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Dnes vám představujeme obce Velká Turná a Záboří
VELKÁ TURNÁ 
Obec Velká Turná leží v malebné, mírně zvlněné krajině mezi 
Strakonicemi, Blatnou a Pískem, jihovýchodně od Sedlice. Svoji 
polohou, obdobně jako např. Radomyšl, vlastně do blatenského 
regionu nepatří i když s ním severní katastrální hranicí sousedí. 
Katastr obce má rozlohu 753,22 ha, z toho cca 15 procent 
tvoří rybníky, z nichž nejznámější a největší je rybník Milavý, 
známější jako Milavy. 

Původ jména Turná pochází, podle 
největšího odborníka na místní jména prof. Profouse, od louky 
na níž se zdržují tuři. Jsou však i jiná vysvětlení, např. od staro-
českého jména Turen, což znamenalo silný jako tur a pak Turná 
by byl Turnův dvůr.
Nejstarší písemná zpráva o Turné pochází z roku 1320, kdy je na 
listině Viléma ze Strakonic uveden vladyka Blažej z Turné. Zda 
však sídlil na Malé či Velké Turné není známo. V roce 1372 do-
ložen Matěj z Turné, pravděpodobně již z Velké, který dosvědčil 
Předotovi ze Slaníka prodej pole strakonickému měšťanu Jaku-
bovi. Na smlouvě o prodeji je přiložena i pečeť Matěje, kde na 
obvodu je opis Matias de Turna, uvnitř kruhového pole je znak, 
na kterém je helma, nad ní je umístěna loďka. V 15. století je 
ještě zmiňován Oldřich z Malé Turné, ale ve století následujícím 
už není v pramenech o vladycích či zemanech z Malé ani Velké 
Turné žádná zmínka. Dá se usuzovat, že dědici turenských vla-
dyků se stali strakoničtí johanité. Ti před rokem 1530 vlastnili 
ve Velké Turné šest poddanských dvorů, vč. mlýna. Jmenovitě 
to byli Jan mlynář, Dušek Chlieb, Jíra Kuklík, Vávra Chylík, 
Ondřejovic, Tůma na Pištovské poustce a Šimek Podlešák. Tyto 
poddané směnil velkopřevor Jan z Rožmberka v roce 1530 se 
Ctiborem Dívčičkým ze Sudoměře na Dobevi. V téže době ně-
kolik kmecích dvorů s platy, dědinami, lukami, lesy, potoky a 
rybníky měli ve Velké Turné i Osečtí z Brloha. Tyto dvory se 
vším všudy, nový majitel oseckého statku Jiří Čejka, roku 1532 
pravděpodobně postoupil Ctiboru Dívčickému. Také Malovcové 
z Pacova na Sedlici vlastnili v obci několik dvorů. Velká Turná 
měla tedy na začátku 16. století několik majitelů.
Dědicem Ctibora Dívčického se stal roku 1544 jeho strýc Adam 
Řepický ze Sudoměře, který už předtím (1539) koupil od Ma-
lovců Sedlici, a tak se Velká Turná stala majetkem jednoho pána. 
Adam Řepický ještě týž rok prodal Velkou Turnou královskému 
městu Písku. 

ZÁBOŘÍ
Záboří se nachází v malebné jihočeské přírodě, asi 8 km od Blat-
né, v nadmořské výšce 555 m. Okolí je obklopeno hlubokými 
lesy, které jsou jako stvořené pro návštěvu houbařů, množstvím 
půvabných rybníků, na Blatensko neodmyslitelně patřících a 
lákajících nejen k rybářskému mlčení, ale i letnímu osvěžení, 
nechybí zde ani cyklostezky nebo turistické trasy, které Vás do-
vedou na krásná místa a jistě vždy zas i zpět k nám – do Záboří. 
Zveme vás tímto na malé setkání s naší obcí.
Pozvánka první – do historie:
První písemná zpráva o Záboří se týká darovací listiny Přemysla 
I. klášteru dominikánek při kostele sv. Jiří na Hradě pražském v 
r. 1198. V r. 1228 prokazatelně již Záboří patří pražskému klášte-
ru sv. Jiří, který v r. 1305 celý majetek prodává jistému Koldovi 
„pro přílišnou vzdálenost od kláštera“ (viz opis latinsky psané 
prodejní smlouvy v obecní kronice). V 9. až 11. století mohla být 
postavena i Zábořská tvrz. Zde sídlili mnozí vladykové Zábořští. 
Až do r. 1622 patřil statek Zábořský s tvrzí ke Kadovu. 

Výlov rybníka Milavy

Pokračování na str. 3

Fotografie je částí pohlednice vydané před rokem 1921, na
které je hostinec pana Karla Slatiny. Dům č. p. 54 dnes zcela 
změnil nový rastr oken, původní šestitabulková nahradila 
moderní velká trojdílná okna. Kolem křížku byly postupně 
vykáceny vzrostlé stromy a nahradily je kamenné květníky.

Pokračování na str. 4
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB – POZOR ZMĚNA!!!
      polední pauza  

Pondělí od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Úterý od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Středa od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Čtvrtek od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Pátek od 7,00 11,30 12,30 do 14,00

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA
CO SE U NÁS PEČE...

Dva měsíce utekly velice rychle 
a Vám se, naši milí čtenáři, do-
stává do rukou nové číslo SO-
Báčka. Za uplynulý čas se toho 
událo u každého jistě mnoho. V 
následujících řádcích Vás chci 
informovat o některých novin-
kách Svazku obcí Blatenska. 
Proběhla kontrola Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, která 
zkoumala realizaci a udržení 
projektu „Poznej a chraň!“ z 
roku 2006. Součástí projektu bylo 6 dílčích projektů, na 
který se podíleli: 1) žáci ZŠ TGM Blatná a město Blatná 
– 1. etapa naučné stezky kolem Závišínského potoka, 2) 
děti z MŠ Šilhova a Město Blatná – dopravní hřiště v are-
álu školky, 3) děti z Hajan a Obec Hajany – dětské hřiště v 
Hajanech, 4) žáci ZŠ a MŠ Lnáře o Obec Lnáře – obnova a 
doplnění naučné stezky Lnáře, 5) žáci ZŠ Sedlice a Město 
Sedlice – úprava a doplnění okolí cyklotras v okolí Sedlice, 
6) děti a Obec Tchořovice – úprava veřejného prostranství. 
Při kontrole nebyly ze strany MMR shledány žádné nedo-
statky. Dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na realizaci 
a udržení projektu podíleli a podílí.
SOB realizuje a spolupracuje na procesu podpory komunit-
ního plánování sociálních služeb (= KPSS), na setkání Valné 
hromady SOB byli starostky a starostové informováni o 
celém procesu KPSS. Dále se sešla řídící skupina KPSS. Na 
20.1.02010 je připraveno veřejné setkání s občany Blatenska 
(pozvánku najdete na jiném místě SOBáčka). Rada SOB 
se sešla v srpnu a září, VH SOB se konala 15.9.2010. Paní 
předsedkyně poděkovala všem zástupcům jednotlivých obcí 
za spolupráci a to nejen v rámci SOB.
V polovině srpna po blatenské pouti byla v Městském muzeu 
Blatná naistalována výstava „Všechno létá, co peří má!“. 
Slavnostní zahájení se konalo v úterý 24.8.2010, výstava 
skončila 19.9.2010 (foto najdete uvnitř čísla). Odborným 
garantem a spoluautorem scénáře byl pan RNDr. Karel Pecl, 
většinu fotografií poskytl pan RNDr. Petr Pavlík, modely
budek vyrobil pan Václav Kopáček, karikatury sportovního 
oddílu zapůjčil řezbář pan Zdeněk Lávička, eko – hernu 
pro všechny připravili klienti Domova pro seniory Blatná. 
Na výstavě toho bylo k vidění mnohem více. Věříme, že se 
všem návštěvníkům líbila.
SOB podepsal se SZIFem smlouvu o poskytnutí dotace na 
projekt „Vzdělávání na Blatensku“, ze kterého již byla zrea-
lizována školení pro účetní „Změny účetnictví po 1.1.2010“ 
a „Zapojování veřejnosti do rozhodování“. Další školení 
budou následovat, sledujte naše webové stránky. Současně 
SOB požádal o finanční podporu na „Vzdělávání na Blaten-
sku 2011“.
První víkend v září navštívili Blatensko zastupitelé obcí z 
Posázaví. V sobotu dopoledne navštívili sklárnu pana Václa-
va Vlasáka v Bělčicích. Po obědě se setkali s paní Stanisla-
vou Maškovou, starostkou Obce Lnáře, která je seznámila 
s aktivitami obce, průběhem rekonstrukce Tvrze Lnáře 
– Vstupní branou Blatenska, s obnovou obce po povodních v 

roce 2002. Se starosty z Posázaví diskutovala o problémech 
obcí, které řeší Lnáře a které trápí Posázaví. Historii obce 
a Tvrze Lnáře představil pan Mgr. Vladimír Červenka. Po 
té byla pro zastupitele zajištěna prohlídka zámku Lnáře a 
zámecké zahrady. V průběhu odpoledne jsme si povídali o 
činnosti SOBu. V neděli se setkali s panem Tomášem Kože-
luhem v Myšticích.
V pondělí 13.9.2010 proběhlo jednání s místopředsedou 
Akademie ochrany přírody a průmyslové kultury Východní 
Bavorsko – Čechy s p. dr. Helmutem Wolfem. Byly pro-
jednány některé podrobnosti spolupráce a konkrétní kroky 
(v říjnu 2010 se koná kolokvium v Neunburgu vorm Wald, 
ne které je SOB pozván, příprava programu na roky 2011 
- 2013, předjednání partnerské smlouvy mezi SOB a Aka-
demií). Pan Wolf navštívil i výstavu „Všechno létá, co peří 
má!“. Ta se mu líbila, snad by se mohlo jednat i o zapůjčení 
výstavy do Bavorska.
Začal podzim. Doba sklizně úrody, smíření se s neúrodou. 
Plány na zpracování, zavařování a samozřejmě setkávání se 
s přáteli, kamarády a sousedy. Příprava na další rok, příprava 
půdy, záhonů a záhonků, osiva a sadby. Je nutné čas spraved-
livě rozdělit mezi ochutnávání, koštování, libování si, jak se 
to či ono povedlo, hledání, proč se to nepovedlo. Brambory, 
zelenina, ovoce, šípky a … Je toho mnoho, co sbíráme, sklí-
zíme, vyhledáváme v přírodě, sušíme, zavařuje, zmrazujeme, 
nakládáme, necháváme vypálit a pak konzumujeme. Mňam, 
to se to povedlo. Tak ještě do druhé nohy. Tak přeji šťastný 
čas na setkávání s přáteli. 
Ing. Radka Vokrojová
Manažerka Svazku obcí Blatenska

Informace o MAS 
Svazku obcí Blatenska

V minulých číslech ,,Sobáčka“ jsme Vás informovali o výsled-
cích 1.výzvy a ukončení administrace 2. výzvy.
Všechny přijaté žádosti do MAS prošly Programovým vý-
borem, který posuzoval kritéria přijatelnosti pro danou fichi.
Následně se sešla Výběrová komise, která projetky bodově 
ohodnotila a na základě bodového ohodnocení sestavila pořadí 
a žádosti předložili RO SZIF Budějovice k zaregistrování a 
další registraci. 
Nyní na MAS probíhá administrace 3. výzvy, 
ukončení výzvy bylo 20.8.2010. Na MAS bylo 
přijato celkem 10 žádostí v celkové částce 
2.057.901,-Kč. Po ukončení administrace na MAS budou pro-
jekty předloženy a zaregistrovány na RO SZIF České Budějo-
vice, kde bude probíhat další kolo administrace – a schválení 
žádostí. Držme si palce!!.
MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s. připravuje 4. výzvu. 
O podrobnostech 4. výzvy budete včas informováni prostřed-
nictvím internotvých stránek www.blatensko.cz/mas a v kance-
láři MAS SOB Na Tržišti 727, Blatná 388 01.
Dotazy k termínu vyhlášení 4. výzvy můžete zasílat na adresu : 
mas@blatensko.cz.
S pozdravem
Kozáková Vlaďka
manažerka MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s.
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POVÍDÁNÍ O OBCI VELKÁ TURNÁ – pokračování ze str. 1
Podle píseckého urbáře z roku 1544 bylo v obci 14 usedlých 
sedláků. Je zde také zapsána krčma při té vsi a rybníky – rybník 
velký Milavy, rybník druhý Vavák (Babák), rybník třetí Uhlín 
a lesové při těch rybnících. V roce 1547 byl majetek Písku kon-
fiskován za povstání proti králi Ferdinandovi I a Velkou Turnou
koupil od královské komory zpět Adam Řepický a připojil ji k 
Sedlici. Roku 1551 Adam Řepický umírá a veškeré statky dědí 
jeho sestra Kateřina provdaná za Zdeňka ze Šternberka. Tím 
přechází Velká Turná do vlastnictví Šternberků a to až do roku 
1713. Podle farního rejstříku Radomyšle (kam byla Turná přifa-
řena) z roku 1609 jsou uváděni v obci usedlí – Lebeda, Klečka, 
Mlynářovic, Chlíb, Pelouch, Matura, Klas, Sládková, Viktorín, 
Hrabě a Pyštic. Další záznam o počtu sedláků je uváděn v berní 
rule z roku 1654. Je zde 13 usedlých sedláků, z nichž největší 
grunt měl Vavřinec Turenskej, který vlastnil 44 strychů a k 
tomu mlýn o jednom kole. Dále Vít Janovic, Václav Pelouch, 
Jan Lebeda, Kateřina Rýkovská, Martin Hraba, Jan Matura, 
Jan Chlíbec, Krejčí, Jiří Klouček, Tomáš Pištec, Adam Klas a 
nejmenší Havel Klečka (20 str.). Dále je uveden zahradník Jan 
Mlíčko (6) a pustá zahrada dudovská. Z uvedených sedláků je 
5 tzv. “na stavení zkaženejch“ a grunt Krejčovský byl dokonce 
pustej a role ladem všechny ležely. 
Za pozornost stojí, že do dnešních dnů žijí v obci potomci 
v mužské linii Klasů a Pelouchů. Zajímavé je také, že až do 
2. poloviny minulého století se zachovala jména po „chalupě“ 
– např. Janouch, Chlíbouc, Rýkovskejch a Mourkouc, přestože 
hospodáři těchto jmen již dávno a dávno nežijí.
V roce 1708 dochází k úpadku sedlického panství a to kupu-
je roku 1713 Adam hrabě Lažanský. Ten ho v roce 1726 pro-
dává Antonii hraběnce Černínové z Chudenic, která roku 1728 
slučuje statky Drhovelský, Sedlický a Čížkovský pod jedno 
panství s panskou kanceláří v Drhovli. V té době bylo v Turné 
13 sedláků, 2 chalupníci a 2 podružské chalupy. V roce 1753 se 
Anna Lidmila Černínová vdává za Augusta knížete z Lobkovic. 
Lobkovicové drží panství až do dob 1. republiky. V roce 1770, 
když se začala stavení číslovat, bylo v obci 24 domů, vč. pas-
toušky a borského mlýna, který dostal poslední č. 24.
Krátce po zrušení roboty a patrimoniální správy se Velká 
Turná v roce 1850 vyčlenila z drhovelského panství a stala se 
samostatnou správní jednotkou, místní obcí. Prvním starostou 
byl zvolen Pavel Poklop z čp. 11.
Děti z Velké Turné chodily nejdříve do školy v Radomyšli. 
Posléze v roce 1883 byla zřízena školní expositura v domě pana 
Brandejse (čp. 51). Samostatná školní budova byla postavena v 
roce 1895 a sloužila jako dvoutřídní svému účelu až do počát-
ku sedmdesátých let minulého století. Kromě Velkotureňáků ji 
navštěvovaly i děti z Malé Turné a Rojic. Dětí bylo ve vesnicích 
nepoměrně více než dnes a např. v roce 1910 chodilo do školy 
56 hochů a 60 dívek. Bylo to dáno i tím, že vesnice byly dříve 
mnohem lidnatější. 
V Turné žilo v roce 1843 293 obyvatel, v roce 1893 362 a v 
roce 1928 362 obyvatel (dnes jen pouze 156). Počtu obyvatel 
odpovídal i počet hospod. V obci byly v 1. třetině 20. století tři, 
v domech čp. 6, 45 a 63. V nich se odehrával bohatý společen-
ský a spolkový život. V roce 1904 byl založen SDH a následně 
jeho divadelní soubor, roku 1934 Obec baráčníků, existovalo 
zde také Sdružení republikánské (agrární) mládeže. Ti všichni, 
spolu s místními učiteli, ovlivňovali kulturní klima v obci.
Počátky kolektivizace v 50. letech minulého století se Velkotu-
reňáků tvrdě dotkly vystěhováním dvou sedláků z jejich gruntů. 
Následné založení JZD v roce 1957 pak zásadním způsobem 
změnilo strukturu života, vztahů a poměrů, které se po staletí 
přirozeně vyvíjely. V roce 1964 byla Velká Turná přidružena 
pod společnou obec Osek, kde setrvala až do konce roku 1990.
Historii Velké Turné a okolních vesnic, zevrubně a v širších 
společenských, kulturních a politických souvislostech, popisuje 
skvostná kniha „Kronika“ Jany Vačkářové, z této publikace bylo 
v našem stručném historickém přehledu v mnohém čerpáno.
Ve Velké Turné se zachovalo několik mimořádně hodnotných 
lidových staveb. Zastoupeny jsou jak stavby z 19. a počátku 
20. století, tak i několik starobylých příkladů předbělohorské 
vesnické architektury. Nejcennější památkou lidové architek-

tury je památkově chráněný areál mlýna (čp. 17 a 43). V čele 
stojí mohutná patrová sýpka druhotně upravená pro obývání 
(č. 17). Na fasádě je pod pozdějšími nátěry zřetelná renesanční 
sgrafitová psaníčková bosáž, zakončená vlisem s vlnkami. Za
pozornost stojí i krov – poměrně vzácný příklad vesnického 
krovu ze 16. století. Vlastní mlýn (čp. 43) má krásné empírové 
průčelí s atikou ukončenou trojicí štítků. I tato budova může mít 
renesanční jádro. Velmi starobylého původu, snad předbělohor-
ského stáří (někdy však datována na začátek 19. st.) je i další 
sýpka stojící za domem čp. 11. Dnes již ojedinělým příkladem 
starší dřevěné stavby je chalupa čp. 37 s dochovanou roubenou 
dvorní stěnou (v kožichu). Půvabná a hodnotná je dvojice pa-
mátkově chráněných domů čp. 22 a 54. Dům čp. 22 má empíro-
vou atiku, členěnou pilastry, završenou nízkým trojúhelníkovým 
štítem s motivem slunce v tympanonu. Sousední dům čp. 54 
má jednoduše tvarovaný křídlový štít členěný pilastry, do dvora 
vede segmentově klenutá brána. Hodnotný je rovněž soubor 
mladších, podélně orientovaných průjezdových domů, pochá-
zejících (přestavěných) z první třetiny 20. století. Jsou to domy 
čp. 19, 20, 8, 
9 a snad nej-
hezčí stavení 
z té doby, čp. 
5. Na návsi 
stojí kaplička, 
jednoduchá 
stavba s vě-
žičkou, posta-
vená v roce 
1884.
Velká Turná 
patří mezi 
památkově 
mimořádně 
hodnotné 
vesnice, i když 
v průběhu 
2. poloviny 20. století byla poznamenána řadou necitlivých 
zásahů (např. novostavba prodejny na návsi). I přes tato dílčí 
narušení se obec řadí mezi památkově nejvýznamnější sídla 
Strakonicka a Blatenska.
V katastru obce Velká Turná se nachází jedno z největších 
letních rekreačních zařízení v okrese Strakonice - Rekreační 
středisko Milavy. V tomto středisku je provozováno pět 
samostatných stanových a chatových kempů. Krása Jihočeské 
rybníkářské krajiny přitahuje turisty, kteří hledají klidný 
odpočinek v přírodě. Na své si přijdou rodiny s dětmi, houbaři 
a vyznavači procházek v zachovalé krajině s výhledem na 
Boubín, dominantu Šumavy. V letošním roce se koná výlov 
rybníka Milavy, který je zajímavou podívanou na tradiční 
techniky podzimních výlovů Jihočeských rybníků s možností 
zakoupení živého kapra a ochutnávkou rybích specialit. 

Dům čp. 5 ve Velké Turné z první třetiny 20. století

 Kaplička  ve Velké Turné z roku 1884
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POVÍDÁNÍ O OBCI ZÁBOŘÍ – pokračování ze str. 1
Pak získal Záboří Vojtěch Beneda z Nečtin, který po své smrti 
odkázal majetek manželce Anně Marii, rozené Vratislavové 
z Mirovic a dětem Mikuláše Alše ze Rzavého. Tento celý ma-
jetek a statek Záboří s mlýnem v Kuši, Blatenkou a mlýnem 
Lhotka byl prodán 19.5.1622 Alšovi Ferdinandovi Vratislavovi 
z Mitrovic, který koupený statek Zábořský i s tvrzí připojil ke 
Lnářům, k nimž náležel až do r. 1850. 
Dávnou historii nám připomínají nejen záznamy v kronikách, 
ale dochovaly se nám i nádherné stavby, které jsou pro své vý-
znamné historické a architektonické hodnoty zapsány v Ústřed-
ním seznamu nemovitých památek a tedy památkově chráněny 
– jsou to kostel sv. sv. Petra a Pavla z první poloviny 13. stol., 
dále zvonice z roku 1713, fara z roku 1728, jednoramenné ba-
rokní schodiště (se 43 ks kamenných stupňů) z roku 1732 a tvrz 
(v půdorysu a podobě dochována ze 14. - 15. stol.). 
Neméně zajímavými milníky z historie Záboří jsou i tato fakta:
Přes osadu Záboří již v 10 – 11. století vedla tzv. Březnická 
stezka zvaná „Vintířova“ a to z Dobré vody na Šumavě kolem 
hradu Práchně podél Otavy do Horažďovic, dále k Blatné přes 
Záboří, kde se křížila s „Vimperskou“ větví zlaté stezky z Pra-
chatic přes Vodňany a Písek na sever k Praze. 
V Záboří byla jako jedna z prvních za Rakouska – Uherska 
zřízena poštovna v r. 1904, tato pošta se nacházela ve Lnářském 
hostinci (dnes čp. 2 u staré školy). 
Také jedna z prvních škol na Blatensku byla postavena v Záboří 
již v r. 1636, po jejím vyhoření postavena v r. 1862 na svahu 
pod kostelem jiná škola, rozšířena v r. 1872, nazývaná jako 
stará škola, objekt je dnes v soukromém vlastnictví.  
V r. 1888 byl jako jeden z prvních na Blatensku založen místní 
dobrovolný požární sbor s vedením (celkem 59 členný), při této 
dlouholeté tradici je velmi činný i v současnosti. 

Pozvánka druhá – do současnosti:
Záboří patří počtem obyvatel mezi nevelké obce, avšak svým 
více než 300 občanům poskytuje kvalitní základní zázemí. Pů-
sobí zde mateřská i základní škola s úplnou devítiletou školní 
docházkou. Dopravní obslužnost žáků do školy i pracujícím do 
zaměstnání zajišťuje autobusová doprava na linkách Strakonice 
– Blatná, Horažďovice - Blatná. Základní potraviny a spotřební 
zboží lze zakoupit v místním obchodě, nechybí provoz České 
pošty, v pravidelné termíny za malými i velkými pacienty při-
jíždí do ordinace praktičtí lékaři. V obci jsou nabízeny i další 
služby - holičství a kadeřnictví, osvěžit se je možné ve dvou 
restauracích, v budově bývalé školy se nachází penzion. V míst-
ním kostele se každou neděli před obědem konají bohoslužby. 
Občané mohou denně od pondělí do pátku získat potřebné údaje 
či informace na zdejším obecním úřadě, včetně úkonů ověřo-
vání listin a podpisu (vidimace a legalizace). V obci působí 
několik firem, mezi nejvýznamnější patří Kovovýroba Slavík
(výroba byla zahájena v r.1994, dnes má 12 zaměstnanců, více 
najdete na www.kovovyrobaslavik.com ), ZD Záboří (ZD má 48 

zaměstnanců), Pekon, Kovářství Kůrka atd., díky nim a dobré 
dopravní obslužnosti je v obci minimální počet nezaměstnaných 
obyvatel. Co se týká infrastruktury, v Záboří byla v r. 2002 do-
končena plynofikace, samozřejmostí jsou vodovod a kanalizace,
k dispozici jsou i stavební pozemky. V současné době díky 
dotacím dochází k obnově místních komunikací, k rozšiřování a 
rekonstrukci infrastruktury. Po schválení změny územnímu plá-
nu č. 1, který je nyní v návrhové části řízení, bude pokračovat 
výstavba rodinných domů na nových stavebních parcelách. 

Pozvánka třetí – za sportem a kulturou 
Obec Záboří společně s dalšími subjekty vyvíjí mnoho aktivit, 
které mohou nejen místní obyvatelé využít k trávení svého vol-
ného času či zpříjemnění vzájemného soužití v místě bydliště. 
Obecní úřad se podílí na přípravách oslav Mezinárodního dne 
dětí (již naprosto tradiční Putování za pohádkou), Mezinárodní-
ho dne žen, vítání občánků či závěrečného loučení žáků devá-
tých ročníků se ZŠ. Pod záštitou starosty obce se konají v Zá-
boří turnaje v halové kopané a šachu. Právě pro sportovní vyžití 
je v Záboří skvělé zázemí. Sportovní hala, víceúčelové hřiště 
či tenisové kurty slouží nejen žákům školy, ale i členům TJ či 
sportuchtivé veřejnosti – pořádají se zde turnaje ve volejbale, 
halové kopané, nohejbalu, florbalu, cvičení pro ženy či tenisové
turnaje. O velmi dobrých podmínkách k provozování sportu 
svědčí i to, že místní sportoviště jsou vyhledávána sportovci 
z okolních obcí a měst.
Organizovaná tělovýchova má v Záboří již více než padesátile-
tou tradici (založena 1951), v místní TJ ZD Záboří:
http://www.zabori.cz/aktivity/sokol.htm) se realizuje 127 spor-
tovců v 6 aktivních oddílech, pozitivním jevem je rozhodně 
skutečnost, že velkou část členů TJ tvoří mládež. V obci působí 
již 122 rokem sbor dobrovolných hasičů (více na http://www.
zabori.cz/aktivity/hasici.htm ), který se má čile k světu. Pořádá 
společně s obecním úřadem mnoho akcí, počínaje plesem a 
oslavou dne dětí konče. Hasiči nezapomínají ani na cvičení a 
hasičský sport, mužstvo žen patří mezi nejlepší v okrese.
Ti, kteří vyhledávají taneční zábavy a plesy, si v Záboří rovněž 
přijdou na své. V místním kulturním domě U Cinků se tradičně 
konají dva plesy pro dospělé – hasičský a SRPDŠ, a dále dětský 
maškarní ples. Nouze není ani o taneční zábavy, které bývají 
hojně navštěvovány. Již tradičně se koná o pouti na svátek 
Petra a Pavla (první prázdninovou sobotu) Pouťové posezení 
pod lípou spojené vždy s odpoledním vystoupením dětí z MŠ 
a ZŠ. V době adventu se již po tři roky podařilo připravit vá-
noční koncert vážné hudby v kostele sv. Petra a Pavla, spojené 
s rozsvícením vánočního stromu na návsi a rovněž vystoupením 
žáčků školy.
Ne zrovna obvyklou aktivitou naší malé obce je i pravidelné 
čtvrtletní vydávání Zábořského zpravodaje – zatím poslední 
13. číslo vyšlo právě o červnové pouti, občané Záboří mají 
možnost dočíst se nejen aktuální informace u obecního úřadu, z 
jednání zastupitelstva či o úspěších a činnostech MŠ a ZŠ Zábo-
ří, SDH a TJ, ale i zajímavosti z historie či kulturního dění.

 Záboří, u kostela

UZÁVĚRKA časopisu 
Blatensko SOBě 

 ČTVRTEK 11.11.2010

Své náměty, příspěvky, připomínky 
a žádosti o inzerci zasílejte na 

e-mail:
listy@blatensko.cz
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE VELKÁ TURNÁ

Pozvánka čtvrtá – procházka Zábořím
Pro čtenáře Sobáčku opravdu malá procházka Zábořím včera a dnes. Historické pohlednice ze Záboří byly jiskřičkou k nápadu 
- pořídit fotografie ulic a domů z podobných úhlů. Samozřejmě více na http://www.zabori.cz/urad/zpravodaje.htm či ve 13. vydání 
Zábořského zpravodaje.
Nad krásnými historickými pohledy Záboří vznikla myšlenka – porovnat co bylo – nu a co nebylo – co je až nyní. 
Z podobných úhlů zachycené ulice či domy na fotografiích pořízených z poloviny letošního června si prohlédněte naši malebnou
vesničku. Snad postačí malé komentáře.
1) KOSTEL – HŘBITOV – Dle podacího poštovního razítka byla odeslána pohlednice v roce 1915 – výhled na kostel sv. Petra 
a Pavla, tvrz, školu, hospodu, faru, farskou zahradu a hřbitov dnes z velké části zastiňují vzrostlé stromy a bytový dům.

2) STARÁ ŠKOLA – Ovocné stromy školní zahrady s plaňkovým plotem jsou minulostí na fotografii, která byla rovněž částí mo-
zaiky pohlednice z roku 1921. S novým způsobem využití objektu dostává původní školní budova naprosto odlišný ráz.
Se čtenáři SOBáčku se těšíme v Záboří na viděnou. 

Zdroje: webové stránky obce a zmíněných organizací a firem, kroniky obce, archiv památkové péče, soukromá sbírka pohlednic pana Romana Říhy
Text a foto: Jitka Říhová. 

Seriál s představováním členských 
obcí má v zářijovém čísle na 
programu dvě obce, které uzavírají 
abecední seznam. A to Obec Velká 
Turná a Obec Záboří. S panem 
Zdeňkem Charvátem, starostou 
Obce Velká Turná, jsme si povídali 
o  plánech obce a nahlédli jsme i do 
jeho soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu ve Velké Turné? 
Jaké větší investiční akce máte v plánu?
Ještě v letošním roce máme v plánu opra-
vu místních komunikací, prodejny potra-

vin, výsadbu nové zelně v obci (výsadba 
již byla provedena) v celkové částce cca 
Kč 4.000.000,-. Oprava komunikací bude 
plně hrazena z dotace, na opravu prodej-
ny a výsadbu zeleně jsme získali dotaci 
pouze částečnou. 

Co se Vám vybaví, když se řekne Velká 
Turná?
Moje rodná obec tak, jak si ji pamatuji 
jako dítě, ale i změny, ke kterým došlo 
v průběhu mého života. 

Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Samozřejmě moje rodina, manželka, děti, 
vnoučata a také moje maminka, která ve 

Velké Turné stále žije.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Pomoci s rozvojem obce a tím ke spoko-
jenosti spoluobčanů, aby se jim ve Velké 
Turné nejen líbilo, ale i dobře žilo.

Co Vás „nabijí“ energii?
Dobrý pocit z kažné úspěšně zvládnuté 
akce nejen v obci, ale i v mé práci nebo 
doma. Ale i drobné či větší nezdary, které 
se podaří vyřešit. V poslední době se nej-
vice dobíjím doma budováním jezírka. 

Jaké máte rád filmy ?
Nejraději mám filmy české, z cizích mám
rád filmy dokumentární a přírodopisné.
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Máte oblíbené jídlo, pití?
Nejvíce si pochutnám na rybách a na 
dobrém moravském vínu.
Jaká je historie Vaší obce?
Prvními osídlenci naší vesnice byli zřej-
mě Keltové a odtud možná pochází i 
název obce. Ale historici mají ke vzniku 
názvu i jiná vysvětlení. Nejstarší docho-
vané písemné zprávy však pochází až 
z roku 1320. Na počátku 20. století byl 
ve Velké Turné založen hasičský sbor, 
který v letošním roce slavil 105. výročí 
od svého založení. V obci byl ochotnický 
divadelní spolek, který příchodem kina 
a televize postupně ustával v činnosti, až 
úplně zanikl. Dalším významným mez-
níkem v historii obce je rok 1991, kdy 
se naše obec osamostatnila a znovu zde 
vznikl obecní úřad. 
Co považujete u člověka za nejdůleži-
tější?
Poctivost, upřímnost a toleranci. 
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V roce 2004.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Motorka a ryby. 

Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc 
chybí? 
Více času na společenské kulturní a spor-
tovní akce. 
Máte oblíbené rčení, citát nebo 
aforismus?
Oblíbených citátů a rčení mám více. 
Některá jsou použitelná při jiných 
příležitostech než je tato. Jedno Vám ale 
mohu říci „ přej a bude Ti přáno.
Koho a na co byste se rád zeptal?
Rád bych se zeptal na zodpovědnost 
našich politiků. Ale na to se jich 
ptají novináři a odpovědi na jejich 
zodpovědnost ještě nedostali. 
Co byste přál občanům Velké Turná?
Pevné zdraví a úsměv na rtech.
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Naše obec je provozovatelem ATC-
Milavy a jám mám velikou radost, že se 
tam podařilo vybudovat takové zázemí, 
že se sem lidé za odpočinkem vracejí.
Jaký máte rád sport ?
Aktivně potápění, lyžování 
a cykloturistiku.

Co nejste ochoten tolerovat ?
Lež, nepoctivost a neupřímnost.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho 
působení ve funkci starosty vryla 
nejvíce do paměti?
Těch událostí bylo více, ale nejvíce si 
cením toho, že se nám podařilo získat 
zpět do majetku obce prodejnu, kterou 
postavili naši občané před 40-ti lety v 
akci „Z„.  Asi před 25 lety ji, tehdy MNV 
střediskové obce Osek prodal Jednotě 
Volyně. Pak ji vlastnila soukromá 
provozovatelka. Nyní prodejnu vlastní 
obec a provoz zajišťuje 
Jednota Volyně, k plné spokojenosti 
místních ale i přespolních občanů. 
Vizitka:
Narozen: 
14.9.1956.
Rodina: 
Manželka, 3 děti a 3 vnoučata. 
Co byste vzkázal čtenářům?
Ať jsou zdraví, v pohodě a mají radost 
ze života. 

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE ZÁBOŘÍ
Seriál s představováním členských obcí má v zářijovém 
čísle na programu dvě obce, které uzavírají abecední 
seznam. A to Obec Velká Turná a Obec Záboří. S panem 
Ing. Miroslavem Augustinem, starostou Obce Záboří, 
jsme si povídali o plánech obce a nahlédli jsme i do jeho 
soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu v Záboří? Jaké větší investiční akce 
máte v plánu?
Máme zpracován projekt na kanalizaci v části obce. Nebyli 
jsme však úspěšní na několika místech v získání dotace. 
Co se Vám vybaví, když se řekne Záboří?
V naší vesnici bydlí několik dobrých sportovců a zdejší škola 
vychovala mnoho úspěšných žáků. 
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Rodina a práce.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Snažit se, aby obec, která patřila vždycky mezi kulturně a spole-
čensky vyspělé, nezaostávala. 
Co Vás „nabíjí“  energií?
potkám v obci občana ze sousedních vesnic a sdělí mí, že se 
nám něco podařilo. 
Jaké máte rád filmy?
Nesleduji seriály. 
Máte oblíbené jídlo, pití?
Jím vše mimo koprovky. 
Jaká je historie Vaší obce?
Vznik naší obce se datuje od r. 1228. Dominantou obce je kostel 
sv. Petra a Pavla – raně gotický z první poloviny 13. stol. 
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Upřímnost a spolehlivost 
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
V roce 2006.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Sport.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc chybí? 
Dokončení kanalizace. Po realizaci již zmíněné kanalizace je 
třeba dokončit opravu komunikací v obci.  
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Doma nejsi „Prorokem“.

Koho a na co byste se rád zeptal?
Kdy už budou přidělovány dotace do malých obcí bez známostí 
a lobování. 
Co byste přál občanům Záboří?
Všem přeji zdraví a dobré sousedské vztahy. 
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Za volební období jsem moc radosti nezažil. 
Jaký máte rád sport?
Mojí drogou je hokej a kopaná - tomu jsem zasvětil všechen 
svůj volný čas. 
Co nejste ochoten tolerovat?
Pomluvu, proti tomu se nechá těžko bojovat. 
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho působení ve funkci sta-
rosty vryla nejvíce do paměti?
Rád budu vzpomínat na vánoční atmosféru s koledami v našem 
kostele. 
Narozen: 
28.2.1947 
Rodina:
Manželka a 2 synové, vzdělání VŠ České Budějovice.
Co byste vzkázal čtenářům?
Přeji jim, aby nacházeli v tomto zpravodaji jen samé pozitivní 
zprávy. Pokud na vesnici bydlí, tak ať tam i šťastně žijí.
Děkujeme panu starostovi za rozhovor.
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 Z výstavy „Lnářské jiřiny 2010“, foto Jan Kurz 

„JIŘINKOVÝ KRÁL“ ŽIJE VE LNÁŘÍCH

V rozhovoru, který byl uveřejněn před 
Vaší výstavou jiřin ve Tvrzi Lnáře, jste 
uvedl, že pěstujete jiřiny více než 40 let 
a že máte již na 300 druhů jiřin. Pěs-
tujete i „své“ vyšlechtěné jiřiny. Kdyby 
se, jak jste uvedl, Váš otec trochu ne-
zabýval jiřinami, které květiny byste si 
vybral?
První setkání se zahradničením mám sa-
mozřejmě spojené s otcem. Rád vzpomí-
nám na pana Dobiáše z Hlubokého Dolu 
u Kolína. Kdyby nebylo jich, asi bych se 
pěstování květin nevěnoval.
Kdo neviděl výstavu, neuvěří, že máte 
tak široký sortiment. Máte pro zájemce i 
nabídkový katalog jiřin?
Katalog samozřejmě mám. Zájemcům ho 
mohu zaslat po objednání (E-mail: maso-
pustgarden@seznam.cz )
Která květina dnes udělá Vaší manželce 
největší radost? 
Líbí se jí kosatce, takže kosatce. (Paní 
Masopustová výběr odsouhlasila.)
Kdy jste jí naposledy dal květinu nebo 
snad dokonce koupil?
Včera jsem ji přinesl řezanou kytici. 
Manželce dám kytku rád, nejen, když 
něco provedu. Kupuji z jara nebo k 
narozeninám, když mi na zahradě nic 
nekvete.
Jak velkou plochu musíte pro Vaše jiři-
ny v rozsahu 300 druhů a pro šlechtění 
každoročně připravovat?
Intenzivně 12 arů plochy pro jiřiny.
To se pak z koníčka stává docela těžká 
práce, ne. Neměl jste někdy chuť si 
pěstovat jen „pár“ jiřin na předzahrád-
ce u domu?
Ne, nikdy mě nenapadlo pěstovat jen pár 
kytek u domku. Opravdu ne.
Kam ukládáte hlízy, to musí být pěkná 
hromada. Vlastně jak je ukládáte?

Hlízy ukládám do běžného sklepa, kde je 
stálá teplota asi 4 až 5 stupňů nad nulou, 
nesmí tam mrznout. Používám běžné 
plastové přepravky, hlízy mám roztřídě-
né podle odrůd. 
Kde všude jste vystavoval? Kde nejdále?
Vystavuji u nás, v Německu, Francii, 
Japonsku nebo v Kanadě. V Dortmundu 
na „Bundesgarden show“ jsem vyhrál 
zlatou medaili za řezané jiřiny.
Jak jsou oceňováni pěstitelé jiřin? Do-
stávají diplom nebo medaili? A které z 
nich si ceníte nejvíce?
Jak už jsem řekl, pěstitelé dostávají me-
daile. Zpravidla průměr 10 cm se symbo-
lem výstavy a datem, pak je tam uvedeno 
jméno pěstitele a odkud na výstavu při-
jel. Každého ocenění si vážím, je jedno, 
zda je to zlatá medaile z Německa nebo 
pochvala návštěvníka na výstavě ve Tvr-
zi Lnáře.
A ta poslední cena z mezinárodní výsta-
vy jiřin, která se konala letos začátkem 
září v Pardubicích?
To jsem získal zlatou medaili za jiřinu s 
největším květem, průměr 30 cm.
Takový květ něco váží, To se jiřiny ne-
zlomí?
Nezlomí, protože při pěstování si vybí-
rám ty správné odrůdy. Při pěstování se k 
tomu musíte dobrat. Jiřiny nijak nevyva-
zuji ani nepodpírám.
Příprava na výstavu doma a příprava 
na výstavu 100 km daleko se jistě liší. 
A co když vystavujete v zahraničí? To 
není „jen“ zabalit pár jiřin a kartáček 
na zuby. Co všechno vystavování jiřin v 
cizině obnáší?
Opravdu se příprava neliší, používám 
na přepravu speciální přepravky, žádné 
kbelíky. Jen do zahraničí musím vyřídit 
úřad“ – např. povolení rostlinolékařské 

správy. Ale jinak se nerozlišuje, zda vezu 
jiřiny z domova do Tvrze Lnáře nebo je 
posílám do Japonska.
Prozradíte čtenářům něco ze svého sou-
kromí? Třeba jaké máte rád jídlo?
Mám rád vše kromě fazolí a hrachu
Máte raději pivo nebo víno?
Jednoznačně pivo.
Upřednostníte rock nebo operetku?
Samozřejmě rock. Musím ještě dodat, že 
máme s manželkou rádi country.
Šel byste do kina na fantasy nebo na 
komedii?
Do kina bych šel na komedii.
Kam byste rád pozval svoji manželku na 
dovolenou?
Nejspíš do Holandska. A tím bych udělal 
radost i sobě.
Mohu si u Vás koupit jiřiny? Kde a 
kdy?
Prodáváme na přelomu dubna a května 
ve Lnářích.

Děkuji za rozhovor.
Radka Vokrojová

„Jiřinkový král“ se jmenuje Svatopluk Masopust, žije ve Lnářích. Koncem srpna měl výstavu svých 
jiřin ve Tvrzi Lnáře. Byla jsem okouzlena. Věřím, že všichni návštěvníci. Vždyť pro radost jsme 
se šli na výstavu jiřin podívat. Pro radost se pěstují všechny květiny. A tak jsem na výstavě pana 
Masopusta trochu potrápila dotazy nejen na jiřinky. 

Velkokvěté jiřiny patří k chloubě 
pana Masopusta, foto Lukáš Vokroj.

„Jiřinkový král“ představuje návštěvníkům své jiřiny, foto Radka Vokrojová
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Starostové a zastupitelé obcí z Posázaví navštívili Tvrz Lnáře 

Umíme si pomáhat

Vážení členové Svazku obcí Blatenska,
děkujeme Vám za vlídné přijetí u Vás na Blatensku, které 
jsme navštívili na základě projektu s názvem „Pro zkušenosti 
za sousedy na jih“ ve dnech 3. - 5. 9. 2010. Zástupci deseti 
členských obcí mikroregionu Malé Posázaví se seznámili s 
úspěšnými projekty realizovanými pomocí různých dotačních 
titulů ve Lnářích, Blatné a Myšticích. Nezapomenutelná pro 
nás zůstane i návštěva sklářské dílny pana Václava Vlasáka v 
Bělčicích.  Dostalo se nám vlídného přijetí s velmi zajímavým 

a inspirativním výkladem 
o investičních akcích svazku 
obcí Blatenska. Výstava 
v Blatné je pro všechny velkou 
inspirací.
Přejeme Vám další úspěšné projekty, které přispějí k rozvoji 
Vašeho regionu.
 S pozdravem Ing. Kateřina Chobotová,
 manažerka pro mikroregion Malé Posázaví

Na zkušenou za sousedy na jih. Tak se jmenoval projekt 
a poznávání Blatenska, který realizovala MAS Posázaví 
o.p.s., skupina zastupitelů z Posázaví na nádvoří lnářského 
zámku, foto Radka Vokrojová. 

Starostové a zastupitelé obcí z Posázaví navštívili Tvrz 
Lnáře. Úspěšné projekty jim představila paní Stanislava 
Mašková, starostka obce. Foto Radka Vokrojová.

Titulek evokuje název filmu, že si musíme pomáhat.
Nejen že musíme, my to umíme. O pomoci 
některých Blatenňáků po červencových povodních 
na Liberecku a Ústecku jsme si povídali s panem 
Václavem Macháčkem.

Představte se našim čtenářům:
Jmenuji se Václav Macháček, je mi 26 let, narodil jsem se 
v Plzni, bydlím v Blatné již více než 6 let a před tím jsem 
bydlel v Bezdědovicích, zaměstnán jsem u Technických 
služeb města Blatná.

Kdy jste se rozhodl, že pojede na sever Čech pomáhat po 
červencových povodních? Z Blatenska jste jel sám? 
Ne, jel jsem s Antonínem Růžičkou, taky pracuje na 
technických službách. Jeli jsme pomáhat hned v té první 
vlně. Povodně 2002 na Blatensku jsem zažil. Pomoc po-
stiženým obcím byla zprostředkována přes internet a naše 
technické služby. Na severu Čech jsem byl od pátku před 
blatenskou poutí a vracel jsem se ve středu. Tonda Růžič-
ka tam zůstával. Místo mně tam jel Zdeněk Hajníků.

Kde konkrétně jste byli?
Byli jsme přímo v Raspenavě, pomáhali jsme podle po-
žadavků krizového štábu různě, jak obci, tak i některým 
rodinám. Jeli jsme s náklaďákem z technických služeb 
s kontejnerem, kde jsme vezli kolečka, lopaty, škrabky, 
vědra a další potřebný materiál na úklid.

Bydleli jsme ve sportovním areálu v ubytovně, která ne-
byla zasažena povodní. Stravu nám zajišťovali vojáci. Do 
práce jsme chodili ráno kolem šesté, pauza na oběd a pak 
jsme pomáhali až do večera do setmění. Šlo o čas.

Váš osobní pocit, když jste viděl, co voda napáchala. 
První dojem – no to bylo šilený. Když vidíte, jak to vypa-
dá, kde všude byla voda – hrůza.

Vyvolalo to u Vás negativní vzpomínky na rok 2002 na 
Blatensku?
Povodně na severu byly hodně ve svém důsledku podobné 
tomu, co si Blatensko zažilo v roce 2002. 

Prozradíte nám více podrobností nebo příběh lidí, u kte-
rých jste pomáhali? 
Lidi byli, rádi, že pomáháme, povídali si s námi. Ale že 
by někdo s námi rozebíral své pocity, to ne. Na to tam byli 
právě psychologové a odborníci. 

Je solidarita lidí stále stejně silná jako si ji pamatuje z 
roku 2002?
Myslím si, že solidarita je pořád stejně silná, lidé si v těž-
kých chvílích pomáhají. 

Jak hodnotíte s odstupem času činnost obcí při přírodní 
pohromě letos na severu Čech?
Všichni dělali maximum. Tak jako před lety tady. 
 Děkujeme za rozhovor.
 Děkujeme, že jste nezůstali lhostejní a jeli pomoci .
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Vernisáž výstavy „Všechno lítá, co peří má!“  

Vernisáž výstavy „Všechno lítá, co 
peří má!“ proběhla v úterý 24.8.2010 
a již tradičně v přízemí budovy muzea 
a knihovny. Foto Lukáš Vokroj.

Součástí výstavy byla expozice loutek 
(řezbář pan Zdeněk Lávička) a také 
promítání (připravil RNDr. Petr Pavlík a 
ZO ČSOP Blatná). Foto Lukáš Vokroj.

Návštěva z Makova, sova sněžná. 
Foto Lukáš Vokroj.

RNDr. Karel Pecl, odborný garant  a spoluautor scénáře 
výstavy „Všechno lítá, co peří má!“ v rozhovoru s Petrem 
Loudou, čekanickým ornitologem. Foto Lukáš Vokroj.

Součástí výstav o přírodě Blatenska je zábavné kreslení.
Foto Lukáš Vokroj.

RNDr. Petr Bürger, předseda Jihočeského klubu ornitologů, 
a RNDr. Petr Pavlík, autor převážné většiny vystavovaných 
fotografií ptáků. Foto Lukáš Vokroj.

Exponáty byly zapůjčeny ze sbírek Národního zemědělského 
muzea Ohrada. Foto Lukáš Vokroj.
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Komunitní plánování sociálních 
služeb Svazku obcí Blatenska
registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00006
Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního 
rozpočtu ČR.
1. veřejné setkání k projektu
Komunitní plánování sociálních služeb 
Svazku obcí Blatenska 
se uskuteční 20. října v 15 hodin na MěÚ Blatná
(velká zasedací místnost na radnici)    
Program: 
1.  Uvítání
2.  Význam a cíl komunitního plánování sociálních služeb 
3.  Informace o komunitním plánování na území Svazku obcí 
Blatenska 
4.  Představení sociálních služeb na Blatensku
5.  Možnosti aktivního zapojení veřejnosti do plánování sociál-
ních služeb 
6.  Diskuse
Zve Vás Svazek obcí Blatenska a Centrum pro komunitní 
práci jižní Čechy. Občerstvení zajištěno.

Den otevřených dveří ve Vacově
V úterý 7. 9. 2010 jsem se spolu s pracovníky MěÚ Blatná a 
Technických služeb Blatná vydala jako zástupkyně Svazku obcí 
Blatenska do Vacova, kde sídlí „Odborný podnik na zpracování 
vyřazených elektrozařízení a elektroodpadu“  OTAVA  electro-
nics a.s..  Technické služby Blatná s touto firmou spolupracují
a dodávají jí vybraný elektroodpad. Elektroodpad se tím pádem 
zpracovává v regionu, doprava nezatěžuje příliš životní prostře-
dí a podporou regionální firmy se podporuje i zaměstnanost v
regionu. Technické služby Blatná sváží elektroodpad i z někte-
rých spádových obcí Blatné, ale bylo by dobré, aby těch obcí 
bylo mnohem víc.

 

v.t.

ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
Jezdecké závody
Jezdecký klub Březnice ve spolupráci s Obecním úřadem v 
Bělčicích pořádal dne 3. června v Bělčicích již desátý ročník 
jezdeckých závodů, který byl zároveň součástí seriálu CA OLI-
VER TOUR 2010. Večer se uskutečnilo tradiční Posezení pod 
lipami, hostem večera byl tentokráte Karel Kahovec. K tanci a 
poslechu hrála kapela Sebranka. Na fotografii pana Josefa Tref-
ného, je tradiční realizační tým jezdeckých závodů : starosta 
Bělčic pan Josef Zeman, ředitel ZŠ Mgr. Antonín Holub, roz-
hodčí MUDr. Milan Janáček, stavitel parkuru Z. Novotný a Ve-
ronika Novotná na Alexovi, vítězka nejvyšší soutěže a průběžná 
vedoucí jezdkyně seriálu CA OLIVER TOUR. Na snímek patří 
ještě všichni sponzoři, bez kterých bychom jezdecké závody jen 
stěží uspořádali. Děkujeme. ZN

Dětský den v Bělčicích 
V neděli, dne 30.května, pořádal TJ Sokol Bělčice za finanční
pomoci OÚ Bělčice a sponzorů Dětský den na sportovním hřišti 
u bytovek. Krásné odpoledne zahájily Bělčické mažoretky pod 
vedením Aleny Janotové. Dále nám svoje umění v historickém 
japonském šermu ukázala skupina Gorin. Členové této skupiny 

se prezentují pod Sokolem Bělčice hlavně na akcích japonských 
firem. Hodinový program s nimi natáčela i japonská televize.
Děkujeme za předvedenou akci.
Před další zábavou jsme bohužel museli upozornit na nešvary 
„pejskařů“ a požádali jsme spoluobčany, aby venčili své psy jin-
de než na dětském hřišti. Podobně jsme vyzvali „návštěvníky“, 
kteří si na hřiště nejdou hrát, ale ničit.
Poté už se děti rozeběhly ke stanovištím, kde plnily úkoly. 
Skákaly přes švihadlo, podbíhaly a přeskakovaly dlouhé lano, 
chodily na chůdách. Zdobily perníčky, které upekly kuchařky 
ze školní kuchyně. Přebíraly jako Popelka hrách, kukuřici, rýži 
a fazole. Házely do kruhů malé míčky. Přenášely ma pingpon-
kových pálkách míčky. Paní knihovnice připravila pro děti vě-
domostní testíky a doplňovačky a děti luštily. Všechny dětičky 
dostaly za splněné úkoly odměny.
Podařené odpoledne završili ukázkou free-stylu na kolech Da-
vid Staněk se svými kamarády DIRT JUMP EXIBICE. Předvá-
děli nám svoje umění na speciálních kolech na rampě. Na konec 
ukázali i salta. Všem ještě jednou děkujeme. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem ochotným maminkám, 
které pomáhaly při zorganizování této akce.

 

H.N.

GORIN
Rozhovor se členy skupiny Gorin – historické japonské bojové 
umění. Členové skupiny Silvestr Prajer a František Švehla 
jsou členy TJ Sokol Bělčice. Japonská televize odvysílala ho-
dinový pořad o Gorinu v Japonsku.
Jak vlastně vznikl název skupiny GORIN? Co bylo inspirací 
pro tuto volbu?
Myslím, že příznivcům bojových umění netřeba představovat 
knihu od Miyamota Musashi Go Rin No Sho. V době, kdy jsme 
fungovali asi dva měsíce, mě napadlo, že by bylo dobré se nějak 
jmenovat. Musashi mě fascinoval jako válečník, ale zároveň mě 
oslovovaly myšlenky, které v knize sepsal. Nejsem žádný filo-
zof a tak jsem se řídil svým instinktem. GORIN vystihovalo to, 
co jsem tehdy cítil.
A co logo? V Japonsku má symbolika velký význam. Jak 
vzniklo logo GORIN a má nějaké vysvětlení?
I logo jsem vymyslel sám a souvisí jak s názvem skupiny, tak se 
zmíněnou Knihou pěti kruhů. Kruhy symbolizují pět elementů: 
Země, voda, vítr, oheň a prázdnota.

Přítomni byli i starostové jiných obcí a měst.
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Inspirovalo mě však také pět ctností 
samuraje: 
Jin - dobro, soucit, shovívavost 
Gi  - čest a spravedlnost
Rei - zdvořilost, etiketa, úcta
Chi - moudrost, vědomosti
Shin – upřímnost, důvěryhodnost
Kruhy jsou vzájemně propojené jako 
v našem životě. Všechno je v kruzích, 
začínáme a končíme na začátku. Těchto 
pět kruhů je vzájemně propojeno do tva-
ru květiny.
Můžete čtenářům nastínit, čím se za-
býváte? Jsou prioritou bojová umění, 
nebo výroba zbrojí? Co bylo dříve? 
Řeknu to prostě. Oslovuje nás pojetí boje 
samurajů ve zbrojích, nikoli současné 
sportovní pojetí. Pokud se chceme po-
měřovat v boji, nebo dělat ukázky, po-
třebujeme zbroje. Ty však musí být šité 
na míru a tak jsme neměli jinou volbu, 
než se pokusit je vyrábět. Jsou to dvě 
cesty, které nelze oddělovat. Samozřejmě 
jsem začal cvičením. Od svých 13 let 
jsem vystřídal judo, karate, něco málo 
jsem pochytil z aikidó a postupem času 
převládl zájem o japonský meč a způso-
by jeho použití. Kendó a iaidó bylo pro 
další rozvoj nezbytností. 
Dostat se k výuce bojových umění neby-
lo po revoluci již příliš složité, ale jak to 
bylo se zbrojemi?
K výrobě zbrojí jsem se dostal krátce 
poté, co jsem začal s několika členy sku-
piny Gorin předvádět ukázky soubojů 
„japonského historického šermu“. Lidem 
se líbily, přestože jsme neměli zbroje.
Již někdy v letech 1992 – 93 jsem jezdil 
na zámek Liběchov a snažil se studovat 
samurajské zbraně. Spíš jsem je pouze 
okukoval. Byla zde vystavena i samu-
rajská zbroj. Protože jsem průvodkyním 
kladl příliš mnoho otázek, na které mi 
dost často nedokázaly uspokojivě odpo-
vědět, byl jsem odkázán na paní řiditel-
ku. Ta, k mé radosti měla pochopení pro 
moje nadšení japonskou kulturou. Asi 
po dvou letech ježdění na zámek jsme se 
domluvili na ukázkách našich vystoupení 
pro několik zájezdů zahraničních turistů. 
Jako protihodnotu jsme chtěli mít mož-
nost, jak se říká „osahat si meče a zbroj“. 
Byl to pro mě obrovský zážitek. A tehdy 
se zrodil můj nápad. Pokusit se vyrobit 
zbroj samurajů. Od myšlenky k realizaci 
však uplynulo hezkých pár let. Dílo se 
„podařilo“ někdy v roce 2000.
Jaké zbroje vyrábíte? Z jakého období?
Jak již zmínil Fanfa, zbroje, které jsme 
doposud zhotovili, jsou z období válčí-
cích knížectví, kdy byl ukončen jejich 
vývoj, co se maximální funkčnosti, po-
hyblivosti a určité strohosti týče. Zbroje 
z tohoto období vyrábíme i proto, že vy-
hovují stylu našich ukázek. Jsou to pře-
devším účelové, esteticky zdobené spíše 
pro samuraje vyššího ranku. K jejich 
zhotovení používáme jak ocelové plechy, 
tak surovou kůži, která je silně lakovaná. 
Snažíme se maximálně držet tradičních 
způsobů výroby, pokud se nám ovšem 
podaří získat ty správné informace. 
Do jaké míry jsou vaše zbroje funkční? 

Děláte zbroje pro dekoraci, nebo i na 
praktické použití? 
Funkčnost našich zbrojí je priorita číslo 
jedna. Nikdy nás ani nenapadlo dělat je 
jako dekorační doplňky. Vše funguje tak 
jak má a chrání tak jak má. Dá se říci, 
že Evropané vnímali hodnotu lidského 
života jinak než samurajové. Mnohem 
více lpěli na zachování svého života, 
zatímco samuraj ve smrti v bitvě viděl 
ten nejdůstojnější projev své oddanosti 
pánovi. Zatímco rytíř se opancéřoval až 
do nepoužitelna, jen aby byl chráněn, 
samuraj dával přednost pohyblivosti, na 
úkor vlastní ochrany. Jeho prioritou bylo 
porazit co nejvíce nepřátel svého pána a 
až potom to ostatní. Přestože se říká, že 
samurajská zbroj byla nejlepší na světě, 
myslím si, že úspěch v boji nezávisel na 
zbroji, ale zejména na neuvěřitelné odva-
ze a odhodlání samurajů, které z ní dělá 
legendu.
Můžete nám vyjmenovat hlavní části 
japonské zbroje?
Budu se držet popisu zbrojí, které vyrá-
bíme. A začnu od hlavy, kterou chránila 
přilbice – kabuto. Kabuto (helma) byla 
vždy velice kvalitní a mohla vážit i sedm 
kilogramů..Typické pro kabuto byla jaká-
si žaluzie z posuvných lamel, která chrá-
nila krk nazývající se shikoro. Maedate 
pak byla ozdoba, nezřídka velice honos-
ná, umístěná na čelní části přilby. 
Samostatnou součástí chránící hlavu byl 
chránič obličeje – menpó. Menpó obli-
čejová maska chránila obličej od nosu 
ke krku. Obličejová maska měla chránit 
před útoky kopím, šípy a mečem. Podle 
nám doposud dostupných informací byla 
pouze ocelová. Další funkcí menpó byl 
psychologický efekt. Mnohdy děsivý vý-
raz či barva tváře, měla poděsit nepřítele. 
Dó - chránič trupu, sehrával poměrně 
významnou roli, protože sloužil jako 
základ, pro upevnění dalších částí zbroje, 
jako například kote nebo sode.
Spodní, volně zavěšené a jaksi plandající 
pláty, které byly součástí chrániče trupu 
se nazývají kusazuri. Obdobou tohoto 
chrániče je v kendó používané tare.
Kote bychom mohli nazvat chráničem 
paže. Na tyto rukávy byly našity kovo-
vé lamely a kroužkování. Hřbet ruky a 
prsty pak chránilo tekkó. Paži od loktu 
výš bylo chráněno sode. Sode - chránič 
ramen a vrchní části paží, nám částečně 
připomene štít Haidate jsou chrániče 
stehen. Chránily však pouze přední a 
boční šást stehen bojovníka. Suneate je 
poslední z částí zbroje. Jedná se o ochra-
nu holení a lýtek. Jak jinak než z přední 
a boční části. 

Byli jste již v Japonsku?
Chápu, že to může působit divně, ale 
v Japonsku jsem ještě nebyl. Jednou 
bychom se chtěli v našich zbrojích zú-
častnit nějakých tradičních japonských 
slavností. Jen mám obavu, abychom za 
nadváhu, nezaplatili v letedle víc, než za 
celý pobyt. 

Kde tedy v současné době čerpáte infor-
mace týkající se výroby zbrojí?
Zprvu to bylo docela dobrodružství. 

Díky Milanovi Steckerovi jsme se do-
stali k Viktorovi Chromcovi (Hasuhana). 
Jemu vděčíme za možnost studovat 
dostupnou sbírku zbrojí na zámku Li-
běchov. Informace čerpáme z několika 
zdrojů. Jeden směr informací se týká 
ukázek boje ve zbrojích. Zde se v rámci 
svých možností zdokonalujeme u Vladi-
míra Hotovce a Vojtěcha Štrejna. Nejsou 
to však pouze pohybové dovednosti a 
techniky iaidó či kendó, ale též jejich 
znalost japonské kultury i názory, kte-
rých si velice vážíme. Druhým směrem, 
jsou informace týkající se výroby zbrojí.
Jaké zbraně při ukázkách používáte?
Používáme všechny hlavní a nejpouží-
vanější zbraně z období Sengoku-jidai. 
První zbraní, kterou bych zmínil, je jari. 
Kvalita kopí se velmi lišila. Od seříz-
nutého bambusu, prostých hoko kopí až 
po špičkové zbraně, které byli detailně 
propracovány. Další dřevcovou zbraní, 
kterou jsme zařadili do repertoáru uká-
zek, je naginata. Zbraň která spojovala 
výhody bodného účinku kopí a sečné 
síly meče. Účinná zbraň oblíbená i 
samurajskými ženami. Další zbraň je 
samozřejmě meč tači. Největším, nebo 
chcete-li nejviditelnějším rozdílem mezi 
jím a katanou byl ve způsobu jeho no-
šení. Zatímco katana se nosila zastrčena 
za pásem obi ostřím vzhůru, tači bylo 
zavěšeno po boku na dvou úchytech 
ostřím dolů. Z toho vyplývala rozdílnost 
technik a jiné odlišnosti. Dále při ukáz-
kách používáme krátký meč wakizaši. 
Dýku tanto pak zařazujeme při ukázce 
odebírání trofejí. Což nebylo nic jiného 
než odříznutí hlavy poraženému soupeři. 
Samotný akt, byť se zdá dost morbidní, 
měl svá jasně daná pravidla a hlava bez 
přesně určených stop řezů nebyla uznána 
jako trofej. Další zbaní je nagamaki (seč-
ná zbraň s extrémně dlouhou rukojetí). 
Rád bych podotkl, že veškeré zbraně 
jsou věrnými a plně funkčními kopiemi 
originálů z daného období. Jsou dílem 
našeho osobního zbrojíře pana Milana 
Steckera, kterému bych touto formou rád 
poděkoval za preciznost.
Vycházíte při ukázkách z technik nějaké 
konkrétní školy?
Tento problém jsme řešili přímo s japon-
ským učitelem. Sdělil nám, že bychom se 
mohli dostat do problémů, kdybychom 
předváděli ukázky nějaké konkrétní školy 
bez jejího požehnání. 
Samozřejmostí je neustálé zdokonalování 
se v základních technikách ovládání jed-
notlivých zbraní. Tyto základní principy a 
pohyby jsou z technického pohledu auten-
tické, nicméně příběh jednotlivých soubojů 
a choreografie je naše dílo. Zaměřujeme se
hlavně na to, aby boj měl logický spád a 
střet byl věrohodný. 
Priorita japonské zbroje?
Každá zbroj dobře plnila svou funkci na 
svém území a byla koncipována tak, aby 
vyhovovala nárokům jejich uživatelů a 
způsobu boje který používaly. Prioritou ja-
ponské zbroje bylo, aby samurajovi umož-
ňoval pohyb a tudíž schopnost bojovat. 
Samurajové nepoužívali štíty. Jak by také 
mohli, když drželi meč oběma rukama. 
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Jak na vás reagují přímo Japonci? Setkali jste se již při svých 
vystoupení s obecenstvem ze země vycházejícího slunce?
F.Švehla
S Japonci se při svých vystoupeních setkáváme poměrně čas-
to. Je to dáno i tím, že se objevujeme na různých prezentacích 
japonských firem. Japonci sami jsou většinou velmi zaskočeni.
Nečekají, že tak daleko od Japonska se může najednou ve dve-
řích proti nim objevit samuraj v plné zbroji. Obrovské uznání, 
dětinská radost. A protože jsme o hlavu až dvě vyšší, tak o to 
větší je obdiv
Slovo na závěr. Co říci závěrem. 
Snad jen to, že to, co jste právě dočetli, je pouhou kapkou v 
moři informací, týkajících se této oblasti japonské kultury. Pro-
kousat se oblastí výroby zbrojí, znamená proniknout detailně do 
historického vývoje samurajů. Je to totéž jako praktikovat a sna-
žit se pochopit kendó či jiný styl bojových umění. Je to stejné, 
jako když se čeští nadšenci snaží vyrobit japonský meč. 
Inu, František a Silvestr, Gorin, ale též řada jim podobných, 
mají před sebou dlouhou cestu. Není to krásné? Vždyť se nám 
tak nabízí možnost setkat se znovu.
Takže hodně zdaru.

Volby v Bělčicích
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem zastupi-
telstva obce Bělčice a především jménem Sdružení nezávislých 
kandidátů shromážděných okolo starosty pana Josefa Zemana, 
poděkoval za důvěru, kterou jsme od Vás v minulých volbách 
dostali. Hlavní akcí volebního období bylo dokončení rekon-
strukce náměstí a správa věcí veřejných. Názor na to, jak se to 
povedlo, už záleží na Vás. Do konce našeho mandátu bude ještě 
započata rekonstrukce historické kašny a instalace moderního 
bezdrátového obecního rozhlasu, splňující všechny požadavky 
pro přístup IZS. Na pořízení tohoto zařízení přispěl podnik Če-
pro a.s. částkou 100 000Kč. Děkujeme.Obecní pokladnu předá-
váme bez dluhů. 15 a 16. října Vám přeji šťastnou volbu. Z.N. 

BEZDĚDOVICE
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v polovině října končí čtyřleté volební období současného za-
stupitelstva obce Bezdědovice. Je na Vás, občanech, aby jste 
sami posoudili, co všechno bylo v tomto čtyřletém období v 
obci vylepšeno, vybudováno a zkvalitněno. Věřím, že zájem 
podílet se na jejím životě a rozvoji bude dále pozitivní, i když 
někteří z nás už nebudou členy zastupitelstva.
Současně využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří 
jakoukoliv formou a mírou přispěli ve volebním období 2006 
– 2010 ke zvelebení naší obce a obohacení jejího kulturního 
i duchovního života. Miluše Kubátová

Co nového v Bezdědovicích, 
Dobšicích a Paštikách
Čerpání dotací k 15.9.2010

Dotace z programu Výše dotace Vlastní podíl obce Náklad celkem 
„Oprava kapliček v Bezdědovicích a Dobšicích“ – z 
Programu obnovy venkova 2010 Jihočeského kraje 169 000,00 119 916,00     288 916,00

Příspěvek na výkon státní správy 84 300,00    84 300,00

Studie proveditelnosti – obecní vodovody a kanali-
zace na území obcí SOB z dotace Jihočeského kraje 
prostřednictvím Svazku obcí Blatenska

14 028 ,00 6 012,00 20 040,00

Volby do parlamentu 20 000,00 20 000,00

Celkem 287 328,00 125 928,00 413 256,00

Investice k 15.9.2010:
• Výroba vlajky obce - 14 470,00 Kč
• Výroba vlajky SDHO - 29 995,00 Kč
• Zatrubnění vodoteče v Bezdědovicích - 280 704,00 Kč
• Prodloužení kanalizace v Bezdědovicích - 77 902,80 Kč
• Ošetření stromů /4 ks lip/ - 21 900,00 (Paštiky - hřbitov), 
6100,00 (Dobšice);  Celkem 28 000,00 Kč
• Územní plán /zadání/ - 39 600,00Kč
• Zakoupení software KEO-X Evidence obyvatel - 13 920,00 Kč
 Miluše Kubátová
Činnost SDH Bezdědovice
Letošní léto bylo pro náš sbor ve znamení soutěží v požárním 
sportu. Naše tři družstva – Muži A, Muži B a Ženy se zúčastnili 
soutěží v Blatné Chlumu a v Lažánkách. V Lažánkách jsme 
dosáhli nejlepších celkových výsledků: Muži A – 3. místo, Muži 
B – 1. místo, Ženy – 1. místo.
Ovšem nesmím zapomenout na skvělý výsledek družstva Muži 
B v Chlumu, kde také obsadili příčku nejvyšší.
Dalších soutěží v Chobotě, Bělčicích, Záhrobí, Hornosíně, Za-
lužanech, Myšticích, Česticích, Řepici a Záhorčicích se zúčast-
ňovalo už jen družstvo Muži B.
Jako tečku za soutěžní sezónou pořádá SDH Bezdědovice dne 
24. září na hřišti „U jam“ tréninkové odpoledne v požárním 
sportu.
Každoročně i tento rok pořádá náš sbor druhou neděli v říjnu tj. 
10. října tradiční jihočeské posvícení. Už od odpoledne začnou 
chodit muzikanti se zástupci SDH ve slavnostních uniformách 
po obci. Muzikanti zahrají u každého domu písničku na přání a 
občané jim za odměnu dají hnětýnku nebo nabídnou občerstve-
ní. Kolem šesté hodiny se končí v Obecním hostinci, kde ještě 
muzikanti zahrají několik písniček.
Přijďte se podívat, poslechnout nebo zazpívat svou oblíbenou 
písničku nebo jen podpořit dlouholetou tradici.
Za SDH Bezdědovice Anna Staňková

Připravované kulturní a sportovní 
akce - je na co se těšit ! 
• V sobotu 9.10. od 20.00 hodin se koná tradiční posvícenská 
taneční zábava, k tanci a poslech hraje Petr Čejka Band z Bene-
šova, všechny srdečně zvou pořadatelé.
• V pondělí 16.11. od 20.00 hodin se pořádá taneční zábava 
DoDo Doležal, všichni jsou srdečně zváni. Šíp J. ml.

Sportovní akce
• V sobotu 9.10. proběhne Posvícenský turnaj v nohejbalu trojic 
od 9.00 hodin na sportovním hřišti v Bezdědovicích. Všichni 
sportovci jsou srdečně zváni.

Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz
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BLATNÁ
Oprava a vybavení budovy Mateřské 
školy Blatná, Vrchlického 
V průběhu července a srpna 
letošního roku došlo k re-
alizaci projektu „Oprava a 
vybavení budovy Mateřské 
školy Blatná, Vrchlického“. 
Díky realizaci tohoto pro-
jektu došlo k opravě podlah 
v chodbě a gymnastickém 
sálku v suterénu budovy, k výměně dveří a zejména k vyba-
vení gymnastického sálku potřebným tělocvičným zařízením 
a herními prvky. Sálek bude celoročně bez ohledu na počasí 
sloužit dětem ke zkvalitnění jejich pohybových schopností, a 
tím i ke zlepšení jejich zdraví. Pořádáním nácviku tanečních a 
divadelních vystoupení v nově vybaveném gymnastickém sálku 
budou u dětí rozvíjeny jejich estetické a kreativní schopnosti 
a umělecké předpoklady. Tento projekt je spolufinancován z
Grantového programu Jihočeského kraje „Opravy a rekonstruk-
ce mateřských škol“. Díky podpoře Jihočeského kraje tak došlo 
k podstatnému zlepšení občanské vybavenosti na úseku školství 
a výchovy mládeže, které se výrazným způsobem projeví ve 
zkvalitnění výuky dětí v mateřské škole.
V Blatné dne 30.8.2010
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Blatenští ochránci přírody zvou
Blatenští ochrán-
ci přírody ze ZO 
ČSOP Blatná zvou 
všechny zájemce na 
veřejnou členskou 
schůzi s promítáním 
pro veřejnost o pří-
rodě Blatenska a 
zejména výjezdech 
za přírodou Dunaj-
ské delty (Rumun-
sko) a maďarské 
Hortobagy pusty. 
Projekce se bude 
konat v sále v suterénu Střední odborné školy Blatná V Jezár-
kách 745 v sobotu 4. prosince 2010 od 16:00. V rámci besedy 
bude řeč (doprovázená fotografiemi) i o letošním hnízdění poš-
tolek sledovaném na Internetu v přímém přenosu a o ostatních 
akcích ZO ČSOP pro veřejnost (Vítání ptactva, účast na výstavě 
Všechno lítá co peří má atd.) včetně vycházky Festival ptactva, 
která se koná v sobotu 2.října 2010 od 9:00 v okolí Tchořovic 
(sraz u vlakové zastávky).  Petr Pavlík

Střední odborná škola Blatná zve na 
dny otevřených dveří
Střední odborná škola Blatná, V Jezárkách 
745, zve všechny zájemce o studium na 
dny otevřených dveří, které budou v sobo-
tu 23.10.2010 (od 8:00 do 12:00), v úterý 
17.11.2010 (celý den do 16:00) a ve čtvrtek 
3.2.2010 (celý den do 16:00). Po telefonické či 
mailové domluvě je možná prohlídka školy i v 
jiné všední dny.
Pro příští školní rok 2011/12 se bude přijímat 
do tří tříd tří čtyřletých maturitních oborů. Jedná se o obory: 26-
41-M/01 Elektrotechnika – ŠVP Elektronické počítače, 63-41-
-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Obchodní akademie, 18-20-
-M/01 Informační technologie – ŠVP Informatika v ekonomice. 
Do každého oboru lze přijmout 30 žáků, přijímací testy se konat 
nebudou, uchazeči budou přijímáni na základě dvou posledních 
průměrů z klasifikace v ZŠ.
Bližší informace v SOŠ Blatná na adrese:  www.blek.cz 
e-mail: skola@blek.cz

Mateřské centrum Kapřík
Pravidelný program
dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30, od  9:00  Výtvarná dílnička 
pro děti
ÚT: 8:30 - 11:30 cvičení, říkadla a hry pro děti 
do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30, program 9:00 – 11:00 
(Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 volná herna bez programu
odpoledne – od října
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky (od 5.10.)
ST:  15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let)
PÁ:   16:00-17:00 – Cvičení pro těhotné (od 1.10.)
Angličtina s Kapříkem pro začátečníky i pro mírně pokročilé 
(pro dospělé a mládež) – termín bude domluven na 1. schůzce 
7.10. – od 16.00 hod.Tvořivá dílna maminek – vždy 1 x za 14 
dnů, termín bude upřesněn.
Více na www.mckaprik.estranky.cz

Proměna MC – „Modernizace Kapříka“
Mateřské centrum získalo 
dotaci z Programu rozvoje 
venkova, mohli jsme tedy 
nechat vyrobit do centra kan-
celářskou sestavu „na míru“, 
jejíž součástí je kuchyňský 
koutek, dále je do ní  za-
komponována multifunkční 
tiskárna a přenosný CD pře-
hrávač. Pro zkvalitnění úkli-
du byl zakoupen přenosný 
aku-vysavač. Ze získaných 
finančních prostředků byl
pořízen také notebook. Od 
firmy Konet máme přislíbe-
ný internet. Doufáme tedy, 
že naše mateřské centrum 
bude lépe sloužit dětem i 
maminkám. Naším snem je pořídit pro děti ještě nový přebalo-
vací kout a nové boxy na hračky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli 
s přípravou i realizací „Modernizace Kapříka“ , zvláště pak 
„Spolku tří“ za hodnotný finanční dar.

SOU BLATNÁ - „NA JEDNÉ LODI“ 
Stalo se již dobrou tradicí, že 
pro žáky prvních ročníků Střed-
ního odborného učiliště Blatná 
začíná nový školní rok adaptač-
ním kurzem. Letošní třídenní 
kurz byl již čtvrtý v pořadí. 
Žáci tříletých oborů vzdělání 
mechanik opravář motorových 
vozidel, opravář zemědělských 
strojů, elektrikář a autoelektri-
kář absolvovali v době od 6. 
do 10. září 2010 dva kurzy v 
překrásných místech Šumavy. 
Tentokrát na Zadově v chatě Mládí. 
Dle zpracovaného Minimálního preventivního programu SOU 
Blatná se adaptační kurz v rámci programů specifické primární
prevence společensky nežádoucích jevů zabývá kromě jiného 
zneužíváním návykových látek či jiných negativních jevů mezi 
žáky a to formou vyvolaných prožitků a zážitků u žáků. Cílem 
kurzu je u žáků sestavit nepatologický žebříček životních hod-
not žáků, zlepšit své komunikační dovednosti ve třídě, být sami 
sebou, stát se osobností, spolupracovat s druhými spolužáky, 
poznat kolektiv třídy, umět zvládat problémy a řešit konflikty
nedestruktivním způsobem, vytvářet pozitivní sociální klima ve 
třídách, na školách, rodinách a další aktivity.
S realizací adaptačního kurzu pomáhalo SOU Blatná o.s. Pre-
vent Strakonice, které má s pořádáním podobných kurzů bohaté, 

 Skokan zelený, foto Petr Pavlík
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letité zkušenosti. Ten letošní kurz nesl název „Na jedné lodi“. 
Cílem kurzu bylo umožnit žákům prvních ročníků, jejich tříd-
ním učitelům i učitelům odborného výcviku vzájemné poznání 
na fyzické i emocionální rovině a to na samém začátku školního 
roku. V předstihu si tak žáci vytvořili sociální vazby a nalezli si 
své místo v kolektivu. Protože adaptační kurz byl veden s prvky 
zážitkové pedagogiky, tedy žáci si své sociální vazby vytvářeli 
během řady her, dovedností, besed a soutěží. Žákům se nejví-
ce líbila hra „Sobolí šlacha“, kdy se se sportovním nasazením 
naučili spolupracovat v kolektivu a tolerovat druhou skupinu. 
Rovněž oblíbená aktivita „Toaleťák“ pomohla k vzájemnému 
poznání jednotlivých žáků. Během her si někteří žáci „sáhli“ až 
na dno svých sil. Přesto své aktivity hodnotili kladně.
Přestože počasí tolik nepřálo, výbornou atmosféru na kurzu 
pomohlo naplnit dobré ubytování na chatě Mládí, kvalitní strava 
a zejména nadšení žáků. Z reakce žáků, pedagogického sboru 
i lektorů o.s. Prevent Strakonice, kteří se adaptačního kurzu 
účastnili, vyplývá, že adaptační kurz splnil svůj účel. Žáci si ze 
Šumavy odvezli nezapomenutelné zážitky, poznali nové kama-
rády, pedagogy, což jim určitě pomůže v náročném studiu na 
SOU Blatná.
Protože se na SOU Blatná v oblasti prevence pracuje systema-
ticky, žáci se svými „kamarády z Preventu“ opět setkají ještě v 
prvním ročníku a po té i v ročníku druhém, kdy společně probe-
rou jiná, aktualizovaná témata. 
Ing. Arnošt Kabát
Metodik prevence – protidrogový koordinátor
SOU Blatná

Dny otevřených dveří SOU Blatná
Obdobně jako v pondělí 27. září 2010 uskuteční se další „Den 
otevřených dveří“ 3. listopadu 2010 a 26. ledna 2011. SOU 
Blatná zve všechny žáky základních škol se svými rodiči i pe-
dagogy, širokou odbornou i laickou veřejnost k návštěvě školy. 
Zájemci mají možnost prohlédnout si veškeré provozy školy a 

vyzkoušet si prakticky i některé činnosti, které si žáci osvojují 
v průběhu výuky. Ve škole se budou prezentovat i partneři, se 
kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Kromě toho lze školu 
navštívit v kterýkoliv pracovní den od 08.00 do 14.00 hodin.
Věříme, že návštěva školy usnadní žákům základních škol 
důležité rozhodnutí, kterým je volba budoucího povolání.

Informace z činnosti Policie ČR, 
Obvodního oddělení Blatná
Policisté Obvodního oddělení Policie ČR v Blatné za prvních 8 
měsíců roku 2010 evidují zatím 188 přečinů jako jednu z kate-
gorií trestných činů (v roce 2009 to bylo za stejné období 197 
případů).  Z tohoto počtu 188 případů spadá pod majetkovou 
trestnou činnost 102 (41 případů krádeží vloupáním a 54 pří-
padů krádeží prostých). Ve stejném období loňského roku bylo 
spácháno 117 trestných činů. Vzhledem k tomu, že pod prostý-
mi krádežemi se evidují rovněž i některé případy vloupání jako 
například vloupání do motorových vozidel, vloupání do sklep-
ních kojí a některé další případy vloupání, je samozřejmě počet 
přečinů vloupání vyšší na úkor krádeží prostých bez vloupání, t. 
j. bez použití násilí. Násilná trestná činnost je zatím evidována 
pod 19 případy.  Ve srovnání s ostatními obvodními odděleními 
v okrese Strakonice je i nadále zaznamenán třetí nejvyšší nápad 
trestné činnosti po okresním městě Strakonice a po Vodňanech, 
přičemž právě ve Vodňanech je zatím nadále spácháno o celých 
60 případů trestné činnosti více za období leden – srpen 2010 
než v Blatné. Poměr v počtu majetkových přečinů spáchaných 
na území města Blatná včetně osad  je příznivější pro město 
Blatná na úkor ostatních částí služebního obvodu, což vyplývá 
i z níže zmíněného vývoje zjištěné a evidované trestné činnosti 
za měsíce červenec a srpen 2010.
V měsících červenci a srpnu 2010 bylo v obvodu Policie ČR, 
Obvodního oddělení Blatná spácháno celkem 39 trestných činů, 
resp. přečinů, z toho v měsíci červenci 14 případů a v srpnu 25 
případů, což je za tento druhý prázdninový měsíc pouze o jeden 
případ méně, než  počet případů evidovaných v  měsíci dubnu 
2010. Na území města Blatná bylo v letních měsících spácháno 
celkem 15 přečinů, v ostatních částech územního obvodu pak 
zbývajících 24 přečinů.  Velice příznivě se kriminalita na území 
města Blatná vyvíjela v červenci 2010, kdy byly evidovány 
pouze 3 případy trestné činnosti, z nichž 2 byly objasněny. Ne-
známý zůstává případ vniknutí do kabiny nákladního vozidla 
na Tř. J. P. Koubka z 2.7.2010, ke kterému došlo za bílého dne 
krátce před 14. hodinou. Pachatel si tak pomohl k finanční hoto-
vosti ve výši 34.443,-Kč. 
Naopak negativně lze hodnotit vývoj kriminality na území měs-
ta Blatné v měsíci srpnu 2010, kdy bylo oznámeno a evidováno 
policisty celkem 11 případů majetkové kriminality. Přitom 10 
případů bylo spácháno v rozmezí od 10. do 25. srpna 2010. Ve 
dvou případech se jednalo o vloupání do garáží v ul. Malý Vrch, 
U Čertova kamene a Nerudova, ve dvou případech o zatajení 
nálezu věcí v hodnotě nad 5.000,-Kč včetně finanční hotovosti,  
dále opět ve dvou případech o odcizení odstavených jízdních 
kol v ul. Šilhova v areálu mateřské školy a v ul. Palackého u 

Hrálo se venku i uvnitř

Žáci při hře „Nabíjení děla“

Jak společně překonat turbulenci
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Technické služby města Blatné s.r.o. 
informují
Vážení občané, Technické služby města Blatné s. r. o. Vás touto 
cestou opět informují o webových stránkách, které jsou zpro-
vozněny od června tohoto roku.
Za krátkou dobu provozu těchto stránek jsme se setkali s klad-
ným hodnocením občanů města Blatná k činnostem vykoná-
vaných Technickými službami a rovněž tak dochází ke stále 
častějšímu využívání možnosti sdělení připomínek a požadavků 
k činnosti Technických služeb i touto cestou. Za všechny při-
pomínky, upozornění i kladná hodnocení Vám velmi děkujeme, 
neboť i takováto spolupráce přispívá k lepšímu rozvoji a údržbě 
našeho města.
Závěrem Vám opět připomínáme adresu našich webových strá-
nek, která je: www.tsblatna.cz. Zde najdete i výše uvedenou 
možnost kontaktovat Technické služby prostřednictvím „online“ 
kontaktního formuláře na těchto stránkách, který je pro Vás 
připraven v odkaze „KONTAKTUJTE NÁS“.
Doufáme, že budete i nadále s nabízenými službami spokojeni 
a těšíme se na veškerou spolupráci s Vámi.
Technické služby města Blatné s. r. o., Přemysl Navrátil

ODDÍL JUDA V BLATNÉ POŘÁDÁ
NÁBOR JUDISTŮ
Je Ti víc než 7 let? Rád sportuješ, cvičíš a nemáš strach 
z pohybu? Chceš protáhnout a procvičit celé tělo? Chceš se 
naučit kontaktní bojový sport?

PŘIHLAŠ SE NA JUDO !!
Co Ti judo přinese?
• Zlepšíš svoji obratnost, rychlost i sílu
• Naučíš se prvkům gymnastiky, bezpečně padat a hlavně 
technice chvatů
• Pravidelně se budeš účastnit turnajů, kde si ověříš, co ses 
naučil
Co požadujeme?
• Bojovnost, chuť a vůli na sobě pracovat
Pořád ještě nevíš, jestli je to sport pro Tebe? 
Přijď se podívat na trénink.

Cvičíme vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18:00 hodin v malém 
sále v sokolovně (po schodech úplně nahoru).

ordinace zubní lékařky. Z nezajištěného 
skladu sádek v ul. Plzeňská nad rybní-
kem „Sladovna“ byly odcizeny benzí-
nové křovinořezy, v průjezdu restaurace 
„Na Obůrce“ byl odcizeny malý moto-
cykl Jawa Babeta. Další případ odcizení 
dámské kabelky s doklady, mobilním 
telefonem a platební kartouv prodejně 
na náměstí Míru bude pravděpodobně 
překvalifikován na přestupek, neboť do
současné doby nebylo zjištěno, že by 
odcizená platební karta byla zneužita k 
výběru finanční hotovosti nebo k placení
služeb. Další případ trestné činnosti, kde 
se jedná o souběh přečinů krádeže a po-
rušování domovní svobody, bude zřejmě 
řešen formou zkráceného přípravného 
řízení, neboť se jedná o jednání známé-
ho pachatele. Dodatečně se policistům 
obvodního oddělení podařil objasnit 
případ zneužití odcizené platební karty 
k výběru finanční hotovosti v celkové
výši 29.000,-Kč v bankomatech v Písku 
a v Blatné z května 2010, kdy za pomoci 
kvalitních záběrů z kamerového systému 
peněžních ústavů se podařilo podle tváře 
ztotožnit pachatele ze Severní Moravy. 
Tento pachatel, po kterém bylo vyhláše-
no pátrání na základě předchozího sou-
hlasu státního zástupce se zadržením, byl 
zjištěn policisty v Mladé Boleslavi a tak 
mu mohlo být ve zkráceném přípravném 
řízení sděleno podezření ze spáchání 
přečinu krádeže a neoprávněného opatře-
ní platebního prostředku dle příslušných 
ustanovení trestního zákoníku. Objasnění 
těchto případů zneužití platebních karet 
k výběru peněž z účtu poškozených osob 
či firem je prakticky vždy závislé na
tom, zda příslušný bankomat peněžního 
ústavu je vybaven kamerovým systémem 
a jak kvalitní je pak tento záznam. Bo-
hužel řada bankomatů tímto systémem 
dosud vybavena není či si pachatelé část 
obličeje při výběru maskují různými 
pokrývkami hlavy apod. Ve zkráceném 
přípravném řízení byl dále policisty v 
tomto období řešen přečin ublížení na 
zdraví spáchaný v Sedlici v květnu letoš-
ního roku a přečin výtržnictví spáchaný 
v Blatné rovněž v měsíci květnu dvěma 
mladíky. O složitosti tohoto případu 

svědčí skutečnost, že spisový materiál 
obsahoval cca 250 stran včetně opatře-
ných znaleckých posudků. I řada dalších 
případů trestné činnosti, zejména trestná 
činnost mladistvých pachatelů či případy 
trestné činnosti, kde jsou vyžadovány 
různé znalecké posudky odborníků z 
různých odvětví, vyžaduje od policisty 
pečlivou a často mnoha týdenní práci, 
aby jednotlivé důkazní prostředky ve 
svém souhrnu do sebe zapadaly a pak ve 
svém souhrnu dostatečně prokazovaly, že 
se toho kterého trestného činu dopustil 
konkrétní pachatel.
Zvýšený nápad majetkové trestné činnos-
ti v měsíci srpnu 2010 na území města 
Blatná, ale i v jiných částech služebního 
obvodu během obou prázdninových 
měsíců je s největší pravděpodobností 
spojen s návratem některých konkrétních 
osob s kriminální minulostí z výkonu 
trestnu odnětí  svobody, které se již v 
minulosti této majetkové trestné činnosti 
ve zdejším služebním obvodu dopouštěly 
a jsou znalé místních poměrů, popř. tuto 
trestnou činnost dříve páchaly v jiných 
částech okresu Strakonice či mimo něj 
anebo navázaly kontakty s kriminálně 
závadovými osobami či s narkomany, 
které zde trvale bydlí či se zde zdržují. 
Lze jen doufat, že zejména ve spolupráci 
s policisty kriminální služby se některé 
případy majetkové trestné činnosti ze-
jména krádeží vloupáním do různých 
objektů podaří do konce roku objasnit.
Jak již bylo zmíněno výše, v ostatních 
částech služebního obvodu PČR Blatná 
mimo území města Blatná bylo v čer-
venci spácháno 11  přečinů, z toho v 7 
případech se opět jednalo o útoky proti 
majetku. V srpnu bylo spácháno 14 pře-
činů, proti majetku bylo zaznamenáno 12 
případů. Některé tyto případy se rovněž 
podařilo objasnit či zatím vše směřuje k 
jejich objasnění. Opět se jedná zejména 
o případy vloupání do různých objektů, 
vloupání do motorových vozidel apod. 
Za prvních 8 měsíců roku 2010 bylo tou-
to formou zkráceného přípravného řízení 
projednáno již  celkem 31 trestních věcí, 
což je nadále oproti stejnému období 

loňského nárůst, když za celý loňský rok 
bylo formou tohoto trestního řízení pro-
jednáno 34 případů.
      Z pohledu protiprávních jednání pře-
stupkového charakteru převážně uvede-
ných v zákoně č. 200/90 Sb., o přestup-
cích bylo v červenci a srpnu evidováno 
celkem 90 přestupků. V blokovém řízení 
převážně za přestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu bylo 
projednáno celkem 19 přestupků. Vetšina 
ostatních přestupků byla spáchána na 
úseku majetku formou krádeží, zprone-
věrou, poškozením, zničením či podvod-
ným jednáním nebo se jedná o přestupky 
na úseku občanského soužití. Patří sem 
hlavně drobné ublížení na zdraví, slovní 
vyhrožování, různé schválnosti, slovní 
urážky osob a jiná podobná jednání. Od 
počátku roku je tak zatím  k 31.8.2010 
evidováno  340 přestupků, z tohoto po-
čtu jich bylo 109 vyřešeno v blokovém 
řízení a 137 jich bylo předáno k vyřešení 
do správního řízení zejména jejich předá-
ním správnímu odboru Městského úřadu 
Blatná. Ostatní přestupky jsou zatím v 
řešení či byly ukončeny jiným způso-
bem.  Celkem 71 přestupků bylo odlože-
no, neboť nebyl zjištěn jejich pachatel. 
Skutečný stav policistů zdejšího obvod-
ního oddělení nyní činí 16 policistů včet-
ně vedoucího oddělení a jeho zástupce, 
neboť jeden policista byl přeřazen k ji-
nému obvodnímu oddělení v rámci PČR, 
Územního odboru Strakonice. Jaký bude 
další vývoj v tomto směru s ohledem na 
úsporná opatření v resortu a další organi-
zační změny v rámci Policie ČR lze jen 
těžko předvídat. Pro informaci je možno 
ještě uvést, že rozloha služebního obvo-
du PČR, OO Blatná činí 278 km2 a žije 
v něm cca 13.500 obyvatel.  V obvodu 
Blatné jako obce s rozšířenou působností 
se nachází 26 obecních úřadů včetně 
Městského úřadu Blatná a Sedlice. Jaký 
bude další vývoj v tomto směru s ohle-
dem na úsporná opatření v resortu a další 
organizační změny v rámci Policie ČR 
lze jen těžko předvídat.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení
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ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V BLATNÉ - a zase začínáme!

A co že se událo v září?
 1. září – proběhlo slavnostní zahájení školního roku, takové 
krátké „oťukávání“ a zjišťování, co je ve škole nového. A ne-
bylo toho málo. Škola se přes prázdniny díky investicím města 
zase trochu vylepšila – byla vyměněna první polovina oken na 
čelní straně budovy (škola teď zvenku působí sice trochu zvlášt-
ně, ale věříme, že příští rok se výměna dokončí), všechny třídy 
již mají v šatnách své kóje, je opravena chodba ke školnímu 
klubu, učebna fyziky má nové zatemnění a už všechna sociální 
zařízení splňují hygienické normy. Tady je na místě našemu 
zřizovateli poděkovat.
 2. září –  plavecký výcvik. Žáci třetích tříd absolvovali první 
lekci v plavecké škole Plaváček v Písku (celkem absolvují 10 
lekcí a po nich budou jezdit čtvrťáci).
 6. a 9. září –  návštěva prvňáčků v ředitelně školy. První 
školní den necháváme prvňáčky užít si pocitu velkého školáka s 
paní učitelkou pod bedlivými a dojatými zraky rodičů ve třídě. 
Vždyť na to se většina těšila! V prvním týdnu je potom  slav-
nostně přivítám v ředitelně školy. Letos máme tři první třídy 
a tak proběhly tři malé slavnosti. Děti se mi svěřily s prvními 
zážitky, pochlubily se básničkami a písničkou i prvními jednič-
kami. Na závěr jsme si na úspěchy ve škole i na zdraví připili, 
jak jinak, než šampaňským (samozřejmě dětským).
 9. září – první schůzka žákovského parlamentu. Každá třída 
druhého stupně má v žákovském parlamentu svého zástupce, 
budeme se scházet jako v minulých letech 1 x za 14 dnů a řešit 
různé připomínky a náměty žáků k provozu školy. Jak první 
schůzka ukázala, parlament bude dělný.
 Týden od 13. 9. do 17. 9. byl ve školní družině zasvěcen 
atletice. Sportovní zápolení pod názvem „Vzpomínka na olym-
piádu“  bylo zároveň přípravou na atletické závody na konci 
měsíce.
 14. září – ukázka dravců. Se svými dravými svěřenci – orli 
Bárou a Bertou, rarohy Rikem a Pepou, výrem Kulíkem, káňaty 
Luckou, Mery a Nerem a krkavcem Ferdou – nás navštívili otec 
a syn Vondruškovi ze Zborova u Českých Budějovic a ukázali 
nám, tentokrát na 
školním pozemku, 
něco z jejich výcviku. 
Dravci nás nejen za-
ujali svými výkony, 
ale poznali jsme, že 
i oni umí být zlobiví 
a jejich chování nás 
místy hodně pobavi-
lo. Jen škoda, že ze 
všech míst nebylo vý-
klad pořádně slyšet.
 Protože uzávěrka 

tohoto čísla končila v polovině září, nezbývá než ostatní pláno-
vané akce jen vyjmenovat: Běh naděje  ve Strakonicích – 16. 9. 
(VI. B, VII. A, B, VIII. A a IX. B), návštěva MěLK (20. 9. - V. 
B), atletické měření sil žáků 1. stupně (24. 9.), návštěva výstavy 
Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích (29. 9. - 8. a 9. 
třídy).
Mgr. J. Karlíková
Foto Mgr. J. Krapsová, Mgr. O. Ptáčková.

Prázdninové zážitky se staly vzpomínkami a my máme za sebou první měsíc školního roku 2010/2011. Opět 
vás budeme seznamovat s akcemi, které ve škole probíhají, protože i ve škole platí, že nejen prací (v našem 
případě učením) živ je člověk. Na úplný začátek však několik čísel: 454 žákům se věnuje 30 vyučujících 
a 5 vychovatelek školní družiny, 7 pracovnic školní jídelny se stará o spokojené strávníky, stejný počet 
pracovníků má na starosti technické zázemí. V našem plánu práce je kromě předepsaného učiva i mnoho 
projektů, exkurzí, kulturních i sportovních akcí.

BLATENSKÁ ROLNIČKA
Ve středu, 8. 9. 2010, proběhl v našem domově pro seniory již 
6. ročník přátelského setkání „Blatenská rolnička 2010“. Zú-
častnili se jej nejen senioři z našeho domova, ale také senioři z 
domovů pro seniory ze Strakonic, Netolic, Prachatic a Rožmitá-
lu pod Třemšínem. Všichni účastníci přijeli s dobrou náladou a 
novým kulturním programem. 
Přátelské setkání zahájil starosta Města Blatná pan Josef 
Hospergr, který se setkání účastní každý rok. V úvodní části 
vystoupili prvňáčci Základní školy T. G. Masaryka v Blatné pod 
vedením paní D. Pilné, kteří byli ve škole šestý den a již si pro 
nás připravili vtipné říkanky a dívky z kytarového kroužku paní 

A. Čadkové nás příjemně naladily na další pěvecká vystoupení. 
V závěru úvodní části zatančiy s pentlemi dívky a ženy z Do-
mova Petra Mačkov.
Poté začal hlavní program „Blatenské rolničky“, tj. jednotlivá 
vystoupení týmů seniorů. Představení účastníků byla velice 
originální, nápaditá a osobitá. Recitovalo se, tančilo, zpívalo.
Ředitel domova, pan Václav Kroupa, všechny účastníky de-
koroval přívěskem „Blatenská rolnička“ a jednotlivé týmy si 
odvezly pohár ve tvaru blatenské věže, který pro tuto příležitost 
zhotovila Hana Končelíková (pracovnice našeho domova).
Pozvání přijali i naši přátelé z Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Osek, kteří přijeli se svoji kapelou OSEČANKA a 
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muzikou dokreslili příjemnou atmosféru celého dne. 
„Blatenská rolnička“ je důkazem toho, že pevná vůle a chuť 
zkoušet stále něco nového v každém věku přináší uspokojení 
a radost nejen našim uživatelům ale i těm, kteří o ně pečují. 
V závěru článku bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům 
domova a dárcům, neboť bez jejich podpory, pochopení a účasti 
na této akci bychom toto pravidelné setkání nemohli realizovat. 
Děkujeme Vám a Vážíme si toho, že s námi spolupracujete.
Neměli bychom také zapomenout na studenty Střední odborné 
školy v Blatné a na našeho stálého dobrovolníka Petra Buriana. 
Za Vaši starostlivost o naše seniory a jejich přátele i Vám 
patří naše úcta a velké DÍKY.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M. V BLATNÉ
Nový školní rok je už v plném proudu, ale to nám nebrání v 
krátkém bilancování konce šk. roku 2009/2010 a aktivitit, které 
na konci roku provázely žáky naší školy. Pro děti skončil škol-
ní rok 28. června rozdáním vysvědčení. Posledním zvoněním 
jsme vyprovodili žáky devátých ročníků na jejich další cestu 
po středních školách a učilištích různých oborů a zaměření. Při 
slavnostním předávání vysvědčení na zámku se pak žáci roz-
loučili nejen se svými spolužáky, ale i se svými třídními učiteli 
Evou Křivancovou (IX. A) a Jaroslavem Voříškem (IX. B). Oba 
učitelé začali nový šk. rok s novými třídami, ale určitě si prv-
ního září vzpomněli i na své loňské deváťáky a na to, jestli do 
nového šk. roku vkročili všichni pravou nohou.
Žáci devátých ročníků si letos už podruhé vyzkouší obhajoby 
absolventských prací, na kterých budou v průběhu roku pra-
covat. Absolvenstké práce byly novinkou loňského šk. roku. 
Všichni žáci své práce úspěšně obhájili a svými výkony překva-
pili celý pedagogický sbor. Stužku s nápisem Absolvent 2009/
2010 si tak skutečně zasloužili. Jsem si jistá, že i letošní deváté 
ročníky nás opět překvapí kvalitou svých prací, jejich nápaditou 
prezentací a obhajobou. 
Září vždy vybízí k zamyšlení nad tím, co všechno se na škole 
dělo v tom předchozím roce, co bylo úspěšné a stojí za zopa-
kování. Aktivit, kterých se žáci v každém pololetí  účastní, je 
spoustu a je někdy až obdivuhodné, že je ruku v ruce s učením 
zvládají. Jednou z takových činností je práce školního parla-
mentu. Tady je malé shrnutí jeho činnosti a plánů do tohoto šk. 
roku. 

Zahájení školního roku
Školní rok jsme zahájili tím, že si třídy zvolily své zástupce 
do školního parlamentu. Tito mluvčí tříd se scházejí na pravi-
delných schůzkách a po celý rok diskují o tom, co by se dalo 
na naší škole vylepšit nebo jaké akce bychom mohli společně 
připravit pro celou školu. Už tradiční činností školního parla-
mentu jsou různé charitativní sbírky. Letos jsme se rozhodli 
znovu podpořit Červenou stužku, která zaměřuje svou činnost 
na boj proti AIDS, dále pak Život dětem – připravíme již tradič-
ní Sluníčkový den, a CPK Chrpa – organizaci, která se zabývá 
výcvikem koní pro hipoterapii. Prosincovou Červenou stužku 
doplníme i přednáškou o prevenci HIV/AIDS připravenou pro 
8. a 9. ročníky. Občanské sdružení Život dětem tentokrát svou 
pozornost zaměří na povodňové oblasti a pokusí se financovat
dětská zařízení postižená povodněmi v srpnu 2010. Jednou z 
nejbližších sbírek bude CPK Chrpa, která tentokrát pro děti při-
pravila tetování s nejrůznějšími motivy. Jejich koupí podpoříme 
rozvoj hipoterapie v ČR. 
Nově jsme v letošním roce připravili i vydávání školního ča-
sopisu, kde se žáci dočtou nejen o tom, co se děje ve třídách, 
jakých akcí se společně s učiteli zúčastnili, ale také o hudbě, 
počítačových hrách, nejrůznějších tipech pro hledání na inter-
netu a mnoho dalšího. Projekt je zatím jak se říká „v plenkách“, 
dáváme dohromady redakční radu a začínáme shromažďovat 
příspěvky. Tak nám držte palce, ať nás děti čtou.
Charitativními sbírkami ale naše činnost nekončí. Za velký 
úspěch loňského školního roku považujeme celoškolní projekt 
ke Dni dětí – Zábava i poznání. Nápad vzešel právě od mluv-

čích tříd, a tak jsme ho už před Vánoci začali rozvíjet. Z našeho 
celoročního snažení nakonec vyplynuly dva krásné dny, které 
mohli žáci ZŠ TGM strávit v Praze. Dopolední aktivity zajistily 
žákům předpokládané „poznání“, zatímco odpolední řádění v 
Beckilandu dodalo slibovanou „zábavu“. První den patřil v Pra-
ze žákům 1. stupně, zatímco 2. stupeň  se pražského putování 
dočkal až o den později. Z okamžitých reakcí žáků bylo jasné, 
že příští rok se pokusíme zorganizovat zase nějaký celoškolní 
projekt. A už jsou na světě první nápady, jak si užít jeden den 
mimo školní lavice, přitom společně s učiteli a snad i rodiči. Ale 
protože celý projekt se teprve rodí v hlavách nás i našich žáků, 
budeme vás o něm informovat až v některém z dalších čísel. 
Posledním projektem, který nám zabral také celý školní rok, 
byly grafické návrhy jídelníčků. Minulý rok jsme oslovili žáky
2. stupně, kteří své návrhy zpracovávali na počítači, letos jsme 
svou pozornost zaměřili na mladší žáky, kteří se chopí pastelky 
a čtvrtky. Po skončení celého projektu vybereme ty nejhezčí 
jídelníčky a ozdobíme jimi zdi jídelny. 
Jsem ráda, že žáci berou činnost školního parlamentu vážně, 
rozvíjí své nápady a záleží jim na tom, jaké akce budou či nebu-
dou ve škole probíhat. Je to přece jen škola pro ně, tak je dobře, 
že nejsou líní na zajetém chodu školy něco měnit.      
 Mgr. Ludmila Růžičková

Požární sport SDH Drahenický 
Málkov v roce 2010
Členové SDH Drahenický Málkov se stejně jako minulý rok 
účastnili soutěží v požárním sportu, především se věnovali 
požárnímu útoku. Tento rok soutěžila celkem tři družstva: druž-
stvo mužů, družstvo žen a družstvo veteránů. 
V úvodu sezony se konalo okrskové cvičení, kde družstvo mužů 
získalo 2. místo a ženy 3. místo v Májovém poháru. Další na 
řadě byla soutěž v požárním útoku v Chlumu, kde se nedařilo 
oběma družstvům a ještě k tomu selhala  stříkačka. O týden 
později málkovští vyrazili na poněkud odlišnou soutěž, která se 
konala při oslavách 80. výročí založení SDH Záhrobí. Požární 
útok se prováděl pomocí historické stříkačky, starých sacích 
hadic a jedním C proudem. Po ukončení útoku se vše muselo 
uložit na původní místo a až poté byl pokus uznán platným. Na 
této soutěži se družstvo mužů umístilo na 6. místě a ženy na 2. 
místě.
V polovině června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Blatná 
soutěž na blatenském náměstí. Na soutěž dorazilo velké množ-
ství kvalitních týmů, takže se bylo na co dívat, i když si občas 
museli „proudaři“ doslova razit cestu neukázněnými diváky. 
Mužům se útok nevyvedl, ale náladu spravili ženy, které před-
vedly kvalitní útok a získaly krásný pohár za 2. místo. Týden po 
blatenském klání se konala již tradiční soutěž v Bělčicích O po-
hár starosty obce. Na soutěž  vyrazilo SDH v plné síle všech tří 
družstev. Družstvo mužů opět doprovázela smůla a po slibně 
vypadajícím začátku se projevil uzavřený palivový kohout na 
stříkačce a bylo po nadějích. Útok veteránů byl na jistotu, ta se 
projevila prvním místem v soutěži. Radost opět udělaly ženy, 
které domů vezly velkou trofej za 1. místo.
Na začátku prázdnin se konala oslava 115. výročí SDH Horno-
sín, soutěž byla obdobná jako v Záhrobí, i výsledky byly podob-
né. Muži se umístili na 7. místě a ženy na 3. místě.
Den po soutěži v Hornosíně se konala nejprestižnější soutěž na 
blatensku  v obci Chobot. Na soutěž do Chobota se hasiči těší 
celý rok a tak se zúčastňují všechna tři družstva. První na řadu 
přichází útoky žen. Holky předvedly kvalitní výkon, který byl 
oceněn velkým pohárem za 2. místo. Další na řadu šli veteráni. 
Útok se vyvedl, ale nízký tlak stříkačky způsobil „prostřik“ 
na pravém terči.  Na čas chobotských veteránů to nestačilo, na 
málkovské zbylo 2. místo. Muži běželi dva pokusy, první pokus 
se nevyvedl, druhý taky nebyl z nejlepších, ale stačil na 7. mís-
to.
Další na řadě byla soutěž v Lažánkách, kde muži zaběhli pěkný 
útok a umístili se na 4. místě, ženy neměly nasazený sací koš, 
tudíž zaznamenaly neplatný pokus.
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HAJANY
Oprava autobusové zastávky
V letošním roce jsme se také rozhodli opravit autobusovou 
zastávku ve směru z Blatné na Lnáře. Až se Vám „Sobáček“ 
dostane do rukou, budou již v plném proudu dokončovací práce. 
Zastávka bude posunuta dále od silnice, aby autobus mohl po-
hodlně zajet a zastavit mimo silnici. Toto přispěje především ke 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
Veškeré zemní práce provede firma Radka Šimsy. Samotnou
zastávku zhotovilo Truhlářství pana Bláhy.
Celkové náklady na tuto akci jsou plánovány v částce 129.500,-
- Kč. Na celou akci obec obdržela prostředky z grantového 
programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a oprav autobu-
sových zastávek“ ve výši 69.950,-- Kč. Vlastní podíl obce bude 
činit 59.550,-- Kč. Z této částky ještě obdržíme příspěvek od 
Svazu měst a obcí okresu Strakonice, jehož výše bude stanove-
na po ukončení celé akce. Dana Vohryzková

Hajanská pouť a oprava kaple
Letošní oslava hajanské pouti připadla na neděli 1. srpna. První 
příznivci se začali scházet po 14. hodině na návsi před kap-
ličkou. K poslechu a dobré náladě jim vyhrávala hudba pana 
Koubka. Za tónů státní hymny byl položen věnec k pomníku 
padlým v I. světové válce paní starostkou a poradcem preziden-
ta ČR panem Ing. Josefem Kalbáčem. Potom následovala Mše 
Svatá v místní kapličce, kterou sloužil pan farář Jiří Čepl.
V letošním roce se slavilo stodesáté výročí postavení místní 
kaple. Při tomto kulatém výročí byla provedena její kompletní 
oprava. Došlo k výměně střešní krytiny a tesařských konstrukcí 
firmou pana Tomáše Štěpána v celkové ceně 180.755,-- Kč.
Pánové Pavel a Zdeněk Zachovi provedli veškeré nátěry fasády, 
plechů, oken, dveří, větracích otvorů a dřevěného oplocení v 
celkové ceně 63.080,-- Kč. Nezapomněli jsme ani na opravu ka-
menného kříže u vchodu do kaple. Ten opravil pan Petr Štěpán 
za cenu 14.200,-- Kč. Jako poslední bylo provedeno venkovní 
osvětlení místní kaple. Přívod elektřiny zajistila firma Elektro
- Stanislav Uhlík za cenu 23.604,-- Kč. Světla včetně příslušen-
ství dodala firma ETNA s. r. o. Praha za cenu 19.084,-- Kč. Ka-
meny pod světla nám dodala firma Herlin s. r. o. Příbram, jako
sponzorský dar a jejich usazení do země provedl pan Luboš Lis. 
Paní Hana Lisová a Edita Zíková se postaraly o vysázení drobné 
zeleně v blízkosti kapličky. Výsadba vyšla na částku 4.472,-- 
Kč.
Celkové náklady na akci „Oprava místní kaple“ činily 305.195,-
- Kč. Obec obdržela dotaci z programu obnovy venkova Jiho-
českého kraje ve výši 180.000,-- Kč a vlastní podíl obce činil 
125.195,-- Kč.  Dana Vohryzková

HORNOSÍN
Kaple sv. Floriána
Kaple sv. Floriána stojí upro-
střed hornosínské návsi už stopa-
desát let. Kaple byla vystavěna 
roku 1859, jak dokládá letopočet 
v průčelí nad dveřmi. Zrekon-
struována pak v roce 1933, kdy 
byla ke kapli přistavěna v západ-
ní části věž. Na ni byly umístěny 
věžní hodiny se čtyřmi ciferníky, 
které ukazují čas do všech světo-
vých stran.
Tak jako do většiny kapliček, 
tak i do hornosínské kaple byly 
zvony přivezeny z farního koste-
la v Bělčicích a zavěšeny v roce 
1933. Zvon Vojtěch z roku 1731 
a menší zvon „poledníček“ z roku 1875 (vážil 25 kg). Během 
druhé světové války, v roce 1942, byly zvony z kaple vzaty a 
odvezeny a již nikdy se do kaple nevrátily.
Velkým přáním občanů bylo do kaple zvon znovu umístit. Šan-
ce, že by se do kaple vrátily zvony původní byla mizivá, většina 

zvonů byla během války roztavena a použita k výrobě zbraní a 
střeliva. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo, že obec do kaple 
pořídí zvon nový. V roce 2000 byli osloveni nejen občané Hor-
nosína, ale i rodáci žijící jinde a přátelé obce, aby svými dary 
podpořili financování nového zvonu. Zvon se podařilo zakoupit
o rok později, pojmenován byl podle patrona zdejší kapličky. 
Zvon Florián je bronzový a váží 57 kg. Posvěcen byl o zdejší 
pouti dne 6.5.2001 Mons. Jiřím Paďourem, biskupem českobu-
dějovickým. Od té doby je hlas zvonu nad Hornosínem slyšet 
opět třikrát denně.
V roce 2009 obec požádala o dotaci na celkovou opravu kaple 
sv. Floriána. Žádosti bylo vyhověno a po letošní květnové pouti 
byly započaty zednické a pokrývačské práce. Zvenčí byla pro-
vedena kompletní oprava. V současné době je v opravě soubor 
obrazů křížové cesty a další obrazy. V příštím roce by měly být 
zrestaurovány i vnitřní malby.
Zvon i věžní hodiny jsou na ruční pohon, proto je třeba každý 
den hodiny natáhnout a srdce zvonu ručně rozhoupat. Výhle-
dově obec počítá se zavedením elektřiny do kaple a výměnou 
pohonů za elektrické.
Kaple sv. Floriána je i nadále důstojnou dominantou obce a ský-
tá přístřeší pro ty, kterým mají duchovní hodnoty našich předků 
stále co říci. M.K., foto Alena Karlíková,

CHOBOT
Chobot je malá vesnička, která se nachází 6 km od Blatné. 
Chobot má pouhých 59 stálých obyvatel a také 59 členů sboru 
dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů vznikl v Cho-
botě již v roce 1928. Chobot má velkou tradici v hasičském 
sportu. Mužské družstvo funguje již od roku 1928 nepřetržitě až 
do teď. Ženské družstvo se bohužel v roce 1996 rozpadlo. Svůj 
návrat zažilo teprve minulý rok v červenci u příležitosti konání 
hasičských závodů právě u nás v Chobotě. Rok 2010 byl pro 
naše hasiče velice úspěšný. Jak družstvo mužů, tak družstvo žen 
se zúčastnilo mnoha soutěží. Dne 22.5.2010 proběhla okrsková 
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soutěž v Chobotě, kterou ženy i muži vyhráli a díky tomu po-
stoupili do okresního kolo. Mezi největší úspěch bezpochyby 
patřilo právě vítězství okresní soutěže ve Strakonicích. 1. místo 
patřilo jak družstvu žen, tak i družstvu mužů. Toto vítězství nám 
zajistilo postup na krajskou soutěž, která se v letošním roce 
konala 12. června v Jindřichově Hradci. 
Na krajskou soutěž nás odvezl domluvený autobus, který z části 
zaplatil Jihočeský kraj a z části obec Chobot. Po příjezdu do 
Jindřichova Hradce jsme obdrželi startovní čísla a soutěž byla 
odstartována. Ve složení osmi družstev mužů a sedmi družstev 
žen. Soutěžilo se ve třech disciplínách. První byla na řadě štafe-
ta mužů, kde se muži umístili na pěkném čtvrtém místě. Násle-
dovala štafeta žen, kde jsme obsadily místo třetí. Druhou dis-
ciplínou, která nás čekala, byl běh na 100 m s překážkami. Zde 
muži obsadili místo páté a ženy čtvrté. Po krátkém občerstvení 
a odpočinku následovala třetí, nejdůležitější a rozhodují etapa 
závodu, a to požární útok. Zde už se také projevovala únava z 
tropického počasí, které celý den panovalo, teploměr ukazoval 
téměř 32°C. Vyčerpání bylo vidět nejen na nás, ale i na všech 
ostatních soutěžících. I přesto se naši muži v této disciplíně 
umístili na krásném čtvrtém místě, ženy na šestém místě. Po 
součtu výsledků ze všech tří disciplín, bylo konečné umístění 
následující: muži čtvrtí, a ženy páté. Přestože jsme nezískali 
žádnou medaili, atmosféra byla vynikající. Mezi družstvy pano-
valo velice přátelské chování a navzájem se podporovala. Byla 
to pro nás výborná zkušenost, která nás nabudila k tomu, aby-
chom se v dalších letech snažili dosáhnout alespoň tak stejně 
dobrých výsledků jako tento rok. 
Mimo jiné jsme se samozřejmě zúčastnili spousty soutěží v 
našem okolí. Nesmíme tedy zapomenout na soutěž v Bezdědo-
vicích, které se zúčastnili pouze naši muži, kteří obsadili první 
a sedmé místo. Následovala soutěž v Chlumu, která se konala 
29.5.2010, zde ženy obsadily první místo, muži A páté místo 
a muži B místo jedenácté. 19.6.2010 jsme se také zúčastnili 
soutěže v Blatné, která se konala u příležitosti „rybářských slav-
ností“. Zde se nám velice dařilo, ženy i muži získali první místo 
a díky tomu také putovní pohár starosty města Blatná. Další 
byla soutěž v Bělčicích 26.6., ženy zde skončily na místě třetím 
a muži na místě druhém. Dále nesmíme zapomenout na soutěž 
u nás doma v Chobotě, ta se konala 4.7. Ženy zde vyhrály, muži 
A obsadili šesté a muži B obsadili páté místo. Soutěže se zú-
častnila i dvě družstva veteránů: Chobot a Drahenický Málkov. 
I přesto, že se naši veteráni domluvili na poslední chvíli, všech-
ny překvapili vynikajícím časem 29:03, za který požární útok 
zaběhli a díky tomu také v příslušné kategorii vyhráli. Jak sou-
těž, tak večerní zábava, o kterou se postarala kapela Tři Cvrčci, 
se vydařila. Zanedlouho jsme se zúčastnili také soutěže v Meči-
chově, která se konala 17.7. u příležitosti 120. výročí založení 
místního SDH. Zde se ženy umístily na třetím místě, muži tuto 
soutěž vyhráli. 31.7. se konala soutěž na Svobodce, kterou pořá-
dali dobrovolní hasiči z Myštic. Zde se dařilo mužům i ženám, 
obě družstva tuto soutěž vyhrála. 21.8. jsme navštívili Řepici, 
kde ženy obsadily místo třetí a muži místo desáté. 
Nesmíme opomenout také to, že nám byly zakoupeny nové 
helmy a dresy. Za ně bychom chtěli poděkovat sponzorům a ob-
ci Chobot. Letošní sezóna byla pro nás velice úspěšná. Sice nás 
trochu mrzí, že pomalu končí, ale o to víc se budeme těšit a tré-
novat na tu příští.  Mrvíková K., Jíchová L.

I děti v Chobotě si budou mít kde hrát

Po tříletém volání občanů udělat pro naše nejmladší dětský 
koutek, bylo letos splněno. Za přispění MAS SOB o.p.s. jsme 
uspěli se žádostí na SZIF a získali jsme dotaci na herní prvky 
ve výši 175 000,- Kč. Tento koutek je vybaven dvěma sklu-
zavkami, šplhacím žebříkem, houpačkou, lezeckou stěnou a 
domečkem pro nepříznivé počasí. Domeček bude vybaven 
(např. kočárkem, panenkami, autíčkem). Pro maminky jsou zde 
dva piknikové stoly. Tímto doplněním je sportoviště v Chobotě 
dostatečné jak pro sportovní činnost dospělých, tak v rekreační 
využití mladších ročníků. Celkové náklady na dětský koutek 
jsou 240 tisíc.

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a Mračova
Zajít daleko je možné jen tehdy, nevíme-li, kam vede cesta.
        Oliwer Cromwel
Koukám, jak ten čas letí, ale spra-
vedlivé je, že každému odměřuje 
stejně. Čtyřleté volební období je 
téměř za námi, hodně věcí se po-
vedlo, dost věcí je v řešení a běží. 
Jsou však i záměry, které se ne úplně 
podařilo zrealizovat… V nadcháze-
jících volbách se rozhodne o novém 
složení zastupitelstva obce a zase se 
pojede dál… Ať volby dopadnou jak 
dopadnou, doufejme, že to bude ku 
prospěchu všech. 
Chtěla bych tímto poděkovat všem zastupitelům, spoluobča-
nům, podnikatelům, neziskovým organizacím, obchodním part-
nerům a brigádníkům za spolupráci a popřát jim vše dobré do 
budoucna. Stále však platí, jakou si tu budoucnost připravíme 
my sami, tak se nám bude žít. Neustále připomínám: „Začněme 
nejdříve sami u sebe, buďme nohama na zemi a nesuďme“. 
!!! ODPADY !!! – V každé obci je kontejner na směsný odpad 
a zvony na tříděný odpad, každý rok se na jaře a na podzim 
uskutečňuje svoz elektrošrotu, nebezpečného a velkoobjemové-
ho odpadu, humanitární sbírka a přesto se nám u kontejnerů vrší 
odpady, které tam nepatří. Za toto počínání může být někomu, 
kdo bude přistižen, že vytváří skládku mimo určené místo, udě-
lena nemalá pokuta!!! Proč si děláme svinčík v obci? Pokud si 
takto budeme počínat nadále, budou poplatky za odpady zved-
nuty na 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt. Většině z nás 
se to určitě líbit nebude.
Dobrá zpráva je, že se nám již podařilo vložit na katastr pozem-
ky letiště Tchořovice, nacházející se v k.ú. Pole ve prospěch 
obce Kadov.
V SOBOTU 2. ŘÍJNA SE KONÁ:
– pouťový turnaj v malé kopané v Kadově.
– vítání občánků ve Lnářích
V pátek 15. a v sobotu 16. října 2010 proběhnou ve 4 okrscích 
obce volby do zastupitelstva obce.
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Bez ohledu na výsledek voleb se na 2. polovinu měsíce prosince 
připravuje přednáška s panem režisérem, scénáristou a pře-
devším milovníkem přírody a zvířat Václavem Chaloupkem. 
Přednáška se uskuteční v nově opravené tělocvičně bývalé ško-
ly v Kadově. O přesném termínu budete informování v příštím 
vydání SOBáčku.
V sobotu 24. července 2010 se opětovně uskutečnil již 3. kon-
cert duchovní hudby v kostele sv. Václava v Kadově. Účinku-
jícími byli studenti Pražské konzervatoře a studenti pěveckého 
sboru „SEOUL ORATORIO“ z Jižní Koree. Výtěžek ze vstup-
ného činil 7 750,- Kč a celá částka byla vložena na účet veřejné 
sbírky na opravu varhan a interiéru kostela sv. Václava v Kado-
vě. Trvání veřejné sbírky bylo prodlouženo do září 2011. Účet 
veřejné sbírky je veden u České spořitelny č. 0578065329/0800 
a tam může přispět každý, kdo má zájem. Děkujeme všem, kteří 
přispěli, kteří se podílí na pořádání akcí ve prospěch veřejné 
sbírky a předem všem, kteří se přispět chystají. 
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net .
Za obec Kadov Vladimíra Tomanová

Výlet do ZOO
V sobotu 21. srpna 2010 obec uspořádala výlet do ZOO v Plzni. 
Autobus přijel na čas, pan řidič byl hodný a příjemný a počasí 
se vydařilo. Prohlídka ZOO byla i s odborným výkladem a kdo 
chtěl, zúčastnil se i komentovaného krmení opic, vyder a tučňá-
ků a také výcviku dravců. Opět jsme se dostali i tam, kam veřej-
nost nemá běžně přístup, za což zaměstnancům plzeňské ZOO 
patří náš dík. v.t.

Obnova objektů památkového fondu 
regionu – Zámek Pole
Pravděpodobně na místě původní středověké tvrze byl postaven 
na konci 16. století zámek v Poli. Inspirací stavitelům byl zá-
mek Kratochvíle. Bohužel, objekt a jemu přiléhající areál velmi 
zchátral a na současníky působí zcela jinak, než honosné sídlo. 
Ale i v tomto stavu je zámek mimořádně hodnotný z hlediska 
architektonického, památkového i dokumentačního. V letošním 
roce se majitelům podařilo získat finanční podporu Ministerstva
kultury ČR na zahájení opravy fasády. Jsem ráda, že i čtenáři 
Sobáčku mohou být seznámeni s postupem obnovy, který spolu 
s podílovým majitelem a zástupcem vlastníků - panem Jiřím 
Landou, připravil stavbě dozorující pan Stanislav Dvořák:
Všichni jsme s povděkem přivítali poskytnutí dotace Minister-
stva kultury ČR na obnovu renesančního průčelí jednopatrové-
ho zámku Pole u Kadova, asi 8 km západně od Blatné. Původní 
omítkové vrstvy se zde dochovaly v žalostném stavu, jenom 
ve zbytcích. Po celkovém posouzení dané situace byla přiřčena 
priorita obnově jižní štítové strany, které dominuje členitý střeš-
ní štít se třemi etážemi a zejména pak plastika zbrojnoše s hala-
partnou v životní velikosti umístěná ve spodní etáži. Po posta-
vení lešení byly postupně nalézány další a další pozůstatky ně-

kdejšího architektonického ztvárnění tohoto venkovského sídla 
nižší šlechty z doby kolem roku 1600. Dochovalo se zde jen 
málo původních omítek - většinou zde byly již jen poměrně no-
vodobé omítkové vysprávky bez výtvarné hodnoty. Vzhledem k 
nezbytnosti zachování původních omítek byla proto provedena 
jejich konzervace zpevněním pomocí organo křemičitanového 
preparátu, podtmelení odfouklých ploch a jejich přichycení po 
obvodu novou omítkou k podkladu. Ostatní chybějící plochy 
byly doplněny na místě připravovanou novou omítkou z říčního 
písku, hašeného vápna a hydraulické příměsi. Po zavadnutí byla 
tato nová, podkladová omítka zdrsněna. Následně, na vyzrálou 
podkladovou omítku, byla nanesena druhá, lícová omítková 
vrstva o průměrné tloušťce cca 6 mm. Její povrch byl utažen 
tak, aby byl strukturově shodný s povrchem původní omítky. 
Tato finální vrstva byla rovněž připravována na místě, ale z
jemnějšího říčního písku, jako pojiva zde bylo užito speciální 
importované směsi, obsahující kromě hašeného vápna i takzva-
né pucolánové a další, výrobcem utajované komponenty.
Na této lícové vrstvě byly ještě v zavadlém stavu předrývány 
linie pásů, kvádrování a ornamentální výzdoby jakožto takzvaná 
ideální rekonstrukce předlohy pro následné barevné pojednání 
povrchu.
V průběhu realizace popisovaných prací byla řešena řada tech-
nických i technologických problémů, neboť se jedná o jedineč-
nou konkrétní stavbu, jejíž skutečnou někdejší výtvarnou podo-
bu v plném rozsahu dosud nikdo neznal, a která byla díky zcela 
novým, při realizaci získávaným poznatkům, postupně skládána 
jako mozaika.
V současnosti se dokončují restaurátorské práce, modelace 
obrysů štítu, profilace říms, plastických ozdob, pokrývání říms
kratinou a tvarové retuše kamenných ostění oken.
Úplně na závěr budou osazeny kopie oken, která se zde docho-
vala z doby poslední předcházející obnovy kolem roku 1895 a 
povrch fasády bude opatřen certifikovaným vápenným nátěrem
v několika průzkumem doložených barvách.
Jsme přesvědčeni, že všechny zde vynaložené prostředky a úsilí 
přinesou přinejmenším dobrý výsledek a že se stanou odrazo-
vým můstkem pro trvalou revitalizaci nejenom výjimečné stav-
by, ale i celého přiléhajícího hospodářského areálu.
Jitka Říhová
referent státní památkové péče, Městský úřad Blatná 

VRBNO
Dne 7. 8. 2010 se 
ve Vrbně u Blatné 
konal již čtvrtý 
ročník jazzového 
festivalu STOPTI-
ME doktora Mahela. 
Nepřízeň počasí 
bohužel nedovolila 
tuto akci uspořádat 
venku jako loni, a 
tak se vše odehrálo 
v příjemném pro-
středí sálu vrbenské 
hospůdky. Letošní STOPTIME byl obzvlášť významný, jelikož 
byl věnován také k výročí 65. narozenin mistra kytary, pana 
Štěpána Raka (* 8.8.1945).
Průvodní slovo a dramaturgii pořadu jako obvykle vedl vyni-
kající umělec Alfréd 
Strejček. V průběhu 
koncertu nám při-
pravil hned dvě pře-
kvapení. První přišlo 
na samém začátku 
programu, kdy se při 
vzpomínce na dok-
tora Mahela odkudsi 
začaly linout tóny 
doktorovy oblíbené 
písně hrané na klari-
net. Pozvání na náš 
festival přijal i jeden Autor fotgrafie: Jiří Landa.
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z nejlepších jazzmanů, klarinetista, profesor na AMU a několikanásobný 
držitel ceny GRAMMY za hru na klarinet, pan Jiří Hlaváč. V několika před-
vedených skladbách ukázal své špičkové umění.
Poté bylo na programu vystoupení pana Štěpána Raka. Jeho geniální hra 
na kytaru všem vzala dech. Zahrál své starší skladby, předvedl ukázky ze 
společných pořadů s Alfrédem Strejčkem a seznámil hosty se skladbami ze 
svého posledního zbrusu nového CD. V závěru svého představení rozezpíval 
celý vrbenský sál skladbou „Temně hučí Niagara“.
Po krátké přestávce následovalo druhé překvapení dne, vystoupení skupiny 
CHAIRÉ, které bylo zároveň i narozeninovým dárkem pro pana Raka. Sku-
pina CHAIRÉ se věnuje především gotické a barokní hudbě, ale hraje také 
staré lidové skladby. Kapelníkem skupiny je výborný muzikant a skladatel, 
pan Josef Krček. Zajímavostí je, že muzikanti používají pouze staré dobové 
nástroje nebo jejich věrné kopie. Více informací o jejich činnosti najdete na 
adrese: www.chaire.cz.
Po Chairé se vrbenskému publiku představil výborný kytarista Matěj Rak, syn 
Štěpána Raka. Jeho pojetí skladeb od Jaroslava Ježka je úžasné. Písně proklá-
dal vtipným povídáním o jejich vzniku a historii, čímž rozesmál celý sál.
Vyvrcholením festivalu bylo společenské vystoupení obou kytaristů a Al-
freda Strejčka. Publikum umělce pustilo až po několikanásobném přídavku. 
Všichni umělci sklidili dlouhý potlesk a celé představení mělo obrovský 
úspěch. Je nutné zmínit, že k pořádání představení a organizaci festivalu 
přispěla nemalým podílem dcera doktora Mahela, Linda.
Za všechny umělce a pořadatele tohoto nádherného hudebního odpoledne 
chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili představení a zaplacením vstup-
ného přispěli postiženým dětem ve Slaném. Každoroční výtěžek z této akce 
pomáhá při léčbě muzikoterapií právě ve Slaném. 
Už nyní se všichni příznivci mohou těšit na příští, již pátý ročník festivalu 
STOPTIME doktora Mahela. Z. a J. Kilianovi, Vrbno

3. koncert duchovní hudby v kostele 
sv. Václava v Kadově

Letní dětský tábor Loukaři 

Kostel sv. Václava v Kadově byl opět naplněn

 Účinkující byli báječní a obecenstvo nadšené

Letní dětský tábor Loukaři - pomáhají při brigádách - sázení 
stromků, pálení, úklid luk... děkujeme za pomoc!

Společné foto na závěr
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LAŽÁNKY
Co nového v Lažánkách?
Již minulý rok byl kulturně obohacen činností lažáneckých  žen 
a dívek, kdy zorganizovaly pochod a následné posezení s hud-
bou u rybníka Hadí, zařídily 
výlet do Českého Krumlova 
na divadelní představení na 
otáčivém hledišti. 
V tomto roce se nedaly za-
hanbit a pokračovaly hned 
několika akcemi. V zimě 
se jednalo o hromadné 
sáňkování, následoval jarní 
pochod pro zdraví,  zajistily 
výlet do Prahy na muzikálové 
představení v Hudebním di-
vadle v Karlíně „Noc na Karlštejně“ a hned na to přišel 1. máj. 
Ale tím jejich iniciativa neskončila – následoval pyžamový 
večírek, letní pochod na Kuš a rok ještě nekončí!!! Ale nejen 
zábavou ženy přispěly. Některé akce byly ve spolupráci s jed-
notkou dobrovolných hasičů – např. Hasičské cvičení začátkem 
července, kde se vzorně postaraly o občerstvení všech domácích 
i přespolních. Nezůstaly stranou při organizování stavění májky, 
při úklidu obce, pomáhají při zajišťování schůzí, dětského dne, 
turnaje v šipkách apod. Za všechny ženy a dívky doufám, že 
nám elán vydrží a nápady nedojdou. V dnešní uspěchané době 
je s podivem, že si každá najde čas a akce se zúčastní. Je vidět, 
že držíme pospolu a tak to má být.
Přejeme krásný podzim všem čtenářům SOBáčku a o dalších 
akcích budeme určitě referovat. 
Na ukázku pár fotek z našeho archivu.
 Text a foto Dagmar Hálová

LAŽANY 
Zprávy z obce
Stejně jako pro většinu obcí 
bylo i pro Lažany v letošním 
roce nejdůležitějším úkolem 
schválení povinného řízení 
Datových schránek a dobro-
volně povinného zřízení Czech  
Pointu. Přes nemalé potíže bylo 
především zásluhou místosta-
rosty obce p. Pikla vše úspěšně 
dokončeno. Celkový projekt 
byl z 85 % dotován z ERDF 
a 15 % z rozpočtu obce, přesto 
myslím, že udržet celý projekt 
v provozu bude pro tak malé 
obce jako je naše do budoucna 
velkou finanční zátěží.
Po téměř dvouletém čekání se 
podařilo převést část místní komunikace z Krajského úřadu na 
obec, následné položení nového asfaltového povrchu, na který 
obec získala v Programu obnovy venkova dotaci 110 000 Kč, 
provedla firma STRABAG. Zároveň jsme z vlastního rozpočtu
financovali obnovu poškozeného asfaltového povrchu na teniso-
vém hřišti, které je současně využíváno jako hřiště nohejbalové. 
Zpracování pasportu na místní komunikaci, stejně tak jako 
montáž svislého dopravního značení v celé obci zajistila firma
Jaroslav Velek – JAVEL.
Od Pozemkového fondu ČR obec v letošním roce zakoupila 
část pozemku, který sousedí s obecním úřadem. Pozemek je 
bohužel v dezolátním stavu, a to jak bude v příštím roce upra-
ven tak, aby sloužil veřejnosti, už bude záležet na novém zastu-
pitelstvu.
Jediné, co se zatím nepodařilo, ale co není v moci stávajícího 
zastupitelstva ani starosty, je dokončení nového územního plánu. 
Na závěr bych chtěl všem občanům, kteří pomáhají nejen při or-
ganizování místních akcí, ale i při údržbě zeleně a čistoty v ob-
ci, poděkovat a popřát jim hezký zbytek „babího léta “, hodně 
zdraví a dobrou volbu v blížících se komunálních volbách.
 Jiří Myslík, starosta obce
KULTURA – SPORT
Opět  se blíží podzim, doba letních prázdnin a dovolených je ne-
návratně pryč. Přestože jsou Lažany jen malou obcí, proběhlo zde 
několik společenských a sportovních akcí, které bych chtěl tím to 
čtenářům SOBáčku přiblížit.
Poslední dubnový den, stavění a zdobení májky. Pro malé účastní-
ky je největším zážitkem upálení módně oblečené čarodějnice, pro 
velké truchlící pozůstalí, kteří vydrží při hlídání májky až do svítá-
ní, aby za zvuku vozembouchu prošli v prvomájovém průvodu vsí. 
Mrzí mne, že jsme pro nedostatek dětí museli zrušit před pár lety  
tak oblíbený a hojně navštěvovaný dětský den. Před deseti lety 
u nás trvale žilo 21 dětí do patnácti let, dnes jen jedno. 
V polovině června se již tradičně konal nohejbalový turnaj dvojic, 
který probíhal po celý den na dvou hřištích, s asfaltovým a písko-
vým povrchem. Z 9 zúčastněných družstev, získal vítězství domácí 
tým BRU-DŘI (T. Běhavý a J. Forejt mladší). 
Pro všechny dvojice bylo připraveno občerstvení a hodnotné ceny. 
Již 16. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár starosty 
obce připadl letos na první víkend v červenci. Fotbalového klá-
ní se zúčastnilo 6 družstev, vítězem se stalo mužstvo Kouďáků 
z Blatné, 2. Domácí borci, 3. Doubravice, 4. Záboří, 5. Mečí-
chov, 6. Blatná. Nejlepším brankářem byl vyhlášen domácí Ve-
secký, nejlepším střelcem Prýmas z Kouďáků. Každé družstvo 
bylo odměněno pohárem a tekutými cenami. Pro zajímavost 
uvádím, že se v historii turnaje ještě nikomu nepodařilo získat 
pouťový pohár 3 x za sebou, tak aby zůstal ve vlastnictví vítězů. 
Poslední prázdninový víkend, rozloučení s létem a 6. ročník 
v grilování, letos pod názvem Fish Parade. Sedm přihlášených 
týmů soutěžilo v 7 disciplínách, rozhodující byla chuť, úprava 
pokrmu a volba slušivých oblečků. Víc než o vítězství v soutěži, 
šlo všem ale o společně strávené odpoledne zakončené taneč-
ním večerem. Určitě nelitoval ani nikdo z těch, kteří se přišli jen 

Pyžamový výlet a lažánecký potěr

 Pochod na Kuš

Lažany, foto: Jiří Minařík
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podívat nebo posedět u piva, protože měli také možnost ochut-
nat veškeré rybí speciality, chlebíčky a saláty. Celé odpoledne a 
večer soutěž moderoval a hudbou doprovázel pan J. Běhavý. 
Všem chalupářům, kteří organizují a spolupořádají většinu spo-
lečenských akcí a aktivně se tak podílejí na rozvoji obce, patří 
velké poděkování. 
Jiří Myslík, starosta obce

LNÁŘE
Mateřská škola Lnáře
Vítáme všechny děti v novém školním roce!
Prázdniny skončily a naše jednotřídní „školička“ se pečlivě 

připravovala na zahájení školního roku. Byla opravena střecha 
verandy, děti přicházejí do mateřské školy po nových schodech, 
došlo k obnovení nátěrů zahradního zařízení. Také v prostorách 
školky se v době uzavření pracovalo. Byly vyčištěny koberce 
a všechny prostory připraveny tak, aby děti zahájily školní rok 
v příjemném a upraveném prostředí.
V tomto školním roce je zapsáno do naší mateřské školy 28 
dětí. Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 1.9.2010 za pří-
tomnosti rodičů a p. starostky Stanislavy Maškové. Přivítali 
jsme mezi námi nové děti, které se začleňují do kolektivu bez 
velkých problémů.
Vzdělávací činnost probíhá podle vlastního školního programu, 
díky kterému u dětí rozvíjíme osobnost, jejich zájmy a talent. 
Prioritou je vždy to, co dítě prožívá a cítí, jaké zážitky si z ma-
teřské školy odnáší, co získává do života, aby se cítilo spoko-
jené a v bezpečí se mohlo rozvíjet. Využíváme místních tradic 
a přírodního prostředí k rozvoji ekologické výchovy.
Z výtvarných a pracovních činností pořádáme každoročně v zá-
kladní škole výstavy, které přibližují snahu a dovednost našich 
dětí. Školní vzdělávací program doplňují další aktivity: logope-
dická prevence, hrátky s keramickou hlínou, dny setkání dětí 
a rodičů v mateřské škole a mimořádné akce školy.
Věříme, že k nám budou chodit děti rády a budou zde spokoje-
né. Přejeme jim hodně pěkných zážitků.
Za MŠ Lnáře: Alena Mašková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE
A zase do školy!
Vstávat, vstávat! Jde se do školy! Rozkřičel se dne 1. září budík 
na nočních stolcích našich žáčků i učitelů. A tak nezbylo než 
vylézt z vyhřáté postýlky,  definitivně se rozloučit s prázdnina-
mi a pravou nohou vykročit vstříc novému školnímu roku. 
Starší žáci se nejvíce těšili na své spolužáky, ale kdo se těšil 
úplně na všechno, byli naši prvňáčkové. Letos se nám jich uro-
dilo sedm. Je to vždycky zážitek vidět jejich tvářičky, ve kte-
rých se zrcadlí radost, nervozita a jakási pýcha, že vysněný den 
D je konečně tady!
Zahájení školního roku proběhlo tradičně před budovou základ-
ní školy. Svým proslovem celou akci zahájila ředitelka školy 
Jitka Venclová, která přivítala žáky a jejich rodiče. Krátce po-

hovořila o dění ve škole během prázdnin a o organizaci nového 
školního roku a poděkovala obci Lnáře za podporu, které se od ní 
škole štědře dostává.  Poté se slova ujala starostka obce Stanisla-
va Mašková, která žákům i učitelům popřála hodně štěstí a úspě-
chů. A pak přišlo již zmiňované vítání prvňáčků. Každý z nich 
dostal kornout plný sladkostí a pamětní list na první školní den. 
Následovalo fotografování a potom se všichni rozešli se svými 
učitelkami do tříd. 
Nejen  prvňáčci, ale my všichni jsme rádi, že jsme i letos mohli 
1. září zahajovat nový školní rok v naší malé bezva školičce a pev-
ně věříme, že tuhle tradici budeme moci udržovat co nejdéle. 
 Zdeňka Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře

Trocha historie – nikoho nezabije
…Dnes o posvícení
(doslovná citace ze zahorčické kroniky, zápis z roku 1935)
„Posvícení za starých časů znamenalo ukončení práce polní. Do 
posvícení měli býti vybraný zemáky a všechno zaseto. Dále se 
vozilo domů zelí a řepa.  O posvícení bývala v neděli a v pondělí 
taneční zábava. Hudebníci přišli v neděli odpoledne a zahráli na 
návsi 2 hudební kusy. To znamenalo začátek. Pak teprve hráli v 
hostinci. Vstupné se neplatilo. Když se chasa sešla tak hudebníci 
vyhráli víc. Platili jenom chlapci a muži, ale jenom ty co tančili. 
Ženy a děvčata neplatili hudebníkum ani vstupné. (To byli časy?) 
Někdy taky hostinský špatně se domluvil s muzikanty a rozešli 
se a taneční zábava nebyla. Řeklo se : „zmetalo to“. Byla-li v 
neděli o posvícení taneční zábava všechny děvčata posílali svým 
tanečníkum v pondělí od 9 hodin do 12 v polodne „posvícenský 
hnetynky“. I když některý mladík vzal některou jenom na  jednu 
taky se stalo že dostal jednu hnetynku. To proto aby se v pondělí 
polepšil. Tak se stalo že některý vážený mladík jich dostal 10 až 
15 hnetynek. Poslovi co nosil hnetynky nějaký školák to býval se 
dávalo „diškerecí“ 10 až 15 krejcarů kolem roku 1896. Ta hne-
tynka za těch 15 kr.nestála ale byl to „dar“. M. Vrátná

KUŘÁTKO CUP LNÁŘE 2010  
Již druhým rokem se Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře spolu-
podílela na pořádání turnaje v malé kopané společně s Petrem 
Tužarskim, alias Kuřátkem.
Na základě úspěchu prvního ročníku se očekával velký zájem 
o tento turnaj, což se také stalo, přihlásilo se dvacet dva mužstev. 
Pouze počasí mohlo zabránit tomu, aby se turnaj nekonal. Celý 
týden před turnajem pršelo, ale počasí jako by nám o víkendu 
chtělo vše vynahradit a na sobotu nám připravilo sluníčko a s ním 
i krásný den. Také z důvodu předpokladu špatného počasí se ne-
dostavilo několik přihlášených mužstev. Největším zklamáním 
byla neúčast mužstva žen Slavie Praha, které se omluvilo z důvo-
du nemoci.
Slavnostní zahájení turnaje provedla starostka obec Lnáře paní 
Mašková, která všem popřála hodně sportovních úspěchů.
Pak již se rozehrála jednotlivá utkání a bylo se opravdu na co 
dívat. Některá mužstva postupovala, jiná se musela s turnajem 
rozloučit. Lonští finalisté Lnáře a „Rozmetač“ si tentokrát zahráli
jen o třetí místo. Jako třetí skončil „Rozmetač“ na Lnáře zbyla 
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pouze bramborová medaile.
První místo a tím i vítězství v celém turnaji získali „El Pacien-
tos“ Blatná, kteří ve finále porazili mužstvo Hvožďan.
Nelepším střelcem turnaje byl vyhlášen Pepa Mourek ze Lnář, 
který vstřelil devět branek.
Nejlepším brankařem byl vyhlášen gólman Hvožďan.
Závěrem děkuji všem, kteří tento turnaj pomáhali připravit, také 
děkuji všem účastníkům. Společně se budeme těšit na další roč-
ník turnaje. Václav Krejčí, předseda TJ Sokol Lnáře

Termíny občanských svatebních 
obřadů na Zámku Lnáře v r. 2011
Zámek Lnáře a Obecní úřad Lnáře oznamují Termíny občan-
ských svatebních obřadů na Zámku Lnáře v  r. 2011.
Jedná se o termíny: 30. dubna, 21. května, 11. června, 25. 
června, 2. července, 30. července, 13. srpna, 27. srpna, 10. září, 
MAGICKÉ DATUM 11.11.2011 v 11 hod. a 11min.
Termíny církevních svatebních obřadů v zámecké kapli sv. 
Josefa lze domluvit individuálně!
Dovolujeme si Vás pozvat i tradiční Svatební exkurze,
kdy je možné si nezávazně prohlédnout obřadní sály a další
prostory zámku a získat organizační informace o průběhu
svatebního dne i kontakty na doprovodné a další služby.
Svatební exkurze:  18.9. – 2.10. – 23.10. – 20.11. – 4.12. 2010
Pouze po tel. objednávce. 604 401 432
Miroslav Uriánek – kastelán Zámku Lnáře
www.lnare.cz/zamek

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře vyzývá
všechny řemeslníky z Blatenska, kteří by měli zájem předvést své 
výrobky na tradičním, tentokrát již IV. řemeslném trhu na Tvrzi ve 
Lnářích, aby nás kontaktovali do 26. listopadu 2010 na telefonním 
čísle: 380 423 770 nebo na e-mailu: tvrzlnare@blatna.net
IV. řemeslný trh „svatobarborský“ proběhně v sobotu 4. 
prosince 2010 od 9:00 do 13:00.

MAČKOV
Den otevřených dveří
V rámci Týdne sociálních služeb, který vyhlásilo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR společně s 
Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vás Domov 
PETRA Mačkov zve na celostátní DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ poskytovatelů sociálních služeb, který se bude 
konat dne 6.10.2010 od 9:00 hod do 17:00 hod. Pracoviště 
Domova PETRA v Mačkově se otevřou veřejnosti 
a každý se může osobně seznámit s tím, jaké služby jsou 
uživatelům poskytovány.
Domov Petra Mačkov, foto: Jiří Minařík.
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MYŠTICE
Stručně z obce
31. července se na Svobodce uskutečnila soutěž v požárním spor-
tu o pohár starosty SDH Myštice. 
O umístění na stupních vítězů zápolila čtyři ženská a osm muž-
ských družstev. Pěkné počasí přilákalo poměrně slušnou řádku 
diváků. Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě, která byla 
pojata lehce netradičně. V obou kategoriích si vítězství odnesla 
družstva z Chobota. Děkujeme všem organizátorům a soutěžícím. 
Obec pokračuje ve vyhodnocování akce z Programu rozvoje 
venkova a dokladování způsobilých výdajů k již v červnu po-
dané žádosti o proplacení více jak 3 milionů ze SZIF. V rámci 
této akce byla opravena komunikace mezi obcemi Střížovice 
a Chobot, vybudovány veřejné rozhlasy a nakoupena komunální 
technika. 
Dále probíhá realizace dotací z POV, kde se realizuje nákup 
vybavení do kulturního domu v Myšticích a oprava oken v zá-
jezdním hostinci U Labutě. 
Dále obec zvažuje převzetí obecních lesů zpět do vlastní režie. 
Taktéž obec intenzivně hledá budoucí využití objektu bývalé 
školy ve Vahlovicích. Za veškeré podněty z řad obyvatel k to-
muto problému předem děkujeme. 
V sobotu 18. září se uskutečnil druhý ročník letního Nohejbal 
open Myštice. Z původního termínu 6. srpna sešlo díky velmi 
nepříznivému počasí. Turnaje se zúčastnilo sedm družstev. Za 
tohoto počtu zúčastněných se hrálo systémem každý s každým. 
Celkové vítězství si odnesla trojice z Chobota. V těsném závě-
su se pak umístilo domácí družstvo Kosmos Myštice, třetí pak 
družstvo složené z místních 
chalupářů, tedy Chalupáři, 
čtvrté pak po celé řadě velmi 
pěkných výkonů Lažany, pátí 
byli Labuťáci reprezentující 
místní hostinec, šestí místní 
Vagabundi a krásné sedmé 
místo obsadilo blatenské 
družstvo H.J.S. Děkujeme 
všem za účast a předvedené 
výkony.  

PŘEDMÍŘ
Ve dnech, kdy píšu tento příspěvek marně čekáme na příchod 
„babího léta“, ale snad se dočkáme… Jako voda uběhly čtyři 
roky od posledních komunálních voleb, a už máme za dveřmi 
nové. V těchto chvílích je tedy čas ohlédnout se, co se za uply-
nulé 4 roky změnilo, co se podařilo a co ne.
Podařilo se získat z krajských i republikových zdrojů 4 milony 
a 273 tisíc korun dotací, což je myslím částka velmi slušná. 
I díky těmto penězům došlo k opravě a úpravě Smoliveckého 
potoka v Předmíři, vybudování chodníku mezi Předmíří a Zám-
lyním, nákupu vybavení pro hasičské sbory, zvláště Metelský. 
Bylo zakoupeno příslušenství za traktor, takže v otázce zimní 
údržby místních a účelových komunikací jsme soběstační, a in-
vestované prostředky se již „vrátily“, jelikož správa a údržba 
silnic v nabídce smlouvy požadovala více než 3 tisíce Kč za 
1 km/1 posyp…. Z pomocí dotace byl zakoupen i mulčovač, 
který je používán na úpravu veřejných prostranství.
Byla zpracována dokumentace k výstavbě kanalizace a ČOV 
v Předmíři a Zámlyní, a dokumentace včetně stavebního po-
volení na obchvat části obce Řiště, ve spolupráci se Svazkem 
obcí Blatenska pasportizace místních a účelových komunikací 
na území obce atd. V rámci dotačního programu z Ministerstva 
vnitra bylo v místnosti obecního úřadu zřízeno a vybaveno pra-
coviště Czech POINT a je připravena žádost o dotaci na vyba-
vení sálu kulturního domu.
Vzhledem k hospodaření obce (v současné době máme na účtě 
o více než 2 mil. Kč více, než ve stejném období r. 2006) moh-
ly být poplatky od občanů v uplynulém období navýšeny jen 
v minimální míře, a pokud nedojde k nějaké mimořádné situaci, 
nevidím důvod v dohledné době k nějakému výraznějšímu na-
vyšování přistoupit.
Ne všechno co jsme chtěli, se však podařilo. Hlavně to bylo 
zatím nezískání dotace na vybudování obchvatu okolo Řišť.
 V minulých dnech mne navštívila „delegace“ dětí (cca 10 
– 14let) s přáním vybudovat hřiště. Je pravda, že na volnočaso-
vé aktivity dětí není vymezen vhodný prostor ve všech částech 
obce, ale myslím, že v první řadě by měl být projeven konstruk-
tivní zájem ze strany rodičů, kteří by se měli na případném ře-
šení tohoto problému nějakým způsobem podílet, třeba formou 
aktivní pomoci, protože jinak mám obavu, aby hřiště nedopadlo 
tak jako dětské hřiště, které používala do svého zrušení mateř-
ská školka, případně jako autobusové čekárny v Předmíři a Zá-
mlyní, které někteří jedinci školního věku doslova devastují.
Věřím, že pokud by se rodiče na vybudování nějakého sporto-
viště pro děti spolupodíleli vlastní prací, zároveň by pomohli 
i následným „dohledem“ nad tím, aby se vybudované zařízení 
užívalo podle účelu, ke kterému bylo vybudováno. V tom přípa-
dě si myslím, že by nebyl žádný problém v rozpočtu obce najít 
finanční prostředky pro realizaci tohoto záměru.
Tím se pomalu dostávám k činnosti v dalším období.
Uvidíme jaké budou volební výsledky – ale ať bude složení 
zastupitelstva v následujícím období jakékoliv, myslím že mezi 
hlavní úkoly bude patřit výstavba kanalizace a čističky odpad-
ních vod v Předmíři a Zámlyní, dokončení zpracování Územní-
ho plánu pro všechny části obce, obchvat Řišť a již zmiňované 
zázemí pro volnočasové aktivity dětí.
Pod záštitou Svazku obcí Blatenska je v plánu na příští rok pas-
portizace obecních rybníčků (často zároveň požárních nádrží) 
a sakrálních staveb (kapličky, Boží muka apod.) tak, aby mohly 
být snáze čerpány dotace na jejich údržbu či opravy.
V následujících komunálních volbách budeme vybírat opět 
7 zastupitelů, a to z pro nás nezvyklého počtu kandidátů. Těm, 
kteří budou zvoleni, přeji hodně sil, elánu, optimismu a úspěchů 
do nelehké práce, která je čeká, a zároveň děkuji zastupitelům 
současným za jejich práci.
V těchto dnech oslavují životní výročí Karel Hlína (82) ze 
Zámlyní, František Houdek (80), Marie Trnková (70) a Jiří Fia-
la (60) z Předmíře. 
Srdečně přejeme hodně zdraví a pohody.
Během léta došlo v obci ke snížení věkového průměru, jelikož 
v krátké době přibyla do našich řad tři miminka. Takže tímto 
vítáme nové spoluobčánky Lucii Houdkovou, Matyáše Pechara 
a Jana Šustra – všechny z Předmíře, a přejeme jim hodně zdraví 
a štěstí do života.

 

Karel Palivec, starosta obce
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RADOMYŠL
Vážení občané městyse Radomyšl. 
Končí další volební období a to je čas na skládání účtů.
V první řadě chci poděkovat všem zastupitelům a výborům za 
dobrou práci, kterou pro Radomyšl v tomto období odvedli. Po-
děkování patří rovněž všem spolkům, organizacím, občanům a 
přátelům Radomyšle, kteří se rovněž významnou měrou podíleli 
na rozvoji Radomyšle v posledních letech. 
Současné zastupitelstvo až na jednu změnu pracuje ve stejném 
složení již 8 let a troufám si říci, že to bylo pro Radomyšl jedno 
z nejúspěšnějších období. Na podporu tohoto tvrzení uvádím 
základní fakta:
• Radomyšl se z téměř zapomenuté obce stala významným 
městysem s vysokým kreditem. Na začátku k tomu určitě při-
spěly úspěchy v prestižní soutěži „Vesnice roku“ završené titu-
lem „Vesnice Jihočeského kraje roku 2005“. V té souvislosti na-
vštívil Radomyšl v roce 2006 poprvé v historii prezident Václav 
Klaus. Kromě pana prezidenta bylo v Radomyšli v posledních 
letech mnoho dalších významných osobností, naposledy zde 
letos hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola zahajoval tradiční 
pouť. Právě „Jihočeská pouť“ se stala v posledních letech akcí, 
která jak sám pan hejtman řekl, svým věhlasem daleko přerostla 
hranice Radomyšle.  
• V době, kdy celým světem zmítá ekonomická krize je Rado-
myšl ve skvělé kondici. V uplynulých 8 letech zde byly městy-
sem, nebo s podporou městyse realizovány investiční a nein-
vestiční projekty za více než 200 mil. Kč. Přes tento obrovský 
rozvoj nedošlo k zadlužování městyse, naopak z půjček, které 
byly v roce 2003 ve výši 8 mil Kč zbývá splatit jen 1.8 mil. Kč 
z úvěru na DPS a na účtu je 5 mil. Kč přesto, že v důsledku 
zmíněné krize městys přišel za roky 2009 a 2010 ve srovnání 
s minulými roky na sdílených daních od státu o 3.5 mil. Kč! 
Výše zmíněné projekty byly realizovány zejména díky až 80 % 
úspěšnosti při získávání dotací z národních i evropských zdrojů, 
když v letech 2003 – 2006 čerpal městys 35 mil. Kč dotací a 
v letech 2007 – 2010 dokonce 48 mil. Kč. Celkem za 8 let 83 
milionů kč ! 
• Finanční prostředky směřovaly do všech oblastí - základní 
a mateřské školy, komunikací, vodovodu, kanalizace, VO, roz-
hlasu, památek, veřejného prostranství, zeleně, nebo odpadové-
ho hospodářství,
• Desítky milionů byly investovány do rozvoje v minulosti 
opomíjených místních částí Domanic, Lázu, Leskovic, Podolí 
a Rojic, které se změnily doslova k nepoznání
• Ve spolupráci se Suverénním řádem Maltézských rytířů pro-
bíhá již 3 rok rekonstrukce kostela sv. Martina a dokončuje se 
projekt na vybudování muzea z nejstarší stavby v Radomyšli 
– středověké komendy, která je stejně jako kostel v havarijním 
stavu. 
• Pro získání dotací je nutná projektová připravenost, proto jsou 
každý rok v rozpočtu vyčleněny prostředky na nové projekty. 
V současné době jsou hotové projekty na modernizaci ČOV, 
úpravny vody, nebo studie na rekonstrukci koupaliště, probíhá 
stavební řízení na připojení Radomyšle na vodovodní přivaděč 
z Římova a již je vydáno územní rozhodnutí na opravu komu-
nikací u bytovek a probíhá převod pozemků pod komunikacemi 
od státu na městys, aby mohlo být vydáno stavební povolení.
• Významné prostředky šly také na podporu kultury, sportu 
a společenského života. Místní spolky a organizace získaly za 
8 let z rozpočtu městyse více než 2 mil. Kč.   
• Klíčovým faktorem pro rozvoj každé obce je bytová výstavba. 
V Radomyšli díky dotacím na infrastrukturu bylo za poslední 
4 roky v lokalitě „Na Baborčici postaveno 43 nových rodinných 
domů a dalších 13 by zde mělo vyrůst v dalších letech. Velký 
zájem o bytovou výstavbu je i v našich místních částech. Každá 
výstavba znamená v první fázi práci pro místní občany a pod-
nikatele a následně větší příliv daní do obecní pokladny díky 
nárůstu počtu obyvatel a dani z nemovitostí, příliv dětí do škol, 
nebo podporu fungování místních služeb.
• Radomyšl je jednou z mála venkovských obcí, kde dochází 
k výraznému nárůstu počtu obyvatel a počtu dětí ve škole.  
• Úspěšně se i nadále rozvíjí průmyslová zóna a vytváří se nová 
pracovní místa. 

• Díky dobré ekonomické situaci již 3 roky nedošlo ke zvýšení 
poplatků za odpad a stočné. Výsledkem opatření v oblasti vo-
dovodu je již 2 roky stejná cena vodného a městys jako jedna z 
mála obcí a měst nevyužil zákonem stanovené možnosti zvýšit 
koeficient daně z nemovitosti.
• Máme fungující partnerství (twinning) s italským městem 
Montoggio. V té souvislosti vznikla v Radomyšli Škola obnovy 
venkova, která je jednou ze 3 v Jižních Čechách. ŠOV se zamě-
řuje na twinning, pořádá semináře, jazykové a počítačové kurzy 
pro občany a publikační činnost.
• Radomyšl patří v rámci ČR mezi obce, které nejlépe třídí odpad
• Postupně se daří likvidovat dlouholeté „kostlivce ve skříni“ 
jako je vykoupení školního hřiště, vykoupení pozemků pod ČOV, 
převedení pozemků pod Základní školou od státu, zápach z kuře-
cí farmy, pronájem hasičárny, nízký tlak vody, špatný signál mo-
bilních telefonů, navíc pronájem obecních pozemků operátorům 
Vodafone a Eurotel přinese do pokladny přes 2 mil. Kč 
• Díky moderním metodám řízení ekonomiky městyse a dobře 
fungujícímu kontrolnímu systému dochází k významným úspo-
rám v oblasti výdajů a současně k navyšování některých příjmů 
a každoročně dosahujeme výborné výsledky při nesčetných 
kontrolách a auditech. 
Na závěr tohoto stručného shrnutí bych rád zdůraznil, že přes 
úspěchy dosažené v minulých letech je Radomyšl stále jen za-
čátku dlouhodobého, nikdy nekončícího procesu. Procesu, který 
bylo po době útlumu velmi těžké znovu nastartovat, ještě těžší 
pak bylo tuto vysoko nastavenou laťku udržet, ale který je vel-
mi lehké během několika let zhatit. O budoucnosti každé obce 
se rozhoduje v komunálních volbách, které jsou před námi a je 
to právě hlas každého z vás, který určí další směr vývoje našeho 
městyse. Přeji Vám šťastnou ruku.  
 Ing. Luboš Peterka - starosta 
Počet obyvatel stále roste
V květnu letošního roku jsme vítali 1200 občana, ale nárůst 
obyvatel k naší radosti neustále pokračuje a městys Radomyšl 
dosáhl v září dalšího magického čísla 1212. 

Radomyšl skončí rok 2010 
s rekordním rozpočtem 
Již nyní je jasné, že rozpočet Radomyšle bude v roce 2010 
rekordním v celé jeho historii a to i přes pokles sdílených daní 
ze státního rozpočtu. Předpokládáme příjmy kolem 39 mil. Kč 
a výdaje 38 mil. Kč. Je to dáno hlavně získanými dotacemi ve 
výši bezmála 26 mil. Kč. Dotace jsme získali na územní plán, 
dětské hřiště v Lázu, Jihočeskou pouť a mezinárodní seminář, 
Školu obnovy venkova, úroky z úvěru na DPS, opravu ha-
sičského auta, autobusovou zastávku v Domanicích, divadlo 
– Perly panny Serafínky, obnovu místních komunikací, opravu 
můstku v Kaleticích, II. etapu revitalizace lipové aleje, opravu 
fasády radnice, nové dveře a bezpečnostní systém na radnici 
a vybavení zasedací místnosti pro potřeby místních spolků. Na-
víc stále čekáme na výsledek 5. výzvy ROP, kde máme podanou 
žádost na II. etapu komunikací „Na Baborčici“ a na výsledek 
žádosti z programu „Zelená úsporám“ na výměnu oken a za-
teplení stropu č.p. 68 (zdravotního středisko). Neuspěli jsme se 
žádostí z OPŽP na modernizaci ČOV, ale tuto žádost je možné 
podat opět v dalších letech.   
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„Důstojné zázemí pro spolkovou 
činnost v Radomyšli“ a „Kvalitní 
informace pro všechny občany 
Radomyšle“ 
To jsou projekty, na které městys Radomyšl podal žádosti o do-
tace prostřednictvím MAS SOB z 2. a 3. výzvy v rámci opatření 
IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje 
venkova ČR. První projekt spočívá v modernizaci vybavení 
zasedací místnosti na radnici, kterou kromě zastupitelů využíva-
jí zejména místní spolky a podnikatelé. Dotace na tento projekt 
již byla schválena a realizace proběhne do konce měsíce září. 
Výsledkem druhého projektu by měla být modernizace stávající 
ústředny veřejného rozhlasu a vybudování bezdrátového rozhla-
su v místních částech, kde doposud žádný není v Domanicích, 
Lázu, Podolí a Rojicích. Předpokládaný termín realizace je 
srpen 2011.  

Poděkování od senátora
Městys obdržel „Děkovný list“ od senátora ing. Tomáše Jirsy 
a RNDr. Michala Valenčíka z Dokumentace ohrožených sakrál-
ních staveb za opravu kapliček v Radomyšli. 

Baráčníci vystoupili na Země živitelce
Po jednání pořadatelů výstavy a úřadu městyse Radomyšl 
bylo Obci baráčnické v Radomyšli umožněno vystoupení na 
VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA. Oproti původní představě 
„zatančení České a Moravské besedy“ nám byl přidělen dvou-
hodinový prostor, jež časově značně přesahoval délku tohoto 
tance. Den vystoupení byl určen na 30. srpna od 9.oo hod do 
ll.oo hod. Za pomoci sboru sv. Martina pod vedením Richarda 
Semiginovského, dětí, které pod naší obcí vystupují a Václava 
Šíleného, který připravil hudbu, byl program nacvičován týdny 
předem. Odjezd se uskutečnil v ranních hodinách za nevlídného 
počasí, kdy se naplněný autobus účastníky a rodinnými přísluš-
níky rozjel k Českým Budějovicím. Za občasného deště a teplo-
ty kolem 14. C měly obavy hlavně maminky s dětmi a tetičky, 
které si během představení měly převlékat kroje. Nakonec vše, 
snad bez následných zdravotních problémů zvládli, za což jim 
patří znovu velký dík.

Celičký program začal přesně na čas, přestože v okolí se nachá-
zelo velice málo lidí, neboť právě úderem 9.oo hod se teprve 
otevírají brány výstaviště. Písničky z „Konopické“ se nesly 
zvučně do celého okolí a procházející návštěvníci si navzájem 
sdělovali, že tato slova písní dobře znají ze svého bydliště. 
Následovala Česká beseda, při které naše tetičky a sousedé se 
ve dvou kolonách jen ztěžka vešli na podium. V současné době 
naplno probíhá nácvik operetky „Perly panny Serafínky“ a prá-
vě z tohoto díla zazněly nádherné tóny v našem vystoupení. 
Kolemjdoucí se otáčeli v údivu odkud přichází ta čistota hlasů. 
Překvapivě nejhezčí bylo vystoupení naší drobotiny, dětičky 
s veškerým nasazením uvedly svoje pásmo písní a tanců. Mo-
ravskou besedu zatančily tetičky v Kyjovských Prácheňských 

krojích s projevem lásky k této staročeské tradici. Na závěr 
zazpíval sbor společně s baráčníky písničky, tentokrát z úspěš-
né hry „ Podskalák“, která byla uvedena v loňském roce. Mezi 
písně a tance jsme vložili scénku v podání souseda Karla To-
máška. V neposlední řadě jsme ukázaly přehlídku krojů, které 
jako Obec baráčnická vlastníme. Veškerý program se vešel do 
dvou hodin a byl představen v příslušné úrovni, na kterou mů-
žeme být pyšní. Bohužel trochu zamrzelo, že doba určená nám 
k výstupu byla v brzkých ranních hodinách a většina návštěv-
níků přichází podstatně déle a již nemohla naši akci zachytit. 
Přitom po našem vystoupení, po ll.oo hod až do l4.oo hod. byla 
tato scéna úplně prázdná. I přes neposlušné počasí a přes drobná 
úskalí, doufáme, že jsme mohli, přinést trochu radosti, pobavení 
a úsměvů do duší a srdcí návštěvníků této tradiční dlouholeté 
akce jakou je výstava Země živitelka.
 Za Obec baráčnickou Jůzková Zdeňka

Letní tábor 2010 - Chvalov
Letos již počtvrté se parta nadšenců rozhodla uspořádat pod 
záštitou TJ Radomyšl pro děti z Radomyšle a okolí a jejich 
kamarády letní tábor na základně Chvalov u Čekanic. Protože 
byl po minulých úspěšných letech tento rok obrovský zájem, 
rozhodli jsme se rozdělit děti do dvou turnusů, které proběhly 
po sobě od 18. července do 12. srpna a jichž se zúčastnilo přes 
70 táborníků! Pro účastníky byl připraven shodný rámcový 
program, který se s ohledem na počasí v některých drobnostech 
lišil. Děti se během dvanácti dnů učily morseovku, uzly, rostli-
ny, hrady a zámky, šifry, či nové písničky s kytarou u táboráku. 
Vedoucí pak připravili spoustu závodů – terčový s otázkami, 
překážkovou dráhu v lese či turisticko-branný závod. Připra-
veny byly i sportovní soutěže mezi oddíly a různé doprovodné 
programy-navštívili nás strakoničtí vojáci, hasiči z Radomyšle, 
policejní psovod, oddíl bojového umění aikido, motorkáři s ve-
terány, děti si vyzkoušely dokonce i splutí řeky Otavy na raftech 
či paintball. Tradičně se konala také diskotéka F. Mareše, letos 
s krásnou noční projekcí.
Poděkování patří všem vedoucím, kteří se tábora zúčastnili 
v době vlastní dovolené bez nároku na odměnu, a také všem, 
kteří pomohli tábor zabezpečit po finanční i materiální stránce.
Finančně přispěli: městys Radomyšl, p. F. Vávra, OÚ Velká 
Turná, ČSTV Strakonice, Protom, p. M. Kastner, ENERGO 
SERVICE CZ s.r.o., Elektro Jankovský, p. K. Čapek, a p. Laci-
nová – půjčovna lodí. 
Materální pomoc: ZŠ Radomyšl, ESCO, Prillinger, Coca Cola 
Praha, Měšťanský pivovar Strakonice, Rest nápoje Strakonice, 
SVG, L´Oreal, Fliegl, Walmark, Jitona, sl. M. Vacková a p. R. 
Veselý, ČSAD Strakonice.

 

Jan Vlažný

Léto v Podolí
Je tu konec prázdnin a takřka konec léta. A co se o prázdninách 
dělo v Podolí? Kromě obecních akcí, jako je čištění potoka, 
vybílení obecního domu apod., se samozřejmě uskutečnil již 
tradiční turnaj v ping-pongu. Letos nám bohužel moc počasí 
nepřálo a tak jsme se za ping-pongovým míčkem honili uvnitř 
obecního domu - naší hospody. Zvládli jsme turnaje dvojic 
i čtyřhry a účast byla, tak jako každý rok, veliká. Akce se vyda-
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řila a věříme, že se sejdeme při dalším ročníku.
Další turnaj, tentokrát turnaj ve střelbě, se uskutečnil již za 
slunečného počasí. Stříleli jsme vleže i ve stoje a sešlo se nás 
dvanáct střelců.
Samozřejmě jsme nemohli zapomenout na děti a jejich loučení 
s prázdninami. Již třetím rokem jsme pro ně připravili odpo-
ledne plné her a soutěží nazvané „Cesta z pohádky do pohádky 
lesem Řáholcem“. Ráno to s počasím vypadalo všelijak. Ale 
jak to v pohádce dobře končívá, nám nakonec ta naše pohádka 
už dobře začala. Počasí se odpoledne umoudřilo, takže jsme 
startovali se sluníčkem nad hlavou. Na startu si všechny děti 
s Večerníčkem poskládali papírovou čepici. S těmi nejmenšími 
pohádkovou cestou putovali i rodiče a tak si mohli ověřit jak 
jsou jejich děti zdatné při zalévání květin u Krtečka či chytání 
ryb v rybníce vodníka Česílka, střílení z luku u Ptáka Ohnivá-
ka, nebo jak pomohli s Jájou a Pájou udolat medvěda u řezníka 
Krkovičky. Také se projeli s Hurvínkem na koloběžce, postavili 
s Bořkem Stavitelem velký dům a s Mikešem se proběhli v jeho 
vysokých botách. A protože u nás je vítězem každý, pro všech-
ny byly připravené odměny, medaile i diplomy. Samozřejmě 
pro správné vítěze nesmí chybět šampaňské a také pořádný raut 
s občerstvením v podobě opékaných špekáčků, klobás a peče-
ných brambor. Všechny děti byli spokojené a myslíme, že se 
můžou těšit na další prázdniny. Nesmíme zapomenout poděko-
vat všem dospělým i odrostlejším dětem, kteří všichni pomáhali 
uskutečnit toto pohádkové odpoledne. Všem dětem přejeme 
krásný a klidný školní rok. Martina Ehrlichová

Hokejisté Radomyšle budou hrát 
krajský přebor!
V současné době vrcholí v Radomyšli přípravy tří hokejových 
týmů na nadcházející hokejovou sezonu. Šumavský pohár v Su-
šici obsadí mužstvo Radomyšl C. Radomyšl B bude hrát okresní 
soutěž ve Strakonicích a Radomyšl A krajský přebor s domácí-
mi zápasy na zimním stadioně v Písku. 
Oporami týmů budou zkušení hráči s prvoligovými i extrali-
govými zkušenostmi:
Milan Filipi, Zbyněk Neckář, Jan Maroušek, Milan Mazanec, 
Pavel Hejl, Tomáš Burkoň, Zdeněk Javůrek a další. 
Hlavní mužstvo začíná mistrovským utkáním na domácím klu-
zišti v Písku 25.9.10 v sobotu s Vimperkem. V dalších domá-
cích zápasech vždy v sobotu budou hosté:
3.10. – Soběslav, 16.10. – Č.Krumlov, 27.10. – Humpolec, 6.11. 
– V. Radouň, 13.11. – Strakonice, 
27.11. - Tábor B, 11.12. - Božetice, 8.1.- David servis Č.B. , 
22.1. – Veselí n/ L. , 12.2. – Hluboká  n/Vl. ,

Rozpočet na sezonu 2010/2011 zajistili:
Městys Radomyšl, ESCO , Pilstl Trading, L´oréal, FARMIX, 
Fliegl, BONUM, NTS Computer, Městské služby Písek, 
S.n.o.p., Hospoda na Křenovce, Anten servis, Kovo Josef Ma-
jer, Zámečnictví Majer a Majer.
 Miroslav Kastner

DVD z Jihočeské pouti
V infocentru je ke koupi nové DVD z letošní „Jihočeské pouti“, 
která byla v duchu rytířských ctností. Najdete zde záběry 
z nohejbalu, slavnostní mše, taneční zábavy a historických 
slavností. 
Prázdniny skončily
Poslední prázdninový týden proběhla dvě soutěžní odpoledne. 
V pondělí turnaj v šipkách v parku a ve středu karetní souboje 
hry prší a pexeso. Zúčastnily se děti domácí i prázdninové. 
Celkem 14 dětí házelo šipky, 6 hrálo pexeso a 12 prší. Užili 
jsme si spoustu legrace i soutěžního zápolení. Další kolo 
chystáme na podzimní prázdniny.

 

Za ČSŽ v Radomyšli B.M.

Ani zima je neodradila
V pondělí 30.9. vyjeli Baráčníci z Radomyšle vystupovat na  
Výstaviště v rámci Země živitelky. Svezla jsem se s nimi a 
nelituji. Pestrý dvou hodinový program před pavilonem R1 
zastavoval kolemjdoucí, kteří se zájmem sledovali vystoupení. 
Myslela jsem si, že je znám dobře, ale teprve tady jsem si 
uvědomila, jak pestrý mají repertoár. Namátkou: tanec české 
i moravské besedy, ukázky z muzikálu Perly pany Serafínky, 
dětské pásmo aj. Držím jim palce ať neztrácejí dech a i nadále 
jsou tak činorodí.

 

B.M.

OBEC TCHOŘOVICE
1. září začal všem dětem nový školní rok, někteří už jsou 
„mazáci“, ale pro některé to byl opravdu první školní den, 
z naší obce letos vyrazilo 6 prvňáčků, chtěli bychom jim popřát, 
ať se jim ve škole líbí a ať neztratí to prvotní nadšení, s kterým 
vyráželi první den.
Hodně štěstí přejí maminky i tatínkové, babičky i dědečkové. 

SDH Tchořovice
Dne 4. a 11. září 2010 
se naši mladí hasiči 
zúčastnili dalších 
soutěží v požárním 
útoku. 
Dne 4.9. se konala 
soutěž v Česticích u 
Strakonic, naše družstvo 
přípravky obsadilo třetí 
místo ve své  kategorii a 
družstvo mladších místo 
12. ve své kategorii.  
Dne 11.9. ve Štěkni za naši obec soutěžilo pouze družstvo 
přípravky (děti do 6 let včetně), děti z družstva mladších nám 
bohužel před soutěží omarodily. Přípravka přivezla opět krásné 
třetí místo.

Všem účastníkům soutěží moc a moc gratulujeme a těšíme 
se na další úspěchy našich malých hasičů.
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UZENIČKY
Aktuality z obce
Obec i v letošním roce požádala o několik možných finančních
příspěvků na základě vyhlášených grantů Jihočeského kraje. 
Byla schválena dotace z programu obnovy venkova na opravu 
a rozšíření veřejného osvětlení ve výši 140 tisíc korun. Tato 
akce je před dokončením.
     Dále obec uspěla s žádostí o příspěvek na technické vyba-
vení jednotky SDH, kde byl schválen předložený projekt, který 
byl následně realizován a finanční částka 45 tisíc Kč získána od
krajského úřadu byla plně využita. U těchto grantů byla finanční
spoluúčast obce přibližně 50 % skutečných nákladů. Obec též 
požádala o finanční spoluúčast Jihočeského kraje na vypracová-
ní územního planu, kde výsledek jednání zastupitelů kraje ještě 
nebyl sdělen naší obci.
     Vzhledem k tomu, že je obec členem SMOOS (svaz měst 
a obcí okresu Strakonice) byl uplatněn požadavek na dodávky 
venkovních laviček se zastřešením ve dvojím vyhotovení, kde 
podíl obce na úhradu bude třetinový. Tuto akci zajišťuje SMO-
OS a měla by býti dokončena v letošním roce.
     Obecní úřad děkuje za aktivní přístup některých občanů k 
vytvářené publikaci o stručné historii obce a předpokládá zájem 
k získání tohoto dílka po jeho dokončení do vlastnictví. Cílem 
je také přenesení historických událostí obce pro další generace. 
Za tuto nezištně obětavou a náročnou práci při shromaždování 
historických událostí, které se vážou k naší obci patří upřímné 
poděkování paní Kropáčkové pocházející z rodu Tuháčků a paní 
Pánkové rozené Havličkové. Přeji autorkám, aby tento doku-
ment splnil jejich i naše očekávání a byl hodnotným obrazem 
o historii naší obce.
     To, že někteří lidé o práci a potřebách moc nemluví, ale 
konají, je možné říci o panu E. Křivánkovi, chataři od Hlibeň-
ského rybníka. Jeho záliba v udržování kulturního dědictví v 
podobě božích muk a křížků nás svedla k využití jeho ochoty 
k rekonstrukci těchto památek na území naší obce. Práce je 
provedena velmi kvalitně, citlivě při zachování historických 
hodnot. Bylo by urážkou, kdybych v této skupině lidí nevzpo-
menul mnoholetou péči o květinové záhony lemující kulturní 
dům paní Kočovskou za pomoci pana Čížka z čp. 10. Myslím, 
že výsledek této práce nepotřebuje nějaké vychvalování, ale 
hovoří sám za sebe. 
     Se začínajícím topným obdobím bych rád požádal občany o  
zvýšení pozornosti při ukládání popela do společného kontejne-
ru, aby nebyl žhavý. Hořící kontejner zamořuje svými výpary 
celou vesnici a jeho znehodnocení také není lacinou záležitostí.
     Na závěr bych rád popřál hodně zdraví nejen našim obča-
nům, ale i čtenářům těchto listů.
  Zdeněk Sýbek – starosta obce

SDH Tchořovice – medaile družstva 
přípravky za třetí místo ve Štěkni

VELKÁ TURNÁ
Činnost SDH Velká Turná
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Turné 
Hasičský sbor ve Velké Turné byl založen v roce 1904, ale svoji 
činnost naplno rozvinul až v roce 1905. U kolébky stálo 14 apo-
štolů. Od založení prošlo sborem 164 členů aktivních a 66 členů 
přispívajících. V současné době tvoří naší členskou základnu 50 
hasičů a hasiček. Chloubou naší jednotky je zásahový požární 
automobil značky Henschel, vyrobený v Německu v roce 1939 
a do obce byl pořízen v roce 1943. Křest ohněm prodělalo toto 
vozidlo v době druhé světové války na východní frontě. Dnes 
společně s malou hasičskou stříkačkou PS-12, tvoří základní 
vybavení našeho sboru. V současné době rozvíjíme svoji čin-
nost převážně v oblasti kultury a sportu. 
V letním období 3. čer-
vence oslavil náš sbor 
105. výročí svého založení. 
Oslavná akce proběhla v 
klubovně SDH. Oslav se 
zúčastnilo 22 členů sboru 
a 2 hosté. Starosta SDH 
p.Miroslav Zobal, zahájil 
setkání přivítáním hostů a 
přítomných členů sboru. 
Dále p. Zobal shrnul čin-
nost sboru, hlavní cíle své 
činnosti a poděkoval členů 
SDH, kteří se aktivně zapo-
jují do celkové činnsti sbo-
ru za vykonanou dobrovol-
nou práci. Velitel JSDHO p. 
Eduard Červenka zhodnotil 
letošní činnost jak po strán-
ce aktivní činnsti požární, tak po stránce kulturních akcí. V sou-
časnosti převišuje kulturní aktivita v obci. Je nutné podotknout, 
že tímto není omezena požární akceschopnost sboru. Ze strany 
obce je sbor vrámci svého zařazení JPO-V, pro případný požární 
a živelní zásah plně vyzbrojen. Po předání čestných listů za zá-
sluhy a dlouholetou činnot vybraným členm, započala samotná 
oslava pohoštěním a dobrým pitím. Je třeba řici, že na malých 
obcích bývá často tento sbor jedinou činnou organizací, která je 
schopna udržet kulturní činnst v obci. 

Každoročním svátkem v obci Velká Turná k ukončení let-
ních prázdnin je pořádání akce „Rozloučení s prázdnina-
mi“, kde členové SDH uspořádají celodenní turnaj v nohejbale 
trojic a v podvečer je vždy připraven táborový oheň pro děti 
společně se spoustou her a opékáním buřtů. V letošním roce 
bylo pro děti 
připraveno 
překvapení v 
podobě mož-
nosti jízdy na 
koni. Letos 
tento den 
vyšel na sobo-
tu 28. srpna. 
V dopoled-
ních hodinách 
nám počasí 
nepřálo. Silný 
déšť změnil 
pískové hřiště na bláto a hra se spíše než nohejbalu podobala 
turenskému krosu. O to to bylo složitější předvést svoje kvality. 
Odpoledne se vyčasilo a turnaj mohl být regulérně dohrán. Při 
zapálení táborového ohně nás příroda odměnila krásnou pod-
večerní duhou, která v jednom okamžiku byla dvojitá. I přes 
počáteční nepřízeň počasí se akce vydařila, nikdo nebyl zraněn 
a všichni zúčastnění odcházeli spokojeně domů. 
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Činnost zastupitelstva obce Velká 
Turná – akce v obci 
Pro letošní rok se podařilo získat dotace na opravu budovy „ 
Prodejna potravin „ z programu Jihočeského kraje POV - kde 
vynaložené prostředky budou ve výši Kč-239.822,-, z čehož 
dotace činí Kč-142.000,- a vlastní podíl obce Kč-97.822,-. V 
budově bude opravena střecha na skladu obalů, zateplení stropu, 
nátěr fasády a dále bude vybudována přípojka vody z obecního 
vodovodu a rozvod a instalace plynových topidel. K provede-
ní těchto prací bylo rozhodnuto po loňském nákupu samotné 
budovy a pronájmu prostor společnosti Jednota Volyně tak, 
aby budova mohla plnit svůj účel z hlediska hyginy a možnosti 
zimního provozu. Opravy proběhnou v měsících říjen – listo-
pad, z čehož při akci plynofika a zateplení stropu bude prodejna
dočasně uzavřena a to v termínu od 21.10 do 31.10.2010. Děku-
jeme za pochopení. 
Další akcí, která se v letošním roce podařila realizovat, je vý-
sadba stromořadí podél Rojického potoka v obci, společně s 
nákupem stroje na údržbu zeleně. Realizace tohoto projektu 
byla započata v loňském roce, kdy se ukázal stav stávajících 
stromů podél Rojického potoka natolik zdravotně špatný, že 
jsme požádali z fondu SZIF vrámci – obnovy a rozvoje vesnic 
- o dotaci na na tento záměr. Akce byla provedena v měsíci sr-
pen v celkovém nákladu Kč-182.9000,- z čehož je dotace Kč-
141.538,- a vlastní podíl obce je 41.362,-. 

V červnu byly dále podány dvě žádosti o dotaci na opravy 
místních komunikací 
1) V obci Velká Turná – ke trati, na návsi v obci nad hřištěm, 
oprava místní komunikace přes milavský vršek. 
Dotace byla přidělena v plné výši Kč-1.706.269.-  
2) Místní komunikace pč. 991 Milavy – Starobor. 
Dotace byla přidělena v pné výši Kč-1.821.499,-
Opravy komunikací proběhnou v měsíci říjen – listopad 2010. 

Třídění odpadů v obci Velká Turná 
Obec Velká turná je zapojena do systému třídění odpadů EKO-
-KOM. Pro své občanany poskytuje kontejnerové stání s ozna-
čeným sběrem tříděných složek na návsi obce Velká Turná. 
Ta tomto místě se třídí:
 papír. 1 x kontejer – 1100 l.
 sklo – bílé a barevné. 1+1 kontejner – 1100 l.
 plast směsný – 3 x kontejner 1100 l.
 obaly tetrapak – 1 x kontejner 250 l

Kontejnery jsou řádně 
označeny samolepkami 
pro určený druh tříděného 
odpadu. Děkujeme všem 
občanům za zapojení do 
třídění obnovitelných 
složek odpadu na 
určených místech v obci.

Výlov rybníka Milavy   
V katastru obce Velká Turná se rozprostírá rybník Milavy. Jed-
nou za dva roky přichází na řadu pro společnost Blatenská Ryba 
s.r.o., která rybník obhospodařuje, podzimní výlov. Tento výlov 
je odměnou za dva roky jejich práce při chovu ryb a to přede-
vším kapra, bez kterého si neumíme vůbec představit prožití 
vánočních svátků. Řízek z kapra, společně se salátem, tvoří na 
naší štědrovečerní tabuli neodmyslitelnou součást. Vánoce bez 
kapra, jako by nebyly. Poděkujme našim rybářům za jejich práci 
a možnosti dodání tohoto symbolu vánoc na náš stůl. 
V letošním roce je výlov rybníka Milavy naplánován na dny 25. 
- 26. - 27. října. 
Samotná příprava tohoto výlovu však začíná již dříve, vypouš-
těním vody a přípravou techniky na samotný výlov. Výlov je 
prováděn ruční, léty ověřenou, technikou. Pro běžného občana 
se tak naskýtá příležitost podívat se na staré techniky výlovů 
rybníků, které se dodnes nezměnily. 
Po vylovení ryb je možné některé okamžitě na místě zakoupit, 
ostatní jsou převáženy do nedalekých sádek, kde ryby čekají na 
další rozvoz ke spotřebitelům. 
Pro labužníky bude připravena možnost zakoupení rybých spe-
cialit přímo na hrázi rybníka. 

Do konce roku nás ještě čeká
 16. října – Posvícenská zábava - v sále HOSPODY NA 
ROZHRÁNÍ, k tanci a poslechu zahraje p. Ctirad Klíma. (pořá-
dá SDH Velká Turná) 
 26. prosince – Turnaj ve stolním tenise v sále HOSPODY 
NA ROZHRÁNÍ (pořádá SDH velká Turná) 
 31.12.2010 – Silvestrovská veselice v sále HOSPODY NA 
ROZHRÁNÍ. K tanci a poslechu zahraje skupina ST-Talisman, 
p. Mariana Hausera (pořádá SDH Velká Turná)    
Příspěvky za obec Velká Turná: Místostarosta obce Pavel 
Šípek, Ing. Zbyněk Kuhnl, Eduard Červenka 
Fotodokumentace: Místostarosta obce Pavel Šípek 

ZÁBOŘÍ
Něco z historie rodů v Záboří
Ves Záboří se poprvé připomíná v roce 1228 jako majetek 
svatojiřského kláštera na Pražském hradě, který ji potom prodal 
spolu s tvrzí v roce 1305 nějakému Koldovi, již tehdy tu byla 
fara. Záboří se tak stalo vladyckým statkem, v jehož držení se 
do konce 14. století vystřídalo několik majitelů. Po Oldřichu ze 
Záboří (1426) nastoupil Bušek z Brloha (1442-1474), oba dva 
se nazývali Záborští z Brloha. Poslední známý z nich Bušek 
1517 přesídlil do Kadova, při kterém pak Záboří zůstalo až 
do roku 1633, kdy zábořský statek koupil Albrecht Beneda 
z Nečtin. Jeho potomci prodali statek Záboří v roce 1662 Aleši 
Ferdinandovi Vratislavovi z Mitrovic, který připojil statek 
Záboří ke svému lnářskému panství, ke Lnářům patřilo Záboří 
až do roku 1850. Fara zanikla roku 1623, ale již roku 1654 byla 
obnovena a byly založeny matriční knihy. V roce 1654 zde bylo 
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5 gruntů, 3 grunty nově osedlé, 6 gruntů pustých, 3 chalupy, 
1 domek, rok 1695: 10 gruntů, 8 chalup a krčma, rok 1770: 38 
čísel, rok 1850: 49 domů, 318 obyvatel. 
Přehled držitelů nejstarších usedlostí a chalup: 
Sedláci: Čp. 16 Grunt Klumpovský: 1654 Jan Klumpa, 1673 
Pavel Náhlík, 1719 Václav Rosa, 1785 Jakub Krejčí, 1837 
František Krejčí, 1872 Josef Vodička a Terezie
Čp. 7 Grunt Karnose: 1654 Vít Karnos, 1673 Jiřík Karnos, 1719 
Jan Karnos, 1785 Josef  Pražák, 1837 František Pražák, 1865 
Jan Pražák
Čp. 36 Grunt Třeštíkovský: 1654 Václav Třeštík, 1673 Jiřík 
Třeštík, 1719 Fabián Třeštík, 1785 Václav Třeštík, 1837 Josef 
Hrubeš, 1854 Václav Kadlec, 1870 Václav Klečka a Marie
Čp. 28 Grunt Koláře: 1654 Mikuláš Kolář, 1673 Matěj Růt, 
1719 Jan Kůrka, 1785 Matěj Fiala, 1837 Vít Klepsa, 1878 
František Klepsa a Marie
Čp. 12 Grunt Nováka: 1654 Matěj Novák, 1673 Jan Novák, 
1719 Martin Bartoš, 1785 Václav Novák, 1837 Martin Mařík, 
1871 Josef Štěpánek a Marie
Čp. 35 Grunt Tochovský: 1654 Jan Tochovský, 1673 Matěj 
Pinkásek, 1719 Matěj Běle, 1785  Jakub Běle , 1837 Petr Běle, 
1867 František Pokorný a Marie
Čp. 29 Grunt Náhlíkovský: 1654 Jan Náhlík, 1673 Tomáš 
Náhlík, 1719 Jakub Brejcha,    1785 Jakub Maroušek, 1837 
Jakub Pavlík, 1847 Jan Turek a Anna
Čp. 31  Grunt Lukšů: 1654 Kašpar Lukšů, 1673 Tomáš Špalek, 
1719 Šimon Martínek, 1785 Václav Martínek, 1837 Jakub 
Martínek, 1874 Václav Kohout
Chalupníci: Čp. 19 Chalupa Mrázovská: 1654 pustá, 1673 
Vít Mráz, 1719 Václav Černý, 1785 Jakub Černý, 1837 Josef 
Kaiser, 1854 Petr Kaiser
Čp. 8  Chalupa Nemrhovská: 1654 Václav Nemrha, 1673 Jan 
Rosa, 1719 Daniel Pokorný, 1785 Josef Slavíček, 1837 Petr 
Slavíček, 1882 Jan Klepsa a Františka
Čp. 14 Chalupa Havla: 1654 Havel Chalupník, 1673 Matouš 
Hrubeš, 1719 Jakub Krejčí, 1785 Jakub Třeštík, 1837 Jan 
Třeštík, 1854 František Třeštík a Anna, 1878 Jan Třeštík a 
Terezie
Čp.21 Chalupa Zahradníka:1654 Jan Zahradník, 1673Václav 
Zahradník,1719 Matěj Šimůnek, 
1785 Matěj Šimůnek,  1837 Jan Vlk, 1881 Josef Vlk a Marie 
Záboří v letech 1770-1784:
Čp. 1 Fara, čp. 2 Antonín Kalista, domkář, čp. 3 Václav Řehoř, 
chalupník, čp. 4 vrchnostenský dvůr, čp. 5 Václav Myslík, 
domkář, čp. 6 Matěj Brož, polosedlák, čp. 7 Václav Pražák, 
sedlák, čp. 8 Josef Slavíček, chalupník, čp. 9 Ondřej Maček, 
chalupník, Martin Čubr, chalupník, čp. 10 Vít Havel, domkář, 
čp. 11 Ondřej Mašek, chalupník, Martin Špalek, chalupník, čp. 
12 Václav Bartoš, sedlák, Václav Novák, sedlák, čp. 13 Matěj 
Hrubeš, sedlák, čp. 14 Jakub Třeštík, chalupník, čp. 15 Josef 
Kašpárek, krejčí a šenkýř, čp. 16 Jakub Krejčí, sedlák, čp. 17 
obecní pastouška, čp. 18 Václav Běle, sedlák, čp. 19 Václav 
Kaiser, chalupník, čp. 20 Josef Bartoš, domkář, čp. 21 Matěj 
Pánik, tkadlec, čp. 22 Antonín Vodička, domkář, čp. 23 Josef 
Bartoš, domkář, čp. 24 Václav Brož, kovář, čp. 25 Václav 
Brejcha, domkář, čp. 26 Bartoloměj Křivanec, chalupník, čp. 27 
Jan Vodička, švec, čp. 28 Matěj Běle, chalupník, čp. 29 Jakub 
Brejcha, polosedlák, čp. 30 Jan Jiřinec, krejčí, čp. 31 Václav 
Martínek, chalupník, čp. 32 hospoda, čp. 33 škola, čp. 34 Jakub 
Čubr, švec, čp. 35 Jakub Ženíšek, sedlák, čp. 36 Martin Karel, 
sedlák, čp. 37 Jan Jiřinec, domkář, čp. 40 Jan Jiřinec, mlynář.
Miroslava Kutáková, E-mail: pulsatila@quick.cz 

Základní škola a Mateřská škola Záboří
Škola v Záboří má mnohaletou tradici. Byla založena již 
v sedmnáctém století a od té doby je trvalou součástí obce. 
V průběhu let několikrát změnila své působení, naposled před 
dvaceti lety. To se přestěhovala do nové budovy.
V současnosti se celý komplex  skládá z budovy základní školy, 
mateřské školy, školní jídelny a sportovní haly. Základní školu 
tvoří ještě školní družina a klub. Celé zařízení je postaveno pro 
více než 300 žáků, ale v současnosti se počet školáků pohybuje 
okolo 80 dětí. Je to problém, nebo výhoda? Obojí, protože 

každá mince má dvě strany. Od nízkého počtu žáků ve třídách 
je odvozen státní příspěvek na provoz. Z toho vyplývá, že se 
potýkáme s nedostatkem prostředků na úhrady energií, oprav 
atp., ale i na platy učitelů. Pro obce je žák „drahý“, protože 
chybějící peníze musí obce doplácet. Na druhé straně je ale 
nízký počet žáků ve třídách vlastně nadstandardním prostředím, 
které se vyrovná soukromým školám. Za ty se ale platí částky, 
které vysoce převyšují náklady na naše žáky. 
Díky malým počtům žáků ve třídách má škola podmínky 
pro individuální práci s žáky, kteří mají problémy, i s těmi, 
kteří jsou nadaní. I když musí někteří navštěvovat spojené 
ročníky, jsou výsledné počty žáků pořád menší než v běžných 
třídách. Tato výhoda pro žáky je ale vykoupena výrazně 
vyšší náročností na přípravu vyučujících. Deset dětí ve 
třídě neznamená, že nemá učitel co dělat, ale právě naopak.  
Potvrzením dobré práce jsou výsledky našich žáků. Díky 
individuální péči mohou úspěšně dokončit základní školu 
i žáci, kteří by jinak museli navštěvovat speciální pedagogická 
zařízení. Stejně tak výsledky v soutěžích i úspěšnost absolventů 
svědčí o dobré práci učitelů.
Škola se nevěnuje dětem jenom při vyučování. Žáci se zapojují 
do řady kroužků a mimoškolních aktivit, ve škole pracuje i 
výtvarné a hudební oddělení Základní umělecké školy Blatná.
Podtrženo - sečteno, pokud chcete poznat jak opravdu 
fungujeme, „přijďte pobejt!“
Další informace na: www.zs.zabori.indos.cz

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Jééé, my máme hezkou školku“ nebo: „To je naše kouzelná 
školička“. 
Takové a jim podobné výroky jsem zaslechla od dětí, když 1. 
září uviděly nově vymalovaný vchod do naší mateřské školy. 
Splnilo se to, co jsme si s maminkou Šárkou Vydrovou přály, 
udělat dětem radost a vytvořit jim hezčí prostředí. Několik 
dní o prázdninách jsme se spolu věnovaly broušení, natírání 
a malování obrázků na motivy oblíbeného dětského pořadu, 
natřely jsme barevně dveře ve vnitřních prostorách školky 
a zrekonstruovaly vozík na jídlo, který vypadal jako vyřazený 
z nějaké nemocnice. 
O prázdninách proběhl ve školce také generální úklid všech 
prostor, vymalování kuchyňky a vyprání koberců, aby děti 
přišly do čistých a voňavých prostor. (Bohužel na vymalování 
chodby a tříd nebyly peníze, tak snad za rok...).
A kolik dětí v tomto školním roce bude docházet do naší 
mateřské školy? Přihlášeno je 24 děti, z toho 15 chlapců 
a 9 děvčat z obcí Záboří, Čečelovice, Lažánky, Mečichov, 
Slivonice, Blatenka a Jindřichovice. Do ZŠ na konci školního 
roku odejde pouze 5 dětí, takže počítáme s naplněnou kapacitou 
mateřské školy i na příští rok. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Janě Eichingrové 
z Blatné za pomoc při úklidu školky a ušití záclonek dětem do 
koupelny, paní Věře Lehmanové z Jindřichovic za darování 
hraček, Obci Záboří za finanční podporu na zakoupení barev
na vymalování vchodu do MŠ a mamince Dagmar Kohoutové, 
která má v Blatné velmi příjemný krámek DO-BYTU, za 
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sponzorský dar. Díky ní mají děti v lehárně školky krásný nový 
závěs.   
Velké poděkování patří paní Šárce Vydrové a její rodině, díky 
které budou děti raději chodit do školky, když je vítají tak 
barevné a veselé obrázky.
Předem děkuji všem rodičům a případným sponzorům za jejich 
další nápady, příspěvky a iniciativu při zlepšování estetické 
úrovně vybavení a chodu školky. Naše děti si pěkné prostředí 
skutečně zaslouží!
 za MŠ Martina Řandová

O mateřské škole Záboří
Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenní péčí pro děti od 
3 do 6 let. Kapacita třídy je stanovena pro 24 děti. Provozní 
doba je od 6.45 do 16.00 hodin.
Stravování zajišťuje školní jídelna základní školy.
MŠ nemá funkční vybavení na školní zahradě, které by 
odpovídalo bezpečnostním a hygienickým podmínkám. O to 
více při pobytu venku využíváme krásných procházek v okolí 
vesnice, kde mají děti dostatek přirozeného pohybu, snáze 
poznávají přírodu a její zákonitosti. 
Náš školní vzdělávací program s názvem POZNEJ, VNÍMEJ 
A CHRAŇ je založen na stále se opakujícím střídání ročních 
dob a s ním souvisejících tradic a zvyků. Učíme děti vnímat 
svět okolo sebe v přirozeném prostředí, získávat zkušenosti 
vlastním prožitkem se zaměřením na komunikativní dovednosti 
a rozvoj řeči. Snažíme se o vytváření kladného vztahu k přírodě, 
hudbě, výtvarným a pracovním činnostem. Učíme děti vidět to 
hezké kolem sebe, v sobě i v druhých a umět se z toho radovat.
V MŠ pořádáme vánoční focení, mikulášskou nadílku, 
masopustní karneval, narozeninové dny, Den dětí, loučení 
s předškoláky, různé kulturní nebo poznávací akce. Několikrát 
do roka jedeme se žáky ZŠ na divadelní představení do 
Horažďovic. Děti vystupují s básněmi, říkadly a písničkami na 
vítání občánků, o Vánocích a při příležitosti zábořské pouti. 
Každoročně jezdíme s MŠ Doubravice na školní výlet. 

Každý konec školního roku je v ZŠ 
Záboří doprovázen proslovem žáků 
9. třídy 
Před devíti lety jsme tuhle školu ještě neznali. Byli jsme 
v ní zatím pouze jednou - při zápisu. Do chvíle, kdy jsme do 
ní, pečlivě oblečení a učesaní, v doprovodu rodičů, poprvé 
vstoupili jako žáci, chyběly ještě dva měsíce. Dnes tady 
takhle stojíme naposledy. Přestože si to tak úplně nedovedeme 
představit, za pár hodin se každý z naší absolventské osmnáctky 
rozprchne jinam, a i když se velká část z nás bude dál potkávat, 
už nikdy to nebude ono. Už nikdy se nesejdeme ve stejné 
třídě, nebudeme se spolu smát zážitkům z prázdnin, nebudeme 
provokovat společné učitele, nesedneme si vedle sebe do lavic, 
prostě nic z toho, na co jsme byli dosud zvyklí. A tak přestože 
jsme nebyli zrovna nejlepší kolektiv a věcí, na kterých jsme se 
všichni dokázali shodnout, pokud vůbec nějaké byly, bylo jen 
málo, bude se nám stýskat.
Většina z nás se sem nejspíš ještě někdy vrátí, přesto už to 

nikdy nebude jako dřív. Vždycky už budeme nějak vyčnívat. 
Už se neztratíme v davu s ostatními žáky této školy, neboť již 
od zítřka jejími žáky nebudeme. Nikdo už na nás nebude volat, 
abychom se přezuli, uklidili si třídu, zamkli si šatnu, byli zticha. 
Na jednu stranu jsme rádi, že to tak bude, a už Vás nebudeme 
muset poslouchat, na stranu druhou asi každý z nás podvědomě 
tuší, že nám to bude chybět. Možná ne zrovna tyhle pokyny, 
ale už jenom ten pocit, že nad námi někdo stál. Někdo, kdo 
nám řekne, co máme dělat. Přestože jsme to třeba jako pomoc 
nebrali, pomoc to byla. A i když jsme od září prohlašovali, 
už abychom odtud byli pryč, dnes bychom to možná malinko 
pošoupli zpátky, a prožili si kousek znovu, abychom oddálili 
to neznámé, co nás v září čeká a do čehož už budeme muset jít 
sami.
V této škole jsme spolu strávili devět nezapomenutelných let, 
v nichž se střídaly radost, přátelství, první lásky, ale i povinnosti 
a starosti. Naučili jsme se zde hodně věcí, něco nám dala, 
něco naopak vzala! (Když už jsme u toho, tak David Bašta by 
chtěl poprosit pana ředitele o vrácení míčků). Naučila nás žít v 
kolektivu, respektovat a tolerovat ostatní a třeba se i zasmát sám 
sobě. Získali jsme tady hodně nových kamarádů, ale i nepřátel. 
I to nám však pomohlo, protože i s těmi se člověk musí naučit 
žít. Museli jsme se smířit také s tím, že už si nemůžeme dělat 
co chceme, že máme své povinnosti a že jsou tady další lidé, 
kromě rodičů, které musíme poslouchat. Asi jako ve všech 
třídách, ani v té naší nebyly vztahy s učiteli vždy ideální. 
Čím jsme byli starší, tím víc věcí se nám nelíbilo a tím drzeji 
jsme dávali najevo své názory. Za některými z nich si dodnes 
stojíme, naopak některé věci, které jsme řekli, bychom rádi 
vzali zpět, proto bychom se Vám za ně tímto chtěli omluvit.
Za těch společně strávených devět roků se složení naší třídy 
zase tak moc nezměnilo, více změn se událo v učitelském 
sboru. Někteří učitelé odešli, jiní přišli, někteří nám chybí, 
další už méně. Po několika učitelích ze současného uč. sboru 
se nám bude stýskat hodně, po těch ostatních už tolik ne. Za 
celou naši třídu, bych však chtěl/a nyní zdůraznit jméno jedné 
paní učitelky, která nám bude chybět opravdu moc. Sice tady s 
námi tak mnoho času nestrávila, přesto to s ní stálo za to! Touto 
paní učitelkou je Jana Dubská. Poděkování patří také našemu 
třídnímu panu učitelovi Michalu Gutwirthovi. 
Na závěr bychom Vám všem chtěli poděkovat, že jste to s námi 
vydrželi a že jste nás dovedli až sem, snad máte částečnou 
zásluhu i na tom, jací jsme,  musíme však podotknout, že s 
Vámi, to také nebylo vždy nejrůžovější! :-) Časem ale nejspíš 
pochopíme, že všechno, co jste ve vztahu k nám udělali, i když 
se nám to mnohdy nelíbilo, bylo k něčemu dobré a něco nás to 
naučilo a že za to, co umíme, vděčíme Vám!
Zanechali jsme tady kus svého já a svého života a určitě na něj 
budeme vzpomínat. Na něco s úsměvem, na něco s výčitkou, 
přesto věřím, že postupem času nám to horší z paměti vymizí a 
zůstane jenom to dobré. Už jenom proto, že: ,,Tenkrát nám bylo 
teprve patnáct!“.

Sportovní den
Celý Den dětí propršel, proto jsme atrakci připravenou na tento 
den (horolezeckou stěnu) museli oželet. V pátek 25.6. se ale 
konečně děti dočkaly. Bylo hezké počasí, proto nic nebránilo 
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tomu, aby k nám 
slíbená stěna „přijela“. 
Nejprve si zkusili své 
horolezecké umění 
žáci prvního stupně. 
A že jim to šlo! Starší 
žáci zatím vzali kola 
a jeli na zmrzlinu do 
Blatné. 
Do Blatné se jelo 
příjemně, pěkně po 
rovince. Po krátkém 
odpočinku na 
blatenském náměstí, 
kde jsme se občerstvili 
zmrzlinou, jsme se 
vydali na zpáteční 
– trošku krušnější 
– cestu do školy. Sotva 
jsme sjeli z hlavní 
silnice ke škole, už 
jsme slyšeli radostné 
pokřikování mladších žáků povzbuzujících své kamarády, kteří 
se právě snažili zdolat umělou horu. To se to těm starším smálo! 
Ale jak přišla řada na ně, sami si vyzkoušeli, že to není žádný 
med. 
Prvnímu stupni čas vypršel, pokračuje ve sportovních soutěžích. 
Střídá se s většími spolužáky. A to už instruktoři navlékají 
prvním nadšencům – klukům ze sedmé třídy – „popruhy“. 
(Těžko se jako laik orientuji v jednotlivých termínech 
potřebných pro mluvu horolezců. Proto prosím omluvte můj 
zvláštní slovník.) Čekáme, jak se kluci vyšvihnou a … Fakt je 

to těžké. Dostanou se téměř bez problému pod převis, ale pak 
se houpou jak pavouci na pavučinovém vlákně. Nám dole je 
do smíchu. Je slyšet jen: „Tak dělej, co se tam třeseš, to snad 
neni možný, dej tu nohu na ten červenej výstupek, nedávej jí 
tak vysoko… to zvládli i prvňáci…“ Ale nakonec to zvládli i 
sedmáci, šesťáci, osmáci a deváťáci. 
Už tedy téměř všichni víme, co obnáší lezení po horách – tedy 
alespoň po těch menších, umělých.

Bylo – nebylo
Uprostřed hustých a hlubokých lesů se vypínala vysokánská 
hora s náhorní plošinou. Ta hora byla vidět ze široka daleka. A v 
jedné malé vesničce snili dva malí kluci o tom, že až vyrostou, 
postaví si na náhorní plošině hrad – přáli si rozhlížet se po 
krásné krajině.  
A tak se stalo. Kluci vyrostli ve statné mládence. Svého 
přání dostáli, na hoře začali stavět kamennou tvrz. Těšili se 
z povedené práce, ale už méně z neustálých návštěv zvědavců. 
Lidé nebyli jen zvědaví, ale i závistiví, říkali si: „Proč by jen ti 
dva se měli mít tak dobře, určitě na nás ostatní chtějí jen shora 
shlížet jako králové, možná snad se chtějí rovnat bohům, a 
to my chceme taky!“ I když se to mládencům nelíbilo, začali 
se na horu stěhovat lidé z okolí. Kolem tvrze vyrostly malé 
domky i výstavní sídla těch nejbohatších. Právě oni, ti pyšní 
a domýšliví, si začali myslet, že se bohům vyrovnali. Mladíci, 
kteří tvrz postavili, je prosili, aby se nerouhali. Sami pak 
vystavěli vedle své tvrze kostelík, aby bohům dali najevo svou 
pokoru. I přesto se bohové rozhněvali a zabořili celou vesnici, 
kromě tvrze a kostelíka do země. A tak se těm lidem začalo 
říkat Zabořáci a vesnice po nich dostala své současné jméno 
– Záboří.  Ivan Říha, 7. ročník

ŠLECHTICKÉ RODY BLATENSKA, Mgr. Vladimír Červenka
Vážení čtenáři, další seriál s historickou tematikou, který nabízíme Vaší pozornosti, bude věnován 
šlechtickým rodům usedlým na Blatensku. Šlechta byla v minulosti privilegovanou společenskou 
skupinou, jejímž základním znakem byl důraz na urozenost – souvislý sled předků, pocházejících ze stejně 
privilegovaných rodů. Urozenost pak byla považována nejen za předpoklad dědičnosti určitých kvalit, 
ale také současně závazkem tyto kvality, jakými byla statečnost, zbožnost, velkorysost, pomoc potřebným, 
štědrost atd. naplňovat, a to nejen slovem, ale především činy. Předurčovala šlechtice k významným postům 
a činům na válečném poli, v diplomacii, politice, státní správě a církevní hierarchii. Zákonem 61/1918 
Sb. ze dne 10. prosince 1918 byly sice v Československu šlechtické tituly a práva z nich plynoucí zrušeny, 
šlechta tím však nezanikla. Mnohé rody žijí dodnes a aktivně se podílí na společenském, politickém, 
kulturním i hospodářském životě podobně jako kdysi generace jejich předků.

Na Blatensku žilo v minulosti množství 
šlechtických rodů. Některé zde sídlily 
několik staletí, jiné jen epizodicky, o 
některých se dočítáme jen v kusých 
zprávách historických pramenů. Naším 
cílem ovšem není představit zde všechny 
rody, jejichž působení lze na Blatensku 
doložit, nýbrž především ty, které zde 
zanechaly své stopy v podobě architekto-
nických památek a uměleckých děl, nebo 
z nich vzešly významné osobnosti či jsou 
spjaty s událostmi regionálního nebo 
celozemského významu. 
Pro začátek byly vybrány dva rody. První 
z nich ovlivňoval dějiny našeho regio-
nu v dobách středověku a zanechal zde 
řadu památek hmotné povahy. Druhý 
zde paradoxně zakotvil až na sklonku 
feudalismu, o to více se však jeho před-
stavitelé zapsali do dějin oddaností heslu 
„šlechtictví zavazuje“, a to především 
v hospodářských aktivitách, na poli 
sportovním a v neposlední řadě v obecně 
lidském rozměru.

Bavorové ze Strakonic
Velmožský rod Bavorů, nazývaný tak 
historiky pro převažující osobní jméno 
jeho mužských příslušníků, přišel do 
Čech pravděpodobně z Moravy, kde je 
připomínán již ve 12. století. Erbem rodu 
byl zlatý štít a v něm střela s modrým 
hrotem, červeným ratištěm a stříbrným 
opeřením, v klenotu pak zlaté křídlo. 
Majetkový a společenský vzestup rodu 
souvisel se službou přemyslovským pa-
novníkům.
V jižních Čechách se poprvé objevuje 
Bavor I., který se někdy kolem roku 
1220 usadil na Strakonicích, kde zřejmě 
postavil hrad zajímavě propojený s ko-
mendou (klášterem) johanitů, k nimž měl 
rod velmi těsné vazby, snad díky spo-
lečné účasti na křížových výpravách. Již 
roku 1225 přenechala manželka Bavora 
I. paní Bolemila řádu nějaké vesnice na 
Strakonicku a roku 1308 dokonce Bavo-
rové darovali johanitům polovinu hradu, 
města a panství Strakonic.

Majetek Bavorů byl velmi rozsáhlý. Jeho 
jádro leželo v Pootaví, kde příslušníci 
rodu prováděli kolonizaci. Vedle Strako-
nic jim zde patřily kupříkladu Horažďo-
vice, Nezamyslice, Žichovice, Řepice, 

Pečeť Bavora III. ze Strakonic.
Kresba M. Milec
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Štěkeň. Na Blatensku 
vlastnili kromě Blatné 
Radomyšl, Sedlici, 
Bělčice, Bezděkov, 
Doubravici či Tře-
bohostice. Další 
statky měli v povodí 
Blanice (Bavorov, 
Strunkovice nad 
Blanicí, Vitějovice), 
na Českokrumlovsku 
(Pořešín) a dokonce 
i na Příbramsku (Pi-
čín) a v okolí Prahy 
(Radotín). Strakonice 
povýšili Bavorové na 
město a významně 
rozšířili zdejší hrad, 
Horažďovice vybavili 
městskými privile-
gii, dali je opevnit a 
postavili zde gotický 
kostel. Založili nové 
hrady Prácheň a Pořešín a městečko Ba-
vorov, připomínající dodnes své zaklada-
tele jménem. 
Ve Strakonicích pracovala pro Bavory 
stavební huť, jejíž činnost významně 
ovlivnila zejména sakrální architekturu 
jihozápadních Čech. Pro její činnost je 
příznačné především specifické uspořá-
dání kostelů s hranolovou věží v koutu 
lodi, jaké mužeme vidět kupříkladu v 
Česticích, Malém Boru, Radomyšli, Ka-
sejovicích a Újezdci (u Bělčic). Architek-
tonickým doplňkem, charakteristickým 
pro stavby strakonické huti, je rozeta 
(kruhové okno) zdobené bobulemi. Vedle 
kapitulní síně strakonické komendy jo-
hanitů byl tento prvek použit k výzdobě 
kostelů v Chelčicích, Volenicích či Bu-
kovníku.
Majetkový vzestup byl pevně provázán 
s politickou činností příslušníků rodu. 
Zejména za  Přemysla Otakara II. (1253–
1278) žili doslova na výsluní panovnické 
přízně. Již Bavor I. působil v počátcích 
jeho vlády jako purkrabí na  Zvikově. 
Jeho syn Bavor II. (připomínán v letech 
1260–1279) byl královským maršálkem 

a dokonce měl i za manželku levobočnou 
dceru Přemysla Otakara II. Anežku, se 
kterou zplodil syny Bavora III., Viléma 
a Mikuláše, kteří se mohli pyšnit tím, že 
jim v žilách koluje královská krev.
Také Bavor III. podporoval podobně 
jako jeho otec legitimní české panovní-
ky. Mladý Václav II. (vládl 1283–1305) 
ho ustanovil svým purkrabím na hradě 
Zvíkově, aby si získal spojence proti 
otčímovi Závišovi z Falkenštejna, pře-
dáku klanu Vítkovců, z jehož područí 
se chtěl vymanit a začít tak samostatnou 
vládu. Když byl roku 1306 v Olomouci 
zavražděn poslední Přemyslovec Václav 
III. podporoval Bavor III. ze Strakonic 
dědické nároky jeho švagra Jindřicha 
Korutanského proti Rudolfovi Habs-
burskému, dosazenému na český trůn 
z říše. Ten proto oblehl roku 1306  Ho-
ražďovice, ale dříve, než je mohl dobýt, 
zemřel ve vojenském ležení na úplavici. 
Později se Bavor III. postavil na stranu 
Jana Lucemburského. Zemřel však roku 
1318 bez potomků, a proto zdědil jeho 
jmění bratr Vilém. Ten se ještě řadil 
mezi významné zemské pány. Zasedal 
na zemském soudě v Praze a pohyboval 
se v blízkosti Karla IV., kterého roku 
1354 doprovázel na cestě do Říma za 
císařskou korunou. Byl také vzdělaným 
velmožem, přispěl vojenskou a městskou 
terminologií do latinsko – českého slov-
níku, vznikajícího v letech 1360–1364. 
Tou dobou se však již slavná éra rodu 
pomalu chýlila ke svému konci. Příčinou 
bylo nejen hrozící biologické vyčerpání, 
ale i hospodářský úpadek ústící ve druhé 
polovině 14. století k rozpadu kdysi roz-
sáhlého rodového majetku. Podobně jako 
Bavor III. zemřel i Vilém ze Strakonic 
aniž by zanechal mužského potomka, a 
proto veškerý majetek rodu zdědili Vi-
lém a Bavor IV., synové třetího z bratří 
Mikuláše, který dosud sídlil na Blatné.
Blatná byla majetkem Bavorů již ve 13. 
století. Roku 1235 je připomínán Vyše-
mír z Blatné, který je považován za blíz-
kého příbuzného Bavora I. ze Strakonic. 
Po Vyšemírovi je zmiňován na Blatné 
roku 1243 Předota, který žil patrně ješ-
tě roku 1262. Památkou na působení 
prvních Bavorů v Blatné je především 

výstavba či přestavba místního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie (současná 
podoba je ovšem výsledkem ještě něko-
lika dalších úprav). Dokládá to kamenný 
reliéf představující erb rodu dochovaný v 
sakristii kostela. Rozšířen byl také zdejší 
hrad, poprvé uváděný v pramenech roku 
1299. Počátkem 14. století vládli na 
Blatné Vilém a Mikuláš (1315), synové 
Bavora II. ze Strakonic, nejprve společně 
a pak sám Mikuláš, jehož potomci Vilém 
a Bavor IV., jak jsme již uvedli, zdědili 
nakonec i Strakonice. 
Vilém se připomíná pouze jednou roku 
1367. Bavor IV., jinak Bašek, byl ještě 
roku 1374 patronem blatenského kostela. 
Měl syna Břeňka a patrně i Jana, kteří 
rozprodali část rodinného jmění a jimiž 
rod na počátku 15. století zřejmě po meči 
vymřel. Dědictví Bavorů přešlo zčásti 
na řád johanitů, který již od roku 1308 
vlastnil polovinu Strakonic a roku 1402 
koupil i druhou, a na pány z Rožmitálu, 
kteří byli s Bavory spřízněni. Zdeněk 
z Rožmitálu měl za manželku Anežku 
(Ludmilu) ze Strakonic a z této pozice 
byl nějakou dobu poručníkem posled-
ních Bavorů. Díky tomu získal pro své 
potomstvo Blatnou, kde se ještě jako 
poručník připomíná poprvé roku 1391, 
a kde od roku 1407 sídlil Jan z Rožmi-
tálu, patrně Zdeňkův syn, který se po 
Blatné začal psát. Do dějin města a hra-
du tak vstoupil neméně významný rod, 
který v prvních generacích připomínal 
své spříznění s Bavory i v rodovém erbu, 
kde se ve čtvrceném štítu objevuje vedle 
sviní hlavy a lva také bavorovská střela. 
Nacházíme ji na pečetích Zdeňka z Rož-
mitálu (bratr Jana z Blatné) z roku 1434 
a Hedviky z Rožmitálu (dcera Jana) z 
roku 1492. Jaroslavu Lvovi z Rožmitálu, 
slavnému cestovateli ve službách Jiřího 
z Poděbrad, pak nejspíše patří erb obsa-
hující i bavorovskou střelu nad hlavní 
branou blatenského zámku.
Na závěr dodejme, že jméno Bavor nese 
dnes jeden ze strakonických hotelů, a že 
rodové erbovní znamení – střela – na-
lezlo uplatnění v moderní komunální 
heraldice. Najdeme ho ve znacích obcí 
Pracejovic a Novosedel na Strakonicku, 
jejichž historické počátky jsou spjaty 
právě s rodem Bavoru. I město Strako-
nice pojalo do své současné vlajky vedle 
maltézského kříže v upomínku na slav-
nou historii města bavorovskou střelu, 
ačkoli ta se ve znaku města nevyskytuje. 
Battagliové di 
Sopramonte e Ponte alto
Původem italský rod z Benátska získal 
šlechtictví s přídomkem „de Ponte alto“ 
roku 1677. Za vojenské zásluhy byl Si-
mone Battaglia roku 1708 povýšen do 
říšského panského stavu s titulem „di 
Sopramonte e Ponte alto“.
Erb rodu tvoří červeno – zlatě polcený 
štít s kosmým břevnem opačných barev. 
Klenotem je na korunované přílbě mezi 
stříbrnými rozloženými křídly rostoucí 
postava ozbrojence držícího v pravici 
meč a v levici červený, zlatě lemovaný, 
praporec, a s přílbicí ozdobenou červe-
ným, zlatým a červeným perem.

Strakonický hrad, románské okno a vstup do
kapitulní síně, foto Lukáš Vokroj.

Kostel nanebevzetí Panny Marie 
v Blatné.
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Počátkem 19. století se rod rozdělil na 
dvě větve – haličskou a českou. Z halič-
ské pocházel Quido (1846–1915), poru-
čík pražské posádky, do nějž se zamilo-
vala „dcera národa“ Zdenka Havlíčková 
(1842–1872). Na nátlak vlastenecky 
smýšlející veřejnosti byl však vztah 
ukončen a Zdenka se provdala za české-
ho statkáře. I baron Battaglia si později 
vybral urozenou nevěstu.
Českou větev rodu založil František 
(1778–1863), který se oženil s Terezií 
Talackovou z Ještětic. Její bratr Josef 
byl majitelem Bratronic, které roku 1864 
odkázal svému stejnojmennému synovci 
Josefu Battagliovi a tak původně italský 
rod pevně zakotvil na Blatensku.
Josef Battaglia (1824–1891) si vyhlédl 
za nevěstu Henriettu von Schönau, vdo-
vu po držiteli sousedního statku Lažan, 
baronu Enisovi. Roku 1884 dal pro svůj 
rod postavit nedaleko Bratronic u rybní-
ka Chvalova neogotickou hrobku zdobe-
nou erby Battagliů a Enisů. Stavba byla 
v nedávné době zrekonstruována.
Syn Josefa Battaglii Quido Julius 
(1873–1962) byl c. k. poručíkem jez-
dectva v záloze. V Bratronicích na něj 
vzpomínali jako na člověka skromného, 
dobrosrdečného a vynikajícího hospodá-
ře. Sám na traktoru obdělával polnosti, 
jako první měl ve vsi samovaz na seno. 
Na velkostatku provozoval racionalizaci 
chovu ryb. Oblékal se velmi prostě a 
stejně se i stravoval. Byl přísný na sebe i 
svou rodinu. Sousedům však pomáhal a 
vycházel jim vstříc, kdykoli bylo potře-
ba. Při výlovech rozdával zdarma kapry, 
poskytoval dřevo pro opravy krovů vy-
hořelých stavení. Jeho manželka Gisela, 
rozená Lehner – Bolzány (1888–1956) 
byla velmi vzdělaná žena. Hovořila šesti 
jazyky a skládala básně.
Ačkoli měl 
baron Qui-
do italské 
předky, 
cítil se být 
českým 
vlastencem 
a roku 
1939 připo-
jil podpis k 
prohlášení 
věrnosti 
české 
šlechty 
Českoslo-

venské republice. S nástu-
pem okupace byla proto na 
Bratronice uvalena vnucená 
správa jako vůbec první 
ve strakonickém okrese a 
vnucený správce všemožně 
ztrpčoval rodině život.
Konec války ovšem nezna-
menal příchod lepších časů, 
ba právě naopak. Po komu-
nistickém převratu v roce 
1948 začala cílená likvidace 
velkostatkářů nařízením 
vysokých státních dodávek. 
Protože rodina Battagliových 
mohla bez potřebného perso-
nálu jen stěží obhospodařo-
vat 240 ha půdy, bylo 190 ha 
převedeno pod správu státní-
ho statku. I zbývajících 50 ha 
však představovalo pro stár-
noucího barona a jeho rodinu 
obrovskou každodenní zátěž. 
Bratronický zámek byl nadto 
zestátněn a Battagliovi zde 
směli žít pouze v podnájmu; 
dětem bylo pro jejich původ 
znemožněno studium.
V pozdním věku trápila 
barona Quida skleróza. 
Nepoznával své příbuzné a 
přátele, často odcházel bezdů-
vodně z domu. Zemřel na poli 
nedaleko vsi, kde bylo jeho tělo objeve-
no až po třech dnech. 
Z manželství Quida Battaglii s Giselou 
Lehner – Bolzány vzešla poruhodná 
sourozenecká dvojice – Blanka Marie 
(* 1911) a Christian (* 1914), vášniví 
cyklisté, kterým Ota Pavel věnoval po-
vídku „Baroni na kolech“ ve sbírce „Syn 
celerového krále“ z roku 1972.
Christian sloužil na vojně u jezdectva, 
záhy však projevil nevšední nadšení pro 
cyklistický sport. Svého prvního závodu 
se zúčastnil spolu se sestrou v Berouně 
roku 1929 a skončil na druhém místě; 
Blanka obsadila čtvrté místo. Sportovní 
kariéra se stala jeho velkým snem, aktiv-
ní účast na olympijských hrách v Berlíně 
roku 1936 mu však znemožnila fraktura 
ruky. Zúčastnil se tedy alespoň jako 
divák. Na kole procestoval vícekrát Ně-
mecko, Rakousko, Švýcarsko a Francii. 
Zde mu po srážce s automobilem hrozila 
amputace nohy, Christian však odjel 
vlakem do Československa, kde lékaři 
končetinu zachránili. Paradoxem je, že 
nikdy nevyhrál žádný větší závod. 25krát 
startoval v závodu Praha – Karlovy Vary, 
dosáhl však nejvýše na čtvrté místo. 
Přesto si vydobil čestnou přezdívku 
„Karlovarský hrdina“. Všechny při tom 
udivoval svou skromnou stravou. Ota 
Pavel o něm s neskrývaným obdivem 
píše „A co je fantastické, že vychován ke 
skromnosti a asketismu, má vždycky v 
cyklistickém sáčku stejnou stravu: Boží 
dar: chleba. Boží nápoj: vodu.“
Pro svůj původ nemohl studovat, a proto 
se vyučil zedníkem. Nějakou dobu pra-
coval ve strakonické zbrojovce, odkud 
byl ale propuštěn pro vykonstruované 
obvinění z krádeže, kvůli kterému byl 
krátce vězněn. Trest přijal dobrovolně 

i za otce, který byl rovněž obviněn. Poz-
ději směl pracovat již jen jako závozník 
u Pozemních staveb ve Strakonicích.
Do práce jezdil den co den, za každého 
počasí, na kole, a to i přes to, že mu to 
lékař zakázal pro jeho zdraví podlomené 
přechozenými chřipkami, angínami a 
zápaly plic. Ještě v 55 letech najezdil za 
rok 22 000 km; za šest desítek let své 
cyklistické „kariéry“ zdolal neuvěřitel-
ných 935 000 km.
Zemřel tak, jak žil – na kole. Smrt ho 
zastihla 24. srpna 1991 na silnici mezi 
Strakonicemi a Třebohosticemi.
Osobnost Christiana Battaglii připomí-
ná dnes památník, dílo akademického 
sochaře Karla Kryšky, odkrytý na návsi 
v Bratronicích 23. března 2002 a dále 
„Memoriál Christiana Battaglii o pohár 
starosty města“, který se letos konal v 
Blatné již po šesté.
Christianova sestra Blanka rovněž pro-
padla cyklistice. Ráda cestovala. Ve Švý-
carsku udivovala reportéry bravurními 
sjezdy alpských svahů. Provdala se za 
švýcarského mistra v akrobacii, který 
však ve čtyřiceti letech zemřel na rakovi-
nu. Později pečovala o své nemocné ro-
diče a dokonce pracovala jako hrobařka. 
Dožila se restituce zámku v Bratronicích 
roku 1990. O čtyři roky později ho však 
prodala a odešla do domova důchodců na 
zámku v Lažanech. Poslední léta života 
strávila v domově pro seniory v Blatné. 
Zemřela 7. ledna 2005 ve věku 94 let 
jako poslední představitelka svého rodu 
v Čechách. Jméno Battaglia však u nás 
nezaniklo, pokračuje v osobě Daniela 
Battaglii, který od roku 1998 vlastní 
zámek v Dubu u Prachatic.

 Mgr. Vladimír Červenka

Quido Battaglia (1873-1962) a Gisela 
Battagliová (1888-1956).
Převzato z www.ou-bratronice.cz

Hrobka Battagliů a Enisů na Chvalově, foto autor.

 Erb rodu Battaglia, Kresba autor
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Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o.
Plzeňská  315, 388 01 Blatná

oznamuje

Zahájení odběru ovoce na pěstitelské 
pálení a výkupu ovoce v roce 2010
Pracovní doba: pondělí 7.00 – 17.00 hodin 

a úterý – pátek 7.30 – 14.00 hodin 

Odběr a výkup ovoce do 29.10.2010

Bližší informace na internetu: www. liquib.cz
nebo na telefonu: 383 422 523, 731 487 005 

SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Jsme Váš spolehlivý partner pro získání 

dotace z programu Zelená úsporám v oblas�
obnovitelných zdrojů energie. S námi získáte 

dotaci, která Vám přinese dlouhodobou 
úsporu v oblas� ohřevu teplé vody.

Solární sestavy pro rodinné domy od 74 900 Kč včetně 
DPH a montáže s možnos� využi� dotace 55 000 Kč z 
programu Zelená úsporám.

Solární sestavy pro bytové domy od 29  000 Kč včetně 
DPH a montáže na jednu bytovou jednotku s možnos�
využi� dotace 25 000 Kč na bytovou jednotku.

PRO BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY NABÍZÍME:
• Návrhy a studie využi� obnovitelných zdrojů energie

• Profesionální zpracování žádos� o dotace včetně všech
potřebných příloh

• Projekty, pomoc s financováním a realizací zakázek na klíč

AKCE: sleva na solární sestavy 5%
Tel.: 736 605 895

lesak.zdenek@atlas.cz

www.lesakzdenek.cz

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná 

(u ubytovny Tesly Blatná)
18 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

VYBRÁNO Z NABÍDKY: 
Novostavba RD – Lažánky, RD po rekons. - Lnáře, Blatná, 
Bezdědovice, dům na náměstí – Blatná, RD Bělčice, chalupa 
po rek. - Závišín, chalupy – Metly, Slivonice, mlýn u Bělčic, 
byt – Vrbno 3+1 se zahr., hostince – Záboří, Tchořovice, 
pozemky na RD – Mačkov, Bezdědovice, výrobní areál 
Mirovice. Pronájem neb. prostor v centru Blatné. 

Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz 
 HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

ZAJISTÍME VÁM BEZSTAROSTNÝ PRODEJ. 

Prezentace na nejvýznamnějších 
realitních serverech a právní servis zdarma! 

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

působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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VÁNOČNÍ STROMKY
 jedle kavkazská  borovice černá 

 prodej denně  po dohodě možno dovézt

V. HANZLÍK, TCHOŘOVICE 31 

(směr Hradiště, Horažďovice)

mobil: 776 335 239

VÝMĚNA BYTU
Vyměníme státní garsoniéru 
36,5 m2 v Blatné, ul. Nad 
Lomnicí, za státní byt 2 
+ 1 (nebo 2 + kk). Byt je 
prosvětlený, s balkónem, nízké 
poplatky, zděné jádro, 1. patro.

Kontakt: tel. 604 708 492.
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Třemšínská heligónka 2010 aneb 
„S písničkou jde všechno lépe“
Všechny mi-
lovníky dobré 
české písničky 
srdečně zveme 
na 12. ročník 
setkání heli-
gónkářů Třem-
šínská heli-
gónka 2010, 
které se koná 
v sobotu 30. 
října v prosto-
rách Kulturního domu ve Hvožďanech (okres Příbram), začátek 
je v 16:00 hodin. 
Letošní ročník nabídne opět bohatý program vystupujících he-
ligónkářů jednotlivců, např. z Prahy, Plzně, Příbrami, Sedlčan, 
Vlašimi, Rokycan, Vimperku a dalších míst naší vlasti. Účast již 
předem přislíbily kapely Šumavští šumaři z Vimperku a Toula-
vá kapela z Rožmitálu pod Třemšínem. Pro návštěvníky bude 
připravena divácká soutěž o nejpozoruhodnějšího heligónkáře 
a slosování vstupenek o pěkné ceny od sponzorů festivalu. Veš-
keré festivalové dění budou moderovat Jitka Štěpánová a Jana 
Filinová. Podrobné informace a fotografie z loňského ročníku je
možné nalézt na internetových stránkách www.umuzikantu.cz  
V rámci doprovodného programu 12. festivalového setkání 
Třemšínská heligónka 2010 se již v pátek 29.10. od 20:00 hodin 
uskuteční taneční zábava s nejstarší jihočeskou dechovkou BA-
BOUCI s kapelníkem Petrem Shýbalem.   
Předprodej vstupenek je zajištěný na pokladně OÚ ve Hvožďa-
nech od 15.9.2010. Tel: 318 696 227
Na setkání s hezkou písničkou a dobrou náladou ve Hvožďa-
nech se těší všichni pořadatelé!

Sv. Havel (16. říjen)
Havel (lat. Gallus) pocházel z Irska a byl benediktinským mni-
chem. Žil jako poustevník a misionář na švýcarské straně Bo-
damského jezera (Bodensee), kde roku 640, podle jiných údajů 
650, zemřel. V místech, kde pobýval vznikl v 8. století benedik-
tinský klášter nazvaný po světci Sankt Gallen. Klášter proslul 
svou knihovnou obsahující na 160 000 knih, která je od roku 
1983 spolu s celým areálem zapsána na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. V blízkosti kláštera se konstituo-
valo město Sankt Gallen, které je dnes centrem stejnojmenného 
kantonu.

Kostely zasvěcené sv. Havlu patří v českých zemích k nejstar-
ším. V období feudalismu byl den sv. Havla také důležitým 
hospodářským dnem. Šlo o jeden ze dvou hlavních účetních 
termínů v roce (první byl o sv. Jiří, tehdy 23. dubna), kdy pod-
daní odváděli finanční a naturální dávky vrchnosti, splácely se
úroky z půjček, peníze za majetkové transakce, vystavovaly se a 
obnovovaly dluhopisy.

Dnes je den sv. Havla spjat především s posvícením. Dříve se 
posvícení, vlastně posvěcení, tj. výročí konsekrace kostela, sla-
vilo v různých termínech. Proto král Josef II. (vládl 1780–1790) 
ve snaze omezit počet nepracovních dnů nařídil roku 1786, aby 
bylo posvícení všude oslavováno jednotně, a to třetí říjnovou 
neděli, po sv. Havlu, kdy již byla většina polních prací ukonče-
na a poddaní již měli mít splněny své závazky vůči vrchnosti. 
Ne všude ovšem panovníkova výnosu uposlechli a někde do-
konce slavili posvícení dvakrát – jedno podle místních zvyklostí 
a druhé pak v souladu s nařízením státu.

Všichni svatí (1. listopad)
Tento den si věřící připomínají nejen světce oficiálně kanonizo-
vané církví, ale i ty, o jejichž svatosti ví jen Bůh. Svátek zavedl 
počátkem 7. století papež Bonifác IV. ve snaze potlačit přetr-
vávající pohanské tradice. Nejvýznamnější z nich byl keltský 
Samhain, oslava nového roku a po ovládnutí keltských oblastí 
Římany i konce polních prací, která se konala v noci z 31. října 
na 1. listopadu. 
V anglicky mluvících zemích se v předvečer Všech svatých 
slaví Halloween, svátek propojující pohanské i křesťanské 
prvky, jehož název je odvozen z anglického All´Hallows´Day 
(Den všech svatých). Lidé v tento den po setmění obchází domy 
ve strašidelných kostýmech a zapalují světla umisťovaná do 
vydlabaných dýní. Pohané totiž věřili, že po světě bloudí duše 
mrtvých, kterým je potřeba posvítit na cestu, ale také různí zlí 
duchové, před kterými se lidé chránili převlékáním do roztrha-
ných šatů.

Dušičky – vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé (2. listopad)
Podobně jako u svátku Všech svatých, bylo i zavedení stálé 
vzpomínky na zemřelé motivováno snahou církve naroubovat 
na pohanské zvyky křesťanské prvky. Úcta k mrtvým má totiž 
své kořeny již v pravěku a prostupuje napříč všemi kulturami. 
Kupříkladu antičtí Římané si v únoru připomínali své zemřelé 
předky při svátku zvaném Parentalia (parentes=lat. rodiče). Prv-
ní křesťanské „dušičky“ slavil roku 998 Odilo, opat proslulého 
francouzského kláštera Cluny. 2. listopadu ozařuje hřbitovy 
světlo tisíců svíček, které sem věřící i nevěřící chodí zapalovat, 
aby vzpomněli na své zemřelé příbuzné, pomodlili se za ně a 
umístěním světla na hrob vyjádřili svoji víru ve věčný život.

Z KALENDÁRIA NAŠICH PŘEDKŮ
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ŽÁCI ZŠ T.G.M. BLATNÁ NA VÝSTAVĚ VŠCHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ
Žáci ZŠ T.G.M. Blatná na výstavě „Všechno lítá, co peří má!“. Výstava není jen „ulejvárna“ z výuky, pro 
návštěvníky byl připravený vědomostní test, poznávání peříček, určení siluety dravců. A samozřejmě eko 
– herna z dílny klientů Domova pro seniory Blatná. Foto Marie Špatná.

Jeden z nejpopulárnějších světců 
katolické církve se narodil roku 1182 
ve středoitalském Assisi jako syn 
zámožného obchodníka s látkami, 
matka pocházela z Francie. Původně 
se jmenoval Giovanni Bernardone, 
František (ital. Francesco) si začal 
říkat až později. Podle legend mu 
však takto přezdívali už rodiče pro 
jeho zálibu ve francouzštině. V mlá-
dí toužil stát se rytířem a zajímal 
se o dvorské umění; zúčastnil se 
dokonce dvou vojenských tažení. 
Po návštěvě Říma, kde měl možnost 
vidět bohatství církve ostře kontras-
tující s chudobou obyčejných lidí, se 
rozhodl rozdat majetek a nadále žít 
jako žebravý potulný kazatel. Hlásal 
naprostou chudobu a odevzdání se do 
vůle Boží. To se nelíbilo jeho otci a 
tak ho vydědil. Legendy praví, že i ostatní zámožní lidé neradi 
slyšeli Františkova slova, a proto když neměl posluchače, kázal 

prý ptákům a lesní zvěři. Příro-
du ostatně považoval za velké 
Boží dílo, které je hodno obdi-
vu. Snažil se proto žít v souladu 
s ní a zvířata, ptáky, ba dokonce 
i nebeská tělesa označoval za 
své bratry („bratr Slunce, setsra 
Luna“). 
Brzy kolem sebe soustředil 
skupinu podobně založených 
lidí, pro které roku 1209 sepsal 
jednoduchá pravidla (řeholi sv. 
Františka). Následně se vydal 
do Říma k papeži, který po 

jistých peripetiích řeholi i nové 
církevní společenství, jež přijalo 

označení řád menších bratří 
(Ordo fratrum minorum, mi-
norité, františkáni), schválil. 
Záhy projevila zájem o život 
v blízkosti sv. Františka i sv. 
Klára s několika družkami, 
pro které byl ustaven roku 
1212 samostatný řád, nazý-
vaný podle spoluzakladatelky 
klarisky. Jeho členkou byla 
kupříkladu i sv. Anežka Čes-
ká. S názory sv. Františka 
začalo sympatizovat i mnoho 
lidí, kteří se ale z různých 
důvodů nemohli vzdát svět-
ského života. Pro ty zřídil sv. 
František tzv. třetí řád. Jeho 
členové (terciáři) neskládali 
slavné sliby jako řeholníci 
a směli žít se svými rodinami 
ve svých domech a věnovat se 
svému povolání.
Sv. František toužil hlásat Boží slovo po celém světě. Sám se za 
tímto účelem dostal až do Egypta. Stal se tak zakladatelem orga-
nizované misijní činnosti, kterou jeho řád provozoval po dlouhá 
staletí především v portugalských koloniích na pobřeží Afriky 
a ve španělských državách ve Střední a Jižní Americe, kde však 
později převzali hlavní tíhu misijní práce jezuité.
S osobou sv. Františka je spojována také vznik tradice stavby vá-
nočních betlémů. Patrně jako první zinscenoval roku 1223 hru o 
narození Krista se živými postavami a zvířaty, aby tak děj posvát-
né události přiblížil prostým lidem. Věnoval se i literární činnosti; 
známá je především jeho básnická skladba Píseň tvorstva.
Roku 1224 se údajně objevily na jeho těle rány podobné těm, 
které měl ukřižovaný Ježíš (stigmata). Asketický život však 
jeho zdraví příliš nesvědčil; na sklonku života i oslepl. Zemřel 
roku 1226 v prosté chatrči na zemi přikryt vypůjčeným pláštěm.
Vladimír Červenka, Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře

SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI – 4. ŘÍJEN

Znak řádu františkánů se 
zkříženýma rukama Krista 
a sv. Františka z Assisi

Sv. František z Assisi
Sv. Havel


