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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU

Pokračování na str. 3

Mgr. Robert Konrad Paruszewski (42 let) působí od roku 
2009 jako administrátor (duchovní správce s pravomocemi 
a povinnostmi faráře) římskokatolických farností 
Kasejovice, Budislavice, Kotouň a Lnáře v českobudějovické 
diecézi. S jistou nadsázkou lze říci, že je svým působením 
rozkročen mezi dvěma kraji, Plzeňským a Jihočeským, kde 
se rozkládají jeho farní obce. Díky rozhovoru, který laskavě 
poskytl našemu zpravodaji, dává na následujících řádcích 
čtenáři možnost nahlédnout do profesního i osobního 
života současného katolického duchovního, který s námi na 
Blatensku žije a pracuje. 

Kde jste se narodil a kde jste vyrůstal? 
Narodil jsem se v Polsku, Stara Wieś, vojvodstvo varšavské, v 
českých poměrech varšavský kraj. Vyrůstal jsem v Białogardu, 
což je vzdušnou čarou asi 27 km od moře (Baltského, poznám-
ka redaktora).

Jaké máte koníčky?
Kdo mě blíž zná, ví, že mým koníčkem jsou auta (smích). 
Rád pracuji fyzicky. Třeba štípu dříví. Člověk se při takové prá-
ci může uvolnit. Ty myšlenky, to napětí, všechno z vás spadne. 
Žádné fyzické práce jsem se nikdy neštítil. 
V technické škole jsem měl rád kreslení. A tak jsem třeba spolu 
s jednou paní inženýrkou navrhl takový malý byteček. Později 
jsem sám navrhoval koupelnu nebo zahradní gril. Nelze říci, že 
se jedná o nějaké profesionální designerství. Prostě když je po-
třeba něco připravit, někomu pomoci, rád přiložím ruku k dílu.

Co vás osobně vedlo k rozhodnutí stát se knězem? 
Vztah k Pánu Bohu musí být vztahem lásky. Je to jako mezi 
lidmi. Vidím člověka, ne vždy mu rozumím, ne vždy se mi líbí, 
co dělá, ale přesto jej miluji a snažím se mu být na blízku. Být 
s ním jedno. Je to něco jako zamilovat se. Prostě jsem dospěl k 
závěru, že chci být Bohu velmi blízko, a že to je ta má cesta.  
Navíc farář má jakousi ideu a faráři zůstává idol – Bůh. Je to 
jakási konstanta, která přetrvává, zatímco všechno ostatní se 
mění. Dnešní lidé většinou takový idol nemají.

Bylo studium v semináři obtížné?
Seminář je takovým zvláštním místem, protože je tam člověk 
pár let zavřený do určitého prostoru a musí se naučit BÝT s 
druhým člověkem. Musí se učit pokoře, musí se učit sloužit. Je 
to místo, kde člověk poznává, zda je kněžství ta správná cesta. 
Je to náročné po stránce intelektuální i po stránce lidské.  

Proč jste se rozhodl pro práci v České republice? Jak dlouho 
zde již pobýváte a jaké bylo Vaše předchozí působiště?
Rozhodoval jsem se mezi Kanadou a Českou Republikou. Pro-
tože Čechy jsou blíž a moji rodiče ještě žili, zvolil jsem Čechy. 
Navíc jsem si myslel, že češtinu budu lépe a rychleji zvládat; 
je to příbuzný jazyk… Ale nakonec si vždycky člověk říká, že 

lépe je tam, kde zrovna není.  V Čechách jsem dvanáct let, mým 
předchozím působištěm byl Vacov, „brána Šumavy“.

Který z kostelů ve Vašich současných působištích je Vám nej-
bližší a proč?
Každý kostel má své kouzlo. Já mám rád jednoduchost, proto se 
mi líbí kostel v Kasejovicích – ten je ve své jednoduchosti nád-
herný. Pokud se na kostel díváme jako na historickou památku, 
pak jsou velmi krásné Lnáře. Kotouň má zdi pokryté malbami a 
i to má svůj půvab...  Řekl bych to jinak. Nedívám se na kostel 
jako pěkný nebo nepěkný, ale když vejdete do kostela, cítíte 
tam určitou duchovní atmosféru. Kostel zkrátka musí mít v sobě 
to duchovno. Nestačí, aby byl krásný. Je nutné, aby také lidé, 
kteří v něm přebývají, tvořili rodinu.
Jak Vy sám jakožto kněz vnímáte svoji roli ve společnosti (ať 
už ve společnosti křesťanské, nebo ve společnosti obecně)?
Jak já vnímám svoji roli ve společnosti? Myslím, že posláním 
faráře je dívat se do budoucnosti a spojovat lidi tak, aby v té bu-
doucnosti mohli spolu žít. Snažím se být otevřený. Nerozděluji 
lidi na věřící a nevěřící. Úkolem faráře je hledat dobro, proto se 
snažím vidět v lidech dobro a dělím je na dobré a zlé. Jestli je 
někdo Rumun, Čech, Polák, Ukrajinec nebo Němec není důleži-
té. Buď je dobrý, nebo je zlý a pak je otázka, proč je zlý. Ale to 
už je jiná věc. 
Asi se shodneme, že kněz by měl být věřícím rádcem v různých 
životních situacích. Měl by podle Vás mít i určité životní zku-
šenosti např. z profesního či partnerského života?
Kněz není člověkem, který by najednou spadl odkudsi z nebe.  
Žil v rodině, takže ví, jaké může mít současná rodina problémy. 

Zájem o časopis Blatensko SOBě nás velice těší a současně zavazuje.  Obsah jsme vcelku přirozeně rozšířili 
o rozhovory s lidmi, kteří mají vztah k Blatensku (v březnovém čísle rozhovor s panem RNDr. Václavem 
Větvičkou) a kteří na Blatensku žijí a podnikají (v minulém čísle rozhovor s panem Svatoplukem Masopustem). 
Dnes Vám přinášíme rozhovor s Mgr. Robertem Konradem Paruszewskim.



2

 

Svazek obcí Blatenska - listopad 2010

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)
Na Tržišti 727
388 01 Blatná

telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA aneb CO SE U NÁS PEČE...

V říjnu se konaly volby do obec-
ních samospráv. Ke dni uzávěrky 
našeho SOBáčka jsme neznali 
výsledky všech ustanovujících 
zasedání obecních zastupitelstev. 
Některé obce Vás o výsledcích 
informují na dalších stránkách 
SOBáčka. Valná hromada SOB je 
tvořena starostkami popř. starosty 
(resp. místostarosty) všech člen-
ských obcí. Připravujeme setkání 
VH SOB v novém složení na první středu v prosinci. 
První týden v listopadu se uskutečnilo v rámci projektu „Vzdě-
lávání na Blatensku“ školení účetních samosprávných celků 
– tedy školení účetních obcí. Bylo úspěšné, do Blatné přijelo 
68 účetních. Na listopad byla připravena vzdělávací akce na 
téma „Právo životního prostředí pro obce I. stupně“, které se 
uskutečnilo 23.11.2010. Pro všechny zvolené zastupitele obcí 
i pro zájemce z řad veřejnosti je připraven dvoudenní seminář 
„Právo obecních samospráv v praxi“ – více na našich webových 
stránkách.
Vyšel stolní kalendář SOBu na rok 2011, je v prodeji a to buď 
přímo v kanceláři SOBu, Na Tržišti 727, Blatná (2. patro), v 
prodejně Papírnictví a hračky, Alena Tomášková, J. P. Koubka 
98, Blatná, nebo v „íčku“ tj. Infocentrum CK Ciao, J. P. Koubka 
4, Blatná, nebo v Městské knihovně Blatná, nám. Míru 212, 
Blatná. Věříme, že Vám i letos přinese potřebné informace o 

dění v regionu a bude Vás inspirovat. 
V měsíci listopadu proběhly besedy s panem RNDr. Karlem 
Peclem, besedy byly součástí environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty. Na tyto aktivity získal SOB grant od Krajské-
ho úřadu Jihočeského kraje a sponzorský dar od Lesů ČR.
Po uzávěrce našeho SOBáčka proběhla v Brně soutěž Miss 
Region Regina 2011. Blatensko reprezentovala slečna Kateřina 
Abrahámová, studentka SOŠ Blatná. O soutěži Vás budeme 
informovat v lednové čísle.
Co nás čeká na poli společenských, kulturních a sportovních 
akcí v regionu v následujících dvou měsících se dozvíte v na-
šem kalendáriu. Věříme, že Vám pomůže najít si cestu nejen za 
nákupy vánočních dárků, ale hlavně Vás akce přivedou s rodi-
nou, přáteli a kamarády na Blatensko. 
Vánoce nejsou svátkem naleštěných stříbrných příborů, naškro-
bených deček, pětadvaceti druhů cukroví, obrovského množství 
dárků a darů, stolů plných jídla a pití s následným žlučníkovým 
záchvatem. Vánoce jsou zejména časem pro setkávání se. Ča-
sem s rodinou. Časem dětských šťastných tváří s pohádkou, na 
lyžích nebo na sáňkách. Časem s knihou. Časem klidu a po-
hody. A proto Vám se slovy Jana Wericha: „Lidi maj‘ dar vzá-
jemně si dělat radost. Jenom mít času.“ , přeji mnoho a mnoho 
šťastných chvil. Udělejme si radost, prožijme krásné, šťastné 
a veselé Vánoce, svátky a všechny další následující dny. Do 
nového roku vykročme tou správnou nohou s těmi správnými 
předsevzetími.
 Radka Vokrojová, Manažerka SOB

Začal  Advent. Končí kalendářní rok, občas se říká, že je čas bilancovat. A tak i my na tomto místě budeme bilancovat. 
Alespoň stručně a pouze za poslední dva měsíce.  Proběhla jednání řídící skupiny komunitního plánování sociálních 
služeb (dále jen KPSS), uskutečnilo se veřejné setkání KPSS SOB. Na veřejném setkání vystoupili poskytovatelé 
sociálních služeb na Blatensku, paní Kateřina Malečková, vedoucí sociálního odboru MěÚ Blatná, v krátkosti 
představila KPSS na Blatensku. Proběhla anketa KPSS, anketní lístky odevzdalo téměř 70 osob. 

Pozvánka na seminář dotací z OPŽP 

Poradenské středisko pro OPŽP - AgroConsult Bohemia s.r.o. 
se sídlem v Českých Budějovicích  Vás srdečně zve na odborný 
seminář týkající se  Operačního programu Životní prostředí.
Datum: 13.1.2011
Místo konání:  Městský úřad Blatná, Velká zasedací místnost, 
tř. T. G. Masaryka 322
Čas: 10:00 - 14:00 hod.
Cílem je: 
- zvýšit povědomí a odborné znalosti veřejnosti o fungování 
OPŽP
- pomoci Vám zorientovat se v dotační politice EU
- zodpovědět případné dotazy týkající se dané problematiky
- bezplatné poradenství k projektovým záměrům
Témata semináře:
- jak podat žádost o podporu z OPŽP

- odpadové hospodářství
- vodovody a kanalizace
- výroba energie z obnovitelných zdrojů
Je určen:
- především pro žadatele 1., 2., 3. a 4. prioritní osy.
Účast na semináři je zdarma. Z důvodu omezené kapacity je 
nutné se na seminář předem přihlásit. Potvrďte, prosím, svou 
účast do 11. ledna 2011 na e-mail: batovcova@agroteam.cz 
nebo na tel.: 606 753 732.

UZÁVĚRKA časopisu Blatensko SOBě 

 ÚTERÝ 11.01.2011
Své náměty, příspěvky, připomínky 

a žádosti o inzerci zasílejte na e-mail:
listy@blatensko.cz nebo

 blatensko@blatensko.cz
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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU – pokračování ze str. 1
Jisté zkušenosti nabývá i tím, že se mu lidé svěřují. Já jsem 
navíc také pracoval jako záchranář. To pak má člověk úplně jiný 
přístup k životu, tělu, nemoci. Myslím, že mi to pomohlo ...
Ti kluci, kteří vstupují do semináře, většinou mají holku. Ně-
jakou dobu s ní chodí, ale pak si řeknou, že to není ta správná 
cesta a hledají jinou cestu. 
Katolická církev je označována za Boží lid a tajemné tělo 
Kristovo. Je však tvořena lidmi, duchovními i laiky, kteří jsou 
nedokonalí; mají své ctnosti i neřesti. Vidíte ve vedení a posto-
jích současné katolické církve něco, nad čím by bylo potřeba 
se zamyslet, co by se mělo napravit nebo dokonce radikálně 
změnit?
Když Ježíš zakládal církev, věděl dobře, že lidský prvek je ne-
dokonalý. Třeba Jidáš, který Ježíše zradil, Petr, který ho zapřel, 
Pavel, který pronásledoval ... Církev jsou lidé, kteří jdou za 
Kristem. Na té cestě padají stejně jako děti, když se učí chodit. 
Úkolem rodičů je jim pomoci zvednout se. I nám Bůh prostřed-
nictvím lidí a svátostí pomáhá vstát a pokračovat v cestě. Je 
nesmysl domnívat se, že idea církve je v dokonalosti. Člověk je 
ve své přirozenosti nedokonalý. Jak potom něco nedokonalého 
může stvořit něco dokonalého. Faráři, biskupové, papež jsou jen 
lidé. Oni se snaží o jistou dokonalost, o dosažení svatosti tak, 
jak je to možné. Každý z nich si uvědomuje svou nedokona-
lost, přesto ale každý může pomoci v dosažení tohoto cíle těm 
ostatním, a to skrze udělování svátostí. Když jsem byl jáhnem 
v katedrále v Českých Budějovicích, poznal jsem tam jednoho 
staršího kněze, patera Lálu. On měl takové úsloví: „Pane bratře, 
nejsme andělé. Kdybychom byli andělé, tak bychom tu nebyli.“ 
Co shledáváte pozitivního v postojích, názorech a životním 
stylu dnešních věřících? Co jim podle Vás v tomto ohledu na-
opak schází?
Nejsem zde, abych lidi soudil a odsuzoval. To je začátek konce 
mě jako člověka, faráře, kněze. Kdybych se měl zabývat tím, 
co se mi nelíbí a co se mi líbí, začal bych lidi třídit. Myslím si, 
že největším problémem lidského společenství je to, že velmi 
často lidé snadno hází ostatní do určitých šuplíků. Člověk vě-
řící je hned pánbíčkář, nevěřící zase neznaboh. Někdo byl víc 
než třikrát v hospodě a už je alkoholik. Někdo šel jednou s tou, 
jindy s jinou slečnou a hned se o něm říká, že to střídá jako 
rukavice. Dejme lidem šanci. Pokud chceme to společenství, ve 
kterém žijeme měnit, nesmíme lidi hned odsuzovat. Jestliže se 
domnívám, tedy v duchovní rovině, že nějakému člověku něco 
neprospívá, tak mu to řeknu, ale vždycky je to nakonec volba 
právě toho daného člověka, jíž musím respektovat. 
Co může podle Vašeho názoru katolická církev nabídnout 
dnešní pochybující a vesměs ateisticky naladěné mládeži a 
dnešnímu člověku obecně?
Dnešní lidé chtějí mít na všechno důkaz. Důkaz rozhoduje. Vi-
dím stůl, hrnek ..., je to důkaz, že to tu je. Rozum ale také nevi-
dím, přesto v jeho existenci věřím. Musíme něčemu věřit, ale v 
dnešní době nechceme věřit něčemu, co nevidíme, na co si ne-
můžeme sáhnout. Víra je krok dopředu se zavřenýma očima za 
někým, komu věříme, že nás povede. Neznám člověka, který by 
nepotřeboval duchovno, ať už se to projevuje jakýmkoli způso-
bem (víra v Boha, divadlo, hudba, malířství ...). Málo lidí věří, 
protože jsme pohodlní a příliš konzumní. Některé hodnoty dnes 
můžou těžko obstát. Víra nás totiž nutí klást si určité otázky a 
žít určitým způsobem. Zkrátka je snazší sednout si do hospody, 
než hovořit s rodinou, když přijde nějaká krizová situace. Ale ne 
vždy to, co je snazší, je lepší a více to člověku prospívá.  
Církev se snaží pracovat s lidmi. Pracuje s rodinami, pracuje s 
mladými. Církev chce. Je otázkou, zda chtějí i lidé. 
Nadcházející Vánoce budou druhé, které oslavíte v místní 
farnosti. Těšíte se? Budou pro Vás něčím zvláštní?
Těším se jako každý, ale jestli budou něčím zvláštní to nevím, 
nechám se překvapit (smích). Chtěl bych spíše, aby byly něčím 
zvláštní pro lidi, pro které tu jsem. Chtěl bych jim nabídnout 
např. exercicie (duchovní cvičení a rozjímání nad určitým téma-
tem, poznámka redaktora). 

Jak Vy sám slavíte Vánoce? Dodržujete vánoční zvyky? 
Ano. Stavím stromek, pod ním malý betlém ... Chodím navště-
vovat své přátele a známé. Pro faráře je to trochu těžší, protože 
tráví Vánoce sami. Je to poněkud zvláštní pocit, protože Vánoce 
jsou časem, kdy byste měli byt s rodinou, ale také to jde.
Pokud jde o zvyky ohledně jídla, musím přiznat, že mi velmi 
chutná česká rybí polévka, v Polsku se dělá jinak.
Velikonoce jsou z církevního hlediska významnějším svátkem 
než Vánoce. Vy osobně raději celebrujete vánoční nebo veliko-
noční mši? Je v tom pro Vás rozdíl?
Vánoční mše je spíše taková tradiční. Obsahuje samozřejmě 
texty a modlitby týkající se narození Ježíše, ale samotná liturgie 
se neliší od ostatních mší. Někde se zpívá vánoční mše Jakuba 
Jana Ryby. Je to docela pěkná záležitost, ale přece jen je to 
spíše takový kabát.  Liturgie Bílé soboty nám ukazuje esenci 
působení Boha v životě člověka. Má přesný řád, bohoslužebné 
texty se nemohou měnit. Poukazuje na zmrtvýchvstání Krista. 
Bohatstvím, nabídkou událostí, na které lze vzpomínat, je roz-
hodně významnější, přestože je náročnější pro celebrujícího 
kněze i věřící.
Když jste byl malý, přál jste si někdy něco opravdu zvláštního 
(myšleno dárek)? A jaký vánoční dárek byste rád dostal nyní?
Pro mě je největším darem setkání s druhým člověkem. Hrne-
ček se rozbije, buchty se sní...
Když jsem byl malý, přál jsem si na hraní takovou tu kovboj-
skou pistoli s opaskem a šerifskou hvězdu. A opravdu jsem to 
dostal i s koženou vestou. Poslali mi to přátelé ze Spojených 
států. Místo Ježíška to přinesla pošta.
Co byste vzkázal našim čtenářům, věřícím i bez vyznání, před 
blížícím se adventem a vánočními svátky?
Advent je časem očekávání a přípravy. Když člověk pečlivě 
připravuje určitou věc, třeba jídlo, může si výsledek patřičně 
vychutnat. Když to ale odbude, může být zklamaný. Jestliže 
se budu honit za dárky, budu pak unavený, nevychutnám si ten 
vánoční čas a spíše si řeknu bohudík, že je to za námi. Přeji tedy 
všem, aby tu adventní přípravu opravdu celebrovali a později si 
mohli vánoční čas vychutnat.
Děkujeme za rozhovor.
 Lenka Černá (Kasejovice) a Vladimír Červenka (Lnáře)

VZPOMÍNKY NEJEN ŠKOLNÍ 
Svazek obcí Blatenska vyzývá své čtenáře ke 

spolupráci. Žádáme Vás o poskytnutí (zapůjčení) 
starých fotografií škol z našeho regionu, škol
zaniklých nebo dnes již zrušených. Historické 

fotografie zprostředkujeme všem ostatním čtenářům.
S touto výzvou souvisí samozřejmě i druhá výzva. 

Napište nám o školách v našich obcích. Napište nám 
o svých učitelích a svých spolužácích, o školách 
i prázdninách. Těšíme se, že společně budeme 
vzpomínat, že si připomeneme tradici malých 

vesnických škol.

Za Vaši spolupráci a pomoc předem děkuji.
Za Svazek obcí Blatenska Ing. Radka Vokrojová.

Na Tržišti 727, 
388 01 Blatná

Telefon: 383 420 300 

 

Mobil:     728 881 358
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PŘEDSTAVUJEME ŠKOLY V REGIONU: ZŠ a MŠ Bělčice

Doufáme, že si rádi přečtete o historii škol a že Vás budou zajímat i jiné novinky v našem SOBáčku. V novém 
cyklu se Vám jako první představí základní škola, mateřská škola a školní jídelna v Bělčicích. Nejprve rozhovor 
s panem Antonínem Holubem, ředitelem základní školy, a s paní Marií Zájedovou, vedoucí mateřské školy.

BĚLČICKÁ ŠKOLA
První zmínka o bělčické škole je z poloviny 17.století. 
V roce 1818 po vyhoření velké části obce i se školou 
se uvažuje o stavbě nové školní budovy. Nová škola 
se začala stavět až v roce 1822 jako přízemní budova 
a slavnostně byla otevřena 29.6.1823. Přístavba 
o jedno patro je provedena v roce 1864. Další 
přestavba této školy se uskutečnila v roce 1896, 
kdy se vybudovalo patro druhé. Tato přestavba je 
poslední v historii školy. Vzhled školní budovy, 
postavené v roce 1896, se dodnes nezměnil. Od této 
doby celé generace žáků a učitelů čekají na výstavbu 
nové školy v Bělčicích.
Mateřskou školu v Bělčicích nejprve nahrazoval 
zemědělský útulek dětí. Až v roce 1955 je otevřena 
mateřská škola. V září 1974 byla brigádnicky, v akci 
Z, započala stavba komplexu pavilónové mateřské 
školy se školní kuchyní. 1. prosince 1979 byl 
slavnostně zahájen provoz mateřské školy se třemi 
třídami. 
První zmínku o školní jídelně lze datovat od roku 
1906, kdy byla zřízena polévková kuchyně. Stálá 
školní kuchyně funguje od roku 1968. V roce 1979 
je do budovy mateřské školy přestěhována školní 
kuchyně a v roce 1983 i školní jídelna.
V roce 1996 se do budovy mateřské školy přesouvá školní dílna a 1.třída základní školy. Je zde umístěna i školní družina, která při 
škole pracuje s dětmi již od roku 1962.
Od 1. ledna 2003 vznikl v obci jeden právní „školský“ subjekt, který slučuje pod jedno vedení základní školu, mateřskou školu, školní 
družinu a školní kuchyni. V současné době je základní škola plně organizovaná, se spojenými třídami na prvním stupni, mateřská škola 
má otevřena dvě oddělení a školní družina oddělení jedno. 

V minulém čísle SOBáčka se Vám představily obce, které jsou podle abecedy poslední na seznamu členských 
obcí SOBu. Od čísla, které právě držíte v ruce, Vám, milí čtenáři, budeme postupně představovat školy z našeho 
mikroregionu. Začínáme opět podle abecedy. První jsou na řadě Bělčice. 

ROZHOVORY: ZŠ A MŠ BĚLČICE

Chtěli jste vždy učit? Kdy jste se rozhod-
li, že se budete věnovat učitelství?
AH: „O tom, že se budu věnovat kan-
tořině, jsem se rozhodl v podstatě až 
při rozhodování, co budu dělat dál po 
maturitě, tedy až někdy ve 4. ročníku 
průmyslovky.“ 
MZ: „Učitelkou ve ‚školce‘ jsem chtěla 
být už od 1. třídy, jako ostatně většina 
mých kamarádek.“
Jste dnes učitel, ředitel, úředník a ma-
nažer? Jak se dnešní postavení ředitele 
školy liší od Vašich představ o budou-
cím povolání?
AH: „V dnešní době je ředitel školy pře-
vážně úředník a z původní profese kan-
tora se musí přeškolit na odborníka nejen 
přes ekonomické záležitosti, ale musí být 
i právníkem, znalcem BOZP, znalcem 
požární ochrany a nevím čeho ještě. Tyto 
činnosti jdou samozřejmě na úkor práce 
s dětmi a spolupráce s kolegy ve sboru a 
ostatními spolupracovníky, kteří na škole 
působí. Ale můžu říci, že mám docela 
štěstí na kolegy ve škole a ostatní spolu-
pracovníky ve školní jídelně, družině a 
mateřské škole, kteří občas fungují jako 
moje externí paměť a řadu věcí řeší tak 

operativně a bez mé pomoci, až se někdy 
divím. Tímto bych jim chtěl všem podě-
kovat, zaslouží si to. Stejně tak je velice 
dobrá spolupráce s panem starostou Jo-
sefem Zemanem a zastupitelstvem obce, 
kteří mají o školu zájem a chtějí, aby i za 
cenu značných finančních nákladů škola
v obci fungovala i s malým počtem dětí. 
A nesmím zapomenout i zmínit dobrou 
spolupráci s odborem školství MěÚ Blat-
ná. Ale vyjmenovat všechny, se kterými 
se dobře spolupracuje, aby škola fungo-
vala, to by nám nestačilo celé vydání.“ 
Vaší původní aprobací je matika a fyzi-
ka. Mění se přístup žáků k těmto před-
mětům? A k lepšímu nebo horšímu?
AH: „Původně jsem vystudoval SPŠ v 
Ústí n/L, obor výroba, rozvod a využití 
elektrické energie. Potom jsem šel stu-
dovat pedagogickou fakultu, také v Ústí 
nad Labem, aprobaci matematika – fy-
zika. Pokud se zamyslím nad posunem 
vztahu k těmto předmětům: nikdy nebyly 
na výsluní oblíbenosti žáků. Což se v 
současné době vůbec nezměnilo. Problé-
mem je, že by žáci nejraději získávali po-
třebné znalosti bez námahy a úsilí. Což 
v těchto předmětech ani v jiných nejde, 

pokud nejste samozřejmě nadprůměrně 
nadané dítě. Bez pochopení a neučení se 
vztahů a návazností matematika prostě 
nefunguje.“
Co Vás dnes na Vaší práci baví nejvíce 
a co naopak „děláte, protože to k práci 
učitele patří“? A nemyslím známkování 
a hodnocení „výkonů“ žáků.
AH: „Na práci učitele je toho hodně, 
jinak bych to nedělal. Baví mě, není jed-
notvárná, ač se to zdá jako klišé, učitel se 
musí také stále učit a přemýšlet o dětech 
a o své práci. Nakonec po ‚x-letech‘ 
praxe, když si myslí, že už ho nemůže 
nic překvapit, něco ho jistě překvapí. 
Mile i nemile. Ale to snad všude, to není 
specialitou školství, že.“
MZ: „Protože děti dnes žijí ve světě ote-
vřeném, plném neustálých proměn, po-
třebují takové  schopnosti a dovednosti, 
které jim umožní jít životem samostatně, 
rozhodovat se, nést vlastní odpovědnost. 
Dělá mi radost probouzet v dětech ak-
tivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 
naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, 
co všechno už umí, zvládnou a dokážou. 
Proto je vzdělávací činnost v naší MŠ 
založena na přímých zážitcích dětí, na 
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jejich samostatné činnosti a individuální 
volbě.“
Co považujete u učitele za nejdůleži-
tější? 
AH: „Spravedlnost a přímost.“
MZ: „Učitel v mateřince by si měl umět 
s dětmi hrát, naslouchat jim, s nimi se 
smát, dát jim prostor pro seberealizaci a 
nějaké to moudro jim přenechat.“
Co podle Vás chybí dnešním žákům?
AH: „Řekl bych, že zdravá ctižádosti-
vost, ale to je nastaveno systémem škol-
ství, kdy se dítě vůbec nemusí snažit, 
aby se dostalo na zvolený obor. Ještě se 
o něj školy poperou. Slušnost ve vztahu 
mezi sebou, úcta k dospělým a je toho 
víc. Možná i pozornost některých do-
spělých. Ale dnešní generace školáků 
nemá jen špatné vlastnosti, nic není jen 
černé a bílé.“
MZ: „Na otázku odpovím spíš jinou 
otázkou. Dostávají děti dostatek citu, 
pozornosti a porozumění? Jsou jim 
dospěláci vždy tím nejlepším vzorem 
pro uvědomění si zodpovědnosti za své 
chování a jednání?“

Jakou knihu jste četli naposledy? 
K jaké knížce se rád vracíte? Kterou 
knihu byste dnes doporučili školákům 
a proč?
AH: „Wolfgang Ott ‚Žraloci a malé 
ryby‘, John Wyndham ‚Den trifidů‘,
Zdeněk Šmíd ‚Proč bychom se netopili‘ 
– a ta kniha je mnohem lepší než TV se-
riál. Určitě bych doporučil knihy Jaro-
slava Foglara. A proč právě tyhle knihy? 
Jsou právě dobrý příkladem o vztazích 
mezi lidmi, o dospívání, dobrodružství. 
I když dnešním dětem a žákům mohou 
připadat staromódní, jsou to opravdové 
poklady.“
MZ: „Právě dnes jsem dětem četla ver-
šované pohádky z knihy Fr. Hrubína 
ŠPALÍČEK. Pohádky se snad nikdy 
neomrzí.“

Dělali jste si poctivě čtenářský deník?
AH: „Na základce určitě, ale na střední 
škole už to nebylo nic moc, ale knížky 
jsme museli přečíst, protože internet 
nebyl a obsahy povinné četby se těžko 
sháněly.“
MZ: „Čtenářský deník jsem si  vedla. 
Nešlo to jinak. Ale autorkou některých 
zápisků jsem nebyla.“

Psali jste rádi domácí úkoly?
AH: „Abych řekl pravdu, považoval 
jsem je za něco, co mě zbytečně okrádá 
o volný čas. Ale pak jsem pochopil, že 
je to způsob, jak si zopakovat látku.“
MZ: „To je otázka! Někdy jsem je stači-
la napsat (opsat) až ve škole.“
Těší mě, že jste upřímní. Na které své 
učitele dnes vzpomínáte?
AH: „Asi nejvíce na Františka Šavrdu, 
mého matikáře a později i prvního ře-
ditele, pod kterým jsem krátkou dobu 
sloužil a který mě vybavil řadou mouder 
a zkušeností ze svého bohatého kantor-
ského života.“
MZ: „Vzpomínky na školu mám spoje-
né s paní učitelkou Marií Jeníčkovou. 

Hodně nás nau-
čila, byla spra-
vedlivá, chápala 
nás. Nějaký čas 
jsme byly téměř 
kolegyně a teď 
spolu sousedíme. 
Každé setkání s 
mojí PANÍ UČI-
TELKOU je štěs-
tím, pohlazením 
a zdrojem dobré 
nálady.“
Ve volném čase 
se jistě věnujete 
svým koníčkům. 
O kterém z nich 
nám něco prozra-
díte?
AH: „Koníčky 
mám, samozřejmě 
- voda, lyže vo-
lejbal, a trošičku 
i kolo.“
MZ: „Ráda cestu-
ji, luštím křížovky, 
osmisměrky, su-
doku.“
Co Vás „nabijí“ 
energii?
AH: „Mimo vol-
nočasových akti-
vit, a to se možná 
budete divit, je to 
každodenní setká-
vání se s kolegy 
a dětmi.“
MZ: „Energií mě 
nabíjí rodina, děti, 
vnoučata a setkání s přáteli.“

Jaké máte rádi filmy?
AH: „Filmy, které mi přinesou nějakou 
informaci nebo poučení. A nejde pouze 
jen o dokumenty.“
MZ: „Raději Vám řeknu, jaké ráda ne-
mám - ty, které jsou plné násilí.
Máte oblíbené jídlo, pití?
AH: „Úplně oblíbené jídlo a pití ne-
mám, jak mohou potvrdit ve školní jí-
delně, jsem vcelku vděčný strávník.“
MZ: „Na rozdíl od doby, kdy jsem byla 
malá, nejsem už dnes v jídle vybíravá. 
Je to snad absencí rybího tuku na polév-
kové lžíci?“
Máte oblíbenou historickou dobu? 
Chtěli byste v té době žít nebo se vrátit 
v čase „na výlet“?
AH: „Oblíbenou historickou dobu ne-
mám, ale pokud bych si mohl vybrat vý-
let, tak podle filmu ‚Cesta do pravěku‘.“
MZ: „Mé dětství už patří historii. Neby-
lo by špatné vrátit se v čase na kratičký 
výlet‘.“

Buďme chvilku v imaginárním světě, 
kde je možné téměř vše. Řekněte, kte-
rou historickou nebo literární postavu 
(umělce) politika nebo jinou osobnost 
pozvete na návštěvu Blatenska? Co vše 
ji ukážete a proč?
AH: „Nevím, pokud by šlo o politiky, 
změny jsou tak časté, že to snad nemá 
ani význam. Ale asi vždy každého nové-

ho ministra školství, aby viděl i malou 
venkovskou školu a uvědomil si, že tyto 
školy jsou životaschopné a má význam 
je podpořit a ne je utloukat finančními
normativy.“
MZ: „Pozvala bych BABIČKU Boženy 
Němcové. Asi by se jí zatočila hlava 
ze všech těch změn. Ale bojím se, aby 
nezačala pochybovat o svém ‚Dobrá 
hospodyňka …‘ .“

Co byste vzkázali žákům a rodičům?
AH: „Rodičům, aby nás podpořili v naší 
práci, někdy nám stačí málo – zkontro-
lovat, zda má jejich potomek na násle-
dující den vše, co bude potřebovat, a za-
jímat se o to, co ve škole dělal, případně 
aby ho i donutil zopakovat si ve škole 
probranou látku a osvěžit si znalosti. 
Dětem, opravdu, ač se vám to nezdá, 
nás netěší vám psát pětky a poznámky, 
rádi bychom jednou zažili den, kdy 
budete ve škole jak andílci, všechno 
potřebné na hodiny budete mít a všech-
no budete umět, budete se při hodinách 
hlásit a aktivně vyžadovat od nás učite-
lů nové a nové informace.“
MZ: „Děti, užívejte si dlouho ve zdraví 
svého dětství, za chvíli z vás budou 
dospěláci. Rodiče, vzpomínáte si ještě, 
jaké to bylo, když jste byli dětmi?“

Děkuji Vám oběma za rozhovor.

 Radka Vokrojová
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ŠKOLNÍ JÍDELNA BĚLČICE
K představení bělčické školy patří i představení školní jídelny. Požádala jsem paní Janu Tetourovou, aby 
představila sebe i „svou“ školní jídelnu. Tak tady jsou její slova:

„Do školní kuchyně jsem nastoupila po mateřské dovolené 
v roce 1998 a jako vyučená kuchařka jsem nastoupila na místo 
vedoucí kuchařky. Tři roky jsem vařila pro ty naše nejmenší 
i ty starší mlsouny. Není to vždy jednoduché, jestliže je jídlo 
tzv. jedno výběrové (strávníci nemají na výběr z více možností, 
jídelna nabízí pouze jedno jídlo – pozn. redakce), aby vyhovo-
valo školáčkům, tak i 15-ti letým puberťákům a pedagogickému 
sboru. Naše školní jídelna připravuje průměrně 120 až 130 obě-
dů denně, z toho je asi 30 až 35 obědů pro dětičky z mateřinky. 
Průměrný počet všech přihlášených strávníků se zatím stále 
snižuje. Nejvíce jsme za dobu, kdy jsem ve funkci vedoucí škol-
ní jídelny, vařili v roce 2004. To bylo celkem 176 strávníků. V 
tomto školním roce jich je zatím 153, ale je teprve začátek škol-
ního roku a možná se stav ještě změní. V kuchyni je zaměstnána 
vedoucí kuchařka na celý úvazek, pak kuchařka s úvazkem na 7 
hodin a já mám v kuchyni úvazek 2,5 hodiny denně. Můj ostatní 
úvazek je kancelářská práce, tzn. vedení školní jídelny, jídelní-
ček, nákupy potravin apod. V tomto složení společně zvládáme 
přípravu dopolední přesnídávky a odpolední svačinky pro malé 
do MŠ, pak samozřejmě obědy pro všechny strávníky. Děvčata 
v kuchyni jsou šikovná a dobře sehraná, je to kolektiv k neza-
placení.“
Pan ředitel stojí vedle mě - ne, že by nás kontroloval, co si poví-
dáme. Prostě jsem potřebovala průvodce. Souhlasně přikyvuje. 
Tiše potvrzuje, že bez dobrého kolektivu se nedá dobře dělat 
žádná kolektivní práce. Je to podle mě způsob poděkování. Mys-
lím, že i paní Tetourová to tak pochopila a úsměv na její tváři je 
toho důkazem.
„Při sestavování jídelníčku se řídím zásadami správné výživy, 
doporučeními a předpisy stanovujícími složení potravin ve 
výživě, samozřejmě sezónností, přáními strávníků a také finanč-
ními normativem na jednoho strávníka. Ten je velmi důležitý, 
protože ceny na trhu se mění poměrně rychle a je nezbytná neu-
stálá konfrontace všech uvedených faktorů. A samotná příprava 
jídel? Rády vaříme pokrmy, které jsou u dětí oblíbené. Je to 
pak radost, když děti odcházejí z jídelny spokojené a jak samy 
říkají: ‚nabaštěné k prasknutí‘. Ale nemáme větší problémy ani 
s pokrmy méně oblíbenými. Přechodem na jinou recepturu se 
naučily konzumovat i jídla zdravá a potřebná, jako jsou luště-
niny, ryby a zelenina. Takže i parametry tzv. spotřebního koše 
se nám daří celkem úspěšně dodržovat. U oblíbených jídel je 
někdy nutné navyšovat normativ, protože dětičky si rády přidají. 
Za 12 let mého působení se nám pouze 1x stalo, že bylo málo 
porcí, ale naneštěstí nebo vlastně pro kuchařky naštěstí to byly 
lívance. Děti je milují. A chybějící porce byly nahrazeny pa-
lačinkami. Děti opravdu mají rády téměř všechna sladká jídla. 
A ty, která ráda mají ráda méně, se úpravou receptury nechají 
přeměnit alespoň pro ně na přijatelné jídlo. Jako příklad mohu 
uvést čočku. Původní čočku ‚na kyselo‘ jsme začali upravovat 
se zeleninou a kečupem a stalo se z ní celkem oblíbené jídlo. 
Podobně i ryby už u nás nejsou potravinou, která končí ve 
zbytcích, ale končí v žaludcích té naší budoucnosti. Když se 
mě ptáte na můj osobní vztah k vaření a jídlu vůbec, je veskrze 
kladný. Po vyučení v oboru kuchařka jsem absolvovala střední 
hotelovou školu, protože mě zajímalo i to ostatní, co ke stra-
vování patří. To, co mě baví, je vlastně mým povoláním. Jeden 
syn z mých čtyř dětí je také vyučený kuchař. Líbilo se mu motat 
se kolem sporáku už od nějakých 10 let a být mi ‚k ruce‘. Ale 
teď toto povolání nevykonává, protože platy kuchařů jsou ve 
srovnání s ostatními malé. Tak je to bohužel i tady u nás. Náro-
ky vzrůstají, odměny klesají. Takže kdybych byla mladá dnes, 
zřejmě bych šla studovat nějakou pedagogickou školu, protože 
děti mám moc ráda. Tenkrát jsem tu možnost neměla, protože s 
rodiči – soukromými zemědělci – jsem v roce 1975 doporučení 
ke studiu nedostala. A záliba v jídle a vaření alespoň z části 
nahradila tehdejší zklamání. Nyní vařím pro děti a jsem jim 
blízko. Pro všechny platí, že se spokojeným bříškem je pohled 
na svět hned veselejší. O to se snažím i u těch našich malých. 

Často se jich ptám, co by si přály k obědu, co by chtěly od nás 
uvařit. Dočkaly se od nás třeba i hranolků nebo pizzy. A když 
se jídlo vhodně doplňuje zeleninou, děti si zvyknou a pak je jim 
naopak divné, když některému jídlu zeleninová příloha chybí. Z 
televize jsou zvyklé na reklamy všeho druhu, ale když je jídlo 
na talíři hezky upravené, obložené, barevně lákavé a ještě navíc 
i chutné, je lepší než všechny reklamy dohromady. S děvčaty 
vymýšlíme, jak jídlo vylepšit i podle cizích kuchyní. Nejen 
italskou pizzu, ale i orientální jídlo (čínské rýžové nudle, čínský 
kotlík) nebo exotická jídla (např. steaky z klokana). Věrné zů-
stáváme naší české kuchyni. Takové kynuté knedlíky s povidly 
a tvarohem, švestkové knedlíky nebo knedlo – vepřo – zelo. To 
je přece naše tradice, ne? A nejoblíbenější jídlo u nás? Asi raj-
ská omáčka s knedlíkem a kuřecí řízek s bramborovou kaší. Pak 
taky ty lívance z plechu – jsou snad lepší než od maminky nebo 
od babičky. A recept na oblíbené jídlo? Vlastně téměř všechna 
jídla jsou úžasná, když se připravují s láskou a podávají s milým 
úsměvem.“
Představte si, že za Vámi přijde cestovní kancelář s nabídkou 
zájezdu kamkoli za gurmánskou kuchyní. Kam byste jela?
„Už jsem říkala, že naše tradiční kuchyně je nejlepší. Tak bych 
jela po Čechách a ochutnávala bych krajová jídla a z nich pak 
vybírala taková, která bych využila v naší kuchyni. Prostě česká 
kuchyně je česká kuchyně.“
Sledujete pořady o vaření v TV? Které se Vám líbí? 
„Dívám se, samozřejmě, občas na všechny. Víte, ono je to 
těžké. Vařit správně, chutně, levně a natočit atraktivní pořad o 
vaření. Všechno chce své.“
Děkuji za rozhovor. Radka Vokrojová

Děti ze ZŠ a MŠ Bělčice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BĚLČICE DNES
Perličky z archivu bělčické školy:
* Plavuně a přesličky se z prvohor dochovaly dodnes, příkla-
dem je kopr.
* Těleso se pohybuje rovnoměrně, když je v klidu.
* Arktida jsou ledovce v Antarktidě.
* Co je to světlo? To, co vidíme ve dne.
* 1. pád – stůl, 2. pád – bez židlí
* Vyjmenuj ptáky, které chováme na maso. Slepice, králík, prase.
* Stromy potřebují jehličí k tomu, aby jim bylo teplo.
* Co je aktivní odpočinek? ...že člověk spí a je v důchodu.
* Co je to alternátor? To nevím, ale vím co je radiátor.
* Trubci na podzim odlétají, protože je jim zima.
* Úraz je nemoc, kterou si člověk způsobí sám.

Jak jsme soutěžili:
Ve školním roce 2009/2010 jsme se zúčastnili a dobře umístili v 
těchto soutěžích: 
Filip Ježek, 7. třída
1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády-Archimediády
5. místo v krajském kole a postup do celostátního kola zeměpis-
né soutěže Eurorebus
5. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus - Dnešní svět v 
pohybu
Andrea Mrvíková, 9. třída
4. místo v krajském kole a postup do celostátního kola zeměpis-
né soutěže Eurorebus
Anna Křivková, 8. třída
3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Adam Ježek, 9. třída
1. místo v okresním kole a 13. místo v krajském kole Fyzikální 
olympiády
2. místo v okresním kole a 6. místo v krajském kole Chemické 
olympiády
Miroslava Matoušková, 9. třída
4. místo v okresním kole Chemické olympiády
Pavel Vrbský, Anna Křivková, Petra Motejzíková, 8. třída a 
Adam Ježek, 9. třída
3. místo v okresním kole Dopravní soutěže
Miroslava Matoušková, Kateřina Burianová, 
Aneta Straková, 9. třída - věcné ceny ve výtvarné soutěži Bu-
diž světlo
Kateřina Šedivá, 8. třída
čestné uznání ve výtvarné soutěži Příroda Blatenska
PODZIMNÍ ATLETIKA V BLATNÉ
Martin Suda, 7. třída - 3. místo v běhu na 1000 m
Pavel Vrbský, 8. třída - 2. místo v běhu na 1500 m
Michal Folberger, Pavel Folberger, 6. třída, Martin Suda, Patrik 
Průcha, 7. třída - 2. místo ve štafetě 4x60
Andrea Mrvíková, 9. třída - 1. místo ve vrhu koulí
Kateřina Dunovská, 9. třída - 2. místo ve vrhu koulí
David Páca, 8. třída - 1. místo ve vrhu koulí
ŠKOLNÍ KOLA SOUTĚŽÍ
Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, 
Archimediáda, Přírodovědný klokan
Zúčastňujeme se samozřejmě i dalších soutěží, převážně výtvar-
ných, jako jsou Lidice (zde sbírá MŠ pravidelně úspěchy), Pří-
roda Blatenska, Budiž světlo, Sport charakteristický pro moje 
město, Můj kousek Země, Namaluj zmrzlinový svět, Zdraví a 
já, Můj nejmilejší autobus a řady dalších.
Účast na sportovních soutěžích, zejména v kolektivních spor-
tech a v soutěžích družstev nám začíná dělat problémy – dětí 
nám ve škole ubývá a někdy je problém družstvou požadované 
kategorie vůbec sestavit. Přesto se zúčastňujeme závodů v lehké 
atletice v Blatné, Běhu naděje ve Strakonicích, Hokejbalu proti 
drogám, MC Donálds´ Cupu, okresního kola v halové kopané a 
řady dalších.
Mateřská škola pořádá pravidelně letní dětskou olympiádu.

Výlety a exkurze
V rámci výuky a poznávání okolí a naší vlasti jsme pro děti 
uspořádali řadu výletů a exkurzí. Bylo to do Terezína (kon-
centrační tábor), Prahy (historie, Národní muzeum, památky), 
Plzně (památky a zajímavosti), Příbrami (Hornické muzeum, 
památník „Vojna“), podívali jsme se nejen na Šumavu, ale i k 
Telčovskému rybníku u Slavětína. Ale také jsme se zaměřili i 
naše okolí návštěvou Blatné, Třemšína, Březnice. V Bělčicích 
jsme navštívili ČEPRO i ZD.
Seznámili jsme je i s prací Úřadu práce ve Strakonicích.
Pro děti i veřejnost pravidelně uspořádáváme řadu akcí, 
jsou to dny otevřených dveří v ZŠ, ŠD a MŠ spojené s tvořivou 
dílnou, dětí MŠ vystupují na OÚ Bělčice při výročních svatbách 
a jiných slavnostních příležitostech, ve spolupráci se Sokolem 
Bělčice pořádáme zábavné a sportovní akce, pro důchodce ZD 
Bělčice vánoční program. Na začátku školního roku přivítáme 
na OÚ prvňáčka a na konci roku se rozloučíme nejen s deváťá-
ky a i se školkáky – předškolňáky. Pro rodiče na konci školního 
roku je uspořádána školní akademie.
V rámci práce mateřské školy se snažíme udržovat staré zvy-
ky: pečení brambor, pečení a zdobení hnětynek, posvícení, Mi-
kulášská nadílka, vánoční cukroví a zdobení perníčků, vynášení 
smrtky, pečení a zdobení perníkových vajíček, otevírání studá-
nek. Pro děti zde upspořádáváme řadu divadelních představení 
i besed.
Velkou spolupráci máme s MLK, kde paní Vonášková (kni-
hovnice) uspořádá během školního roku nespočet besed a soutě-
ží nejen pro děti ze školy v rámci výuky, ale zejména pro školní 
družinu a mateřskou školu.
Stálá je i spolupráce s Policií ČR, kde se na tyto besedy tětí 
nejen školní děti, ale i mateřáci.
Práce naší školní družiny je pro paní vychovatelku Drahomíru 
Heverovou velmi náročná už proto, že ŠD má jedno oddělení 
pro děti od 1. třídy až po II. stupeň.  Pokrač. na str. 8
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Zaměstnat tyto děti tak, aby je činnost v ŠD zajímala, je velmi 
těžké a připravit si program, když dětí odcházejí a přichází v 
různou dobu, podle toho jak končí vyučování nebo jak odjíždí 
autobusové spoje, je někdy nad lidské síly. Přes tyto překážky 
se to paní vychovatelce daří. 
ŠD pro děti pořádá v průběhu roku řadu akcí, většinou ve spo-
lupráci s paní Vonáškovou, místní knihovnicí, jako jsou besedy 
a soutěže v MLK, Drakiáda, Pexesiáda nebo nocování se soutě-
žemi ve školní družině. Pravidelnou akcí je také návštěva Čepra 
v Bělčicích, kde se děti podívají i na chov oveček a projížďka 
na koni v rámci návštěvy JK Březnice. 
Při školní družině pracuje dramatický kroužek Úsměv, pravidel-
ně se zúčastňuje přehlídky dětských divadelních souborů v Be-
chyni a jednou za dva roky je pořadatelem přehlídky dětských 
divadelních souborů s názvem „Pohádkové odpoledne“.  
Škola sponzoruje zvířátko v ZOO Plzeň, pomáhá s veřejnou 
sbírkou pro koně na hypoterapii – CKP - Chrpa, Šance, Píšťalka 
a pod.
Bělčické mažoretky při škole měly v roce 2009/2010 29 děvčat 
ve dvou skupinách. Zúčastnily se soutěže o jarní pohár „Děti v 
akci“ kde obě skupiny vybojovaly 1. místo. V roce 2010 měly 
celkem 12 vystoupení ne veřejnosti.
Pravidelně škola vyjíždí na lyžařský výcvik do Krkonoš se zá-
jemci o lyžování s dětmi z celého druhého stupně školy a pro-
tože jsme škola malá, mohou s námi vyjet i děti mladší, ty ale s 
rodiči nebo i zájemci z řad veřejnosti.  
Pro 9. třídu, i když to není podmínkou, a pokud děti chtějí,  
umíme uspořádat na konci roku vodácký výlet, kde děti poznají 
další sportovní aktivitu, které se mohou v budoucnosti věnovat. 

Jak žáci viděli vodácký výlet (ukázka):
...Třetí den nás čekal prubířský kámen, neboť nás čekal jez 
„Papouščí skála“ (jez ve Větřní byl brnkačka). Po průjezdu 
„Kačenky“ jsme se do jezu vrhli i my. Nájezd – bušení srdce 
– adrenalin na vrcholu – skok lodi přes zábrany – vyhnout se 
kamenům – zamávat záchranáři pod jezem a elegantně přistát 
– vše proběhlo v pohodě. Nějaký ten šrám na lodi se nepočítá 
a rozbitá záď „Červené“ lodi, to se přece nepočítá. ..... Cesta z 

Českého Krumlova je pohoda, pouze kousek za městem trefí 
„Traktor“ kámen a už se jeho posádka koupe. „Kačenka“ sle-
duje, zda je vše v pořádku a bum! Tentýž kámen a posádka se 
koupe. Sportovní propust „Zlatá koruna“ – nájezd, vlnky, vlna a 
dojezd do kempu. Večer – oheň, pohoda. .....
Ke stmelení pedagogického sboru se nám také pojede občas 
vyjet na vodácký výlet.

Pohledy a názory žáků školy v Bělčicích:
Co mi škola dala, co mi škola vzala
Škola mi dala spoustu vědomostí (číst, psát a trochu počítat...), 
dost zážitků, občas nějakou tu legraci. A co mi vzala. Čas. Tako-
vých krásných dní, co jsme mohli prožít venku, jsme proseděli 
ve škole. Snad jsme to přežili bez následků.
Žákovská knížka
Moje žákovská knížka se mi líbí, dokud ji neotevřu.
Jaký jsem byl žák
Snad tak špatný žák nejsem. Jen občas si nevzpomenu, kolik je 
3+3, ale takové chvíle má snad každý. Jen učitelé pro ně nemají 
pochopení.
Jaký bych byl učitel
To se nikdy nemůže stát, protože mě to nebaví, a s dětmi bych 
nevydržel. První den ve škole bych se představil a pak bych dal 
výpověď a šel bych domů.
Čím je mi škola
Škola je důležitým prvkem v životě každého z nás. Téměř kaž-
dý si v dospělosti vzpomene na svá školní léta a s chutí by se 
posadil zpět do své staré školní lavice.
Š – šance – dává šanci k úspěšnému vykročení do života a je na 
každém z nás, jak ji využije.
K – kamarádství – dochází zde k navazováni kamarádských 
vztahů, někdy na celý život.
O – odvaha – odvahu nejčastěji vykazují pedagogové, když 
vstupují do tříd.
L – láska – mnozí právě ve škole prožijí svojí první lásku.
A – autorita – autoritou je učitel, přísný a nekompromisní, ale 
s porozuměním pro žáky.  

Vzdělávací činnost v naší mateřské škole založena na přímých 
zážitcích dětí, na jejich samostatné činnosti, vychází se z dětské 
zvídavosti a potřeby objevovat. Dětem je dán dostatek prostoru 
pro spontánní aktivity a dětské plány a je jim zajištěna dosta-
tečná možnost projevovat se přirozeným dětským způsobem. 
Cílem mateřské školy není jen osvojení poznatků a dovedností, 
ale i vytváření obecnějších způsobilostí, jako jsou prožitky, zku-
šenosti, hodnoty a postoje, které si dítě trvale osvojí a které je 
připraveno uplatňovat v dalším životě mimo školu. Naší snahou 
je využít všechny dostupné poznatky z výchovy a vzdělávání 
malých dětí tak, aby naši školu opouštěl zdravě sebevědomý, 
ukázněný a všestranně připravený človíček. Chceme, aby byl 
pravdivý název knihy amerického spisovatele Roberta Fulghu-
ma: „Všechno, co opravdu potřebuji znát k životu, jsem se nau-
čil v mateřské škole.“

Z činnosti naší mateřské školy:
V průběhu školního roku jsme připravili řadu zajímavých akcí.  
Přesvědčte se, že v naší mateřské škole se děti opravdu nenudí!
• Uplynulá zima sněhem nešetřila a my jsme se nemohli nabažit 
bobování a her se sněhem na školní zahradě.
• Aktivně jsme se zapojili do besedy o třídění odpadu.
• Vyzkoušeli jsme si, jak se hraje na dechové hudební nástroje. 
Trpělivě a zábavně nám je představili hudebníci Sylva Kročko-
vá a Jaroslav Šimůnek – rodák ze Závišína.
• Letošní maškarní rej si masky užily s hudební skupinou Lama 
(p. Mach - vozembouch a p. Ladman - akordeon). Stejná skupi-
na nám hrála písničky pro radost a sólo pro maminky na besídce 
ke Dni matek.
• Naše děti rády malují. Jejich práce jsme poslali do různých 
výtvarných soutěží, např. Krásná jako kvítka je ta naše země, 
Požární ochrana očima dětí nebo Lidice 2010.  Právě v této 
soutěži získali čestné uznání za úspěšnou výtvarnou práci M. 

Mach, P. Krstev a V. Urban. Jejich práce jsou vystaveny v pa-
mátníku Lidice.
• Se svými zvířaty za námi přijeli pracovníci ZOO Ohrada. Po-
hladili jsme si želvu, fretku, a dokonce i krajtu!
• Všichni se těšili na letní prázdniny. Ale jistě se všichni těšili na 
nový školní rok. Po prázdninách máme nové umývárny a WC.

ON A OČI
Anička Lišková

Z očí do očí dívat se smím,
s tebou jen a ne však s ním.

Oči totiž vrata jsou, 
řeknou mi, co ústa říci nemohou.

Tvé oči mají jiskru.
Tu, co stříbro v písku.

Tu, co nikdo jiný nemá,
tu co jeden v druhém hledá.

Jiskru tak zvláštní,
že nezničí se záští.

Že pravdu v sobě skrývá, 
ten, co hloubku v očích mívá.

Ten, co řekne očima více nežli slovy,
Ten, co chytřejší je nežli sovy.
Ten, co respektuje mě, nikoli
Ten, co neláká mne od koly.

Ty krásné oči má,
do mých mi hledívá.
Oči totiž ráda mám,

do očí se ti podívám.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLČICE
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Výsledky soutěžního testu pro žáky základních škol „Všechno lítá, co peří má!“  

První stupeň ZŠ (Celkem odevzdáno 36 platných testů)
1. místo tj. 18 bodů získali žáci:
Jana Račanová – 4. tř. ZŠ Čížová
Diana Voborníková – 1. A ZŠ JAK Blatná
Kolektiv 4. B ZŠ TGM Blatná
2. místo tj. 16 bodů získali žáci:
Aleš Kratochvíl – TGM Blatná
Eliška Polanská a Julie Jestřábová – 5 tř. ZŠ Lnáře
Martin Fořt – 5. A TGM Blatná
Kolektiv 2. B ZŠ TGM Blatná
3. místo tj. 15 bodů získali žáci:
David Houzim a Bohumil Hájek – 5. tř. ZŠ TGM Blatná
Olí Machovcová a Elena Dubková – 4. třída ZŠ Lnáře
Lucie Poláková a Petra Vávrová – 5. tř. ZŠ Lnáře
Nikola Slavíčková – 5. B ZŠ JAK Blatná
Nela Svačinová – 5. B ZŠ JAK Blatná

Druhý stupeň ZŠ (Celkem odevzdáno 76 platných testů)
1. místo tj. 19 bodů získali žáci:
Pavel Voborník – 6. A ZŠ JAK Blatná
Hana Loudová – 6. B ZŠ JAK Blatná
2. místo tj. 18 bodů získaly žákyně:
Tereza Lehečková – 8. tř. ZŠ TGM Blatná
Johana Vinšová – 6. tř. ZŠ TGM Blatná
3. místo tj. 17 bodů získali žáci:
Michaela Fontánová – 8. tř. ZŠ TGM Blatná
Ladislav Mach – 7. tř. ZŠ TGM Blatná
Lukáš Zíka – 7. tř. ZŠ TGM Blatná
Natálie Žáčková – 6. tř. ZŠ TGM Blatná
Eliška Tetauerová – 8. tř. ZŠ TGM Blatná
Simona Blažková – 6. tř. ZŠ Chanovice
 Radka Vokrojová

7. ročník Příroda Blatenska, rok 2010 (poznávání peří, siluet dravců a doplňující otázky)

Údržba a ochrana stromů u kulturních památek, povolování kácení
Svazek obcí Blatenska a pobočka Dendrologická 
Dobřichovice, ČLS Vás srdečně zvou na odborný 
seminář s názvem Údržba a ochrana stromů 
u kulturních památek, povolování kácení. Seminář 
se pořádá pod patronací paní dr. M. Hruškové.
Kulturní památky mají svoji důležitou a neza-
stupitelnou funkci. Péče o památky není jen 
péčí o architektonická a výtvarná díla. Kul-
turní památky a zeleň k sobě neodmyslitelně 
patří. Jen si to veřejnost málokdy uvědomuje. 
Vzrostlá zeleň doplňuje, podtrhuje a zvyšuje 
atraktivitu kulturní památky. Skupiny zeleně 
tvoří samy o sobě kulturní památku. Právě 
na některé z těchto otázek chce vzdělávací program odpovědět. 
Zároveň chce zdůraznit nezastupitelnou roli úředníků veřejné 
správy v rozhodování za zodpovědnost vůči historii i budoucím 
generacím odpovědět.
Velký význam v systému posuzování zeleně a kulturní památky 
mají dřeviny a převážně stromy, u kterých je pak nutné věnovat 
pozornost nejen jejich provozní bezpečnosti, ale také předchá-
zení jejich poškozování a péči o ně. Protože Jižní Čechy mají 
velké množství těchto památek, přizvali jsme je a rádi se s vámi 
podělí o své zkušenosti.
Cílem vzdělávacího programu je nastínit základní práva a po-
vinnosti při péči o dřeviny ve smyslu novely zák. č. 114/1992 
Sb., které jsou součástí kulturních památek, možnosti využití 
finančních zdrojů, upozornit na význam dřevin u kulturních
památek a představit úspěšné realizace a současné trendy v péči 
o ně.

ISBN  978-80-02-02272-5 
14. prosince  2010

Dobříš, restaurace  Slovanka 
Odborný garant:
Ing. Radka Vokrojová, Svazek obcí Blatenska     
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná  
Tel.: 383 420 300, e-mail: blatensko@blatensko.cz 
a Ing. Josef Myslivec, ředitel,Lesní a rybniční správa Zbiroh
Majetek Ing. Jerome Colloredo-Mansfeld
Organizační garant:
Mgr. Iva Kubátová, pobočka Dendrologická Dobřichovice, ČLS
Nad Primaskou 22,  100 00 Praha 10
tel.:731 576 710, e-mail: cesles.dd@seznam.cz
a Ing. Pavel Kyzlík, předseda pobočky Dendrologická ČLS 
Dobřichovice, se sídlem Na Vyhlídce 414, 
252 29 Dobřichovice
tel:  603 163 409, e-mail: cesles.dd@seznam.cz

ČASOVÝ PROGRAM ODBORNÉ AKCE:
   8,30   -    9,00 hod.  prezence 
   9,00   -  13,00 hod.  zahájení a přednášky s diskusí
 13,00   -  13,45 hod.  přestávka na oběd
 14,00   -  15,45 hod.  odborná exkurze 
 15,45   -  16,00 hod.  závěr 
ODBORNÉ REFERÁTY:
 Ing. Petr Žižka, Magistrát statutárního města České Budějo-
vice, odbor životního prostředí:
„Povolování kácení dřevin u kulturní památky.“ – zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 Jitka Říhová, Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic 
a rozvoje, státní památková péče:
„Postup vlastníka kulturní nemovité památky při údržbě dře-
vin.“ – zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném 
znění
 Ing. Marie Pavlátová, Národní památkový ústav, odborné 
pracoviště České Budějovice:
„Péče o porosty v památkově chráněných parcích na příkladu 
Červeného Dvora u Českého Krumlova.“
 Ing. Petr Pavlič:
„Revitalizace parku Červeného Dvora u Českého Krumlova“. 
 Ing. Jaroslav Brůžek, Městský úřad Strakonice:
„Strakonický hrad v proměnách času.“
 Ing. Miroslav Šobr, Městský úřad Strakonice:
„Od Žižky ke Sv. Floriánovi.“
 Ing. Ondřek Keclík, Arbores Písek: 
„Revitalizace historických alejí, jak na to?“ 
 PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka:
„Dobříš a stromy.“ 
 Ing. Pavel Kyzlík, pobočka Dendrologická Dobřichovice.
„Naše památné stromy.“
 Ing. Josef Myslivec, ředitel - Lesní a rybniční správa Zbi-
roh firmy Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld
„Dobříšský zámecký park, odborná exkurze.“

ORGANIZAČNÍ POKYNY:
1. Odborná akce se koná 14. prosince 2010 v Dobříši, restaura-
ce  Slovanka, ul. Plk. B. Petroviče 419, 263 01 Dobříš. 
2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami 
nebo jejich vysílající organizace.
3. Účastnický poplatek činí  750, - Kč; přednášející neplatí. Po-
platek za účastníka ( účastníky ) uhraďte ve prospěch účtu ČLS 
DD u KB Praha, č.ú. 43-2300970227/0100, v.s. 141210
Upozornění: ČLS DD není plátcem DPH. IČ: 75126176
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4. Součástí účastnického poplatku je sborník, občerstvení.
5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději 
13.12.2010 na e-mailovou adresu  cesles.dd@seznam.cz nebo 
nejpozději do 10. prosince 2010 (razítko podací pošty) na poš-
tovní adresu: ČLS DD, Ing. P. Kyzlík, Na Vyhlídce 414, 252 29 
Dobřichovice či Mgr. Iva Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 
Praha 10. Prosím, NE DOPORUČENĚ! Po tomto termínu je 
nutné přihlášení telefonicky dohodnou s organizačními garanty. 
Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. NEBO Přijetí přihlášky potvr-
zujeme pouze elektronicky na vyžádání. Na jednu přihlášku lze 
přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Poz-
ději je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem 
semináře a s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem 
uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu.
6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Popla-
tek nebude vrácen, ale zašleme sborník.
7. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. Prosíme o včasné 
zaslání přihlášek a úhradu vložného. 
8. Pro úředníky veřejné a státní správy: bylo požádáno o udělení 
akreditace podle zákona č. 312/2002 sb. o vzdělávání úředníků.
Změnu programu si pořadatelé vyhrazují.

Na Vaši účast se těší pořadatelé!

ZAŠLETE DO 10. PROSINCE 2010 
Elektronicky: cesles.dd@seznam.cz  nebo do 10. prosince poš-
tou na adresu (otisk poštovního razítka):

DD, ČLS, Na Vyhlídce 414, 252 29 Dobřichovice
Závazná přihláška
Péče o dřeviny u kulturních památek, povolování kácení
14.12.2010, Dobříš 
Jméno, příjmení a titul:………………………………………
Přesná adresa vysílající organizace:…………………………
IČ …………..…………..
e-mail:………………….. Podpis:…………………….

Potvrzení o platbě
Potvrzujeme, že dne ………………2010 jsme uhradili účastnic-
ký poplatek ve výši ………Kč za ………………… (účastníka 
semináře) ve prospěch účtu DD ČLS u KB Praha, 
č.ú. 43-2300970227/0100, v.s. 141210
IČ: 751 261 76
Upozornění: DD ČLS není plátce DPH
Číslo účtu plátce: …………………………………………….

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa inves-
tuje do venkovských oblastí“ 

4. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska o.p.s. (dále MAS 
SOB) vyhlašuje 4. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na 
realizaci projektů v rámci opatření  IV.I.2 Realizace místní roz-
vojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou 
naplňovat Strategii MAS SOB:
,,Strategický plán Místní akční skupiny svazku obcí Blaten-
ska na období 2008-2013“
Zaměření podpory 4. výzvy : 
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé 
z uvedených fichí:

číslo fiche Název Max.míra podpory

1.. Zachování a rozvoj 
řemeslných tradic 50%

3.. Obnova a rozvoj vesnic 90%

4.. Občanské vybavení a 
služby 90%

5.. Přenos informací a 
vzdělávání 100%.

Výše a míra dotace: 
 min (Kč) max (Kč)

Fiche 1 50 000 750 000
Fiche 3 50 000 200 000
Fiche 4 50 000 300 000
Fiche 5 25000 150000

Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována v písemné i elektronické formě na 
předepsaném formuláři spolu s projektem dle závazné osnovy a 
doplněna povinnými přílohami. Osnova projektu je v příloze č. 
9 Pravidel IV.1.1., které jsou ke stažení na adrese:
http://www.blatensko.cz/mas a http://www.szif.cz

Č.fiche Definice příjemce dotace

1.

V rámci III. 1.2. záměr a) – fyzické i právnické osoby 
podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky 
pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel ne-

smí být zemědělský podnikatel dle zákona č.252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

3,4

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/
1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 

Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/
1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o 
nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších 

předpisů (nadace).
Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., 

o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých záko-
nů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a 
následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy 

obce, svazky obcí

5..

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.

Neziskové organizace s právní subjektivitou
Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné 
Fiche pouze jedinou Žádost o odtaci.
Místo a způsob podání žádosti:                               
Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou podávány 
osobně ve 2 paré (1 originál a 1 x kopie). Současně žadatel 
odevzdá totožnou elektronickou verzi  žádosti i osnovy projek-
tu na CD (CD-RW, přepisovatelné). Žádost podává a na místě 
podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba 
zplnomocněná pro tento úkon.Plná moc musí obsahovat jasné 
vymezení rozsahu zmocnění, časovou platnost a úředně ověřený 
podpis statutárního zástupce.
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ

Místem příjmu bude: kancelář MAS – Na Tržišti 727, Blat-
ná 388 01 
TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:  
Žádosti budou přijímány do 15.12. 2010 do 11 hod. (od 8.00 do 
15.00 v ostatní pracovní dny). Později doručené žádosti budou z 
výběru automaticky vyřazeny. 
DOBA A MÍSTO REALIZACE  PROJEKTU:
Zahájení realizace projektu:  
S realizací projektu je možné začít po zaregistrování úplné žá-
dosti na SZIF.
UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU:  
Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 24 měsíců 
(ve specifických případech do 36) od data podpisu Dohody, kdy
musí být podána Žádost o proplacení uznatelných nákladů na 
RO SZIF. V dostatečném časovém předstihu je nutné předložit 
Žádost o proplacení včetně příloh ke kontrole na MAS. 

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU:    
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mik-
roregionu Svazku obcí Blatenska:
viz mapa regionu – http://www.blatensko.cz/mas 
Kompletní znění výzvy a jednotlivých fichí, formulář Žádosti o
dotaci a další informace jsou k dispozici na stránce:
http://www.blatensko.cz/mas . Formulář Žádosti o dotaci a ak-
tualizovaná Pravidla (Opatření IV.I.2.) a Přílohu č. 9 Pravidel IV 
1.1. lze najít rovněž na stránkách www.szif.cz a www.mze.cz  
Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace: 
Vladimíra Kozáková, manažerka MAS, tel.: 602 400 140
Tomáš Koželuh  725 031 381
Vladimíra Tomanová  724 181 049

Vladimíra Tomanová
předsedkyně MAS SOB o.p.s.

Název subjektu Název projektu Dotace (Kč)

Sbor dobrovolných hasičů Tchořovice
Nákup materiálně technického 

vybavení pro potřeby Jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů

71280

Obec Hajany Nákup požární techniky 139353

Obec Tchořovice Úprava veřejného prostranství na 
multifunkční plochu 50400

Obec Kadov Dostavba bezdrátového rozhlasu 
v Kadově a jeho částech II.etapa 180000

Obec Hajany Obnova veřejného prostranství v obci 
Hajany 99347

Pavel Kareš Nákup strojního vybavení 280000

Ing. Miroslav Srb Oprava hospodářské budovy na dílnu pro 
zpracování paletových přířezů 223903

Město Blatná Dětské hřiště na Vinici 270000

Město Blatná Dostavba a vybavení tržiště místních 
produktů v Blatné – I.etapa 180000

Klára Jánská Přístavba keramické dílny a skladu, 
vysokoteplotní pec, základní nábytek 292320

Schválené žádosti z 2.výzvy MAS SOB, o.p.s. z Programu rovoje venkova OSA IV.1.2. Realizace místní 
rozvojové strategie NUTS II Jihozápad.

BĚLČICE
Zprávy z bělčiké matriky:
Dne 2.10.2010 jsme v naší obřadní síni Obecního úřadu v Běl-
čicích slavnostně přivítali nové občánky obce a to: Klárku Ša-
mulákovou, Rozálku Kubíkovou, Adélku Vránovou z Bělčic a 
Davida Vítka z Podruhlí. S těmito našimi nejmenšími jsme zá-
roveň přivítali i Filípka Kubáta z Chobota a Karličku Štvánovou 
z Uzenic. Všem novým občánkům i jejich rodičům přejeme do 
dalšího života hodně zdraví, štěstí a radosti.
 Hana Bobková - matrikářka 
Bělčice povolební
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám nejprve poděko-
val jménem Sdružení nezávislých kandidátů Bělčicka, za velké 
množství hlasů, které jsme od Vás obdrželi. Věřím, že byla vůle 
voličů dne 11. listopadu naplněna opětným zvolením pana Jo-
sefa Zemana starostou a pana Pavla Vejšického místostarostou 
obce Bělčice.
Staronový starosta, v rozhovoru po svém zvolení, definoval
tyto priority:
 dokončení rekonstrukce náměstí a kvalitní údržba již 

 zrekonstruované části.
 realizace bezdrátového obecního rozhlasu v satelitních obcích
 zpracování dokumentace pro rekonstrukci ulic Újezdecká
 a Blatenská
 vytváření kvalitních podmínek pro základní a mateřskou školu
 získání dotací na zateplení a výměny oken školní budovy
 oprava hřbitovní zdi
 získání pozemků pro novou výstavbu 
 získání vhodného objektu pro realizaci domu 
 s pečovatelskou službou
 vyhledávání a zpracovávání projektů pro možnost získání
 státních dotací
 údržba a oprava obecních komunikací a majetku 
 ve vlastnictví obce
 získání do vlastnictví pozemku u bytovek a postupná 
 rekonstrukce dětského hřiště
 podpora společenského, kulturního a sportovního života
 v obci
 prezentace obce a společenských organizací v médiích

Věříme, že nové zastupitelstvo naplní Vaše očekávání a že 
přispěje k tomu, aby se nám v Bělčicích dobře žilo a byl to 
skutečně náš domov.  ZN
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VOLBY 2010
Zprávička z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitel-
stva Obce Bělčice, konaného dne 11.11.2010. 
Volba starosty i místostarosty proběhla tajně. Starostou byl 
zvolen p. Josef Zeman 8 hlasy, 3 hlasy dostal p. Stanislav Váně. 
Místostarostou byl zvolen p. Pavel Vejšický 8 hlasy, 1 hlas zís-
kal p. Ing. Viták, 2 hlasy získal p. Váně. Předsedou kontrolního 
výboru byl zvolen p. Mašek, členové p. Jiří Kočí a p. Zbyněk 
Novotný. Předsedou finančního výboru byl po bouřlivé diskuzi
zvolen p. Ing. Viták, místo navrhované p. Aleny Janotové. Čle-
ny finančního výboru byli zvoleni p. Jaromír Mazal a Jaroslav
Puškár.
Za OÚ Bělčice Hana Bobková - matrikářka

VÝZVA
V příštím roce uplyne sto let od založení tělocvičné jednoty 
SOKOL v Bělčicích. Jistě stojí toto výročí za vzpomínku. Při-
pomenout si úsilí Sokola při vzniku samostatného státu, nadšení 
členů při vzdělávání těla i ducha, oběti členů Sokola za světové 
války a v době nesvobody po roce 1948. Při této příležitosti by-
chom rádi uspořádali výstavu. Prosím proto občany, kteří mají 
nějaké materiály vztahující se k jakémukoli období Sokola Běl-
čice, o jejich zapůjčení. Kontaktní osoby: Josef Zeman, Zbyněk 
Novotný, popř. obecní úřad, kde budou exponáty zaevidovány. 
Věřím, že společným úsilím připravíme zajímavou exkurzi do 
bělčické historie. Děkuji. ZN

Advent a Vánoce v Bělčicích
 27.11. od 15.00 Výstavka nových odrůd jádrovin v Bělčické
 radnici. Výstavka obrázků Michaely Píchové
 27.11. od 15.00 Vánoční trhy před radnicí
 27.11. v 17.30 rozsvícení vánočního stromku s tradičním
 programem a občerstvením
 28.11. 9.00 – 12.00 pokračování výstav na radnici
 4.12. od 13.30 Mikulášská besídka v Bělčické sokolovně
 24.12. ve 22.00 štědrovečerní bohoslužba
 26.12. Vánoční taneční zábava, pořádají rybáři z Bělčic
 v sokolovně

Plesy v Bělčické sokolovně:
15.1. Hasičský ples
5.2. Sokolský ples
5.3. Včelařský ples Zbyněk Novotný

Spolek seniorů Bělčicka „Junák“ spolu s Obecním úřadem 
v Bělčicích pořádá v zasedací místnosti místní radnice v sobo-
tu 27.11 od 15.00 do 20.00 hodin a v neděli 28.11 od 9.00 do 
12.00 hodin Výstavku nových odrůd jádrovin s možností 
ochutnávky a poradenskou službou. Výstava bude doplněna 
prezentací obrázků od Michaely Píchové Ing. Karel Benedikt

ZÁHADA DOMU Č. 1 
Bělčice, malé jihočeské městečko, nezaostávají za velkými 
městy třeba tím, že mají velmi dobře zmapovanou historii obce. 
Kdyby při častých požárech neshořely i důležité historické 
listiny, mohl by být historický obraz ještě barvitější. Lidé se z 
historie málokdy poučí, protože nebezpečí či zlo má vždycky 
jinou podobu, a než je tato lest prokouknuta, už jsou v pasti. 
Naopak znalost předků či historie místa má vždycky pozitivní 
vliv - posiluje lidskou identitu i zdravé sebevědomí. Víme, kde 
máme kořeny. 
Bělčičtí občané dodnes mohou vděčit předčasně zemřelému 
historikovi Jaroslavu Stehlíkovi, že detailně zpracoval vývoj 
dění v obci na základě všech dostupných pramenů, včetně vati-
kánských archivů do doby husitské apod. V jeho spisu Z kroni-
ky města Bělčic nalezneme nenápadnou zmínku o „hesovské“ 
usedlosti. K čemu tato „hesovská“ usedlost kdysi sloužila?
Jaroslav Stehlík v kronice zmiňuje (str. 55), že Bušek z Bělčic 
roku 1360 jmenuje knězem Oldřicha, syna Oldřicha z Bělčic, 
pocházejícího z českého rytířského rodu. Rovněž ještě roku 
1581 získává od panovníka červenozlatý erb Pavel Hess, rytíř 
z Kozlova a Bělčic. Roku 1695 Mikoláš Hess, nejspíš potomek 
tohoto rytíře, podle berní rully vlastní dům číslo 1, tedy hesov-

skou usedlost. Roku 1696 byla dostavena nová, současná fara a 
z vyprávění Hynka Krejčíka, pozdějšího majitele domu, víme, 
že číslo popisné jedna bylo postoupeno faře, jako nejvýznam-
nější budově v městečku, s ní sousedící „hesovská“ usedlost při-
jala číslo popisné 2. Jako odškodnění získala usedlost kamenný 
vstupní rám s vytesaným číslem 2.
Hesovská usedlost je tedy pravděpodobně nejstarším domem 
v Bělčicích. Můžeme se domnívat, že zde odnepaměti měli zá-
zemí i bělčičtí rytíři. Usedlost figuruje i na všech dochovaných
skicách města. Jaroslav Stehlík píše, že kostel byl bez věže. 
Netušil totiž, že v roce 1989 bude při opravě kostela objeveno 
věžní okno, respektive střílna někdejší věže. Takže je pravdě-
podobné, že bělčický kostel s opevněním a obrannou věží měli 
pod dohledem bělčičtí rytíři, kteří byli i patrony kostela a slou-
žili především bohu a církvi. Kněz měl povinnost každé pondělí 
za ně sloužit mši svatou.  Společenské vrstvy ve středověku 
byly kromě panovníka tři: duchovní, rytíři a „dělníci“. Vysoké 
morální vlastnosti – statečnost, loajalita, spolupráce v boji, 
štědrost, ochrana slabých a sirotků vytvářela nejvyšší hodnotu 
– rytířskou čest podle hesla VIRTUTE ET FIDELITATE (ctnos-
tí a věrností). Rytíři časem zchudli, stávali se z nich zemané či 
sedláci a v 17. století nastoupili na jejich místo husaři a dragou-
ni. Slavné rytířské heslo bylo téměř zapomenuto.
 Alena Svozilová

BEZDĚDOVICE 
Dej každému dni šanci,
aby se stal tím nejkrásnějším dnem Tvého života.
Neber nikomu naději!!! Možná je to jediné, co má.
Štěstí nezáleží jen v tom, aby měl člověk mnoho,
ale aby se dovedl spokojit i s málem.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
s blížícími se Vánoci nastává čas otevírání lidských srdcí. Čas 
radosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. 
Čas, kdy se snažíme alespoň na malou chvíli představit a za-
vzpomínat si na krásné chvíle prožité v tomto roce a mnozí z 
nás si jistě vzpomenou i na ty poslední vánoční svátky i na své 
blízké, kteří již nejsou mezi námi. Nyní se můžeme opět zamys-
let nad kouzlem a atmosférou vánočních svátků. Přitom se sna-
žíme nezapomenout na své blízké, přátelé a známé, aby v tomto 
krásném čase nebyl nikdo sám.
Dovolte mi proto, abych vám všem spoluobčanům i čtenářům 
popřála příjemné svátky, štěstí, pokoj v duši, lásku a pevné 
zdraví v rodinách.
Zároveň Vám všem přeji, abyste do nového roku vykročili 
šťastnou nohou a s optimismem. Jistě nás potkají krásné, ale 
i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří k životu. Neza-
pomeňme však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a poro-
zumění.  Miluše Kubátová
Zhodnocení činnosti Zastupitelstva obce Bezdědovice za 
čtyřleté volební období od 19.10. 2006 do 14.10.2010
V tomto čtyřletém volebním období bylo proinvestováno cel-
kem : 3.157.997,00 Kč. 
Z toho: dotace: 1.045 547,00 Kč
vlastní podíl obce: 2.112 450,00 Kč
Naspořená finanční částka k 30.9. 2010 v celkové výši
1.339.893,00 Kč. 
Schválený roční rozpočet obce činil v roce: 
2007 = 1.934 800,00 Kč
2008 = 2.220 000, Kč 
2009 = 3.068 900,00 Kč
2010 = 2.730.900,00 Kč

Konec roku 2006 a rok 2007:
Plánované a realizované stavební akce v roce 2007 
• Přidělené dotace z Programu obnovy venkova z Krajského 
úřadu: 
- na akci Oprava místních komunikací v obci ve výši 120 
000,00 Kč, vlastní podíl 187.342,00 Kč, celkem 307 342,00 Kč 
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- na akci nákup hasičské stříkačky ve výši 110 000,00 Kč , 
vlastní podíl 122 670 Kč, celkem 232 670,00 Kč . V měsíci 
listopadu nám byla přidělena ještě částka 1.360,00 Kč.
- Dotace přes SOB, titul 7- na vypracování části projektové 
dokumentace na ČOV ve výši Kč 111.000 Kč; vlastní podíl činil 
49.000,00 Kč; Celkem 160 000,00 Kč.
Celkem získané dotace v roce 2007: 341 000,00 Kč
Vlastní podíl činil: 359 012,00 Kč
Celkem investice činily 700 012,00 Kč

Rok 2008:
Plánované a realizované stavební akce v roce 2008 
• Přidělené dotace z Programu obnovy venkova z Krajského 
úřadu: titul 1 až 4: 
- na akci Opravy místních komunikací v obci ve výši 120 000,00 
Kč, vlastní podíl 375. 619,00 Kč, celkem: 495 619,00 Kč.
Byla opravena místní komunikace Paštiky ve výši 136 858,00 
Kč a opravena místní komunikace p.č. 810 směrem od Dobšic 
na Drahenický Málkov v celkové výši 298 876 Kč. Výměna 
celkem 15 ks svítidel veřejného osvětlení v obcích Bezdědovi-
ce, Paštiky a Dobšice ve výši 59 885,00 Kč. 
- Dotace přes SOB, titul 7 - na vypracování projektu dotace na 
místní komunikaci p.č. 839, 838/1 ve výši Kč 21.420,00 Kč; do-
tace 14.994,00 Kč a vlastní podíl činil 6.426,00 Kč; aktualizace 
díla Pasport místních komunikací obce Bezdědovice ve výši Kč 
6.000,00, dotace Kč 4.500,00 a vlastní podíl činil 1.500,00 Kč. 
Celkem 27.420,00 Kč, dotace 19.494,00 Kč a vlastní podíl 
7.926,00 Kč .
- Dotace z Grantového programu na podporu SDH obcí činila 
1.025,00 Kč na pojištění.
- Dotace na krajské a senátní volby 2008 Kč 29.000,00. 
Celkem získané dotace činily : 169 519,00 Kč
Vlastní podíl činil : 383.545,00 Kč
Celkem : 553.064,00 Kč
STAVEBNÍ AKCE: 
 Výměna oken a dveří u dvou obecních bytů v objektu domu 
č.p. 27 . Náklady celkem činily 103.396,00 Kč. 
 Oprava pomníku padlých v Dobšicích - neinvestiční nákla-
dy na vyčištění a obnovu písma činily 9.000,00 Kč. 
Celkem investice činily: 665 460,00 Kč.  

Rok 2009: 
Plánované a realizované stavební akce v roce 2009
• Přidělené dotace z Programu obnovy venkova z Krajského 
úřadu: titul 1 až 4: 
- Vybudování vodovodního a plynovodního řadu v délce 203 
bm, v lokalitě budoucí výstavby RD K bezdědovickému lomu v 
celkové částce 311 878,00 Kč včetně DPH. Z této částky dotace 
činila 130 000,00 Kč, vlastní podíl obce 181 878,00 Kč. 
- Zřízení nového počítačového pracoviště CzechPoint z dotace 
evropských fondů včetně zakoupení programu Microsoft Offi-
ce Small Business 2007 v celkové částce 83 000,00 Kč včetně 
DPH, z této částky dotace činila 78 000,00 Kč, vlastní podíl 
5 000,00 Kč.
- Zakoupení 3 kusu dřevěných laviček se stolem a stříškou v 
celkové částce 36 000 Kč. Dotace od Svazu měst a obci Strako-
nicka činí 70 % = 25 200 Kč. Vlastní podíl obce činí 10 800 Kč 
(30%). 
- Svazek obcí Blatenska získal v roce 2009 z grantu Jihočes-
kého kraje dotaci na projekt akce Propagace turistických cílů 
Blatenska III - výstupem jsou pohlednice pro každou členskou 
obec . Za naší obec celkem 2 100 Kč, z toho podíl obce 630 Kč 
(30%) , dotace činila 1 470 Kč (70%). 
- Svazek obcí Blatenska získal v roce 2009 z grantu Jihočeské-
ho kraje dotaci na projekt „Grafický informační systém . Dílčí
částka dotace pro naší obec činí 12 400 Kč (70%),vlastní podíl 
činí 3 720 Kč (30%). 

• Dostavba informačního a varovného systému v osadách Paš-
tiky a Dobšice v celkové finanční částce 95 239 ,00 Kč včetně
DPH firmou VATEC Blatná .
• V měsíci listopadu 2009 byla provedena výsprava živičného 
povrchu místních komunikací v celém katastru obce Bezdědo-
vice, firmou Znakon, a.s. Sousedovice v celkové výši 51.170,00
Kč. 
• Prodloužení obecní kanalizace v místní komunikaci směrem 
na Dubiny v celkové částce 355 200,00 Kč včetně DPH. 
Celkem získané dotace činily: 247 700,00 Kč
Vlastní podíl činil: 202 028,00 Kč
Celkem: 449 728,00 Kč
Celkem investice činily 951 337,00 Kč. 

Rok 2010:
Plánované a realizované stavební akce roku 2010:
Čerpání dotací k 15.9.2010 (v Kč).

Dotace z programu Výše 
dotace

Vlastní 
podíl obce

Náklad 
celkem 

„Oprava kapliček 
v Bezdědovicích 
a Dobšicích“ – z 

Programu obnovy 
venkova 2010 Jiho-

českého kraje

 169 000,00 114 516,00 283 516,00

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

Studie provedi-
telnosti – obecní 
vodovody a ka-
nalizace na území 
obcí SOB z dotace 
Jihočeského kraje 
prostřednictvím 
Svazku obcí Bla-
tenska

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

Volby do  parla-
mentu 20 000,00 20 000,00

Celkem 287 328,00 120 528,00 407 856,00
 
STAVEBNÍ AKCE K 15.9.2010:
• Zatrubnění vodoteče v Bezdědovicích -      280 704,00  Kč
• Prodloužení kanalizace v Bezdědovicích  -   77 902,00 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
• Zvýšení  jedné strany oplocení na sportovním hřišti v Bezdě-
dovicích  - 46 726,00 Kč
Celkem získané dotace k 15.9.2010:   287 328,00 Kč
Vlastní podíl  činil:                               120 528,00 Kč
Celkem:                                                407 856,00 Kč 
Celkem investice  k 15.9. 2010  činily 841 188,00  Kč. 

ZAMÝŠLENÉ ÚKOLY NA ROK 2011:
• Podat žádost do Programu  rozvoje venkova  v měsíci říjnu 
2010 , Osa III, opatření III.2.1  na akci „ Kompletní rekonstruk-
ce  místní   komunikace p.č. 839/1 , 838/1 Bezdědovice“  -  za-
žádáno o dotaci z fondů EU - akce za 1. 998. 510,00 Kč, z toho 
požadovaná dotace  1.511.478,00   Kč (90 %) , vlastní podíl  
487.032,00 Kč.
• Úkol z roku 2009, který se stále řeší je uložení bioodpadu na 
kompostárnu( trávu, listí, ) Vzhledem k tomu, že obec vhodné 
pozemky, jednou z  možností je odkup části pozemku cca 480 
m2 v Bezdědovicích nebo osadách, kde je přístup z místních 
komunikací a není v ochranném povodňovém pásmu na zřízení 
malé kompostárny. Dále zajištění schopného důchodce, který by 
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měl kompostárnu na starosti, aby tam nebyly házeny předměty, 
které tam nepatří. 
• vypracování  projektové dokumentace na ČOV obce Bezdě-
dovice 
• opravy a rekonstrukce místních komunikací   v katastrálním 
území obce
• rekonstrukce a obnova obecního majetku – obecní budovy 
(hostinec se sálem, obecní úřad, hasičské zbrojnice
Dlouhodobější záměr je vybudování dešťové i splaškové kana-
lizace včetně čistírny odpadních vod (ČOV) v Bezdědovicích. 
Tato akce je finančně velmi náročná, náklady činí minimálně
cca 16 milionů korun. Tuto akci bez dotace ve výši 90 % neu-
skutečníme.

JAK TŘÍDIT ODPAD
V Jihočeském kraji probíhá informační kampaň ke třídění 
odpadů. Jejím cílem je zvýšit zájem veřejnosti o třídění odpadů 
a zvýšit počet obyvatel kraje, kteří odpady soustavně třídí. 
K této kampani se připojila také naše obec.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit 
PET láhve od nápojů (prosím, 
nezapomeňte je sešlápnout!), 
kelímky, sáčky, fólie, výrobky a 
obaly z plastů, polystyrén. 
Do kontejnerů na plasty neodha-
zujte odpady z PVC, novodurové 
trubky, obaly od nebezpečných 
látek (motorové oleje, chemiká-
lie, barvy apod.).

SKLO
Do bílých a  zelených nádob 
můžete odhodit láhve od nápojů, 
skleněné nádoby a skleněné stře-
py – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte keramiku, 
porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla.

PAPÍR
Do modrých nádob můžete odho-
dit noviny, časopisy, kancelářský 
papír, reklamní letáky, knihy, 
sešity, krabice, lepenku, kartón, 
papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 
papír, uhlový a voskovaný papír, pouţité plenky a hygienic-
ké potřeby.

SBĚRNÝ DVŮR
Na sběrný dvůr do Blatné  můžete 
odvést pouze nebezpečné odpady, tj. 
plechovky od barev, lepidel, olejů a ná-
doby od chemikálií, akumulátory, gal-
vanické články (baterky),  apod. Léky 
nevyužívané nebo s prošlou lhůtou 
spotřeby můžete  odevzdat v lékárně.
SBĚRNÉ BOXY
Naše obec v rámci projektu „Zelená 
obec“ umožňuje svým občanům zba-
vit se vysloužilých elektrospotřebičů 
prostřednictvím sběrného boxu. Ten je   
umístěný  v budově obecního úřadu.  
Do boxu můžete vhazovat drobné elek-
trické spotřebiče a baterie z přístrojů. 
Za obec Miluše Kubátová 

Co nového v Bezdědovicích, Dobšicích 
a Paštikách
Narodili se ...
15. 10. 2010 Roman Spilka, Bezdědovice 13. Vítáme Románka 
do života a přejeme mu i celé jejich rodině, aby příští dny pro-
žívali v plné pohodě a s věčně modrým nebem, aby rodiče měli 
ze svého dítěte jen samou radost a ono, aby mohlo být na své 
rodiče pyšné. 
Naši jubilanti …

Životní jubileum
Hodně štěstí, neboť v něm je víra, 
hodně zdraví, neboť v něm je síla,
hodně lásky, protože bez ní nelze žít.
V měsíci listopadu oslavili životní jubileum: 
 p. Fořt František, Paštiky 2 ( 90 let ) 
 p. Bažatová Marie, Bezdědovice 84 ( 80 let )
S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevného zdraví a životního 
elánu přišli poblahopřát s dárkovým balíčkem zastupitelé obce. 
V měsíci prosinci oslaví životní jubileum 85 let: 
 p. Chromická Růžena, Dobšice 20
Zastupitelstvo obce přeje hlavně pevné zdraví, štěstí a pohodu. 

Byli oddáni… 
24.9.2010 2010 v Blatné uzavřeli sňatek manželé Čepelákovi.
Zastupitelstvo obce přeje novomanželům hodně štěstí , zdraví 
a radosti v životě. 

Opustili nás…
Říjen , paní Julie Marková , nar. 1948 , Paštiky
Čest její památce!
 za obec Miluše Kubátová

Informace z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Bezdědovice
Ve čtvrtek 11. listopadu se konalo v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 
obce Bezdědovice. 
Složení zastupitelstva:  
 starostka obce: Ing. Miluše Kubátová   
 místostarosta obce: Jiří Bláha 
Zastupitelé obce: 
Anna Staňková, Zdeňka Staňková, Alena Vestfálová, Mgr. Pa-
vel Vokroj, Josef Vydra.
Úřední hodiny:
Pondělí  8.00 – 12. 00 13.00 – 16.00 
Čtvrtek  8.00 – 12. 00 13.00 – 17.00 
Tel.č. / fax / záznamník: 383 423 878
e-mail: bezdedovice@seznam.cz

Co se dělo ve sportu 
V sobotu 9.10. proběhl v Bezdědovicích Posvícenský turnaj 
v nohejbale trojic. Turnaje se zúčastnilo 6 trojic z Bezdědovic 
a Blatné. Vítězství si odvezla trojice Blatná B, na druhém místě 
byla trojice VINICE A a na třetím místě skončila trojice STAR-
CI, všechny trojice jsou z Blatné. Až na čtvrtém místě se umís-
tila domácí trojice ce Suchánek Jarda, Suchánek Josef a Grešák 
Jan. Alena Vestfálová

24. ročník tradičního netradičního 
golfového turnaje
24. ročník tradičního netradičního golfového turnaje proběhl 
dne 23.10.2010, zúčastnilo se 17 hráčů jak dospělých tak dětí. 
Během turnaje bylo zajištěno občerstvení. Vyhlášení výsledků 
a předání věcných cen proběhlo v obecním hostinci. Mezi do-
spělými vyhrál Ota Burian ml, na druhém místě skončil Radek 
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Šimsa a na třetím místě Josef Vydra. Mezi dětmi byl první On-
dřej Šimsa, druhý se umístnil Tomáš Březnický a třetí skončila 
Denisa Rakovanová. Všem, kteří zvládli úskalí tratí blahopřeje-
me. Večer k tanci a poslechu zahrálo seskupení HuMl.
 AlenaVestfálová, foto – P. Chaloupka

Posvícení
V letošním roce připadlo posvícení na neděli 10.10. 2010. 
Odpoledne chodili muzikanti se zástupci SDH ve slavnostních 
uniformách po obci i po osadách. Muzikanti se u každého domu 
zastavili a zahráli občanům jejich oblíbené písničky. Na oplátku 
jim občané za zahrané písničky nabídli občerstvení a tradiční 
hnětýnky. Tato tradice se v naší obci dodržuje dlouhá léta a vě-
říme, že bude pokračovat i do budoucna. 
 Foto a text A. Vestfálová

Připravované kulturní akce:
je na co se těšit ! 
• V pátek  26.11. od 20.00 hodin se  pořádá   Country bál. Hrají 
kapely z Písku a Blatné.
• V neděli 5.12 od 13.00 hodin se pořádá Mikulášská nadílka.
Na všechny  chystané akce Vás srdečně zveme. Šíp J. ml.

Sportovní akce
• V sobotu 11.12. od 10.00 hodin  se pořádá turnaj ve stolním 
tenisu– dvojhry
• V sobotu 25.12 od 10.00 hodin  se pořádá vánoční turnaj  ve 
stolním tenisu – čtyřhry

ČČK  A  OBEC BEZDĚDOVICE
srdečně zvou všechny malé i velké na tradiční 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Kdy?  neděle  05.12.2009 ve 13:00 hodin 
Kde?  Obecní hostinec č.p. 27   – společenský
           sál  

Aktuality a informace  je možné  sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz

BLATNÁ
Povodně 2010, Liberecký kraj
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o aktivní účasti Města Blatná a 
Technických služeb města Blatné s. r. o. na likvidaci následků 
povodní 2010 v Libereckém kraji.
Technické služby města Blatné s. r. o. byly požádány prostřed-
nictvím Technických služeb města Liberce a. s. o poskytnutí 
pomoci na likvidaci následků povodní, kterou bylo vyslání 
nákladního vozidla s nosičem kontejnerů včetně obsluhy. Dále 
bylo požádáno o poskytnutí hmotné materiální pomoci, na 
kterou Město Blatná vyčlenilo ze svého rozpočtu  20 tis. Kč. 
Za tyto prostředky byl nakoupen dezinfekční materiál, lopaty, 
stěrky, škrabky, plechová vědra, kolečka, ochranné pracovní 
pomůcky apod.
Veškerá výše uvedená pomoc byla přímo poskytnuta jedné z 
nejvíce postižených obcí, a to Obci Raspenava.
Rádi bychom touto cestou, jménem Obce Raspenava, poděko-
vali za poskytnutí materiální pomoci Městu Blatná a dále pak 
pracovníkům Technických služeb města Blatné s. r. o. panu 
Václavu Macháčkovi, Zdeňku Hajníkovi a Antonínu Růžičkovi, 
kteří se aktivně podíleli na likvidaci škod způsobených povodní 
v roce 2010 v Libereckém kraji, a to v době od 13. srpna 2010 
do 20. srpna 2010. Technické služby města Blatné s. r. o.
 Přemysl Navrátil

Zeleň na tř. J. P. Koubka v Blatné
Vážení občané,
Technické služby města Blatné s. r. o., se v současné době potý-
kají s problémy údržby veřejné zeleně na tř. J. P. Koubka. Jedná 
se zejména o vzrostlé stromky, u kterých dochází v posledních 
dvou letech k častějšímu usychání, a to v téměř stejných lokali-
tách.
Proto bychom Vás touto cestou chtěli požádat o větší vzá-
jemnou spolupráci při údržbě této zeleně a zlepšování již tak 
příjemného vzhledu centrálního prostoru našeho města. A jak 
v tomto směru spolupracovat? Je to velmi jednoduché, majitele 
provozoven prosíme, aby veřejnou zeleň nezalévali vodou se 
saponáty, kterou používají na úklid svých prodejních prostor 
(vždyť máme veřejnou kanalizaci), majitele psů prosíme, aby 
stromky jejich mazlíčkové nevyužívali jako „patníky“, avšak 
žádáme i ostatní občany a návštěvníky našeho města, aby se k 
veřejné zeleni chovali ohleduplně, neboť zpříjemňuje a zlepšuje 
vzhled našeho města a v neposlední řadě její zachování snižuje 
náklady na její obnovu a tím i šetří rozpočet města samotného.
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Závěrem bychom Vás ještě chtěli informovat o události, která 
se stala v úterý 7. září, kdy došlo ke zničení 3 ks okrasných dře-
vin u marketu Lidl a v této souvislosti ke zničení jedné dopravní 
značky v ul. Purkyňova a dále pak k převrácení 3 ks zvonů na 
separovaný sběr na nám. J. A. Komenského a k vysypání jejich 
obsahu. Zde se nám naskýtá otázka: „Proč celé prázdniny byl v 
Blatné klid a nyní po začátku školního roku opět nastává vanda-
lismus?“. Odpověď najde jistě každý sám. 
Předem Vám všem velmi děkujeme za spolupráci!!!
 Technické služby města Blatné s. r. o.
 Přemysl Navrátil

Tricyklisté sbírali poslední body do SP
Poslední body do světového poháru nasbírali naši tricyklisté na 
testovací dráze Goood Year v lucemburském městečku Colmar 
a srbském Beogradu, kde trať vedla překrásným prostředím v 
centru města. Pro letošní rok je dobojováno, a ačkoliv jsme se 
zdaleka nemohli účastnit všech závodů SP, výsledky našich 
jezdců jsou velmi dobré. Václav Vokurka jezdí v kategorii s 
velkou konkurencí a obsadil zde překrásné 10. místo, V katego-
riích s menší konkurencí pak obsadili  Pavel Opl 7. místo, Alice 
Armstarková 4. místo a Iveta Kolínská 2. místo.
Více informací a fotografie najdete na našich webových
stránkách www.skstricykl.estranky.cz
Těchto úspěchů bychom v žádném případě nedosáhly bez pod-
pory našich sponzorů a příznivců. Sport tělesně postižených má 
v podstatě stejný význam jako sport zdravých. Je však  mnohem 
náročnější finančně i časově. Je pro nás velmi těžké sehnat do-
statek prostředků pro udržení existence všech aktivit, kterým 
se věnujeme. Proto si nesmírně vážíme  dlouhodobé podpory 
všech našich příznivců.
Naši partneři: 
Město Blatná, Svazek obcí Blatenska, Město Mirošov, Kraj-
ský úřad Jihočeského kraje, GE Money Bank, Tipsport, Konto 
Bariéry, Kamenictví Honzík, NET4GAS, Tesla Blatná, Kalas 
Sportswear   
Zahraniční partneři:
World Tricycle Union
Zayed Higher Organization for Humanitarian Care Abu Dhabi
Saiatu Foundation Bilbao
StadtSportBund Wilhelmshaven 

Školství není jen státní maturita
V současné době se ve školství vede nejvíce diskuzí na téma 
státní maturita – její smysluplnost a výsledky maturitní generál-
ky, která v minulém měsíci proběhla na většině středních škol. 
Všechny školáky ale v současné době maturita ještě netrápí. 
Vycházející žáci základních škol již brzy budou opět stát před 
důležitým rozhodnutím, kterým je volba budoucího povolání.
Vedle toho, že zájemci jsou v naší škole vítáni v kterýkoliv pra-
covní den, pořádáme také dny otevřených dveří s doprovodným 
programem. Takovým dnem byla  i středa 3. listopadu 2010. 
Návštěvníci měli možnost seznámit se s provozem a prostředím 
školy a také si vyzkoušet některé dovednosti, které jsou součástí 
výuky daného oboru vzdělání. Řada žáků má i zajímavé koníč-
ky. Nejlepší je, když studium na škole s těmito koníčky úzce 
koresponduje. Někteří žáci své zájmy na  dnu otevřených dveří 
prezentovali. Například žák Miroslav Majer ze třetího ročníku 
automechaniků se přijel pochlubit svým veteránem Trabant T 
600, který opravil a přestavěl z úplného vraku. Chystá se pře-
dělat další automobil. Nebo Martin Finěk. Po vyučení studuje 
nástavbu, v tomto školním roce ho čeká maturita. Ve svých 
sedmi letech začal jezdit motokros, nyní závodí v kategorii 125 
ccm. Svůj motocykl i hlavní výhry představil všem zájemcům.
Škola nemůže dobře fungovat bez spolupráce s partnery v regi-
onu. Na těchto akcích představují postupně jednotliví partneři 
oblasti spolupráce se školou. Zájemce o zemědělskou techniku 
tentokrát určitě zaujal nový traktor John Deere 8295 R z lnářské 
provozovny firmy STROM a.s. Praha. Firma LIVA s.r.o. Před-
slavice zapůjčila do výuky rotační žací stroj KRONE EASY 
CUT 280. Odborníci z  partnerských firem zajišťují školení k
údržbě, seřizování a obsluze nejnovější mechanizace pro žáky 
školy.
Přestože se počty žáků v základních školách snižují, věříme, že 
zájem o řemeslné obory vyučované na naší škole nepoklesne. 
Většina rodičů přistupuje k výběru školy zodpovědně. Vedle 
materiálního vybavení školy a celkové atmosféry se zajímají 
o možnosti uplatnění po absolvování studia. Těší nás, že se naši 
absolventi na trhu práce uplatňují velmi dobře a že máme rodi-
čům a žákům stále co nabídnout. Ve vybavení výukových pra-
covišť se opět podařilo postoupit o krůček kupředu. Za zmínku 
stojí například vybavení svářečského pracoviště novou elektro-
nicky řízenou svařovací technikou. Zde získala škola v závěru 
minulého školního roku grant „ Zavádění nových technologií do 
středních škol“. Pro opravy automobilní techniky byl zakoupen 
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nový dvousloupcový automobilní zvedák, který nahradí svého 
letitého předchůdce. Tři učebny byly vybaveny interaktivními 
tabulemi. Po úspěšném dokončení stavební akce zateplení bu-
dov školy a domova mládeže včetně výměny oken se v těchto 
prostorách výrazně změnilo prostředí. Všichni se zde nyní cítí 
mnohem lépe a zejména výrazně šetříme i náklady na energie. 
Rovněž se podařilo provést úplnou rekonstrukci umýváren na 
domově mládeže. Svépomocí jsme oplotili školní hřiště a zre-
kultivovali trávník na hrací ploše.
Zájem o naši školu nás velice těší. Jsme přesvědčeni, že rodiče, 
kteří se rozhodnou dát děti studovat do SOU Blatná, se o správ-
nosti své volby brzy přesvědčí. Další obdobná akce se uskuteční 
26. ledna 2011. SOU Blatná zve všechny žáky základních škol 
se svými rodiči i pedagogy, širokou odbornou i laickou veřej-
nost. Kromě toho lze školu navštívit v kterýkoliv pracovní den 
od 08.00 do 14.00 hodin.
Ing. Stanislav Janota, zástupce ředitele
Foto: Václav Šatava, učitel odborného výcviku

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA
TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ:
Výuka probíhá podle nových školních vzdělávacích programů.
 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)  
– řidičský průkaz B, C, svářečský průkaz pro svařování ocelí v 
ochranné atmosféře, zaškolení na autogen, práce s diagnostic-
kými přístroji v autoopravárenství včetně měření emisí zážeho-
vých a vznětových motorů.

 Opravář zemědělských strojů – řidičský průkaz T, B, C, 
svářečský průkaz pro svařování ocelí v ochranné atmosféře a 
svařování plamenem, zaškolení na obsluhu vybraných značek 
traktorů, samojízdných strojů a na ovládání palubních počítačů.
 Elektrikář – osvědčení pro práci na elektrických zařízeních 
– vyhl. 50, osvědčení pro elektronické zabezpečovací systémy 
budov, za úplatu řidičský způsob skupiny B.
 Autoelektrikář řidičský průkaz B, C, zaškolení pro práci s 
diagnostickými přístroji,  montáže autoalarmů.
 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských za-
řízení – obor nově zařazen do sítě škol, výuka bude probíhat od 
školního roku 2011/12 v těsné spolupráci s jednotlivými pro-
vozními středisky akciové společnosti ČEVAK.
- svářečský průkaz pro svařování ocelí v ochranné atmosféře 
a svařování plamenem, polyfúzní svařování plastů a svařování 
plastů na tupo, za úplatu řidičský průkaz skupiny B.
NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
 Podnikání – denní, dvouleté, zakončené maturitou. Je urče-
no pro absolventy tříletých oborů vzdělání. Absolvováním stu-
dia získávají středoškolské vzdělání s maturitou se všeobecným 
a odborným vzděláním.

MC KAPŘÍK
Program na prosinec 2010
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, Kap-
říkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30  - 11:30 volná herna bez programu
Pravidelný program: odpoledne :
PO: 15.00 – 17.00 – volná herna (pro děti do 6 let) – pozor 
změna!  
ÚT: 14.30 – 15.30 – Šikovné ploutvičky (od 5. 10.)
PÁ: 16:00-17:00 – Cvičení pro těhotné (do 3.12.)
Program na pondělky a středy
  1.12. - Čertovské řádění
  6.12. - Mikuláš
  8.12. - Vánoční ozdoby
 13.12. - Perníčky
 15.12. - Vánoční kapřík, vyhlášení výsledků fotosoutěže
 20.12. - Těšíme se na Ježíška
 22.12. - Vánoční besídka – účast hlaste do pondělí 20.12.
V době vánočních prázdnin bude MC uzavřeno.
Středa 1. prosince  - pohádka O statečné princezně (hrají děti 
z dramatického kroužku ZŠ J.A.K.) v tělocvičně ZŠ Holečkova 
ul.  + Mikulášská besídka – od 15.00 hodin.
Více na www.mckaprik.estranky.cz

NOVINKA V MC KAPŘÍK
- každé 1. pondělí v měsíci stříhání dětí
- od 15.00  do 17.00 hod
- cena 20,- Kč

Kateřina Štěpánková 
(www.zumba-kurzy.cz, www.bellydance.cz) 

& Mateřské centrum Kapřík Blatná
pořádají dne 8.12.2010 v 16 hodin  

ukázkovou hodinu

zumba pro děti ve věku 4 – 7 let.
Přijďte si se svými dětmi zatančit! Bude to zábava. 

Miroslav Majer ze třetího ročníku automechaniků se svým 
veteránem Trabant T 600.

Ing. Jan Urban z akciové společnosti STROM školí žáky 
k obsluze a údržbě nového traktoru „osmičkové“ řady.







18

 

Svazek obcí Blatenska - listopad 2010

Vánoční výstava
Ve dnech 27. a 28. listopadu 2010 se na blatenském zámku 
uskuteční další vánoční výstava vánočních květin a dekorací 
Andrey Šmídové. Na nádvoří si můžete pochutnat na rybích 
specialitách a zahřát se domácím punčem a silným zámeckým 
grogem. V neděli po skončení  výstavy se nezapomeňte přijít 
podívat na slavnostní rozsvícení vánočního stromku.

Peklo na zámku
Jelikož zámek Blatná žije letos poprvé i v zimních měsících, 
připravili jsme pro Vás opět ve spolupráci se SHŠ Markýz ze 
Strakonic dne 5. prosince 2010 od 10.00 do 16.00 hodin pravé 
peklo ve strašidelném sklepení zámku. Nebude chybět Lucifer, 
spousta čertů, kotlů, uhlí a dobré zábavy. Kdo projde peklem 
živ a zdráv, nechť se zastaví na nádvoří na pekelný punč a čer-
tovský grog. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zámek Blatná a Skupina historického šermu Markýz ze 
Strakonic

Výstava výletků holubů, králíků, 
drůbeže a exotického ptactva
Český svaz chovatelů Blatná 1 Vás srdečně zve na 12. Zimní 
Výstavu výletků holubů, králíků, drůbeže a exotického 
ptactva, která se uskuteční 8. až 9. ledna 2011 v prostorách 
chovatelského areálu na nábřeží Dukelském. 
Možnost nákupu i prodeje chovných zvířat!
Otevřeno: So 13:00 - 17:00,  Ne 8:00 - 12:00
Těšíme se na setkání s Vámi.

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ
Environmentální výchova v praxi
Trošku krkolomný 
výraz v názvu 
znamená 
výchovu v oblasti 
problematiky 
ochrany životního 
prostředí. A tak 
ve škole třídíme 
odpad, snažíme se 
vylepšovat prostředí 
školy, zapojujeme 
se do mnoha 
soutěží, vyjíždíme na exkurze či zveme odborníky na besedy. 
Již 3. rokem je naše škola zapojena do hry RECYKLOHRANÍ, 
v jejímž rámci sbíráme drobný elektromateriál a použité baterie, 

zároveň plníme i zadané úkoly z oblasti třídění odpadů. Za 
splněný úkol a množství odevzdaného sběru získáváme body, za 
které si můžeme vybrat ceny. 
Teď je naším přáním dosáhnout na 4575 bodů, abychom si 
mohli pořídit digitální videokameru. Máme zatím 2806 bodů, 
ale určitě si výrazně polepšíme díky poslednímu odvozu starých 
vyřazených drobných elektrospotřebičů.
Jedním z partnerů v této soutěži je společnost EKO-KOM, která 
s agenturou DOBRÝ DEN PELHŘIMOV s.r.o. pod záštitou 
Jihočeského kraje vyhlásila pokus o vytvoření světového 
rekordu v počtu vytvoření znaků měst a obcí z odpadových 
materiálů. I naše škola se do této aktivity přihlásila. Znak města 
vytvořili z víček od PET lahví, igelitových tašek, molitanu 
a papírových obalů žáci IX. B – Tomáš Kubeš, Prokop Schmid 
a Richard Šejvar. Jejich snaha byla korunována úspěchem 
v podobě získání 2. místa v místním vyhodnocení, které 
proběhlo 3.11. v naší škole, na 1. místě se umístila ZŠ a MŠ 
Lnáře, na 3. místě ZŠ Bělčice. 
Vzhledem k našim aktivitám v této oblasti obdrželi žáci 
1. stupně od Karlovarského hudebního divadla Libora Baláka 
hezký dárek – pohádku „Jak Lesíčkovi uletěly včelky“. 
V prostorách blatenského zámku ji zdarma zahráli Iveta 
Baláková a Michal Fejt. Pohádkový příběh vtáhl děti do děje 
a opět připomněl, jak je důležité se o prostředí kolem nás starat.

V této oblasti máme naplánováno ještě mnoho dalších aktivit, 
naším cílem je zařazení naší školy do programu ŠPZ (škol 
podporujících zdraví) jehož garantem je v České republice 
Státní zdravotní ústav Praha.
 Mgr. J. Karlíková, řed. školy
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Projekt SVATBA
Během školního roku se zapoju-
jeme do několika projektů. Letos 
prvním byl projekt SVATBA, 
který připravila s naší třídou IX. B 
p. učitelka O. Ptáčková. Nejprve 
jsme navštívili obřadní síň bla-
tenského zámku (24. 9.), kde nám 
matrikářka MěÚ p. Drahomíra 
Návratová  popsala celý proces, 
kterým snoubenci před uzavřením 
sňatku musejí projít – jaké formu-
láře vyplnit a odevzdat, dále kdo 
musí být při obřadu přítomen, jaká 
je posloupnost úkonů při svateb-
ním obřadu a ukázala nám také 
obřadní síň. Někteří z nás tu byli poprvé. Za vstřícnost bychom 
chtěli paní matrikářce moc poděkovat.
Druhá část už byla na nás. Vybrali jsme nevěstu, ženicha, svěd-
ky, oddávajícího, rodiče, družičky, připravili svatební oznámení, 
pozvali hosty. Svatební obřad se svatební hostinou proběhl 15. 
října. 
A co nám řekla „nevěsta“ Kamila Říhová? „Při obřadu jsme 
si vyměnili prstýnky, od „ženicha“ Jana Tvrdého jsem dostala 
„manželský“ polibek a po blahopřání všech svatebčanů jsme se 
přesunuli do školní jídelny, kde jsme měli od spolužačky Mi-
chaely Maškové krásně vyzdobenou svatební tabuli.
Úchvatná hostina pokračovala ve třídě (museli jsme uvolnit jí-
delnu ostatním žákům), kde jsem nejdříve podle zvyku odhodila 
svatební kytici, pak jsme s „manželem“ rozkrájeli svatební dort,  
zatančili krásný valčík a pustili se do rozbalování svatebních 
darů.“
Tento projekt se nám velice vydařil, s přípravou nám pomáhali 
rodiče i příbuzní, kterým také patří naše poděkování. Věříme, že 
i ostatní připravované projekty budou tak zajímavé.
(Ve stejném duchu proběhl projekt i v IX. A , 21.9., 9.11.)
Klára Valachová, Kristýna Ilovičná IX.B, 
ZŠ J. A. Komenského Blatná

DROBNÉ INFORMACE A POZVÁNKY
Informace pro podnikatele 
Identifikační číslo provozovny
Dne 1.7.2010 nabyl účinnosti zákon č. 227/2009 Sb. Tímto zá-
konem je stanoveno, že živnostenský úřad přidělí každé provo-
zovně identifikační číslo. Identifikační číslo provozovny (IČP)
se váže k podnikateli. Pokud provozuje v provozovně živnost 
jeden podnikatel, bude provozovně přiděleno jedno IČP. Pokud 
v jedné provozovně provozuje živnost např. 5 podnikatelů, bude 
této provozovně přiděleno 5 IČP.
Přidělené IČP je podnikatel povinen doplnit ke stávajícímu 
označení provozovny. 
Právnická osoba a fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
zvenčí trvale označí provozovnu obchodní firmou, identifikač-
ním číslem (IČ) a identifikačním číslem provozovny - IČP
Fyzická osoba zvenčí trvale označí provozovnu jménem a 
příjmením, identifikačním číslem (IČ) a identifikačním číslem
provozovny - IČP
Provozovna pro prodej zboží a poskytování služeb musí být 
dále označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost 
provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se 
zákazníky.
Ubytovací zařízení poskytující přechodné ubytování musí být 
ještě označeno kategorií a třídou. Živnostenský úřad Blatná

Lidové řemeslo Blatná 
zve všechny své příznivce do prodejny „U SVATÉ KATE-
ŘINY“ na náměstí Míru 209 v Blatné na tradiční staročeský 
vánoční prodej, tentokrát pod názvem „PASTÝŘI NESPĚTE“, 
který se uskuteční od 1. prosince a potrvá až do 24.12.2010. Pro 
návštěvníky jsou připraveny vánoční dekorace a ozdoby vychá-
zející z klasických českých lidových vánoc a celá řada výrobků 
současných uměleckých řemesel. Eva Fučíková

 9. prosince - sokolovna Blatná - 19,00 hod.
Divadlo Ungelt - „Šest tanečních hodin v šesti týdnech„ - hrají 
a tančí Chantal Poullain a Oldřich Kaiser. Strhující herecký duet 
o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději.
 14. prosince - zámek Blatná - 19,00 hod.
Vánoční koncert (Adéla Váňová Mičková – soprán, Václav Bar-
th – tenor, Veronika Husinecká – klavír, Jan Štěpán – housle).
 20. ledna - sokolovna Blatná - 19,00 hod.
Populární travesti skupina SCREAMENS v šapitó.
Předprodej vstupenek na odd. kultury - tel.: 383 422 849

Svaz zdravotně postižených v ČR,
místní organizace Blatná,

zve své členy na

ČLENSKOU SCHŮZI, 
která se koná 

v pátek 3.12.2010
na zámku Blatná,  od 14.00 hodin.

Program:
Informace o změnách v sociální oblasti – host 

Kateřina Malečková
Tradiční tombola a občerstvení!

Možnost úhrady příspěvků  na rok 2010
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PODZIMNÍ RADOVÁNKY NA ZŠ T.G.M.
Běh naděje (16. září)
I v tomto roce dvě třídy z druhého stupně absolvovaly chůzí 
nebo během trať dlouhou přes 3 km, aby tak přispěly na dobrou 
věc :-) Opět jim byl průvodcem kolega Jaroslav Voříšek, který 
zná trať už nazpaměť, a tak běh letos pro změnu vyměnil za 
jízdu na kolečkových bruslích. V České republice se tato akce 
koná na více než 200 místech. Za zmínku stojí i fakt, že Česká 
republika se v mezinárodním srovnání drží dlouhodobě na prv-
ním místě na světě v počtu měst, v nichž se v rámci kalendářní-
ho roku běh uskuteční. A my jsme pyšní, že k takové akci jako 
je Běh naděje můžeme každoročně přispět tím, že s námi žáci 
absolvují běh či procházku v krásném prostředí strakonického 
hradu. Doufáme, že i příští ročník běhu se povede tak jako ten 
letošní :-)

Branný den (24. září)
Další zářijový den patřil ochraně člověka za mimořádných si-
tuací, stejně jako v loňském roce jsme uspořádali „branný den“ 
pro žáky 1. i 2. stupně. Ti starší strávili příjemné dopoledne ori-
entačním během přes Bezdědovice, při kterém plnili nejrůznější 
úkoly ze zdravovědy a topografie. Čekaly je i oblíbené speciální
kontroly. Součástí běhu bylo i přebrodění vodního toku, což 
obohatilo nejen trať, ale v mnoha případech i obuv našich běžců 
:-) Co naplat, i takové překážky se musíme naučit překonávat. 
Ve škole pak už v suchých přezůvkách absolvovaly všechny tří-
dy 2. stupně DVD projekci zakončenou malým testem a střelbu.  
Všichni uspěli a mohli se tak těšit na předávání diplomů, které 
proběhlo o týden později. 

Podzimní atletika
30. září se uskutečnil již 4. ročník tradiční podzimní atletiky. 
Soutěží se kromě pořádající ZŠ TGM zúčastnily ZŠ J.A.K., 
ZŠ Sedlice, ZŠ Bělčice, ZŠ Záboří a ZŠ Hvožďany. Závodníci 
změřili své síly v atletických disciplínách, které byly shodné 
s disciplínami v celostátních atletických soutěžích nazvaných 
Pohár rozhlasu (60 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, 
štafety a vytrvalostní běhy).  I přes chladné počasí podávali 
závodníci kvalitní výkony a před obecenstvem z řad žáků bla-
tenských základních škol porovnali svou výkonnost.  Na závěr 
byly vyhodnoceny výsledky, rozdány diplomy a sladkosti věno-
vané SRPDŠ.

Pasování prvňáčků
Stalo se tradicí, že se nejstarší žáci školy celý rok starají o své 
nejmladší kamarády z 1. třídy. První společnou akcí bylo letos 
opět pasování prvňáků, které se uskutečnilo v pátek 1. října 
v hale školy. Přišli i rodiče a bylo na co se dívat. Prvňáci se 
představili básničkou, pan školník je slavnostně pasoval a devá-
ťáci jim předali malé dárky. Závěrem zazněla společná písnička 
s kytarou. Tímto dnem se prvňáci stali skutečnými školáky a my 
všichni bychom si přáli, aby se jim ve škole líbilo.  
Hned v říjnu se žáci devátých a prvních tříd vypravili na první 
společný výlet – a to na výlov rybníka. Počasí už bylo sice té-
měř mrazivé, ale nálada byla skvělá. Doufáme, že společných 
akcí v tomto školním roce zažijeme ještě spoustu. 

Po stopách Vydrýska 
Naše putování za Vydrýskem, známým z večerníčků, začalo už 
ve škole, kde jsme si s prvňáčky o něm vyprávěli a prohlédli 
si knížku plnou krásných fotek a vyprávění o něm. Všichni se 
moc těšili, až ho uvidíme ve skutečnosti. Autobus nás odvezl na 
Antýgl a odtud jsme se pěšky vydali podzimní Šumavou podél 
řeky Vydry na Turnerovu chatu, kde Vydrýsek žije. Cesta pěk-
ně ubíhala, počasí bylo pěkné, sice trochu mrazivé, ale to nám 
vůbec nevadilo. Celou cestu nás provázelo šumění řeky Vydry 
a nádherná příroda kolem. S krátkými zastávkami, samozřejmě 
svačinovými, jsme dorazili před polednem na Turnerovu chatu. 
Vydrýsek nás nezklamal, dováděl ve svém výběhu a měl vedle 
sebe ještě kamarádku vydru. Na místě jsme si koupili drobné 
dárečky, občerstvili se. Když jsme si dostatečně odpočinuli, 
vyrazili jsme dále k Čeňkově pile, kde na nás čekal autobus. 
Cestou jsme pozorovali pramínky vod vytékající ze skal a vlé-
vající se do řeky Vydry, přes měděný megafon jsme poslouchali 

zurčení vody, na vyhlídce u řeky sledovali nádherné uskupení 
kamenů v řece, obdivovali jsme jejich velikost a tvar, zdolávali 
jsme přírodní překážky při chůzi po kládách.
Na památku si všichni odnesli kamínek z řeky a pamětní kartu 
s Vydrýskem. Řeka Vydra nás úplně uchvátila, nejen dospělé, 
ale i děti. Výlet se podařil a na jaře se opět těšíme na další výlet, 
třeba zase na Šumavu.
 za ŠD Dana Pilná, vedoucí vychovatelka 

Další akce alespoň ve zkratce: 
Žáci devátých ročníků mají letos skutečně nabitý program. Kro-
mě patronátu nad prvňáčky, kterým našim nejmladším spolužá-
kům zpříjemňují jejich první školní dny, se musí zamýšlet nad 
volbou povolání nebo také nad výběrem témat pro absolventské 
práce. Deváťáci v říjnu také navštívili jadernou elektrárnu Te-
melín, kde na ně čekal bohatý program. 
V tomto období nabízí škola žákům tradičně prezentace střed-
ních škol, které by jim mohly pomoci v nelehkém rozhodování. 
Někteří využili také možnosti zúčastnit se burzy škol ve Strako-
nicích či Písku. Pro rodiče deváťáků byla na 20. 10. připravena 
schůzka s Mgr. Marií Štorkovou z Úřadu práce ve Strakonicích. 
Ta informovala o možnostech, které se letošním absolventům 
základních škol nabízejí. 
Žáci I. B ZŠ T.G.M. se pod vedením třídní učitelky a s pomocí 
školní družiny zapojili do celostátní soutěže, ve které se účastní-
ci pokusili o vytvoření největšího množství znaků všech měst a 
obcí celé naší republiky. Zmíněný pokus pořádá firma
EKO-KOM  a.s. v rámci podpory ekologického myšlení občanů 
a zvýšení recyklace odpadů, které přírodu zatěžují a znečišťují. 
Rovněž i žáci I. B nezůstali s recyklací pozadu a šli příkladem 
nejen rodičům, ale i svým spolužákům. Do třídy tedy umístili 
krabice, v nichž shromažďují tříděné papírové a plastové odpa-
dy. A právě z těchto surovin žáci sestavili znak města Blatná. 
Na znaku pracovali při hodinách výtvarné výchovy a pracov-
ních činností. Více se o celé akci můžete dočíst v Blatenských 
listech. 
Žáci 6. a 8. 
ročníku se 
26. října 
vypravili na 
téměř „hal-
loweenskou“ 
exkurzi do 
Prahy.  Naším 
cílem bylo 
totiž Muzeum 
pověstí a stra-
šidel nedale-
ko Karlova 
mostu. 
Součástí pro-
hlídky byla 
také procházka Malou Stranou doplněná zajímavým výkladem 
o místech, ke kterým se vážou nejrůznější legendy a pověsti. 
Kouzelnou atmosféru Kampy a Karlova mostu podtrhlo i krásné 
podzimní počasí. Celý výlet jsme zakončili v Imaxu 3D filmem
o vesmíru a použití Hubblova teleskopu. Muzeum pověstí 
a strašidel i film Hubble můžeme vřele doporučit nejen ostatním
spolužákům, opravdu to stálo za to! 

Připravujeme:
A závěrem si vás dovolíme pozvat na některé naše předvánoční 
akce. Ve dnech 25. a 26.11. se v hale školy bude opět konat 
vánoční výstava. Nenechte si ujít nákup krásných vánočních 
dekorací, které pro vás vyrobili žáci naší školy a pokud nechce-
te nakupovat, přijďte se alespoň podívat. Nebudete litovat! 
Další předvánoční akcí bude zpívání v Domě pro seniory 
a v mateřských školkách. Děvčata z kytarového kroužku ve 
spolupráci s pěveckým sborem připravila bohatý program, který 
jistě zaujme posluchače všech věkových kategorií. 
O novinkách z naší školy vás za všechny učitele ZŠ T.G.M. 
informovala Ludmila Růžičková :-)
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Srdečně Vás zveme na prodejní 
vánoční výstavu
prací žáků ZŠ T.G.M. Blatná, 
která se uskuteční ve dnech: 25. 
11. a 26.11.2010 od 9,00 hod. do 
16,00 hod. v hale školy T.G.M. 
Blatná.
Výstava bude zahájena vystoupe-
ním dětí ze ŠD a děvčaty z kytarového kroužku dne 25.11. 
v 9,00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!

BUZICE
Informace o dění v Buzicích
Dne 19.6.2010 pro-
běhlo v obci Buzice 
druhé setkání rodáků 
a přátel obce při pří-
ležitosti dvoustého 
výročí místní kap-
ličky. První setkání 
bylo v roce 1994. 
Dopolední program 
byl v budově obec-
ního úřadu, kde 
proběhla v zasedací 
místnosti OÚ registrace zúčastněných a kde bylo možno 
zakoupit publikaci o Buzicích, kterou zpracoval profesor 
Jiří Sekera z Blatné. O tuto publikaci byl velký zájem. 
Dále zde bylo možné zakoupit pohledy a různé obrázky 
z Buzic. V sále potom proběhlo přivítání rodáků starostou 
obce panem Maňhalem, dále zde promluvil prof. Sekera 
o historii obce. Vzácným hostem byl režisér Hynek Bo-
čan, který zde pohovořil o natáčení historického filmu
„Čest a sláva“, který zde natočil v roce 1968 . Zde bylo 
také zdarma podáváno občerstvení a v poledne oběd. Do-
polednem provázela hudba pana Jančara.
Odpolední program proběhl na návsi. Po obědě šel za 
doprovodu hudby Doubravanka a malých mažoretek z 
Blatné průvod k památníku padlým, kde členové SDH 
Buzice položili věnec k uctění památky padlým v 1. svě-
tové válce. Dále průvod pokračoval ke kapličce, kde pan 
děkan Heřman Fritsch z Blatné požehnal obecnímu znaku, 
obecní vlajce a hasičské vlajce. Program poté pokračoval 
na návsi vystoupením mažoretek z Blatné. Celé odpo-
ledne hrála k poslechu i k tanci hudba Doubravanka až 
do pozdních večerních hodin. K dispozici byl také povoz 
s koňmi, kterým se zájemci mohli svézt obcí Buzice. Toho 
také využili členové SDH Buzice, kteří za znění písničky 
„Co jste hasiči“ vyrazili na projížďku. Celé odpoledne 
bylo zajištěno občerstvení – klobásy, steaky, nápoje všeho 
druhu.
I přes dopolední déšť se počasí odpoledne nakonec 
umoudřilo a vykouklo i sluníčko. Všem zúčastněným se 
moc líbilo a těší se na další setkání.

16. turnaj v malé kopané „Buzickej bejk
Dále o buzické pouti proběhl v sobotu 26.6.2010 v pořadí 
16. turnaj v malé kopané „Buzickej bejk“. I přes nepříz-
nivé počasí a rozbahněný terén se zúčastnilo 14 mužstev. 
Vítězství si nakonec vybojovaly Skaličany. Domácí muž-
stvo skončilo na pěkném 5. místě.
V neděli 27.6.2010 o pouti se tradičně konalo posezení 
na návsi od 13,00 hodin, kde hrála hudba B QUINTETT. 
Odpoledne se rovněž vydařilo. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem občanům, kteří pomáhali s přípravou 

těchto akcí a přispěli k jejich zdárnému průběhu a hlavně 
členům SDH Buzice, bez jejichž pomoci bychom se neo-
bešli.
Upozornění pro občany Buzic:
S platností od 1.6.2010 je možno vyvážet odpad do sběr-
ného dvora do Blatné. Obec uzavřela smlouvu s TS Blat-
ná. Na úřední desce a vývěsních tabulích na návsi jsou 
uvedena pravidla pro vyvážení odpadu do sběrného dvora. 
Věříme, že tímto nebude docházek k tomu, že je odpad 
pohazován v jutových pytlích ke kontejnerům na tříděný 
odpad.
Obec obdržela dotaci a zakoupila lavičky, stůl, dětskou 
skluzavku, houpačku „dvojpéro“ a vekou houpačku. Toto 
bylo již zabudováno na návsi a děti je mohou užívat.
Volby v Buzicích
Dne 15. a 16. října poběhly volby do zastupitelstva obce. 
Byli zvoleni tito zástupitelé: Maňhal Václav, Mašátová 
Miloslava, Židová Marie, Slezák Václav, Choura Jiří, 
Šmat Miroslav a Lojík Tomáš. 
Při ustavujícím zasedání ZO Buzice dne 6.11.2010 byl 
zvolen starostou obce pan Václav Maňhal, místostarost-
kou paní Miloslava Mašátová, předsedou finančního vý-
boru pan Miloslav Šmat, členové FV pan Jiří Štědronský 
a paní Jana Chandová.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Jiří Choura, 
členové pan Jiří Vohryzka a pan Václav Žid. Dosavad-
ním zastupitelům za jejich činnosti v minulém volebním 
období děkujeme. Nově zvoleným přejeme hodně elánu 
a úspěchů v další práce.
 Mašátová Miloslava, místostarostka obce Buzice

Setkání rodáků a přátel obce ve fotografii 
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HAJANY
Volby do zastupitelstva obce Hajany
Ve volbách do zastupitelstva obce Hajany, které proběhly ve 
dnech 15. a 16. října 2010, byli zvoleni:
Luboš Lis, Dana Vohryzková, Marek Zíka, Miroslav Bláha, 
Josef Meloun, Renáta Vaněčková, Miroslav Bartuška.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 6. listopadu 
2010 byla starostkou obce zvolena Dana Vohryzková. 
Místostarostou obce byl zvolen Luboš Lis.
Složení finančního výboru:
Marek Zíka (předseda), Miroslav Bláha (člen), Renáta 
Vaněčková (člen).
Složení kontrolního výboru: 
Miroslav Bartuška (předseda), Tomáš Vencl (člen), Edita 
Zíková (člen).

Oprava autobusové zastávky v Hajanech
V minulém čísle jsme informovali o opravě autobusové 
zastávky v naší obci. Dnes přinášíme její fotografii.
A pro srovnání i foto zastávky původní.

Informace o poskytnutých dotacích v Hajanech v roce 2010

Od koho Název Dotace 
(v Kč)

Vlastní 
podíl
(v Kč)

Celkem
(v Kč)

Jihočeský kraj - Program obnovy ven-
kova Oprava místní kaple 180 000 125 195 305 195

Jihočeský kraj - Program obnovy ven-
kova

Úroky z úvěru - Plynofikace obce Ha-
jany 48 000 21 000 69 000

Jihočeský kraj - GP na podporu výstavby 
a oprav autobus. zastávek Výstavba nové autobusové zastávky v 

obci Hajany
69 950

29 153 119 103
Svaz měst a obcí okresu Strakonice 20 000

Ministerstvo zemědělsví ČR - Pozemkový 
úřad Strakonice Polní cesty Hajany u Blatné 11 623 288,84 0,00 11 623 288,84 

Jihočeský kraj - odbor kancelář hejtmana Neinvestiční příspěvek na činnosti 
jednotky JPO V - SDH Hajany 30 000 0,00 30 000

Ministerstvo pro místní rozvoj Stavební úpravy místní komunikace 
Hajany - etapa A 3 044 000 762 000 3 120 000

SZIF - Místní akční skupina Svazku obcí 
Blatenska

Obnova veřejného prostranství v obci 
Hajany 99 347 33 116 132 463

SZIF - Místní akční skupina Svazku obcí 
Blatenska Nákup požární techniky 139 353 46 451 185 804

Celkem 15 253 938,84 1 016 915 15 584 853,84 

 Začínáme novou tradici 
I. rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 
28.11.2010 v 17,00 hodin v Hajanech u Obecního 

domu. Teplé občerstvení zajištěno

 Mikulášská nadílka
Obec Hajany a SDH Hajany srdečně zvou všechny 

malé i velké na tradiční Mikulášskou nadílku. 
Kdy? neděle 05. 12. 2010 od 14,00 hodin

Kde? Hajany – společenská místnost Obecního 
domu

 SILVESTR 2010 V HAJANSKÉ HOSPODĚ
31. 12. 2010 od 20,00 hodin se koná v Hajnské 

hospodě Silvestr 2010. 
K tanci a poslechu bude hrát DJ “Bertold”

Na přání možno zajistit večeři.
Rezervace míst osobně v hospodě nebo na 

telefonu 602 123 656.
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HORNOSÍN
Starosti starostů obce Hornosín
Občané obce Hornosín se rozhodli vytvořit samostatnou obec 
již v roce 1990. Do čela obce byl zvolen obecním zastupitel-
stvem nejstarší zastupitel pan František Vonášek. Jemu patří 
velký dík za to, že přijal funkci starosty v době, kdy bylo potře-
ba položit základy nově ustanovené samostatné obci. To se po-
dařilo a obec začala hospodařit. Za působení pana Vonáška byla 
částečně opravena kanalizace a komunikace, podařilo se opravit 
požární nádrž, započalo se hospodařit v obecních lesích. Byl 
starostou, kdy se obec napojovala na telekomunikační síť, náves 
byla celá rozkopaná a nebezpečí úrazu hrozilo na každém místě. 
Obec Hornsoín byla jedna z prvních, kde proběhla digitalizace 
pozemků a komplexní pozemkové úpravy. Podařilo se obnovit 
komunikaci mezi obcemi Kocelovice a Hornosín. V roce 2001 
obec zakoupila zvon Florián do místní kaple. Rok 2002 zůstane 
navždy spojen s povodněmi. Obec Hornosín byla této katastro-
fy uchráněna. Na závěr svého působení pan Vonášek pomáhal 
organizovat sbírku na pomoc obci Metly. Na podzim roku 2002 
již ze zdravotních důvodů nekandidoval. Svojí pracovitostí, 
obětavostí a moudrým rozhodováním položil dobré základy 
samosprávné obce, nejen ekonomické, ale i morální.

V roce 2002 
přijal funkci 
starosty pan 
Karel Ma-
šek. I on byl 
nejstarším 
zastupitelem 
obce, který 
převzal ne-
lehký úkol, 
pokračovat 
dále v zapo-
čatém díle. 
Obec byla 
fungující, 
nezadlužená. 

Čekala ho náročná oprava zbylých kanalizačních svodů a s tím 
souvisejících komunikací. Celá akce byla rozvržena do 3 let 
a byla částečně financována dotací z Programu obnovy venko-
va. Dále se podařilo odkoupit budovu garáže od ZD Bělčice, 
koupit pro SDH novou požární stříkačku. Movitý majetek se 
také rozšířil o výpočetní techniku a elektronický zabezpečova-
cí systém, který střeží budovu požární zbrojnice. V roce 2009 
obec zadala ke zpracování územní plán obce. V letošním roce 
se podařilo opravit kapli sv. Floriána. Panu Karlu Maškovi patří 
velký dík za to, že funkci přijal v době, kdy opadlo počáteční 
nadšení a bylo potřeba vytrvale pracovat na započatém díle, kdy 
byly občané zváni k volebním urnám častěji než si sami přáli, 
kdy se rozbujela úřednická byrokracie a požadavky na malé 
obce ze strany státní správy se neustále stupňovaly. Stupňovaly 
se i nezbytné výdaje na samosprávu, ale daňová výtěžnost ma-
lých obcí měla spíše opačný trend. V letošním roce pan Karel 
Mašek již nekandidoval, obec předával fungující, nezadluženou 
a zase o něco zvelebenou.
Při letošních volbách byl starostou zvolen pan Ing. František 
Vrbský. Do třetice je i on nejstarším zastupitelem obce. 
Vedení obce přebírá v době, kdy je téměř nutností, aby 
starosta uměl pracovat nejen s lidmi, ale i s moderní výpočetní 
a telekomunikační technikou. Leží před ním nelehký úkol 
dokončit územní plán obce, u kaple sv. Floriána zbývá 
zrestaurovat vnitřní malby a v plánu je oprava požární 
zbrojnice.  Byl zvolen do čela obce, kdy je obcím nabízena 
spousta lákavých grantů, dotací, které ovšem předpokládají 
finanční spoluúčast obce. Funkci starosty  přijímá v nelehké
a nepřehledné době, kdy někteří občané mají pocit, že je vše 
dovoleno a svoboda je neomezená. Přejeme panu Vrbskému vše 
dobré a věříme, že při rozhodování uplatní své letité zkušenosti. 
M.K.
         Foto Václav Machovec

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a Mračova
Pravý soucit není přecitlivělostí, ale pravou mírou moudrosti 
a lásky. Karel Funk
    Tak a je to, je odvoleno, v době, kdy SOBáček vyjde, bude 
již po ustavující schůzi OZ a rozjede se další čtyřletý kolotoč 
běžných i nevšedních obecních starostí.
    Nebudu se dnes dlouze rozepisovat, poněvadž nás čeká 
adventní čas, Vánoce a všechny radosti i „povinnosti“ s tímto 
spojené. Tímto Vám tedy přeji, abyste vše zvládli v pohodě 
a s nadhledem a svátky Vánoc prožili ve zdraví a s těmi, které 
máte rádi. Do celého nového roku 2011 nám všem přeji zdraví, 
lásku, štěstí a pohodu. 
     V sobotu 2. října 2010 jsme přivítali do života naše nové 
občanky – Adélku Vránovou z Vrbna, Adélku Čadovou 
z Pole a Nelinku Kumherovou z Kadova v obřadní síni 
lnářského zámku. Tímto bych chtěla poděkovat Obci Lnáře za 
vlídné přijetí a pomoc v této záležitosti a dětičkám a učitelkám 
z místní mateřské školy za kulturní vystoupení.



24

 

Svazek obcí Blatenska - listopad 2010

 Již v minulém čísle avizovaná přednáška   „CESTY ZA 
ZVÍŘATY“ s panem režisérem, scénáristou a především 
milovníkem přírody a zvířat Václavem Chaloupkem se 
uskuteční v pátek 17. prosince v 18.30 v nově opravené 
tělocvičně bývalé školy v Kadově. Srdečně zve Obec Kadov.
- 31.12. 2010 se koná Silvestrovský „pinčes“ v bývalé škole 
v Kadově
- 1.1.2011 se koná Novoroční pochod po čertových kamenech 
v Kadově
 Veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kostela sv. 
Václava v Kadově stále trvá. Za tímto účelem byl zřízen účet 
u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromažďují 
finance z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý,
kdo má zájem. Děkujeme všem, kteří přispěli 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

Pouťový turnaj v malé kopané
V sobotu 2. října 2010 proběhl pouťový turnaj v malé kopané 
v Kadově. Bylo to super, počasí vyšlo a vyhráli ti nejlepší... 
z Blatné. Kadovští borci do toho tentokrát šli s heslem: “Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ A jak řekli, tak hráli a obsadili 
první příčku od konce...

POLE 
Nadešel čas, kdy se kvapem blíží dokončení obnovy jižního 
průčelí zámku v Poli u Kadova. V minulém příspěvku jsme čte-
náře informovali o počátcích obnovy, kdy se úsilí všech zúčast-
něných soustřeďovalo do tří okruhů zájmu, a to do vypátrání 
dosud neznámých artefaktů - tedy uměleckovýtvarných ozdob 
dochovaných pouze ve zbytcích, navíc skrytých pod novějšími 
omítkovýmí vrstvami, za druhé tyto odkryté autentické ozdoby 
ošetřit tak, aby byla obnovena jejich trvanlivost a hlavně jejich 
opětovné přilnutí k podkladnímu zdivu. 
Třetím okruhem zájmu bylo technicko estetické řešení nanesení 

zcela nových omítkových vrstev a jejich napojení na pozůstat-
ky omítky původní a dále pak na jejich převrstvení takzvanou 
obětovanou vrstvou. Dlužno ještě připomenout, že nedílnou 
součástí obnovy jižního průčelí bylo pokrývání jednak tří jeho 
štítových říms, jejichž profilace dál obíhá a přechází přes boční
čela až nad střešní plochy, a jednak boků štítového zdiva, a to 
vrcholového štítku a též spodního volutového etáže. Pokrytí 
prostřední části střední římsy vyžadovalo v místě, kam vybíhá 
chochol halapartníka, složité a přesné řezání krytiny a její peč-
livé kladení do malty. Výsledným cílem všech těchto činností 
byla připravenost celého popisovaného „ zednického „ díla k 
jeho nevyslovenému korunování - barevnému nátěru. Ukázalo 
se, že optimální volba základní plošné barevnosti bude lomená 
bílá. Další, na základě průzkumu původní barevnosti zjištěnou 
převládající barvou, bude kontrastující tmavošedá, a doplňující 
barvou pak střední okrová. Pro ztvárnění obnovených ozdob 
ještě přibyla růžovookrová a šarlatová.
Obrys průčelí je tedy tmavošedý - ve štítových etážích tvoře-
ných pásky - tedy stuhami, s volutovým zakončením, na obou 
nárožích ohraničený iluzivním kvádrováním. Výškové členění 
tvoří již zmíněné tři římsy se sedmi stupni, dále iluzivní pa-
rapetní římsa v patře a nakonec soklový iluzivní pás tvořený 
řadou drobných pilířků a nik s přivěšenými půlkruhovými vo-
lány. Celá tato kompozice tvoří opět zcela jedinečnou ukázku 
raně barokní architektonicko-umělecké výzdoby venkovského 
šlechtického sídla, kde se uplatňuje syntéza ještě doposud rene-
sančního stavebně architektonického tvarosloví a uměleckého 
výtvarného projevu momentálního nového vnímání světa ranné-
ho baroku, a rovněž ještě aktuální renesanční tématiky (delfíní 
plastiky na obrysu štítu a jejich obrázky po stranách halapartní-
ka). 
Na příbuzenskou vazbu někdejších majitelů na významný 
šlechtický rod Šternberků odkazuje bohatě rámovaná a poly-
chromovaná osmicípá hvězda uprostřed prvního patra.  Věříme, 
že výsledky započaté obnovy zámku v Poli u Kadova, tedy 
vlastně jeho znovuzrozování, přinese nový pohled na venkov-
skou slohovou (i neslohovou) architekturu a přispěje opět tro-
chu ke kladnému posunu ve vnímání smyslu památkové péče v 
bezprostředním i širším okolí zámku. 
 Ing. Jiří Landa Zástupce majitelů nemovitostí Pole

Výlov ve Vrbně
Výlov ve Vrbně, aneb jak to vypadalo, když se v sobotu 6. lis-
topadu 2010 sešla prima parta dobrých lidí... Podívejte se na 
fotoreportáž z výlovu na straně 25.  

4.12.2010 od 16:30 hodin

PEKLO VE TVRZI
(sv. Mikuláš, Andělé, čerti) do pekla (objednávky)  

tel.: 383 49 11 27
občerstvení, hudba

„Čerti Viklaňáci se už na vás těší!“
Adventní výstava

Součástí programu je i prodejní výstava prací žáků T.G.M. 
Blatná, tvůrčí dílna, kde si můžete vyrobit drobné vánoční 

dekorace a také prodej hraček a předmětů ze dřeva.

OTEVÍRACÍ DOBA:
So, Ne 4. – 5.12.2010
10:00 – 17:00 hodin
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Program na prosinec 2010:
 10.12. v jednání
 24.12.  Koledy s punčem u vánočního stromu na 
návsi ve 21,30 hodin.
 29.12.  Mistr kytary pan Štěpán Rak – 
vzpomínkový večer na ČLOVĚKA doktora Mahela 
– 18,00 hod.
 31.12.  Tradiční Silvestr

ZAČÁTEK VŽDY V 19,00 HODIN.

Změna programu vyhrazena, pokud není 
uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné, občerstvení 
zajištěno. Rezervace míst a informace:
na tel. 724 119 332 nebo na:
www.vrbno-ubytovani.cz 

I vy si můžete náš sál zadat pro svoji akci.
Nezapomeňte: Každou sobotu v 10,00 hod. senior 
klub – řešení všech otázek od vaření po situaci v Číně. 

LAŽÁNKY
Znovuoživení posvícenské tradice 
v Lažánkách tak trochu naruby
V Lažánkách,  jako už 
tradičně poslední léta, se 
konala 6. listopadu 2010 
Posvícenská zábava na 
Myslivecké chatě. Hudbu 
zajišťovala skupina TŘI 
CVRČCI,  tombola byla 
bohatá a občerstvení zajiš-
ťovaly místní ženy a dív-
ky společně s hasiči. 
Už nějaký den předem 
se dohodly místní ženy 
a dívky na znovuoživení  
tradice tzv. chození po 
hnětynkách. V minulosti 
po posvícenské zábavě, 
prý v pondělí, chodili 
muži s hudebním dopro-
vodem (např. harmoni-
kou) od chalupy k chalu-
pě, všude zahráli, zatancovali si s hospodyní a vykoledovali tu 
hnětynku, tu štamprličku apod. K činu nebylo daleko a místní  
‘‘Příležitostný spolek paní, dívek a dam z Lažánek“  konal. 
Dámy se převlékly do mužských šatů, sehnaly hudbu a už se 
šlo. Akce proběhla v neděli po zábavě. Do kroku jim hráli bratři 
Šetelové na harmoniku a kytaru. Od chalupy k chalupě obešly 
celé Lažánky, s „hospodyňkami“ zatančily taneček a něco taky 
vykoledovaly. Tak veselo už dlouho po vsi nebylo. Muži „hos-
podyňky“ vyfasovali zástěry a šátky a můžete vidět, jak moc 
jim to slušelo. Nikomu nevadilo, že se role obrátily. Už teď se 
těším, co dalšího pro dobrou náladu zase vymyslíme.
 Dagmar Hálová
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„LNÁŘE VČERA A DNES“
Název „Lnáře včera 
a dnes“ nese výstava, 
která byla otevřena slav-
nostní vernisáží dne 5.11. 
2010 na Tvrzi ve Lnářích. 
Navazuje na úspěšnou 
výstavu „Lnářská zákoutí 
a křehká krása s uchem“, 
která proběhla v červnu 
a červenci loňského roku 
a kde byly vedle unikátní 
sbírky hrnečků manželů 
Zdeňkových ze Lnář k vi-
dění i historické pohledni-
ce a obrazy různých míst 
obce.
I tentokrát jde o výstavu historických pohlednic, avšak do-
plněných současnými fotografiemi stejných míst a objektů s
cílem ukázat, jak se obec Lnáře a její nejvýraznější dominanty, 
tedy zámecký areál a bývalý augustiniánský klášter s kostelem 
Nejsvětější Trojice proměnily přibližně v průběhu jednoho sto-
letí. Návštěvník zde může kupříkladu vidět, jak vypadala stará 
lnářská škola, hospoda „Na Panské“ před přestavbou či lnářské 
nádraží v době, kdy byla železnice na vrcholu své slávy. Velice 
cenné jsou i historické fotografie zámeckých interiérů, stejně
jako zaniklého mlýna a pily v Podhájčí. I když primární záměr 
výstavy je dokumentační (většinou je kladen důraz na zachycení 
konkrétního místa ze stejného nebo alespoň podobného úhlu 
jako na historické pohlednici), současné fotografie ing. Jana
Kurze, Miroslava Kopeckého, Karla Haranta a Marie Vrátné, 
kteří je pro účel expozice buď přímo pořídili, nebo zapůjčili, 
nepostrádají výtvarnou kvalitu. Návštěva výstavy, která potrvá 
až do 23. 12. a během prosince bude vhodně doplněna tradiční 
výstavou vánočních perníčků, tedy rozhodně stojí za to. Vítáni 
jsou nejen místní, ale i přespolní, kteří mají ke Lnářům vztah 
anebo jen cit pro kvalitní fotografii.
Vernisáž výstavy se nesla v příjemném duchu. Průvodní slo-
vo starostky obce paní Stanislavy Maškové a pánů Vladimíra 
Červenky a Jiřího Sekery bylo proloženo hudebně recitačním 
programem žaček ZŠ Lnáře pod vedením paní ředitelky Jitky 
Venclové a paní učitelky Jany Schirlové. Pomyslným vyvrcho-
lením programu ovšem bylo představení a symbolický křest 
nové publikace, která je svým obsahem úzce provázána s výsta-
vou. Má proto i stejný název „Lnáře včera a dnes“ a podtitul 
„Proměny obce, zámku a kláštera v průběhu jednoho století.“ 
Publikace vznikla s podporou Obce Lnáře a jejím autorem je 
právě Jiří Sekera, což samo o sobě předpokládá její obsahovou 
kvalitu a vkusnou úpravu. Kniha je koncipována tak, že po 
stručném, avšak informačně nabitém úvodu o minulosti a sou-
časnosti Lnář následují historické fotografie různých lnářských
zákoutí a budov, včetně některých interiérů, které jsou dány do 
kontrastu k současným fotografiím týchž míst z týchž pohledů
a doplněny vysvětlujícími texty. Celkový dojem z publikace 
umocňuje obálka, jejíž návrh je dílem blatenského malíře Jin-
dřicha Krátkého. Kniha je k dostání na Tvrzi ve Lnářích za 
příznivou cenu 60 Kč. Může být vkusným a hodnotným 
vánočním dárkem.  

Jak plyne čas v Mateřské škole ve 
Lnářích
Podzim nám nabídl jedinečné možnosti k pozorování přírody. 
Děti si z vycházek přinesly různé druhy listí, plodů a semen. 
Barevné listy obtiskovaly, nalepovaly i lisovaly. Ostatní přírod-
niny využily k vytvoření stromů a zvířátek. Také při odpolední 
tvořivé dílně s rodiči vznikaly barevné podzimní koláže.
Zpestřením tohoto období bylo pozorování výlovu Veského 
rybníka, při kterém děti poznávaly práci rybářů. Ti jim ukázali 
druhy ryb, které se v našich rybnících chovají.
Na 4. listopad se děti moc těšily. Měli jsme naplánovaný výlet 
do Plzně.V multikině CineStar nám promítli dětský film Miku-
lášovy patálie. Vstupné pro děti uhradila Obec Lnáře a přispěla 
tak ke krásným prožitkům, které si děti z tohoto filmu odnesly.
Potom jsme si s dětmi prohlédli prostory obchodního centra 

Olympie, navštívili ráj dětských hraček a pozdravili zvířátka 
v místním obchodě.
Mezi další akce pro děti patřila divadelní představení v základní 
škole: pohádka Bublinková víla a hudební koncert pro děti od 
p. Tomana.
A co nás ještě v tomto roce čeká? Koncem měsíce listopadu 
nás navštíví cirkus Flamings.  A ve školce již začínají první 
předvánoční přípravy. Z keramické hlíny vyrábíme vánoční 
dárečky a ozdoby.
6.12. nás v dopoledních hodinách navštíví Mikuláš, aby děti 
obdaroval a přinesl tolik očekávaný vánoční čas.
9.12. plánujeme předvánoční posezení u stromečku spojené 
s besídkou dětí.
Ve dnech od 14.12. do 17.12.2010 pořádáme společně se ZŠ 
Lnáře vánoční výstavu dětských prací, na kterou tímto srdečně 
zveme. Přijďte se podívat, určitě budete potěšeni!
 Za MŠ Lnáře: Alena Mašková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 2. října 2010 byli v prostorách lnářského zámku 
slavnostně uvítáni noví občánci obce Lnáře:
Marie Masáková

Tomáš Basnic

Matouš Pošta

Autor fotografií : Milan Demela

Trocha historie – nikoho nezabije
…Dnes o VÁNOCÍCH

(doslovná citace ze zahorčické kroniky, zápis z roku 1936)
„O štedrým večeru troubíval v každé vesnici pastýř. Nejdříve 
se lidé pomodlili růženec a pak nasvítili a čekali s večeří až jim 
pastýř zatroubí zvláštní štědrovečerní melodii a každý pastýř 
měl jinou a pak řekl :“Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Já 
Vám přeju šťastný a veselý svátky abyste je ztrávili z menšíma 

hříchy a vetšíma radosti, a abyste se po smrti radovali kde se 
Kristus Pán raduje“.
Před touto gratulací 12 krát táhle zatroubil na znamení že je 12 
hodin. Bylo to velmi krásný a velmi dojemný a malý děti na 
toto zatroubení se těšili celý rok. I velký se na to těšili. Přítomná 
mladá generace je o tuto štědrovečerní idilu chutší. Když byl 
v Zahorčicích pastýř propuštěn ze služeb pískával na píšťal-
ku…(neuvedeno)
V posledním čase v r. 1936 zapíská třikrát Marie Zíková z č. 20 
a odříká gratulaci. Není už to ani napodobenina.
O půlnoční troubíval některý pastýř z osady v kostele na kůru.
 Marie Vrátná

Termíny občanských svatebních 
obřadů na Zámku Lnáře
Zámek Lnáře a Obecní úřad Lnáře oznamují termíny občan-
ských svatebních obřadů na Zámku Lnáře v r. 2011.
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 hodin a 11 minut!
Termíny církevních svatebních obřadů v zámecké kapli sv. 
Josefa lze domluvit individuálně!

Svatební exkurze
Dovolujeme si Vás pozvat na 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: 20.11. – 4.12.2010
Pouze po tel.nebo e-mail. objednávce.
Tel. č.: 604 401 432 
www.lnare.cz/zamek
 Miroslav Uriánek – kastelán Zámku Lnáře

Kalendárium akcí ve Lnářích – 
listopad, prosinec, leden 2010/2011
* 5. 11. - 23. 12., Tvrz Lnáře
„Lnáře včera a dnes“ – výstava historických a současných fo-
tografií mapující proměny obce, areálu zámku a tvrze a kláštera
v průběhu jednoho století
* 28. 11., 18:00, Hotel „Na Panské“ 
I. adventní koncert
* 3. 12. - 23. 12., Tvrz Lnáře
Tradiční prodejní výstava vánočních perníčků
* 4. 12., 9:00-13:00, Tvrz Lnáře
Tradiční IV. řemeslný trh „svatobarborský“, pořádá Obec 
Lnáře a Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře za podpory Jihočes-
kého kraje a MAS Svazku obcí Blatenska
* 4. 12., 16:30, Zámek Lnáře
Mikulášská nadílka, pořádá TJ Sokol Lnáře
* 5. 12., 18:00, Hotel „Na Panské“
II. adventní koncert
* 11. 12., 18:00, Zámek Lnáře – kaple sv. Josefa
Adventní koncert, pořádá Zámek Lnáře
* 12. 12., 18:00, Hotel „Na Panské“
III. adventní koncert
* 19. 12., 18:00, Hotel „Na Panské“
IV. adventní koncert
* 22. 1., 20:00, Kulturní dům Lnáře 
XL. myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení „Stráže“ 
Lnáře, hraje Keramička
* 12. 2., 20:00, Kulturní dům Lnáře
Hasičský ples, pořádá SDH Lnáře, hraje Talisman
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VÁNOČNÍ KONCERT A VÝSTAVA
ZŠ a MŠ Lnáře Vás zvou na Vánoční koncert, který se bude 
konat dne 21.12.2010 v tělocvičně Základní školy Lnáře od 
15,00 hodin a na Vánoční výstavu ve dnech 16.12. – 21.12. 
2010 ve vestibulu Základní školy Lnáře společně s MŠ Lnáře 
(výstava výrobků s vánoční tématikou, keramické výrobky, 
dobroty vytvořené na kroužku vaření).

MYŠTICE
Stručně z obce
Připravované akce
* Sobota 20. listopadu – sraz důchodců v KD v Myšticích
* Neděle 28. listopadu – od 14:00 výroba adventních věnců
   v zasedací místnosti OÚ
* Pátek 3. prosince – od 20:00 PARKÁNI v KD v Myšticích
* Sobota 4. prosince – od 15:00 Mikulášská v KD v Myšticích
* Neděle 26. prosince – od 9:00 velký vánoční turnaj ve stolním
   tenise v KD v Myšticích

Turistický pochod - Myštická 
patnáctka 
Již tradiční turistický pochod vhodný nejen pro vyspělé pěší 
turisty, ale také i starší lidi a menší děti se opět konala, tak jako 
vždy před svátkem sv. Václava.
Pořadatelé natěšení počasím v pátek 24. září 2010 ani na oka-
mžik nepochybovali o hojné úcasti a vše dobře připravili včetně 
trasy, která od místa startu v podhrází rybníka Labuť na stejném 
místě později i končila. Unavení turisté měli poté možnost ob-
čerstvit se v místním obnoveném hostinci.
Trasa vedla po levém břehu rybníka Labuť do Střižovic, odtud 
přes Střižovický vrch do Újezdu u Skaličan, k Ženatému dubu 
a Královským lesem okolo rybníka Brloh ke Kubátovo hoře. 
Přes Černívsko potom do Uzenic, Nevželice a na místo cíle. 
Byla naplánovaná v krásném přírodním prostředí a v závěrečné 
fázi i s vyhlídkou na největší rybník Blatenska Labuť a jeho 
úchvatné okolí.
Probuzení v sobotu 25. září, v den startu, bylo neveselé. Zataže-
no, hustý déšť, který naštěstí později víceméně ustal nedávaly 
naději na úspěch akce.
Pořadatelé věrni vznikající tradice se ale nevzdali a vše na místě 
startu i cíle instalovali a očekávali příchod turistů a jejich start 
na dobře značenou trasu. Mezi osmou a desátou hodinou se do-
stavilo celkem 36 „pochodníků“ a jeden pes, kteří dostali map-
ku trasy, různé tištěné informace, drobné občerstvení na cestu 
a posílení teplým čajem vyrazili na pochod. Deštivé počasí ten-
tokrát způsobilo menší účast dětí a řada turistů se pořadatelům 

omluvila telefonicky nebo e-mailem z důvodu nemoci.
Všichni zúčastnění dobře organizovaný pochod ale dokončili 
a měli z něj radost, kterou spontáně v závěru vyjadřovali. Na 
závěr obdrželi jako důkaz dokončení pochodu „buton“, tento-
krát v červené barvě a opět se symbolickým emblémem hrdé 
Labutě. Pořadatelé vyjádřují tímto poděkování všem účastní-
kům za zachování vznikající tradice Myštického pochodu a také 
„tomu nahoře“ za to, že v dopoledních hodinách omezil deštivé 
počasí opravdu na minimum, podobně jako tomu bylo v pří-
padě „Dvoretického libování“. Chtějí také připomenout, že již 
nyní se začínají připravovat na další ročník pochodu, tentokrát  
směrem na Buzice a jejich okolí. Dále Míreč a opět se startem a 
cílem v Myšticích v těsné blízkosti starobylé a jak již dříve bylo 
řečeno obnovené hospody s kvalitní kuchyní.
 Michal Horák
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Z ARCHIVU MYŠTICKÉHO RODÁKA
Štědrý večer (doslovný přepis)
Nejkrásnější večer v roce, jež zasáhne do největších hlubin 
lidského srdce, kdy všední lidský život promění se na chvíli 
luznou pohádku. I lidé zatvrzelé povahy, zatíženi denními sta-
rostmi o svoje bytí, s něhou v této chvíli, s tváří zmizí vrásky a 
oko zaleskne se jasem.
Jaká to veliká chvíle jež zmocní se člověka při pohledu na 
ozářený vánoční stromek, jež vyloudí v srdci dětském sladkou 
tu víru ve svět plný andělů, plno zářných pohádek a dospělého 
zanese do krásných dnů zašlého mládí, kdy i on v ně věřil.
Když pak v posvátné noci velebně zazní zvony, oznamujíc tak 
všemu lidstvu, vždy věčně krásnou památku narození Páně, tu 
všechna srdce lidí ušlechtilých bijí společným citem, naplněná 
láskou a mírem k bližnímu. „Pokoj lidem dobré vůle na zemi!“
Kéž pochopila by to i srdce těch, jež dychtí po slávě a moci a 
nerozpakovala by se válečným běsněním ničiti životy mnohých, 
klid a štěstí rodin spokojených.
Vyšlo v Lidových Novinách na sklonku roku l.p. 1937

PŘEDMÍŘ
Zprávy z obce Předmíř
Nedávné komunální volby v Předmíři přinesly výrazné změ-
ny v obsazení zastupitelstva. Někteří z dlouholetých zastupitelů 
již na své židle nezasednou, místo nich přicházejí noví.
Dovolte mi, abych odcházejícím zastupitelům touto cestou 
jménem svým i jménem všech občanů poděkoval za jejich 
práci pro rozvoj naší obce. Zvláštní poděkování patří panu Kar-
lu Palivcovi, který sice končí v pozici starosty, ale dál zůstává  
členem zastupitelstva. Vedl naši obec i v době, kdy ji postihla 
katastrofální povodeň a svým nasazením a pílí výrazně pomohl 
při likvidaci jejích následků a obnově zničených částí obce. 
Nové zastupitelstvo bude pracovat ve složení: Josef Cihla, 
Zdeněk Čejka, Pavel Karlík, Jiřina Karlíková, Marie Ko-
mancová, Karel Palivec a Jarmila Solarová. Chtěli bychom 
navázat na pozitivní vývoj obce a zajistit její další rozkvět. Jako 
stěžejní cíle jsme si stanovili maximální využití dotací, zacho-
vání stávající občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostran-
ství, výstavbu dětského hřiště, rozvoj kulturního života a v ne-
poslední řadě i zlepšení informovanosti občanů využíváním 
dostupných informačních kanálů, zejména webových stránek.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední vydání zpravodaje 
Svazku obcí Blatenska v letošním roce, dovolte mi závěrem 
všem občanům Předmíře, Zámlyní, Metel a Řišť popřát klidné a 
příjemné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2011.
Čeká nás v něm mnoho práce a já věřím, že společnými silami 
dosáhneme takových výsledků, které povedou ke spokojenému 
životu všech obyvatel.
Život v obci běží, navzdory změnám v jejím vedení, neustále 
dál. Obecní hokejový  tým Club Pastouška Předmíř začal svou 
třetí sezonu působení v Šumavské hokejové lize, do které je 
zapojeno 8 mužstev Jihočeského i Plzeňského kraje.  Po prvních 
třech zápasech nového ročníku má náš tým bilanci jedné výhry 
a dvou proher. Pevně věříme, že vítězství budou přibývat a  tým 
bude naši obec i nadále dobře reprezentovat. 
I když největší devizou jeho činnosti nejsou výsledky, ale udr-
žování fyzické i duševní pohody hráčů, mezi kterými je rozdíl 
i více než jedné generace. Na ledě to ale mnohdy není vůbec 
vidět, naopak starší hráči jdou často mladým  příkladem v nasa-
zení a bojovnosti. Ať se nám daří... Zájemci mohou navštívit i 
naše webové stránky www.pastouska.net 
 
 Pavel Karlík, starosta obce

RADOMYŠL
Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva 
městyse Radomyšl pro volební období 2010-2014:
Voliči volili v 5 okrscích Radomyšli, Leskovicích, Podolí, Ro-
jicích a Lázu. Z celkového počtu 963 voličů  odevzdalo obálky 
614 voličů což představuje 63,76 % volební účast.
Výsledky podle stran

Název strany hlasy abs. v % Počet 
mandátů

Nestranící 3470 70,47 7
KDU-ČSL 627 12,73 1

KSČM 552 11,21 1
ODS 275 5,58 0

Pořadí podle hlasů pro jednotlivé kandidáty

Kandidát strana Počet 
hlasů

Mandát 
Ano/Ne

1. Ing. Luboš Peterka nestraníci 515 Ano
2. Karel Kadečka nestraníci 444 Ano

3. Ing. Milan 
Koubovský nestraníci 427 Ano

4. Jana Tomaševičová nestraníci 412 Ano
5. Jaroslav Krejčí nestraníci 404 Ano
6. Pavel Kříž nestraníci 357 Ano

7. Bohumila 
Hoštičková nestraníci 349 Ne

8. David Kříž nestraníci 296 Ano
9. Dalibor Marášek nestraníci 266 Ne

10. Dipl.um. Luboš 
Mráz

KDU
-ČSL 175 Ano

11. Jiří Červenka ODS 129 Ne

12. Mgr. Jan Vlažný KDU
-ČSL 129 Ne

13. Richard 
Semiginovský

KDU
-ČSL 104 Ne

14. Ing. Josef Babor KSČM 94 Ano

15. Mgr. Vladimíra 
Kastnerová

KDU
-ČSL 83 Ne

16. Pavel Lehečka KSČM 78 Ne
17. Josef Heimlich KSČM 73 Ne
18. Radek Mára KSČM 73 Ne
19. Pavel Peterka KSČM 65 Ne
20. Michal Vojáček ODS 52 Ne

21. Věra Kutheilová KDU
-ČSL 52 Ne

22. Jaromír Zoch KSČM 48 Ne
23. Antonín Novotný KSČM 46 Ne
24. Milada Sojková ODS 45 Ne
25. Eva Glusová KSČM 39 Ne
26. Karel Babor KSČM 36 Ne

27. Jaroslava 
Hlouchová

KDU
-ČSL 33 Ne

28. Jiřina Machníková KDU
-ČSL 28 Ne

29. Jana Stieberová ODS 25 Ne
30. Václav Votava ODS 24 Ne

31. Marie Přibilová KDU
-ČSL 23 Ne
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Ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva městyse Radomyšl
V sobotu 6.11.2010 proběhlo ustavující zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva městyse Radomyšl.
V úvodu převzalo 9 zvolených zastupitelů jmenování a složilo 
slib. V následné volbě byl starostou městyse Radomyšl zvolen 
Ing. Luboš Peterka, místostarostou Ing. Milan Koubovský, 
předsedkyní finančního výboru Jana Tomaševičová, předsedou
kontrolního výboru David Kříž, předsedou výboru rozvoje 
Jaroslav Krejčí a předsedou kulturního a sociálního výboru 
Karel Kadečka.

Dámy v zahraničí
Letos jsme opět vyjeli do Francie. Díky neuvěřitelné energii 
manželů Vránových se uskutečnily další dva turnusy v Cannes. 
Autobus byl plný do posledního místečka (a to se na některé 
zájemce nedostalo) Dámy, napište Ježíškovi o příspěvek, 
neváhejte. Jistě pojedeme znovu, přednost budou mít ty, na 
které se letos nedostalo.
Počasí, dobré čvachtání, nákupů, historických památek, výletů 
jsme si všechny užily dosyta. Bezvadná parta, zpěv, harmonika, 
srandičky i karty nás bavily každý večer. Prostě pohoda 
a klídek. Jsme rády, že Krajský výbor Českého svazu žen něco 
takového organizuje a my se můžeme zúčastnit. Uznejte, že 
dovolená bez dětí a bez drahých poloviček je prostě super 
dovolená. Žádná plotna, vaření, praní, žehlení a jiné povinnosti. 
Jen Vy a Váš volný čas. Tak za rok se sejdeme v Cannes. Co Vy 
na to? Za Radomyšlandy B.M.

Z pera obyvatelky Domu 
s pečovatelskou službou
V sobotu 6. listopadu, se konala na radnici ustavující schůze 
zastupitelstva. Do čela městyse Radomyšl opět zasedl jako 
starosta Ing. Luboš Peterka, je to již jeho třetí volební období.
Je velice schopný, vstřícný a pod jeho vedením vzrůstá půvabný 
městys Radomyšl do krásy. Leckteré obce nám ho mohou 
závidět. 
Jako neuvolněný místostarosta byl zvolen Ing. Milan Koubovský. 
Zastupitelstvo se omladilo o čtyři členy, kterým je kolem třiceti 
let, což je dobré. Přeji celému zastupitelstvu mnoho pracovních 
úspěchů a samozřejmě i obětavým a pracovitým občanům 

z přilehlých částí. Bydlím v pečovatelském domě již sedm roků. 
Vedle je kostel sv. Martina, který má Novou střechu. I další 
domy v Kostelní ulici mají krásné nové červené střechy a jsou 
upravené.
Jakmile jdu kolem domu č. 85 nezapomenu se podívat na 
pamětní desku s tímto nápisem: V tomto domě se narodil 
PhDr. Bohumír Lifka 24.3.1900-24.11.1987 v Praze. 
Knihovník, literární historik, heraldik, čestný člen spolku 
českých bibliofilů a spolku sběratelů a přátel exlibris,
spoluzakladatel muzea a české knihy. „Historik milované 
Radomyšle, vzácně ušlechtilý člověk“. 24. listopadu uplyne 23 
let od jeho úmrtí. 
Sama jsem pana Bohumíra Lifku neznala, ale v našem DPS 
máme infocentrum, takže si u nás koupil jeho syn Michael 
Lifka knihu, pohledy a taktéž neteře Jana Lifková a Daniela 
Ritterová různé brožury, pohledy a knihy vztahující se k 
Radomyšli. Považuji si jich, ale i dalších turistů, mezi nimiž 
jsem poznala mnoho vzácných a významných osobností. 
Všichni se pochvalně vyjadřují o malebném městysi a četných 
kulturních památkách Radomyšle.
Poněvadž mám ráda prózu, ale i poezii posílám 
s předstihem veršované vánoční přání:
Za okny snáší se sněhová nadílka,
záclony provoní anýz a vanilka.
Vánoční koledy zpívají andělé,
zas jsou tu Vánoce šťastné a veselé.
Radostné Vánoce chci Vám dnes všem přát, 
aby jeden druhého měl rád,
aby jeden druhému sil a štěstí přál, 
aby ten nový rok za něco stál. 
Pokoj lidem dobré vůle.
 Jiřina Machníková, DPS Radomyšl

POZVÁNKY NA AKCE V RADOMYŠLI
 VIII. Vánoční trhy
V neděli 28.11.2010 od 1400 jsou všichni 
srdečně zváni na radnici v Radomyšli, kde se 
konají již VIII. vánoční trhy.
V prodeji bude: adventní výzdoba, výrobky 
chlapců DOZP Osek, prodej ručně šitých 
panenek, prodej a ukázka zdobení perníků, ukázka a prodej 
drátkování, prodej svíček ze včelího vosku, bytová dekorace p. 
Kulhánkové, dárky pro radost od Lidušky, výroba šperků z bi-
žuterie dle přání zákazníka, drobnosti od Pacholíčka, voňavé 
a dobré čaje, dřevěné hračky, Jaruška s vánoční výzdobou
K dobré náladě přispěje medovina od Pepíčka.
Akce se uskuteční s podporou MAS Svazku obcí Blatenska 
a Jihočeského kraje.

 Umíte balit dárky?
Pokud  ANO, přijďte se po-
učit o něčem novém. Pokud 
NE, naučíte se jednoduché, ale pěk-
né balení. Budete-li chtít zabalit své 
dárky od odborníků, přineste si je 
sebou a peníze na použitý materiál.
To vše v pátek 3.12.2010 od 19.00 
hodin na radnici v Radomyšli.
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 Mikulášská pro dospěláky
ČSŽ Radomyšl zve všechny na „Mikuláš-
skou pro dospěláky“ v sobotu 4.12.2010 
od 13,30 hodin na radnici v Radomyšli.
Těší se na Vás:
- děti ze ZŠ Radomyšl
- děti z MŠ Radomyšl
- hudební školička Luboše Mráze
- dětský soubor baráčníků
K TANCI A POSLECHU HRAJE 
OSEČANKA Vstupné 30,- Kč

 Andělská pošta
Oznamujeme, že přiletí Andělská pošta, 
díky které mohou děti poslat své přání Je-
žíškovi.
Úřední den: 28.11.2010
Úřední hodiny: 14:00 – 16:30 hodin
Úřední místo: radnice v Radomyšli.

 Večerní průvod potemnělou Radomyšlí
Zveme všechny děti i dospěláky na večerní 
průvod potemnělou Radomyšlí. Akce se usku-
teční v neděli 19. prosince od 16:30 hodin.
Na cestu si světýlky a lampióny posvítíme, 
pro radost si zvonečky zazvoníme, 4. adventní 
podvečer rozveselíme.
A kdo dobrý zpěvák je, s námi si koledy zapěje 
za doprovodu varhan.
Čekáme na vás v parku před radnicí – v dešti, větru, chumele-
nici. Ani mráz nás nezažene, my se na něj oblečeme a teplým 
čajem zahřejeme!
Důležité: Nezapomeňte si vzít zvonečky, světýlka 
a hrnečky!!!

 Sobotní odpoledne s dechovkou
Městys Radomyšl zve občany na „Sobotní 
odpoledne s dechovkou Josefa Nauše“. 
Součástí programu bude křest 3. dílu 
populárního zpěvníku „Písničky, které ani čas 
neodvál“ autorů Ing. Josefa Kalbáče a Jiřího 
Nestřeby.
Místo konání: Sokolovna Radomyšl
Čas: Sobota 11. prosince v 14:00 hodin
Vstupné: 50,- Kč 

„Perly panny Serafínky“!
Nedávno byla uvedena v Radomyšli ope-
reta od Josefa Piskáčka pod názvem „Perly 
panny Serafínky“. Po rázném ukončení 
loňské hry“ Podskalák“ se od počátku roku 
začala rychlým tempem nacvičovat pod 
vedením Richarda Semiginovského tato 
skvělá hra. Obsazení se skládalo ze sboru 
sv. Martina, členů baráčníků a ostatních 
občanů Radomyšle, dnes si už říkající „di-
vadelní spolek“, téměř ve stejném složení 
jako loňská hra. Laik a nezasvěcený člověk 
těžko pochopí, co se musí vynaložit práce, 
úsilí, hodin volného času i nervového vypě-
tí, než takovýto kus vznikne. Nastudování 
dějství scénáře, písničku po písničce, část 
po části, do děje začlenit hudbu a sklou-
bit sólový zpěv se sborem. Neuvěřitelné 
množství zkoušek a práce. Jakoby toho 
nebylo ještě málo, bylo potřeba zajistit do-
bové kostýmy, čímž vypomohlo Jihočeské 

divadlo, ale také šikovné ruce účinkujících žen a dívek, jenž si 
dokázaly vytvořit dokonalý a slušivý oděv zapadající do doby 
vzniku hry. Neméně pracné jsou i kulisy. Tyto nám sice zane-
chaly naši předci ještě z doby, kdy se to v Radomyšli hemžilo 
ochotníky, ale bohužel dnes již v žalostném stavu. Proto bylo 
nutné umývat, čistit, vyspravovat, natírat a malovat. Někdy 
ani to nestačilo a musely se vypůjčit, nebo vyrobit kulisy nové 
vlastníma rukama.Samozřejmě i finanční stránka hraje svoji
roli, do projektu je nutno vložit hned na počátku určitý kapitál, 
buď v podobě zápůjčky z financí spolků a nebo z vlastních
zdrojů. Dotaci též poskytl městys Radomyšl a Jihočeský kraj. 
Tak pomalu a jistě vznikalo představení, jako dítko jež se dere 
na svět a z těžkých prvních chvil se zrodí něco nového, něžné-
ho, co probudí úsměv na tváři a pohladí zlehoučka srdíčko, aby 
se natrvalo usadilo ve vzpomínkách většiny těch kdo operetu 
měly možnost vidět. V Radomyšli se odehrály celkem čtyři 
představení a myslím, že zdaleka nepokryly požadavky diváků.
Po uvedení premiéry narostl zájem a muselo být doplněno ještě 
čtvrté představení, které bylo okamžitě vyprodáno. A neustále 
rostlo nadšení opakovaně zhlédnout tuto hru. Všichni účastníci 
mohou být skutečně spokojeni, neboť se jim povedlo po loň-
ském úspěchu lidové hry „Podskalák“ znovu předvést divákům 
opravdu kulturní prožitek, ale zároveň je to pro všechny sa-
mozřejmě velký závazek do budoucna. Proto všem, co mají na 
tomto úspěchu podíl patří nesporně velký dík, režii, zpěvákům 
hercům, tanečníkům i organizačním a technickým pracovníkům. 
Všem přeji, aby se „Serafínka“ ještě hrála, účastníkům proto, že 
si to za tak nádherné výkony zaslouží a divákům pro potěšení 
a dobrou náladu.
 Zdeňka Jůzková, Obec baráčnická Radomyšl
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SEDLICE
Podzim ve školce
Naše dvoutřídní MŠ Sedlice pra-
cuje podle školního vzdělávacího 
programu, který jsme si nazvali 
„Jsme školka plná zábavy, aneb 
hrajeme si od podzimu do léta“. 
Ve školním roce 2010 – 2011 je 
zapsáno ve třídě „Zajíčků“ (5-6let) 
22 a ve třídě „Berušek“ (3-5 let) 
28 dětí. Kromě běžných činností 
se věnují naši žáci kroužku „Hrát-
ky s hlínou“, někteří také navště-
vují i „Anglickou školičku“.
V září nás navštívilo námi všemi oblíbené divadélko LUK 
s pohádkou „Budulínek“. V měsíci říjnu navštívily děti seniory 
v sedlickém Domově s pečovatelskou službou a potěšily pás-
mem plným písniček, básniček a pohádkou „O řepě“. Na závěr 
přidaly hudebně taneční vystoupení „Vařila myšička kašičku“. 
Přáníčka ke Dni seniorů potěšila všechny přítomné.
Další říjnovou akcí byla návštěva Domova Petra v Mačkově. 
Děti z 2. třídy shlédly pohádku a prohlédly si praktické dílny. 
Nejžádanější částí bylo svezení na koni.
V říjnu jsme také uvítali vystoupení Karlovarského hudebního 
divadla s pohádkou „Jak Lesíčkovi uletěly včelky“ zaměřené na 
propagaci třídění odpadu. 
Tyto rozmanité akce přispěly k tomu, aby děti v naší školce 
byly šťastné a spokojené.
 Za MŠ Sedlice Jana Hálová

TCHOŘOVICE
Ve volbách 15. a 16. října 2010 si občané Tchořovic vybrali 
ze 17 kandidátů 7 členů nového zastupitelstva. Mezi nimi jsou 
dvě ženy, šest členů je v zastupitelstvu nováčky. Volba starosty 
a místostarosty proběhla na ustavujícím zasedání v sobotu 6. lis-
topadu 2010.
Složení nového zastupitelstva:
Starostka: Mgr. Eva Křivancová
Místostarosta: Michael Bolina
Zastupitelé: Miroslav Cihla, Vlastimil Končelík, Jan Křivanec, 
Ivana Machovcová, Pavel Šeda.
 Mgr. Eva Křivancová

Co se událo ve Tchořovicích
23.10.2010 proběhlo ve Tchořovicích okresní kolo „Závodu 
požárnické všestrannosti“. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev 
mladších žáků, 20 družstev starších žáků, 2 družstva dorostu, 
8 jednotlivců dorostenců a 3 dorostenky. Počasí nám naštěstí 
přálo, i sluníčko později hřálo a všichni zúčastnění se mohli 
zahřívat občerstvením z polní kuchyně, kterou nám laskavě 

zapůjčili manželé Vohryzkovi z Hajan, kterým touto cestou ještě 
jednou mnohokrát děkujeme. 
Tchořovická družstva mladších žáků se umístila na 5. a 17. 
místě. Smíšené družstvo „Tchoříčí“ obsadilo místo dvanácté. 
Celkové pořadí všech družstev je možné si prohlédnout na 
stránkách ORM www.ormstrakonice.estranky.cz
Moc a moc gratulujeme všem medailistům a ostatním přejeme 
mnoho štěstí při dalších soutěžích. Doufáme, že se u nás ve 
Tchořovicích všem líbilo a všem družstvům přejeme mnoho 
úspěchů v celé nastávající hasičské sezóně. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže a zajištění 
občerstvení.
Požárnímu sportu zdar a ve Tchořovicích někdy naviděnou. 
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Redakční rada dvouměsíčníku Blatensko SOBě obdržela 
otevřený dopis se žádostí o zveřejnění. Otiskujeme jej 
v nezkrácené podobě.

Tchořovice 27.10.2010
Redakční rada Svazku obcí Blatenska, Blatná
Prosíme o zveřejnění otevřeného dopisu panu Josefu 
Končelíkovi ze Tchořovic.
Vážený pane starosto.
Občané Tchořovic by Vám touto cestou chtěli poděkovat za vše, 
co jste pro naši obec udělal a nebylo toho málo.
V roce 1994 jste byl zvolen starostou a za šestnáct let jste doká-
zal zajistit plynofikaci, vodovod, úpravu návsi, byty atd. Byl by
to ještě dlouhý seznam akcí, které se v naší obci uskutečnily.
Nikdy jsme Vám nepoděkovali, asi nebyl čas nebo jsme zapo-
mněli …
„Tchořovice jsou nejaktivnější obcí na Blatensku“ – to jsou slo-
va pracovníka stavebního úřadu při MěÚ Blatná na Vaši adresu.
Přejeme Vám pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodně radosti 
z pravnučky Gábinky.
Ještě jednou děkujeme. S úctou TCHOŘOVIČTÍ.

Místní názvy v katastru Tchořovice 
a jeho těsném okolí
První zmínka o místních názvech se uvádí z r. 1691, 1785.
V současné době je zde zaznamenáno neuvěřitelných 79 míst-
ních názvů, které byly používány, všechny byly pečlivě popsá-
ny, aby v budoucnosti nezanikly v zapomnění. Setkáváme se tu 
s názvy historickými /Na Strážích, Za ovčínem, Kopaniny, Mr-
choviště, Na Robotě/, s názvy líbeznými /Kostelík, V Jalovčí, 
Zlatý potok/ a pochopitelně s názvy dalšími.
Vývoj místních názvů byl v neustálých změnách. Některé ná-
zvy najdeme pouze ve starších letopisech nebo mapách. Byly 
nalezeny i názvy, které zatím nebyly ztotožněny s katastrem 
obce /Podluží, Mezihoří, U Jirkova potoka/. Vznikají i názvy 
nové, posledním vzniklým názvem je název Na Letišti, který se 
objevil zcela přirozeně po výstavbě místního vojenského letiště 
v 60. letech minulého století.
Není jistě bez zajímavosti, i když zcela logické, že používání 
místních názvů mezi místními obyvateli je stále méně časté, 
mezi mladými obyvateli někdy zcela neznámé. Těch, kteří je 
znají, je stále méně a méně. Jedná se obvykle o osoby staršího 
věku - místních zemědělci ve velmi omezeném počtu. V do-
bách, kdy zemědělská půda byla rozparcelována na jednotlivá 
pole v různých částech katastru obce, byla nutná rychlá orien-
tace místa, kde se pole nachází. A tady místní názvy sehrály 
výraznou roli. Zemědělci je proto nutně znali, někdy i přímo 
zaváděli místní názvy, ke svému použití.
Z historického hlediska jsou zajímavé tyto místní názvy:
Černý křížek: křížek u křižovatky cesty z Tchořovic na 
Kocelovice se silnicí Hajany – Lnáře.
„ … Jedná se o nejstarší kříž v katastru na jeho severních hra-
nicích. Je to křížek sešlý, deštěm, větrem a mrazy značně roz-
rušený. Letopočet, byl-li tu jaký dávno, setřel čas. Dochované 
záznamy uvádějí, že se tu v letech 1740 strhla bitka vojáků fran-
couzské a rakouské armády. Zabití vojáci z obou válčících stran 
byli pohřbeni do společného hrobu a na místě tom byl postaven 
kříž. Při stavbě silnice Hajany - Lnáře  stál křížek přímo v ose 
nově připravované cesty. Proto byly pozůstatky kostí vykopány 
a uloženy do nově upraveného hrobu a navršena tu zem v podo-
bě dávných mohyl a přeložen sem kříž. Ten stál po levé straně 
cesty z Tchořovic do Kocelovic těsně před křižovatkou.“. Při 
rekonstrukci této cesty  v roce 1975 se v důsledku narovnání 
osy cesty  dostává na stranu pravou. Při byl vlastní křížek ale 
značně poškozen. Ze zbývajících částí byl postaven kříž nový 
se současnou podobou. V roce 2008 byl restaurován a upraveno 
jeho prostranství.
K tomuto kříži se váže i strašidelná historka, že tu o půlnoci 
u kříže lehá velký černý pes a odhání procházející osoby od 
hrobu pryč. Je dochován i záznam, který vypravuje, že kdysi 
dávno místní občan jdoucí v noci, v zimě a ve velké sněhové 
vánici v těchto místech zabloudil. Po marném hledání cesty 

domů náhodně přišel k tomuto křížku a teprve zde si prý z „bo-
žího vnuknutí“ uvědomil, kde se nalézá a kterým směrem cesta 
do vesnice vede. Tak mu byl život zachráněn.
U Kováře: v lese“ u Kováře „ po levé straně cesty od hráze 
rybníka Radova směrem na hráz rybníka Vitanovy, asi 75 m 
před odbočkou k hájence u Vitanovského Jezera se nacházel 
kámen podivného sedlovitého tvaru , ke kterému  se vázala tato 
pověst: V době husitských válek tudy prý procházela vojska 
Jana Žižky, tady se zastavila a tento kámen posloužil jako vyvý-
šená výheň ke zkování koní.
Logičtější a snad i pravdivá, bude legenda uvedená v místní 
kronice, kde se uvádí: ..“…V obecním lese, kde se říká u Ková-
ře nalézá se spáleniště, o němž se vypravuje, že tu stála kovár-
na. Jelikož kolem tohoto místa vedla kdysi cesta od Bělčic přes 
Vrbno do Kadova směrem na Horaždovice, hojně používaná 
a kovář zde snad byl úplně na svém místě.
Tuto pravdivou legendu potvrzovala i paní Šimsová ze Tchořo-
vic č. 47, která znala a pamatovala se na místo základů neznámé 
stavby, která se tu nacházela ještě kolem roku 1950 a ukazovala 
je svým dětem. Bohužel na místo se zapomnělo a zbytky zákla-
dů zahladil čas a jediný pamětník již není mezi námi.
Mezi léty 1965 – 68, symbolický kámen tohoto místa mizí. 
I přes svoji vysokou hmotnost byl z lesa odstraněn a odvezen 
na neznámé místo a nebyl do současné doby nalezen. Pravdě-
podobně skončil na zahradě či dvorku některého „zaníceného“ 
rekreačního chalupáře.
TCHOŘOVITÍ RODÁCI V KNĚŽSKÉM TALÁRU
Jan Lepič
Narodil se 9. února 1832, po vystudování teologie byl vysvěcen 
1. července 1858. Byl katechetou v Březnici, v Táboře a na 
obecních školách ve Lnářích, Kocelovicích a Tchořovicích. 
Později farářem v Dražicích kde také kolem roku 1903 umírá 
a je zde také pochován.
Paulin Josef Vokůrka
Narozen ve Tchořovicích v roce 1831, fráter v kostele sv. 
Tomáše v Praze. V roce 1858 se stává profesorem teologie.
Bernard Drahoslav Říský
Narodil se v Praze v roce 1925, syn Jana Říského ze Tchořovic 
č.22. Studoval teologii v Belgii, kde byl v roce 1948 vysvěcen 
na kněze. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen, aby se pak při 
soudním líčení dozvěděl, že je vlastizrádce, protože je katolic-
ký kněz a řeholník a chce zůstat věrný. Je odsouzen na 12 let. 
V roce 1968 dostává možnost vstoupit odduchovní správy na 
Vysoké u Mělníka. Umírá 12. dubna 2004 a je zde také pohřben.
 Ing. Krejčí, Tchořovice

TŘEBOHOSTICE
Pouťové klání v Zadních Zborovicích
V neděli 19. září se v Zadních Zborovicích konala pouť. Posled-
ních 8 let byl tento den pravidelně oslaven Srazem traktorů.
Letos se místo srazu konal 1. ročník Pouťového zápasu ve 
fotbale. Rozdali si to mezi sebou svobodní proti ženatým. Vý-
sledek zápasu skončil remízou 5:5. Pouťový fotbalový zápas 
se úspěšně obnovil po 15 letech v obci. Těšíme se příští rok na 
2. ročník.
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VELKÁ TURNÁ
Volby do zastupitelstva obce Velká 
Turná
Mezníkem na další čtyři roky bylo pro města a obce ČR volba 
nových zastupitelstev, které budou v dalším volebním období 
spravovat chod a řídit rozvoj našich měst a obcí. Po volbách 
dne 15. a 16. října 2010 bylo svoláno stávajícím starostou obce 
Velká Turná p. Zdeňkem Charvátem USTANOVUJÍCÍ ZASE-
DÁNÍ nově zvoleného zastupitelstva obce Velká Turná na den 
6.11.2010. 

V tento den se sešli nově zvolení členové zastupitelstva obce: 
Ing. Jiří Mlíčko, Pavel Šípek, Josef Verner, Václav Adámek 
a Zdeněk Charvát, všichni za stranu „Pro rozvoj obce Velká 
Turná“. Na tomto Ustanovujícím zasedání byl zvolen neuvol-
něný starosta obce Ing. Jiří Mlíčko a neuvolněný místostarosta 
Pavel Šípek. Dále byly zvoleni přesedové finančního výboru
Josef Verner a kontrolního výboru Václav Adámek. 
Pro nastávající volební období má nové zastupitesltvo obce 
dané plány. Hlavním cílem je vytvoření územního plánu celého 
katastrálního území Velká Turná, příprava pozemků na nové 
parcely, projektová dokumentace na výstavbu nové kanalizace 
a ČOV pro obec, přípojení obce na dálkový vodovodní řad Ří-
mov, oprava a výstavba místních komunikací, údržba obecních 
budov, celkové zlepšení technické ifrastruktury obce, podpora 
mladých rodin, výstavba dětského hřiště, podpora kulrurního 
života v obci, finanční příspěvky na mládež a na péči o staré
a nemohoucí spoluobčany. 
Přínosem pro náš region je rozvoj turistického ruchu. V té-
to oblasti je zapotřebí nabídnout turistům max. možné služby 
v rekreační oblasti Milavy a to jak přímo obcí pro turisty, tak 
i přes místní souktomé podnikatele. V této oblasi je v letošním 
roce prováděna oprava příjezdové místní komunikace, která 
je hlavním příjezdovým směrem jak pro rekreanty, tak i pro 
splečnost Blatenská ryba. Je třeba si uvědomit, že provozovaný 
cestovní ruch v této oblasti umožňuje nabídku pracovních míst 
pro místní obyvatele a občany s okolních obcí. V rekreační ob-
lasti Milavy bude ze strany obce Velká Turná dobudováná ČOV 
a komunikce s odstavným pruhem pro rekreanty. 
Věříme, že voliče, kteří nám dali své hlasy, během nadcházejí-
cího čtyřletého pracovního období nezklameme a jejich předsta-
vy budou naplněny. 

Oprava budovy prodejny potravin v obci 
V současné době dokončujeme 1. etapu revitalizace budovy 
„Prodejna potravin čp. 30“. Jedná se budovu, kterou obec kou-
pila v loňském roce k provozování služeb v oblasti prodeje 
potravin a smíšeného zboží. Jelikož tato budova byla vystavěna 
v roce 1973, nevyhovovala již plně dnešním hygienickým před-
pisů a i po stránce stavební bylo nutno provést některé úpravy. 
V současnoti se dokončují některé natěračské práce a plynové 
rozvody uvnitř budovy. Nový ineriér prodejny jistě přispěje 
k příjemnému nákupu našich i přespolních zákazníků. 

Oprava místních komunikací v obci
Po získané dotaci z programu MMR, provádí společnost Leso-
stavby Třeboň, opravu místních komunikcí v obci Velká Turná 
a komunikaci Milavy - Starobor. Obě akce jsou v nákladech
Kč 3.527.768,-. V obci se jedná o úsek k vlakové zastávce, přes 
náves obec nad hřištěm a úsek přes Milavský vršek. Doufáme, 
že prováděná oprava místních komunikací přispěje ke zlepšení 
silniční dostupnosti. 

Kultura v obci
Po dlouhodobých přípravách zorganizovali Ing. Zbyněk Kuhnl, 
MVDr. Pavel Dušek a Josef Košťál za technické podpory obce 
Velká Turná „Výstavu starých fotografií a pohlednic obce Velká
Turná a okolí“. Začátek výstavy, konající se v sále HOSPODY 
NA ROZHRÁNÍ v obci Velká Turná, byl 27.9.2010. Slavnost-
ního zahájení se zúčastnili zastupci obce Velká Turná a okol-
ních obcí. Samotná prezentace starých fotografií byla zahájena
proslovem Ing. Zbyňka Kuhnla a Ing. Jiřího Vačkáře, vrchního 
ředitele sekce MMR. Výstava byla zpřístupněna občanům od 
pondělí 27.9.2010 do pátku 1.10.2010. Všichni návštěvníci byli 
mile překvapeni nad množstvím unikátních fotografií a na jejich
tvářích bylo patrné zavzpomínání na časy vzhlížející ze starých 
obrázků. I samotní organizátoři byli překvapeni nad zájmem o 
tuto výstavu. Již po skončení této výstavy se v jejich hlavách 
rodila myšlenka nad další akcí. 

Posvícenská zábava 
V sobotu 16. října 2010 uspořádal SDH Velká Turná tradiční „Po-
svícenskou zábavu“. Lístky byly prodávány jako místenkové a jíž 
při zahájení předprodeje byly lístky vyprodány. K tanci a poslechu 
zahrála skupina K-BAND. Tato zábava jistě přispěla k pobavení 
přátel a sousedů, vždyť převážná většina návštěvníků byli místní.
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V kulturním životě v obci Velká Turná 
nás do konce roku ještě čeká:
 Mikulášská nadílka - proběhle v sále „HOSPODY NA 
ROZHRÁNÍ“ v neděli 5.12.2010 
 26. prosince – turnaj ve stolním tenise – děti, dospělí, v sále 
HOSPODY NA ROZHRÁNÍ“
 31.prosince – Silvestrovská veselice v sále „HOSPODY NA 
ROZHRÁNÍ“ k tanci a poslechu zahraje skupina Talisman -ST, 
p. Mariana Hausera.

Velká Turná dne 11.11.2010 

 Místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek
 Fotodokumentace Pavel Šípek a Pavel Šafánek 

ADVENT
Výraz pochází z latinského slova adven-
tus, což značí příchod. Mezi věřícími je 
totiž advent chápán jako období očeká-
vání příchodu, respektive vtělení Božího 
syna – Ježíše Krista. Začíná také nový 
liturgický rok. Advent trvá po dobu pěti 
týdnů před slavnostní Narození Páně 
(25.12.). Začíná v pondělí po slavnosti 
Ježíše Krista Krále (letos 21.11.) a konči 
po západu Slunce na Štědrý den. První 
adventní neděle připadá v letošním roce 
na 28.11. 
Historické počátky celebrování adventu 
spadají do doby kolem roku 600, kdy 
papež Řehoř I. Veliký ustanovil čtyři 
adventní neděle. Tuto skutečnost při-
pomíná zvyk zapalovat o každé neděli 
jednu svíci na adventním věnci. Když o 
poslední adventní neděli svítí již všechny 
čtyři svíce, symbolizuje to věřícím, že 
příchod Krista, „světla v temnotách“, je 
blízko. V dřívějších časech se v adventní 
době konaly v kostelích ranní mariánské 
bohoslužby, tzv. roráty (z lat. Rorate 
coeli – Rosu dejte nebesa), při nichž 
byla Panna Maria oslavována jako matka 
Boží. Během adventu oblékají kněží při 
bohoslužbách fialová roucha.
Věřící by se měli v době adventu vě-
novat rozjímání o smyslu Kristova 
příchodu na svět a vyhýbat se hlučné 
společnosti, tanečním zábavám a jiným 
podobným akcím. Do jisté míry advent 
připomíná období půstu. Opak je však 
pravdou. Pro většinu lidí je adventní čas 
spojen s horečnými nákupy dárků a vše-
možnými přípravami na vánoční svátky. 
Pořádají se adventní trhy a z výloh se 
usmívá červeně oděný Santa Claus, který 
přesvědčuje jednotlivce i rodiny o tom, 
že teď je ten pravý čas k návštěvě toho 
kterého obchodu. Pravý smysl adventu 
při tom ustupuje do pozadí ve prospěch 
čiré komerce.

Sv. Barbora 
(4. prosinec)
Barbora pocházela z bohaté kupecké 
rodiny v maloasijské Nikomédii a byla 
vychovávána v helénistickém duchu. 
Aby byla ochráněna před vlivem vzmá-
hajícího se, avšak dosud stále ilegálního 
křesťanství, zavřel ji otec Dioskúros do 
věže, kde měla žít obklopena přepychem. 

Jeden ze sluhů ji však s Kristovým uče-
ním seznámil a Barbora se proti vůli 
otce stala křesťankou. Aby dala své nové 
přesvědčení najevo, nechala ve veži 
prolomit ještě třetí okno na znamení 
Nejsvětější Trojice. Když se to otec do-
zvěděl, nutil Barboru vzdát se křesťanské 
víry, avšak marně. Sám ji proto usmrtil 
mečem. Ihned poté podle legendy vyšel 
z nebe blesk, který Dioskúra na místě 
zabil. Stalo se tak údajně kolem roku 300 
za posledního velkého pronásledování 
křesťanů římským císařem Diocletianem.
Sv. Barbora patřila v minulosti mezi veli-
ce oblíbené světce. Jako svou patronku ji 
vzývali horníci (podle legendy se před ní 
otevřela skála, v níž našla úkryt při útěku 
před přísným otcem) a dělostřelci. Řadila 
se mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků 
a byla uctívána jako ochránkyně proti 
moru. Její sochy proto nalezneme na 
mnoha morových sloupech a je jí zasvě-
cen hlavní chrám v našem nejvýznam-
nějším horním městě Kutné Hoře.
Většinou je zobrazována s věží, v níž 
byla vězněna; v rukách drží kalich s 
hostií (podle jedné z legend jí anděl 
před popravou přinesl svaté přijímání), 
palmovou ratolest (symbol mučednické 
smrti) nebo i meč (nástroj umučení).
Podle lidové tradice by dívky měly v den 
jejího svátku uříznout větvičku třešně 
nebo višně a dát ji do vody, aby na Štěd-
rý den vykvetla.

Sv. Mikuláš 
(6. prosinec)
Patří mezi nejpopulárnější světce římsko 
i řeckokatolické, potažmo pravoslavné 
církve. Žil na přelomu 3. a 4. století 
v maloasijské Myře, kde dlouhá léta 
působil jako biskup. Snažil se do kaž-
dodenního života obyvatel města uvádět 
křesťanské zásady. Zachránil před po-
pravou mnoho odsouzených, dohlížel 
na spravedlivý chod soudů a zasazoval 
se o dobré zacházení s cizinci. Svatost 
jeho života dotváří četné legendy z nich 
nejvýznamnější je ta, podle níž podaro-
val třemi měšci nebo hroudami zlata tři 
dcery zchudlého měšťana, který je chtěl 
poslat do nevěstince, aby si vydělaly na 
věno. Známá je i legenda o vzkříšení tří 
dětí, které zabil hostinský a nechal jejich 
těla naložit do sudů.
Sv. Mikuláš je uctíván jako jeden z hlav-

ních patronů Ruska, za svého ochránce 
ho považují soudci, advokáti, námořníci, 
hostinští a řada dalších profesí. V Praze 
jsou mu zasvěceny významné chrámy 
na Malé Straně a Starém Městě, na jihu 
Čech pak katedrála v Českých Budějovi-
cích, pročež je sv. Mikuláš také patronem 
celé českobudějovické diecéze.
Zobrazován je vždy jako biskup v pon-
tifikálním oděvu, tj. s mitrou a berlou,
a často drží v ruce knihu, na níž jsou 
položeny tři koule nebo jablka, odkazu-
jící na pověst o záchraně tří dívek před 
nevěstincem.
Německá zkomolenina Mikulášova 
jména (Nikolaus→Klaus/Claus) dala 
vzniknout postavě Santa Clause, který 
je populárním vánočním symbolem ze-
jména v USA, Kanadě a Velké Británii 
a nezadržitelně vytlačuje i naše domácí 
tradice.

Sv. Jan Evangelista 
(27. prosinec)
Jan, jeden z dvanácti Ježíšových apo-
štolů, byl synem rybáře Zebedea, jeho 
matka se podle ústní tradice jmenovala 
Salome a byla příbuznou Ježíše. Jano-
vým bratrem byl apoštol Jakub, zvaný 
Starší. Pro svou prudkou povahu si oba 
bratři vysloužili přezdívku „synové hro-
mu“. Jan, podobně jako jeho bratr, se 
živil rybolovem. Nějakou dobu naslou-
chal učení Jana Křtitele a pak se připojil 
k Ježíšovi, který ho prý měl ze všech 
učedníků nejradši. Nejspíše proto se Jan 
účastnil většiny významných událostí 
Ježíšova pozemského působení. Byl pří-
tomen již jeho křtu, dále pak proměnění 
Krista na vysoké hoře, poslední večeře 
a Ježíšových modliteb v Gethsemanech 
před jeho zatčením. Byl přítomen i 
ukřižování; Kristus ho krátce před smrtí 
pověřil, aby pečoval o jeho matku Marii. 
Jako první uviděl Jan prázdný hrob, z 
nějž Ježíš vyšel jako vzkříšený. Podle 
legend byl jediným z Kristových apoš-
tolů, který nezemřel mučednickou smrtí; 
zemřel údajně kolem roku 100 v Efesu 
(Turecko) sešlostí věkem.
Janovo jméno nese čtvrté z novozákon-
ních evangelií, autorství Zjevení Janova 
(Apokalypsy je však sporné.
V ikonografii je zobrazován s knihou
jako autor evangelia (většinou ve spo-
lečnosti ostatních evangelistů Matouše, 

Z KALENDÁRIA NAŠICH PŘEDKŮ



36

 

Svazek obcí Blatenska - listopad 2010

Marka a Lukáše) a jeho specifickým atributem je orel, který se
často objevuje i samostatně, kdy reprezentuje Janovu osobu.
Svátek Jana Evangelisty je spojen s žehnáním vína, což odkazu-
je na legendu, podle které sám požehnal pohár vína, kterým měl 
být otráven, ten ihned pukl a vylil se.

Sv. Silvester (31. prosinec)
Jako římský biskup je pokládán za 33. papeže katolické církve. 
Jeho pontifikát trval od roku 314 do roku 335. Předcházel mu
důležitý milánský edikt (313), kterým císař Constantinus I. Veli-
ký umožnil v celé říši vyznávání křesťanství. Do doby Silveste-
rova úřadování spadá také první všeobecný koncil křesťanů v 
Nikaji roku 325, kde bylo potvrzeno učení o Nejsvětější Trojici 
shrnuté do společného vyznání víry (creda), které mělo být zá-
vazné po celém křesťanském světě (řec. „kat holon kosmon“, 
odtud katolický). 

Se Silvesterovým pontifikátem souvisí jeden důležitý doku-
ment, ačkoli Silvester sám jej ve svých rukách nikdy nedržel. 
Jde o tzv. Konstantinovu donaci, listinu, kterou měl císař Con-
stantinus I. Veliký jako dík Bohu za uzdravení z malomocenství 
odevzdat papeži vládu nad městem Římem i jeho nejbližším 
okolím, přiznat mu nadřazené postavení mezi všemi církevními 
hierarchy a vlastně ho tak na Západě postavit na úroveň císaře. 
Listina však byla padělkem, který vznikl nejspíše v době pon-
tifikátu papeže Štěpána II. (752–757), který ji nejspíše použil
jako precedens, na jehož základě mu franský král Pipin III. 
Krátký odevzdal území ve střední Itálii dobytá na Langobar-
dech, jež posloužila jako základ papežského státu (Patrimonium 
Sancti Petri). Teprve v 15. století prokázali Mikuláš Kusánský 
a Lorenzo Valla kritickým rozborem, že jde o padělek, což však 
katolická církev definitivně uznala až o čtyři století později.
 Vladimír Červenka

ŠLECHTICKÉ RODY BLATENSKA, Mgr. Vladimír Červenka
Vážení čtenáři, pokračujeme v seriálu s historickou tematikou, který nabízíme Vaší pozornosti a který je 
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.

BĚŠÍNOVÉ Z BĚŠIN
Mezi šlechtické rody, které na dlouhá 
století pevně spojily své osudy s Blaten-
skem rozhodně patří Běšínové z Běšin. 
Jisté povědomí o nich se udržuje v Běl-
čicích, kterým byli vrchností plných dvě 
stě let a zanechali zde viditelné stopy. 
Jinak ovšem patří mezi rody spíše opo-
míjené, neboť jeho příslušníci se prak-
ticky nevyznačovali větším majetkem 
(někteří dokonce žili se svými rodinami 
ve venkovských chalupách s malým 
hospodářstvím podobně jako obyčejní 
sedláci) a až na čestné výjimky nezastá-
vali významnější funkce ve státní sprá-
vě. Uplatňovali se spíše v regionálních 
úřadech krajských hejtmanů Prácheňska, 
kde se vesměs nacházely jejich statky, a 
jako důstojníci v císařské armádě, povět-
šinou nižší.
Erb rodu tvořil polcený štít, v jehož 
pravé zlaté polovině byla černá medvědí 
tlapa a v levé černé stříbrný buvolí roh. 
Stejná znamení se opakovala v klenotu 
na přílbě s černo – zlatými a černo – stří-
brnými přikrývadly.
Běšínové se psali podle tvrze Běšiny 
nedaleko Klatov, kde se roku 1382 při-
pomíná jejich první známý předek Jeník, 
zvaný Mnich. Zajímavé je, že někteří 
jeho potomci používali ve druhé polovi-
ně 15. a počátkem 16. století pro změnu 
přízvisko Jeptiška.
Již v 15. století se rod rozvětvil. Díky 
torzovitosti pramenů však můžeme 
v této době jen stěží odhalit všechny 
genealogické souvislosti. Nicméně po-
stupně vykrystalizovaly dvě hlavní větve 
– běšinská a bělčická. Zatímco běšinská 
větev, která zůstávala majetkově zakot-

vena na Klatovsku, vymřela krátce po 
roce 1620, bělčická větev se ukázala být 
životaschopnější a rozdělila se do několi-
ka dalších linií, z nichž některé se dožily 
i 20. století.

Běšínové na Bělčicích
Vlastním zakladatelem bělčické větve 
byl Jiřík (v pramenech nazývaný též 
Jiřink), který se po Bělčicích píše poprvé 
roku 1422. Měl přirozeně statky i v rod-
ném kraji; roku 1410 například vystupuje 
jako patron kostela v Hlohové u Staňko-
va. Naposledy je připomínán roku 1429. 
Jiříkovým synem byl nejspíše Milota z 
Běšin, který je v letech 1465 a 1473 do-
ložen jako úředník Zdeňka Konopišťské-
ho ze Šternberka na hradě Zelená Hora 
u Nepomuka. Se svým zaměstnavatelem 
sdílel bezesporu nejen katolické vyznání, 
které bylo příznačné pro celý běšínský 
rod i v následujících obdobích, ale i poli-
tiku opozice proti husitskému králi Jiří-
kovi z Poděbrad. Z dvojího manželství s 
Kateřinou z Chříňova a Ofkou Vrabskou 
z Vrabí měl nejméně čtyři syny – Jana, 
Jiříka, Jindřicha a Zbyňka, kteří drželi 
Bělčice v nedílu, tj. společně. Jindřich 
a Zbyněk pak založili dvě nové větve 
rodu, bělčicko - svinnenskou a uzenicko 
– litickou.
Jan Běšín je pravděpodobně totožný s Ja-
nem starším, který je v letech 1473–1489 
připomínán jako majitel Tchořovic. Roku 
1488 se soudil se svým sousedem Jaro-
slavem ze Svojšína a jeho lidmi o ulou-
pené věci, včetně krav, které „na Lnáře 
vzaty“. Následujícího roku svědčil spolu 
se svým bratrem Jindřichem na Bělčicích 
Zdeňku Lvovi z Rožmitálu při obnově 

privilegií pro Blatnou.
Další z bratří Jiřík, řečený Jeptiška, byl 
dvořanem krále Vladislava II. Jagellon-
skému a roku 1509 již nežil. Panovník 
mu dlužil služné, které se zavázal uhradit 
jeho bratřím.
Třetí ze synů Miloty z Běšin Jindřich, 
zvaný rovněž Jeptiška, patří k nejvý-
znamnějším postavám rodu. Poprvé je 
připomínán snad již roku 1468. O čtyři 
roky později sídlil na Zalužanech u Mi-
rovic a roku 1489 na Bělčicích. V letech 
1496–1506 zastával úřad místosudího 
Království českého, takže často pobýval 
v Praze. Zde se orientoval na podporu 
politiky nejvyššího purkrabí a zároveň 
nejmocnějšího muže na sklonku jagel-
lonského věku Zdeňka Lva z Rožmitálu, 
kterého znal již z dřívějška jako svého 
souseda z Blatné. Bezesporu protekce 
pana Lva zajistila Jindřichovým synům 

Běšínové - Pečeť - Jindřicha Běšína 
z Běšin na Bělčicích z roku 1495, 
kresba V. Červenka
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kariéru. Jiřík, patrně nejstarší z nich, na-
stoupil v úřadu menších desk zemských 
v Praze, Jan získal post mincovního 
úředníka v Kutné Hoře, kde mu byl nad-
řízeným královský mincmistr Jindřich 
Tunkl, švagr Zdeňka Lva. Další z Jin-
dřichových synů Racek působil několik 
let jako purkrabí pána z Rožmitálu na 
jeho hlavním venkovském sídle v Blatné. 
Do rodinné strategie Jindřicha Běšína 
se zapojil i jeho bratr Zbyněk, který se 
dokonce oženil se sestrou Zdeňka Lva 
Johankou. Vztah mezi sourozenci však 
v tomto případě nejspíše nebyl zrovna 
idylický, neboť roku 1501 Johanka svého 
bratra pohnala před komorní soud kvůli 
nevydání nějakých klenotů. 
Úspěchy rodinné politiky Jindřicha Jep-
tišky z Běšin zkalil tragický osud nejstar-
šího Jiříka. Ten, podle starého letopisce 
prý s tichou podporou svého otce, vy-
hlásil podobně jako několik jeho dalších 
urozených kolegů otevřené nepřátelství 
královským městům, která se v závěru 
vlády Jagellonců tvrdě brala za zachová-
ní hospodářských výsad porušovaných 
šlechtou a získání politického vlivu na 
zemských sněmech. Tím stanul mimo 
zákon, byl zatčen a roku 1511 potupně 
popraven nabodnutím na kůl.
V Praze, podobně jako v sídle svého 
protektora pana Lva na Blatné měl 
Jindřich z Běšin jedinečnou možnost 
setkat se s pozdně gotickým uměním, 
zejména architekturou, kterou přenesl i 
do Bělčic. Počátkem druhého desetiletí 
16. věku podnikl přestavbu bělčického 
kostela sv. Petra a Pavla. Nově zaklenut 
byl presbytář i loď, kde vznikla čtyři 
pole mělké sklípkové klenby svedené na 
štíhlý hranolový pilíř uprostřed, podpí-

rající klenbu stejně jako kmen stromu, 
z nějž vybíhají košaté větve. Po skončení 
přestavby nechal Jindřich Běšín kostel 
1. září 1515 konsekrovat olomouckým 
světícím biskupem Martinem z Pohoře, 
který ve stejnou dobu vysvětil v Blatné 
hradní svatyni a nově zbudovanou kapli 
sv. Michaela u místního farního kostela, 
jenž sám procházel přestavbou. Sklípko-
vá klenba jeho lodi se podobá bělčické 
nejen řešením, ale blíží se jí i dobou 
vzniku. Lze mít za to, že obojí je dílem 
jedné stavební huti, a to huti královského 
architekta Benedikta Rieda (Rejta), který 
v tu dobu projektoval pro Zdeňka Lva 
především přestavbu jihozápadního kříd-
la Blatenského hradu (tzv. Rejtův palác).
Památkou na přestavbu a vysvěcení běl-
čického kostela je latinský nápis obnove-
ný na severní stěně kněžiště.
Jindřichu Běšínovi lze zřejmě také přičíst 
výstavbu nové tvrze v Bělčicích. Za-
tímco jeho předkové využívali staršího 
sídla na úpatí Slepičí hory nad rybníkem 
Hrádek při cestě na Újezdec, kde se do-
chovaly prvky terénního opevnění (zdivo 
bylo rozebráno na obnovu městečka po 
požáru roku 1818), nové sídlo (č. p. 57, 
dnes byty a restaurační zařízení) vzniklo 
v příhodnější poloze severně od náměstí. 
Hospodářské zázemí tvořil poplužní dvůr 
a při tvrzi byl rovněž zbudován pivovar, 
připomínaný v pramenech poprvé roku 
1528.
Rovněž rozvoji vlastního sídliště věnoval 
Jindřich Běšín pozornost. Předpokládá 
se, že již roku 1484 vymohl u panovníka 
pro Bělčice jistá privilegia, snad i pový-
šení na městečko. Originál listiny, která 
by to dokládala však není dochován; 
existence výsad je zmiňována pouze 
nepřímo.
Jindřich Běšín byl ženat s Kunhutou z 
Čachrova, se kterou vedle již zmíněných 
Jiříka, Jana a Racka zplodil syny Jindři-
cha, Buriana (staršího), Václava. Z dcer 
známe Kateřinu, která byla provdána 
za Kryštofa Koce z Dobrše na Dobrši, 
s nímž nechala roku 1561 pořídit do 
Dobrše pověstný velký zvon, zdobený 
podobiznami a erby obou manželů.
Ze synů Jindřicha Běšína († po 1519) 
se Racek († po 1556), který byl v letech 
1520–1527 purkrabím na Blatné, patrně 
jako první nechal svými bratry vyplatit 
z rodinného dědictví. Posléze žil se svou 
manželkou Kateřinou Salavovou z Lípy 
na jejím statku v Drahonicích u Vodňan. 
Z jejich manželství nejsou známi žádní 
potomci.
Zbylí čtyři bratři – Jan, Jindřich, Burian 
(starší) a Václav se roku 1528 rozdělili 
o Bělčice tak, že každý dostal čtvrtinu 
tvrze, městečka, vsi Hornosína a nově 
zbudovaného mlýna v Závišíně; poplužní 
dvůr a pivovar v Bělčicích měli užívat 
společně.
Jan Běšín († po 1543) žil jako mincovní 
úředník v Kutné Hoře, kde se také oženil 
s erbovní měšťankou Annou Zlatníkovou 
z Liboslavě († 1547), s níž měl kromě 
dvou dcer syny Buriana (mladšího), 
Simeona a Chrysostoma. Ti se po smrti 
otce postupně vzdali svých dědických 
nároků vůči Bělčicům. Na Blatensko se 

pak načas vrátil Burian mladší, který se 
svou manželkou Dorotou Žďárskou z 
Chrástu získal roku 1552 poplužní dvůr v 
Tisově s příslušenstvím. Roku 1568 však 
již seděl na Svinné u Radnic, kde založil 
samostatnou větev rodu, která neměla k 
Blatensku žádné vazby a vymřela již ve 
třetí generaci kolem roku 1635.
O Jindřichovi, dalším ze synů Jindřicha 
Jeptišky, nacházíme v pramenech mini-
mum informací, zato jeho bratr Burian, 
zvaný starší, byl poměrně aktivní v ro-
dinných majetkových záležitostech. Díky 
němu byly všechny díly Bělčic spojeny 
znovu pod jednoho pána, když roku 1537 
koupil podíly Jana a Jindřicha a o dva 
roky později je spolu se svým postoupil 
nejmladšímu z bratří Václavovi. Sám 
pak získal roku 1544 svobodnou usedlost 
„Sedlákovskou“v Polánce u Kasejovic, 
kterou však již roku 1546 prodal Václa-
vovi Zmrzlíkovi ze Svojšína na Lnářích.
Václav Běšín, nyní jediný vlastník Běl-
čic se do jejich dějin významně zapsal 
tím, že jim roku 1549 vymohl na králi 
Ferdinandovi I. obnovení statusu městeč-
ka a roku 1556 právo užívat pečeť, znak 
a pořádat dva výroční trhy. Figury bě-
šínského erbu však v novém znaku měs-
tečka uplatnění nenašly; objevily se zde 
zkřížené klíče a meč, atributy sv. Petra a 
Pavla, patronů místního farního kostela.
Václav Běšín se výhodně oženil s bo-
hatou vdovou Žofií Koupskou z Břízy,
čímž se dostal do spoluvlastnictví statků 
Koupě, Hostišovic a Záluží (zaniklá ves 
u Bělčic). Vyšvihl se tak na místo čtvr-
tého nejbohatšího šlechtice Blatenska. 
Roku 1557 byl jeho majetek, zahrnující 
bezpochyby i statky manželky, odha-
dován na 4 622 kop míšeňských grošů. 
Velikostí majetku ho předstihli pouze 
Václav Zmrzlík ze Svojšína na Lnářích 
a manželé Zdeněk ze Šternberka a Ka-
teřina Řepická ze Sudoměře na Blatné, 
všichni příslušníci vyšší šlechty, z rytířů 
pak Petr Oselský z Dlouhé Vsi na Osel-
cích.
Smrt zastihla Václava Běšína 11. února 
1570. Byl pochován v bělčickém kostele 
po boku své manželky Žofie, která ho
předešla o necelé tři roky (26. listopa-
du 1567). Do dnešních časů se ve zdi 
presbytáře dochovaly jejich renesanční 
heraldické náhrobníky slušné řemeslné 
úrovně.
Po Václavu Běšínovi zůstal jediný syn 
Jindřich, který byl v době otcovy smrti 
ještě nezletilý. Plnoletosti dosáhl zřejmě 
roku 1572, kdy nejen převzal Bělčice 
po otci a Záluží z dědictví po matce, ale 
také se oženil, aby včas zajistil svému 
rodu pokračování. Za manželku si vybral 
Elišku Kyšperskou z Vřesovic, jejich 
manželství však zůstalo nenaplněno.
Zajímavou, byť bohužel nedochovanou 
památkou na Jindřicha Běšína byla he-
raldická galerie, vymalovaná na stěnách 
bělčického kostela, reprezentující Jin-
dřichovy předky. Existenci soubor erbů 
s popiskami zaznamenal koncem 17. 
století pečlivý sběratel genealogického a 
heraldického materiálu, bosý augustinián 
Vincenc od sv. Viléma. K zániku galerie 
došlo zřejmě v souvislosti s bílením kos-

Běšínové - Náhrobník Václava 
v Bělčickém kostele, foto V. Červenka
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tela roku 1711.
Roku 1594 učinil Jindřich Běšín na 
Bělčicích poslední pořízení, kterým pro 
absenci vlastního potomstva odkázal svůj 
majetek ve čtyřech dílech příbuzným z 
rodu Běšínů a Volfovi Novohradskému z 
Kolovrat na Lnářích. Manželce Elišce z 
Vřesovic měla připadnout pustá tvrz Zá-
luží a dva mlýny. Zajímavým je v citova-
né závěti ustanovení, že v Bělčicích musí 
být vždy jen katolický farář. Katolická 
konfesijní orientace byla příznačná pro 
celý běšínský rod. 
Jindřich Běšín zemřel roku 1597; man-
želka Eliška jej následovala o rok pozdě-
ji a byla pochována v bělčickém kostele 
pod heraldickým náhrobníkem, který se 
dochoval v podlaze kněžiště vlevo od 
hlavního oltáře. Záluží, zdědené po man-
želu, odkázala svému bratru Jakubovi 
Kypšerskému z Vřesovic, který ho roku 
1608 prodal zpátky k Bělčicům.
Vymřelou hlavní bělčickou větev bě-
šínského rodu vystřídala ve vlastnictví 
Bělčic větev litická. Tu založil bratr 
Jindřicha Jeptišky z Běšin Zbyněk 
(1500–1523) se svou manželkou Johan-
kou z Rožmitálu. Z jeho dvou synů byl 
Jan předkem později hojně rozvětvené 
linie na Uzenicích, Svučicích, Ostrově 
a Strážovicích, zatímco pokračovatelem 
větve litické, zvané podle Litic u Plzně, 
se stal Vladislav. V souvislosti s Bělčice-
mi nás bude zajímat jeho syn Smil, který 
se na základě závěti Jindřicha Běšína stal 
roku 1597 dědicem jedné čtvrtiny statku. 
K té posléze připojil i ostatní díly vyjma 
Hornosína, jenž byl roku 1602 prodán ke 
Lnářům. Roku 1608 pak ještě přikoupil 
zpět Záluží. O patronát nad bělčickým 
kostelem se ovšem i nadále dělil s 
Volfem Novohradským z Kolovrat na 
Lnářích. Duchovní správa v Bělčicích, 
ač katolická, však zřejmě neměla příliš 
dobrou úroveň. Roku 1603 musel Smil 
Běšín podat církevním úřadům stížnost 
na bělčického faráře Simeona Vojtěcha 
Galleritu, který byl podle něj i farníků 
opilec, nenapravitelný čtverák, zanedbá-
val bohoslužby a příliš vážně nebral ani 
dodržování celibátu. Svou nespokojenost 
dal knězi najevo osobním napomenutím i 
druhý patron pán z Kolovrat.
Za stavovského povstání zachoval Smi 
Běšín z Běšin věrnost katolické habsbur-
ské straně. Nepochybně i proto se jeho 
statky staly roku 1620 místem pobytu 
stavovského vojska, které zde dokonce 
osobně navštívil i „zimní král“ Friedrich 
Falcký.
Díky prokatolické orientaci zůstaly sice 
Bělčice v majetku rodu, přesto však 
přistoupil Smil Běšín záhy po Bílé hoře 
k jejich prodeji. Důvodem snad byl hos-
podářský úpadek v důsledku válečných 
událostí. 21. října 1623 uzavřel smlou-
vu s Jaroslavem Volfem ze Šternberka 
na Lnářích o prodeji bělčické tvrze s 
pivovarem, poplužním dvorem, dílem 
městečka a vsí Závišínem. O měsíc a půl 
později pak prodala svůj díl městečka 
pánu ze Šternberka i Smilova manželka 
Žofie Černínová z Chudenic. Dvousetletá
vláda Běšínů na Bělčicích, která byly 
pro městečko bezpochyby přínosem, 

tak skončila. Smil Běšín však bydle se 
svou rodinou v městečku nadále, a to 
v tzv. Zdeňkovském domě, k němuž 
patřila chalupa, zvaná Nedbalovská, jež 
si rodina ponechala, stejně jako několik 
poddaných, kteří měli zřejmě bývalé 
bělčické vrchnosti zajišťovat určitý ži-
votní standard. Kromě toho měla rodina 
ještě dům na Novém Městě pražském. 
Roku 1632 odkázal Smil, zvaný nejstarší 
Běšín z Běšin vše svým synům Zbyňku 
Humprechtovi a Adamu Protivovi. Zdeň-
kovský dům v Bělčicích s Nedbalovskou 
chalupou převzal Zbyněk Humprecht, 
který obojí převedl na svou manželku 
Voršilu Markétu Dlouhoveskou z Dlouhé 
Vsi a ta pak roku 1646 vše prodala Max-
miliáně Veronice Švihovské ze Švihova a 
Rýzmberka, vdově po Jaroslavu Volfovi 
ze Šternberka. Rokem 1646 tak definitiv-
ně končí přítomnost Běšínů v Bělčicích.
Z potomků Smila nejstaršího Běšína zů-
staly na Blatensku pouze dcery Kateřina 
a Alžběta. Kateřina († 1664) byla poprvé 
provdána za Kryštofa Chanovského z 
Dlouhé Vsi na Rabí, Chanovicích, Svéra-
dicích a Újezdci (* 1561, † 1628), který 
jí doživotně odkázal Svéradice a podruhé 
za Jana Jiřího Benedu z Nečtin. Alžběta 
se stala první manželkou Alexandra Vác-
lava Záborského z Brloha na Slatině.

Běšínové na Uzenicích, 
Svučicích, Ostrově 
a Strážovicích
Více jak dvě a půl století byla na Blaten-
sku majetkově zakotvena uzenická větev 
rodu Běšínů. Její předek Jan (syn Zbyňka 
Běšína a Johanky z Rožmitálu, strýc 
Smila nejstaršího Běšína na Bělčicích) 
koupil tvrz, poplužní dvůr a ves Uzenice 
(dnes Uzeničky) s podíly ve Svučicích a 
Ostrově, vsí Výšicemi a patronátem nad 
kostelem v Černívsku roku 1537 od Ada-
ma Lva z Rožmitálu a Blatné. Žil ještě 
roku 1589, tou dobou však již rodinné 
jmění spravovali jeho synové Zdeněk 
a Friedrich z manželství s Magdalenou 
Zárubovou z Hustířan (někde uvádě-
na Magdalena z Kestřan). Dcery Jana 
Běšína na Uzenicích byly provdány za 
šlechtice usedlé na Blatensku. Kateřina 
se stala manželkou Jiříka Čabuzské-
ho z Prostého a roku 1603 spravovala 
místo něj Lnářský Málkov. Ludmila se 
provdala za Jana Řesanského z Kadova, 
který až do sklonku 16. století seděl na 
Bezděkově.
Janovi synové Zdeněk a Friedrich 
spravovali otcovský majetek zpočátku 
společně, tzv. v nedílu a roku 1572 od 
něj odprodali Výšice. Zdeněk přitom 
bydlel v Uzenicích a Friedrich, který byl 
roku 1570 poručníkem svého bělčického 
příbuzného Jindřicha Běšína, se psal po 
Ostrově. Roku 1579 si majetek rozdělili 
tak, že Uzenice s patronátem v Černív-
sku zůstaly Zdeňkovi a Friedrich přibral 
k Ostrovu Svučice, kam se posléze pře-
stěhoval. Není vyloučeno, že zde posta-
vil tvrz, ta je však poprvé v pramenech 
uváděna až roku 1635.
Zdeněk Běšín hospodařil na Uzenicích 
ještě roku 1594 a jak se zdá, byl to on, 

kdo statek zhodnotil založením mlýna, 
pily, olejnice, krčmy a kovárny v souladu 
s moderními trendy režijního podnikání 
šlechty. Roku 1602 již Zdeněk nežil a 
Uzenice spravovala jako poručnice vdo-
va Eliška Čabuzská z Prostého, která teh-
dy prodala Hornosín z odkazu Jindřicha 
Běšína z Běšin na Bělčicích († 1597). 
Roku 1615 byl již pánem na Uzenicích 
Zdeňkův syn Zbyněk Jiří, který však 
statek roku 1617 prodal ke Drahenicům. 
Potomstvo Friedricha Běšína na Svu-
čicích se hojně rozrodilo. Z jeho sedmi 
synů, které zplodil s Dorotou Dlouho-
veskou z Dlouhé Vsi, měli tři, jmenovitě 
Vladislav, Jiřík a Václav Oldřich další 
potomstvo. Nás budou v souvislosti s 
Blatenskem zajímat potomci prvního a 
třetího. Z Friedrichových dcer stojí za 
zmínku Eva, která se provdala za Jana 
Janovského z Janovic, který je připo-
mínán v letech 1618–1629 jako majitel 
Závišína a stal se zakladatelem větve 
Janovských na Bezděkově, Oselcích a 
Starém Smolivci.
Vladislav Běšín byl někdy před rokem 
1612 zabit u Tisova Janem Vitanovským 
z Vlčkovic a Janem Lipovským z Lipovi-
ce. S manželkou Nabkou Rozvadovskou 
z Nešova však stihl zplodit několik synů, 
z nichž Jan Václav († 1680), císařský 
rytmistr, koupil roku 1635 po smrti 
svého bezdětného strýce Jana Jindřicha 
Běšína Svučice a Ostrov, s první man-

Běšínové - Náhrobník Žofie
Foto V. Červenka
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želkou Johankou Kalenicovou z Kalenic vyženil Kožlí a roku 
1650 koupil Strážovice. V letech 1640–1642 a 1648–1650 byl 
hejtmanem Prácheňského kraje. Podruhé se oženil roku 1649 
s Kateřinou Alžbětou Kocovou z Dobrše. Z obou manželství 
zanechal kromě dcer syny Jana Vladislava, Jana Adama, Jana 
Václava a Jana Jindřicha. 
Jan Adam měl statky mimo Blatensko. Jan Vladislav obdržel 
ještě za života otce Kožlí, která však roku 1666 prodal své se-
stře Anně Alžbětě a jejímu manželovi Janu Petru Maxmiliánovi 
Rozhovskému z Krucemburka a odstěhoval se na Klatovsko, 
kam se přiženil.
Jan Václav († 1713) zdědil Svučice a Ostrov a podobně jako 
jeho stejnojmenný otec byl v letech 1696–1699 hejtmanem 
Prácheňska. Za manželku měl Helenu Kateřinu Dobřenskou z 
Dobřenic, která po jeho smrti několik let hospodařila na rodin-
ném majetku jménem nezletilých synů, než roku 1720 prodala 
Svučice a Ostrov k Drahenicům.
Jan Jindřich, nejmladší ze synů Jana Václava († 1680) převzal 
Strážovice, kde zřejmě právě on postavil slohově nevýrazný 
patrový zámeček. Roku 1715 byl generálním vizitačním komi-
sařem na Chrudimsku a v letech 1725–1732 hejtmanem Prá-
cheňského kraje, stejně jako jeho otec i bratr. 
Po smrti Jana Jindřicha zdědil Strážovice jeho syn Jan Adam († 
1742), důstojník císařské armády, jehož sestra Josefa Antonie 
byla od roku 1713 provdána za Jana Josefa Enise z Atteru a 
Iveaghe na Čekanicích.

Syn Jana Adama Jan Filip Antonín († 1780) byl jedním z mála 
příslušníků rodu, který se domohl významnějšího postavení. V 
letech 1764–1780 byl podkomořím Království českého a roku 
1768 jej královna Marie Terezie jako vůbec prvního Běšína 
povýšila do panského stavu.  
Po smrti Jana Filipa Antonína držel Strážovice jeho syn Jan Voj-
těch (* 1752 † 1814), který však statek roku 1798 prodal baronu 
Leopoldu Prokopovi von Obitetzki – Rabenhaupt, jenž byl od 
roku 1779 ženat se sestrou Jana Vojtěcha Marií Walburgou. Její 
další sestra, Marie Anna Barbora, byla zase od roku 1791 pro-
vdána za Filipa Benitia Jana hraběte Sweerts – Sporcka, spolu-
dědice velkostatku Lnáře.
Zajímavé osudy mělo potomstvo Václava Oldřicha, třetího ze 
synů Friedricha Běšína. Václav Oldřich žil prakticky na úrovni 
sedláka v poddanské usedlosti v Řesanicích. Šlechtický původ 
však dal najevo sňatkem s dcerou místního pána Annou Alžbě-
tou Strojetickou ze Strojetic a službou v císařské armádě, kde 
měl hodnost rytmistra. Z jeho potomstva zmíníme dceru Annu 
Kateřinu, provdanou za Jindřicha Viléma Vitanovského z Vlč-
kovic na Oselcích a Kotouni († 1696) a syna Vendelína, jinak 
Vydunu, který bydlel s manželkou Ernestinou Tucherovou ze 
Šoberova v Dubně u Příbrami. Oba se spolu s několika potomky 
stali oběťmi morové epidemie roku 1680. Naštěstí přežil syn 
Jindřich Vendelín, který zajistil této větvi rodu další pokračová-
ní. Její příslušníci ovšem neměli s Blatenskem již nic společné-
ho. Text, foto a kresba Mgr. Vladimír Červenka

Více se dozvíte na adrese: www.heraldika-patriot.cz 

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná a Základní umělecká 
škola Blatná

vyhlašují v rámci VIII. ročníku Příroda Blatenska
soutěž mladých fotografů

„Když neživé ožívá“
Kategorie (jednotlivci): 
 Žáci 3. – 5. tř. základních škol
 Žáci 6. – 7. tř. základních škol
 Žáci 8. – 9. tř. základních škol
 Studenti SŠ, SOŠ a SOU
Téma:
* Kamenná tajemství
* Kameny čarují
* Za oblázky bez procházky 
* Kameníci a jejich dílo 
* Kameny v zahradní architektuře
* Kameny zkrášlují
* Drahé kameny kolem nás
* Valící se kameny
* Permoníci a jiné nadpřirozené bytosti z říše nerostů
   
 Fotografie max. formát 18 x 24 cm, každý soutěžící 
může předložit do soutěže max. 5 fotografií.
 Fotografie do soutěže odevzdejte nejpozději v pondělí 
31.3.2011 do 14,00 hodin. Soutěžní fotografie zasílejte
(odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná, tř. J.P.Koubka 4, 
Blatná, nebo v kanceláři SOB, Na Tržišti 727, Blatná.
 Fotografie označte: jméno, příjmení, škola, třída a věk
Vyhlášení výsledků a předání cen za vybrané fotografie
proběhne začátkem června 2011. 
Většina fotografií se stane součástí
stejnojmenné výstavy, kterou 
připravujeme společně s Městským 
muzeem Blatná, na měsíce květen až 
červen 2011. 

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná a Základní umělecká 
škola Blatná

vyhlašují v rámci VIII. ročníku Příroda Blatenska
výtvarnou soutěž

„Když neživé ožívá“
Kategorie (kolektivy /nebo jednotlivci): 
 Mateřské školy
 Žáci 1. – 2. tř. základních škol
 Žáci 3. – 5. tř. základních škol
 Žáci 6. – 7. tř. základních škol
 Žáci 8. – 9. tř. základních škol
 Studenti SŠ, SOŠ a SOU
Téma:
* Kamenná tajemství
* Kameny čarují
* Za oblázky bez procházky 
* Kameníci a jejich dílo 
* Kameny v zahradní architektuře
* Kameny zkrášlují
* Drahé kameny kolem nás
* Valící se kameny
* Permoníci a jiné nadpřirozené bytosti z říše nerostů
 Výtvarné práce lze vyhotovit libovolnou technikou a v 
libovolném formátu.
 Výtvarné práce do soutěže odevzdejte nejpozději v pon-
dělí 31.3.2011 do 14,00 hodin. Soutěžní výtvarná díla zašlete 
(odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná, tř. J.P.Koubka 4, Blat-
ná, nebo v kanceláři SOB, Na Tržišti 727, Blatná.
 Výtvarná díla označte: jméno, příjmení, škola, třída a věk
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen za vybraná díla 
proběhne začátkem června 2011. 
Většina výtvarných prací se stane součástí stejnojmenné 
výstavy, kterou připravujeme společně s Městským muzeem 
Blatná, na měsíce květen až červen 2011. Této skutečnosti 
přizpůsobte případný výběr a použití materiálů.

 Vladimíra Tomanová      Josef Hospergr            Martin Škanta
   Předsedkyně SOB              starosta města Blatná       ředitel ZUŠ Blatná

„Blatná 12.10.2010“
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CESTY KE ZDRAVÍ
Naslouchejme svému tělu. V těchto moderních dobách jsme 
vystaveni negativním vlivům. Mezi nejzávažnější patří stres z 
uspěchaného životního rytmu a nevyvážených mezilidských 
vztahů, málo pohybu na čerstvém vzduchu v náručí přírody, 
malá míra celozrnných potravin, luštěnin, zeleniny a ovoce 
mírného klimatu ve stravě, přemíra potravin z rafinovaných
cukrů, bílé mouky, tuků, masa, salámů, konzerv a polotovarů. 
Naše moudré tělo nám vysílá signály, že něco není v pořádku, 
ve formě drobných bolestí, poruch funkce orgánů. Tyto signály 
často přehlížíme. Právě v této fázi lze předejít závažným one-
mocněním v budoucnu. 
U někoho stačí vhodně změnit jídelníček, u jiného vyladit 
mezilidské vztahy, opustit sledování napínavých TV pořadů, 
relaxovat pomocí rekreačního sportu, praktikovat jógu, tai-chi, 
qigong, reiki, pravidelné meditace, modlitby k Bohu, žít podle 
zásad ajurvédy nebo tradiční čínské medicíny. Optimální je 
spojit několik zmíněných věcí dohromady podle individuality 
daného člověka. Existuje mnoho dalších alternativních cest. 
Jednou z nich jsou bioinformační přípravky.
Již několik let se zajímám o problematiku souvislosti zdraví a 
životního stylu. Jedna z efektivních metod pomoci klientům s 
počínajícími zdravotními problémy jsou přírodní bioinformační 
přípravky. Jde o vysoce účinné regenerační přípravky účinku-
jící na základě principů tradiční čínské medicíny. Přípravky 
posilují tok životní energie (nazývané čchi, chi, či, ki, qi) ener-
getickými drahami těla (meridiány). Bioinformační přípravky 
jsou vyrobené z koncentrované směsi bylinných výtažků. Mají 
schopnost detoxikace, regenerace orgánů a harmonizace orga-
nizmu. Přípravky vždy působí současně na více energetických 
drah organizmu a s nimi spjaté tělesné orgány. Harmonizací 
těla podporují i dobrý psychický pocit. Nyní je to dva roky, co 
jsem práci s bioinformačními přípravky rozšířila o certifikát na
elektroakupunkturní přístroj Supertonic. Měření přístrojem Su-
pertronic vychází z metody nazývané elektroakupunktura podle 
Dr. Volla (EAV), které prostřednictvím elektrické vodivosti 
kůže v přesně definovaných akupunkturních bodech na rukou
určí momentální energetický stav orgánové akupunkturní dráhy, 
případně konkrétního orgánu nebo jeho tkáně. Laicky řečeno, 
zjišťuje, jakým způsobem autonomní centra v mozku a páteřní 
míše řídí činnost jednotlivých orgánů a jejich tkání. Supertronic 
také umožňuje přímé testování vhodnosti bioinformačních pří-
pravků pro konkrétního člověka podle jeho momentální potřeby. 
Metoda měření je určena k odhalování funkčních problémů, 
jde o diagnostiku energetickou. Vhodně doplňuje lékařskou 
diagnostiku, při níž se zjišťují organické poruchy a anatomické 
změny. V případě závažnějšího stavu klienta nasazení bioinfor-
mačních přípravků vhodně doplňuje klasickou léčbu, urychluje 
uzdravení a rekonvalescenci.
V poslední době velmi dobrých výsledků dosahuji při řešení 
ekzémů, oslabení imunity, zlepšení chronických onemocnění. 
Zlepšení stavu vyžaduje trpělivost klienta, trvá nějakou dobu. 
Jedno z pravidel alternativní medicíny je: jak dlouho nemoc 
vzniká, přibližně tak dlouho trvá, než odezní. Dále regenerace je 
rychlejší u mladých lidí, pomalejší u starších.
Velkým problémem dnešní doby je překyselení organizmu 

a zanedbávání detoxikace našeho těla. Zde často začíná příčina 
obtíží. Například neplodnost u žen, problémy s klouby, kožní 
problémy. I na tyto problémy jsou vhodné bioinformačních 
přípravky. Odkyselením, vyčištěním organizmu od toxických 
látek, přebytku volných radikálů, plísní se často tělo nastartuje k 
rychlejší obnově do přirozeně zdravého stavu.
Snažme se vyhýbat stresu, důvěřovat vyšší síle, která nás lásky-
plně vede životem tak, aby se naplnil náš duchovní vývoj, naše 
poslání, poznejme své místo a důležitost na světě, mějme rádi 
sami sebe i druhé. Vylaďme mezilidské vztahy, více se na sebe 
usmívejme, tolerujme rozdíly mezi lidmi, které činí život pest-
rým. Prosviťme svá srdce láskou, porozuměním a odpuštěním. 
Naše tělo se nám za to odvděčí. Naslouchejme svému moudré-
mu tělu. Jana Drobníková

MASÁŽE POHODA Jana Drobníková
sídliště Nad Lomnicí 1102, Blatná

• 

klasické masáže, baňkování, Reiki terapie
• bioinformační přípravky Diochi, Energy
• měření EAV, přír. doplňky Klas, FInclub 
• dárkové poukázky na masáže i měření

http://www.masaze-reiki-blatna.wz.cz 

Mobil 732 957 008, tel.: 383 423 654
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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

RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH
Broušení, drátkování, voskování,

pastování, lakování, olejování

ČIŠTĚNÍ
Koberců, sedacích souprav, interiérů aut

Maňaska Petr (obchod Rozmarýna)
Krátká 1174

388 01 Blatná
Mobil 776 270 415

POKRÝVAČSTVÍ PAVEL MUCHA

 Kompletní 
rekonstrukce střech
 Klempířské a 
pokrývačské práce
 Tesařské konstrukce
 Certifikovaná
montážní firmy Velux
 Půdní vestavby 
 Zateplování fasád

Tel.: 383 492 041
Mob.: 604 288 401

Újezdec 18, Bělčice, 387 43

e-mail:pokryvacstvipetra@seznam.cz

www.pokryvacstvipetra.eu

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
Ladislav Diviš, Blatná

Nosnost 8 – 20 tun

+420 607 584 505
Divis.Ladislav@seznam.cz

ŽÁDOSTI O INZERCI
blatensko@blatensko.cz

 1 strana A4  2.760,- Kč
 1/2 strany A4 1.380,- Kč
 1/4 strany A4    690,- Kč
 1/8 strany A4    345,- Kč  
 řádková       70,- Kč
 vzpomínka        zdarma
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KALENDÁRIUM ANEB KAM ZA ZÁBAVOU (změna programu vyhrazena)
 1.11. – 23.12.
Lnáře – Tvrz – výstava „Lnáře včera a dnes“
 30.11. – 1.12. 
Blatná – Vánoční výstava na Městské úřadě Blatná - pořádá MC 
Kapřík
 1.12. – 24.12. 
Pastýři nespěte! Lidové řemeslo Blatná - prodejna „U Sv. Kate-
řiny“ nám. Míru 209, Blatná, tradiční staročeský vánoční prodej
 27.11.  
od 15.00 hod. Výstavka nových odrůd jádrovin, Bělčická radni-
ce, Výstavka obrázků Michaely Píchové; od 15.00 hod. Vánoční 
trhy před radnicí v Bělčicích; v 17.30 hod. rozsvícení vánočního 
stromku v Bělčicích. Pořádá Spolek seniorů Bělčicka „Junák“.
 28.11. 
Blatná - první adventní trh ul. J.A.Komenského. Kapela z vršku, 
občerstvení, ukázka kovářského řemesla, vánoční ozdoby atd.; 
10,00 hod. rozsvícení první adventní svíčky. Pořádají Duhové 
ještěrky Blatná.
Bělčice - 9.00 – 12.00 výstava na radnici v Bělčicích. Pořádá 
Spolek seniorů Bělčicka „Junák“.
Hajany - od 17,00 hodin - rozsvícení vánočního stromu
Radomyšl – 14,00 až 16,30 služby „Andělské pošty“ na radnici
Radomyšl - od 14,00 „Vánoční trhy“ na radnici
 1.12.
Blatná, 15,00 - tělocvična ZŠ Holečkova – pohádka „O statečné 
princezně“ – MC Kpařík
Blatná, MC Kapřík - Čertovské řádění - více na adrese:
www.mckaprik.estranky.cz
 3.12 
Blatná - Čerti do škol - pro školy, školky a jiné Pořádají Duhové 
ještěrky Blatná.
Radomyšl od 19,00 – radnice – „Umíte balit dárky?“
 4.12. 
Čerti v Kadově 
od 13.30  Mikulášská besídka v Bělčické sokolovně. Pořádá 
Spolek seniorů Bělčicka „Junák“.
Bezdědovice - Mikulášský turnaj ve stolním tenise  - dvojhra
Buzice - Mikulášská nadílka
Kadov - Adventní výstavy ve tvrzi v Kadově 
Lnáře – v době 9,00 až 13,00 hod. 4. tradiční „Svatobarborský“ 
adventní trh před tvrzí Lnáře
Tchořovice - Mikulášská nadílka
ZO ČSOP Blatná - za přírodou Dunajské delty (Rumunsko) a 
maďarské Hortobagy pusty. Sál SOŠ Blatná od 16:00 hod.
Radomyšl – od 14,30 Mikulášské posezení na radnici
 5.12. 
Blatná - Čerti u stromku na tř. J.P.Koubka. Pořádají Duhové 
ještěrky Blatná.
Blatná – Peklo na zámku 10,00 – 16,00 hod., Skupina historic-
kého šermu Markýz ze Strakonic
Hajany - od 14,00 hodin - Mikulášská nadílka 
Lnáře - Mikulášská nadílka, pořádá Sokol Lnáře, na Zámku od 
16:30
Lnáře - „Adventní koncerty“ v restauraci Na Panské od 18.00 
hodin.                   
Radomyšl - Čerti a Mikuláš
 6.12. 
Domov pro seniory Blatná - Mikulášská nadílka
Blatná, MC Kapřík – Mikuláš - více na adrese:
www.mckaprik.estranky.cz
 8.12. 
Blatná, MC Kapřík - Vánoční ozdoby - více na www.mckaprik.
estranky.cz
 7.12. – 8.12.
Blatná – 8,00 až 16,00, vzdělávací akce „Právo obecních samo-
správ v praxi“, sál SOŠ Blatná, pořádá SOB Blatná
 9.12.
19,00 hod Sokolovna Blatná - Divadlo Ungelt „Šest tanečních 
hodin v šesti týdnech“

 11.12. 
Radomyšl - Mikulášské posezení pro dospělé
 11.12. – 12.12.
Kadov - Adventní výstavy ve tvrzi v Kadově
 10.12. 
Vrbno – Večery u krbu v Pohostinství ve Vrbně - Historie piva 
ve Strakonicích s ochutnávkou
 12.12. 
Lnáře – „Adventní koncerty“ v restauraci Na Panské od 18.00 
hodin.
 13.12. 
Blatná, MC Kapřík – Perníčky - více na adrese:
www.mckaprik.estranky.cz
 15.12.
Blatná, MC Kapřík - Vánoční kapřík, vyhlášení výsledků foto 
soutěže - více na www.mckaprik.estranky.cz
 15.12. - 18.12. 
Lnáře - Vánoční výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ Lnáře ve vesti-
bulu základní školy
 14.12.
19,00 hod. - Zámek Blatná - Vánoční koncert
 16.12. - 19.12.
Sedlice - Český svaz žen pořádá výstavu prací sedlických dětí 
a žen „VESELÉ  VÁNOCE“ v Zasedací místnosti MěÚ Sedlice.
 18.12. - 20.12.
Nahošín – Živý betlém
 19.12. 
Lnáře – „Adventní koncerty“ v restauraci Na Panské od 18.00 
hodin.
Blatná - druhý adventní trh na ul. J.A.Komenského. Pořádají 
Duhové ještěrky Blatná.
Radomyšl – 19,30 – před radnicí „Průvod potemnělou Rado-
myšlí“
 20.12.
Blatná, MC Kapřík - Těšíme se na Ježíška - více na adrese:
www.mckaprik.estranky.cz
 22.12. 
Blatná, MC Kapřík - Vánoční besídka – účast hlaste do pondělí 
20.12. - více na www.mckaprik.estranky.cz
 24.12.     
22,00  Štědrovečerní bohoslužba v Bělčicích
21,30 Vrbno - Koledy s punčem u vánočního stromu na návsi 
 25. – 26.12.
Buzice – „Vánoční turnaji v pinčesu“
 26.12.     
Vánoční taneční zábava, pořádají rybáři z Bělčic v sokolovně.
Bezdědovice - Vánoční turnaj ve stolním tenise –  čtyřhra
Blatná - pořádají „Duhové Ještěrky“- živý betlém, u kostela
Velká Turná - Turnaj ve stolním tenise v sále Hospody na roz-
hrání v obci. Pořádají SDH a obec Velká Turná.   
 29.12.  
18,00 - Vrbno, Mistr kytary Štěpán Rak – vzpomínkový večer 
na ČLOVĚKA doktora Mahela
 30.12. 
Škvořetice - 4. ročník turnaje ve stolním tenisu
 31.12. 
Hajany - od 20,00 hodin - Silvestr v Hajanské hospodě 
Kadov - Silvestrovský „pinčes“ s večerním posezením  
Vrbno - Tradiční Silvestr                     
Velká Turná - Silvestrovská veselice  v sále Hospody na Roz-
hrání  v obci. Pořádá provozovatel Hospody na Rozhrání. 
 1.1. 2011 
Kadov Novoroční pochod od viklanu v Kadově
Sedlice - Novoroční sešlost – přivítání nového roku se slavnost-
ním ohňostrojem před radnicí.
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Jaké značky a odrůdy mohou obdržet značku Svatomartin-
ské víno 2010?
Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se 
o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých několik týdnů, 
ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. Vinaři 
doporučují, aby se mladá vína vypila do Velikonoc, do kdy si 
uchovávají svou příjemnou svěžest.
Značka „Svatomartinské“ 
byla registrována v roce 
1995 a od roku 2005 je 
jejím vlastníkem Vinařský 
fond. Ten v letošním roce 
již pošesté společně s 
Národním vinařským cen-
trem organizuje propagaci 
těchto vín pod jednotným 
logem. Značku „Svato-
martinské“ mohou využít 
všichni vinaři registrovaní 
v České republice, kteří 
splní všechna náročná 
kritéria. O vínech, která se 
mohou honosit značkou Svatomartinské 2010, letos rozhodo-
valo šest nezávislých degustačních komisí. Komise složené z 
vinařských odborníků, sommeliérů a uznávaných degustátorů 
posuzovaly vína 21.10. a 27.10.2010 v Národním vinařském 
centru, o.p.s. ve Valticích.
Svatomartinské víno
Letos se o možnost používat značku Svatomartinské přihlásilo 
98 vinařských firem, které dodaly k senzorickému ohodnocení
rekordních 310 vzorků vín. Na základě posouzení nezávislých 

komisí může přijít letos na trh 238 Svatomartinských vín od 90 
vinařských firem o celkovém objemu až 1 750 000 lahví.
Mezi odrůdami je nejvíce zastoupena Müller Thurgau se 
74 vzorky, následuje Svatovavřinecké s 62 vzorky, Modrý 
Portugal s 51 vzorky, dále letošní odrůdová novinka Muškát 
moravský s 21 vzorky, Veltlínské červené rané s 18 a cuvée s 
12 vzorky.
Spotřebitelé tedy na trhu od 11. listopadu, kdy se Svatomartin-
ská vína slavnostně otevřela, najdou 117 bílých, 64 červených a 
57 růžových Svatomartinských vín.
Neklamným poznávacím znamením Svatomartinských vín je 
kromě loga Martina na koni na etiketě také jednotná záklopka 
na hrdle láhve. Výrobci záklopek mají povoleno vydat jednot-
livým výrobcům Svatomartinských vín pouze tolik záklopek, 
kolik odpovídá množství vyrobeného Svatomartinského vína. 
Vinařský fond jako vlastní značky Svatomartinské víno tak má 
přehled, kdo, kolik a jakých Svatomartinských vín uvádí na trh.
Historie Svatomartinského vína
Svátek svatého Martina bývá s napětím očekáván nejen kvůli 
pranostice o bílém koni. 11. listopadu se totiž otevírají první 
láhve vína pocházejícího z podzimní sklizně. A pokud se mladé 
svatomartinské víno vyvede, znamená to, že bude kvalitní celý 
ročník.
Tradice svatomartinského vína se po staletí vyvíjela zcela 
svébytným způsobem, vycházejícím z koloritu českých zemí, 
především Moravy. Tady mladé víno získalo svůj název podle 
pravidelného otvírání a prvního ochutnávání v den sv. Martina, 
tedy symbolicky 11.11. Jméno svatomartinské, spojené s vítá-
ním nového vína se začalo užívat již na dvoře císaře Josefa II. 
Tehdy končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba. 
V tu dobu byla již některá vína ve sklepě „vyčištěna“, a proto 
bylo zvykem ochutnat novou úrodu. Svatomartinské tak bylo 
vždy spjato s časem bohatého hodování a bujarého veselí. Od-
tud pochází dnes již tradiční spojení – svatomartinská husa se 
svatomartinským vínem. Toto období připadalo na dobu, kdy 
sklizeň již byla v bezpečí pod střechou a za dveřmi čekal klid-
ný Advent spojený s předvánočním půstem.
Příjemný zvyk dobrého jídla a pití přetrval do dnešní doby. 
Lidé v době vrcholícího podzimu rádi využijí příchodu mladé-
ho vína jako příležitosti pro pobavení a setkání s přáteli. Tra-
dice svatomartinského vína je v České republice živá dodnes a 
zvolna se dostává také na Slovensko. Zásluhu má nejen vynika-
jící práce vinařů, ale také propagace značky SVATOMARTIN-
SKÉ, která garantuje vysokou kvalitu mladých moravských a 
českých vín.  (red)
Zdroj: Národní vinařské centrum o.p.s. a svatomartinskevino.cz

11. listopadu přesně v 11 hodin a 11 minut byly otevřeny první lahve vína nového ročníku – 
Svatomartinského. Letos na milovníky vína čeká v obchodech, restauracích a vinotékách po celé zemi 
rekordních až 1 750 000 lahví bílého, růžového a červeného Svatomartinského vína.

 8.1.2011 
Vrbno – Večery u krbu v Hospodě ve Vrbně 
 8.1. – 9.1.2011
Blatná – Zimní výstava výletků holubů, králíků, drůbeže a 
exotického ptactva, ZO ČSCH
 15.1.2011
Bělčice, Sokolovna -Hasičský ples
 18.1.2011
Blatná - Starý palác zámek, 19,00 hod SLAVNÍ MUŽI 
ALMY  MAHLER
 20.1.2011
Blatná, Sokolovna - 19,00 hod. travesti skupina SCREA-
MENS v šapitó
 22.1.2011
Blatná – ZO ČSCH Blatná od 07,00 do 09,00 hodin - Bur-
za 
Čečelovice – Hasičský ples – hraje kapela „Pozor,vizita“ 
Lnáře - Myslivecký ples v Kulturním domě Lnáře, hraje 
„Keramička“
Radomyšl - Myslivecký ples 
 24.1. - 28.1.2011
Blatná - Dny otevřených dveří ve Středním odborném 
učilišti Blatná
 3.2.2011
Blatná - (od 8 do 16)  Den otevřených dveří ve Střední 
odborné škole Blatná 
 5.2.2011 
Radomyšl - Hasičský ples
Kadov - Dětský maškarní ples  
Bezdědovice - Vestcup - turnaj ve stolním tenise – dvojhra 
Bělčice - Sokolský ples

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA 
časopisu Blatensko SOBě 

JE 11. LEDNA 2011.

Své náměty, příspěvky, připomín-
ky a žádosti o inzerci zasílejte na 

e-mail: listy@blatensko.cz

1 750 000 lahví bílého, růžového a červeného Svatomartinského vína na našich pultech!
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MISS REGION REGINA 2011
Ve čtvrtek 18.11.2010 se v Brně konal již 14. ročník soutěže Miss Region Regina. Blatensko reprezentovala 
slečna Kateřina Abrahámová, studentka SOŠ Blatná. V prestižní soutěži, která je součástí veletrhu cestovního 
ruchu Region Tour Brno 2011, získala Kateřina Abrahámová bronzovou medaili. Za skvělé představení 
mikroregionu Blatenska děkujeme nejen jí, ale celému týmu, který se na přípravě podílel.  

Stolní kalendáře SOBu na rok 2011 
Již od 12.11.2010 jsou v prodeji stolní kalendáře 
SOBu na rok 2011. A to přímo v kanceláři SOBu, 
Na Tržišti 727, Blatná (2. patro), v prodejně 
Papírnictví a hračky, Alena Tomášková, J. P. Koubka 
98, Blatná, nebo v „íčku“ tj. Infocentrum CK Ciao, 
J. P. Koubka 4, Blatná, nebo v Městské knihovně 
Blatná, nám. Míru 212, Blatná.   

 Pondělí 6. prosince – sokolovna 19,00 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého „CHVILKOVÁ  SLABOST“
- současná anglická hra na téma tak důvěrně známé /
manželství/, ve kterém vzniká nespočet komických situací 
s překvapivým rozuzlením. I zdánlivě ukončená kapitola 
může mít přece jen pokračování, ani prohraný boj nemusí být 
zdaleka ztracen…
Hrají: Hana Maciuchová, Radoslav Brzobohatý, Kateřina 
Velebová Předprodej vstupenek na odd. kultury
 Úterý 14. prosince – zámek Blatná 19,00 hodin
VÁNOČNÍ  KONCERT
Adéla Váňová Mičková – soprán
Václav Cikánek – tenor
Jan Štěpán – housle 
Veronika Husinecká – klavír  
Na programu jsou vánoční skladby J. S. Bacha , G. F. Hände-
la, W. A. Mozarta, aj.
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky KPH na sezonu 
2010/11
 Středa 15. prosince –  sál ZUŠ 10,00 hod. – pro školy
Čtvrtek 16. prosince – sál ZUŠ 17,00 hod. –  pro veřejnost 
VÁNOČNÍ  KONCERT  žáků ZUŠ

  KULTURNÍ POZVÁNKY

Výzva k povinné výměně řidičských průkazů
Městský úřad Blatná, odbor dopravy, upozorňuje, že řidičské průkazy 
vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou si jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2010 dle § 134 odst. 2 písm. a zákona 
č. 361/2000 Sb. 
K výměně by se mělo dostavit zhruba 400 řidičů z obvodu MěÚ Blat-
ná.  Včasnou výměnou řidičského průkazu se vyvarujete nepříjemnos-
tem (např. dlouhé fronty). Mohlo by dojít k takovému zpoždění, že 
někteří opozdilci mohou zůstat v lednu 2011 bez platného řidičského 
průkazu a tj. přestupek.
Povinné výměně řidičských průkazů podléhají i řidičské průkazy vy-
dané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, tyto řidičské průkazy jsou si 
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
K žádosti přiložte:
1x fotografie (předepsaného dokladového formátu 3,5 x 4,5 cm), plat-
ný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Veronika Janečková, referentka odboru dopravy


