel klesají. V průběhu loňského roku se do 
Lnář přihlásilo 19 občanů, odhlásilo se 21 občanů a zemřelo 7 
spoluobčanů. Jsme rádi, že se zvedl počet narozených dětí, loni se 
narodilo 9 dětí. O narůstajícím počtu svateb jsme Vás informovali 
v Informacích OÚ Lnáře v březnu 2005, kdy jsme považovali za 
rekordní počet svateb v roce 2004 číslo 30. V roce 2005 to bylo 
již 36 svateb a v roce 2006 již 48 svateb. Svoji roli v počtu svateb 
sehrává atraktivita místního zámku. V roce 2007 bylo oddáno cel-
kem 51 párů – z toho 43 uvnitř zámeckých prostor, 5 v zámecké 
zahradě, 2 v obřadní síni kulturního domu a 1 v zasedací místnosti 
OÚ Lnáře. Všechny sňatky byli civilní, církevní svatba nebyla 
loni žádná, ale vzrostl počet svateb s cizinci - 3 svatby. Na letošní 
rok má svůj termín zamluveno již přes 40 párů. Mezi další obřady, 
které v obřadní síni kulturního domu Lnáře na jaře a na podzim 
Obecní úřad Lnáře uskutečňuje, je pochopitelně vítání občánků, 
a poslední den školního roku rozloučení dětí se základní školou 
a mateřskou školou. Příležitostně podle zájmu jsou organizovány 
obřady zlatých svateb.  
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FIRMĚ 
STROM PRAHA A.S. VE LNÁŘÍCH
Ve dnech 6. a 7. března 2008 přilákalo slunečné počasí stovky 
návštěvníků na akci 
„Den otevřených dveří servisně obchodního střediska firmy
STROM Praha a.s. ve Lnářích“. 
Nosným obchodním programem této 
firmy je technika John Deere.
Na své si zde přišli milovníci zeměděl-
ské techniky z řad odborníků i laické 
veřejnosti. 
Poučit se a získat nové informace při-
jeli i zástupci zemědělských škol a od-
borných učilišť.
Atmosféra zde byla velice uvolněná, 
muži byli ve svém živlu – rozprávěli nad vystavenými exponáty, 
okukovali je a zkoumali každičký detail strojů a obdivovali i no-
vinky na trhu. 
Na nádvoří areálu byl vystaven sortiment této firmy a převážně
zemědělská technika, ale k vidění zde byly i stroje, určené pro 
komunální a zahradní sféru a jiné. 
Uvnitř v hale zatím probíhal doprovodný program, který pama-
toval i na děti.
Že si tuto značku oblíbily, bylo vidět z jejich nadšení. Na den 
otevřených dveří některé z nich přišly dokonce oblečeny do zele-
nožlutých kombinéz této značky. 
Speciálně pro ně byly připraveny různé soutěže a hry, protože 
firma prodává i hračky, které jsou přesnou kopií zemědělských
strojů, což je pro děti ohromně lákavé.
A proč vlastně tato firma vznikla?
Říká se, že jak sílí kmen stromu, košatí i jeho koruna a proto v 
roce 1999 vyrostla nová větev s názvem STROM Západ. Tento 
areál  ve Lnářích byl vybudován v roce 2005 „na zelené louce“ 
a odpovídá požadavkům moderního servisního střediska. Od po-
čátku je  kladen důraz na co nejkvalitnější servisní zabezpečení 
provozu výkonné zemědělské techniky.
Firma se nejenom zabývá prodejem nových strojů, ale podle po-
třeby se postarají i o odkup nebo dodání staršího stroje. Zákazník 
si také může vybrat z mnoha možností servisních prací přímo dle 
svého přání. 
Celý sortiment výrobků včetně hraček je všem k dispozici v pro-
dejně, která je součástí servisního střediska Lnáře. Pracovníci 
střediska Vám jistě a ochotně se vším poradí a pomohou k vaší 
naprosté spokojenosti.
A jak vypadal závěr?
Muži odcházeli nabití informacemi a děti nadšeně, se zářícíma 
očima vyprávěly svým rodičům, kterého toho “Brudera“ či “John 
Deera“ budou chtít přinést od Ježíška.
Pokud jste si tedy nechali tuto akci ujít, neváhejte a určitě si hlí-
dejte její opakování, které se jistě při této úspěšnosti bude konat.
Všem, kteří se na uspořádání této rozsáhlé akce podíleli patří vel-
ké poděkování.

ZAHORČICE
MAJÍ SI KDE HRÁT ?
V loňském roce se sešly zahorčické děti, aby si samy navrhly, jak 
by si představovaly využití volného času.  Z obrázků, kde byly 
většinou nakresleny prvky dětského hřiště, a z návrhů větších dětí, 
se zrodil návrh oficiální, který se snažil obsáhnout dětské před-
stavy. Hned vedle antukového hřiště, které je využíváno k hraní 
tenisu, nohejbalu (již několik let je zde organizován nohejbalový 
turnaj) a dalších her, byl nevyužitý prostor, na kterém začalo na 
podzim vyrůstat hřiště pro menší děti. Travnaté prostranství bylo 
osazeno dvěma pružinovými houpačkami, klasickou houpačkou, 
kolotočem a lavičkou. Změny doznalo i hřiště – byla provedena 
oprava stávajícího plotu, výměna antuky na povrchu hřiště a are-
ál byl dovybaven košem na košíkovou. Současně s budováním 
venkovního hřiště byla přes léto 2007 rekonstruována místnost v 
obecním domku, kde byla  vyměněna podlaha, opravena elektro-
instalace, vodoinstalace, vnitřní omítky, provedeny nové nátěry. 
K původnímu pingpongovému stolu přibyly elektronické šipky a 
stolní fotbal. Celá akce byla realizována za pomoci místních firem
a dobrovolné práce místních občanů, financována byla z dotace“-
Podpora obnovy venkova“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve 
výši 210 tis. Kč, obec přispěla finanční částkou  90 tis. Kč.  Zahor-
čické „velké i malé“děti tak získaly prostory pro využití volného 
času jak venku, tak při nepřízni počasí i uvnitř.
 Stanislava Mašková - starostka, foto  Ing. Josef Honz
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60. LET MYSLIVOSTI NA LNÁŘSKU
Šedesát let je pro člo-
věka téměř celý život, 
pro zájmovou orga-
nizaci znamená práci 
tří generací jejich čle-
nů. Na podzim před 
šedesáti lety se sešla 
skupina myslivců ze 
Lnář, kteří založili 
myslivecké sdružení. 
Tak jako život člověka 
je pestrý, plný úskalí, 
radostí i zklamání, tak 
i život zájmové orga-
nizace prochází eta-
pami vývoje. Zaklá-
dající členové a jejich 

nástupci se snažili naplnit pojem a smysl myslivosti. Myslivec-
ké sdružení se stalo průkopníkem v chovu bažantů  a později i v 
chovu divokých kachen. Jeho členové pomáhali při rozvoji obcí 
v rámci honitby, při rozvoji zemědělství a velkou část věnovali 
pomoci lesnímu hospodářství (především při obnově lesa). Po-
hled veřejnosti na nás myslivce je jistě různý, zvláště negativní 
vliv médií napomáhá zkreslenému pohledu na činnost myslivců. 
V posledních 15 letech prochází myslivost složitým obdobím a  k 
lepšímu pohledu veřejnosti na nás myslivce přispěje dodržování 
tradic vyvíjející se po staletí a které českou myslivost vyzdvihly 
na celosvětově uznávanou úroveň.
 Co je to vlastně myslivost? Když otevřeme encyklopedii, jistě 
zde nalezneme podobnou definici jako je tato:  Myslivost je sou-
část živočišné prvovýroby, obírající se chovem a zužitkováním 
divoce žijících zvířat, jež souborně zveme zvěří. Hlavní zásadou 
myslivosti je hájení, péče o zvěř a její cílevědomá regulace (lov 
zvěře). Myslivost a s ní souvisící honba upravuje přirozený poměr 
zvěře k daným životním podmínkám, a proto přísluší myslivosti 
trvalé místo v souboru lidské činnosti a v hospodářství národa a 
státu. Myslivost v sobě zahrnuje nauku o zvěři a jejím myslivec-
kém rozčlenění, nauku o hájení a chovu zvěře, nauku o honbě a 
jejím způsobu, nauku o zužitkování zvěře, nauku o kynologii (lo-
veckých psech), o mysliveckém zbrojířství a loveckém střelivu. 
To vše musí myslivec znát, aby mohl složit zkoušku z myslivosti 
a požádat si o zbrojní průkaz, který dostane po složení teoretické i 
praktické zkoušce, lékařském vyšetření a doložení bezúhonnosti. 
Musíme si přiznat, že nás lidé často vidí jako „bandu nezodpo-
vědných zelených lidí, kteří nezajímá nic jiného než vyvraždit, co 
největší počet zvířátek“. Pro mne je to jen jedna strana pohledu. 
Rádi bychom Vám v tomto článku ukázali i jiné stránky mysli-
vosti. Názor si musí každý člověk udělat sám, jen vám chceme 
poskytnout více podkladů pro vaše zamyšlení o myslivosti a mys-
livcích. 
 Jak vypadá myslivcův rok? V lednu a únoru provádí přikr-
mování zvěře, jak pernaté do zásypů, tak i srstnaté do krmelců. 
Doplňují velmi potřebnou kamennou sůl pro zvěř. Srnčí zvěři po-
dávají léčiva proti vnitřním parazitům. V tomto období dochází k 
očkování chovného hejna kachen proti nemocem jater. V březnu 
se provádí pravidelné sčítání zvěře v honitbě, podle kterého urču-
je správní orgán životního prostředí povolený odstřel. V našem 
sdružení začínáme líhnout divoké kachny, kterým musíme zajistit 
dostatečné množství krmiva a nakoupit očkovací látku proti bo-
tulismu. V březnu a dubnu začíná myslivcům nejvíce práce, je 
třeba po zimě vyčistit a dezinfikovat krmná zařízení, provést veš-
keré opravy mysliveckých zařízení. V květnu se začíná provádět 
plánovaný odstřel srnců. Během léta se stále staráme o vylíhnutá 
kachňata, sušíme seno pro přikrmování zvěře v zimě a zajišťuje-
me dostatek jadrného krmiva pro zvěř. Podzim je pro nás mysliv-
ce symbolem podzimních lovů, které v září zahajují kachní hony 
a končí naháňkami na černou zvěř. 
V průběhu celého roku se staráme o zdravotní stav zvěře, o mysli-
vecká zařízení, zajištění dostatečného množství krmiva a tlumíme 
škodnou zvěř. Pro potřeby sdružení každý člen odpracuje v prů-
měru okolo 90 hodin za rok. Myslíte si ještě, že myslivci „jenom 
střílí“? Často ti lidé, kteří nás kritizují, se neumí vhodně chovat 
v přírodě. Myslivost se netýká pouze péče a lovu zvěře, ale je to 

především o porozumění, poznání a soužití s přírodou.
Mnozí z Vás si spojí myslivecké sdružení ve Lnářích s pořádáním 
tradičních mysliveckých plesů. Letos u příležitosti 60ti let trvání 
našeho sdružení jsme si uvědomili, že se málo věnujeme dětem a 
mládeži. Připravili jsme pro mateřskou školu ve Lnářích povídání 
o přírodě, které proběhne v dubnu. 
Dále připravujeme následující akce: 
 Výtvarnou soutěž pro děti z Blatenska - únor - duben
 Soutěž Lovecký den pro děti i s rodiči - 14. června 
 Výstava „60 let MS Stráže - Lnáře“ - červenec až srpen 
v Galerii Tvrz ve Lnářích - součástí expozice budou práce z vý-
tvarné soutěže 
Srdečně Vás zveme na tyto akce a rádi Vám poskytneme bližší 
údaje prostřednictvím mailu: msstraze.lnare@seznam.cz. 
 E. Levý

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ LNÁŘE
Svěží vítr v ZŠ Lnáře
S novým rokem 2008 přivál do ZŠ Lnáře také nový vítr. Ne, že 
bychom snad předvídali či očekávali nedávnou hrozivou „bouři 
Emmu“, ale vítr nové svěží energie a chuti do nových aktivit, to 
ano.
Asi nejdůležitější událostí z hlediska budoucnosti školy byl hned 
v měsíci lednu, kromě pololetního vysvědčení, „Večerníčkový zá-
pis“ budoucích školáků. Starší žáci ZŠ Lnáře se na nové spolužá-
ky a spolužačky řádně připravili a podařilo se tak spoluvytvořit, 
myslím si, velmi příjemnou až rodinnou atmosféru, ve které se 
zpívalo, hrálo, tančilo, ale i počítalo, recitovalo, stříhalo a lepilo. 
Nakonec šlo domů sedm nových, usměvavých a šikovných „Ve-
černíčků“, na které se již všichni v září 2008 těšíme.
Kromě společných aktivit s MŠ Lnáře přinesl vítr do naší ško-
ly další ročník oblíbené soutěže „Kufr“, což je upravená školní 
nápodoba kdysi známého televizního pořadu. Největším oříškem 
je vždy pro nás, jako pořadatele, shánění, a pro účinkující žáky 
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hádání tajemných předmětů. Ale mohu říci, že to za tu námahu 
opravdu stojí, opět jsme při této soutěži zažili hromadu legrace!
S větrem, ale opravdovým, jsme se pro změnu setkali na velmi 
zajímavé přednášce „Stromy Blatenska“. Paní inženýrka Radka 
Vokrojová z odboru životního prostředí v Blatné k nám velmi 
ochotně přijela pohovořit o krásných a vzácných stromech z na-
šeho nejbližšího okolí a také o jejich mnohdy neveselém osudu, 
hlavně co se větrných bouří týká… Děti toto téma velmi zaujalo, 
a tak došlo na řadu zajímavých otázek a odpovědí. Ráda bych 
tímto paní inženýrce Vokrojové ještě jednou poděkovala za ocho-
tu, nadšení pro práci s dětmi a milou spolupráci, kterou budeme 
velmi rádi dále rozvíjet.
Poslední zmínkou povětrnostních podmínek v ZŠ Lnáře bude pří-
mo „maškarní vichřice“. Období Masopustu berou naši školáci 
opravdu zodpovědně, a tak své nápadité maskování předvedli nej-
prve na „Maškarním plese“ v tělocvičně školy a pak ve velkém 
provedení 8.3.2008 plně v režii SRPDŠ při ZŠ Lnáře v místním 
kulturním domě. Tento milý počin vznikl opět hlavně díky těmto 
milým sponzorům: Hoffman – Disko Lnáře, Obec Lnáře, Obaly 
Blatná, Sokol Lnáře, Kovo Kasejovice spol. s r.o., Obec Předmíř, 
Agrospol Předmíř a.s., Otřísalová Spar Lnáře, Hasiči Lnáře, Svaz 
zahrádkářů Lnáře, Hotel Lnáře, ZD Lnáře, Dvůr Lnáře, ZOD Vr-
čeň, ČMS spořitelna Kasejovice, BTF Blatná, ZOFI Kadov, Poš-
ta Lnáře, Pressol Lnáře, Lyckeby Amylex Horažďovice, Proton 
Strakonice, Dura Strakonice, Blatenská ryba s r.o., Benzina a.s. 
Lnáře, Policie ČR, M a M Reality, L+S SPEED Hajany, VISHAY 
SFERNICE, KB Blatná, GE Money Bank, Schmidt Vodňany, Dro-
gerie Drnek, CA Iveta Blatná, Bi Esse Blatná, MBM Žíla Blatná, 
Klouza Pavel, Jiří Jestřáb Hajany, Pavel Noha Praha, Sklenářství 
Lnáře, Vávra Petr Lnáře, Ing. Honz Josef Zahorčice, Vohryzka 
Pavel Hajany, Florián Josef Lnáře, Tesař Jaroslav Lnáře, Polan-
ský Pavel Lnáře, Průcha Václav Lnáře, Cihla Josef – klempířství, 
Čadová Lucie Lnáře, Strom Lnáře, SD Jednota Lnáře, LENALI 
– truhlářství Kasejovice. Mnohokrát děkujeme!
A nyní promiňte, musím už běžet, děti zrovna zdolávají hro-
madu vajec. Ať žijí Velikonoce! Přijďte se k nám podívat 13.3 
– 19.3.2008 na „Velikonoční výstavu“ v prostorách ZŠ!
 Za ZŠ Lnáře Kamila Jeníčková

JAK PŘIVÍTÁME JARO V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE VE LNÁŘÍCH
Blíží se konec zimy a v mateřské škole jsme se rozloučili s Ma-
sopustem, který byl časem veselí a masek. Začátkem února jsme 
uspořádali maškarní karneval, který měl u dětí velký úspěch. Na 
zimní téma jsme ještě v polovině února připravili praktickou dílnu 
pro rodiče s dětmi pod názvem Táto, mámo, pojďte si hrát. 
5.3.2008 byl na naší školce zápis na další školní rok. Nově zapsa-
né děti si se svými maminkami prohlédly prostory naší školky, 
pohrály si s ostatními dětmi a maminky mohly shlédnout činnost 
dětí během dne a seznámit se s naším vzdělávacícm programem.
Přestože si letos děti neužily zimních radovánek, už se těší na 
přicházející jaro. A k němu neodmyslitelně patří Velikonoce. 
Abychom tyto jarní svátky slavnostně a jak se patří uvítali, při-

pravovali jsme se na ně několik týdnů. Prohlédli jsme si výstavu 
malovaných perníků pod názvem Perníkové Velikonoce, která 
byla uspořádána v místní knihovně.
Společně se žáky ZŠ jsme shlédli divadelní představení Zatoulané 
vajíčko.

V mateřské škole děti zažily plno radostné 
práce. Vyráběly všelijaké zajíčky, kuřátka, 
beránky, tvořily z hlíny. Seznámily se s ve-
likonočními zvyky a naučily se velikonoční 
koledu. Ale hlavně se věnovaly malování a 
zdobení vajíček. Dětskými pracemi jsme 
vyzdobili prostory naší mateřské školy a 
připravili pro veřejnost velikonoční výstavu 
společně se žáky základní školy. Tato výsta-
va se uskuteční ve dnech 13.3. – 19.3.2008 v 
prostorách budovy ZŠ Lnáře. 

A jaké akce plánujeme dále? Vedle této výstavy pomyslným klí-
čem otevřeme jaro v přírodě a budeme se připravovat na výtvar-
nou soutěž, kterou vyhlásila Myslivecká společnost Stráže – Lná-
ře na téma Příroda kolem nás. Jarní atmosféra přirozeně vybízí k 
oslavě mateřství, a tak je na místě si s dětmi připomenout Svátek 
matek. Už se těšíme, jak uděláme radost maminkám malým dár-
kem a vystoupením na besídce. Tak tedy všem přejeme veselé 
Velikonoce a jaro plné sluníčka.
 Alena Mašková, vedoucí učitelka MŠ Lnáře

TVRZ VE LNÁŘÍCH - KULTURNÍ AKCE
DALŠÍ DOTEK DUŠE
Výstava pana Antonína Grafnettera na Tvrzi ve 
Lnářích

Od 1.3. do 30.5. se v galerii na Tvrzi ve Lnářích prezentuje pan 
Antonín Grafnetter.
Jeho výstava nese název Další dotek duše a jedná se o plastiky z 
recyklovaného dřeva.
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Má za sebou už mnoho výstav a své hobby nazývá “prkýnkaření“ 
a věnuje se mu již 15 let.
Jeho záliba spočívá v tom, že objevuje v rybnících staré dřevo. 
Nejprve na něm není nic zajímavého, ale po vysušení se začnou 
rýsovat obliny po omletí vodou či rýhy jak se třela o sebe, apod. 
Některá mají i zvláštní zbarvení od řas. 
Pak nastává fáze dlabání, broušení nebo vyhlazování. Autor říká, 
že je nechce nechat jako samorosty, ale touží i po tom, aby na nich 
byla znát i jeho ruka.
Vkládá do nich rezavé petlice a další různé ozdoby.
Svým způsobem se jedná o šetrnou recyklaci, protože jinak by 
dřevo určitě shnilo a takhle se ještě dá využít a potěší nejednoho 
člověka.
Hotové výrobky ještě napustí včelím voskem, takže dřevo ještě 
nějaký čas krásně voní po medu.
Zajímavostí je, že všechny vystavené exponáty pochází z rybníka 
jménem Divák u Předmíře.
A co samotnému autorovi o této výstavě napsali první 
návštěvníci?
„Máte cit pro materiály a úžasné myšlenky uvnitř“.
„Úžasné a není k tomu co dodat“.
„Nádherné, voňavé a s citem pro krásu“.
Pokud Vás tyto ohlasy alespoň trochu nalákaly, určitě se přijďte 
také podívat.
Otevřeno máme po – pá od 9:30 hodin – 15:30 hodin.

DETAILY V PŘÍRODĚ ANEB ČEHO SI NA 
PRVNÍ POHLED NEVŠIMNEME
Na Tvrzi ve Lnářích se od 1.12. do 29.2.2008 konala výstava fo-
tografií paní Dagmar Šornové z Blatné.
Tématicky byla zaměřena právě na krajinný detail.
V přírodě tuto skutečnost často přehlédneme či zmizí tak rychle, 
jako se objevila. Ale objektivu fotoaparátu málokdy unikne a to, 
co se nám promítne ve výsledku je mnohdy slovy nepopsatelné a 
předčí to všechna naše očekávání.
Zachytíme tak například kapku rosy na čerstvě spadlém listu, vě-
trem rozkolébané vlnky na říčce, chmýří pampelišky na černém 
pozadí, mrazem ojíněné stéblo trávy nebo podzimem do ruda 
zbarvený javorový list.
Paní Šornová se fotografování věnuje od dětství. Prošla také mno-
ha kurzy se zaměřením na fotografii.
Nyní se právě věnuje zachycováním drobných a obyčejných ma-
ličkostí, které nás obklopují.
Spojuje dohromady strohou realitu s něžným pohledem snílka.
Fotografie nikterak digitálně neupravuje, aby nebyla narušena au-
tentičnost záběru a většina jejich děl je barevná a jen malý podíl 
mají fotografie černobílé.
Profesionálně se věnuje focení reportáží, portrétů a skupin v ate-
lieru, práci na minilabu, apod.

DŘEVĚNÉ POHLEDNICE
Již za první světové války si je vyráběli vojáci na frontě z březové 
kůry a dochovalo se na nich nejedno svědectví o hrůzách války. 
Dokonce se uvažovalo i o nahrazení obyčejných psaní právě tě-
mito pohlednicemi. To se však nepodařilo, protože písmo psané 
husím brkem se do nich moc vpilo a nebylo tolik čitelné.
Později upadly v zapomnění a byly nahrazeny papírovými s ne-
spočtem různých motivů a barev.
Dnes se vrací pomalu zpět na své výsluní. Přeci jen poslat tako-
vouto pohlednici je vskutku originální a neotřelé. Lahodí oku a 
zajisté neskončí v koši jako obyčejný pohled.
A že tyto pohlednice necestují jen tady po republice. Podívaly se 
dokonce i třeba na Kostariku.
Uplatní se i při romantickém vyznání lásky. Místo vyřezání Va-
šeho milostného poselství do kůry stromů Vám poslouží dřevěná 
pohlednice jako daleko lepší zprostředkovatel.
A jak vlastně taková pohlednice vznikne?
Dřevo se nejčastěji zdobí vypalováním obrázku a nápisu, může 
být ale i malované. Používá se ve tvou tloušťkách. Buď jako slabá 
destička, nebo jako dýha. Dýha může být opět použita samostat-
ně nebo se podlepuje papírem. Pohlednice je ale opět poměrně 
křehká, hlavně pozor na zlomy v podélném směru vlákna a samo-
zřejmě pozor na teplo a vlhko. Je to pořád jenom dřevo a to může 

nasát vlhkost a při větším teple pak může pracovat. Může se různě 
pokroutit a popraskat.
Takže i při uchovávání se musí hledět a opatrnost.
Takovýto exemplář můžete zakoupit i na Tvrzi ve Lnářích. Na 
pohlednici je vypáleno dobové foto Tvrze, které po obou stranách 
zdobí erby, nacházející se přímo nad průčelím.
Na druhé straně se nachází trocha historie tohoto objektu a i jeho 
současný stav.
Pokud tedy chcete netradičním způsobem překvapit, rozhodně se 
do Lnář pro koupi dřevěné pohlednice vypravte.

KDO BYL BOHUMIL ELIÁŠ
Narozen: 2. září 1937 Nasobůrky
Zemřel: 21. května 2005 Praha
Studia: 1954 – 1957 SUPŠ sklářská Železný Brod 
1957 – 1963 VŠ uměleckoprůmyslová Praha, ateliér monumen-
tální malby skla, prof. Kaplický
Člen SVU Mánes
Člen umělecké skupiny RUBIKON

Bohumil Eliáš patří mezi nejvýraznější české umělce - skláře 2. 
poloviny 20. století a svou mnohotvárnou tvorbou se zapsal i do 
světového kontextu ateliérového skla. Jeho přirozený talent for-
movalo studium na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru 
monumentální malby a skla pod vedením prof. Kaplického. 
Zde se vyhranilo Eliášovo zaměření ke sklu a k malbě, které po 
dalších čtyřicet let určovalo podstatu jeho výtvarné práce. Malíř-
ské cítění bylo základem uměleckého výrazu Bohumila Eliáše a 
malba byla vždy paralelní tvůrčí linií vedle sklářské tvorby. Jeho 
malby byly ovlivněny podněty expresionismu, fauvismu i surrea-
lismu a postupně nabývaly charakter zcela osobitého rukopisu. 
Mezníkem pro vývoj autorovy sklářské polohy se stal rok 1975. 
Pro realizaci oken do gotického kostela použil nezvyklý princip 
horizontálního vrstvení tvarů, vyřezávaných z plochého skla. Ten-
to efektní způsob práce se sklem poté uplatnil v řadě rozměrných 
prací do architektury i jako jedna z poloh tvorby svých volných 
skleněných plastik. Zprvu byly založeny na hře tvarů, modelova-
ných lomy světla na hranách. 
Od 90. let začal uplatňovat na jednotlivých vrstvách i malbu, kte-
rá vytvořila fascinující iluzi vnitřního prostoru. Formu plastik zre-
dukoval na základní stereometrické tvary, monumentální ve své 
mlčenlivé strohosti. 
Malířská a sklářská poloha se prolnuly v roce 1985, kdy začal ma-
lovat na vyfouknuté skleněné tvary. Výchozím bodem skleněných 
objektů - obrazů se však brzy staly ohýbané a reliéfně tvarované 
desky plochého skla. Skleněné tvary na sobě nesou kompozice, 
uplatňující veškerou mnohotvárnost autorova originálního malíř-
ského projevu. 
Sklo umožnilo malbě obejmout prostor, vneslo do ní magickou 
světelnou hru lazur a trojrozměrné rozvinutí do imaginárních pro-
storů. 
Umělecká tvorba Bohumila Eliáše byla vždy živelnou erupcí 
potřeby tvořit. Užíval si naplno expresivní barevnosti a tvarové 
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rozmanitosti, neváhal experimentovat s nezvyklými postupy a 
spojeními. Jeho plastiky a obrazy zůstanou v desítkách  veřejných 
i soukromých sbírek uchovány jako díla výjimečně invenčního a 
solitérního umělce světového formátu.
Nyní si zlomek jeho díla můžete prohlédnout i na Tvrzi ve Lná-
řích. Více info na www.lnare-obec.cz

ORIENTAČNÍ PLÁN PROMĚNNÝCH 
VÝSTAV 

BŘEZEN – PROSINEC 2008
TVRZ LNÁŘE, Č. P. 17

1.3. – 30.5.  Antonín Grafnetter - Další dotek duše

1.6. – 31.7.   Pavel Hanzlík - Portéty (fotografie)

1.8. – 30.9.  Pavel Hanzlík - Krajina Blatenska 
   (fotografie)

1.10. – 30.10.  Jiří Beran - Asambláže

1.11. – 31.12.  Fotoklub Písek - Fotografie

Od 5.7.2008 do 30.8.2008 proběhne výstava na počest 60 let od 
založení mysliveckého sdružení stráže Lnáře.

Uvedené výstavy se budou konat cca v těchto termínech.
 

LOM
Obecní úřad, který zpravuje tři obce Lom, Neradov, Míreč, 
má sedmičlenné zastupitelstvo, kteří dávají punc dění v ob-
cích.
Celkový věkový průměr je dost vysoký. 
Dorostu a dětí je poskrovnu. Proto se pořádají akce Miku-
lášská nadílka nebo Maškarní rej s hudbou. Tyto akce se 
pořádají v místním hostinci „Pod ořechem“.
Dále musíme vycházet z toho, že nejsilnější složkou z ves-
nic jsou dobrovolní hasiči, kteří buď tyto akce pořádají nebo 
jsou tomu účastni.

Dále zde pod jménem Tělovýchovná jedno-
ta Lom si zdárně vede ve fotbalovém klání. 
Tato tělovýchovná jednota pořádá v měsíci 
srpnu fotbalový turnaj za účasti 6 fotbalo-
vých mužstev. Tento turnaj má název Memo-
riál Míly Vaňáče. Tento muž tomuto fotbalu 
zasvětil veškerý volný čas. 

 Zapsal Batysta

MEČICHOV
V sobotu 2.2.2008 se v Mečichově konal masopustní průvod. , 
dále v úterý 5.2.2008 se konal tradiční maškarní bál - Bakus, kte-
rého ho se zúčastnilo přibližně 300 lidí.
Dětský maškarní bál se konal 9.2.2008.
 Milan Klečka, starosta obce

MYŠTICE
STRUČNĚ O DĚNÍ V MYŠTICÍCH A OKOLÍ 
♦ V únoru byl zahájen Oblastní charitou Strakonice rozvoz 
obědů a dalších služeb zájemcům z řad našich občanů, děkujeme 
za tuto aktivitu. Obecní úřad hradí dopravu obědů v plné výši.
♦ Žádáme občany, kteří by snad mohli poskytnout nějaké 
informace o padlých v První světové válce, jejichž jména jsou na 
pomnících v Myšticích a ve Výšicích, nechť se ozvou na Obecní 
úřad v Myšticích.
♦ Obecní úřad v Myšticích vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení bytu ve zrekonstruované budově bývalé mateřské školy 
v Myšticích. Jedná se o byt 3+1 o velikosti 95 m2. Byt je možné 
formou nájmu splácet do osobního vlastnictví. Bližší informace 
na telefonu 383 490 211.
♦ V knihovně obecního úřadu je možné využívat mimo 
jiné také volného přístupu na internet, a to vždy v pondělí a ve 
středu od 15:00 do 17:00, nedohodneteli si jiný termín. Budete-li 
potřebovat cokoli vyhledat, rádi Vám pomůžeme i přímo v kance-
láři obecního úřadu. Knihovna je pak otevřena každé pondělí od 
17:00–18:00.
♦ Občanské sdružení Veselé labutě a obecní úřad děkuje 
Kamile Berndorffové za poutavou přednášku o Indii. Cestovatel-
ské přednášky budou pokračovat a termíny včas zveřejníme.

Bohumil Eliáš, Planeta vos
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BIOTOP NA VLASTNÍ ZAHRADĚ

Od nepaměti mě přitahovala voda. Nejvíc mě bavilo pozorovat 
vodní život v nějaké tůňce či jezírku. Byl jsem fascinován promě-
nou pulců v žáby, ale asi největším zážitkem pro mě bylo chytání 
čolků na žížalu v pražském kobyliském háječku, kde bylo malé je-
zírko. Chodil jsem tam se svým dědou. Když jsme nějakého čolka 
chytili, prozkoumali jsme ho a pak pustili zpět do vody. Pamatuji, 
že jednou jsme ho strčili do sklenice a vzali domů. Nevím přesně, 
jak to s ním nakonec dopadlo, ale nejspíš pošel. Už dlouhé roky 
tam žádný rybníček není, takže ani čolci tam nejsou. Zmizel jako 
spousta dalších podobných tůněk a jezírek. Čolci zmizeli hlavně 
nezodpovědností lidí, kteří dovolili jejich postupnou likvidaci. 
Nevím proč můj děda souhlasil s tím, že toho čolka vezmeme 
domů. Možná si myslel, že to přežije a po určité době ho vrátíme 
zpět. Možná už nemohl vydržet mé naléhání. Ale možná si jen 
myslel, že jich je tam dost a jeden čolek sem jeden tam.
Z naší přírody se vytratila různorodost. Na většině území dominu-
je často pouze jeden druh, ať již jde o živočichy nebo rostliny. Pří-
činou toho je člověk. Příkladem je pěstování obrovských lánů mo-
nokulturních plodin, vysoké obsádky ryb v chovných rybnících, 
naše smrkové lesy a rovněž růst měst a dopravní infrastruktury. 
Mnoho drobných biotopů bylo buď přímo zničeno nebo časem 
zanikly důsledkem lidské činnosti. Příkladem jsou rybníky, které 
by mohly být ideálním prostředím pro pestrý živočišný a rostlinný 
život. Opak je pravdou. Jsou u v nich v podstatě jen ti kapři.
V poslední době si stále více lidí uvědomuje, jak na tom příroda 
je a snaží se jí pomoci. Jde hlavně o projekty ochrany a rekultiva-
ce krajiny. Rekultivace krajiny umožňuje ohroženým živočichům 
lepší podmínky pro rozmnožování a jejich další udržení se v kra-
jině. 
Chceme-li pomoci rozvoji pestrodruhovosti v naší krajině máme 
k tomu dobré možnosti, které spočívají v tak jednoduché věci, 
jako je vybudování biotopu ve vlastní zahradě. Jedním z biotopů, 
které se velmi rychle zabydlí pestrou faunou, jsou právě koupací 
rybníčky a okrasná jezírka. Tyto vodní plochy mohou být osázeny 
mnoha druhy vodních rostlin, které nám budou přinášet radost od 
brzkého jara. Rostliny ve vodě vytvoří ideální úkryt pro mnoho 
druhů bezobratlých živočichů, obojživelníků a ryb. 
Takto vybudovaný biotop umožní dětem i dospělým pozorování 
rozmanité vodní fauny a flóry, je plný překvapení a přináší do
každodenního života celoroční inspiraci, relaxaci, hru, zábavu a 
vzdělávání.  Petr Mandel www.rybnicky.cz

DŘEVĚNÉ BRIKETY
Dobrý den vážení čtenáři,
dlouho jsem přemýšlela o tom, kterak začít psát to co mě již delší 
dobu trápí. Došla jsem k závěru, že začnu psáti na rovinu a bez 
obalů, tedy „nebudu chodit kolem horké kaše“ a „půjdu na to bez 
okolků.“ 
Nejde si nevšimnout, kterak jsou naše obce a města v posledních 
letech, zejména v zimních obdobích, opět zahalována nepříjem-
nými oblaky dusivého dýmu valícího se z celé řady komínů. V 

obdobích inverze toto pociťujeme zcela určitě všichni. Kašleme, 
kuckáme, nelze otevřít okna. Malé děti nelze v kočárku dát ven, 
protože by se snad i udusily. Zdražování „zelených energií,“ mám 
na mysli zejména elektrickou energii a plyn tomuto trendu zcela 
určitě nenapomáhá. Řešení uvalením ekologické daně na uhlí není 
nejšťastnější, neboť zcela určitě nevede k výměně nevyhovujících 
kotlů a kamen. Systém podpory do obměny topidel (kotlů, kamen, 
krbových výměníků) by byl zřejmě lepší. Vytápění pomocí tepel-
ných čerpadel, solárních kolektorů a další alternativy je pro mini-
málně devadesát procent občanů finančně naprosto nedostupné a
pro většinu také neekonomické, neboť bez zásadních úprav domů 
či bytů tyto způsoby vytápění jsou naprosto neefektivní. 
I naše domácnost se již několik sezón potýká s problémem vy-
tápění rodinného domku. Rozhodně nechceme, aby právě náš 
komín byl ten, který do ovzduší chrlí velké množství žlutavého 
dýmu, který dusí a štípe a špiní a vůbec. Před časem jsme tedy 
vyměnili kotel. Nyní používáme (abych neuváděla značku a nedě-
lala reklamu) typ kotle se splynovací technologií. Můžeme topit 
uhlím i dřevem. Za kotlem je celá řada páček které, jsou li správně 
nastaveny, tak z našeho komína opravdu nestoupá téměř žádný 
kouř a odpad v podobě popela je téměř zanedbatelný. Ovšem se 
stoupající cenou uhlí jsme začali hledat nějakou alternativu. Les 
nemáme, tudíž dřevo také kupujeme. Ve většině případech samo-
zřejmě nedokážeme koupit odpovídající palivo a tak jsme byli 
nuceni hledat nějakou alternativu. Již při předloňské dlouhé zimě 
jsme začala testovat různé druhy „dřevěných briket“ a došla jsem 
k velice zajímavému poznatku, o který se s vámi chci podělit. 
Musím říci, že jsem vyzkoušela opravdu mnoho druhů tohoto pa-
liva od celé řady různých výrobců. Výsledky jsem si zapisovala 
a porovnávala, jak dobu hoření jednotlivých druhů, tak jejich vý-
hřevnost. Rozdíly mezi jednotlivými druhy dřevěných briket byly 
až zarážející. Některé shořely ale nehřály, z jiných byly jasně cítit 
lepidla a chemikálie (zřejmě v nich byly i brusy z dřevotřísek, 
překližek a dalších), takové pak rozhodně nelze označit jako eko-
palivo. Jedny měly sice výhřevnost dobrou, ale jejich množství 
potřebné k topení bylo veliké, další pak byly v zásadě nedostupné 
svou cenou. Nakonec se mi podařilo najít takový druh, který je 
dnes dokonce levnější než uhlí, výhřevnost je, ne-li srovnatelná, 
tak i o něco lepší, množství popela naprosto zanedbatelné a naše 
potřeba pro dvougenerační rodinný domek v kombinaci se dře-
vem je kolem třiceti metrických centů na topnou sezónu, což je 
více než dobré, neboť uhlí jsme dříve byli nuceni brát čtyřicet až 
padesát metrických centů na topnou sezónu. 
Oslovilo Vás toto téma? Věřím že ano, neboť toto jsou věci, které 
se nás opravdu týkají. Z našeho komína nestoupá žádný kouř a 
kdyby obdobným způsobem topila většina lidí v okolí, určitě by 
naše obce a městečka zejména v zimních měsících vypadala úplně 
jinak. 
V případě Vašeho zájmu ráda poradím či pomohu, tedy v me-
zích svých možností.  D. Fryčová, tel. 383 490 084   

16.2.2008 – MASOPUSTNÍ VESELÍ V 
MYŠTICÍCH
O snad nejchladnější únorové sobotě, kdy teploměr ráno ukazoval 
nějakých mínus deset stupňů, se uskutečnil tak, jako v roce loň-
ském, i letos Masopustní průvod asi čtyřiceti maškar v Myšticích. 
V loňském roce vedla trasa masopustního veselí z Myštic na La-
cinou, Dvořetic, Vahlovic a Střížovic. 
Letošní průvod zvolil trasu „severní,“ tedy Myštice, Kožlí, Vý-
šice a Svobodku. Na Svobodce v klubovně místního hasičského 
sboru pak proběhlo slavnostní zakončení průvodu jehož hodnoce-
ní probíhalo do pozdních nočních hodin. 
V průvodu jsme mohli vidět tradiční masky jako medvěda na řetě-
zu, tuláka, čerta, loupežníka, válečníka z dob husitských, pět kost-
livců, žida a dále masky masopustně netradiční jako Teletabís, 
ninja, sluníčka, rodina broučků, princezny, prapodivní dva metry 
vysocí ptáci, rybář, jehož sak byl neustále doplňován odlovenými 
tekutými dary, čarodějové a čarodějnice, kovbojové, kočička, ha-
siči z dob nedávno minulých a celá řada dalších. Jeden z kovbojů 
„kočíroval“ koňské spřežení čítající jednoho koně zapřaženého v 
kočáru, kde byla vezena kapela v podobě harmonikáře a bubení-
ka. Ti vyhrávali ze všech sil. Další kovboj pak řídil povoz tažený 
malým poníkem. V tomto „asistenčním“ voze měli účastníci prů-
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vodu odloženy své propriety v podobě zejména tekutého tepla. 
Třetí koňský povoz byl pod kontrolou „žida.“ Tento byl tažen také 
poníkem a na vozíku byl neustále velký hrozen dětí toužících po 
svezení, což jim pan „žid“ dopřával v míře více než hojné. Tímto 
děkujeme všem, kteří se zúčastnili, všem kteří přispěli (čímkoliv) 
k realizaci této trachtace a příští rok nashledanou. 

PŘEDMÍŘ
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
mírná zima odstartovala dny roku 2008, a než jsme se nadáli, 
máme zde předvelikonoční čas.
Rok 2007 byl zakončen inventurou, na základě níž bylo mimo 
jiné konstatováno, že k 31.12. obec obhospodařovala majetek v 
úhrnné výši téměř 92 mil. Kč, z toho jsou pozemky v hodnotě cca 
4,35 mil. Kč a 3 818 028,-Kč na účtech.
V r. 2007 také došlo k výraznému zlepšení kázně při placení sta-
novených poplatků „za odpad“ a psy. Pro letošní rok ještě zůstala 
zachována sazba stejná jako v letech minulých, ale od příštího 
roku dojde pravděpodobně ke zvýšení ze současných 100 Kč/ 
osoba/ rok, jelikož související náklady stále stoupají.
Od konce roku provádějí odvoz skla a plastů Technické služby 
Blatná. Tím by se s likvidací těchto komodit mělo docílit finanční
úspory a operativnosti. V průběhu měsíce dubna nebo května je 
v plánu přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad. O ter-
mínu budeme informovat. V loňském roce bylo akreditovanými 
firmami z území obce odvezeno téměř 73 tun směsného odpadu
(popelnice) a 3 tuny odděleně sbíraných složek (sklo, plasty).
Od 1.1.2008 dochází také ke změně v platbě vodného. Bylo roz-
hodnuto zavést dvousložkovou platbu, kdy bude účtován poplatek 
30 Kč/ měsíc za instalovaný vodoměr, a cena vody byla stanovena 
na 31,28 Kč/ m3 (bez DPH).
Bylo zahájeno územní řízení ke stavbě kanalizace a ČOV v Před-
míři a Zámlyní, podepsána smlouva s Krajským úřadem o bez-
platném převodu pozemku pod plánovaným chodníkem mezi 
Předmíří a Zámlyním a zahájeny projektové práce na přeložce 
silnice okolo Řišť.
Když koncem roku zahrozila paní zima náledím, kontaktoval jsem 
vedení Správy a údržby silnic Jč kraje s požadavkem na posyp 
místních komunikací a prostranství. Na základě tohoto byla obci 
nabídnuta smlouva, na jejímž základě by obec platila za každý 
výjezd v minimálním rozsahu částku 3500,- Kč (!!!). Na zákla-
dě této skutečnosti byla zakoupena nová „práškovka“ za traktor 
v ceně 20 000,- Kč, takže pokud by opět zima udeřila, budeme 
schopni tuto údržbu zvládnout vlastními silami…..
Při psaní tohoto příspěvku jsem nahlédl do kroniky a vypsal 
některé události, u kterých dochází k výročí:
 r.    1938 - byla započata přestavba okresní silnice přes obec 
Předmíř, rozpočet 150 000,- Kč
  - vzhledem k nepříznivému počasí byly práce na polích započaty 
až po 10. dubnu
 r. 1958 – ve zdejší škole zapsáno k docházce 38 žáků
 r. 1968 – zrušena Základní škola v Předmíři
     r. 1973 – k již dříve (1972) sloučeným JZD Předmíř, Metly, 

Zámlyní a Řiště bylo přisloučeno JZD Březí
 r. 1978 – JZD Předmíř byl udělen Řád práce za dosažené hos-
podářské výsledky
 r. 1983 – zahájena výstavba vodovodu Předmíř – Zámlyní
 r. 1988 – otevřena ordinace praktického lékaře v Předmíři
 r. 1993 – došlo k oddělení obce Březí od Předmíře
      r.      1998 – obec vstoupila do tehdejšího „Sdružení obcí Blaten-
ska“
- SD Jednota ukončilo provozování prodejny v Předmíři
Současné aktuality a informace z Předmíře je možno sledovat na 
nově zřízených webových stránkách obce www.predmir.cz
Přeji všem klidné prožití velikonoc, hodně zdraví a pohody do 
dalších dnů, a těším se na „setkání“ v dalším čísle tohoto perio-
dika. Karel Palivec, starosta

MĚSTYS RADOMYŠL
MĚSTYS RADOMYŠL ČEKÁ DALŠÍ 
HEKTICKÝ ROK
Začátek kulturního roku byl ve znamení plesové sezóny. Před 5 
lety zde byl jeden ples. To je již minulostí. Vše odstartoval v lednu 
Myslivecký ples a následoval Staročeský bál pořádaný baráčníky 
a Hasičský ples. Tradičně uzavřel plesovou sezónu reprezentační 
ples městyse Radomyšl. Každý ples byl něčím originální a všech-
ny byly vyprodané. 
Aktivní Svaz žen v březnu uspořádal po úspěšných vánočních tr-
zích neméně vydařené velikonoční trhy a „MDŽ“. Velký ohlas 
mělo divadelní vystoupení čestického ochotnického spolku. V 
hlavní roli exceloval šenkýř z restaurace Na Křenovce v Rado-
myšli Martin Levý alias Tříska. Z připravovaných kulturních akcí 
je největší tradiční „Jihočeská pouť  v Radomyšli, kterou v roce 
2006 navštívil i prezident Václav Klaus a v roce 2007 50 italských 
přátel z města Montoggio u Janova. V letošním roce proběhnou 
pouťové oslavy 21. a 22.6. v pohádkovém duchu. Zdeněk Troška 
a představitelka princezny ze mlejna Andrea Černá zde slavnost-
ně otevřou pohádkovou kancelář. V pohádkovém duchu bude i 
pouťová zábava, na které proběhne velký comeback slavné sku-
piny z 80 let skupiny MELODION. Významnou akcí bude rov-
něž oslava 125 let sboru dobrovolných hasičů, která proběhne v 
srpnu.  Rok 2008 nebude ale pouze o zábavě. Do konce roku by 
se měla dokončit rozsáhlá bytová výstavba 37 rodinných domků, 
která byla zahájena v roce 2006. Díky dotaci z fondů EU proběh-
ne rozsáhlá rekonstrukce základní a mateřské školy a v případě 
kladného výsledku dalších podaných žádostí, také rekonstrukce 
kostela sv. Martina, nebo rekonstrukce vodovodního přivaděče a 
vodojemu. Současně se budou připravovat další projekty pro ná-
sledující roky, a to na opravy místních komunikací, rekonstrukci 
ČOV apod. Foto na následující straně. Luboš Peterka, starosta

Malý Háj - zima
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FOTOGRAFIE Z RADOMYŠLE...

MĚSTO SEDLICE
ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2008
Dne 22. března 2008 Město Sedlice spolupořádá s oddílem SCV 
Blatná v Sedlici zahájení cyklistické sezóny 2008, jako „Memori-
ál – Miroslava Krejčího, Stanislava Říhy a Christiana Battaglia“, 
jako vzpomínku na závod, který se poprvé uskutečnil v roce 
1952. Závod se jede po stejné trase jako v roce 1952 a to: Sedlice 
– Hněvkov – Pacelice – Škvořetice – Lom – Mužetice – Sedlice. 
Závod bude odstartován ve 14.00 hodin na silnici u ZŠ Sedlice. 
Tato akce není pouze závodem, ale mohou se jí zúčastnit i rodinné 
týmy a udělat si jarní turistickou vyjížďku po vyznačené trase (po 
cyklostezkách) v okolí Sedlice. 
Sraz všech účastníků je od 13.30 - 14.00 hodin u Sokolovny v 
Sedlici. ŠKVOŘETICE

V roce 2007 jsme v naší obci provedli rekonstruk-
ci místní komunikace směrem na Buzice finan-
covanou z dotace MMR. V Pacelicích byla také 
provedena rekonstrukce komunikace. V této obci 
máme již veškeré obecní cesty bez větších závad. 
Ve Škvořeticích byla dále provedena částečná oprava dětského 
hřiště, která bude pokračovat celkovou rekonstrukcí v letošním 
roce, včetně dokoupení hracích prvků. V roce 2008 bude největší 
akcí rekonstrukce střechy kulturního domu. Z dalších plánova-
ných akcí je možno zmínit výstavbu hřiště na míčové hry, která 
bude realizována až dle finanční situace. V naší obci byly dále po-
káceny 60ti leté jasany (16 kusů), které již ohrožovaly naše oby-
vatele a budou nahrazeny novou výsadbou,která změní celkový 
ráz této části obce.
V loňském roce bylo několik úspěšných kulturních akcí, které by 
měly pokračovat ještě ve větším rozsahu v roce 2008.
Nový Lubomír - starosta

Starosta Radomyšle Luboš Peterka se zúčastnil inaugurace 
prezidenta republiky

Baráčnický ples 2008

�ESKÝ SVAZ ŽEN  SEDLICE
PO�ÁDÁ

VÝSTAVU  PRACÍ  SEDLICKÝCH 
 D�TÍ  A  ŽEN

„VESELÉ  VELIKONOCE“ 

13.-15.3.2008           8.00-16.00 hod.

Zasedací místnost M�Ú v Sedlici

KINO SEDLICE 
Program na b�ezen

V cen� vstupenky je zapo�ítán p�íplatek 1,- K� dle §8 zákona �. 241/92 Sb. ve prosp�ch fondu �eské kinematografie 

Ned�le 2. b�ezna               Za�átek v 19,30 hod. 
Americký animovaný fantasy širokoúhlý film – titulky - 115´ 

BEOWULF
Vzdoruj svým démon�m.      
Vstupné 40,- K�                                                                                   Mládeži  do 12 let nep�ístupno
Ned�le 9. b�ezna              Za�átek v  17,30 hod. 
Americká animovaná rodinná komedie – �eské zn�ní -   91´    

PAN V�ELKA
V�elka vždycky v �ele.   
Vstupné 30,- K�                                                                                                         Mládeži p�ístupno 
Ned�le 9.b�ezna              Za�átek v 19,30 hod. 
Americko-anglická fantasy adaptace   – širokoúhlý film - titulky - 114´

ZLATÝ KOMPAS 
Vedle našeho sv�ta existují i jiné sv�ty. Zlatý kompas k nim m�že ukázat cestu…..     
Vstupné 40,- K�                                                                                                         Mládeži p�ístupno
Ned�le 16. b�ezna             Za�átek v  17,30 hod. 
Americký animovaný rodinný hudební film - �eské zn�ní  - 87´ 

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
To bude mazec…          
Vstupné 30,- K�                                                                                                         Mládeži p�ístupno
Ned�le 16. b�ezna             Za�átek v  19,30 hod. 
Americký ak�ní  thriller – titulky - 156´ 

AMERICKÝ GANGSTER 
Strhující p�íb�h o vzestupu a pádu jednoho z nejmocn�jších muž� newyorského podsv�tí.     
Vstupné 40,- K�                                                                                     Mládeži do 15 let nep�ístupno
Ned�le 23. b�ezna             Za�átek v  19,30 hod. 
�eská  komedie - 95´ 

CHY�TE DOKTORA!
Manželský trojúhelník.  Hrají – Tatiana Vilhelmová, Michal Malátný, Iva Janžurová, Vladimír Javorský, 
Pavel Landovský, Zuzana Stivínová, Lud�k Sobota, Kryštof Hádek, Karel Janák           
Vstupné 40,- K�                                                                                     Mládeži do 12 let nep�ístupno
Ned�le 30. b�ezna             Za�átek v  19,30 hod. 
Americký sci-fi ak�ní horor- širokoúhlý film - titulky  - 90´ 

VET�ELEC VS PREDÁTOR 
Na Zemi vypukne peklo…     
Vstupné 40,- K�                                                                                     Mládeži do 15 let nep�ístupno
Na duben p�ipravujeme: Na vlastní nebezpe�ní, Lovci poklad�:Kniha
tajemství,Svatba na bitevním poli, Nejkrásn�jší hádanka, Václav
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TŘEBOHOSTICE
K obci Třebohostice patří obec Zadní Zborovice. V sobotu 
1. března se v místním KD pořádal hasičský bál, který se opravdu 
vydařil. K tanci a dobré náladě vyhrávala strakonická hudební 
skupina Safír. Účast byla slušná, asi 150 lidí. Přišli nejen místní, 
ale i z okolních vesnic – Mnichova, Krt a Únic. Pořadatelé z 
řad Sboru dobrovolných hasičů vždy věnují přípravě náležitou 
pozornost. Na schůzi předem upřesňují úkoly na rozvoz plakátů, 
vytištění pozvánek, jejich roznesení a pozvání všech obyvatel 
vesnice týden před bálem, přípravu sálu …
Na bále nechyběla ani bohatá tombola, do které se sešlo celkem 
200 cen. Hasiči v sobotu ráno vylovili obecní rybník a živé kapry 
dali do tomboly. Místní potravinářská firma ESSA-PACK s.r.o.
věnovala potravinové balíčky, členky Svazu žen napekly dorty, 
přispěla i většina občanů Zadních Zborovic. 
Popravdě řečeno, z našeho hasičského bálu by Miloš Forman 
svůj slavný film nenatočil. Nevolila se ani královna krásy,
tombola se nerozkradla a nikde nehořelo. Lidé si zatancovali, 
skvěle se pobavili, u baru provětrali své portmonky a všichni byli 
spokojeni.
Bál, který je vrcholem společenského života naší vesničky, je 
každoroční, dá se říci tradiční, proto se již nyní těšíme na ten v 
únoru 2009.  Napsala Anna Slavíková OÚ Třebohostice

UZENICE
VÝZNAMNÁ JUBILEA

 Je tomu již 60 roků, co 
nastoupili na společnou cestu 
životem pan a paní Fričkovi. K 
výročí diamantové svatby jim 
blahopřeje obecní úřad.
 Další blahopřání k 
významnému výročí obec tímto 
zasílá paní Barboře Šomegové, 
která se 26.3. dožívá 90 let - 
gratulujeme.

Z DĚNÍ V OBCI
Obec Uzenice hospodaří na 74 ha lesních porostů. Vichřice 
EMMA, která se přehnala 1. března přes obec spáchala naštěstí 
v lesích minimální škody oproti loňskému roku, kdy škody na 
porostech byly přes 280 m3. V současné době bude probíhat 
výsadba 17 000 ks stromků.
Z kulturních akcí se uskuteční 5. dubna v místním hostinci setkání 
důchodců. Jaroslav Mareš, starosta obce Uzenice

VELKÁ TURNÁ
ZHODNOCENÍ GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 
Obec Velká Turná jako zřizovatel JSDHO Velká Turná v roce 
2007 zažádala o finanční podporu z GRANTU Jihočeského kra-
je. Jednalo se o částku na vybavení členů jednotky ochrannými 
pomůckami v celkové hodnotě Kč 50.000,-. Tato žádost byla 
úspěšná. Je vidět, že tyto pěníze nebyly vynaloženy nadarmo. 
Dne 1.3.2008, kdy naše území zasáhla větrná smršť „EMMA“, 
bylo tohoto nově zakoupeného vybavení plně využito. Takto sil-
nému nárazovému větru neodolala část střechy budovy sociálního 
zařízení s restaurací rychlého občerstvení v kempu ATC-Milavy  
a bylo nutno zbytek nepoškozené střechy zabezpečit a odstranit 
poškozené části  z nosné konstrukce budovy. Část krovu se střešní 
krytinou odlétla až na přilehlou místní komunikaci, kterou bylo 
nutno zprůjezdnit.Zásah jednotky pomohl rychle zvládnout situa-
ci i díky novému vybavení do nepříznivého deštivého počasí (vy-
soké gumové holiny,zásahové pláště do deště) a bezpečnostním 
prvkům (lana, záchranné pásy).
Tato situace je pro obec jako provozovatel ATC-MIlavy nepláno-
vaným problémem a je nutno rychle tuto klíčovou budovu uvést 
do provozního stavu před zahájením letní turistické sezóny 2008 

 

 Pavel Šípek, místostarosta

AKCE , KTERÉ JIŽ JSOU ZA NÁMI 
 Masopustní průvod masek prošel Obcí Velká Turná v sobotu 
9.2.2008. Členové průvodu se sešli v 9:00hod. v budově bývalé 
školy, kde má SDH svou klubovnu. Tady se účastníci přeměnili na 
jednotlivé masky. Před začátkem průvodu bylo nutno posílit tělo 
nečím tvrdším (rum, zelená) a naladit hudební nástroje. 
V 10:00 hod. vyrazil průvod obcí a zastavil se v každé chalupě, 
kde muzikanti zahráli písničku a s panem a paní domácí si masky 

Obec Škvořetice

     Seznam kulturních akcí  v obci Velká Turná 
        v roce 2008 

                   1) 9. února 2008  Masopust – Pr�vod masek po obci Velká Turná  
                        (sobota)   Po�ádá SDH Velká Turná . 

2) 22. února 2008  Obecní ples – v sále Hospody na Rozhrání – Velká Turná  
(sobota)  Po�ádá   Obec Velká Turná  . 

3) 15. b�ezen 2008 D�tský maškarní bál  - v sále Hospody na Rozhrání- Velká  
(sobota)  Turná , Po�ádá SDH Velká Turná  . 

4) 22. b�ezna 2008 Obecní zabija�ka – P�ed a v sále Hospody na Rozhrání – 
(sobota)  Velká Turná    ,    Po�ádá SDH Velká Turná . 

5) 29. �ervna 2008 Pou� – Velká Turná
(ned�le)

                  6) 19. �ervence 2008 Turnaj v nohejbale – Volejbalové kurty ATC-Milavy 
                         (sobota)  Po�ádá  -  p�íznivci nohejbalu Milavy . 

                  7) 26. �ervence 2008 Turnaj ve volejbale  - Smíšená družstva  4 + 2 regist. 
                         27. �ervence 2008 hrá�i první den  a neregistrovaní hrá�i druhý den . 
                         (sobota-ned�le)  Volejbalové kurty ATC-Milavy , 

Po�ádá   - p�íznivci volejbalu ATC-Milavy . 

                  8) 2. srpna 2008  Turnaj ve volejbale dvojic  
                         (sobota)  Kurty ATC-Milavy   ,  

Po�ádá  - p�íznivci volejbalu   ATC-Milavy . 

                  9) 23. srpna 2008  Rozlou�ení s prázdninami – Velká Turná – turnaj  
                         (sobota)  v nohejbale trojic   a  táborový ohe� pro d�ti  , na  

h�išti v obci Velká Turná  . 
Po�ádá SDH a Obec Velká Turná .

                10) 18.�íjna 2008  Posvícenská zábava – sál Hospody na Rozhrání  v obci . 
                         (sobota)  Po�ádá SDH Velká Turná . 

                 11) 19. �íjna  2008  Posvícení Velká Turná . 
                        (ned�le)

                 12) 27. prosince 2008 Turnaj ve stolní tenise  v sále Hospody na rozhrání v obci . 
                         (sobota)  Po�ádá SDH a obec Velká Turná .

                13) 31. prosince 2008 Silvestrovská veselice  v sále Hospody na Rozhrání  v obci . 
Po�ádá SDH a Obec Velká Turná .

   Bližší informace o akcích na mob.606 690 391 .  
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zatancovaly a zazpívaly. Odměnou bylo malé občerstvení, za což 
masky vyvedly nejakou tu neplechu. Sluníčko nám přálo a tak 
jsme mohli vyrazit  zhruba ke 45 chalupám, ve kterých bylo živo. 
Po takto náročném dni byl masopustní průvod zakončen opět k 
klubovně SDH.

 Dětský maškarní bál, který je již v obci tradiční, měl jako v 
minulých letech hojnou účast masek.
Děti se mohly potěšit a zadovádět si při muzice a hlavní zájem 
měly o vyhlašování cen za nejkrásnější masky.

POZVÁNKA NA ZABIJAČKU
SDH - Obce Velká 
Turná zve všechny 
zájemce na obecní 
zabijačku, která se 
bude konat v sobotu 
22. března 2008 před 
a v sále Hospody na 
Rozhrání. Zabijač-
ka měla v minulých 
letech hojnou  účast. 
Návštěvníci byli zvě-
daví na průběh akce 
a samozřejmě na 
teplý ovárek, jitrni-
ce, jelita a tlačenky.

Pavel Šípek, 
místostarosta

DĚNÍ V OBCI VELKÁ TURNÁ - 
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY OBECNÍCH 
NEMOVITOSTÍ 
Jedním z úkolů za-
stupitelstva obce 
Velká Turná v 
roce 2008 je vyře-
šit špatný stav že-
lezniční zastávky.
Tato zastávka byla 
podle pamětníků v 
majetku a správě 
Českých drah. Pro-
tože si tato budova 
žádá nutnou opravu 
obvodového zdi-
va a celé střechy, 
byl tento problém již v loňském roce řešen v podobě jednání. Z 
vedeného jednání bylo zjištěno, že pamětníci z Velké Turné sice 
měli pravdu ale jen částečně. Tato stavba čekárny byla původně 
vybudována MNV Velká Turná a to, až dlouho poté, co byla kon-
cem 19. století vybudována místní železniční trať. Už v té době 
byla tato stavba postavena na soukromém pozemku, tento stav 
nebyl doposud vyřešen. V roce 1956 přešla tato čekárna z majetku 
MNV do majetku Českých drah státní podnik. Tento stav trval 
až do doby změny dalších zákonů a to zákon č.172/1991 Sb ze 
dne 24.4.1991 (zákon o přechodu některých věcí z majetku České 
republiky do vlastnictví obcí). Od této doby je tato stavba vedena 
v katastru nemovitostí  jako majetek Obce Velká Turná (samo-
zřejmě bez stavebního pozemku, který má své parcelní číslo). Po 
vedeném jednání se správou budov Českých drah, a.s. došlo však 
ke zjištění, že tato budova je dosud evidenčně vedena v jejich 
inventáři. Nadále jsme v jednání a po konečném vyjádření správy 
budov bude pevně rozhodnuto zastupitelstvem obce o konečném 
osudu této čekárny. V předběžném jednání jsou navrženy dvě va-
rianty. První z nich je odkup stavebního pozemku pod čekárnou 
a přistoupení k zednickým opravám této budovy. Druhá varianta 
počítá se zbouráním stávající budovy a vybudováním nové mo-
derní čekárny z lehké kostrukce, která by byla blíže k nástupní-
mu místu zastávky vlaku. Stávájící objekt je postaven až v zadní 
části nástupiště. V současnosti však jezdí vlakové soupravy max.
se dvěmy vagony, spíše jede jen jeden motorový vagon. Tento 
staví na opačném kraji nástupiště než je stávající čekárna. S tímto 
novým vybudování však vyvstávají nároky Českých drah na kon-
fort nástupiště, což znamená vybudování předpisového osvětlení 
a stavba musí splňovat moderní kritéria. Tato varianta už v této 
době vychází jako finančně náročý projekt, což při skutečnosti,
že plátce projeku bude Obec Velká Turná, vychází jeko neprů-
chodná.
Již nyní je však pravda, že je nutné tento problém urychleně řešit 
z důvodů kultury cestování, celkového vzhledu obce a zachování 
dobrého jména obce ze strany přijíždějících trempů, kteří zde vy-
stupují a pokračují pěšky do kempů u rybníka Milavý. 
 Pavel Šípek
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Škody po větrné smršti EMMA, budova 
sociálního zařízení ATC Milavy

ZÁBOŘÍ

Záboří leží asi 10 km jihozápadně od Blatné, leží na hřebenovitém 
návrší a jeho svahu. V minulosti patřilo klášteru sv. Jiří při 
Pražském hradě. Ves byla prodána i s kostelem a tvrzí jako obydlí 
úředníka vystavěnou jakémusi Koldovi. Tvrz se později stala 
rodinným sídlem vladyků ze Zaboří -  Mladoty (1361 - 1368), 
Haranta (1380) a po něm Oldřicha. V r. 1381 Záboří připadlo 
bratrům Černínovi a Filipovi z Pohoří, od r. 1399 se připomíná 
jakýsi Častovoj a Oldřich ze Zaboří. Potom se dostalo do držení 
Buška z Brloha (1442 - 1474), jehož potomci nesli jméno Zábořští 
z Brloha. Jim náleželo až do r. 1623, dokud jej nezískal Albrecht 
Beneda z Nečtin (+ 1653). Roku 1662 byla ves prodána Lnářům. 
Tvrz bývala krytá šindelem, místo bylo oblíbené pro svou vysokou 

a zajímavou polohu, později se používala jako sýpka. Celé obci 
dominuje kostel sv. Petra a Pavla, který stojí na návrší 561 m 
vysokém.  V 16. stol. zde pobývali duchovní podobojího vyznání. 
Roku 1620 byla fara přidělena Strakonicům, poté spravována 
březnickými jezuity a r. 1642 opět obnovena. Nejstarší část kostela 
je střední loď, k níž bylo v r. 1607 přistavěno presbyterium a r. 1713. 
V kostele se nachází několik náhrobních kamenů, jejichž nápisy 
jsou již značně vyšlapány. Na zvonici visí tři zvony. Nejstarší z 
r. 1586 byl ulit v Klatovech u mistra Jindry, druhý byl v r. 1751 
přelit. Od bývalé tvrze k faře vedlo kdysi 42 kamenných schodů 
zřízených r. 1732 z odkazu Anny Vilímkové, donátorky kostelů 
na Lnářsku. Farní budova byla postavena r. 1728. Zajímavou 
památkou je oltář zabudovaný do venkovní zdi místní fary se 
sochou Panny Marie Bolestné. Údajně pochází z doby působení  
zdejšího literátského bratrstva při zdejším kostele.
O hospodaření zdejších starousedlíků ve středověku nemáme 
dosud žádných podrobnějších zpráv. Podle Berní ruly z r. 1654 
zde byly 3 staré grunty, 3 grunty nově osedlé, 6 gruntů pustých, 
2 chalupy a 1 pustá. Roku 1695 se v Zaboří hospodařilo již na 10 
gruntech a 8 chalupách. Ve vsi se připomíná již krčma. Roku 1714 
shořel panský dvůr se sýpkou, kostelní věž a 9 selských stavení. 
Roku 1770 bylo v Záboří 38 čísel. Kolem r. 1910 zde bydlelo 
430 obyvatel v 78 domech. Na cestě k Čečelovicům u kapličky 
byl údajně morový hřbitov. K obci náležel také mlýn zvaný V 
Kuši. Byl vystavěn v r. 1631 a již od r. 1696 náleží celé jedné 
generaci - rodině Jiřinců. Zaboří je rodištěm Věnceslava Maříka, 
bývalého učitele při cvičné škole v Záhřebu a spisovatele českých 
a chorvatských spisů pro mládež (+ 1895).  Jan Olejník

DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA
Sobota 16.2.2008 – kulturní dům u Cinků

To nám ten čas ale letí,
masopust už je tu  zas,
dětí přišlo jako smetí
na karneval mezi nás.
Piráti i princezničky,
hráli si a  tancovali, 
kostýmy měli na jedničky,
o hlavní cenu soutěžili.
A kdo se karnevalovým králem stal?
No přece Matěj –
bratronický Mexičan….
Dětská maškarní diskotéka Františka Mareše má u nás v Záboří 
už neuvěřitelnou šestnáctiletou tradicí, každý rok se přijdou bavit 
maličcí, malí, větší i ti největší, prostě od miminek po dědečky. 
Přípravy začínají už doma – za co vlastně letos půjdeme?? Děti, 
a většinou především i maminky, vymýšlí originální nápady, 
pak už se shání, stříhá, lepí, šije, upravuje. A jak to nakonec le-
tos dopadlo? Na parketu se sešli Křemílek a Vochomůrka, Pat a 
Mat, mini Shrek i Fiona, nechyběly princezničky, berušky a víly. 
Překvapil i šneček s velikánskou ulitou či Mach a Šebestová s 
utrženým sluchátkem. Nejpočetnější zastoupení měly zdravotní 
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sestřičky, takže případná první pomoc byla zajištěna doslova de-
legací zdravotnického personálu. Všem to moc slušelo a podle 
mého by první cena měla patřit úplně všem dětem. Ale je prostě 
jen jedna a tak je dobře, že to těžké břímě rozhodování bylo na 
nezaujatém Františkovi Marešovi. Ten vybral celkem nejlepších 
deset masek. 
PRVNÍ TŘI MÍSTA OBSADILI:
1. Matěj Adámek – usměvavý Mexičan s úžasným sombrérem 
a kytarou
2. Tomáš Soukup – Ferda mravenec
3. Simonka Šourková, Anetka Kopřivová a Deniska Grécová, 
malé rejdilky - čarodějnice
Po vyhlášení nejlepších masek došlo i na také již tradiční vyhla-
šování nejsympatičtějšího dědečka, babičky, tatínka a maminky. 
Odměnou pro nejsympatičtější babičku Marii Vydrovou a nej-
sympatičtějšího dědečka Františka Hokra byly úžasné kostkované 
papuče, to nejsympatičtější maminka Martina Bálková a nejsym-
patičtější tatínek Roman Říha si na parketu vystřihli společné ta-
neční sólo a své vítězství oslavili dortíkem. A co bylo dál?? Franta 
Mareš hrál jednu písničku za druhou, dětičky se vyřádily, hrály 
si a soutěžily v připravených disciplínách o sladkosti. Došlo i na 
přetahování lanem, holky přetahovaly kluky, všechny děti svoje 
taťky a všichni taťkové křehké mamky – skončilo to sázkou o 
kotrmelce na sále a tak, když maminky byly poraženy, musely 
dokázat, že za svým slibem stojí a že je na ně spolehnutí. A jestli 
jste u toho letos nebyli, přijďte se třeba podívat příští rok, zažijete 
báječné odpoledne … JiŘí

CO SE DĚJE V ZÁBOŘÍ.
Zábořský Zpravodaj vydáváme od září 2007. Je to zatím čtvrt-
letník a snažíme se v něm informovat občany o veškerém dění v 
obci. Kromě informací z obecního zastupitelstva tu najdete infor-
mace o práci školy a všech složek v obci. Co se nám loni v Záboří 
povedlo? Jistě to bylo pouťové odpoledne a večer pod lípou. Akce 
proběhla na dvoře obecního úřadu 30. června a setkala se s vel-
kým ohlasem nejen zábořských občanů, ale i cizích účastníků. S 
bohatým doprovodným programem vystoupily děti zábořské ZŠ a 
MŠ, bělčické mažoretky, Prácheňský soubor. Večer potom zahrála 
k tanci i poslechu kapela pany Šimsy a zlatým hřebem večera 
bylo venkovní osvícení kostela. Na financování instalace osvícení
kostela se podílely i ostatní obce v zábořské farnosti.
V Záboří jsme se vloni ale jenom nebavili, udělalo se také hodně 
práce. Bylo odpracováno množství brigádnickým hodin na úklidu 
obce i kolem všech přístupových cest. Byly provedeny opravy 
v MŠ, opravily se komunikace po plynofikaci, zrestaurovala se
zeď ke hřbitovu včetně kapličky. Byla zakoupena autobusová če-
kárna, byly nainstalovány nové informační skříňky. Nestihli jsme 
opravit cestu ke kostelu a kolem bytovek, tyto plány nám koncem 
roku překazilo počasí. 20. prosince byla zorganizována vánoční 
akce, děti zazpívaly na návsi koledy a v kostele vystoupil opět 
Prácheňský soubor. 
V letošním roce nás čekají větší akce, hlavně dokončení kanali-
zace a její propojení do čističky odpadních vod. V současné době 
je dokončeno zaměření geodety a připravuje se projekt. Budeme 

opravovat cesty na Mečíchov a do Vrbna. Kolem těchto cest se 
už od ledna vyřezávají křoviny a trní a postupně se začne asfal-
tovat. Chceme rovněž opravit cesty kolem bytovek a vybudovat 
tam několik nových parkovacích míst. Chceme vydláždit cestu ke 
kostelu a opravit stávající zděnou autobusovou čekárnu. 
Do budoucna uvažujeme o opravě střechy na ZŠ, opravě pro-
dejny, rekonstrukci ubytovny, opravě hasičské nádrže, instalaci 
dopravních značek v obci. Nemůžeme si stěžovat, že nebude co 
dělat. Práce bude pořád dost a bude hlavně záležet na finančních
prostředcích. 
Náš Zpravodaj rovněž informuje o jubileích občanů, v únoru 
oslavili manželé Klugnerovi diamantovou svatbu, v dubnu pro-
běhne vítání občánků. V květnu oslavíme 120. výročí založení 
hasičského sboru v Záboří, k této události vydáme zvláštní číslo 
Zpravodaje.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁBOŘÍ
Zábořskou školu v minulých dnech zcela ovládly vlaky. Celý 
projekt připravovali učitelé se svými žáky už několik týdnů. Při 
hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, zeměpisu, děje-
pisu i angličtiny se malovalo, stříhalo, lepilo a sestavovalo…Pod 
rukama dětí pomalu vznikaly krásné obrázky, modely a plakáty, 
všechny na téma železnice.
Den D čili začátek celého projektu byl stanoven na 15.2.2008. 
Ten den se na naší škole konal současně i zápis dětí do 1. třídy. 
Budoucí žáčci, jejich rodiče, ale i ostatní lidé, kteří ten den za-
vítali do naší školy, museli uznat, že zábořská škola je opravdu 
plná vlaků, jak to slibovaly plakáty vyvěšené  už několik týdnů v 
okolních obcích.
I samotný zápis se nesl v duchu celého projektu. Ve třídě čekala 
na naše budoucí žáčky veliká papírová mašinka se spoustou různě 
vyzdobených vagónků. Každé z dětí si mohlo jeden z nich vybrat 
a v něm mělo připravené omalovánky, vystřihovánky a další úko-
ly, které musí správný školák zvládnout.
A co všechno mohli vidět  malí i velcí návštěvníci v uplynulých 
dvou týdnech v zábořské škole?
Samotná výstava vláčků začíná už ve vestibulu školy, kde pozor-
nost každého hosta okamžitě upoutá veliká barevná mašinka, kte-
rá ve svých vagóncích „veze“ fotografie všech žáků naší školy.
Současně jsou zde vystaveny vláčky, které ze stavebnic vyrobi-
ly děti ve školní družině. Hned u vstupu do školy se Vás ujmou 
ochotní průvodci z řad žáků, kteří s Vámi ochotně projdou celou 
výstavu a zodpoví vaše případné dotazy.
Hlavním bodem celého projektu je soutěž o nejhezčí vlak, do 
které se zapojily všechny třídy. Děti si daly opravdu záležet na 
tom, aby právě jejich vláček byl ten nej. Nejčastějším výrobním 
materiálem byly papírové krabice, ale najdete tu i vláčky z pet 
lahví nebo jiných materiálů. Do vagónů svých mašinek naložili 
malí konstruktéři náklad v podobě obilí, uhlí, plyšáků…Všechny 
vláčky jsou  vystaveny na chodbách v prvním a druhém patře a 
návštěvníci mají možnost vybrat ten, který je nejvíc zaujal svou 
originalitou, zpracováním, nebo čímkoli jiným, a tomu dát svůj 
hlas. Vítěznou třídu nebo skupinu pak čeká odměna. Chodby zdo-
bí také další práce na téma železnice - na nástěnkách najdete nejen 
obrázky, ale např. i slohové práce na dané téma. 
Zlatým hřebem celé výstavy je pak veliký model opravdové že-
leznice umístěný v jedné z volných tříd. Na kolejištích se prohání 
několik osobních i nákladních vlaků, které znázorňují provoz čes-
koslovenských drah ve 2. polovině 20. století.
Výstava je určena pro všechny věkové kategorie. Zatímco děti 
obdivují vláčky, rodiče se můžou z plakátů na stěnách, které také 
vyrobily děti, dozvědět spoustu zajímavých informací o historii i 
současnosti železnice. Znalosti tohoto oboru si mohou návštěvní-
ci prověřit při luštění křížovky nebo v testu. Můžou zde také zjis-
tit, kolik máme u nás písniček o mašinkách, jak se slova jako vlak 
či průvodčí řeknou anglicky nebo se podívat, jak děti zpracovaly 
téma Slušné chování ve vlaku. Pro děti je připravena matematická 
železniční pohádka nebo puzzle. Přesto u nich má největší ohlas 
krátký železniční okruh, kde si mohou vláček samy pustit a ovlá-
dat jeho rychlost.
Výstavu navštívilo kolem 150 lidí a setkala se se samými pozitiv-
ními ohlasy, což nás samozřejmě všechny, učitele i žáky, nesmír-
ně těší. A jak dopadla samotná soutěž?
Žáci školy vyrobili celkem 11 soutěžních výrobků, které si všich-
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ni návštěvníci výstavy mohli důkladně prohlédnout a vybrat ten 
nejhezčí! Všechny vlakové soupravy se opravdu povedly, a tak se 
po chodbách nesly hlasy: „Všechny jsou krásné, jak mám nějaký 
vybrat.“ Každý si však nakonec svého favorita našel a tak má sou-
těž konečně své vítěze. Na 1. místě se umístil vlak číslo 6, který je 
dílem našich deváťáků a byl ze všech vystavených vlaků nejdelší. 
V těsném závěsu za ním skončil největší z vláčků - číslo 2, se 
kterým si dali spoustu práce šesťáci. Nejmenší žáčci naší školy 
- prvňáčci - vyrobili také nejmenší a současně nejroztomilejší vlá-
ček. Jejich výrobek  nakonec obsadil bronzovou příčku. 
Projekt skončil, ale všem přišlo nějak líto najednou všechnu tu 
krásu někam uklidit, takže vláčky budou zdobit naši školu ještě 
nějaký ten čas. A jestli Vás mrzí, že jste hlasovat nestihli, můžete 
to napravit  prostřednictvím internetové ankety na www.zs.zabo-
ri.indos.cz. Fotografie sice nemohou postihnout všechny detaily
povedených žákovských prací, přesto však mohou pomoci ve Va-
šem výběru. A pokud se nemůžete rozhodnout, vyjeďte do Záboří 
si všechny exponáty prohlédnout na vlastní oči. Určitě nebudete 
litovat!

 VELIKONOČNÍ KOLEDY
Zajíčkova koleda 
Hody, hody do provody, 
já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody, 
nesl kopu vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 
chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka, 
a já řekl: „Ne, ne, ne!“ 

Na dvorečku za potokem, 
mám já strýce králíčka, 
tomu nosím každým rokem 
malovaná vajíčka. 

Hody, hody do provody, 
já jsem malý zajíček, 
dojdu-li tam bez nehody, 
dám mu kopu vajíček. 

 Velikonoční pro kluky 
  Upletl jsem pomlázku,
  je hezčí než z obrázku,
  všechny holky, které znám,
  navštívím a vymrskám,
  než mi dají vajíčko,
  vyplatím je maličko.

  Velikonoční pro holky 
  Kropenatá slepička
  snesla bílá vajíčka,
  obarvím je, vymaluji,
  všechny chlapce podaruji,
  pentličky si nastříhám,
  na pomlázku jim je dám.

VELIKONOCE NA PRÁCHEŇSKU
(...pokračování ze strany 2...)
Kde bych si je sušila? Na vrbovým proutku, za kamny v koutku. 
Až se proutek votočí, soudek piva natočí, abychom se napili. Pána 
Boha chválili.“
Hospodyně podarovala děvčata buď vajíčkem nebo nějakým 
pečivem.
Velikonoce na našich vsích probíhaly až na několik výjimek v 
Čechách všude stejně. Dnes již nezjistíme, jak se v jednotlivých 
oblastech Prácheňska tyto svátky odlišovaly. Z dochované starší 
literatury se dozvídáme, že hoši na Blatensku již mnoho dní před 
Květnou nedělí chodili na jívové, střemchové, klokočové, lískové, 
jasanové nebo dubové  proutky, aby z nich jednou mohli uplést  
ratolesti. Proutky ukládali do sklepa nebo do místnosti, kde se 
topilo. Tam měli připravené nádoby s vodou, aby se proutky 
rozvily. Ty pak svazovali vrbovou houžví a okrášlili barevnými 
hedvábnými stuhami. 
Po „velké neděli“ švihali hoši děvčata, aby byla čerstvější. 
Mrskáním se také vyháněly nemoci a dodávala se jarní svěžest. 
Hospodáři dělali z proutků křížky a na Velký pátek je zapíchávali 
do polí, aby je chránili proti krupobitím. Zbylé ratolesti zasouvali 
doma za svaté obrázky nebo pod krov, aby do něho neuhodilo; 
z té příčiny házely hospodyně několik proutků také do plotny. 
Jinde při první bouřce se v chalupách rozsvěcovala  hromnice. 
Do plamene házely hospodyňky květy kočiček, aby do domu 
neuhodilo. Posvěcené proutky roznášeli chlapci svým příbuzným 
a známým, za což dostávali malou odměnu. Proutím šlehali 
dobytek, zastrkávali jej do chlévů, sklepů, studní a včelám do úlů. 
A to proto, že podle pověry prý proutky zahánějí ještěrky, hady, 
žáby a jiný škodlivý plaz. Jívové větvičky házeli do studní, komu 
se potopily, měl brzy umřít, komu plavaly, čekal ho dlouhý život.  
Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty dopoledne, pokud se 
nezvonilo, chodili hoši ráno, v poledne a večer o klekání po statcích 
s řehtačkami a klapačkami. Když přišli do stavení, spustili:

„
Židé nevěrní, jako psi černí, kopali jámu Ježíši Pánu, na Velký 

pátek do hrobu dali, na Bílou sobotu jej vykopali. A ty Jidáši, 
cos to učinil, žes nám Krista zradil? Za to budeš v pekle hořeti, s 
čertem ďáblem přebývati.“ 
Po té spustili opět řehtačky a klapačky a čekali na podělení 
„pomlázkou“. Poté odešli do jiného statku. Někde si vybírají 
„pomlázku“ za řehtání až na Bílou sobotu. Na některých vsích 
na Zelený čtvrtek, když kněz zpíval „gloria“, lidé třásli ovocnými 
stromy podobně jako o Štědrém dnu:
„Švestičky, hruštičky třeste se, ať nám hodně snesete.“
Na Velký pátek se nesmělo hýbat zemí, proto také nikdo neoral, 
neryl ani nekopal. Pokud v ten den pršelo, měl to být rok žíznivý 
(suchý, neúrodný). Pršelo - li dopoledne, očekávalo se do poloviny 
léta suché počasí, pršelo - li odpoledne, mělo být sucho v druhé 
půlce léta. Nejstarší člen rodiny přinesl brzy ráno z potoka vodu, 
v níž se všichni umyli a pomodlili pod širým nebem. 
Na Bílou sobotu byly udělány malé hranice ze dřeva, na kterých 
se pálily svaté oleje na znamení pálení Jidáše. Uhlíky si nosily 
hospodyně domů, aby chránily stavení před ohněm. V tento 
den byla do kazatelny v kostele zasunuta tyč s koudelí zvaná 
Jidášova brada. Kromě paškalní svíce (od slova Pascha, pašije) 
zažehl kostelník v kostele několik menších svící, kterým se říkalo 
Jidášky. Pekaři pekli zvláštní pečivo zvané  jidášky, které svým 
tvarem znázorňovaly svinutý provaz, na němž se zoufalý Jidáš 
oběsil. 
Na Boží hod velikonoční a někdy i v pondělí svátek se nosila „nová 
voda“ a to na památku proměnění se vody ve víno. Hospodyně 
chodily do kostela posvětit beránka, červená vejce, bochánky, sýr, 
slaninu, koláče i jiné věci.
O velikonočním pondělí se kromě pomlázky a koledování vařila 
a barvila vejce a to většinou na červeno (do vody se přidávaly 
slupky z cibule) na zeleno (voda se přibarvila zeleným ozimním 
obilím)  a na hnědo (do vody se přidávala káva).  Jan Olejník
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Sobota 1. března – zámek Blatná – 15,00 hod.
BÝT  ŽENOU  V MUSLIMSKÉM  SVĚTĚ
Válečná zpravodajka Petra Procházková, Alichan, Ivanka 
Plíhalová, Jana Hradílková a další hosté a příznivci občanského 
sdružení Berkat, které se snaží pomáhat lidem v Afganistánu, 
Čečensku a také uprchlíkům v České republice, vystoupí v 
hudebně laděném pořadu.
Na setkání si můžete také prohlédnout výstavu fotografií
DOŽÍT  SE  LEPŠÍCH  ČASŮ,
případně si zakoupit ručně šitou panenku a tím přispět do sbírky 
Adžmal.
Výtěžek z akce bude věnován na sbírku Adžmal na transplantaci 
očních rohovek v Afganistánu.
Vstupné dobrovolné

Úterý 4. března – zámek Blatná – 19,00 hod.
Koncert KPH
PANOCHOVO  KVARTETO
J. Panocha – I. housle
P. Zejfart – II. housle 
M. Sehnoutka – viola 
J. Kulhan – violoncello 
-mezinárodně uznávaný kvartetní soubor vycházející z české 
kvartetní tradice, klade důraz na českou hudbu.

Pondělí 10. března – sokolovna – 19,00 hod.
Divadelní představení
ČTYŘI  POKOJE  DO  ZAHRADY
Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, 
okouzlených, podvádějících i podváděných. O lásce laskavé, 
vášnivé, vražedné, překvapivé a překvapující s detektivní 
zápletkou.
Vyprodáno 

Středa 19. března – sál ZUŠ – 10,00 hod.
KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ   
pro žáky ZŠ

Čtvrtek 20. března – sál ZUŠ – 17,00 hod.
KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ 
pro veřejnost 

Zájezdová představení do Hudebního divadla v Praze:
ČARDÁŠOVÁ  PRINCEZNA
neděle 16.3. a sobota 29.3. – odjezd autobusu v 8,00 hod. od 
ubytovny Tesly
Obsazeno 

Čtvrtek 13. a pátek 14. března – ZŠ T. G. Masaryka od 9 – 
16,00 hod.
VELIKONOČNÍ  VÝSTAVA
Prodejní výstava prací děvčat výtvarného kroužku, paličkování a 
kroužku dovedných rukou

V měsíci březnu probíhá v předsálí kina Blatná výstava 
fotografií Jana Vágnera pod názvem  „VÝLOVY“

Sobota 1. března – sokolovna – 20,00 hod. 
NETRADIČNÍ   ŠIBŘINKY
Pro tanečníky i posluchače hraje známá skupina ANČA  BAND

Sport: 
Sobota 22. března 
Zahájení cyklistické sezony
MEMORIÁL  CH. BATTAGLII,  S. ŘÍHY, M. KREJČÍHO
Start ve 14,00 u budovy ZŠ v Sedlici.
Délka okruhu 23 km.
Vhodné pro všechny věkové kategorie a pro všechny stupně 
výkonnosti.
Pořádá Sdružení cyklistické všestrannosti ve spolupráci s MěÚ 
Blatná a MěÚ Sedlice.

Fotbalový stadion TJ Blatná
CUP  2008 – hrací plán
   Muži:    Dorost:
sobota 1. 3.  neděle 2.3., 9.3., 16.3.

NOVINKA
Oznamujeme zájemcům o divadelní představení v 
sokolovně, že si mohou objednávat vstupenky rovněž 
elektronickou službou www.mesto-blatna.cz 
Odkazy najdete v části Pro občany – kultura – 
automatická rezervace vstupenek nebo na hlavní stránce 
vpravo –  Kultura Blatná - rezervace vstupenek 

Připravujeme a duben:
 Koncert KPH – Jiří Hlaváč, A. Strejček…
 Koncert pro ZŠ – Drobek 
 Zábavný pořad – „Chcete nás…?“ účinkují: M. Pitkin, Z. 
Srstka, 
 F. Sysel, I. Azubuike. Předprodej vstupenek 3.3. na odd.
kultury

Kulturní kalendář Blatná - březen - duben
BŘEZEN
1.3. „Být ženou  v muslimském světě“- Petra Procházková 
a její hosté - hudebně laděný pořad – zámek
4.3. KPH Panochovo kvarteto - zámek
10.3. Čtyři pokoje do zahrady – divadlo – sokolovna
13. - 14.3. Velikonoční výstava ZŠ T. G. Masaryka
16.3. Zájezdové představení do HDK
22.3. Zahájení cyklistické sezony
29.3. Zájezdové představení do HDK
 Dožít se lepších časů – výstava zámek
 Výlovy – výstava fotografií J. Vágnera
 - předsálí kina (otevřeno v době pořádání kult. pořadů)

DUBEN
8.4. KPH Jiří Hlaváč – zámek
14.4. „Chcete mě…?“ zábavný 
pořad (Pitkin, Srstka, ….) – 
sokolovna
25.4. Swing trio Avalon – zámek 
29.4. Toulavá kytara – Drobek 
představení pro ZŠ
 Dožít se lepších časů – 
výstava zámek

KULTURNÍ KALENDÁŘ BLATNÁ - BŘEZEN
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Prodej vstupenek je čtvrt hodiny před začátkem 
představení.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět.
Vstupenky jsou ve čtrnáctidenním předprodeji.
Možno využít automatické rezervace vstupenek  
www.mesto-blatna.cz
Změna programu vyhrazena.
V ceně je zahrnuta 1 Kč pro podporu a rozvoj české 
kinematografie. Zákon ČNR č. 241/1992 Sb. o Státním fondu
ČR.
-------------------------------------------------------------------
MĚSÍC ČESKÝCH FILMÚ
-------------------------------------------------------------------
středa 2.4. v 19:00 hod.
animovaný Maďarsko, 2004, 90 minut, s titulky
DISTRIKT!                        
/ŠVEDA/                                                                                
Drsná vize východní Evropy. 
Divoký celovečerní animovaný film „made in Hungary“, který rozhodně
není pro děti, přináší politicky nekorektní, drsnou vizi současné východní 
Evropy předvedenou na mikrokosmu zchátralého budapešťského 
8. distriktu se špatnou pověstí. Maďaři, Romové, Číňané, Arabové, 
Američané a Němci žijí v této budapešťské čtvrti společně s několika 
policisty, prostitutkami a zvířaty. 
Vstupné 55,- Kč Mládeži do 15 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
pátek 4.4. ve 20:00 hod.
Krimi ČR, 2006, 92 minut, 
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ                        
/FALCON/
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci 
zákona i hranicemi vlastních možností v novém filmu Filipa Renče.Hlavní
hrdina na základě cívky starého amatérského filmu pátrá v Karpatech po
skutečné příčině smrti svého otce, který tu zahynul v divoké vodě. 
hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Václav Jiráček, Lucia Siposová, 
Miroslav Krobot, Marcel Iures 
Vstupné 70,- Kč Mládeži přístupno
-----------------------------------------------------------------------
pátek 11.4. ve 20:00 hod.
Dobrodružný USA, 2006, 124 minut, s titulky
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
/FALCON/ premiéra
Nicolas Cage pátrá po obrovském pokladu ve výpravném dobrodružném 
filmu.
Benjamin Franklin Gates (NICOLAS CAGE) obětoval celý život hledání 
bájného pokladu řádu Templářů, za kterým se bezúspěšně honilo už šest 
generací jeho předků. Teprve Benovi se však podařilo sérii marných 
pokusů prolomit a konečně najít nejdůležitější vodítko k jeho nalezení
Vstupné 70,- Kč Mládeži přístupno
-----------------------------------------------------------------------
neděle 20.4. v 17:30 hod.
Pohádka ČR, 2006, 98 minut, 
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
/FALCON/ premiéra
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč 
však jejich lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. 
Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu 
daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptáků...
Hrají: Jan Dolanský, Taťana Krchovová, Ladislav Potměšil, Veronika 
Kubařová, Miroslav Táborský, Miroslav Hrabě, Přemysl Kubišta, Pavel 
Kikinčuk, Taťjana Medvecká 
Vstupné 70,- Kč Mládeži přístupno
-----------------------------------------------------------------------
středa 23.4. v 19:00 hod.
Hudební ČR, 2006, 85 minut, 
...A BUDE HŮŘ
/CINEMART/
Předlohou filmu je část Děti ráje z čtenářsky úspěšného románu Jana
Pelce ...a bude hůř. Tvůrci se rozhodli zatím vynechat klasickou distribuci 
v multikinech a soustředit se na kluby, hudební festivaly a hospody. Proto 
byl film natočen na 16mm černobílý inverzní film a bude promítán z 
16mm projektorů. Po první premiéře 27. 7. 2006 a dočasných projekcích 
následuje 31. 5. 2007 distribuční premiéra prostřednictvím společnosti 
CinemArt. 
Vstupné 70,- Kč Mládeži do 15 let nevhodné

-----------------------------------------------------------------------
neděle 27.4. ve 20:00 hod.
Komedie ČR, 2006, 100 minut, 
SVATBA NA BITEVNÍM POLI                        
/FALCON/ premiéra
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách 
lásky a jedné svatbě, která skončila málem 
jako bitva u Waterloo.
Režie: Dušan Klein
Hrají: Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Josef Somr, Jan Budař a další.
Vstupné 70,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné

VELIKONOČNÍ RECEPTY
Velikonoce se nezadržitelně blíží a zase nastane ten předsváteční shon. 
Už víte, jak bude vypadat váš velikonoční jídelníček? Jistě že bude slav-
nostní – ale měl by mít i něco navíc.Velikonoce byly vždy, ještě před 
křesťanstvím, radostnými svátky ohlašujícími zeleň luk a květiny roz-
kvétající v záři jarního slunce, smrt pochmurné zimy a vzkříšení života. 
Proto se připravovaly především pokrmy, kde se uplatnily čerstvé zelené 
bylinky a první raná zelenina, vejce a lehká bílá masa. Typické pro tyto 
svátky jsou pokrmy z jehněčího masa. Předkládáme vám inspiraci na 
velikonoční menu a na vás je, abyste si ho v klidu pročetly, případně si ho 
upravily pro svoje potřeby, a pak už jen vařily, pekly a smažily….
 JARNÍ JEHNĚČÍ POLÉVKA
Potřebujeme:
* 500g jehněčího masa * cca 1,5l vody * polévková zelenina
* několik mladých cibulek * 40g rýže * 1 žloutek
* 1 jogurt * kopr, tuk a sůl
Příprava:
Jehněčí maso opereme, nakrájíme na kousky a dáme vařit do studené 
osolené vody. Zeleninu očistíme, nakrájíme na drobné kousky a spolu s 
nakrájenou cibulkou osmahneme na tuku. Přidáme rýži, necháme ji ze-
sklovatět a vše pak vložíme do polévky. Vaříme doměkka. V hrnku roz-
šleháme jogurt se žloutkem. Polévku stáhneme z ohně, jogurt za stálého 
míchání vlijeme do polévky. Polévku podáváme na předehřátých talířích 
posypanou nadrobno rozsekaným koprem 

 JEHNĚČÍ KOTLETY SE SÝREM
Potřebujeme:
* 8 jehněčích kotlet * 60g sádla * 200g strouhaného sýra
* 1/4l sladké smetany * sůl, mletý pepř a petrželka
Příprava:
Kotlety naklepeme, nařízneme okraje, aby se nekroutily, vložíme do vy-
mazaného kastrolu a opečeme. Pak je osolíme, opepříme a posypeme 
strouhaným sýrem. Podlijeme troškou vody a podusíme. Když voda vy-
smahne, zalijeme kotlety smetanou a dopečeme v troubě. Hotové posy-
peme petrželkou a podáváme s vařenými brambory nebo chlebem.

 JIDÁŠE
recept z knihy „Klášterní kuchařka“ 
Třeme v míse omastek, trochu cukru. Můžeme přidat 3 - 4 větší vařené, 
pak loupané brambory, 3 - 4 celá vejce. Sůl, mouku přesátou a z kvasnic 
vykynutý kvásek. Mlékem zadělej rukama tužší těsto a dobře je vypracuj. 
Nech zkynout. Zkynuté dej na pomoučněný vál. Rozválej v 1-2-3 i více 
kusů. Dle množství těsta v podlouhlé šišky. Řež kousky.
Pečené jídáše: 
Vyválej v podlouhlou šišku. Slož, dej na potřený plech. Nech zkynout. 
Zkynuté potři vejcem, posyp kmínem se solí anebo mákem a pěkně peč.
Na Zelený čtvrtek k večeři je podej i na Velký pátek.

 MAZANEC
recept z knihy „Klášterní kuchařka“ 
Do mísy dáme 30 dkg másla anebo jiného tuku, 20 dkg cukru, citrono-
vou, pomerančovou kůru, 6 až 8 žloutků, 1 dkg soli, rumu, višňovky, 
dobře rukama vypracujeme. Ze 4 dkg kvasnic vykynutý kvásek, trošku 
muškátového květu tlučeného anebo oříšku, vanilku. 1 kg přesáté tep-
lé mouky, očištěné hrozinky. Opařené krájené mandle, krájený citronát. 
Mléka dle potřeby. Slabší těsto jako na vánočku rukama dobře vypracuj 
a nech zkynout. Rozděl buďto 1, anebo více krájej a vyválej v bochá-
nek(ky). Klaď na potřený(é) plech(y). Nech zkynout, potři rozšlehaným 
vejcem a pěkně peč. Pečený(é) potři cukrovou vodou, posypme cukrem 
a nechejme v troubě 6 až 7minut, aby ten cukr se dobře na těsto přilepil 
pečené a nepadal dolů.

Poznámka: Nežli dáme mazanec(e) péci, nožem na vrchu nařízneme 
kříž. Nezapomenout na to nikdy.

KINO BLATNÁ - DUBEN
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VELIKONOCE - ZDOBENÍ VAJEC
Hledáte způsob, jak netradičně ozdobit velikonoční vajíčka? 
Mám pro vás hned několik způsobů. Jako základ použijeme 
čistě bílá uvařená nebo vyfouknutá vejce. Práce s vyfouknutými 
vajíčky je jednodušší, protože si skořápku můžeme nasadit na 
špejli. Aby nesjížděla dolů, nasadíme na ni například kousek 
korku. A můžeme se pustit do práce.

VELIKONOČNÍ VEJCE ZDOBENÁ 
KREPOVÝM PAPÍREM
♦ krepový papír různých barev
♦ lepidlo herkules
♦ štětec
Krepový papír natrháme na malé kousky. Vajíčko potíráme 
lepidlem a na něj přikládáme kousky krepového papíru. Kousky 
můžeme klást náhodně nebo z nich vytvářet různé ornamenty.

VELIKONOČNÍ VEJCE ZDOBENÁ 
DEKORAČNÍM PÍSKEM
♦ dekorační písek různých barev
♦ lepidlo herkules
♦ štětec
♦ lžička na nabírání písku
Štětcem malujeme jednotlivé části obrázku a poté posypeme 
zvolenou barvou.
Stejně pokračujeme s dalšími barvami. 
 
VELIKONOČNÍ VEJCE ZDOBENÁ DĚTSKOU 
KRUPIČKOU
♦ dětská krupička v misce
♦ lepidlo herkules
♦ štětec
♦ vodové barvy
Celé vajíčko potřeme lepidlem, vložíme do misky s dětskou 
krupičkou a opatrně obalíme. Necháme zaschnout. Na zaschlou 
krupičku malujeme vodovými barvami libovolné ornamenty. 
Barva se zajímavě rozpije.

VELIKONOČNÍ VEJCE ZDOBENÁ 
TECHNIKOU DECOUPAGE (DEKUPÁŽ)
♦ ubrousek s jarním motivem
♦ nůžky
♦ lepidlo herkules
♦ štětec
Z ubrousku vystříháme vybrané motivy. Nalepovat budeme pouze 
vrchní vrstvu. Potřeme lepidlem a obrázky nalepíme a ještě jednou 
přetřeme lepidlem.

Veselé Velikonoce!

SYMBOLY V LIDOVÉ TRADICI
Po odeznění vážných náboženských svátků se lidová tradice vrací 
k projevům veselí a proudícího života. Přichází velikonoční kole-
da - pomlázka, konaná hlavně na velikonoční pondělí. Všude zdo-
bí stoly a místnosti malovaná vejce, velikonoční bochánek (maza-
nec), zajíc z masa či těsta, čerstvě zelené ratolesti a květiny.. 
Konání těchto věkovitých a vpravdě podivných lidových zvyků 
se navzdory civilizačnímu proudu dvacátého století přirozeně za-
chovalo dodnes a to nejen v prostředí venkova, ale i ve velkých 
městech. 

SYMBOL KŘÍŽE (LAT. CRUX)
Symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, zna-
li ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl 
v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s 
problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a 
chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského 
(horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti - dnes je 
kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží 
Syn byl odsouzen ke smrti ukřižováním. Trest ukřižování patřil k 
trestům výjimečně krutým a ponižujícím, na kříži končili ti, kteří 
si zasloužili pohrdání. Kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, 
X (tzv. kříž sv. Ondřeje), rovnoramenný kříž řecký, klasický křes-
ťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako latinský. 

VEJCE
Jedním ze symbolů Velikonoc je vajíčko, což má také dávnou 
tradici. Zvyk konzumovat ho v době svátků jara k nám přišel z 
Německa a zdá se, že souvisí s velkým postem, při němž se ne-
směla jíst ani vejce, a lidé proto nedočkavě čekali, až postní doba 
skončí. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček 
neboli zhotovování kraslic doprovázený řadou obřadů a pověr. 
V některých lidových tradicích je vajíčko také nositelem zlých 
mocí. Aby se člověk vyhnul neštěstí, nesmí je přinést do domu po 
západu slunce a skořápu je třeba dokonale rozdrtit a hodit slepi-
cím, aby ji nezneužila nějaká nečistá síla. 
O vajíčku se nám také často zdá a jde prý o sny věštecké, které 
se většinou vyplní. Rozbité vejce předpovídá neúspěch a hádku 
či spor, smažené neshodu, celé a nepoškozené zvěstuje dobrou 
zprávu. 

LEGENDA O TRADICI MALOVÁNÍ VAJEC
Když Ježíš se sv. Petrem chodili po světě, přišli jednoho dne do 
statku a poprosili hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla ani 
skývu. V tom uslyšela kdákání slepice, seběhla do kurníku a na-
šla vejce. Upekla ho v teplém popelu a nakrmila jím pocestné. 
Když odešli, chtěla smést ze stolu koštětem skořápky. Jaké bylo 
překvapení, když uviděla, že se proměnily ve zlato. Selka potom 
každého pocestného častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zla-
to již neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den 
návštěvy oněch obou pocestných.

KRASLICE - MALOVANÉ VEJCE
Slovanská tradice obecně zachovala pestrou škálu malování kras-
lic se vzory často vzájemně souvisejícími a srovnatelnými. Na 
českém území se tato práce rozvinula do specifické šíře. Na kras-
licích rozeznáváme řadu zdobných technik, barevností a vzorů, 
které se liší krajově i dobou. 
Nejvíce rozšířená a zřejmě i nejstarší je technika zdobení voskem, 
aplikovaná jako barevná batika. Klasické červené kraslice zdobe-
né jednoduše vyrytým bílým vzorem se zachovaly hlavně v jižní 
a západní oblasti Čech, například na Chodsku. Širší barevná škála 
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s podobným vzorováním je obvyklá v jižních a jihovýchodních 
Čechách, kde se výstižně nazývají straky. Nejsložitější vzory vos-
kové techniky kombinované z řady barev s charakteristickou zá-
věrečnou černou se vytvořily na Slovácku. Řada obcí - Vnorovy u 
Strážnice, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, HIuk a další má 
své zavedené vzory, které znalci dovedou přesně rozeznávat. Na 
Valašsku a Horňácku často najdeme velmi archaické ornamenty 
prosperitního a plodnostního významu - motivy slunce, lidských 
postav.
Figurální vyjádření místy ztrácí lapidárnost schématu a rituálu. 
Na vajíčkách z českých krajů najdeme rovněž figury, ale více
propracované, vtažené do skromného děje - lásky, přání. Mnohé 
z nich jsou vypracovány až filigránsky jemně. Pro tyto obrázky
bylo třeba zvolit příhodnější, jemnější techniku vyškrabování. Je 
zajímavé sledovat, jakým způsobem se tato jemná technika roz-
pracovala na české a moravské straně. Nejstarší česká vajíčka, 
pocházející ze sběrů před sto léty, většinou postrádají vytříbený 
ornament, za to na nich najdeme různé veršíky, dobová rámování 
snítkami konvalinek a různých realisticky pojatých kvítků se za-
členěním připomenutých postav světských i náboženských. 
Zdobných technik je obecně samozřejmě mnohem víc. Některé 
vzory se leptaly kyselinou, jindy se tvořily plasticky reliéfně na-
nášeným voskem, ale i polepováním různými materiály - odstřiž-
ky slámy, travní dužiny, textilu; nalepovaly se barevné papírky, 
miniaturní obrázky, mašličky i jemně stáčené drátky. Také obháč-
kovaná vejce se objevují. Ve sbírce Národního muzea je uloženo 
i několik unikátů ze západních Čech, kde je bílé vajíčko zdobeno 
okutím. V posledních letech dvacátého století se v mnoha domác-
nostech začala na malování vajec používat také technika batiko-
vání.

VELIKONOČNÍ ZAJÍC
Dalším z rozšíře-
ných symbolů Ve-
likonoc je zajíček. 
Najdeme ho už v 
bibli mezi stvoření-
mi „maličkými na 
Zemi a moudřej-
šími nad mudrce“, 
kdy měl pravděpo-
dobně symbolizo-
vat chudé, skromné 
a pokorné. Křes-
ťanství se k němu 
přesto stavělo s 
jistým odstupem 
pro jeho údajnou 
nadměrnou smyslnost a příslovečnou zaječí plodnost. Býval pro-
to znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie, což mělo 
symbolizovat vítězství čistoty nad tělesným pokušením. A to o 
sobě dávalo nejvíce vědět právě na jaře. 

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA - KOLEDOVÁNÍ
Velikonoční koleda - pomlázka - se koná na velikonoční pondělí. 
Chlapci a muži obchází stavení a děvčata vyšlehávají pomlázkou 
upleteno z vrbového proutí. K tomu se přidávají veršovaná přání 
a polévání vodou. Šlehání zelenými spletenými pruty údajně při-
náší „omlazení“.
Dodnes chlapci a muži dovedou uplést z osmi šestnácti i více pru-
tů pletence velkých i malých rozměrů. Některé kusy představují 
skutečná pletařská dílka s ozdobně vytvarovanými rukojetěmi, 

různých kombinací barev prutů a zdobení. Podle zvyklosti jsou 
malé pomlázky určeny ke šlehání. Objemné žily, korbáče a tatary 
nosili - a místy ještě nosí - chlapci při koledě s sebou jako symbol 
svého stavu a od vyšlehaných děvčat na ně dostávají stuhy. Tento 
zvyk se stále udržuje v řadě obcí hlavně na Slovácku. 
Za blahodárný akt vyšlehání se přirozeně musí platit - dárky a 
vejci. Vajíčko samo nese pochopitelnou symboliku rodícího se ži-
vota, znak přicházejícího jara. Jako dárek musí být vajíčko plné a 
omalované. Tradiční a nejvýmluvnější je červená - krásná barva, 
barva života. Odtud též obecně užívaný název pro malované vejce 
- kraslice.

VYSÉVÁNÍ OBILÍ
Je to znamení počátku zemědělských 
prací. Do sesazovaných misek používá-
me rychlené jarní květiny např. hyacint, 
narcis, krokus, tulipán, sněženky a pe-
trklíče atd. Součástí aranžmá může být 
vyseté obilí, rychlené větve keřů, ma-
lovaná vajíčka a ozdobná zvířátka. Vy-
tváříme sesazované misky, aranžmá na 
stůl a na zavěšení, ošatky, košíky, jarní 
kytice a vázy. Převládající barvy jsou žlutá, oranžová, zelená a 
jasně modrá, které jsou hřejivé, veselé a jásavé.

MRSKUTE, MRSKUTE
Mrskute, mrskute
jednó si v roku, na Tobě poznáme
kdo keho má v oku.

 VRBOVÉ TATÁREK
 Vrbové tatárek,
 mloví jednó v roce,
 má zlatá děvčico,
 dáš-li Ty mně srce?
 O je moje srdéčko,
 dávám Ti ho z lásky,
 nevracaj ho zpátky.

VSTÁVAJ
Vstávaj ráno Marijáno,
hned dostaneš našlaháno,
dávaj vajca,
vyplácaj sa.

 
 VSTÁVEJ RÁNO MARIÁNO
 Vstávej ráno Mariáno,
 dávej vajec každé ráno,
 jestli nedáš kupu vajec,
 vyženu tě zpátky na pec,
 a z pece do komínka,
 budeš černá jak ta sviňka.

 
 VAJÍČKO
 Kdo ho zdobil? Ten má rád.
 Kdo ho dostal, ten je rád.
 Za vajíčko malované
 z velké lásky darované.
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PRO VOLNOU CHVILKU...

VELIKONOČNÍ OMALOVÁNKA PRO DĚTI
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RADOST Z DRUHÉ RUKY
Vážení čtenáři, chtěla bych Vás pozvat 

Do SECOND HANDU v Bělčicích,
 kde najdete módu pro dospělé, děti i 

miminka.
Zde si můžete vybrat z různých 

značek
NEXT, GEORGE, CAP, ADAMS, H&M, 
MARKS & SPENCER, NIKE, ADIDAS,

a jiné za velmi nízké ceny. 
Také nabízíme ložní prádlo, hračky a 

jiná překvapení.
Každých čtrnáct dní máme nové zboží.

 Poslední týden v měsíci jsou 
nachystané veliké slevy. Těšíme se na 

Vaši návštěvu 
v obchodě v Bělčících naproti Obecnímu 

úřadu.
 Otevřeno:

Každý den od 8,30 do 16,00 hod. 
kromě neděle.
Stahlová Věra 


