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Slovo na úvod

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku 
Anička Bláhová
Zhodnocení sezony 2014 
a plány na sezonu 2015 
pohledem otce, manažera 
a dopravce v jedné osobě

Začnu nejdříve s představami 
a cíli, se kterými jsme do sezony 
2014 šli. Po dohodě s Aničkou 
jsme sezonu pojali jako rodeovou. 
Znamenalo to tedy preferovat 
rodeové závody seriálu John Deer 
Prorodeo tour 2014 s klisnou Almou, 
a to před závody drezurními, konkrétně 
zúčastnit se 10 kol tohoto seriálu a pokusit se 
získat alespoň 1 přezku (= tuto dostávají šampioni 
ČR v jednotlivých disciplínách) a být co nejvýše v celkovém umístění juniorů. Samozřejmě 
také sbírat zkušenosti v kategorii open (senioři). Kvůli náročnému časovému programu 
byla tedy pro tuto sezonu 2014 drezura víceméně opomenuta.

S valachem Hvozdíkem byl cíl složit zkoušky ZVVJ (tzn. získat licenci na starty 
v oficiálních závodech) a podle času se některých závodů zúčastnit.

Mladou kobylku Silver Honey Magic jsme chtěli během měsíců července a srpna 
obsednout a na podzim se zúčastnit soustředění s Kay Wienrichem. 

To byly plány a cíle na sezonu 2014 a jak to všechno dopadlo? Jak už Anička v Sobáčku 
napsala „BOMBA“. 
Pro laiky vysvětlení disicplín:
Team Pening – třídění dobytka, 3. členný team – Anna Bláhová, Lucie Pešicová, Šárka 
Janečková
Trailer Loading – nakládaní dobytka, 2. členný team – Anna Bláhová, Lucie Pešicová
Cattle Pening – zahnání telete do ohrádky -  jednotlivec
Ranch Sorting – sortování dobytka, 2. členný team – Anna Bláhová, Monika Týglová
Barrel race – rychlostní disciplína okolo barelů -  jednotlivec

1. Kolo 3. - 4. 5. 2014 Dnešice ........................ 1. místo Team Pening junior
2. Kolo 17. - 18. 5. 2014 České Budějovice ..... 1. Místo Trailer Loading junior
      1. Místo Team Pening junior
      2. Místo Trailer Loading open
3. Kolo 7. - 8. 6. 2014 Nemšová Slovensko ..... neúčast
4. Kolo 28. - 29. 6.2014 Hošťka ....................... 1. Místo Trailer Loading junior
      2. Místo Team Pening junior
      2. Místo Barrel race junior
5. Kolo 12. - 13.7. 2014 Dnešice ..................... 3. Místo Ranch Sorting open
6. Kolo 26. - 27.7. 2014 Pardubice .................. 1. Místo Team Pening junior
      2. Místo Team Pening junior

Vážení a milí čtenáři 
SOBáčku

Byl jsem osloven, abych napsal úvodní slovo do 
našeho časopisu. Čím začít? Zřejmě slovem STAROSTA. 
Hřejivý pocit, když vás někdo takto osloví. V jeden 
a tentýž okamžik vám probleskne hlavou vše, co tato 
úřední osoba na malé obci vlastně znamená a co by měla 
představovat v jedné osobě. Samozřejmě, je to nejvyšší 
představitel obce. Dále rovněž ekonom, psycholog, 
manažer, měl by umět naslouchat, nenechat se otrávit 
hloupostmi, zvládat stres, umět motivovat, reagovat 
na vzniklé situace a řešit je, mít plány do budoucnosti 
a umět vytvářet podmínky pro jejich realizaci. Každý 
jde poprvé do funkce s velkým odhodláním, ale také 
s vnitřními obavami, zda tuto náročnou funkci zvládne. 
Dneska však je mnohem více byrokracie a administrativy. 
Práce starosty na malé obci, bez aparátu, opravdu není 
v dnešní době jednoduchá. Zásadní je podpora a důvěra 
v zastupitelstvu obce. Důležitá je i nálada ve společnosti. 
Jedna ze základních věcí je opora a pochopení v rodině, 
protože toho času na domov moc nezbývá. To je realita. 
Jsem moc rád, že bývalá paní starostka mi pomáhá ve 
spoustě věcí. Za to jí moc děkuji. Žádný učený z nebe 
nespadl a školu pro starosty doposud nikdo nepostavil. 

Myslím, že každý nový starosta má úplně stejné 
pocity. Nic nezkazím tím, když připomenu dialog dvou 
budoucích lékařů z jedné dobře známé české komedie, 
kde se spolu dohadují o barevně podtržených článcích 
ve skriptech a pro kterého zkoušejícího je určená ta 
která barva podle jména a co daný zkoušející vyžaduje. 
A mladší odpovídá: „No, ale tady je podtržený úplně 
všechno!?“ Starší medik odpoví: „No vidíš, jak rychle se 
učíš.“ Zbytek určitě znáte. 

Dost o starostech. Pojďme se věnovat příjemnějším 
věcem. Oslavy jsou už sice za námi, ale připomeňme si, 
jak to vlastně všechno vzniklo. MDŽ a 8. březen. Všem 
dobře známé datum a zkratka. Mezinárodní den žen. 
Proč se slaví MDŽ? Ačkoli se mezinárodní den žen sla-
ví každý rok 8. března, základní myšlenka tohoto svátku 
není dnes už tolik známá. Pro některé muže je 8. bře-
zen dnem, kdy koupí květinu či čokoládu své přítelkyni, 
manželce či kolegyni, nebo jim alespoň popřejí, pokud 
vůbec. Proč však v tento den obdarovávají své drahé 
polovičky, už dnes ví jen málokterý z nich a nevědí to 
dokonce ani samy ženy. Nejčastěji bývá tento den spo-
jován s československým socialistickým režimem, čemuž 
bezpochyby přispěly okázalé slavnosti 8. března na po-
čest žen, typické především rudými karafiáty, oslavami 
na pracovišti a verši představitelek Svazu žen. Právě kvůli 
spojení s bývalým režimem přestali v současné době ně-
kteří tento den slavit, neboť se podle nich jedná pouze 
o uměle vytvořený komunistický svátek. Skutečnost je 
ale jiná. Počátky tohoto významného dne sahají hlouběji 
do historie, mnohem dále než vůbec komunistické hnu-
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Vzdělávání na Blatensku 2014 – 2015
Projekt vzdělávání v květnu 2015 končí. Získal finanční podporu 

z EU (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje 
do venkovských oblastí). Závěrečné vyúčtování se žádostí o proplacení 
musí být regionálnímu odboru SZIF v Českých Budějovicích předloženo 
v červnu 2015.

 ¾ Nezapomnělo se ani na tradice o Velikonocích, které jsme si již 
tradičně připomněly včetně malé dílny v sále Hajanské hospody 
v polovině března. Událo se po uzávěrce.

 ¾ Školení pro účetní malých obcí se koná poslední úterý v březnu, 
začátek v 8,00 hodin v sále SOŠ Blatná. Tři týdny před vlastním 
seminářem byla kapacita sálu zaplněna. Lektorka – Ing. Kučerová.

 ¾ Pro zastupitele členských obcí SOB bude pokračovat „Právo 
obecních samospráv“ se bude konat v úterý 5. května v zasedací 
místnosti MěÚ Blatná od 14,15 hod. - lektor JUDr. Průša.

 ¾ K ochraně dřevin, povolování kácení, ošetřování vzrostlých 
stromů uvnitř obcí je připravena vzdělávací akce na úterý 12. 
května od 8,00 hodin v budově bývalé školy v Kadově. Různí 
lektoři.

 ¾ Celodenní akce na téma „Projektový management“ byla 
původně plánována na únor 2015, ale z důvodů doposud 
nevyjasněných otázek financování z EU se přesouvá na druhou 
polovinu května 2015. Různí lektoři.

Radka Vokrojová

Co se v SOBu peče

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pokračování ze str. 1
tí vešlo u nás ve známost. Podnětem 
pro vznik MDŽ byla stávka amerických 
švadlen počátkem 20. století, během 
které daly ženy najevo svou celkovou 
nespokojenost s postavením v práci 
i ve společnosti. Návrh na zavedení 
Mezinárodního dne žen předložila 
v roce 1910 Němka Clara Zetkinová 
na Mezinárodní konferenci socialis-
tických organizací v Kodani. Určení 
přesného data tohoto svátku vychá-

zelo z pozdější revoluce žen v Petrohradě v roce 1917. V roce 1975 
OSN oficiálně uznala MDŽ jako svátek ve všech zemích a poukazuje na 
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. 

Jakmile u nás došlo k Sametové revoluci a velkým změnám ve 
společnosti, Mezinárodní den žen se přestal slavit. Což byla velká 
škoda. Ovšem změna nastala v roce 2004, když prezident podepsal 
novelu zákona o státních svátcích a MDŽ se opět objevilo v kalendářích. 
Mezinárodní den oslavuje ženy, které se zasadily o získání volebního 
práva žen, a ženy, které v průběhu světových válek usilovaly o mír. 
Mezinárodní den žen tedy neoslavuje ženství, ale vyšší principy. Každá 
žena si zaslouží být v tento den hýčkána a milována. Vlastně nejen 
v tento den.

 Dalším svátkem, který nás čeká, jsou Velikonoce. Svátek jara. 
Je zajímavé sledovat, jak je vnímán význam Velikonoc v dnešní 
společnosti. Ačkoliv mnoho lidí si je vědomo křesťanských kořenů 
tohoto svátku, ve skutečnosti Velikonoce znamenají dnes jediné: 
pár dní volna a dodržování tradic, které s křesťanstvím mají pramálo 
společného. Podle tradice ze 14. století, manželé a milenci šlehají 
své manželky a milenky velikonoční pomlázkou. Ten, kdo nevstal 
časně ráno a nevyšlehal dámu, byl politý vodou. Všichni muži si svou 
pomlázku musí uplést sami a vyrazit na Velikonoční pondělí časně 
zrána na koledu. Každé děvče by mělo na konec pomlázky přivázat 
barevnou stuhu. Zelená - znamená sympatie a oblibu, modrá - naděje 
na něco víc, červená - láska, náklonnost, žlutá - odmítnutí. Vyšlehané 
děvče bude příští rok zdravé a stále mladé. Dalším zvykem je barvení 
vajíček. Tuto tradici zavedli pravděpodobně v Egyptě. Nejstarší kraslice 
je stará 2300 let. Velikonoční vajíčka musí být plná, barevná a darují 
se za odříkanou koledu. Vyfoukané kraslice mohou být použité pouze 
jako dekorace. Typické barvy jsou žlutá, zelená, červená a hnědá. 

Závěrem bych chtěl všem ženám poslat k  MDŽ imaginární kytici 
a polibek, o velikonočních svátcích si dobře uschovejte nějaký polštář 
pod sukni, aby vás tolik nebolela pomlázka. Starostkám a starostům, 
pokračujícím i nově zvoleným, hodně pracovních úspěchů, pevné 
nervy a dobré lidi okolo sebe.

Jiří Bláha,
Starosta obce Bezdědovice a

Člen Rady SOB

Dva měsíce od minulého vydání utekly 
jako voda. A tak je opět čas přinést Vám 
pár informací o tom, co se u SOBu 
„upeklo a upeče“.

O projektu „Vzdělávání na Blatensku 
2014 - 2015“, který získal podporu 
ze strany SZIF Vás informujeme 

pravidelně. Poslední akce se konají 
v průběhu května. Více najdete na jiném 

místě SOBáčka. 
V polovině ledna se konal v Brně mezinárodní 

veletrh cestovního ruchu. V rámci doprovodných programů probíhala 
soutěž Miss Region Regina 2015. Blatensko reprezentovala Lucie 
Šišková, studentka SOŠ Blatná. Podrobnější informace naleznete na 
jiném místě SOBáčka.

Jednání valné hromady se konalo první týden březnu, původně 
plánový termín byl posunut o týden. Proběhly volby do vedení SOB (po 
dvouletém volebním období – viz stanovy SOB). Došlo k rozšíření počtu 

členů Rady SOB ze sedmi členů na devět, do vedení SOBu byli zvoleni:
• Bláha Jiří, starosta Obce Bezdědovice
• Koželuh Tomáš, starosta Obce Myštice
• Malečková Kateřina, Bc., starostka Města Blatná
• Mašková Stanislava, starostka Obce Lnáře
• Peterka Luboš, Ing., starosta Městyse Radomyšl
• Plechatý Jiří, starosta Obce Třebohostice
• Rod Jiří, Ing., starosta Města Sedlice
• Tomanová Vladimíra, starostka Obce Kadov
• Vohryzková Dana, starostka Obce Hajany

Na pozici kontrolora byl zvolen Pavel Vejšický, starosta Města Bělčice.

Na jednání valné hromady bezprostředně navazovalo jednání nově 
zvolené Rady SOB, byly zvoleny představitelky:

o Dana Vohryzková, předsedkyně SOB
o Bc. Kateřina Malečková, 1. místopředsedkyně
o Vladimíra Tomanová, 2. místopředsedkyně 

SOB společně s Městem Blatná a Základní uměleckou školou Blatná 
vyhlásil již 12. ročník soutěží v rámci projektu „Příroda Blatenska“, letos 
s podtitulem: Zvířátka, jak bydlíte v přírodě. Probíhá opět výtvarná 
soutěž (účastnit se mohou žáci od mateřských škol až po středoškoláky) 
a fotografická soutěž (žáci od 3. ročníků ZŠ až „dospěláci“). Vyhodnocení 
soutěžních prací proběhne 1. dubna v sále ZUŠ Blatná.

Stejnojmenná výstava pak bude zahájena v pátek 24. dubna 
v prostorách Městského muzea Blatná. O finanční podporu projektu 
SOB žádal u Jihočeského kraje a současně z grantů Lesů ČR.

V průběhu jara se všechny obce dozvědí, jak uspěly v žádosti 
o finanční podporu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 
2015 (POV 2015). Již nyní se připravují výběrová řízení na dodavatele. 
Podobně i SOB podal žádost o finanční podporu z POV 2015 a to ve výši 
997 tisíc Kč.

Nenašli jste v SOBáčku příspěvek o Vaší akci? Tak nám o ní napište 
a pošlete i s fotografiemi na e-mailovou adresu: blatensko@blatensko.
cz nebo listy@blatensko.cz . Uděláte radost sami sobě, čtenářům i SOBě 
(tedy Svazku obcí Blatenska). 

Radka Vokrojová
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Sekera Jiří, Kurz Jan: Rybníky na Blatensku, 1. díl - Severní 
Lnářsko; vydal Jan Kurz, 2014

Sekera Jiří: Böhm, růže, Blatná; vydalo Město Blatná, 2014

Červenka Vladimír: Šlechtické rody na Blatensku, 1. až 3. část; 
vydal Svazek obcí Blatenska, 2011 až 2013

Simandl Jiří: Milovanému kraji (kniha veršů, věnovaná zejména 
Blatensku, ilustrace od žáků škol z blatenského regionu); vydal 
Svazek obcí Blatenska, 2013

David Jaroslav: Krajem řeky Lomnice; Studio JR České 
Budějovice, 2013

Knihy v regionuTradiční stolní kalendář SOBu na rok 
2016

Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska připravuje-
me tradiční stolní kalendář. Prosíme zástupce obcí, organizátorů kultur-
ních, sportovních, společenských a dalších akcí, aby nám poskytli pod-
klady pro nový kalendář na rok 2016. Prosíme o poskytnutí podkladů 
a jejich zaslání na E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz nebo poš-
tou Na Tržišti 727, 388 01 Blatná nebo osobně. Své podklady, prosím, za-
sílejte co nejdříve – nejpozději do 31. května 2015. Nezapomeňte uvést 
datum a název akce, místo konání popř. pořadatele a další podrobnosti, 
které znáte. Uvítáme, když nám poskytnete ilustrační fotografie ze živo-
ta obcí na Blatensku (uveďte autora popř. název fotografie).

Děkujeme a těšíme na spolupráci.
Bohumila Hoštičková

Radka Vokrojová 

 

Svazek obcí Blatenska 

Město Blatná 

ZUŠ Blatná, CKVB Blatná 
 

Vás zvou na výstavu 
z cyklu Příroda Blatenska 
12. ročník 

 

Zvířátka,  
jak bydlíte v přírodě? 
Městské muzeum Blatná 

Vernisáž v pátek 24. 4. 2015 v 16,30 hod. 
 

 

 

24. dubna – 31. května 2015 

Úterý – neděle; 10:00 – 17:00 hod. 

Obrázky dětí ze ZŠ Záboří
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Miss Region Regina 2015
V pátek 16. ledna 2015 jsme se vrátili z 18. 

ročníku soutěže o královnu regionů České 
republiky, která se tak, jako v minulých letech, 
konala na brněnském výstavišti v pavilonu P 
v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu 
GO a Regiontour 2015. 

Rádi bychom se s vámi podělili nejen o zážitky ze soutěže, ale 
hlavně bychom vás chtěli seznámit s tím, o co v této soutěži vlastně 
jde. Především každá soutěžící představuje svůj region nebo město, ve 
kterém žije. Nás zastupovala studentka SOŠ Blatná, oboru Obchodní 
akademie třídy 3. C, Lucie Šišková, ze třídy Mgr. Jany Podlešákové za 
doprovodu Ing. Hany Augustinové, které s námi všechny disciplíny 
připravily. Lucka soutěžila ve čtyřech disciplínách:

1) Můj region – prezentace byla v zajímavé formě, Lucka si 
připravila vystoupení jako průvodkyně města Blatná. Diváci 
měli možnost nahlédnout do zámeckého parku, na radnici, do 
sokolovny nebo do naší školy.

2) Krajový prvek – tato prezentace byla obzvláště poutavá. Lucka 
představovala naše tradiční krajové hnětynky. V této disciplíně 
byli také zapojeni žáci ZUŠ Blatná, Lucky sestra Karolína Šišková 
a její taneční partner Dalibor Vlach, kteří ji podpořili svým 
tancem. Okouzlili nejen nás, ale především porotu této soutěže, 
která od nich dostala krásnou hnětynku.

3) Volná disciplína – Lucka se se svými spolužačkami vrátila do 
80. let a nacvičily spartakiádu na píseň od Michala Davida – 
Poupata. Tato disciplína velice zaujala porotce a byla nejlépe 
obodována.

4) Krajové jídlo – v letošním roce jsme představili snad 
nejoblíbenější posvícenskou specialitu a to tradiční hnětynky, 
které zaujaly jak porotce, tak i ostatní soutěžící.

Lucka Šišková vyhrála cenu Miss Sympatie. Velkou radost jí udě-
laly i ostatní ceny, jako 
například kosmetické 
přípravky od firmy Fann 
Parfume nebo její hlavní 
výhra poukaz do rybí re-
staurace v Brně na suši. 
Jsme rádi, že naše spo-
lužačka zapůsobila jako 
nejsympatičtější soutěží-
cí a že jsme se opět při-
činili o propagaci našeho 
regionu a naší školy. Pro 
všechny kuchaře i neku-
chaře přikládáme recept 
na naše tradiční hnětyn-
ky. Dobrou chuť! 

Ještě jednou bychom 
chtěli Lucii a celému rea-
lizačnímu týmu třídy 3. C 
poděkovat za úspěšnou 
reprezentaci Blatenska. 
Také děkujeme všem, 
kteří nás podporovali - 
především Svazku obcí 
Blatenska, paní starost-
ce města Blatná Bc. Ka-
teřině Malečkové a uči-
telům naší školy. Je nám 
ctí reprezentovat naši školu a region Blatensko, krásnou oblast jižních 
Čech, kde žijeme.

Eliška Tetauerová
Tereza Kopecká

studentky 3. C , Obchodní akademie SOŠ Blatná

Snítka
Symbole života a míru...

Chceme dohlédnout
až na dno do studánek

dlaněmi a srdcem
láskou zardělým.

Chceme mít
vždy zítřejší svůj chléb,

co s úsměvem máma nakrojí.

Když večer pozvedneme oči
k jasu oblohy,

ať vidíme jen hvězdy,
které zplodil vesmír
pro zpěv básníků...

Ne však ty,
co v sobě nesou smrt!

My nechceme snítku na rakev!

Stanislav Trávníček
syn Bětky Jiřincové z Vrbna

Výkon Lucie Šiškové ocenila i paní starostka
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Společné foto na závěr

Ochutnávka hnětýnek Při volné disciplíně zatančila „Poupata z Blatné“

Při představení krajového prvku Lucii doprovodili naši soutě-
žící Karolína Šišková a její taneční partner Dalibor Vlach

Na veletrhu nesmí chybět Pohádková říše, letos 
s čarodějnicí Fábulou

Blatensko reprezentovala Lucie Šišková, slavnostní zahájení, 
Lucii připadlo č. 10
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se s ní podle plánu zúčastnila kurzu s Kay Weinrichem (dále KW) na Q 
ranči. Zde se předvedli ve výborném světle a byla jim nabídnuta týdenní 
stáž v měsíci červnu přímo u KW na Giessbach Ranch v Německu. Je 
to pro ně obrovská čest, protože KW je trenérem německé juniorské 
reprezentace v Reiningu, což je disciplína, které by se Anička s kobylkou 
chtěla v budoucnu věnovat.

Ve výčtu událostí ještě nemohu opomenout vystoupení s Almou 
a Hvozdíkem při westernovém dnu v Domově Petra Mačkov.

Anička také na základě drezurních tréninků s trenérkou Petrou 
Čejkovou dostala do bezplatného nájmu její klisnu Zoru, která má 
vyježděnou výkonnost T – těžká a bude ji v sezoně 2015 jezdit. 

V sezoně 2014 bylo po závodech soustředění a aktivitách spojených 
s koňmi najeto vozem s přepravníkem bezmála 12 tisíc km.
A teď plány cíle na rok 2015.

Tuto sezonu jsme se rozhodli absolvovat jako drezurní tzn. že se Anička 
se Zorou zúčastní českého drezurního poháru v kategorii Challanger Cup 
a Junior Cup a v kategoii Novic Cup s valachem Hvozdíkem.  První závod 
nás čeká 25. – 26. 4. 2015 v Martinicích u Březnice. Finále pak 19. – 21. 
9. 2015 na farmě Ptýrov (kalendář všech osmi kol na www.cjf.drezura, 
sekce akce). Společně se také pokusí o kvalifikaci na Mistrovství ČR 
mladších juniorů, které se uskuteční 24. -26. 7. 2015 taktéž na Ptýrově.

Dle časových a také finančních možností absolvujeme s Almou 
některé závody Pro Rodea Tour (první závody 1. -3.5. 2015 v Dnešicích 
u Přeštic vice na www.prorodeo.cz. 

Kdyby se naskytla možnost znovu být u shánění a značkování 
dobytka, nebudeme váhat ani chviličku. 

Kobylka Silver Honey Magic se začne během měsíce března 
připravovat na svoji sportovní kariéru zaměřenou na disciplínu Raning 
a také ji čeká seznámení  s telátky. V červnu se tedy zúčastní stáže u KW 
a v termínu 10. - 11.10. 2015  přijede osobně KW na Q ranč. 

Do výčtu událostí, které nás čekají, musíme zmínit měsíc květen 
a červen, kdy očekáváme přírůstek do naší koňské rodinky, a to narození  
hříběte od kobyly Fatry majitelky Petry Beránkové, kterou jsme 
nechali inseminovat hřebcem Dark Diamond, jehož děd Desperado 
reprezentoval na OH v Londýně. Je zde předpoklad výborné drezurní 
linie. Ale příroda je příroda a vše může nakonec skončit jinak. 

Hlavně nás čeká každodenní práce okolo koní a trénink a zase jenom 
trénink. Tímto bych chtěl poděkovat mamince Aničky a mé ženě Radce, 
že je nám v našich aktivitách nápomocná a podporuje nás ve všech 
cílech.

Tak nám do sezony 2015 držte palce, a jestli dostaneme v tisku 
prostor, budeme Vás určitě informovat. 

Nyní by měl přijít na řadu výčet sponzorů Aničky Bláhové. Bohužel 
místo zůstává zatím prázdné. Věřte, že jakýkoli finanční příspěvek by 
nám výrazně pomohl při cestě na vrchol. Jméno Anička Bláhová je do 
budoucna značka úspěchu. www.ranch32.wbs.cz   

Jindřich Bláha

Pokračování ze str. 1

Lidé na Blatensku  
Anička Bláhová

Žijí s námi

7. Kolo 9.-10.8. 2014 Roupov 
.......... 1. Místo Cattle Pening junior

 3. Místo Cattle Pening junior   
 1. místo Team Pening junior

  2. místo Team Pening junior
  1. Místo Trailer Loading junior

     3. Místo Ranch Sorting open
8. Kolo 30.-31.8.2014 Dnešice ........ bez umístění
9. Kolo 13.-14.9.2014 Dnešice ……... 1. Místo Trailer Loading junior
     3. Místo Barrel race junior
10. Kolo 27.-28.9.2014 Dnešice ........ 1. Místo Team Pening junior

Končené výsledky za rok 2014:
1. místo, zisk zlaté přezky a titul šampion ČR v disciplíně Trailer 

Loading – nejrychlejší čas sezony
1. místo, zisk zlaté přezky a titul šampion ČR v disciplíně Team Pening 

– nejrychlejší čas sezony
3. místo v kategorii Cattle Pening
4. místo v kategorii Barel Race.
V celkovém pořadí Junio All Araund champion 3. místo se ziskem 76 

bodů, od vítěze Aničku dělilo 7 bodů. 
V hodnocení Lady Cattle All Around (celkové pořadí ženy) skončila 

Anička na 12. místě z 36 startujících a v hodnocení open (ženy, muži, 
junioři) na 22. místě z 89 startujících.

Mám-li hodnotit sezonu 2014, mohu říci, že Anička s Almou 
(nejmenším koněm v celé soutěži) předčili všechna moje očekávání. 
Chybělo opravdu málo, aby šampion vyhráli.  Já nejlépe vím, co to 
Aničku stálo odříkání, práce a trpělivosti. S Almou se také 2x zúčastnila 
opravdového shánění a značkování dobytka na šumavských pláních a je 
to opravdu adrenalin vidět svoji čtrnácti letou dceru s koněm, který je 
stejně velký jako dobytek, zastavovat a otáčet stohlavé stádo dobytka. 

Hlavně to ale byla také sezona v báječné atmosféře, v báječné 
společnosti fajn lidí, kteří si na cowboy a cowgirl jenom nehrají, ale oni 
jimi jsou.

S drezurním valachem Hvozdíkem Anička v měsíci květnu úspěšně 
absolvovala zkoušky ZZVJ a byla hodnocena jako nejlepší při předvedení 
drezurní úlohy. Pro časovou náročnost sezony se stačili zúčastnit pouze 
závodů v Plané u Českých Budějovic s výsledkem 1. a 2. místo.

Mladou kobylku Silver Honey Magic skutečně v srpnu u Petry 
Beránkové obsedla a byla prvním jezdcem na jejím hřbětě. V měsíci říjnu 



7Svazek obcí Blatenska - březen 2015

Program 2.5.2015: 
13 hod.  Příjezd dobových vojenských vozidel, položení věnců  
14 hod.  Kasejovická válečná léta - dobové představení osvětového divadla OREL Kasejovice   
   v sále Kulturně společenského centra Kasejovice 
15 hod.  Koncert swingového orchestru ZUŠ Prachatice + představení knihy Josefa Chalupného  
   „2. světová válka na Kasejovicku“ na náměstí (v případě nepříznivého počasí - sál U Adamců) 
18 hod.  Káva o šesté - ochutnávka originální válečné kávy - vojenské ležení u Agrochovu 
20 hod.  Taneční zábava - hraje skupina Compact - sál U Adamců    
Občerstvení zajištěno! 

 
 
 

Doprovodný program 2.5. 2015 (8 - 20 hod.) 
Vojenské ležení u Agrochovu, kluby vojenské historie „Muži prezidenta Beneše“,  

představení vojenské techniky, program pro děti...  
Výstava dobových fotografií a dokumentů na náměstí.  

 
 

Program 3.5.2015: 
9.30 hod. Mše svatá za padlé vojíny a občany ve 2. světové válce - kostel sv. Jakuba  

Město Kasejovice pořádá 2.5. - 3.5.2015 
 
 

 

oslavy osvobození 

 

 

Osvětové retro divadlo OREL Kasejovice 
 

si Vás dovoluje pozvat na vystoupení 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v sobotu 2. května 2015 od 14 hod. 
v sále kulturně společenského centra 

Kasejovice 
 

 
 

KLUB PŘÁTEL 
BLATENSKA

zve

květen 2015
(datum bude upřesněno)

Zámecký park ve Lnářích 
historicko - botanická procházka 

s odborným výkladem

29. 5
Noc kostelů

(Dožice, Čížkov)

Drobné sakrální stavb
y

Sv. Josef – Pěstoun 
Páně
Již od roku 1621 je 19. březen dnem 
svátku sv. Josefa a tudíž i dnem oslav 
jmenin mnoha mužů. Jméno Josef ná-

leželo, tedy alespoň u nás, ještě v gene-
raci našich prarodičů k nejrozšířenějším. 

K jeho oblibě v českých zemích přispěla 
i osobnost císaře Josefa II. († 1790), který se 

přes řadu jiných, nepříliš populárních reformních po-
činů, pozitivně zapsal do dějin zrušením nevolnictví roku 1781. Mezi 

venkovským lidem, jehož se tato sociální reforma dotkla nejvíce, kolo-
valy četné pověsti o „dobrém císaři“, který v přestrojení putuje krajem, 
aby se lépe obeznámil s problémy a potřebami svých poddaných.

Náboženská úcta k císařovu svatému jmenovci ovšem nebyla tak do-
cela samozřejmostí, tedy přesněji ve starších dobách. Třebaže byl Josef 
spolu s Marií nejblíže Ježíši, s nímž společně tvořili takzvanou Svatou 
rodinu – vzor ideální křesťanské rodiny – jeho význam v Ježíšově pří-
běhu ustupuje poněkud do pozadí. Je také označován jen jako Pěstoun 
Páně, tedy živitel a vychovatel, nikoli jako Ježíšův otec, kterým je podle 
křesťanského výkladu samotný Bůh. V Bibli se o Josefově životě mnoho 
nedozvíme. Je známo, že byl tesařem v městě Nazaretu a témuž řemeslu 
vyučil i Ježíše, že se na pokyn Boží oženil s Marií, i když již věděl, že je 
těhotná, a že útěkem do Egypta uchránil rodinu před vražděním dětí, 
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Také v následujících stoletích se na Blaten-
sku setkáváme se sakrálními stavbami a umě-
leckými díly zasvěcenými sv. Josefovi, nebo 
tohoto světce představujícími. Zvláštní místo 
měl v Blatné v době, kdy tamějšímu panství 
vládl původem uherský rod Serényiů. Hrabě 
Josef Serényi († 1742) upřednostňoval ze svých 
čtyř křestních jmen (křtěn byl jako Karel Josef 
Ondřej Alexander) právě jméno tohoto světce, 
jehož socha nechybí ani na mariánském slou-
pu stojícím na blatenském náměstí, který na 
objednávku hraběte vytvořil roku 1726 Johann 

Hoffmann. V blatenském děkanském kostele se dodnes nachází oltář 
sv. Josefa (dříve oficiálně zasvěcený Dvanácti sv. apoštolům), v jehož 
blízkosti je do zdi zasazen, jistě ne náhodou, mramorový epitaf hraběte. 
Také na hlavním oltá-
ři Nanebevzetí Panny 
Marie se nachází so-
cha sv. Josefa, která 
zde spolu se sochou 
sv. Alžběty Durynské 
připomíná Josefa Seré-
nyiho a jeho manželku 
Marii Alžbětu, rozenou 
z Waldsteinu, kteří se 
(a zejména roku 1742 
ovdovělá hraběnka) 
zasadili o renovaci kos-
tela, stavbu barokní 
zvonice, nové bohoslu-
žebné vybavení koste-
la a v neposlední řadě 
též o výstavbu pozdně 
barokního architekto-
nického skvostu – kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách, jehož průčelí rov-
něž zdobily sochy sv. Josefa a sv. Alžběty, dnes z bezpečnostních důvodů 
uložené uvnitř kostela. 

Patrocinium sv. Josefa nesou v našem regionu kaple v Čečelovicích 
či Nezdřevě.

V roce 1870 prohlásil papež Pius IX. sv. Josefa ochráncem katolické 
církve a roku 1955 mu Pius XII. zasvětil ještě dělnický svátek 1. května 
(památka sv. Josefa Dělníka). Sv. Josef se tak stal nebeským ochráncem 
všech pracujících. Vedle toho byl a je uctíván především jako patron 
tesařů a dalších řemesel pracujících se dřevem (truhláři, koláři, 
dřevorubci), dále pak i otců a rodin. 

Zobrazován je v prostém, většinou tmavém pracovním oděvu 
s tesařskými nástroji (pila, sekera, hoblík) nebo přímo při práci, často 
ale jen s Ježíškem v náručí, případně též s lilií symbolizující čistotu jeho 
života. S popsanými atributy je vypodobněn kupříkladu na korouhvi 

které nařídil Herodes Veliký, král 
Judeje. V kanonických evange-
liích, to jest v těch, která byla 
zařazena do Písma svatého jako 
hodnověrná svědectví o Ježíšově 
životě a působení, se s Josefem 
setkáváme naposledy, když do-
provázel Marii a dvanáctiletého 
Ježíše do jeruzalémského chrá-
mu, kde pak tohoto našli roz-
mlouvat s učenci poté, co již byli 
dávno na cestě domů a zjistili, že 
Ježíš s nimi není. V apokryfech – 
textech, jež do biblického káno-
nu nebyly zařazeny – se uvádí, 
že se dožil velmi vysokého věku, 
prý přes sto let. Tak či tak, vždy 
je představován jako bohabojný 
muž, který zodpovědně plní své 
povinnosti živitele a ochránce 
rodiny, tedy jako příklad hodný 
následování, což významně při-
spělo k zdůraznění jeho osoby 
v novodobých dějinách církve.

Počátky kultu sv. Josefa na křesťanském západě lze sice izolovaně 
sledovat od 9. století, k většímu rozšíření však dochází až od 15. století, 
a to především zásluhou žebravých řádů. V témže století měl být ulit ke 
cti tohoto světce nejstarší známý blatenský zvon. Údajně nesl letopočet 
1430. Ve skutečnosti jde však nejspíše o mylnou interpretaci staršího 
nápisu na zvonu, když byl během 18. a první poloviny 19. století třikrát 
přelit. Nicméně jméno „Sv. Josef“ nese i dnes jeden ze čtyř blatenských 
zvonů vyrobených roku 1969 zvonařskou dílnou Georga Schillinga ve 
východoněmecké Apoldě roku 1969.

K oficiálnímu uznání úcty ke sv. Josefu v rámci celé církve došlo až 
roku 1621, kdy mu papež Řehoř XV. přidělil vlastní svátek v liturgickém 
kalendáři, a to již zmíněný 19. březen. V průběhu první poloviny 17. 
století pak proniká josefský kult intenzivněji i do českých zemí. Roku 
1654 byl sv. Josef dokonce na žádost Ferdinanda III. prohlášen na 
českém zemském sněmu za spolupatrona Čech a ochránce míru („pro 
compatrono et conservatore pacis“), jenž konečně nastal po nedávno 
skončivší třicetileté válce. Samotný vládnoucí habsburský rod šel v úctě 
ke sv. Josefu příkladem; mnoho členů dynastie neslo jeho jméno. 
Podobně se stal Josef oblíbeným jménem i mezi šlechtou. Kult sv. Josefa 
se pochopitelně dostal i na Blatensko.

Ještě za třicetileté války požádal Albrecht Beneda z Nečtin pražskou 
arcibiskupskou konzistoř o povolení zřídit si z jídelny v přízemí zámku 
v Bratronicích kapli. Tato nesla zasvěcení (patrocinium) sv. Josefa. Když 

asi v letech 1666–1672 vzni-
kal z iniciativy hraběte Aleše 
Ferdinanda Vratislava z Mi-
trovic ve Lnářích nový raně 
barokní zámek, byla v jeho 
jihovýchodním křídle zříze-
na kaple zasvěcená rovněž 
sv. Josefu. Na hlavním oltá-
ři kaple je světec zobrazen 
s Marií i Ježíšem, tedy jako 
Svatá rodina. Kněžiště kaple 
zdobí barokní malby s výje-
vy se života sv. Josefa vrcho-
lící scénou jeho korunovace 
v nebi za přítomnosti Nej-
světější Trojice, což vyjadřu-
je odměnu za zbožný a pří-
kladný život, které se mu 
mělo dostat, a staví ho to na 
roveň Panně Marii, s níž je 
jinak tento výjev mnohem 
častěji spojován. Sv. Josef na korouhvi blatenských tesařů z roku 1804 (foto autor příspěvku)

Sv. Josef-kopie sochy na mariánském sloupu 
v Blatné (foto autor příspěvku)

Znak obce Čečelovic 
se znamením sekery 

symbolizujícím sv. Josefa

Korunovace sv. Josefa v nebi, zámecká kaple ve Lnářích 
(foto K. Brož)

Svatá rodina (Ježíš, Maria, Josef) na hlavním oltáři 
zámecké kaple ve Lnářích (foto K. Brož)
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Historické 
pohlednice 
z Blatenska

Pohlednice z dob dávných i nedáv-
ných mají svůj příběh, svou vypovídající 

hodnotu o tom, co bylo. Skrývají někdy 
i svá tajemství, probouzejí nostalgické vzpo-

mínky. V neposlední řadě chytí za srdce.
Historické pohlednice ze svých sbírek poskytl pan Vladislava Bouše 

z Blatné.

Bude vás zajím

at

Bude vás zajím
at

Okénková pohlednice Čečelovice - odeslaná z Blatné okolo r. 1910

Bezdědovice - obrázková pohlednice z doby Rakouska Uherska

V důstojném prostředí byla zahájena důstojně. Protože mám tu čest 
vystavovat na zmíněné výstavě kolekci svých fotografií z mikrosvěta 
(o mikrosvětě jsem vás informoval v této rubrice v minulých číslech 
Sobáčka), byl jsem na zahájení výstavy pozván. Pro vás jako čtenáře 
Sobáčka je ale důležitější informace o tom, že výstava potrvá až do 
19.července. Velmi doporučuji výstavu v Národním technickém muzeu 
v Prazue na Letné navštívit. Mnohé exponáty přiblíží práci významných 
matematiků, chemiků, fyziků, geologů, biologů, geografů, lékařů, 
techniků a architektů. A zajděte tam třeba s dětmi, které si tam přijdou 
opravdu na své (a nejen na vlastní výstavě, kde se setkají s historickými 
i současnými polytechnickými vědeckými hračkami, ale i při prohlídce 
řady unikátních exponátů z oboru technika- uvidí historická letadla, auta, 
kola, lokomotivu a další a další). Součástí výstavy je také doprovodný 
program, při kterém si děti i dospělí mohou zahrát na vědce a vyzkoušet 
si „vědeckou práci“.

 Omlouvám se, že jsem se v dnešním článku zabýval raději historií 
než nějakou zajímavou částí mikrosvěta. Je dobré si občas historii 
připomínat. A historie české vědy (naštěstí rovněž její přítomnost) patří 
k tomu pozitivnímu, co tady máme.

Doc. RNDr. František Weyda, CSc.
weydafk@seznam.cz

Něco z historie naší 
vědy
Vážení čtenáři Sobáčku. Je tu další 
číslo časopisu a já začínám stejnou 
úvodní větou jako minule: Dnešní 

okénko do naší přírody v rubrice „Pod 
mikroskopem“ je tak trochu zvláštní. Ano, 

nemohu dnes psát o ničem jiném než o jedné 
významné kapitole české vědy. Všechno má svoji 

historii. Ať se jedná o člověka, jeho aktivity, vývoj Země, vesmíru… 
a vy už víte co byste vyjmenovali sami. I věda má svoji historii- a naše, 
česká věda ji má zvláště bohatou. Často slyšíte, že věda je mezinárodní. 
Ano, to také je. Vědec poskytuje výsledky své práce mezinárodní 
vědecké komunitě formou publikací v mezinárodních časopisech nebo 
je přednáší v rámci vědeckých konferencí, kongresů, workshopů- 
a podobně. Ale věda je také lokální. Ve velké části zemí, především těch 
rozvinutějších, si své domácí vědy (a potažmo svých vědců) váží. Jsou 
hrdi na výsledky, kterými jejich domácí věda přispěla do té mezinárodní. 
Zažil jsem to sám především v USA, které jsou pomyslným rájem vědy 
(vědě se tam mimořádně věnují). Ale i naše, česká věda, má svoji historii- 
a píšu o ni dnes proto, že právě letos uplynulo 125 let od založení České 
akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, ze 
které spojením s dříve založenou Královskou společnosti nauk vznikla 
v padesátých letech minulého století Československá akademie věd 
a z ní nakonec dnešní Akademie věd České republiky. Česká akademie 
císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění byla vědecká 
a umělecká instituce, jejímž cílem bylo šíření věd a umění v českém jazyce 
(na rozdíl od dřívější Královské společnosti nauk), vznikla především 
zásluhou mimořádné osobnosti jímž byl podnikatel a mecenáš Josef 
Hlávka (proslul především stavbou vídeňské opery, různých činžovních 
domů, paláců a kostelů.). Ten se stal také jejím prvním prezidentem. 
Architekt Josef Hlávka nejen vznik této akademie inicioval, ale podpořil 
ji tehdy nesmírně výrazným finančním darem 200.000 zlatých. Ba co 
víc, on musel prosadit zřízení České akademie císaře Františka Josefa 
I. pro vědy, slovesnost a umění a dosáhl toho ovlivňováním tehdejších 
politických představitelů monarchie. Jeho zásluhou (přesněji řečeno na 
základě jeho naléhání) také císař Františka Josef I. podepsal zakládací 
listinu a dokonce českou verzí svého jména. Josef Hlávka je jednou 
z nejvýraznějších osobností české historie a zasluhoval by si samostatné 
povídání. Něco o něm vím, vždyť část mého rodu po mamince pochází 
ze západočeských Přeštic, kde se Hlávka 
narodil a žil také část života na zámku 
v blízkých Lužanech (který patří dnes 
Akademii věd České republiky). 

 Akademie věd České republiky 
má slavnou, i když pohnutou historii. 
A historii je potřeba si občas (řekl bych 
raději často) připomínat. Na historii 
naší Akademie můžeme být právem 
hrdi. A přesně to prezentuje výstava 
k 125 letům výročí založení Akademie 
v Národním technickém muzeu, 
jejíž vernisáž byla v úterý 3.března. 

blatenského tesařského cechu z roku 1804, kterou uchovává místní 
městské muzeum. V novodobém znaku Čečelovic, zastupuje světce, 
jemuž je, jak již víme, zasvěcena místní kaple, znamení sekery.

Literatura:
Národní archiv, Genealogická sbírka Dobřenského, inv. č. 943 (Serényi).
BUBEN, Milan M. – KUČERA, Rudolf – KUKLA, Otakar A., Svatí spojují 
národy, Praha 1995, s. 25–26.
NACHBAUR, Ulrich, Der Vorarlberger Landespatron, Ein Beitrag zur 
Verehrung des hl. Josef zu den Landesfeiertagen in Österreich, Montfort, 
Vierteljahresschrift für Geschichte und Gegenwart Vorarlbergs, 56. 
Jahrgang, Heft 1/2, 2004, s. 74–91.

Vladimír Červenka
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Proč se to tak říká 
– 5. část
Zvony letí do Říma

Výlet zvonů do italské metropole 
patří tradičně k velikonočním svátkům. 

Kdy tam letí, jak dlouho tam pobudou 
a proč to vlastně dělají?

Exkurze začíná vždy na Zelený čtvrtek po odeznění 
modlitby Gloria in excelsis Deo. To všechny zvony zmlknou a připraví se 
k odletu. A aby nebylo bez jejich hlasu kolkolem takové ticho, dostanou 
se ke slovu řehtačky, hrkačky, klapačky či chcete-li trakače. 

Už není mnoho míst, kde kluci na Zelený čtvrtek a Velký pátek 
obcházejí s řehtačkami vesnici a zpívají o tom, že Kristus Pán „pro své 
umučení dal nám věčnou milost a po tomto životě v nebi věčnou radost“. 

Hrkalo se vždycky šestkrát: poprvé vpodvečer na Zelený čtvrtek, 
čtyřikrát na Velký pátek – k tomu se přidalo také honění Jidáše, 
a naposledy na Bílou sobotu v pět hodin ráno. 
Zpívalo se:
„My klekání klepeme,
tím památku činíme,
že Kritus Pán pro nás umřel,
a pro nás na kříži byl.“ 

Chlapecké koledování už ale zvony neslyší, protože tou dobou 
tichounce plachtí po obloze přes Apeniny směrem na jih. Co kdyby se 
některý zvon chtěl někam zašít, ulít, prostě by zůstal doma? Nepřipadá 
v úvahu. To by obci přineslo velké neštěstí! Jako první letí nejstarší, 
protože už znají cestu. Za nimi se drží ty malé a dávají dobrý pozor, aby se 
neztratily. Celý konvoj uzavírají dva zvony, které u nás patří k největším 
a nejvýznamnějším: Zikmund z chrámu svatého Víta a Marie z Týnského 
chrámu. 
Občas s sebou zvony prý přiberou i nějakého toho spolucestujícího 
Ovšem nelekněte si, kdybyste na nebi náhodou zahlédli i zcela kuriózní 
předměty. Staré pověsti vyprávějí o tom, že: 

Zvonovina se musí na Zelený čtvrtek sebrat a letět do Říma, ať 
se zrovna nachází v jakékoli formě. Povinnost zúčastnit se výpravy 
totiž nezbavuje zvon ani okolnost, že byl roztaven či přetaven. Proto 
například v bitvě na Piavě v roce 1918 údajně dělostřelci o Velikonocích 
zaznamenali dočasné, podivuhodné a zcela nevysvětlitelné zmizení 
svých kanónů. 

Jedna pověst zahraniční, a to ze slovenské Levoči, vypráví, že místní 
zvon údajně kdysi celou cestu nesl studenta, který chtěl vidět Svaté 
město. 
No dobrá, zvony tedy letí do Říma, přibírají s sebou své modifikované 
kolegy, a co pak? Pak jim papež požehná za věrné služby: 

Milé zvony, děkuji vám za celoroční práci. Svědomitě jste plnily svoje 
úkoly. Zvaly jste lidi k modlitbám, ohlašovaly svatby, křty, úmrtí i pohřby, 
zvonily jste klekání, šturmovaly jste, když se blížil požár nebo velká voda. 
Svým hlasem jste zaháněly démony a zlé moci, ale taky bouřku, vichřici, 
epidemie či nepřátelská vojska. Za to vám nyní žehnám! Buďte zdrávi 
a na shledanou o příštích Velikonocích! 

S papežským požehnáním se zvony pak zase vrátí na svá místa na 
věžích a zvonicích. A to už je Bílá sobota a všechny zvony radostně hlásí: 

Bude vás zajím

at

(COOP) -  náměstí v Blatné. Trasa: Lnáře – Mladý Smolivec – Radošice 
– Chynín – Pod Maráskem – Míšov. Cesta zpět bude volitelná. Bude 
podřízena zájmu a výkonnosti 

Těšíme se na setkání se všemi, kteří s námi pravidelně nebo i občas 
jezdili, zvláště potom na všechny nové účastníky. 

Z Blatné až na konec světa
15. dubna 2015, kdy se uskuteční moderovaný pořad k připomenutí 
10. výročí cyklistické jízdy a 550. výročí odjezdu poselstva krále Jiřího 
z Poděbrad. Komunitní centrum od 18,00 hodin.

František Šesták

Zahájení cyklistické 
sezóny v Sedlici

Bude 28. března 2015 na tradiční 
trati Sedlice – Hněvkov – Pacelice - 
Škvořetice  (zde možno zvolit kratší 

variantu a odbočit přímo do Sedlice) 
– Lom – Mužetice – Sedlice. Zváni jsou 

známí účastníci a vítáni budou všichni noví 
vyznavači jarního pohybu na kole všech věkových 

kategorií.  Vzpomeneme na zakladatele a první jezdce na tomto okruhu 
Mirka Krejčího, Standu Říhu a Milana Lojíka.

Bližší informace budou zveřejněny v průběhu března v regionálním 
tisku a na webových stránkách Městského úřadu Sedlice. (Plakát 
v rubrice „Zprávy z našich obcí – Sedlice“. – pozn. redakce)

Pozvánka na cyklojízdu
Na kolech směr Plzeň letos znovu, ale jinak

30. ročník tradiční cyklistické dálkové jízdy Západočeským regionem, 
jehož byli cyklisté z Blatné pravidelnými účastníky, v minulém roce 
skončil. Neskončila však aktivita organizátorů. Připravili další zajímavou 
cyklistickou akci, od které očekávají, že v různých obměnách vznikne 
nová tradice cykloturistických jízd pro široký okruh vyznavačů pohybu 
na kole.

27. června 2015 nebude cílem Plzeň, ale jihozápadní část Brd. 
Společný odjezd je stanoven na 8.00 hodin od obchodního domu Labuť 

Paní Kopřivovou, o které jsme psali v předminulém vydání SOBě, můžeme po úrazu 
v domácnosti a po několikaměsíční rehabilitaci potkávat tak, jak jí známe.  Spokojenou 
a v pohodě se svým oblíbeným společníkem a služebníkem -  jízdním kolem.  Přejeme jí 

hodně hezkých zážitků v Blatné a v okolní krásné přírodě 

Bělčice - zajímavý pohled odeslaný 4. 9. 1907 do Ruska do Carského Sela (rodiště Puškina) 
panu Josefu Pobudovi pocházejícímu z Bělčic, který byl vysokým carským úředníkem - 

gubernským sekretářem.



11Svazek obcí Blatenska - březen 2015

Milí čtenáři SOBáčka,
po sérii přednášek, které proběhly v le-
tech 2013 a 2014, jsem byla oslovena, 
zda bych mohla napsat několik pří-
spěvků, týkajících se potravin. Protože 
se profesně zabývám surovinami a po-
travinami živočišného původu (maso, 

mléko, vejce, zvěřina a med), budu se 
postupně věnovat jednotlivým komodi-

tám. Ale ještě předtím, než s nimi začnu, 
ráda bych Vás informovala o úřadu, kde pracuji 

ve funkci ředitelky odboru veterinární hygieny a veřejného zdraví.
Tímto úřadem je Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 

pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích a s pracovišti ve 
všech okresních městech. Je rozdělen na dva odbory, z nichž se jeden 
věnuje nákazové situaci zvířat (nejen hospodářských) a ochraně zvířat 
před týráním. O druhém jsem se již zmínila.

Pro velmi obecnou informaci jen nastíním, jaký rozsah práce zajišťují 
pracovníci odboru veterinární hygieny. V první řadě je to prohlídka 
veškerých zvířat porážených na jatkách a to před poražením i po 
poražení a samozřejmě dohlížíme i na zacházení se zvířaty na jatkách, 
aby nedocházelo k jejich utrpení. V našem regionu je více než třicet 
jatek různé velikosti, kde je porážen skot, prasata, koně, ovce, kozy, 
drůbež, ryby a výjimečně i pštrosi. Každé poražené zvíře je prohlédnuto 
a posouzeno, zda je jeho maso vhodné k lidské spotřebě. Za rok 2014 bylo 
v Jihočeském kraji poraženo a prohlédnuto 114.154 ks skotu, 579.231 ks 
prasat, 89 ks ovcí, 5 ks koz, 13 ks koní, 2.212.256 ks kachen a 26.730.928 
ks hrabavé drůbeže. Dále provádíme dozor ve všech zařízeních, kde se 
živočišné produkty zpracovávají, ve skladech, při přepravě a při prodeji 
tam, kde se zachází se syrovým masem a ostatními nezpracovanými 
surovinami živočišného původu. V letošním roce také začínáme 
s kontrolami v zařízeních stravovacích služeb (pod tímto názvem jsou 
ukryty restaurace, jídelny i školní a nemocniční, penziony, bufety 
a stánky) tam, kde zacházejí se syrovým masem vejci, mlékem, zvěřinou 
či medem. Sledujeme dovážené potraviny ze zahraničí (EU i třetích 
zemí – myšleno ze zemí mimo EU), certifikujeme zásilky potravin do 
třetích zemí. Kontrolujeme nakládání s ulovenou zvěří a produkty z ní. 
Odebíráme velké množství vzorků potravin k laboratornímu vyšetření, 
při kterém sledujeme jak jakostní parametry, tak mikrobiologické 
parametry a rovněž výskyt cizorodých látek v těchto potravinách. 
Zabýváme se i rezistencí mikrobů vůči používaným antibiotikům. Bude 
Vás asi zajímat to, že v případě, že vzorek neodpovídá platné legislativě, 
je provozovateli udělena sankce a navíc musí zaplatit laboratorní 
vyšetření nevyhovujícího vzorku. Nevyhovující výsledky jsou vždy 
prošetřovány a vždy je zjednána náprava. Tak to bylo něco málo k naší 
základní činnosti, ale samozřejmě se nezabývám celým rozsahem.

Přemýšlela jsem, kterou komoditou začít, protože při každé naší 
přednášce či semináři byly diskutovány jiné věci, vždy podle zájmu 
posluchačů. Nejčastěji však padaly otázky na „separát“, tak si o něm 
něco řekneme.

Tříkrálová sbírka na 
Blatensku    

Na Blatensku byla Tříkrálová sbírka 
zahájena 2. ledna na faře v Blatné, 
kde koledníčkům P. Marcin Piasecki 

požehnal. Následující den 3. ledna se 
už skupinky tří králů rozešly, aby toto 

požehnání šířily dál mezi lidi. U každých dveří, 
které se otevřely, Tři králové zazpívali, podali cukříky 

s logem Charity a na památku kalendářík. Lidé na oplátku velice štědře 
koledníčkům přispívali do zapečetěných kasiček. Naposledy vyšli králové 
do ulic 11. ledna a to v Sedlici a v Mužeticích.

Na krásném a překvapivém výsledků (téměř o 40 % vyšším než 
v předešlém roce) se podílelo 91 koledníčků a 24 vedoucích skupinek. 
V oběhu bylo 32 pokladniček.

Z celkového výnosu bude 35 % využito na humanitární pomoc 
a charitativní projekty v ČR i v zahraničí, na režii sbírky (cukříky, 
kalendáříky atd.). 65% využije Oblastní charita Strakonice na zakoupení 
kompenzačních pomůcek a křesílek pro Dům klidného stáří sv. Anny 
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Co je separát?
Strojně oddělené maso „SOM“, dříve známé jako „separované maso“ 

lidově řečeno „separát“, smí být vyráběno pouze z drůbeže či prasat. 
Nesmí být použito maso přežvýkavců. Vyrábí se dvěma způsoby a to:

1) Tak, že se rozmačkají kosti se zbytky masa na úlomky a ty pod 
tlakem procházejí sítem, kterým odejdou měkké části. Zbytky 
(kosti, šlachy) zůstanou uvnitř síta a odcházejí do odpadu. Dá se 
to velmi laicky přirovnat k mlýnku, kterým se získává například 
rybízová šťáva na marmelády. Takto získané SOM smí být použito 
čerstvé nebo zamrazené na maximálně tři měsíce do výrobků, 
které jsou u výrobce tepelně zpracovány.

2) Tak, že nedojde k rozdrcení kostí a zbytky masa jsou „ostrouhány“ 
malými struhadýlky. Popis je velmi laický proto, abyste měli 
představu o výrobě. Toto SOM smí být zamrazeno na delší dobu 
než tři měsíce a může být použito k výrobě syrových masných 
polotovarů, které jsou však určeny k tepelnému zpracování 
u konzumenta, a to je vždy uvedeno na etiketě výrobku.

Z výše uvedeného vyplývá, že výsledný produkt (SOM) je získáván ze 
zbytků masa na kostech. V minulosti jsem narazila v různých článcích 
a internetových diskuzích na názory „že separát obsahuje rozemletá 
střeva“ a různé jiné názory, které vycházely z neznalosti věci a musím 
(alespoň za Jihočeský kraj) potvrdit, že jsou to nesmysly.

Nicméně jako u všeho, co my lidé vyrábíme, se můžeme setkat 
s různou kvalitou a různou cenou. A záleží již na samotném výrobci, co 
si zvolí. Vždy se kvalitní výrobek dá vyrobit pouze z kvalitní suroviny. Pro 
klid konzumenta uvádím, že se SOM v platné legislativě nepovažuje za 
maso jako takové a na etiketě výrobku to musí být vždy uvedeno. Např. 
40% masa a 30% SOM (strojně odděleného masa). Existují laboratorní 
metody, na jejichž základě lze nedeklarovaný přídavek SOM zjistit. Při 
našich kontrolách zjišťujeme, že výrobci na etiketách přídavek SOM 
uvádějí, a pak je tedy jen na kupujícím, zda si tento výrobek vybere. 
Znovu podotýkám, že lze vyrobit i kvalitní potraviny, v nichž je SOM 
použito, zejména pokud jde o drůbeží výrobky. 

Co říct na závěr? Pro spotřebitele je dobré, když rozumí tomu, co je 
na etiketách uvedeno. A když si umí vybrat výrobek dle svého gusta. 
Za pozitivní považuji postupný trend omezovat ve výrobcích náhražky 
a návrat ke klasickým recepturám. V polovině ledna jsem mluvila 
s ředitelem jednoho výrobního podniku z Jihočeského kraje a on o tomto 
trendu s pýchou hovořil. Ptala jsem se, zda je to ovlivněno přáním 
zákazníků a on mi to potvrdil. Takže je vidět, že když zákazník kvalitu 
vyžaduje a umí si vybrat, má to vliv i na kvalitu nabízených produktů. 

MVDr. Eva Cipínová, ředitelka odboru
Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví

Krajské veterinární správy SVS pro Jihočeský kraj

„Byl jsem tam! Byl jsem tam!“ 
Podle pověstí má prý zvonění kouzelnou moc 

Když při zvonění hospodyně zamete dům, nebudou se ve stavení 
po celý rok držet švábi. Kdo se za zvuku zvonů umyje ve studánce, ten 
si zajistí na celý další rok pevné zdraví. Ten, kdo chce, aby mu ovocné 
stromy hojně rodily, nechť jimi tou dobou pořádně zatřese, čistou vodou 
pokropí a čerstvě zadělaným těstem je potře. To jim dodá síly. 

Zvony jakožto posvěcené předměty jsou opředeny spoustou 
nejrůznějších pověstí: 

Jsou velmi citlivé na klení. To se pak zvon lekne a zapadne do 
studánky nebo do země. Hlas některých zvonů přináší štěstí, některé 
jsou naopak prokleté a nosí smůlu. A lidová moudrost říká, že kdo 
vztáhne ruku na zvony, prohraje válku, což se zatím při obou válečných 
rekvizicích potvrdilo. 
Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední 
dny vždy v 10:40 dopoledne.

Dostupné z webu: www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi 

“O jídle”
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Zprávy z našich obcí

Blatná

I takové firmy zde 
máme!
Po přečtení článku v „Sobáčku“ 
z listopadového čísla mi nedá, aby 
náhodou nenarazili další zájemci 

o rekonstrukci střech a krovů. 
V uvedeném článku starosta obce Chlum 

byl krajně nespokojený s firmou p. Karla 
Prachaře PRASTŘECHA, která rekonstruovala kapli 

na návsi obce. Měli problémy s provedením prací a dodržením rozpočtu.
Já jsem na jaře minulého roku požádal uvedenou firmu o rozpočet 

na rekonstrukci střechy garáže u mého rodinného domu. Dostal jsem 
rozpočet, který má k nahlédnutí redakce výši 170.418,50 Kč bez DPH 
(v rozpočtu jsou stavební práce 15% DPH - ?!). Na konci rozpočtu je 
dovětek: „Máte-li nějaké dotazy, zavolejte, rád je zodpovím.“ Zavolal 
jsem a následně osobně učinil řadu dotazů. Konkrétní cenu jsem se 
stejně nedozvěděl, protože prý se vše upřesní při samotné práci. Prostě 
jsme se nedohodli a s takovým rozpočtováním nesouhlasím a varuji 
další zájemce před takovými dodavateli služeb. 

Říkám to proto, že jsem se obrátil posléze na jinou firmu a sice p. 
Svojšeho z Hajan a ejhle, dostali jsme se za stejnou zakázku na částku 
65.000 Kč bez DPH. Pan Svojše rychle a bez problémů celou zakázku tak, 
jak uvedl v rozpoču, vykonal. Máme hotovo.

Jenomže to není všechno. Ještě v předcházejícím roce 2012 jsme 
firmu p. Karla Prachaře já a můj soused p. Moučka požádali o opravu 
střechy našeho dvojdomku. Trvalo více než rok, nežli vůbec byla 
opravena aspoň část střechy. U pana Moučky bylo nutné nalepit také 
novou ipu, ale i to byl problém. Paní Moučková každý měsíc za mnou 
chodila, abych p. Prachaře popohnal nebo požádal, kdy konečně 
nastoupí. Trvalo to rok.

A jak to dopadlo s mým kouskem opravené střechy? Pan Prachař 
chce po mně 30.000,- Kč za to, co doposud vlastně nedokončil. Vylezl 
jsem tedy na střechu a spočítal tašky, hřebenáče, latě, plech a fólii 
a dospěl jsem k ceně, že když si je sám půjdu koupit do stavebnin, tak 
zaplatím 5.392,- Kč bez DPH! Dodnes střecha není dodělaná a rozházené 
zbylé tašky na střeše mi větrem rozbily skleněnou podlahu balkónu. Pan 
Prachař již po několika urgencích nekomunikuje. 

Jak zní tedy heslo z Bílé paní Komonické na blatenském zámku: „Věř, 
ale komu věříš, měř!“ 

Vladislav Bouše

OBEC VÝTĚŽEK
Bezdědovice 2 161,-
Bělčice 9 062,-
Blatná 31 714,-
Hajany 3 593.-
Chlum 4 011,-
Kadov, Lnářský Málkov, Pole, Vrbno 8 311,-
Kocelovice 3087,-
Mužetice 1 670,-
Lnáře 7 755,-
Sedlice 17 266,-
Škvořetice 4 299,-
Tchořovice 8 055,-
Uzenice, Uzeničky, Černívsko 3 927,-

Celkem za Blatensko
104 911.-

Celkem za Oblastní charitu Strakonice
236 434,-

Posláním Adiktologické 
poradny PREVENT  je 
pomáhat lidem, kteří hledají 
řešení obtíží spojených se 
závislostním chováním

Bc. Tomáš BREJCHA
Telefon: 725 373 863

Pracovní doba: Každé liché úterý 14,00 - 18,00 hodin
Služby jsou poskytovány bezplatně

Poradnu najdete v Komunitním centru aktivního života 
Blatná (bývalá „VéDePka“), Nádražní 661, Blatná. Vstup 
hlavním vchodem, ihned vlevo po schodech do patra, zde 
druhé dveře vpravo.

PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ 
VZTAHY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ-PROFESNÍ 

OBLAST 
A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.

PhDr. Adéla DOLEŽALOVÁ
Telefon: 724 04 66 02, pevná linka Strakonice 383 33 42 52

Pracovní doba: Každé pondělí 11,00 - 19,00 hodin
Služby jsou poskytovány bezplatně

Poradnu najdete v KCAŽ (bývalá „ VéDePka“), Nádražní 661, 
Blatná.  Vstup hlavním vchodem, ihned vlevo po schodech do 
patra, zde druhé dveře vpravo.

v Sousedovicích a pro půjčovny kompenzačních 
pomůcek ve Strakonicích a v Blatné.

Velmi si vážíme všech, kteří ochotně a důstojně 
prezentovali charitu. Není lehké zhostit se role 
vedoucího skupinky či přímo koledníka. Chce to víru 
ve správnou věc, odvahu, přesvědčení a ochotu najít 
si čas a snášet nepříjemné lednové počasí. Věřím, že 
všem byla odměnou radost ze společných zážitků, 
i z toho, že někoho potěšili či přímo dojali. 

Děkujeme i všem dárcům, kteří koledníčky vlídně přijali! Tři králové 
často dostávali dobroty a našli se i takoví dobří lidé, kteří promrzlé 
skupince nabídli teplý čaj u rozehřátých kamen. S nepříjemnou reakcí se 
koledníčci setkávali výjimečně.

Jak známo: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhaní“, patří se 
tedy především poděkovat Pánu Bohu, že se při sbírce (alespoň u nás) 
nikomu nic nestalo a všichni ve zdraví a spokojení dorazili domů. Věřím, 
že s Boží pomocí díky vykoledovaným prostředkům se dostane pomoc 
lidem, kteří to potřebují.

Renata Turková
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10 pracovních dní ode dne převodu vlastnického práva (např. uzavření 
kupní smlouvy), předložený protokol o evidenční kontrole nesmí být 
starší než 14 dní. Pokud se nedostaví společně oba vlastníci, musí být 
podpis druhého z nich na žádosti úředně ověřen; úředně ověřeny musí 
být i podpisy na případných plných mocích. 

V případě změny vlastníka vozidla z důvodu dědictví je nově 
nutné doložit stejné doklady, jako v případě standardního převodu 
+ pravomocné rozhodnutí (usnesení) soudu v dědickém řízení. Od 
správního i tzv. „ekologického“ poplatku je změna vlastníka z důvodu 
dědictví i nadále osvobozena. Dle dosavadního stanoviska Ministerstva 
dopravy podává v tomto případě dědic žádost o změnu vlastníka vozidla 
u úřadu obce s rozšířenou působností v místě posledního trvalého 
pobytu zemřelého. 

V případě dovozu ojetého vozidla z některého členského státu EU, 
Švýcarska nebo státu Dohody o Evropském hospod. prostoru (Island, 
Lichtenštejnsko, Norsko) nyní podává žadatel pouze žádost o zápis 
silničního vozidla do registru, nikoliv již žádost o schválení technické 
způsobilosti vozidla, neboť vozidla dovezená z členského státu EU 
a uvedených zemí se považují za vozidla se schválenou technickou 
způsobilostí k provozu. U těchto vozidel se tak již nevybírá správní 
poplatek za schválení tech. způsobilosti ve výši 1 500 nebo 2 000 Kč 
a nevystavují se tzv. „čistopisy“ technického průkazu. K žádosti o zápis 
dovezeného silničního vozidla do registru se předkládají stejné doklady, 
jako se dříve přikládaly k žádosti o schválení technické způsobilosti.  

Podmínky pro trvalé vyřazení vozidla zůstaly shodné (tj. zejména 
doložení dokladu o ekologické likvidaci vozidla), došlo pouze ke změně 
pojmů, kdy „trvalé vyřazení vozidla“ se přejmenovalo na „zánik silničního 
vozidla“. Zaniklé vozidlo již není možné znovuzaevidovat (stejně jako 
dříve vozidlo trvale vyřazené). 

Dřívější dočasné vyřazení vozidla (tzv. „depozit“) se přejmenovalo 
na „vyřazení silničního vozidla z provozu“. Vyřazení vozidla již není 
časově omezeno, správní poplatek za vyřazení činí 200 Kč. Povinnost 
vyřadit vozidlo má nově vlastník vozidla i v případě, kdy dojde k odcizení 
vozidla, správní poplatek se v tomto případě nevybírá. Vyřazení není 
časově omezeno, pokud trvá déle než po sobě jdoucích 12 měsíců, 
musí vlastník bezodkladně po uplynutí této lhůty oznámit příslušnému 
registru vozidel kde je vyřazené vozidlo umístněno a účel jeho využití 
(mimo případy, kdy je vozidlo odcizené). Ostatní podmínky, vč. možnosti 
ukončení vyřazení a vrácení vozidla zpět do provozu, zůstávají shodné 
jako u dočasného vyřazení. Vozidla, která byla ke dni 1.1.2015 dočasně 
vyřazená, jsou považována za vozidla vyřazená.  

U vozidel, která byla ke dni 01.01.2015 dočasně vyřazena více než 
18 měsíců (tj. byla dočasně vyřazena nepřetržitě od 30.06.2013 nebo 
dříve), musí jejich vlastník v průběhu roku 2015 doložit registru vozidel 
prohlášení, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. Neučiní-
li tak do 31.12.2015, bude vozidlo považováno za zaniklé a nebude již 
možné jeho znovuzaevidování a další provoz! Stejná povinnost platí 
i pro vlastníky vozidel, která byla ke dni 01.01.2015 dočasně vyřazena 
méně než 18 měsíců; v těchto případech sice vlastníkům vozidel nehrozí 
jejich zánik, ale může jim být v případě nesplnění povinnosti uložena 
pokuta až do výše 50 000 Kč.

Vlastník vozidla, které je stále v tzv. převodu (tj. nový vlastník/
provozovatel je v technickém průkaz uveden pouze v malé kolonce 
pod původním vlastníkem/provozovatelem), musí podat nejpozději 
do 30.06.2015 žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel; 
k žádosti musí doložit platnost technické prohlídky a další výše uvedené 
doklady potřebné pro zápis změny vlastníka. Pokud tak neučiní, bude 
vozidlo k 01.07.2015 považováno za zaniklé a nebude již možné jeho 
znovuzaevidování a další provoz!

Od 1.1.2015 je zrušeno vylepování zelené kontrolní nálepky měření 
emisí na registrační značku i vydávání osvědčení o měření emisí. 
Jediným dokladem o měření emisí je nyní protokol o měření emisí, který 
řidiči předkládají na stanici technické kontroly před zahájením technické 
prohlídky. Červená kontrolní nálepka na registrační značce a zápis 
v technickém průkazu o platnosti technické prohlídky tak osvědčují 
i platnost měření emisí. Původní zelené nálepky, vylepené na registrační 
značce, se z důvodu možného poškození značky pod nálepkou (vzniklého 
seškrabáváním) neodstraňují. 

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Změny v evidenci vozidel platné od 
1. 1. 2015
Vážení čtenáři,

v souvislosti s poměrně obsáhlou novelou zákona č. 56/2001 Sb. 
(o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) došlo od 
1. ledna letošního roku k některým změnám v oblasti evidence vozidel. 

Asi největší novinkou je postup při převodu vozidla. Od 1. ledna 
probíhá převod vozidla pouze v jednom kroku, tj. byly zrušeny 
tzv. „polopřevody“. Nyní podávají žádost o změnu vlastníka (příp. 
provozovatele) společně dosavadní a nový vlastník/provozovatel na 
úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu (příp. místa 
podnikání, sídla firmy atd.) dosavadního provozovatele vozidla. Doklady, 
které je při převodu vozidla nutné předložit, zůstaly v podstatě stejné (tj. 
protokol o evidenční kontrole, zelená karta, technický průkaz a osvědčení 
o registraci vozidla); registrační značky se ani v případě převodu vozidla 
do jiného kraje již nevyměňují. Žádost je nutné podat nejpozději do 

90 LET FOTBALU V BLATNÉ
Sobota 27. června 2015, od 9.00 hodin

4. ročník turnaje starších přípravek
,,O P O H Á R   R O M A N A V O N Á Š K A‘‘

Sobota 27. června 2015, od 16.00 hodin
T J   B L A T N Á  ,,A‘‘   -   T J   B L A T N Á   (SG)
(současný tým)           (tým hrající KP v letech 2001 až 2003)

Sobota 27. června 2015, 18. 00 – 21.00 hodin   
P O S E Z E N Í   S   H U D B O U

Po celý den dobrovolné vstupné

Neděle 28. června 2015, od 10.30 hodin
TJ   B L A T N Á  (ŽENY)   -   A M F O R A P R A H A

(fotbalový tým složený z populárních herců a zpěváků)
(o přestávce zápasu proběhnou soutěže pro děti o zajímavé ceny)

Neděle 28. června 2015, od 14.30 hodin
PŘÁTESKÁ  UTKÁNÍ  PŘEDPŘÍPRAVEK  

A PŘÍPRAVEK  TJ  BLATNÁ
Po celý den vstupné 50 Kč, děti do 15 let a důchodci 

zdarma
10 % z výtěžku této akce bude věnováno 

na charitativní účely

Po oba dny zajištěno občerstvení:
Eda Fink (klobásy, hamburgery, hranolky aj.),
Kristýna Šlehoferová (točená zmrzlina, ledová tříšť, 
trdelník aj.), Salún na stadiónu, a další.

V neděli skákací hrad a obří skluzavka pro děti.
Zveme tímto všechny bývalé i současné hráče a činovníky 

blatenského fotbalu, děti, rodiče, fanoušky, sportovní nadšence 
i širokou veřejnost.

Případným sponzorům nabízíme umístění loga, či názvu firmy na plakátech 
a letácích, které budou rovněž prezentovány na webových 
stránkách blatenského fotbalu (www.blatnafotbal.cz), na 
stránkách jihočeského fotbalu (jcfotbal.cz), v Blatenských 
listech a v Listech Strakonicka.
Kontaktní osoby: 
Michal Vanduch, předseda FO
Tel.: 728 595 441                     Míka Pavel, místopředseda FO
MichalVanduch@seznam.cz                     Tel.: 724 005 209
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Granty MK ČR pro rok 2015
O grantové podpoře z Ministerstva kultury ČR je pro letošní rok již 

rozhodnuto. Pro Program regenerace městské památkové zóny (= MPZ) 
a městské památkové rezervace (= MPR) byla pro Město Blatná navržena 
kvóta 200 tis. Kč. Tato bude čerpána na obnovu fasády tělocvičny 
Základní školy J. A. Komenského v Blatné a o celkových skutečných 
nákladech rozhodne Rada města výběrem zhotovitele v nejbližších 
dnech. Město se musí podílet minimálně 50% z celkových uznatelných 
nákladů (nelze např. uplatnit DPH či náklady na pronájem lešení).

Do Havarijního programu byly podány 
za náš region čtyři žádosti, tři z nich byly 
podpořeny, a to obnova hospodářského 
objektu čp. 101 v Blatné částkou 300 tis.
Kč, statické zajištění hospodářské části 
objektu čp. 104 v Blatné částkou rovněž 
300 tis. Kč a dále oprava střešního pláště  
hrobky s kaplí v Paštikách částkou 200 
tis.Kč. Havarijní program v případě 
závažných havárií nosných konstrukcí 
památkově chráněných objektů 
umožňuje čerpat až 80% podíl dotace. 
Uvedené akce lze takto vyhodnotit. 
Nepodpořenou žádostí je obnova 
střešního pláště výměnku zámku v Poli.

V Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností byla pro ORP Blatná rozepsána kvóta 409 tis. Kč, bylo 
tedy vyhlášeno první 
kolo s podáním žádostí 
do 28. února 2015. Je-
dinou žádost předložila 
Římskokatolická farnost 
Blatná a to na obnovu 
fasády věže kostela Sv. 
Jana Křtitele v Paštikách. 
Vzhledem k tomu, že jde 
další etapu prací zahá-
jených v roce 2014, ko-
mise státní památkové 
péče na svém zasedání 
dne 9. března 2015 roz-
hodla o využití příspěvku 

Jak peníze z ROP Jihozápad 
prospěly Blatné

Komunitní centrum aktivního života se stává nedílnou součástí 
Blateňáků. Akce, které se zde konají, jsou většinou hojně navštěvované. 
Ať už se jedná o klubové večery, besedy nebo hudební produkce. 
Ke zdařilým akcím patří i „Burza škol“ nebo dražba fotografií. Také 
o pronájmy kluboven a sálu je velký zájem. V komunitním centru 
můžete navštěvovat i různé kurzy či univerzitu třetího věku. Pravidelně 
zde funguje i několik sociálních poraden. Informace o aktuálním dění 
najdete na internetových stránkách http://www.ckvb.cz/komunitni-
centrum-2/ . V záložce kontakty je k dispozici i provozní řád komunitního 
centra včetně vzorů smluv o nájmu a sazebníku.

Technické služby města Blatné připravují letos již třetí sezónu 
v „Rekreačním areálu“. Pravděpodobné zahájení provozu pro veřejnost 
se plánuje na 1. června 2015. Aktuální informace o otevírací době 
a ceně vstupného jsou k dispozici na internetových stránkách http://
www.plavecakblatna.cz/index.php .

Bohumila Hoštičková
MěÚ Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje

Očekávaná dopravní omezení 
v roce 2015

Mimo jiné v souvislosti s dočerpáváním „evropských“ peněz z končících 
operačních programů plánuje v letošním roce Jihočeský kraj poměrně 
rozsáhlé opravy silnic II. a III. třídy. 
V obvodu obce s rozšířenou působností Blatná se nového povrchu 
dočkají tyto silnice:  
č. silnice  oprava mezi obcemi  délka opravovaného  
     úseku
II/175  Vahlovice – Skaličany 2,0 km
III/17725  Kocelovice – Předmíř  4,5 km
III/1213  Sedlice – Škvořetice  2,1 km
III/1736  Bělčice – Hostišovice  4,0 km
II/121  Blatná – Buzice   2,5 km
III/1738  Hajany – Kocelovice  0,5 km
III/17726  Zámlyní – Metly   1,2 km
III/17310  Hajany – Lnáře   2,0 km
III/1734  Drah. Málkov – Hostišovice  2,2 km
III/02021  Lažany – Milčice   1,2 km

Opravy musí dle podmínek dotace proběhnout vesměs v první polovině 
letošního roku. Ve všech případech si práce vyžádají úplnou uzavírku 
komunikace. 

V současné době probíhá druhá část stavby rekonstrukce silnice III/1213 
– Nádražní ulice v Sedlici, která by měla být dokončena v průběhu května 
a následně na ni naváže výše uvedená oprava silnice až do Škvořetic. 

Dále by v letošním roce mělo dojít k zabezpečení vybraných 
železničních přejezdů světelným zabezpečovacím zařízením. V obvodu 
obce s rozšířenou působností Blatná se jedná o železniční přejezd u Závišína 
(lesní cesta směr Bílý most), dva přejezdy v Bezdědovicích (hlavní příjezd 
do obce u žel. zastávky + polní cesta), dva přejezdy v Blatné: ul. Řečická 
(směrem k nové lokalitě rodinných domů) a ul. V Jezárkách (přejezd u SOŠ 
– zde by měly být osazeny i závory), přejezd v Mačkově a dva železniční 
přejezdy v Sedlici (na silnici směr Mužetice a na silnici směr Škvořetice). 
V případě přejezdu v Bezdědovicích (u zastávky), přejezdu v Blatné u SOŠ 
a jednoho přejezdu v Sedlici (směr Mužetice) si práce vyžádají úplnou 
uzavírku komunikace. Investorem úpravy přejezdů bude Správa železniční 
dopravní cesty s.o., předpokládaný termín realizace je v září letošního roku.

Na květen – červen je naplánována rekonstrukce plynovodu 
v křižovatce nám. Míru, tř. J.P. Koubka a ul. Na Příkopech. I tato akce, 
jejímž investorem bude E.ON Distribuce, a.s., si vyžádá úplnou uzavírku 
komunikací.

Město Blatná plánuje v letošním roce v rámci investic do místních 
komunikací rekonstrukci ul. Lipová (v úseku od křižovatky s ul. Na 
Blýskavkách po křižovatku s ul. Buzická), prodloužení ul. Lipová a ul. 
Habrová (v základních konstrukčních vrstvách) a opravu výtluků na 
nejvíce poškozených úsecích vyfrézováním poškozené části vozovky 
a položením nového živičného povrchu. Dále jsou naplánovány akce 
menšího rozsahu, jako např. oprava chodníků. Při opravě výtluků, která 
proběhne v jarních měsících, předpokládáme možnost krátkodobých 
uzavírek místních komunikací, v případě frekventovaných úseků (např. v ul. 
Šilhova) plánujeme práce provádět za provozu, se zúžením na jeden jízdní 
pruh a řízením provozu pracovníky stavby. 

Město dále podalo žádost o dotaci z Regionálního operačního programu 
na akci „Komunikace Milčice“, v rámci které má dojít k položení nového 
asfaltového povrchu na místní komunikaci Milčice-Záboří, od konce 
návsi v Milčicích až po hranici Milčického a Bratronického katastru. Zda-li 
bude tato akce podpořena, se dozvíme v dubnu, pokud ano, bude stavba 
realizována nejpozději do srpna letošního roku.

V kombinaci s dopravními omezeními při každoročních kulturních 
a sportovních akcích a případně s dalšími stavbami, o kterých nemusíme 
mít v této chvíli ještě informace, nás čekají na Blatensku největší dopravní 
omezení za posledních několik let. Za odbor dopravy mohu přislíbit, že 
se budeme snažit uzavírky a omezení pokud možno koordinovat tak, aby 
nedocházelo k velkému souběhu dopravních omezení v daném území.

Závěrem bych rád požádal všechny řidiče i další účastníky silničního 
provozu o trpělivost při očekávaných dopravních omezeních a o maximální 
respektování dopravního značení (zejm. značek zakazujících vjezd, 
zastavení atd.) i případných pokynů pracovníků staveb.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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BÍLÁ SOBOTA 
¾	Nejdříve se šlo hodně brzy, naposledy, křístat. Říkalo se: 

„Jidáši zrádce, cos to učinil, 
že jsi svého mistra Židům prozradil. 
Židi nevěrní, jako psi černí, 
kopali jámu Ježíši pánu, 
aby ho jali, ukřižovali,  
na Velký pátek do hrobu dali 
a na Bílou sobotu z hrobu vyndali.“

¾	Potom se chodilo od chalupy k chalupě po vejcích. Když byla 
vesnice velká, byla rozdělená na části – většinou Hořejší a Dolejší, 
aby si koledníci nelezli do zelí. Když se to stalo, byla bitva. 

¾	V sobotu se dělala spousta příprav. Pekla se nádivka, do které se 
dávalo hodně uzeného masa, šnitlík, kopřivy, kondrlík a popenec. 
Také se pekly bochánky.

¾	Celý den se měl držet půst a teprve večer, když se přišlo z kostela, 
udělala se večeře. Když se jedlo – tak hlavně ne maso.

¾	Před mší, abychom byli do šesté večerní hotoví, chodil průvod 
městem. Za okny domů byly rozsvícené svíčky. Pak se šlo ke 
kostelu, kde se rozsvěcoval oheň, aby byla záře. Hrála i muzika, 
byla to velká sláva. Potom, když se nesmělo do ulic, tak se jen 
obcházel kostel. Byl to opravdu velký svátek. V kostele byla ta 
největší honorace a všichni byli svátečně oblečení. 

¾	Zvony opět zněly, všechno zvonilo. I ministranti na malé zvonečky 
i malý zvonek v kostele. Byl otevřený Boží hrob, u kterého jsme 
se pomodlili.

NEDĚLE – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
¾	V neděli bývala ranní mše, na kterou chodívali rodiče a prarodiče. 

Na velkou mši, která bývala kolem desáté, už jsme chodily i my 
děti.

¾	Oběd byl sváteční – jedlo se podle toho, na co kdo měl. Někde byl 
sváteční i králík, kachna, ryba, jinde podnadité kůzlátko.

¾	Pokračovalo se v přípravách na pondělí. Pekli jsme beránky 
a hlavně se zdobila vajíčka.

¾	Ta se nejčastěji barvila v cibulových šlupkách. Na ně se mohly 
vyškrabovat různé motivy, nebo přikládat obtisky. Nebo se na 
vajíčko přiložily kytičky a různé lístky, zabalilo se to do plátýnka, 
ovázalo nití a barvilo.

¾	Hnědou barvu jsme získali z lógru nebo silného černého čaje.
¾	Zelená barva byla z mladého zeleného žita. Ostatní barvy se 

kupovaly v malých sáčcích – jmenovaly se OVO.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
¾	Děvčata byla doma a chlapci chodili na pomlázku. To už každý 

zvlášť. Říkávaly koledy. Jedna z nich: 
„Pomlázka se čečeří, 
má panenka nevěří, 
kdo dá vejce, 
dostane mládence, 
a kdo nedá vejce, 
dostane starýho usňupance.“

¾	Vyšlupali nás všechny, abychom neuschly a nedržely se nás blechy.
¾	Za šlupání dostali vajíčko a dospělí i štamprle.

STŘÍPKY
 ¾ Čtrnáct dní před Velikonocemi jsme do dřevěných nádobek dávali 
naklíčit obilí, aby bylo na svátky zelené osení, do kterého jsme 
dávali ozdoby.
 ¾Maminka nám říkávala, abychom neběhali bosí, že se otevírá 
země a to je člověk nejvíc náchylný k nachlazení.
 ¾ Na Velikonoce jsme museli na sobě mít něco nového, aby nás 
„beránek nepokakal“.
 ¾ V pondělí odpoledne jsme se scházeli a vyhazovala se vajíčka.
	¾ Když se rozbilo, muselo se sníst. Nebo se „sekalo“ do vajíček 
korunou. Jeden držel v ruce mezi palcem a ukazováčkem vajíčko 
špičkou nahoru a druhý ho hranou koruny musel rozbít. Když se 
to podařilo, vyhrál. Někdy se stalo, že netrefil vajíčko, ale palec, 
a to moc bolelo.

Ze vzpomínek klientů Domova pro seniory Blatná sestavila Anna Horová.

Vzpomínky na Velikonoce 
našeho dětství
Při společné práci jsme si povídali, jak to bývalo 
dřív o Velikonocích. Třeba se i Vám díky našemu 
vzpomínání, podaří vrátit čas alespoň v myšlenkách ...
KVĚTNÁ NEDĚLE
¾	Týden před Velikonocemi jsme do kostela nosili ratolesti (většinou 

lískové) a kočičky. Když je pan farář posvětil, doma jsme z ratolestí 
dělali křížky. Rodiče i děti nosívali tyto křížky nebo jen ratolesti 
doprostřed pole – aby byla dobrá úroda a pole bylo chráněno od 
všeho zlého a aby nám pán Bůh nadělil. Chodívalo se ráno, třeba 
kolem čtvrté hodiny, ještě před rosou.

¾	Také jsme se omývaly ve studené vodě – v potoce nebo ve studni, 
abychom byly svěží a zdravé – zkrátka „krev a mlíko“.

¾	Příští rok pan farář postavil z posvěcených ratolestí hraničku 
a spálil je.

¾	Tento popel použil na Popeleční středu (zahájení půstu po 
masopustním úterý), kdy nám dával popelem na čelo znamení 
kříže. Říkávalo se, že chodíme na „popelec“. 

ŠKAREDÁ STŘEDA 
¾	Dělal se jarní úklid, všechno se vydrhlo – v  domě i kolem, zametalo 

se na dvoře i před vraty.
ZELENÝ ČTVRTEK
¾	V tento den odletěly zvony do Říma.
¾	Chodilo se rachtat, křístat. Měli jít jen hoši, ale když jich bylo 

málo, šla i děvčata.
¾	Ve tři hodiny odpoledne poprvé. Sešli se u křížku nebo kapličky, 

kde se pomodlili, šli po vesnici a vrátili se zpět.
¾	Podruhé se šlo v šest hodin večer – na klekání. 
¾	V tomto období měl pan farář bílé roucho a zelenou štolu se 

zlatým lemováním a vyšíváním.
VELKÝ PÁTEK
¾	Rachtání pokračovalo v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin 

večer.
¾	Někde chodívali rachtat ještě ve tři hodiny odpoledne – když se 

pomodlili u Božího hrobu v kostele.
¾	Jakmile se začalo rachtat, tak byly prázdniny, jinak bychom 

všechno nestihli.
¾	Nesmělo se hýbat se zemí – nepracovalo se na poli ani na 

zahrádce.
¾	Brzy ráno, na Velký pátek, chodila maminka zabalená v šátku do 

kostela na Pašije.
¾	Nemělo se jíst maso a pekly se jidáše – suché preclíky, které se 

mazaly medem. S hrachovou polívkou bývaly k obědu

pro pokračování záchrany této významné stavby a doporučí MK ČR po-
skytnutí celé výše rozepsané kvóty na tuto akci. Nebude tedy vypisová-
no druhé ani doplňkové kolo programu.

V neposledním byl očekáván z MK ČR příspěvek na další etapu 
obnovy Rejtova paláce zámku v Blatné. Žádost na zadláždění terasy 
kamennou dlažbou a obnovu poslední nedokončené části jihozápadní 
fasády (pohledově od lokality Na Slupi vlevo od terasy), podaná v září 
2014, byla vyhodnocena až v průběhu letošního února a vlastníkům 
bylo přiděleno 600 tis. Kč, které musí činit 70% z celkových nákladů. 

Celkem pro rok 2015 přijde ze státní pokladny na podporu obnovy 
památek na území ORP Blatná 2 009 tis. Kč, a to opravdu není málo. 
Zde je na místě ocenit především přístup vlastníků výše zmíněných 
památek. Jen díky kvalitní přípravě projektů a žádostí ze strany vlastníků 
se daří tyto prostředky získat. Nyní vlastníky čeká samotná realizace 
oprav s důsledným dodržováním technologických postupů s důrazem 
na historickou hodnotu staveb, tak aby nemusely být příspěvky při 
závěrečném vyhodnocení akcí kráceny. V předchozích letech se při úzké 
i zodpovědné spolupráci vlastníků s Národním památkovým ústavem 
a zdejším úřadem památkové péče dařilo prostředky vždy čerpat beze 
zbytku, předpokládejme, že tomu v tom letošním roce nebude jinak. 

Jitka Říhová
referent státní památkové péče MěÚ Blatná
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Školní „firmy“
V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Podpora 

podnikatelských znalostí žáků ZŠ. Cílem této aktivity není věrná simulace 
podnikání (jak je tomu u obdobných aktivit na SŠ a VOŠ), ale zvýšení 
finanční gramotnosti dětí. Zapojení žáci by se měli naučit obchodnímu 
myšlení, samostatnosti, obchodnímu jednání a podnikání. Ve škole 
máme dva zjednodušené modely fiktivních firem. „Firma VII. A“ se 
zaměřila na výrobu ptačích budek, „Firma VII. B“ na dárkové předměty 
ze dřeva, korálků a keramiky. Zatímco VII. A vyrábí ptačí budky ve 
škole, VII. B ve spolupráci s keramičkou Klárou Jánskou vyráběla v jejím 
ateliéru glazovaná sluníčka. Ta následně s dalšími výrobky prodávala na 
školním vánočním jarmarku. Nyní nás čeká velikonoční jarmark, kde své 
výrobky budou prodávat obě firmy. Vyvrcholením celého projektu bude 
veletrh konaný 20. května v Parkhotelu Plzeň, na němž budou odbornou 
porotou vyhlášeny nejlepší firmy.

Petra Karešová a Martina Pešková, garanti firem

Opičí den
V letošním roce 

byla Asociací ama-
térských sportů 
ČR vyhlášena nová 
sportovní soutěž 
s názvem Hejtma-
nův pohár, která je 
určena žákům 1. i 2. 
stupně základních 
škol.  Její podstatou 
je proběhnout na 
čas opičí dráhu s ně-
kolika sportovními 
úkoly. Žáci mohou 
mít až pět pokusů. 

A tak jsme na 
pondělí 9. března 
vyhlásili pro první 
stupeň „Opičí den“. Pan učitel Mgr. Miroslav Šafr se svými pomocníky 
z devátých tříd připravili opičí dráhu, která pro žáky 1. stupně 
obsahovala: běh popředu a pozadu, hod na koš, tři skoky snožmo, sudy 
na žíněnce, florbalový slalom, střelbu na bránu a tři žabáky. A opičí den 
mohl být odstartován! I když jsme si mysleli, že se během dopoledne 
vystřídá všech 11 tříd 1. stupně, nestalo se tak. Žáci IV. A a V. A museli 
běžet až následující den, ale vůbec jim to nevadilo. Podstatné bylo, že si 
vzájemně poměřili své síly. 

Do soutěže se zapojí v rámci hodin tělesné výchovy i žáci 2. stupně. 
Jejich opičí dráha je trochu obtížnější a obsahuje: běh pozadu a popředu, 
kotrmelec vpřed, hod na koš, tři skoky snožmo, překonání švédské bedny, 
florbalový slalom, střelbu na branku a žabáky po celé délce tělocvičny. 
Po zapsání všech časů a odeslání výsledků pořadatelům bude sestaven 
žebříček všech zúčastněných škol. 

Do té doby budeme netrpělivě čekat na naše celkové umístění.

Zápis do 1. ročníku ZŠ 
S přelomem kalendářních roků vrcholily 

přípravy zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ. První, již 
tradiční, předzápisovou akcí bývá „Prvňáček na 
zkoušku“, na kterou jsme pozvali předškolní děti 
z blatenských mateřských škol (MŠ Vrchlického 
8. ledna, MŠ Šilhova 13. ledna). Letošní prvňáčci se svým mladším 
kamarádům hrdě pochlubili, co se již stihli naučit. Ukázali jim, že školní 
život není plný jen učení. Vždyť naše škola nese jméno velkého „Učitele 
národů”, který hlásal „ŠKOLA HROU”. A děti si takovou školu užívají hned 
od prvních chvil. Nakonec si předškoláčci „za pomoci kouzelnických 
čar” učitelek prvních tříd vyzkoušely sedět v lavicích, psát na tabuli 
a plnit jednoduché školní úkoly. Celý program uzavíralo sportování na 
stanovištích, které si připravily žákyně 8. tříd. Děti si odnesly mnoho 
nových zážitků, medaile a paní učitelky pro ně dostaly kornouty plné 
sladkostí. 

Školu nemají poznat jen budoucí prvňáčci, ale hlavně jejich 
rodiče. A protože hlásáme, že se se školou člověk nejlépe seznámí, 
když si „prožije”, pozvali jsme tentokrát s dětmi i jejich rodiče. Akce 
„Půjdem spolu do pohádky“ se konala 19. ledna. Na děti čekaly 
již slíbené pohádkové postavičky – hlavně nejoblíbenější krteček. 
Předškoláčky si vzali na starost žáci z 5. a 9. tříd, kteří si pro ně připravili 
zábavné odpoledne s dovednostními soutěžemi, výtvarnou dílnou 
a improvizovaných kinosálem. Rodiče byli tou dobou informováni 
o škole, jejích akcích a provozních náležitostech, dále jim paní učitelky 
budoucích 1. tříd řekly několik nejdůležitějších zásad školní zralosti 
dítěte a základní charakteristiku výuky v 1. ročníku. Posledním bodem 
programu rodičů byla i prohlídka školy. 

Vlastní zápis proběhl v pátek 6. února a v sobotu 7. února. Na naši 
školu zákonní zástupci přivedli k zápisu 51 dětí. Přesný počet žáků 
v jednotlivých 1. třídách budeme vědět na začátku června, protože 
rodiče dětí mohou požádat o odklad nejdéle do 31. května 2015. 

Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejeme, aby se jim 
v jejich nové životní etapě dařilo a školní život se jim líbil.



17Svazek obcí Blatenska - březen 2015

školou. Cestou budoucí školáci pl-
nili zábavnou formou několik úko-
lů. Vyzkoušeli si práci s interaktivní 
tabulí, pověděli básničku, vyzkou-
šeli „tajné písmo“ nebo ukázali, že 
už dokonce umí i něco spočítat. 
Všichni si s úkoly hravě poradili 
a získali „zlatý klíč“ od naší školy.  
Všechny děti byly za svou snahu 
odměněny dárečky jednak z dílny 
školní družiny, ale také od našich 
sponzorů. Touto cestou děkuji 
všem, kteří nás při této akci pod-
pořili. Jsou to:  PLUS p. Tvrdý, 
PAPÍRNICTVÍ - HRAČKY p. Jelínko-
vá, OVOCE ZELENINA p. Šourek, 
PAPÍRNICTVÍ - HRAČKY p. Tomáš-

ková, RESTAURACE PODATELNA 
p. Nová, CUKRÁRNA ALFRÉDO p. 
Fišerová, CUKRÁRNA VIOLA p. Ha-
vlenová, ZDRAVÁ VÝŽIVA Blatná 
a p. Zdenka Flanderová. Do naší 
školy se pro školní rok 2015/2016 
zapsalo 53 dětí. Jsme velmi rádi, 
že si k nám našly cestu a na všech-
ny nové školáčky se již těšíme. 
Společně se sejdeme v červnu na 
informativní schůzce rodičů před-
školáků, na které bude připraven 
i zábavný program pro děti. 

Dětem i rodičům přeji hodně 
úspěchů a příjemných zážitků na 
cestě za vzděláním.  Na shledanou 
a budoucí spolupráci se těší kolektiv pracovníků ZŠ TGM Blatná.

Dana Houzarová, zástupkyně ředitelky školy 

Love, Love, Love aneb srdce na dlani 
objektivem fotoaparátu 

Žákovský parlament ZŠ TGM Blatná má za sebou již 
řadu úspěšných projektů, na které jsme pyšní a velmi 
si ceníme toho, že je žáci, učitelé, rodiče a přátelé naší 
školy pravidelně podporují. Je to zejména Pomocná 
ruka, která oslovila loni dokonce porotu v celostátní 
soutěži charitativních projektů Gratias Tibi a zvítězila v konkurenci 
dalších deseti zajímavých projektů základních škol z celé republiky. 
V loňském školním roce to byl také Plyšový maraton – charitativní běh 
spojený s vybíráním hraček pro Azylový dům Rybka, který se nachází 
v jihočeském Husinci. Na tuto spolupráci jsme se rozhodli navázat 
i letos, a to projektem Love, Love, Love, který proběhl 5. února. 

Projekt Love, Love, Love aneb srdce na dlani objektivem fotoaparátu 
byl překrásný večer, na kterém si návštěvníci mohli nejen prohlédnout 
fotografie zapůjčené na výstavu žáky a rodiči naší školy, ale především 

Začátek druhého pololetí patří tradičně přípra-
vám na zápis do prvních tříd a také karnevalu. Ne-
jinak tomu bylo na ZŠ TGM i letos. V následujících 
řádcích se můžete dočíst o úspěšných akcích, kte-
ré u nás na škole proběhly. Začneme interaktivním 
programem pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, 
pokračovat budeme benefiční akcí pořádanou žákovským parlamentem, 
dál to bude zápis, maškarní a střípky z LVVZ a plesu školní družiny. 

Budu školákem
Ve středu 21. ledna jsme v naší škole přivítali budoucí školáčky 

a jejich zákonné zástupce. Cílem této akce bylo představit naší školu, 
rodiče provést po škole, ukázat jim učebny a informovat je o školním 
vzdělávání. Děti si rozdělily budoucí učitelky 1. tříd Mgr. Pavla Fousová 
a Mgr. Iveta Rozhoňová. Ve třídách si děti vyzkoušely, jaké je to sedět 
v opravdové školní lavici a plnit úkoly pod vedením paní učitelky. Rodiče 
seznámila Mgr. Zdenka Voříšková především s výukou čtení pomocí 
metody SFUMATO, se kterou jsme v letošním roce začali. Dále měli 
rodiče možnost zeptat se na vše, co je zajímalo ohledně organizace 
výuky, zápisu, školní jídelny i školní družiny. Navštívilo nás celkem 37 
dětí a mezi nimi také 4 děti ze ZŠ Lnáře, které by k nám v příštím školním 
roce měly nastoupit do 6. ročníku. Všem děkujeme za návštěvu.

Zápis
Rok se s rokem sešel a je tady opět období zápisů pro nový školní rok. 

Rodiče a hlavně budoucí školáčci navštívili vybrané školy, aby se přihlá-
sili k základnímu vzdělávání. U nás na škole probíhá v tomto období už 
několik let „pohádkový“ zápis. Pohádkové postavy v podání žáků 8. a 9. 
tříd očekávaly natěšené budoucí prvňáčky v hale, aby je provedly naší 

Anglický jazyk prakticky
O významu jazykové výuky pro život určitě nikdo nepochybuje. I když 

metody výuky jsou v naší škole různorodé, nezapomínáme na propojení 
teorie s praxí. Rádi využíváme v hodinách anglického jazyka rodilých 
Američanů, kteří připravují hodiny tak, aby žáci s nimi co nejvíce 
mluvili. Jazykových znalostí mohou žáci využít i při konverzačních 
podvečerech, které Američani pořádají v učebně chemie. Nově jsme 
během února a března využili nabídky nízkoprahového zařízení STATION 
17. Jeho dva dobrovolníci Alejandro (Španěl) a Stefano (Ital) přišli do 
školy a v anglickém jazyce představili žákům osmých a devátých tříd 
formou počítačové prezentace svá města. Alejandro představil Cáceres 
blízko Madridu, Stefano Avellino blízko Neapole. Žáci nejenže pozorně 
poslouchali, ale i využili možnosti ptát se na zajímavosti o Španělsku 
a Itálii, nezapomněli ani na získání informací z osobního života obou 
mladíků. A tak si během hodin ověřili, jak jsou zběhlí v anglické konverzaci 
a dozvěděli se i podrobnější informace o obou zemích – prakticky jsme 
tím propojili anglický jazyk se zeměpisem.
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u pomyslného indiánského ohně, kde zdejší paní učitelky nebo spíše 
apačské dívky zahájily domorodým indiánským jazykem maškarní rej. Pak 
už si šmoulové, berušky, princezny, ptáčci a šašci z Masaryčky rozebrali 
ve třech odděleních piráty, vodníky, supermany, víly, loupežníky a další 
povedené masky a soutěžili, dováděli a tančili až do chvíle, kdy se začala 
linout z kuchyně vůně blížícího se oběda.

Jaroslav Voříšek, učitel TV a třídní učitel 9. B

Maškarní veselí na ZŠ TGM aneb jak 
si zkrátit čekání na jaro

Všichni už se velmi těšíme na jaro, ale aby nebylo čekání příliš 
dlouhé, je třeba si ho zpříjemnit. Pro měsíc únor je typický karneval. 

Karnevalová veselí se pořádají už řadu let na vesnicích i ve městech, 
nejinak je tomu i v naší škole. Měsíc únor proběhl v prvních, druhých 
a třetích třídách ve znamení karnevalu, a tak není divu, že si ho všechny 
děti náležitě užily. Během celého měsíce měli naši žáci spoustu práce 
s přípravami. Každý se zapojil do výzdoby své třídy, aby vynikla ta pravá 
atmosféra maškarního reje. Aby mohl vypuknout maškarní bál, čekal na 
žáky ten nejdůležitější úkol, kterým se stala samotná příprava masky. 
Samozřejmě že ani třídní učitelé nezůstali pozadu a také chystali své 
karnevalové převleky. V samotný den se žáci převlékli za masky, a tak 
to u nás na škole vypadalo jako v pohádkovém království. Mohli jsme 
se pyšnit různými čarodějnicemi, princeznami nebo čerty, ale objevilo 
se i mnoho zvířátek a lidských profesí. Maskování našich nejmenších 
bylo velmi pestré a vydařené. Abychom se opravdu cítili pohádkově, 
nechybělo ani bohaté občerstvení, které si žáci s pomocí učitelů sami 
připravili. Celý karnevalový den doprovázely různé soutěže, při kterých 
se děti pořádně vyřádily. Stejně tak si užily i módní přehlídku, která 
probíhala postupně ve všech třídách prvního stupně a ostatní děti 
tak mohly hlasovat pro masku, jež se jim nejvíce líbila. V závěru dne 
proběhlo vyhlášení soutěže „O nejhezčí masku třídy“. Už se všichni moc 
těšíme na příští rok, kdy budeme v naší tradici určitě pokračovat. 

Iveta Rozhoňová, třídní učitelka 2. B

Námořnický ples ve školní družině 
25. 2. 2015

Za zvuku písně „Kapitáne, kam s tou lodí“ „připlula“ do naší školy loď 
jménem Černá perla. Z kartonu ji pro nás vyřezal p. učitel Mgr. Miroslav 
Zíka. Připlula právě včas, protože v jídelně školy začínal námořnický 
ples ŠD. Kapitán lodi právě hledal posádku, a na plese se to zájemci jen 
hemžilo. Podmínkou přijetí na loď bylo splnění různých úkolů. Tak třeba 
zásobit loď ovocem, skládat námořnické symboly (kotvu, kormidlo, 
záchranný kruh), lovit perly a také předvést, jak se umí námořníci bavit 
a tančit ve chvílích volna. Kapitán našel svoji posádku, ples mohl skončit. 
A co se stalo s lodí? Doplula bezpečně do „přístavu“ v hale školy, kde ji 
obdivují jak děti, tak dospělí.

Dana Pilná, vychovatelka ŠD

mohli vydražit jednu z nádherných uměleckých fotografií darovaných 
do dražby fotografy nejen blatenskými, ale také fotografy z Meziměstí 
či Prahy. Celým večerem nás provázel Matouš Linhart, sympatický 
moderátor, ale především bývalý spolupracovník žákovského 
parlamentu, na kterého se všichni parlamenťáci (a určitě nejen oni) 
moc těšili. Moderování dražby se k naší velké radosti ujal pan Jaroslav 
Kortus. Dokázal z dražby udělat velkou společenskou událost, při které 
se všichni výborně bavili. Ve prospěch azylového domu v Husinci se 
nám podařilo vybrat neuvěřitelných 19 449 Kč. Náš projekt se rozhodla 
podpořit Nadace Via, která vybranou částku navýší o 9 000 Kč. Vybranou 
finanční částku věnujeme Azylovému domu Rybka na uspořádání 
dětského letního tábora. Děkujeme všem, kteří se na naši akci přišli 
podívat, darovali fotografii nebo se zúčastnili dražby, bez vás bychom 
tak úžasného výsledku určitě nedosáhli.

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP 

ZŠ TGM Blatná na lyžáku
Naši sedmáci absolvovali 18. až 24. 1. 2015 lyžařský kurz. Chata 

Mládí na Zadově, ski areál Kobyla a okolní běžecké tratě jsou tradiční 
místa našeho lyžařského zdokonalování. Kromě praktické výuky se 
začínající „ lyžníci“ i zkušení harcovníci seznamují na podvečerních 
přednáškách s lyžařskou výstrojí a výzbrojí, sledují filmy o lyžování, 
chování a bezpečnosti na horách, plní různé vědomostní a dovednostní 
úkoly. Pravidelně absolvujeme besedu s bývalým členem horské služby 
o činnosti HS, o Šumavském národním parku a vše je doplněno krásnými 

fotografiemi Šumavy. Po 
závodech ve slalomu a na 
běžkách a po závěrečném 
vyhodnocení nás vždy 
čeká maškarní karneval 
a závěrečná diskotéka 
s prodlouženou večerkou.

„Z lyžařského kurzu 
jsem si odnesl hodně no-
vých zkušeností. Osvěžil 
jsem si běžkování a po 
konci kurzu jsem dokázal 
sjet i velkou Kobylu. Prv-
ní den byl náročný, učili 

jsme se vystoupat a byla to makačka. Nad hotelem Churáňov jsem zkou-
šel i svoji první zatáčku. 
Samé pády, ale zatáčka 
nikde. Druhý den jsem 
však byl překvapen, vyšli 
jsme na malou Kobylu 
a zatáčku se učili. Pře-
kvapení bylo na světě, 
když jsem zatočil na jed-
nu a i na druhou stranu. 
Odpoledne jsme zkusili 
pomu. Vystupovat mi ne-
šlo, sklouzával jsem dolů 
a já ne a ne vystoupit bez 
pádu. Ale naposledy to 
přece jenom vyšlo. Třetí den jsme zkoušeli to samé, z vleku jsem spa-
dl jen dvakrát a krásně jsem si zalyžoval. Čtvrtý den jsme šli na běžky 
a odpoledne na vycházku k meteorologické stanici. Pátý den jsme zkusili 
velký vlek, což bylo fajn. Naše lyžařské znalosti se pozvedly tím, že kaž-
dý večer byla přednáška. Poslední den byly závody na běžkách. Vyhrál 
Pepa, druhý byl Jindra a třetí Jára. Ve sjezdu byl první Štěpán, druhý byl 
Jindra a třetí Dan. Užili jsme si i závěrečnou diskotéku.“ 

Luboš Severin, 7. ročník

Deváťáci z TGM na maškarním 
v MŠ Vrchlického

20. února se naši deváťáci zúčastnili společné akce v MŠ Vrchlického. 
Úvod maškarního karnevalu probíhal v duchu přátelského posezení 
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akce
1. 4. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro, 
Setkání CKV s veřejností, která 
může vznést své nápady, 
připomínky nebo jen pohovořit 
o kultuře ve vašem městě!

7. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
LUCIE LÉBROVÁ – MATĚJ DIVIŠ
Flétna – klavír – bicí
Koncert v rámci KPH, Starý palác, 
zámek Blatná

11. 4. SOBOTA | 19:00 |
PRODANÁ NEVĚSTA
Ochotníci Radomyšl
Divadelní sál, Sokolovna Blatná, 
Prodaná nevěsta po jihočesku 

18. 4. SOBOTA | 17:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK
Nasvícení symbolů a znaků. 
V 17:00 koncert ZLATÝ VĚK 
KYTARY, který se v případě 
hezkého počasí farní zahrada 
u kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, v případě nepříznivého 
počasí na zámku v Blatné.

25. 4. SOBOTA | 19:00 |
Jaan Tätte: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ 
DEN!

Spolek divadelních ochotníků 
v Blatné
Divadelní sál, Sokolovna (komedii 
o velkém zvratu)

2. 5. SOBOTA
BLATNÁ TANČÍ
Taneční workshopy pro dospělé | 
Fitness One, Blatná
| 09:00 – 10:30 | KLASICKÝ TANEC
| 10:45 – 12:15 | MODERNÍ 
BALET
Taneční workshop pro děti se 
sólisty Národního divadla v Praze 
| Starý palác, zámek Blatná
| 14:00 – 15:30 | „Balet nás baví“ 
s Nikolou Márovou a Michalem 
Štípou, sólisty baletu ND Praha

2. 5. SOBOTA | 19:00 |
BALET: PAS DE DEUX OD KLASIKY 
PO DNEŠEK
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci Divadelního 
předplatné

3. 5. NEDĚLE | 16:20 – 17:00 |
KLUB TŘETÍ ARMÁDY PLZEŇ: 

S čím Vám můžeme poradit:
Příspěvky
Poradíme, kde čerpat finanční pomoc pro osoby se zdravotním postižením 
- kromě Úřadu práce také nadace, neziskové organizace apod.
Pomůžeme se sepsáním žádosti včetně příloh a odesláním elektronické 
i tištěné žádosti
Kompenzační pomůcky:
Nalezneme a pomůžeme při vyhledávání různých typů požadované 
kompenzační pomůcky včetně vyhledání kódu pro zdravotní pojišťovny. 
Poskytneme informace o úhradě vybrané pomůcky zdravotní pojišťovnou 
a výši spoluúčasti.
Např. vozíky, elektrické skútry, naslouchátka, PC pro hendikepované, 
speciální PC programy apod.
Pořízení motorového vozidla se státním příspěvkem
Informace o výhodných finančních programech pro hendikepované při 
pořízení nového i ojetého vozidla, pomoc
s kontaktem na prodejce a dokumentací potřebnou k pořízení vozidla.
Úpravy motorového vozidla
Zprostředkujeme informace o možnostech úprav řízení – např. ruční 
ovládání plynu, brzdy, úpravy pro snadnější nastupování, nájezdy pro 
vozíky apod.
Bezbariérová dovolená
Poskytneme ověřené informace o možnostech bezbariérového ubytování 
a cestování v rámci ČR a Evropy. Pracujeme s oficiálními zdroji po celé 
Evropě, které provozují a ověřují sami lidé se zdravotním hendikepem.
Sportovní aktivity
Nabízíme kontakt na sportovní kluby pro zájemce o vhodný sport pro 
hendikepované sportovce jakéhokoliv věku.
Podporují nás:   
Úřad práce ČR, Město Blatná, Svazek obcí Blatenska, Centrum kultury 
a vzdělávání Blatná

HANDI PORADNA
bezplatná poradna (ne)jen pro 
handicapované
Komunitní centrum 1. patro 
(bezbariérový přístup)
Nádražní 661
388 01 Blatná
úterý: 10.00 - 12.00  a 13.00 – 15.00
INFOLINKA: po - st od 10.00 do 16.00         
mob: 605 819 555, email: info@skstricykl.cz

Jarní akce 
ve Středním 
odborném učilišti 
Blatná

V SOU Blatná v posledním čtvrtletí školního roku připravujeme akce, 
které se již staly tradicí. 

Po čtrnácté přivítáme v naší škole soutěžící ze zemědělských škol 
a učilišť jihočeského, středočeského a západočeského regionu. Dne 22. 
dubna proběhne regionální kolo soutěže „Jízda zručnosti traktorem 
s přívěsem“. Nejlepší žáci učebních a studijních oborů, ve kterých zís-

kávají řidičský prů-
kaz skupiny T, se 
utkají na závodní 
dráze. Soutěžit bu-
dou i profesionálové 
z řad zemědělské 
veřejnosti. Hlavním 
partnerem je tradič-
ně Agrozet Ražice, 
který zapůjčí soutěž-
ní traktor. Součástí 
akce bude i prezen-

tace strojů firmy LIVA Předslavice. 
Pořadatelé zvou všechny příznivce zemědělského školství, kteří se 

mohou seznámit s moderní zemědělskou technikou a prohlédnout si 
veškeré prostory a vybavení školy.

Druhou akcí, určenou pro všechny blatenské školy od mateřských až 
po střední, je „Májový běh“. Dne 14. 5. 2015 proběhne na stadionu 
v Blatné již jubilejní pátý ročník. Závodníci se opět utkají v běhu na různé 
vzdálenosti, odnesou si hezké vzpomínky a věcné ceny. Mladší věkové 
kategorie určitě potěší i doprovodný program, který se skládá z různých 
obratnostních a dovednostních her. Všichni účastníci získají  sladkou 
odměnu. Organizaci zajistí naši žáci společně s učiteli. 

Loni se Májového běhu zúčastnilo 420 běžců všech věkových 
kategorií. V tomto jubilejním roce očekáváme rekordní účast. Srdečně 
tímto zveme nejen závodníky na trať, ale i všechny ostatní, kteří přijdou 
jen fandit a povzbuzovat.

SOU Blatná
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Bělčice jsou městem
Rok 2015 se rozběhl na plné obrátky 
a také u nás se událo mnoho zajímavých 
novinek. Tou nejdůležitější je navrácení 
statusu města obci Bělčice. Dne 

11. února 2015 stanovil předseda 
Poslanecké sněmovny Jan Hamáček obec 

Bělčice městem. Po předložení žádosti 
a dokladů z historických pramenů, jsme dostali 

brzkou a navíc kladnou odpověď. Za pomoc při vyřizování formalit bych 
rád poděkoval panu Mgr. Vladimírovi Červenkovi. Ještě čekáme na 
vyjádření k žádosti o schválení konečné podoby naší nové vlajky. Dle 
prvních dostupných zpráv by měla být i tato záležitost vyřízena kladně. 
Ale to předbíhám. 

Novinky z Bělčic
Další novinkou je skutečnost, že zastupitelstvo odsouhlasilo na 

svém zasedání dne 26. 2. 2015 změny v odpadovém hospodářství. 
Ty, kteří nesledují zápisy z jednání zastupitelstva, bych rád informoval 
o nastávajících změnách. První se týká především spoluobčanů ze 
spádových obcí. Místo velkoobjemových kontejnerů si budou muset 
pořídit popelnice, které budou vyváženy ve stejných intervalech jako 
v Bělčicích. Další změnou týkající se odpadů je výměna kontejnerů 
na plasty a sklo za nové a případné navýšení jejich počtu. Dále pak 
vzhledem k tomu, že doposud poplatky vybrané od občanů nepokryly 
ani třetinu nákladů na svoz a likvidaci odpadů, jsme se rozhodli 
zredukovat počet svozových firem ze současných čtyř na jednu. Dle 
předběžných kalkulací tím uspoříme nemalou sumu peněz z obecního 
rozpočtu. Výše uvedené změny nebudou mít vliv na výši poplatků za 
svoz odpadů. 

Důvodů ke změnám v odpadovém hospodářství bylo hned několik. 
Hlavním důvodem je nový zákon o odpadech, který platí od 1. ledna 
2015. Ten nám nařizuje třídění odpadů a jejich následný svoz. To se 
ovšem neděje u již zmíněných velkoobjemových kontejnerů. Nejenže 
je kolem nich (ne všude) neustále nepořádek, ale mnohokrát dochází 
i k jejich požárům v důsledku nasypání horkého popela. Mnozí 
občané se také neobtěžují třídit odpad a v kontejnerech se pak 
objevuje opravdu všechno možné (koberce, matrace, tráva, větve, 
mrtvá domácí zvířata). To se bohužel nedá do nekonečna tolerovat. 
Od popelnic ve spádových obcích si slibujeme, že naši spoluobčané 
budou donuceni více třídit odpad do přistavených kontejnerů. 
Původci černých skládek pak budou nekompromisně trestáni. Úklid 
těchto černých skládat jsme vždy museli řešit na vlastní náklady, takže 
(v podstatě) z kapsy každého z nás. Stejně jako v minulosti se bude 
konat dvakrát ročně svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. 
Pro všechny zájemce zajistíme nákup popelnic za co nejnižší ceny (cca 
760,-Kč/ks) i s jejich následným bezplatným rozvozem po obcích. 

Nový zákon o odpadech nám dále nařizuje svoz bioodpadu 
z obecních prostor. Ten budeme ve spolupráci s místním ZD Bělčice 
likvidovat v bioplynové stanici. I občané mají povinnost likvidovat 
bioodpad ze svých zahrad a domácností. Za tímto účelem bude 
do každého domu se zahradou dodán zdarma kompostér. Zatím 
dodavatelská firma nesdělila přesný datum, ale prakticky ihned po 
potvrzení pevného termínu dodávky tuto skutečnost oznámíme 
spoluobčanům. Sběrné místo pro kovy a papír ještě upřesníme v nové 
Obecně závazné vyhlášce, která bude vyvěšena na úřední desce i na 
webových stránkách města Bělčice.

Na závěr zvu všechny fanoušky na jarní část fotbalové sezony, která 
již u mužů začala, a mládežnické soutěže se rozběhnou v nejbližší 
době. Na klání v šipkách jsou také všichni zváni. Program turnajů byl 
k vidění v minulém čísle. Všem spoluobčanům a čtenářům SOBáčku 
přeji příjemné prožití velikonočních svátků, bohatou a pružnou 
pomlázku a pevné zdraví.

Pavel Vejšický
starosta města

Bělčice

PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL 
BLATNOU
Průjezd historických vozidel 
Blatnou při příležitosti 70-ti let od 
konce 2. světové války.
6. 5. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro
8. 5. PÁTEK | 14:00 – 21:00 |
JAZZDAY
zámek Blatná
Místní H-Band ZUŠ Blatná, jazz 
Band Ježkovy konzervatoře Praha, 
Czech Philharmonic JazzBand 
a Eva Pilarová!

14. 5. ČTVRTEK | 14:00 |
STUDENTSKÝ DEN
Náměstí J. A. Komenskho, Blatná

22. 5. PÁTEK
NOC MUZEÍ
Městské muzeum Blatná

23. 5. SOBOTA | 10:00 |
KONFERENCE: KRAJINA – 
KOMUNITA – KONTEXT
Setkání Blateňáků a odborníků 
nad mapami a příběhy blatenské 
krajiny i Blatné samotné.
Špejchar u Blatné

29. 5. PÁTEK
NOC KOSTELŮ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Blatná

30. 5. SOBOTA | 19:00 |
BALADA PRO BANDITU
Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

komunitní centrum
8. 4. STŘEDA | 18:00 |
LITERÁRNÍ ČTENÍ: ZEMĚ 
ZAMYŠLENÁ
Kavárna, KCAŽ
Z knihy Ladislava Stehlíka „Země 
zamyšlená“ bude číst paní 
Pavlíková s přáteli. Večerem na 
kytaru doprovodí Petr Štěpán.

14. 4. ÚTERÝ | 17:00 |
BESEDA O VEŘEJNÉM PROSTORU 
BLATNÉ A KRAJINĚ BLATENSKA
Velký sál, KCAŽ
Setkání nad mapami a příběhy 
Blatenska a otázkami veřejného 
prostoru.

15. 4. STŘEDA | 18:00 |
Z BLATNÉ AŽ NA KONEC SVĚTA: 
1465 – 2015 a 2005 – 2015
Velký sál+kavárna, KCAŽ
Vzpomínkový cestopisný večer 
k výročí 550-ti let jízdy poselstva 
krále Jiřího z Poděbrad a 10-ti let 
od cesty cestovatelů Františka 
Šestáka a Františka Hejtmánka.

17. 5. NEDĚLE | 17:00 |
ODPOLEDNE S DECHOVKOU: 
MORAVANKA
Velký sál, KCAŽ
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 
| PORADNA PRO RODINU, 
MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ 
VZTAHY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, 
PRACOVNĚ- PROFESNÍ OBLAST 
A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. 
Doležalovou na tel. 724 046 602 
nebo na email:  info@
manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | OD 27. 1. | 
14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT  Klubovna, KCAŽ 
Posláním Adiktologické poradny 
PREVENT  je pomáhat lidem, kteří 
hledají řešení obtíží spojených 
se závislostním chováním. 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 
725 373 863. 

KAŽDÝ ČTVRTEK | 18:00 | 
TVOŘIVÉ ATELIÉRY

výstavy
OD 1. LEDNA 2015 NOVÁ 
OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉHO 
MUZEA BLATNÁ: 
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 | 
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP ZDARMA |

| do 12. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 
17:00 |
KNIHA
Městské muzeum Blatná
Špalíček kramářských písní, Bible 
benátská z roku 1506, jedna 
z prvních českých tištěných knih, 
Chronicon Martimiani, a knižní 
vazby od starověkých svitků, přes 
koptské, gotické a renesanční 
vazby až k současným knihařským 
trendům.

| 24. 4. – 31. 5. | ÚT – NE | 10:00 
– 17:00 |
VÝSTAVA 12. ROČNÍKU CYKLU 
PŘÍRODA BLATENSKA: ZVÍŘÁTKA, 
JAK BYDLÍTE V PŘÍRODĚ?
Městské muzeum Blatná
Na výstavě se můžete potěšit 
fantazií a uměním děvčat 
a kluků z mateřských, základních 
i středních škol. Dozvíte se, jak 
bydlí zvířátka v přírodě, i něco 
málo z historie trampingu. 
Odhalíte, co skrývá název „Zelená 
domácnost“, připomenete si, 
jak se staví ptačí budky, krmítka 
a mnoho dalšího. Autorem 
výstavy je Svazek obcí Blatenska.
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Zprávičky z běl-
čické školičky

Zápis do 1. třídy
Příjemné šmoulí od-

poledne prožili před-
školáci, kteří přišli 28. 
1. 2015 k zápisu do 1. 
třídy  bělčické školy. 
U vchodu už je netrpěli-

vě vyhlíželi Taťka Šmoula 
a Šmoulinka. Šmoulové 

každého budoucího prvňáč-
ka přivítali a zavěsili mu na krk 

kartičku. Pro děti bylo připrave-
no několik stanovišť. Na každém z nich 

čekal šmoula, který vysvětlil zadaný úkol. Za splněný úkol mohli před-
školáci získat razítko do kartičky. Děti se však nenechaly úkoly zaskočit 
a všechny hravě zvládly. Po absolvování jednotlivých stanovišť zavítali 
malí předškoláci k paní učitelce, která si s nimi popovídala, zeptala se 
na barvy, čísla, geometrické tvary a za odměnu si pak poslechla jejich 
písničky a básničky. Všem 14 dětem se zápis do 1. třídy líbil a doufáme, 
že na tento „slavný den“ budou rádi vzpomínat. 1. září 2015 se na nové 
prvňáčky už těšíme a přejeme jim krásné, zatím ještě bezstarostné, letní 
prázdniny. 

Lyžařský výcvik
30. ledna se vydali žáci naší školy na 

lyžařský výcvik do malého lyžařského 
areálu Vítkovice v Krkonoších. Zde máme 
oblíbenou základnu, malou chatu přímo 
u sjezdovky. Ihned po příjezdu a rychlém 
vybalení věcí jsme se převlékli a vyrazili 
na sjezdovku, kde následovalo rozdělení do 
dvou družstev. Z patnácti nás pět ještě nikdy 
nestálo na lyžích a většina měla s lyžováním jen 
minimální zkušenosti.  Jelikož jsme ale učenliví a odvážní žáci, „nebáli 
jsme se vlka nic“ a vše jsme hned první den zvládli bez újmy na zdraví. 
Potěšením pro nás bylo, že již čtvrtý den nejezdil nikdo pluhem a sedmý 
den se z nás už stali úplní „profíci“. Počasí nám přálo a na chatě bylo 
také o zábavu postaráno. Po večerech jsme hráli např. kostky, karty či 
městečko Palermo. Krásným závěrem našeho lyžařského výcviku byl 
„Vítkovický trojboj“, kde jsme museli prokázat všestrannost na sněhu. 
Soutěžili jsme v kombinačním sjezdu mezi stromy, v jízdě na bobech 
a běhu do zasněženého kopce. Všichni jsme předvedli velkou bojovnost, 
za kterou jsme pak dostali zasloužené diplomy. Myslíme si, že i učitelé 
z nás měli radost, jelikož jsme byli hodní, krásně jsme lyžovali a nestal 
se žádný úraz. Pevně doufáme, že za rok si „lyžák“ zase zopakujeme. Je 
prostě super, že žáci 2. stupně bělčické školy mohou jezdit na lyžařský 
výcvik každý rok. Už teď se velmi těšíme!

Účastníci lyžařského výcviku.
Maškarní rej v mateřské škole

Dne 26. 2. 2015 se v bělčic-
ké mateřské škole uskutečnil 
tolik očekávaný maškarní rej. 
Tomuto karnevalu předcháze-
lo mnoho příprav, kterých se 
zúčastnili rodiče i děti s paní 
učitelkami. Již od rána se naše 
mateřská škola proměnila v po-
hádkovou říši, kde jsme mohli 
spatřit nejen půvabné princez-
ny, prince, staré babky koře-
nářky, ale také různá zvířátka, 
spidermany, supermany, víly 
a řadu dalších pohádkových by-
tostí. Pod maskami se skrývali 
nejen děti, ale i někteří rodiče 
a zaměstnanci školy. Poté, co 
prošly masky pohádkovou brá-

Dětský maškarní v Bělčicích
Dne 21. února 2015 pořádal TJ Sokol Bělčice a ZŠ Bělčice za 

podpory Města Bělčice a sponzorů tradiční dětský maškarní ples 
v místní sokolovně. Děti soutěžily v tanci s balónky ve dvojicích, 
závodily proti sobě mladší a starší, nechyběla ani oblíbená 
židličková. Líbilo se i cvičení při hudbě podle předcvičování 
Martiny a mašinka pod vedením Jitky.

Za každou soutěž dostaly 
všechny děti sladkou odměnu. 
Při tanci padal na děti sladký 
déšť v podobě bonbónů a na 
závěr každý účastník dostal 
sladký dortík, upečený od 
šikovných maminek.

nou, mohl začít maškarní rej, který zahrnoval spoustu zábavy, hodování, 
tance, ale především žertovného soutěžení.

Na začátku soutěže dostaly děti kartu s pohádkovými postavami, za 
které se převlékly paní učitelky s paní uklízečkou. Děti musely u těchto 
postaviček splnit zadaný úkol, a tak získat obrázek do kartičky. Jako 
první je přivítala Maková panenka. Zde děti vybíraly mezi makovičkami 
poházené makové kvítí, které Maková panenka poztrácela na louce. 
Pak navštívily šaška, který chtěl, aby vhodily míček do jeho barevných 
kalhot. Nechyběla ani Sněhurka, u které si děti vyzkoušely počítání 
trpaslíků. Svoji odvahu a statečnost si prověřily u Červené karkulky, kde 
procházely hlubokým lesem. Jakmile byly kartičky vyplněné, čekala na 
děti sladká odměna, kterou je potěšil sněhulák v pohádkovém iglú.

Krásnou tečkou za dnem plným zážitků bylo vyhlášení nejkrásněj-
ší masky. Naše pohádkové bytosti totiž usoudily, že si diplom zaslouží 
všechny masky. To bylo radosti! Protože máme v bělčické školce šikovné 
rodiče, měly děti připravené občerstvení v podobě sladkých a slaných 
pokrmů, ovoce i džusů. Maškarní bál jsme si opravdu všichni užili.

Tímto by chtěla naše mateřská škola poděkovat všem rodičům, kteří 
se podíleli na karnevalu svou přítomností nebo pohoštěním. Už teď se 
všichni těšíme na další maškarní rej.
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Historické nápisy Blatenska – kostel 
sv. Petra a Pavla v Bělčicích

V lednovém čísle našeho zpravodaje jsme informovali čtenáře o tom, 
že v letošním roce oslaví kostel sv. Petra a Pavla v Bělčicích významné 
jubileum – 500 let od vysvěcení po pozdně gotické přestavbě. Tuto 
důležitou událost, k níž došlo v sobotu 1. září 1515, připomíná dodnes 
latinský nápis na severní stěně kněžiště za kazatelnou, který bude 
tématem následujících řádků. 

Původní nápis, pocházející s velkou pravděpodobností z doby 
vysvěcení kostela, byl za faráře Václava Antonína Háka roku 1711 zabílen 
spolu s dalšími nástěnnými malbami. Bělčická farní kronika uvádí, že 
při tom zanikly erby Jindřicha Bešína z Běšin a jeho manželky Moniky 
(správně Kunhuty) z Čachrova („In dealbatione templi Anno 1711 die 
12. Maji Insignia quondam sunt quoque dealbata et tecta calce, unius 
et Principalis Dni Henrici Biessin de Bessin in Bielcžitz et ejus Dominae 
Monicae de Czachrowa...“), jejichž existenci dokládá ještě zpráva P. 
Vincence od sv. Viléma, člena konventu bosých augustiniánů v Praze 
a posléze prvního řádného převora ve Lnářích, který Bělčice navštívil 
někdy v poslední čtvrtině 17. století a zaznamenal i existenci nápisu 
o konsekraci kostela. Kromě erbů byly roku 1711 zabíleny rovněž postavy 
Ježíše Krista a dvanácti apoštolů vymalované nad hudebním kůrem 
(„Fuerant quoque super Chorum musicorum pictae tredecim imagines 
videlicet Christi Domini cum duodecim Apostolis, in hac dealbatione 
Ecclesiae, et hae calce obductae sunt.“). 

K obnově nápisu o svěcení došlo během renovace kostela za faráře 
Josefa Jakuba Kose roku 1776. Nápisové pole bylo při tom ohraničeno 
rokokovým rámcem. Současně byly při lámání dveří do nově přistavěné 
sakristie objeveny na jižní stěně kněžiště fragmenty dalšího nápisu. 

Nápis o vysvěcení kostela je proveden černými literami na způsob 
fraktury. Přepis textu rozvrženého do jedenácti řádků zní:
Anno Domini M D. j5, die primo Mensis Septembris / Martinus DEI 
Gratia Episcopus Nicopoliensis, et Suf / fraganeus Olomucensis 
consecravit hunc chorum una / cum Altare maj(o)re in honorem, et 
gloriam DEO trino et uni sacro / tum etiam in memoriam duoru(m) 
Appostolorum Petri et Pauli. In festo ve / ro eorum, et in dedicatione 
Ecclesiee 40 dies indulgentiarum. Dedica / tio autem celebrabitur 
Dominica post comemorationem Omnium Sanc / torum. Et factum 
est eo tempore Dominante Generoso Domino Hen / rico Biessno de 
Biesino et in Bielčzicz residenti.
(Překlad: Léta Páně 1515, dne 1. září, posvětil Martin, z Boží milosti 
biskup nikopolský a sufragán olomoucký, tento chór spolu s hlavním 
oltářem ke cti trojjediného Boha a také na památku svatých apoštolů 
Petra a Pavla. V den jejich svátku a svěcení kostela udělil 40 dní odpustků. 
Posvícení se bude slavit v neděli po památce Všech svatých. Stalo se za 
panování Jindřicha Běšína z Běšin, seděním na Bělčicích.)

K vysvěcení (konsekraci) bělčického kostela došlo, jak již naznačeno 
výše, po pozdně gotické přestavbě, při níž byla loď zaklenuta sklípkovou 

klenbou svedenou na středový pilíř. Ačkoli 
v nápisu je výslovně uvedeno svěcení 
chóru, to jest kněžiště s oltářem, 
s největší pravděpodobností 
se konsekrace týkala celé 
stavby. Šlo o složitý obřad, 
který směl provádět pouze 
biskup. V Čechách ale tehdy 
žádný k dispozici nebyl. Pražský 
arcibiskupský stolec zůstával již 
od roku 1421 neobsazen a osoby 
spravující namísto arcibiskupa 
českou církevní provincii neměly 
odpovídající stupeň svěcení. Proto byl 
pozván biskup z Moravy, kde nebyla 
katolická církevní správa rozvrácena 
husitskými válkami. Biskup Martin působil v olomoucké diecézi, nikoli 
však jako sídelní, nýbrž jako pomocný (sufragán) diecézního biskupa 
Stanislava Thurza. Pomocným biskupům, kteří neměli svou vlastní 
diecézi, kterou by spravovali, přiděloval papež titul po některé ze 
zaniklých starověkých diecézí nebo po takové, jež ležela na území 
ovládaném jinověrci. Pro olomoucké sufragány to bývala častěji právě 
Nikopol, město na severu Bulharska, nacházející se v područí Osmanské 
říše. 

Martin Nikopolský byl příjmením Göschl. Pocházel z Jihlavy a roku 
1500 vstoupil do kláštera premonstrátů v Želivi. Získal doktorát 
církevního práva a od roku 1507 působil jako farář v rodném městě. 
Titulárním biskupem nikopolským s určením pro olomouckou diecézi 
byl jmenován 29. ledna 1509. Současně zde zastával v letech 1510–
1514 úřad generálního vikáře. Roku 1518 byl navíc ještě ustanoven 
proboštem premonstrátského ženského konventu v Dolních Kounicích. 
Pod vlivem luteranismu se však s katolickou církví rozešel. Roku 1526 se 
dokonce podobně jako Martin Luther oženil s řeholnicí, načež byl svým 
nadřízeným, olomouckým biskupem Thurzem, zbaven úřadu. Údajně byl 
později uvězněn, mučen a odsouzen k smrti upálením, ale na přímluvu 
několika pánů byl propuštěn. Zemřel kolem roku 1547.

Do Čech zavítal v létě 1515, jak dokládá dopis Jindřicha ze Švamberka 
jeho synovci Kryštofovi na Boru z 19. července toho roku: „Vězte, že kněz 
biskup, sufragán pana biskupa Olomúckého, má býti na svatého Jakuba 
nejprve příštieho v Budějovicích, a odtud že by na Blatnú jeti měl a kostel 
tu světiti; a tak tomu rozumiem, že se i na Plané odtud staví, aby také 
sv. Anny kostel světil.“ Hlavním cílem jeho cesty do našeho kraje byla 
Blatná, kam jej pozval nejvyšší purkrabí Království českého pan Zdeněk 
Lev z Rožmitálu, aby tam konsekroval přestavěný a renovovaný kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. To se stalo týden po obřadu v Bělčicích, 
dne 8. září na svátek Narození Panny Marie, který byl jistě vybrán pro 
slavnostní akt jako nejvhodnější s ohledem na patrocinium blatenského 
kostela.

Biskup Martin pobýval s největší pravděpodobností na hradě 
v Blatné, a to nejméně jeden týden, jak vyplývá ze souvislostí. Do Bělčic 
si takříkajíc odskočil, aby vyhověl místnímu pánu Jindřichu Běšínovi 
z Běšin, který se postaral o pozdně gotickou přestavbu kostela. Rytíř 
Běšín byl nejen sousedem Zdeňka Lva z Rožmitálu, ale znal se s ním 
také z Prahy, kde nějakou dobu zastával úřad zemského místosudího. 
Nepřekvapí tedy, že si vyšli ve věci svěcení kostelů takto vstříc, ba právě 
naopak. Dá se předpokládat, že uvedené skutečnosti v tom sehrály svou 
roli.

Nápis v bělčickém kostele představuje cenný dokument pro jeho 
dějiny. Proto neunikl pozornosti již zmíněného barokního rodopisce 
Vincenta od sv. Viléma, ani pečlivého sběratele pramenů k regionální 
historii Blatenska P. Jana Pavla Hilleho; ve své knize „Z kroniky 
města Bělčic“ jej publikoval Jaroslav Stehlík. Není však svého druhu 
ojedinělý. Podobný najdeme kupříkladu v zámecké kapli sv. Josefa ve 
Lnářích, v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku či ve 
farních kostelech Narození Panny Marie v Kotouni a Povýšení sv. Kříže 
v Chanovicích. Někde je stejně jako v Bělčicích proveden formou 
nástěnné malby, jinde má podobu desky s rytým textem.
Prameny a literatura:
Národní knihovna České republiky, rkp. XVII E 28 (Vincence à S. Wilhelmo, 

Pečeť biskupa Martina Göschla, 
světitele bělčického kostela 

(kresba autor příspěvku)

Nápis o vysvěcení bělčického kostela (foto NPÚ)
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Bezdědovice

Investiční i neinvestiční akce za rok 2010 činily 1. 257 789,00 Kč z toho 
dotace 370 993,00 Kč a vlastní prostředky 886 796,00 Kč.
Realizované investice k 31. prosinci 2011:

• Akce z dotace POV „Obnova obecního majetku“ – výměna oken, 
hasičských dveří, vchodových dveří, malba vnitřních i vnějších 
omítek budovy obecního úřadu celkem 334. 351,00 Kč, z toho 
výše dotace 106.350,00 Kč, podíl obce 228.000,00 Kč. 

• Úprava terénu V Jamách - deska, návoz zeminy a zatravnění, 
celkem 38.709,00 Kč. 

• Kácení 1 kusu suchého stromu lípy u hřbitova v Paštikách, dvou 
jedlí u vodárny v Bezdědovicích a třech náletů v Dobšicích, celkem 
26.640,00 Kč. 

• Doplnění čtyřhranné kovové sestavy na lezení v dětském koutku 
včetně dopadových ploch v celkové hodnotě 187.000,00 Kč z toho 
dotace 63.650,00 Kč. 

• Vypracování Zadání územního plánu obce projektantem Ing. arch. 
Zdeňkem Gottfriedem, celkem 108.000,00 Kč. 

• Úprava předzahrádky obecního hostince v Bezdědovicích - 
vydláždění kamenem, oprava zdí, nátěr dřevěného plotu, 
zhotovení zábradlí, dřevěných stolů a lavic v celkové hodnotě 
150.000,00 Kč. 

• Provedení odvodnění terénu přísálí kulturního sálu, celkem 
20. 293,00 Kč. 

• Vypracování geometrického plánu změny hranice katastrálního 
území mezi k.ú. Bezdědovice a k.ú. Chlum včetně podání žádosti 
a souvisejících dokumentů na katastrální úřad ve Strakonicích, 
celkem 121.116,00 Kč. 

• Svazek obcí Blatenska získal v roce 2011 dotaci na společný 
projekt obcí SOB „Vodní plochy a sakrální stavby na Blatensku” 
z grantu Jihočeského kraje. Za naší obec hrazeno 6.720,- Kč 
z celkové částky 22.400,00 Kč. 

• Občané, kteří měli zájem sami kompostovat rostlinné zbytky ze 
svých zahrádek a kuchyní, měli v roce 2011 jedinečnou příležitost 
získat na nákup kompostéru Thermoking mimořádný příspěvek 
od obce Bezdědovice. Zájem projevilo 12 občanů o kompostéry 
600l a 900l v celkové výši 26. 237,00 Kč. Z toho podíl občanů 
14. 040,00 Kč a podíl obce 12.197,00 Kč. (Na kompostér 600l 
byl odsouhlasen příspěvek 600 Kč z celkové částky 1 560 Kč; na 
kompostér 900l odsouhlasen příspěvek 1300,00 Kč, podíl obce 
12.197,00 Kč)

• Zakoupení 1 kusu řečnického pultu MP 300 v celkové hodnotě 
37. 800,00 Kč. 

• Oprava hasičské zbrojnice v Dobšicích v celkové hodnotě 7. 
000,00 Kč. Opravu zajistil sbor dobrovolných hasičů. 

Investiční i neinvestiční akce za rok 2011 činily 756.476,00Kč z toho 
dotace 176.720,00 Kč a vlastní prostředky 579.756,00 Kč.
Realizované investice k 31.1 2. 2012:

• Odkoupení nemovitosti č.p. 43 včetně zahrady od majitele pana 
Milana Trčky. Budova byla v havarijním stavu a ohrožovala okolí, 
takže byla nutná demolice, která probíhá v současné době dle 
dopisu MěÚ Blatná, odbor výstavby o povolení odstranění stavby. 
Na tuto akci si obec vzala úvěr ve výši 700.000,00 Kč, který 
bychom rádi splatili nejpozději do roku 2015. Z výše uvedené 
částky 530 000,00 Kč stálo odkoupení nemovitosti a 170 000,00 
Kč je určeno na demolici včetně terénních úprav. 

• Sbor dobrovolných hasičů získal na akci „Nákup požární techniky“ 
dotaci v celkové výši 125. 865,00 Kč přes Místní akční skupinu 
Svazku obcí Blatenska. Obec zaplatila celkovou částku v srpnu 
2012 143.351,00 Kč. Podíl obce činí 17.486,00 Kč. 

• Doplnění 3 herních prvků v dětském koutku v celkové hodnotě 
192.000,00 Kč, z toho dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 
134.400,00 Kč. 

• Z grantu Jihočeského kraje získala obec dotaci na projekt „II. etapa 
Obnovy obecního majetku“- jednalo se o sanační omítky na sále 
obecního hostince, výměna střešní krytiny na přísálí hostince, 
odbahnění a úprava horního rybníčku. Akce celkem za 342.764,00 
Kč, z toho dotace 170.000,00 Kč.

• Přes Svazek obcí Blatenska získala naše obec v roce 2012 dotaci 
12.600,00 Kč na společný projekt „ Za Blatensko krásnější“. 

Dovolte mi vyslovit poděkování zastupitelstvu obce za rychlé zaslání 
finančního příspěvku za občany naší obce na veřejnou sbírku, kterou 
vyhlásilo město Uherský Brod na pomoc zraněným a pozůstalým 
po obětech tragického a nepochopitelného útoku dne 24. 02. 2015 
v restauraci Družba. 

Miluše Kubátová 
Vážení spoluobčané, 

scházíme se u dalšího čísla Blatensko SOBĚ. Jaro je v plném rozpuku. 
Slunce střídá déšť. Teplé dny snad nahradí ty chladnější. Vše co nyní 
sázíme, na našich zahrádkách, vyroste, a my budeme sklízet šťavnaté 
plody. Je tedy ten pravý čas, připomeňme si období uplynulé a pojďme 
se těšit na budoucí…. 

Miluše Kubátová 
Zhodnocení činnosti Zastupitelstva obce Bezdědovice za čtyřleté 
volební období od 17. října 2010 do 31. prosince 2014
V tomto čtyřletém volebním období bylo proinvestováno celkem: 
5. 874.192,00 Kč 
Z toho dotace 1.859.063,00 Kč a vlastní prostředky obce 
4.015.129,00 Kč
Realizované investice k 31. prosinci 2010 

• Zatrubnění vodoteče, odbahnění, oprava hrází, stavba 
bezpečnostních přelivů dvou vodních nádrží, terénní úpravy 
pozemků parcelních čísel 121/1 , 121/2, 147 v Bezdědovicích - 
280 704,00 Kč

• Prodloužení kanalizačního řadu na pozemcích p. č. 646/20, 710/2, 
828/1, 828/3, 830 v Bezdědovicích - 77 902,00 Kč.

• Ošetření stromů /4 ks lip/ - 21 900,00 (Paštiky - hřbitov) , 6 100,00 
(Dobšice); Celkem 28 000,00 Kč.

• Vypracování zadání územního plánu - 39 600,00 Kč.
• Zvýšení jedné strany oplocení na sportovním hřišti - 52 422,00 Kč.
• Oprava hasičské zbrojnice v Dobšicích – 9 000,00 Kč (3 050 Kč+ 

6000 Kč materiál).
• Výroba obecního erbu 3 990,00 Kč + obecní vlajky 14 430,00 Kč, 

výroba hasičské vlajky ve výši 29 995,00 Kč. 
• Výroba 2 ks uvítacích cedulí se znakem obce ve výši 20 242,00 Kč 

a obecní znak na úřad 9 752,00 Kč. 
• Provedení revize sportovního areálu v Bezdědovicích v celkové 

částce 2 700,00 Kč
• Náklady na zakoupení 10 kusů lavic a stolů pro venkovní kulturní 

i sportovní akce činily 16 300,00 Kč. 
• Oprava kapliček v Bezdědovicích a Dobšicích“ v celkové hodnotě 

283 516,00 Kč. 
• V měsíci listopadu 2010 byla provedena oprava výtluků a oprava 

rozlámaných krajnic vozidly těžšími než 3,5 t obecních komunikací 
v celkové částce 301 759,00 Kč. Na zimní údržbu veškerých 
obecních komunikací byla vynaložena finanční částka 131 778,00 
Kč. Celkem 433 537,00 Kč.

Štěstí je umění být spokojen. 
I. Bergmann 

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik

Narodili se: 
Filip Scheinherr 28. ledna 2015
Kateřina Kuparová 22. únor 2015

bosáka u sv. Václava sborník výpisů o šlechtických rodinách českých 
a pamětí genealogických, díl II., tzv. Liber variegatus, pag. 41–42).
Pamětní kniha fary Bělčické od roku 1667 (uložena ve Státním okresním 
archivu Strakonice).
Archiv český, XV, s. 111–112, č. 202.
BUBEN, Milan M. – POKORNÝ, Pavel R., Encyklopedie českých 
a moravských pomocných (světících) biskupů, Praha 2014, s. 55–56.

Vladimír Červenka
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3.600 Kč, která byla vrácena, nebylo možno ji vyčerpat.
• Zakoupení nového traktoru Furgon včetně příslušenství v celkové 

výši 408.050,00 Kč.
• Zakoupení 2 plastových kontejnerů na drť ve výši 14.883,00 Kč 

(á 7.441,50 za ks), komunálního sypače 41.128,00 Kč, štěpkovač 
ve výši 63.144,00 Kč, křovinořez ve výši 22.236,00 Kč, alarm do 
hasičárny 13.068,00 Kč.

• Zpracování mostního listu lávky pro pěší v celkové výši 4.114,00 
Kč.

• Zakoupení kamen do sálu obecního hostince ve výši 83.974,00 
Kč včetně řídící jednotky 4.840,00 Kč, myčky ve výši 9.900,00 
Kč, sporák do bytu ve výši 6306,00 Kč, mikrovlnná trouba ve 
výši 4.072,00 Kč, osvětlení do výčepu a drobné vybavení ve výši 
8.000,00 Kč, náklady na vnitřní úpravy 33.591,00 Kč. Celkové 
náklady na úpravy a vybavení ve výši 150.683,00 Kč.

• Kuchyně do bytu 1+0 ve výši 27.840,00 Kč, vybavení do koupelen 
a chodeb obou bytů včetně elektroinstalace (přímotopy, 
ventilátory). Celkové úpravy v obecních bytech ve výši 41.328,00 
Kč.

• Oprava veřejného osvětlení a vánoční výzdoba ve výši 13.469,00 
Kč.

• Zavedení elektriky do srubu na sportovním hřišti ve výši 21.314,00 
Kč; zasklení srubu ve výši 7.759,00 Kč. 

• Nátěr a úprava kontejneru na odpad v Paštikách ve výši 22.480,00 
Kč.

• Nákupy hasiči - Taz + Škoda Ps 2.0 ve výši 90.000,00 Kč, 3 uniformy 
dámské ve výši 11.194,00 Kč, pramice ve výši 15.500,00 Kč.

Investiční i neinvestiční akce za rok 2014 činily 1.431.657,00 Kč, z toho 
dotace 256.909,00 Kč a vlastní prostředky 1.174.748,00 Kč. 
K 31.12.2014 máme 322 trvale hlášených občanů z toho: 40 v Dobšicích, 
17 v Paštikách a 265 v Bezdědovicích. 
Běžný provoz obce celkem 1.640.000,00 Kč z toho: 

• Na údržbu pluhováním veškerých místních komunikací za rok 
2013/2014 bylo vynaloženo celkem 76.432,40 Kč (zimní údržba). 
Materiál a zajištění sypání 18.886,70 Kč. Celkem 95.319,10 Kč

• Celková finanční částka hrazená dobrovolně obcí za děti 
navštěvující mateřské školy v Blatné za rok 2014 9.600,00 Kč.

• Sečení údržba veřejného prostranství v obci a k.ú. Bezdědovice 
včetně sportovního hřiště a hřbitova celkem 107.214,00 Kč. 

Příspěvky celkem 30.750,00 Kč z toho: 
Svaz tělesně postižených 1.000,00Kč 
Pojízdná prodejna 15.000,00 Kč 
Záchranná stanice Makov 1.000,00 Kč 
Domov pro seniory Blatná 13.750,00 Kč
Dary celkem 9. 000 Kč - narození 3 dětí
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2014 činily 229.519,60 Kč. Z toho: 

¾	 odvoz popelnic- tuhý odpad 121,925,60 Kč 
¾	 odvoz skla, papíru, plastu 100.312,60 Kč 
¾	mobilní svoz nebezpečného odpadu 5.974,60 Kč 
¾	mobilní svoz velkoobjemového odpadu 1.306,80 Kč 
¾	 Příjmy od poplatníků + Zemědělství a.s. 136.166,00 Kč
¾	 Příjem za tříděný odpad od EKO-KOMU 78.361,00 Kč

CELKEM  214.527,00 Kč
ROZDÍL  - 14.992,60 Kč

Poděkování paní Ing. Radce Vokrojové, manažerce SOB 
Dovolte mi srdečně poděkovat paní Ing. Radce Vokrojové, manažerce 

Svazku obcí Blatenska za velmi dobrou a hlavně přínosnou spolupráci 
s naší obcí Bezdědovice. Děkuji nejen za nemalou pomoc, ale také za 
spoustu práce, kterou odvádí pro obce, a dovolím si říci, i mimo svoje 
pracovní povinnosti. Od roku 2009, kdy nastoupila do své funkce, se ji 
podařilo získat velké množství dotačních titulů na různé akce např. nákup 
programu MYSIS včetně proškolení, projekty na revitalizaci veřejné 
zeleně na obecních pozemcích, zpracování projektové dokumentace 
na čistírnu odpadních vod, pasporty obecních studní, vodovodů 
a kanalizací, nákup kolostavů nebo jiného venkovního mobiliáře, studie 
proveditelnosti revitalizace obecních vodních ploch a soupis všech 
sakrálních staveb na Blatensku atd.

Mám velkou radost, že i v důchodu mohu s paní Radkou Vokrojovou 

Jednalo se o 5 kusů kolo stavů a provedení pasportu třech 
obecních studní. Vlastní podíl obce činil 5.400,00 Kč Akce celkem 
za 18.000,00 Kč. 

• Přes SMOOS získána dotace v roce 2012 na 4 kusy kolo stavů ve 
výši 7.997,00 Kč, vlastní podíl obce 3.427,00 Kč. Akce celkem za 
11.424,00 Kč. 

Investiční i neinvestiční akce za rok 2012 činily 707.539,00 Kč, z toho 
dotace 450.862,00 Kč a vlastní prostředky 256 677, 00 Kč. 
Realizované investice k 31.12. 2013:

• Z grantu Jihočeského kraje Programu obnovy venkova získala 
obec dotaci na projekt „II. etapa rekonstrukce obecní komunikace 
p.č. 838/1 a 839/1 „, akce celkem za 407.018, 00 Kč, z toho dotace 
200. 000,00 Kč. Od hostince směr Vinice Blatná. 

• Přes Místní akční skupinu Svazku obcí Blatenska jsme získali dotaci 
267.931,00 Kč na akci „ I. etapa rekonstrukce obecní komunikace 
p.č. 838/1 a 839/1 v Bezdědovicích. Podíl obce činí 98.689,00 Kč. 
Akce celkem za 366. 620,00 Kč. Od hostince směr Vinice, Blatná. 

• Opravy výtluků místních komunikací v katastru obce Bezdědovice 
v celkové výši 150.076,00 Kč. 

• Na objednávku obce vyasfaltována část místní komunikace p.č. 
839/1 v celkové výši 152.901,00 Kč. 

Celkem v roce 2013 bylo investováno do oprav místních komunikace 
v obci Bezdědovice 1.076.615,00 Kč. 

• Přes Svazek obcí Blatenska získala naše obec v roce 2013 dotaci 
16.473,80 Kč na společný projekt SOBu. Jednalo se o projekty 
na Upgrade programu MISYS - Vlastní podíl obce činil 1.960,20 
Kč a Projekty revitalizace zeleně - vlastní podíl obce 5.100,00 Kč. 
Akce celkem za 23.534,00 Kč. 

• Dotace na dvoje volby - prezident, Poslanecká sněmovna ve výši 
49.650,00 Kč. 

• Z Jihočeského kraje hasiči získali v roce 2013 3 dotace v celkové výši 
71.730,00 Kč za nahlášené zásahy při povodních a vichřicích. Byly 
nakoupeny potřebné věci, které každá výzva měla specifikovány 
v celkové výši 72.510,00 Kč. 

• Výměna zábradlí na mostu a pěší lávce v Bezdědovicích dle 
platných norem v celkové výši 203.726,00 Kč.

• Zpracování pasportu veřejného osvětlení v k.ú. Bezdědovice 
v celkové výši 21.780,00 Kč.

• Zakoupení WC Johnny do sportovního areálu v Bezdědovicích ve 
výši 19.360,00 Kč.

• Zřízení dvou elektrických kapliček v jamách a na sportovním hřišti 
v celkové výši 48.369,00 Kč. 

• Zakoupení 3 plechových skladů v celkové výši 75.000,00 Kč.
• Provedení elektroinstalace ke třem plechovým skladům v celkové 

výši 60.208,00 Kč. 
• Zakoupení zahradního traktoru na sekání trávy včetně příslušenství 

ve výši 80.790,00 Kč a vysavače na listí v celkové výši 7.090,00 Kč. 
• Dokončení úpravy dvou rybníčků včetně úpravy příjezdové 

komunikace v celkové výši 38.115,00 Kč. 
• Zakoupený nový program na účetnictví KEO-W za 11.108,00 Kč.
• Byla provedena výměna sporáku v bytě 2+1 v celkové hodnotě 

7.003,00 Kč.
Investiční i neinvestiční akce za rok 2013 činily 1.720.731,00 Kč, z toho 
dotace 603.579,00 Kč a vlastní prostředky 1.117.152,00 Kč.
Realizované investice k 31.12. 2014:

• Z grantu Jihočeského kraje Programu obnovy venkova získala 
obec dotaci na Výměnu pěší lávky přes Závišínský potok v celkové 
částce 190.000,00 Kč, vlastní podíl činil 212.421,00 Kč. Celkové 
náklady včetně DPH ve výši 402.421,00 Kč 

• Na základě propočtů nákladů na společný projekt SOBu z finanční 
dotace Jihočeského kraje POV pro rok 2014 připadá na Obec 
Bezdědovice vlastní podíl celkem 12.532 Kč (tj. vlastní podíl ve výši 
30 % z celkových nákladů pro naší obec). Neinvestiční příspěvek 
částku 2.882,- Kč (Proškolení užívání MISYS a propagační 
materiály) a investiční příspěvek 9.650,- Kč (projekty revitalizace 
zeleně a rozšíření MISYS). Celkem akce ve výši 41.773,00 Kč. 

• Dotace na troje volby - Poslanecká sněmovna – 22.909,00 Kč; 
Zastupitelstva obcí a Senát ve výši 32.000,00 Kč. 

• Z Jihočeského kraje hasiči získali v roce 2014 dotaci v celkové výši 
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Masopustní veselí 
v Březí
Sraz účastníků masopustní maškary, 
průvodu, býval obvykle v hostinci 
u Postarších. Nájemce hospody pan 

Hodek, měl pro tuto atrakci velké 
pochopení. Zaopatřoval pro účastníky 

řadu masek. Zajímavou byla kobyla, 
kterou tvořili dva sousedé, obvykle pánové Kříž 

a Machovec. První držel vzhůru přes ramena dvě dřevěné tyčky, na 
nichž byla připevněna kobylí hlava, umně vytvořená z hrubého jutového 
pytle. Přes sebe měli přehozenou hnědou deku. Kobyla řehtala, 
vyhazovala a občas někoho svezla, třeba i za cenu pádu. Takový pád byl 
kvitován obecenstvem. Křepčení kolem rozpadlé figury nebralo konce.

Za kobylou obvykle jela kára, kterou táhl Venda Sroubkouc, urostlý 
a silný chasník, trochu mdlého rozumu. Kára byla vlastně velká bedna 
na dvou kolech, která sloužila Sroubkům k převážení řezanky na krmení 
dobytka. Strejda Jeníčkouc seděl na káře a ke všeobecnému veselí 
a zpěvu vyhrával na harmoniku.

Další charakteristickou postavou v průvodu byla bába. Strejda 
Pecháčkouc se převlékl do ženských šatů, vzal si zástěru, náležitě vycpal 
prsa, na hlavě červený šátek s bílými puntíky. Na zádech nosil nůši, ve 
které měl ještě vycpaného panáka.

V průvodu nechyběl ani medvěd. Jeho protagonistou býval strejda 
Dražanouc od Zadního /část vsi/. V tmavém, chlupatém kožichu působil 
veselí mezi omladinou, ale také nářek mezi malými dětmi.

Průvod doplňovaly různé maškary a strašáci, ověšené povřísly 
a hrachovinou. Tento divuplný průvod za zvuků harmoniky a různých 
chrastítek, výskání, točení a zpěvu se vydal po vsi od chalupy k chalupě. 
Honil hospodyně i děvečky, bouchal na vrata i dveře a tropil různé 
neplechy. Leckde dostal notný závdavek ať v pití něčeho ostrého, kusu 
uzeného či slaniny anebo pár drobných peněz. Toto se ukládalo do káry 
či nůše napotom, na večerní bál. Jak čas utíkal, přibývalo štamprliček, 
přibývalo i točení a motání v leckteré hlavě. Ale radost z končícího 
masopustu, z končící zimy a z příchodu jara nebrala konce.

Masopustní bál
Ženy ve vsi již několik dnů předem žily přípravami na masopustní bál. 

Chalupy musely svítit čistotou zvenku i uvnitř. Vítr roznášel vůni pečiva, 
které hospodyně připravovaly pro tuto radostně očekávanou příležitost. 

Březí

Maškarní ples obce a členů 
Červeného kříže obce Bezdědovice

Po již tradičním hasičském plese 
ze dne 28.2.2015 následovalo nedělní 
plesání určené dětem. Začátek byl 
od 13. hodin a jistě nejen mne velmi 
mile překvapila návštěvnost. Sál byl 
přímo nabytý maskami. Netroufnu 
si vyjmenovávat zde druhy masek, 
jelikož to byla široká škála nádherných 
kostýmů. Od broučků, zvířátek, přes 
spanilé vládkyně i ochránce dobra, až 
k pirátovi či návštěvníku ze záhrobí. 
O hudební doprovod se postaral 
Jaroslav Havel a k funkci DJ často 
musel zvládat přímo na pódiu i roli 
tanečníka pro malé chtivé tanečnice. Odpoledne se nám protáhlo do půl 
páté, děti byly neúnavné, ochotně se zúčastňovaly soutěží a nezalekly se 
ani veřejných vystoupení u mikrofonu. 

Bylo to hravé, kouzelné odpoledne a věřím, že to tak cítily především 
samotné děti. Odměnou dětem byly po celý čas sladkosti a drobné 
dárečky, odměnou nám rodičům byla rozhodně radost v jejich zářících 
očích. Děkujeme tímto organizátorům akce za příjemné první březnové 
odpoledne.

Foto a text: Jitka Komanová

Křížová sedma
První akce pořádaná v letošním roce v Bezdědovicích byl již šestnáctý 

Turnaj v křížové sedmě, který se konal v sobotu 24. ledna 2015 v Obec-
ním hostinci.

Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic. Po sehrání všech vzájemných her se na 
prvním místě umístnila dvojice Blatná ve složení Josef Suchánek a Josef 
Mourek, která měla na svém kontě šest vítězství. Na druhém místě se 
umístila dvojice Sparta ve složení Stanislav Brda a Jiří Vydra, kteří vyhráli 
pětkrát. A třetí skončila dvojice SODAJ ve složení manželé Alena a Ota 
Burián ml. se čtyřmi výhrami. Vítězové obdrželi jako obvykle poháry. 
Dvojice na ostatních místech dostaly za své výkony věcné ceny. Pro 
všechny bylo připraveno občerstvení. Všichni se již těší na další podob-
nou akci.

V sobotu 14. února 2015 proběhl již sedmnáctý turnaj v Křížové sed-
mě. Na turnaj přišlo devět dvojic. Jeden z vítězné dvojice Jiří Thorovský, 
vyhrál tento turnaj podruhé. Zvláštností je, že zvítězil v úplně prvním 
turnaji, který se hrál již v roce 2010. Poprvé hrál s Josefem Suchánkem, 
tentokrát byl jeho spoluhráčem Josef Vydra. 

Po všech odehraných zápasech měla tato dvojice s názvem Pepétho 
sedm vítězství. Na druhém místě skončila dvojice SPARTA ve složení Sta-
nislav Brda a Jiří Vydra se šesti výhrami a třetí dvojice Hej Rup ve složení 
Karel Staněk ml. a Petr Zuna a ti vyhráli pětkrát. Vítězná dvojice dostala 
za své předvedené výkony poháry. Ostatní hráči převzali věcné ceny. Ob-
čerstvení bylo připraveno pro všechny příchozí. Všichni zúčastnění se již 
těší na příští turnaj, který jistě v brzké době bude upořádán.

Text: Alena Vestfálová
Foto: Stanislav Brda

spolupracovat, neboť myslí i na nás studenty (seniory), a organizuje 
virtuální univerzitu 3. věku v Komunitním centru aktivního života Blatná, 
kde se vzděláváme, ale i příjemně pobavíme. Za to ji patří velké díky! 
Poděkování patří i Svazku, že tuto činnost pro nás podporuje.
Poděkování paní Bohunce Hoštičkové, která na MěÚ Blatná zajišťovala 
od roku 2002 do roku 2014 administraci dotací z Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje 

Dovolte mi upřímně poděkovat paní Bohunce Hoštičkové, s kterou 
jsem spolupracovala již od roku 2000 při podávání žádostí o dotaci z POV 
JK (ještě na Okresním úřadě Strakonice, podobně jako s paní Radkou 
Vokrojovou, která tehdy pracovala na referátu životního prostředí). 

Paní Bohunka Hoštičková vždy byla velice trpělivá, obětavá a ochotná 
pomoci i poradit. Vše řešila s nadhledem a hlavně s úsměvem. Neměla 
to s námi starosty jednoduché, pro splnění spousty povinností na obci 
jsme podávali výzvy opravdu na poslední chvíli. Paní Hoštičkové si velice 
vážím i pro její osobní statečnost, kterou ve svém jak pracovním tak 
osobním životě prokázala. 

Oběma dámám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, osobních 
i pracovních úspěchů! 

Miluše Kubátová 
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Prodej stavebních pozemků 
v Hajanech

Obec Hajany nabízí k prodeji jednotlivé stavební parcely k výstavbě 
rodinných domů s inženýrskými sítěmi (na každé parcele plyn, el. ener-
gie a kanalizace).

Jednotlivé výměry: 816 m2, 906 m2, 1024 m2, 1193 m2 a 1215 m2. 
Možný prodej i jiné parcely v dané lokalitě. V roce 2016 -2017 bude 
dobudován povrch komunikace zajišťující přístup k jednotlivým parce-
lám. Klidná poloha na západním okraji Hajan (směr Kocelovice a Lnáře). 
Parcely jsou s krásným výhledem do krajiny. Obec Hajany je 3 km od 
Blatné, kde je veškerá občanská vybavenost. Praha - asi 100 km. Cena 
za m2 = 300,- Kč

V případě zájmu se obracejte na místostarostu obce Hajany, 
tel.: 602 141 923, blaha.miro@gmail.com 

ČARODĚJNICE  
30. 04. 2015 v Hajanech 

 
 

Od 17,00 hodin stavění májky u hospody 
 
 
 

 Od 18,00 hodin          
DENI & MÍLA SIMANDLOVI –  
přirozená komunikace s koněm 

 
 Opékání buřtů 

 
 
 

Od 19,00 hodin budou hrát k tanci a poslechu Š-UMÍCI 

Velikonoční 

Anča Band
Hajany

Neděle 5. dubna 2015
Začátek ve 20,00 hodin

Výlet do aquaparku
O jarních prázdninách v pondělí 9. 
února jsme se již tradičně vypravili na 
celodenní výlet do Aquapalace Pra-
ha. Společně s námi vyrazili účastní-
ci z Bezdědovic, Tchořovic, Mačkova 

a Bělčic. Všichni malí i velcí si užili den 
plný dobrodružství a zábavy v bazénech 

a na tobogánech. Někdo třeba jen odpočíval 
a relaxoval. Večer jsme se vraceli s obrovskými zážitky 

a příjemně unavení domů. Většina z nás se těší zase na příští rok, kdy si 
výlet určitě zopakujeme.

Dana Vohryzková

Dětský maškarní ples
V sobotu 21. 2. 2015 se v budově obecního úřadu v Hajanech 

konal tradiční dětský maškarní ples. Úderem druhé hodiny se začali 
scházet masky v doprovodu svých nejbližších. Pro děti bylo připraveno 
občerstvení, dětské výherní lístky, mnoho soutěží, od oblíbené hry 
s kloboukem, tanec s balónkem, chůze po provaze a jiné další zábavné 
hry. Děti byly za jednotlivé soutěže odměňovány sladkostmi. Celé 
odpoledne plné her, písniček, soutěží uteklo velmi rychle a příjemně.

Velký dík patří jak sponzorům, tak i všem ochotným a šikovným 
dobrovolníkům, kteří přispěli k příjemné atmosféře. Věřím, že se dětem 
odpoledne líbilo a těšíme se na další společné akce.  

Tradiční hasičský ples
Dne 21. 2. 2015 od 20:00hod se konal tradiční hasičský ples. K tanci 

a poslechu nám hrála hudba Radka Šimsy. Výborná zábava panovala od 
samého počátku. V předtančení se představily děti ze ZUŠ Blatná, pod 
vedením slečny Veroniky Loukotové. 

Všem sponzorům a pořadatelům děkujeme za podporu 
a zúčastněným za účast. Závěrem stačí říci, že hasičský ples se vydařil 
a všichni přítomní se bavili. Těšíme se na Vás i příští rok.

Edita Zíková SDH Hajany

Hajany

Zprávy z naší obce
Od 1. dubna začne v naší obci platit nová vyhláška o nakládání 

s odpady. Ke změně dochází zejména u biologického odpadu, který se 
bude nově shromažďovat u budovy bývalé výkrmny býků. Přesné místo 
pro ukládání tohoto odpadu bude na místě řádně označeno, přičemž 
rozlišovat se bude tzv. měkký bioodpad (např. listí, tráva) a tvrdý 
bioodpad (např. větve). Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu bude zajišťován minimálně dvakrát ročně, sběr a svoz 
objemného odpadu pak minimálně jedenkrát ročně. Sběrné nádoby na 
tříděný odpad (sklo, plast) a kov zůstávají na stejných místech. K těmto 
sběrným nádobám nově přibyde sběrná nádoba na papír, která bude 
umístěna u budovy obecního úřadu. 

Další zpráva se týká projektu „Obecní multifunkční dům“. V tomto 
projektu jde o přestavbu a rekonstrukci budovy obecního úřadu 
a bývalé prodejny za účelem multifunkčního využití budovy našimi 
občany. Byla podána žádost o dotaci na první etapu opravy tohoto 
objektu. V letošním roce by tak mělo dojít k opravě střechy a komínů 
na celé budově. 

Tomáš Kodat, starosta obce

Naši jubilanti
V březnu a dubnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši občané:

Marie Čejková  66 let
Marie Straková 80 let
Jan Čejka  72 let
Emilie Malá 87 let
Jiří Kubeš  78 let

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví, mnoho elánu, spokojenosti 
a pohody do dalších let.

Jedna ze tří místních hospod, kde se bál konal, se slavnostně vyzdobila. 
Podlaha se musela vydrhnout do běla, stěny se vyzdobily girlandami 
a hostinský především připravil dobré strakonické či březnické pivo. 
Muselo ho být dost. A muselo mít správnou teplotu. Bály se konaly 
u Postarších či Viktorů, méně u Vokurků.

Večer, když začala muzika hrát, byla již v sále celá ves. Omladina 
připravila malé kytičky z jarních květin a nasáčkovala z přineseného 
cukroví malé balíčky. Když byla dámská volenka, kupovaly ženy a děvčata 
připravené kytičky a dávaly je svým milým a manželům do klopy saka. 
Muži a mládenci jim na oplátku kupovali balíčky s cukrovím. Stržené 
peníze zůstaly hasičskému sboru, který vždy bál organizoval. Po uplynutí 
nějaké doby, když už bylo vypito více piv i nějaké tvrdé, strejda Brkalouc 
si přilepil dvacku na čelo, prohlásil, že jeho jmění je k neutahání , poručil 
si zahrát „Červenou sukynku“ a zatančil si sólo. Někdy padla i facka, ale 
jestli se březští dostali do sporu s přespolňáky, byly vždy zajedno.

V padesátých letech se poúnorový vývoj promítl i do společenského 
života na vsi a tedy i života ve Březí. Starosti spojené se změnou 
vlastnických práv, úbytek obyvatel v souvislosti s odchodem do průmyslu 
způsobil, že tradice zanikla a my se o ní dovídáme jen z vyprávění těch 
nejstarších spoluobčanů.

Zdeněk Válal, kronikář 
(Sepsáno podle vyprávění tety Petráňouc, strejdy Kasákouc, Dražanouc 
a Brkalouc)
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Masopustní maškarní průvod 
Chlum – Hajany

Nejprve něco málo o masopustu: Masopust dříve začínal po svátku 
Tří králů a jeho konec byl závislý na datu Velikonoc, a proto končíval 
v období od poloviny února do začátku března. Masopust byl dobou 
hodování a veselic. Lidé se scházeli k tanečním zábavám, probíhaly 
zabijačky, slavily se svatby. Masopust byl svátkem předjaří, svátkem 
počátků vegetace a plodnosti. Poslední tři dny masopustu, neděle, 
pondělí a úterý zvané fašank nebo také masopust se v minulosti konaly 
průvody masek, různé rituální hrátky a taneční zábavy.

V sobotu 7. 2. 2015 se uskutečnil druhý ročník masopustního 
průvodu dvou spřátelených obcí Hajan a Chlumu. Na rozdíl od loňského 
roku, kdy masopustní průvod vyšel z Hajan, kde jeho začátek zahájila 
starostka obce paní Dana Vohryzková, vycházel letos průvod z Chlumu 
a směřoval po průchodu obcí do Hajan. 

V Chlumu průvod i s Bakusem, 
který již tradičně jel na voze spolu 
s muzikanty, zahájil starosta obce 
ing. Radim Paulus. Po zahájení se 
průvod masek vydal na cestu obcí, 
kde ho přivítala u svých domů řada 
místních občanů, kteří se průvodu 
aktivně zúčastnili, i těch, kteří 
jen bez masek přihlíželi. Dobrot, 
nápojů alko i nealko bylo pro masky 
připraveno před domy dost a dost. 

Po odchodu z Chlumu se 
masopustní průvod vydal polní 
cestou do Hajan. Pomyslné 
zahájení druhé části masopustního 
průvodu v Hajanech proběhlo na 
Zbirohu. Zde předala starostka obce 

symbolický klíč maškarám a povolila jim uspořádání průvodu. Průběh 
byl podobný jako v Chlumu. Většina občanů přivítala maškary velice 
vstřícně, bohatě je pohostila různými dobrotami. Průvod byl zakončen 
pohřbením Bakuse v Hajanské hospodě. 

Náš masopust je důkazem toho, že staré zvyky je možné oživit 
a pokračovat v tradicích započatých našimi předky.

Miluše Kordulová a Dana Vohryzková
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Zprávy z obce:
Po masopustu jsme společně oslavili 
MDŽ v sobotu 8. března, kdy dětí potě-
šily maminky a babičky svým jedineč-
ným vystoupením. Představitelé obce 
poté maminkám a babičkám popřáli 

pevné zdraví a předali malou kytičku. 
V úterý 10. 3. 2015 proběhl závěrečný 

přezkum hospodaření obce za rok 2014.
Obec nechala vytěžit část lesa ve Vobsinách, vy-

čištění vzniklé paseky nabídla svým obyvatelům. 
Začátkem března zveřejnila „Oznámení o zahájení výběrového řízení 

k podání cenové nabídky na víceúčelový přístřešek“. V současné době 
probíhají přípravné práce na stavebním pozemku pro víceúčelový 
přístřešek.

Pozvánky na akce – srdečně Vás zveme:
 ¾ Čtvrtek 30. dubna 2015 od 20,00 hodin pálení čarodějnic.
 ¾ Sobota 9. května 2015 od 13,00 hodin sraz rodáků o pouti sv. 

Floriána.
 ¾ Sobota 9. května 2015 od 20,00 hodin pouťová zábava, hraje 

Toulavá kapela.
 ¾ Sobota 11. července 2015 od 13,00 hodin 120. výročí založení 

SDH Hornosín.

Společenská rubrika:
V únoru oslavila kulaté narozeniny paní V. Vonášková, v březnu oslavili 

svá životní výročí Josef Vrbský, Ludmila Vrbská, Bohumil Šimůnek, Karel 
Červenka. V dubnu oslaví své životní výročí Miloslava Vrbská a v květnu 
kytičkou popřejeme paní Boženě Vonáškové k jejím 87. narozeninám 
a paní Marii Vlkové k 83. narozeninám. 

Oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojené chvilky 
v kruhu rodinném.

Hornosín

Pouť v Chlumu 
sobota 30. 5. 2015 

 Poutní mše svatá 
od 13.30 hod. u kapličky na návsi  
mši celebruje p. Marcin Piasecki 

 

Dechovková hudba 
od 16.00 hod. v místním pohostinství 

 

neděle 31.5. 2015 
Pouťový fotbal 

od 16.00 utkání svobodní & ženatí 
pro děti skákací hrad 

 

Obec Chlum zve děti, jejich rodiče a místní občany 

ve čtvrtek 30. 4. 2015 
na 

  

Hasičský ples
Společenský život v obci letos začal 
plesem hasičů. Sál našeho kulturního 
domu se 24. 1. 2015 naplnil místními 
občany i hosty ze sousedství. K tanci, 

ale i poslechu, hrála hudba „Tři cvrčci“. 
Hasiči připravili pěkný ples s bohatou 

tombolou. Každý lístek vyhrával, nikdo 
neodešel bez výhry. Pěkné přivítání návštěvníky 

plesu čekalo i v šatně, kde mladí šatnáři – hasiči ochotně a s úsměvem 
přebírali od návštěvníků oděvy.

Dětský maškarní 
bál 14. 2. 2015

Svatý Valentýn se v Chlumu 
slavil po chlumsku dětským 
maškarním bálem. Pod 
nebesy z balonků, vedeni 
chlumskými klaunkami, si děti 
zatančily, zahrály hry, pobavily 
a vyfotografovaly se s obřími po 
dvou nohách chodícími psy. Sál 
byl plný. Od stolů umístěných 
po stranách sálu na zábavu 
dětí dohlíželi rodiče i prarodiče. 
Někteří tatínkové a dědečkové 
tento den slavili v dolní části 
kulturního domu – v hospodě, 
kde se řada z nich zdržela do 
pozdních večerních hodin.

Před závěrem odpoledne 
každé dítě dostalo balíček 
s pamlsky a drobnostmi. 

Vrcholem bálu bylo rozdělování několika různých dárků a dortů, které 
místní maminky napekly.

Čistička odpadních vod   

Již od 90 let minulého století usilují zastupitelé obce o zbudování 
čističky odpadních vod pro naši obec. Velkého úspěchu se dočkala 
obec prostřednictvím svých zastupitelů v letošním roce, kdy byla obci 
přidělena dotace na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace od 
ministerstva životního prostředí. Podmínkou pro čerpání peněz z dotace 
je předložit do 30. 6. 2015 výsledky výběrového řízení na ministerstvo 
zemědělství. Starosta obce ing. Radim Paulus a jeho pomocníci budou 
mít spoustu práce s vytvářením potřebných dokladů, přesto věříme, že 
jejich úsilí bude korunováno úspěchem a čistička pro Chlum bude.

Chlum
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Dětský bál v Kadově
V sobotu 14. února se v tělo-

cvičně bývalé školy v Kadově 
uskutečnil tradiční dětský 
maškarní bál pod taktov-
kou obce a Sboru dob-
rovolných hasičů Ka-
dov. O úvodní přivítání 
se postaraly děti ze Zá-
kladní umělecké školy 
v Blatné a hudební 
doprovod zajistila sku-
pina NORMÁL. Účast 
byla tradičně veliká a ani 
cen za soutěže nebylo málo. 
O ceny se postarali sponzoři, 
kterým tímto upřímně děkujeme, 
a sladkou tečkou pro děti byl nádherný 
dort s motivem „Sněhurky a sedmi trpaslíků“ od paní Čelkové z Dobšic, 
na kterém si pochutnali všichni. Děkujeme všem, kteří pomáhali.          

Vladimíra Tomanová
Starostka obce

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

Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné: 
aby slušní lidé nedělali nic.

Edmund Burke
Přinášíme Vám pravidelné informace, jež se řáděním skřítka 

„Zášupšáka“ nedostaly do minulého čísla a kterým se každoročně 
nemůžeme vyhnout a to jsou poplatky pro rok 2015 za odvoz KO a ze 
psů.     

Známky na popelnice za rok 2014 budou platné do 31. 3. 2015. Do 
tohoto termínu je třeba zaplatit místní poplatek za odvoz komunálního 
odpadu na rok 2015 a přitom si vyzvednout platnou známku na rok 2015. 
Po termínu 31. 3. 2015 již svozová firma nikomu nevyveze odpadovou 
nádobu se starou známkou. 
Výše poplatků zůstává i pro rok 2015 stejná jako v loňském roce:
Osoby s trvalým pobytem  350,- Kč/osoba/rok
Děti s trvalým pobytem        175,- Kč/dítě do 6ti let/rok
Vlastník rekreační nemovitosti     500,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný – 100,- Kč

Momentálně se snažíme řešit povinnost sběru a ukládání bioodpadu 
a kovů, chystáme k tomuto i novou obecně závaznou vyhlášku, takže Vás 
budeme průběžně informovat. 

Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době úředních 
hodin, případně bezhotovostně na účet obce č. 8422291/0100. Pro 
případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte 
na Vašem variabilním symbolu, aby nebyly problémy s identifikací 
Vaší platby.  Komunikovat můžete i prostřednictvím mailové adresy -  
oukadov @tiscali.cz .

Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
            Pondělí 7.00-  12.00 12.30 - 14.00
            Středa  7.00 -  12.00 12.30 -14.00
            Čtvrtek   16.00 - 18.00
            Pátek  7.00 -  12.00
V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině telefonicky 
na č. 383 491 019 nebo mobil 724 181 049 
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek 
základní výše poplatku.
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!

A o čem víme, že se chystá
•	 Neděle 5. 4. – Velikonoční pinčes v bývalé škole v Kadově
•	 Čtvrtek 30. 4. – stavění máje Lnářský Málkov, Vrbno, lampionový 

průvod Vrbno, pálení čarodějnic 
•	 Sobota 16. 5. – Viklanský pouťový turnaj v malé kopané v Kadově 
•	 Neděle 17. 5. – Pouť v Kadově, Lnářském Málkově a Poli

     Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách 
www.kadov.net
Od března 2015 byl zahájen 14ti denní svoz popelnic 
v každé sudé pondělí

Pondělí 30. 3. 2015 13. 4. 2015
Pondělí 27. 4. 2015 11. 5. 2015
Pondělí 25. 5. 2015 8. 6. 2015
Pondělí 22. 6. 2015 6. 7. 2015

Upozornění na změnu časů příjezdu řezníka HUGA do našich obcí:
Každý pátek  Pole   9.45

  Kadov  10.00

  Lnářský Málkov 10.15

  Vrbno  12.00

Kadov

Pečení bramboráku ve Vrbně
Dne 9. 1. 2015 pro-

běhl další ročník soutě-
že pečení bramboráku 
v malebné hospůdce 
u Kiliánu ve Vrbně. Této 
oblíbené soutěže se zú-
častnilo 7 soutěžících, 
kteří si připravili svůj 
recept, přinesli si pánev 
a mohlo začít klání. Po-
rota Duo Mami ohodno-
tila výrobky všech soutě-
žících a vybral tři nejlepší 
bramboráky. První místo 
vyhrála chalupářka Jiři-
na Vašková z Prahy, 2. 
místo Marcela Slancová 

z Blatné, 3. místo Miloš Holý z Vrbna. K poslechu a k tanci hrála kapela 
Sebranka.

Foto a text Miloš Holý

Hasiči ve Vrbně se umí bavit
Dne 24. 1. 2015 proběhla hasičská schůze ve hospůdce u Kiliánů ve 

Vrbně. Zhodnotil se rok 2014 a zavzpomínalo se na akce, které připravili 
místní dobrovolní hasiči. Namátkou vyjmenuji akce jako Hasičský ples, 
stavění májky, výlov rybníčku či velmi oblíbené adventy. K poslechu 
a tanci hrála kapela pana Koubka z Blatné.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
a organizování všech akcí.

Foto a text Miloš Holý
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Přehled počasí za leden a únor 2015 
v Kocelovicích a blízkém okolí

Tak již máme za sebou první dva měsíce roku 2015 a můžeme se tedy 
podívat, jaké nám přinesly počasí.

Leden 2015 byl teplotně nadnormální (normál 1976-2015 je 
-1.8°C, průměr ledna 2015 byl +1.1°C). Nejtepleji bylo 10.1., +12.3°C, 
nejchladněji  7.1., -6.3°C.   V lednu 2015 bylo 25 dnů mrazových a jen 
jeden den ledový, kdy po celých 24 hodin nevystoupila teplota nad bod 
mrazu. Srážkově byl leden 2015 též nadnormální, spadlo 46.4 mm srážek, 
normál je 35.7 mm. Srážky se vyskytly v 27 dnech, nejvíce pak 9.1., 18.1 
mm.  Sněhu v lednu mnoho nebylo, nejvíce napadlo 3.1., 7cm a celkově 
nejvíce bylo 5.1., 12cm. Sníh padal celkem v 21 dnech, většinou rychle 
roztával, udržel se ve 14 dnech. Výrazné srážky 9.1. způsobily lokální 
vzestupy vodních hladin. Sluneční svit byl v lednu silně podnormální.  
Slunce sítilo pouze 26.0 hodin, normál je 52.7 hodin. Nejvíce sluníčko 

bylo učiněno z jakýchkoli důvodů, dle mého názoru je škoda, že se tento 
bál nekonal, protože poslední roky se těšil velké oblibě. 

14. února uspořádal místní sbor „Tradiční hasičský ples“. Stejně jako 
minulý rok i letos u nás zahrála k tanci a poslechu Náhodná hudební 
sešlost. Tato formace se návštěvníkům plesu líbila, a proto jsme je znovu 
oslovili, aby k nám přijeli zahrát i příští rok. Nechyběla bohatá tombola, 
jejíž hlavní část přišla v pozdějších večerních hodinách, kdy bylo 
losováno o devět hlavních cen. Kdo si z této části neodnesl žádnou cenu 
(do této skupiny patřím i já), věřte, že nám štěstí přijde naproti určitě 
příští rok. Jelikož hasičský ples patří u nás k velice oblíbeným kulturním 
akcím, poslední návštěvníci odcházeli až v brzkých ranních hodinách.

Další akcí, která přichází po plesové sezóně, je masopustní průvod. Ani 
ten jsme nevynechali a v sobotu 21. února jsme vyrazili v dopoledních 
hodinách po vsi pozdravit své sousedy, zazpívat jim některou známou 
písničku a poveselit se s nimi. S průvodem jsme měli sice týdenní 
zpoždění, ale vzhledem ke konání hasičského plesu jsme usoudili, že 
dvě akce v jeden den jsou trošku moc a neměl by nikdo z žádné nic. 
Proto jsme masopust posunuli. Za sebe ale mohu slíbit, že příští rok se 
nám tyto dvě akce nebudou krýt, tudíž Vás, občany Kocelovic, přijdeme 
navštívit ve správném termínu! Masek se sešlo celkem osmnáct a za 
doprovodu harmoniky a vozembouchu jste mohli vidět např. šaška, 
klauna, různé brouky, noční oblohu, Mexikány, cikánky, kravičku, kočku, 
opraváře, smrtku a mumii. Obcházeli jsme stavení po stavení a všude na 
nás čekalo spoustu dobrot, i něco na zahřátí. Zázemí jsme měli v místní 
hospůdce, kde se o nás celý den staral Tomáš Hanousek, u něhož jsme ve 
večerních hodinách tuto akci také řádně zakončili. Celý den fotograficky 
zdokumentoval Václav Machovec z Hornosína. 

6. března následovala oslava Mezinárodní dne žen. Přijela nám zahrát 
velice oblíbená Malá muzika Nauše Pepíka. Ne své si přišli jak mladší, 
tak starší, protože tito muzikanti nehrají jen lidové písně, ale ve svém 
repertoáru mají i písně moderní. Každá žena dostala kytičku a zákusky. 
Za Pepíkem Naušem přišlo i pár přespolních, takže účast byla velice 
dobrá. A tak to má i být, protože co je pro pořadatele lepší odměnou, 
než když přijde hodně lidí, kteří se dobře baví!

Martin Lukáš

Začátek roku 2015 
v Kocelovicích
Ani letos jsme u nás v Kocelovicích 
nemohli odstartovat místní kulturní 
vyžití jinak než plesem. Oproti loňskému 

roku však nastala trochu změna, sice ta, 
že místo dvou plesů se konal pouze jeden. 

Protože předsedkyně místního ČSŽ složila 
v listopadu funkci a následně ukončil svoji činnost 

i Český svaz žen v Kocelovicích, nekonal se u nás Babský bál. Ať už toto 

Kocelovice

Kulinářské vaření 
Petra Stupky ve Vrbně 

Již po několikáté a pravidelně v měsíci únoru a to třináctého, nás 
opět navštívil známí kuchař Petr Stupka a připravil v hospodě ve Vrbně 
ve spolupráci s Kliánovími velmi chutné a dobré jídlo, které ochutnalo 
kolem 70 příznivců kuchařského čarování pana Stupky a to v pěti 
chodech.

Jako například uvedu recept jednoho z chodů a to:

Dukáty z naklíčené čočky + obloha z naklíčené čočky.
Suroviny na 4 porce: 400g   čočka, 2ks   vejce, 25g   bramborový škrob 
(vrchovatá lžíce), 15g mořská sůl, 100ml  šlehačka 33%, kmín drcený, 

provensálské bylinky, olej na 
pečení placek.
Postup: Čočku dobře opláchněte 
a nechte asi na dvě hodiny 
nabobtnat. Poté vodu slijte, 
zrnka rozprostřete nejlépe na síto 
a nechte klíčit. Nejméně třikrát 
během dne čočku propláchněte 
vodou a nechte ji na světle. Do 
24 hodin by měla být čočka 
naklíčená a ze suché luštěniny 
jste si vypěstovali velmi cennou 
zeleninu. Do naklíčené čočky 
vmícháme vejce, sůl, koření, 
bramborový škrob a smetanu. 

Ze vzniklé hmoty pak 
tvořte na pánvi placky 
a ty z obou stran pečte 
na oleji, případně na 
sádle.
Stupkovo čarování 
zakončil velký potlesk 
všech zúčastněných, 
kteří se těší na příští 
rok.
Foto a text: Miloš Holý
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Lažany jsou 
třetí nejlepší 
na Strakonicku 
v třídění odpadů

Třetí místo v konkurenci 45 obcí, městysů, 
ale i měst strakonického okresu, které se 

zapojily do soutěže „Jihočeši třídí odpady 2014“. 
Takovou vizitkou se mohou pyšnit v Lažanech se zhruba šedesátkou 
trvale žijících obyvatel. Soutěž již řadu let vyhlašuje společnost EKO-
KOM, která v Česku provozuje systém sběru a recyklace obalových 
odpadů. Podle jejích loňských statistik měli na Strakonicku lepší výsledky 
v třídění už jen v Obci Chobot a v Městyse Čestice.

V Lažanech mohou lidé rozdělovat odpad do kontejnerů na papír, 
sklo a plasty. Od dubna k nim přibude i nádoba na posečenou trávu, listí 
a větve, tedy na takzvaný biologicky rozložitelný odpad.

„Od ledna letošního roku platí nový zákon o odpadech a podle něj 
rostlinný odpad do běžné popelnice nepatří,“ řekl starosta Petr Prokop. 
Dodal, že obec už také připravila vyhlášku, která stanoví podmínky 
a povinnosti při nakládání s odpady. Zastupitelé jí budou schvalovat na 
nejbližším zasedání.

Již šestým rokem nemusejí obyvatelé Lažan ani tamní chalupáři 
platit poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Obec, která 
má rozpočet tři čtvrtě milionu, systém sběru a třídění odpadu dotuje 
každoročně částkou ve výši zhruba 50.000 korun. Další tisíce korun získá 
za vytříděný odpad. Loni to bylo například 17.180 korun.

„Bohužel se ale stále najdou tací, kteří vyhazují vše v jednom pytli 
do kontejneru se směsným odpadem,“ posteskl si místostarosta 
Miroslav Pikl. Naštěstí se podle něj v Lažanech nepotýkají s problémem 
vyhozených odpadků v příkopech nebo zakládáním černých skládek.

Největší letošní akcí bude stavba 
přístřešku pro zahradní techniku

Stejně jako v předešlém roce budou i letos v Lažanech hospodařit 
s vyrovnaným rozpočtem ve výši 745.000 korun. Největší investicí má 
být stavba přístřešku, který poslouží jako sklad pro techniku na údržbu 
obecní zeleně. Zděný objekt vyroste do konce roku u obecního domu na 
části venkovního zázemí pro veřejnost. Vedení obce počítá, že celkové 
náklady na stavbu nepřesáhnou 350.000 korun. 

„Už na konci loňského roku jsme odeslali žádost o dotaci z Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje, která může pokrýt až šedesát 
procent nákladů,“ poznamenal starosta Petr Prokop. O tom, zda bude 
jejich projekt úspěšný, by se Lažanští měli dozvědět ve druhém čtvrtletí 
letošního roku. 

Zpracoval: Jan Běhavý

Pochod za 
chlebem
Pochod 17. ledna 
2015 do Vrbna 
„na pečení chle-

ba.“ Ani déšť nás 
neodradil, protože je 

vždy veselo. Každý rok 
nám manželé Trhlíků přichystají nějaké překvapení. Letos nás přiví-
tali skřítkové a bylo to kouzelné. Peče se chleba, děti pro nás připra-
vily a upekly pizzu.

Děkujeme muzikantům i manželům Trhlíků. Bylo to fajn, domů jsme 
se vraceli po večerníčku v pozdních hodinách.

Text a foto Marie Kovářová, Lažánky

My se nezlobíme!
24. ledna 2015 se sešla parta 
asi 25 lidí. Zahráli si tradiční hru 
„Člověče, nezlob se!“. Na fotce 
Mařenka Polanová, Josef Hala-
burda, pozdější výherce v pozadí 
Jiří Třeštík. Všichni si to užili.

Text a foto Marie 
Kovářová, Lažánky

Masopust 
v Lažánkách
V sobotu 14. února 2015 
bylo veselo, o zábavu se 
postaral masopustní prů-
vod. Veselé jeptišky, krás-

Lažánky

Lažany

svítilo 13.1., 7.7  hodin. V lednu 2015 bylo 5 dnů se silným větrem, 7 dnů 
s mlhou a 13 dnů bez slunečního svitu. Bylo hodně oblačnosti, 27 dnů 
bylo zatažených, jasný den nebyl ani jeden.

Únor 2015 byl teplotně velmi slabě nadnormální (normál je -1.0°C, 
naměřeno bylo -0.7°C). Nejtepleji bylo 20.2., 11.6°C, nejchladněji 4.2., 
-10.9°C. V únoru 2015 bylo 27 dnů mrazových, 9 dnů ledových a jeden 
den se silným mrazem (pod -10°C). Srážkově byl únor 2015 velmi silně 
podnormální. Spadlo pouhých 4.4 mm srážek, normál je 25.9 mm. 
Nejvyšší denní úhrn činil 1.5 mm 8.2., jinak to byly pouhé desetinky mm. 
Sněhu opět mnoho nebylo, nového napadlo nejvíce 8.2., 3 cm, celková 
pokrývka pak byla nejvyšší 9.2., 5 cm. Souvisle se udržel sníh do 14.2., 
pak byla jen nesouvislá pokrývka. Sluneční svit v únoru 2015 byl velmi 
slabě podnormální, slunce svítilo 81.3 hodin, normál je 84.9 hodin. 
Nejvíce sluníčko svítilo 20.2., 9.8 hodin. V únoru byly 3 dny se silným 
větrem, 1 den s mlhou a 12 dnů bez slunečního svitu. Po dlouhé době se 
vyskytl jeden jasný den, jinak bylo 15 dnů zatažených.

Vladimír Kovář
Meteorologická stanice Kocelovice, 1.2.2015
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Základní škola Lnáře
Ani se nám nechtělo uvěřit tomu, že první pololetí školního roku 

tak rychle uběhlo. Největší radost z výsledků svého snažení měli naši 
prvňáčci, kteří se pyšnili vysvědčeními se samými jedničkami. Abychom 
si zpříjemnili a oslavili poslední pololetní den, zasoutěžili jsme si 
podobně jako v letech minulých při vědomostní a dovednostní soutěži 
Bludišťák.

Bludišťák
V naší lnářské školičce ve čtvr-

tek 29. ledna probíhal další ročník 
zábavné soutěže Bludišťák. Není 
to jen zábavná soutěž, ale také vě-
domostní. Děti jsou rozděleny do 
třech družstev a každému družstvu 
je losem přidělena jedna paní uči-
telka, která svému družstvu může 
přinést cenné body.

Soutěž byla do poslední chvíle 
velice napínavá. Aby také ne, když 
dvě družstva měla stejný počet 
bodů. Teď nastala ta pravá chvíle 
pro cenné body paní učitelek. Jenže třetí družstvo, které mělo o bod 
méně, díky paní učitelce vyrovnalo. Stav bodů byl pro všechny družstva 
stejný. Muselo přijít ještě jedno rozhodující kolo. To rozhodlo. Po 
napínavém utkání zvítězilo druhé družstvo. Závěrem zbývá poděkovat 
všem, kteří se aktivně do hry zapojili a samozřejmě všem, kteří fandili.

Jaroslava Boušová, vychovatelka ŠD
„Dne 29. ledna se v naší škole v tělocvičně konala soutěž Bludišťák. 

Byly tři skupiny, v každé skupině byl zástupce z každé třídy. Každá 
skupina si vylosovala jednu paní učitelku. Poté se začalo soutěžit. Paní 
učitelka Boušová, která celou soutěž pořádala, podávala různé otázky. 
Plnily se také různé úkoly. Soutěž ukončily paní učitelky, které si musely 

Lnáře

týdne se děti seznámi-
ly s tradicemi a zvyky 
Masopustu. A pak při-
šel ten očekávaný den, 
kdy se všichni proměnili 
v piráty, princezny, šaš-
ky a různá zvířátka. Děti 
si zatančily, zasoutěžily 
a samy si vyhodnotily 
nejkrásnější masky. Od-
měnou jim byly drobné 
dárky a sladké překva-
pení. Všichni se na ten-
to den těšili a náramně 
si jej užili. Maškarní kar-
neval se vydařil a děti 
odcházely tento den 
s úsměvem na tváři 
a s novými zážitky.

Mezi zimními rado-
vánky jsme zhlédli i několik divadelních představení. Navštívilo nás Di-
vadýlko Okýnko s pohádkou O vrbové víle, zhlédli jsme Divadélko kouzel 
a soutěží. Divadlo Kašpárek nás pobavilo pohádkou Ledové království.

I v letošním roce jsme navštívili místní knihovnu, kde se děti sezná-
mily s prací knihovnice, poznávaly jednotlivé druhy knih a jejich význam 
pro člověka.

Od 2.3. do 20.4.2015 navštěvujeme s žáky ZŠ Lnáře Plavecký bazén 
v Horažďovicích. Děti se vždy na plavání těší a velice si jej užívají.

A přestože si letos děti zimních radovánek moc neužily, už se těší 
na přicházející jaro. K němu neodmyslitelně patří Velikonoce. Abychom 
tyto jarní svátky slavnostně uvítali, máme pro děti připravený bohatý 
program. Budeme tvořit z hlíny, vyrábět všelijaké zajíčky, kuřátka, 
beránky, malovat a zdobit vajíčka. Na 25. března plánujeme uspořádání 
tvořivé dílny pro rodiče a jejich děti (stalo se po uzávěrce), na kterou se 
už teď těšíme. 

Tak tedy krásné Velikonoce a jaro plné sluníčka.
Za MŠ Lnáře: Alena MaškováMateřská škola Lnáře 

- Zima, zima tu je
Začátek letošního roku byl ideální 
k zimním aktivitám. Konečně jsme se 
dočkali sněhu a mohli jsme si postavit 

aspoň malého sněhuláka a zkusit 
bobování. I když jsme bobovali pouze 

jeden týden, užily si děti spousty legrace. 
Naučily se boby řídit, vzájemně si pomáhat 

a zvládat pravidla pro sjezd i výstup.
K zimě patří také období Masopustu, čas maškarních průvodů a ple-

sů. I my jsme pro naše děti uspořádali maškarní karneval. Na něm se děti 
pochlubily důmyslnými maskami, které pro ně připravily jejich maminky. 
„Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval…“, tato slova nás provázela 
celý týden před oslavou Masopustu a také v den oslavy. Během tohoto 

Hrajeme Pexaso
V sobotu 28. února 2015 se sešla parta 20 lidí, kteří si zahráli 

PEXASO. Všichni se dobře pobavili. První místo a „hodinky“‚ vyhrá-
la Bára Doležalová, 2. místo Jana Stachová, 3. místo obsadil Tomáš 
Harbáček a 4. místo Jaroslav Burda. PEXASO si zahrála mladší i starší 
generace. Je dobře, že je veselo a že se lidé sejdou, pobaví a popoví-
dají. Již se plánují další akce, snad to vyjde.

Text a foto Marie Kovářová

né Andělky, Hanzelka a Zikmund. Vše jistila to první pomoc. I ostatní 
masky, byly krásně vyšperkované. V každém stavení nás dobře po-
hostili, určitě to bylo zpestření dne i pro starší. Všichni jsme si to 
užili.

Text a foto Marie Kovářová, Lažánky
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Lnáře a masopustní rej masek 
Již třináctý ročník Masopustu se tento rok konal u nás ve Lnářích. 

Z uvedeného čísla je vidět, že tradice je obnovena a žije, což potvrzují 
též přítomné masky v počtu čtyřicet čtyři. 

Průvod vyšel ve čtrnáct hodin od „Přístavu“ a mířil k rodinnému 
domku starostky obce, aby požádal o povolení průvodu masek obcí 
Lnáře. Podle pohostinnosti občanů bydlících na trase průvodu lze 
soudit, že i oni s tradicí Masopustu ve Lnářích žijí a dbají na to, abychom 
my maskovaní netrpěli nedostatkem jídla a pití. Někteří jedinci dbali 
především na dodržování pitného režimu a pro některé to bylo vskutku 
posilující.

Zápis s mašinkou Tomášem
Jede, jede mašinka, veze samá písmenka… 

Touto úvodní písní jsme zahájili v naší malé školičce již tradiční 
pohádkový zápis do prvního ročníku. 
K zápisu přišlo se svými rodiči 
12 natěšených předškoláků. 
Dvě děti byly z důvodu 
nemoci omluveny 
a zapsány dodatečně. 
Celý program zápisu 
probíhal formou 
hry. Nejprve si děti 
zazpívaly již výše 
uvedenou písničku, 
poté pomohly mašince 
posbírat poztrácená 
písmenka a navrátit 
je zpět do správného 
vagónku. Dále na žáčky 
čekalo mnoho úkolů, v nichž 
jsme si ověřili jejich znalost barev, 
čísel a geometrických tvarů. Potom nám děti zarecitovaly básničku nebo 
zazpívaly oblíbenou písničku. Posledním úkolem bylo grafomotorické 
cvičení a vybarvování mašinky Tomáše. Protože děti všechny úkoly 
zvládly, byly obdarovány medailemi, pamětními listy a dalšími drobnými 
dárky. 

Všem předškolákům přejeme ten nejlepší vstup do prvního ročníku 
a budeme se na ně v září moc těšit. 

Jana Chudadová, učitelka ZŠ

zapamatovat barvy korálků a pak je navléknout na šňůru. Na konci se 
rozdávaly odměny podle umístění. Soutěž se mi moc líbila.“

Hedvika Machovcová, žákyně 5. ročníku
„Při soutěži jsme hráli hry a soutěže, hry a úkoly dávala paní učitelka 

Boušová. Hry byly hezké a zábavné. Na konci všichni měli možnost si 
vybrat hezkou hračku nebo přívěšek, kasičku... Bylo to velmi hezké.“

Linda Chourová, žákyně 4. ročníku
„Dne 29. ledna se konala ve lnářské základní škole vědomostní soutěž 

z názvem Bludišťák. Ze všech pěti tříd byli vybráni tři soutěžící, z nichž 
se vytvořily tři týmy po pěti soutěžících. Celou soutěž organizovala paní 
učitelka Jaroslava Boušová. Soutěž byla velmi napínavá, ale vítězem se 
stal druhý tým.“

 Lucka Vokurková, žákyně 5. ročníku

Preventivní programy
Koncem února jsme mezi námi přivítali paní Komasovou ze sdružení 

Painthfinder, která si pro žáky všech ročníků připravila zajímavé 
preventivní programy. Pro nejmenší žáčky to byl program zaměřený na 
správnou výživu a stravovací návyky s názvem Království potravin. Starší 
žáci mohli v programech s názvy Na hřišti a Ve městě slyšet důležitá 
poučení o tom, jak se chovat na ulici, jak se opatrně chovat při kontaktu 
s cizími lidmi. 

„Interaktivní program byl moc dobrý. Nejvíc mě zaujalo, když jsme se 
ztratili na pouti, že to máme nahlásit pánovi, který nás zve na houpačku. 
Když chce někdo poradit cestu, že máme stát dál od něho a raději křičet. 
Když chceme někam jít, že o tom musí vědět rodiče a že nemáme 
s nikým cizím nikam chodit a že se Filip v příběhu zachoval špatně.

Vojta Herčík, žák 2. ročníku 
„V pátek 27. února 2015 pro nás škola připravila preventivní 

program. Šli jsme do herny. Tam pro nás paní Dana měla připravený 
detektivní příběh. Příběh byl o dětech a o panu doktorovi, který se 
jmenoval Příroda. Děti s panem Přírodou jely na výlet. Byly na různých 
akcích a pak Pavlíka napadlo, že by mohly jít na Matějskou pouť. Tam 
se jim moc líbilo, jezdily na různých atrakcích a prohlížely si stánky. 
Pavlík s Tomem se zastavili u stánku s míči. Pavlíkovi se moc líbil jeden 
míč. Přemýšlel, kolik zápasů by s ním vyhráli. Najednou zjistil, že je tam 
sám a začal volat na své kamarády. Uslyšel ho jeden pán a řekl, že ho 
za kamarády dovede, že je viděl. Pavlíkovi se to nejdříve nelíbilo, ale 
nechal se přemluvit. Pán ho odvedl na louku, ale nikdo z kamarádů tam 
nebyl. Pavlík chtěl utéct, ale pán ho chytil za ruku. Pavlík začal volat, aby 
ho pustil. Za chvilku se na louce ukázali jeho kamarádi s panem Přírodou 
a Pavlík k nim běžel. Pán se polekal a utekl pryč. 

Tento příběh skončil šťastně, ale nemuselo to tak dopadnout. 
Paní Dana nám pak dávala různé otázky, jak bychom se měli správně 
zachovat. Povídání se mi moc líbilo a už budu vědět, co dělat, kdybych se 
náhodou někdy ztratil.“ 

Josef Honz, žák 3. ročníku 
„Pan Příroda, Filip, Klárka a Tom cestovali po světě. Jednou přišli na 

rušnou pouť. U stánku se Filip zakoukal do fotbalového míče. Když se 
otočil na Toma, zjistil, že tam není. Filip zůstal sám. A tak začal volat 
na své kamarády. Mezitím si jej všiml vysoký pán, který mu řekl, že jsou 
jeho přátelé na louce. Filip se tedy vydal s pánem na louku. Bylo mu však 
divné, že by přátelé odešli bez něj. Filip začal mít obavy a požádal pána, 
aby jej pustil. Pán se však rozzlobil. V té chvíli zaslechl volat své přátele, 
vysmekl se pánovi a utekl. 

Ponaučení: nemluvit s cizími lidmi.“
Jakub Škanta, žák 3. ročníku
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SVATEBNÍ OBŘADY NA ZÁMKU LNÁŘE
Pro r. 2015 jsou, společně s matrikou OÚ 

ve Lnářích,
naplánovány tyto svatební termíny:

23.5. – 6.6. – 26.6. – 27.6.
11.7. – 1.8. – 8.8. – 29.8. – 12.9. – 3.10.

Církevní svatební obřady v zámecké kapli sv. Josefa
lze uskutečnit po dohodě.
Více informací získáte na:

www.lnare.cz/zamek nebo tel: 603396457
Správa Zámku Lnáře 

Kudy do pohádky?
Brána do pohádek, světa skřítků, víl, strašidel a dalších pohádkových 

bytostí se návštěvníkům Lnářské tvrze otevře 4. května a bude otevřena 
do konce července 2015, kdy celá galerie bude patřit velké výstavě 
loutek a obrazů Vítězslavy Klimtové.

I. Pohádková galerie Vítězslavy Klimtové 
Bude se jednat (dle slov autorky) o výstavu unikátní, protože obrazy, 

které se rozhodla zapůjčit pro naši výstavu, dosud nikde vystaveny 
nebyly. Stejně tak i pohádkové postavy, které najdou dočasný azyl na 
svých cestách světem, budou vystaveny u nás poprvé.

Kdo z nás by se alespoň na pár chvil nechtěl ocitnout ve světě 
fantazie, někdy poťouchlých, přesto vždy dobrosrdečných pohádkových 
bytostí, ve světě, kde vládne zákon lásky a dobro vždy zvítězí? Neváhejte 
a podnikněte cestu do světa skřítků, víl, vodníků, elfů, čertů, čarodějnic 
a dalších bytostí, které jsou ztvárněné s laskavou a poetickou fantazií, 
přesně v duchu slov autorky: „Každý, kdo Pohádkovou zemi navštíví, 
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Kulturní dům Lnáře 
 
 

2.5.2015  
19:00 hod. 

Vstupné 150,- Kč 
 

Předprodej vstupenek ve Tvrzi v knihovně 
Informace č. tel. 380 42 33 13 

OBEC LNÁŘE ZVE NA 

OSLAVY  70. VÝROČÍ 
UKONČENÍ 2. SV. VÁLKY
OSLAVY SPOJENÉ S PŘÍJEZDEM VOJENSKÉ 

TECHNIKY, ODHALENÍM POMNÍKU 
ČS. SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ BRIGÁDY, 

POLOŽENÍM VĚNCŮ A KŘTEM PUBLIKACE 
„LNÁŘE – OSVOBOZENÍ 1945“ 

SE USKUTEČNÍ

V NEDĚLI 3. KVĚTNA 2015
15:30  Shromáždění účastníků před obecním 
 úřadem Lnáře
15:50  příjezd kolony vojenských historických 
 vozidel od Sušice 
16:00  pietní a vzpomínkový akt u pomníku 
 americké armády
17:00  přesun na nádvoří zámku Lnáře 
 (kulturní program, výstava vojenských   
historických vozidel před zámkem a na    
parkovišti za Tvrzí)

Po celý den budou probíhat rozšířené prohlídky zámku Lnáře

Masopustní průvod se linul obcí jako pestrobarevný had a trval asi 
tři hodiny, což mnohé unavilo na tolik, že byli rádi, když svůj pochod 
obcí ukončili v sálu pohostinství „Přístav“, kde byl celý masopustní rej 
zakončen závěrečnou zábavou. Celou akcí všechny přítomné provázel 
hudební doprovod skupiny Minimax.

Tímto chci poděkovat všem účastníkům masopustního průvodu za 
jejich úsilí při výrobě masek, občanům za jejich vlídné přijetí a hojnost 
občerstvení, hudební skupině Minimax za jejich doprovod, s hudbou se 
to přece jen snáze šlape. Děkuji také majiteli a personálu pohostinství 
„Přístav“ za dobrou obsluhu, a abych snad na někoho nezapomněl, 
děkuji prostě všem, kdo se na této akci nějak podíleli.

Jedinou kaňkou na tom všem byla moje nemoc, tak jako mnoho 
dalších, mne skolila a do postele poslala chřipka. Původně jsem chtěl 
jet za nemocného v posteli, ale nikdo mne nechtěl tlačit. Tak snad příště 
a po svých.

Krejčí Václav
předseda TJ Sokol Lnáře
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Stoličkovou si na 
dětském karnevalu 
v Lomu vychutnali 
i dospělí

Nejen děti si v sobotu 28. února užívali 
zajímavé soutěže na maškarním karnevalu, 

který pro ně v novém obecním domě uspořádala 
Obec Lom spolu s místními hasiči. Tradiční „ stoličková“ zlákala také 
přítomné tatínky a maminky. A ti to prožívali s mnohem větším zápalem 
a humorem. Inu, není nad návrat do časů „her a malin nezralých“! 

Ale program sestával i z dalších veselých 
disciplín. Za podpory starosty obce Václava 
Kafky malí hrdinové a hrdinky absolvovali 
na dřevěných chůdách soubor posunů 
od stěny ke stěně. Následovalo házení 
kroužků na stojánek a míčků do otvoru 
krabice. Se zavázanýma očima pak rozjařený 
„potěr“ hmatem rozpoznával uchopené 
figurky zvířátek, došlo i na miniturnaj 
v pexesu. Soutěže pro školáky a předškoláky 
v kostýmech princezen, želvy, kovboje, 
námořního kapitána, piráta, tygříka, vojáků, 
čarodějnice a smrťáka připravila paní Eva 
Batistová. A určitě se jí to moc povedlo. Jinak 
se samozřejmě hodně tancovalo a dovádělo 

při /nejen/ pohádkových písničkách, řinoucích se z reproduktorů DJ 
Martina Drába z Blatné. Ten se opět osvědčil i jako skvělý a nápaditý 
moderátor.

Odměněno bylo všech osmnáct masek bez výjimky. Mimoto 
pochutiny a hračky přinášela dětem také účast v zábavných soutěžích. 
Ani tam nepřišel nikdo zkrátka. Všechny ceny zakoupila pro maškarní bál 
ze svých zdrojů Obec Lom.

Vladimír Šavrda

Výroční schůze SDH Lom
Nejdůležitějším bodem výroční schůze SDH Lom, kam se z 26 

zaevidovaných dostavilo 17 členů, byla tentokrát nová volba funkcionářů 
sboru. Na postu předsedy této organizace se nezměnilo nic, nadále 
v čele hasičského spolku setrvá Milan Batysta. Jiří Říha opustil z vlastní 
vůle funkci velitele sboru a stal se čerstvým strojníkem. Uvolněné místo 
převzal dosavadní jednatel ing. Pavel Zamek. Na jeho místo nastoupil 
Jan Zamek ml. Pokladníkem sboru i nadále zůstává starosta obce Václav 
Kafka, preventistou Luboš Mlíčko. Hlasování bylo ve všech případech 
jednomyslné.

V  lomském obecním domě hovořilo také na téma brigády. V tomto 
ohledu byli vždy místní dobrovolní hasiči vzornou a pilnou partou. Loni 
provedli generální úklid po rekonstrukci vnitřních prostorů obecního 
domu, dále uskutečnili prořezávku křoví podél mateřské vesnice 
a zabezpečili sběr železného šrotu po jednotlivých staveních obce. Pro 

Lom

Trocha historie - nikoho nezabije
dnes o „Válce světové“ 
(citace ze zahorčické kroniky - II. pokračování)

Dlouho nevěděli jsmena kterých frontách naši rodáci bojují. Psali nám 
sice často na úředních „feldpostkartách“ od porta osvobozených, ale 
polní lístky na kterých byla poznámka o místě pobytu, ktera se vojenské 
censuře nelíbila byly zvláště v prvních dobách války zabaveny. Přeci však 
zvěděli jsme že písecký pluk č 11 poslán na frontu Srbskou a 3 setniny 
téhož pluku jako pracovní oddělení na frontu Ruskou, zeměbranecký 
pluk č. 28 proti Rusku a domobranecký pluk č 7 proti Srbsku. Jako jedna 
rodina, rodina trpících byla v prvních dobách války celá naše obec. Jeden 
druhému ochotně pomáhal upřímě poradil jeden s druhým nejvřeleji 
cítil. Kdo by tenkrát tušil že za čtyry roky války tak lidi se změní. Sprvu 
vzájemná láska v druhé polovici války „kdo s koho ten z toho“ zprvu ta 
největší obětavost k potřebným, raněným k vystěhovalcům a ke konci 
války ten největší bezerta i k tomu největšímu lazarovi, zprvu ten největší 
soucit s každým, kdo narukoval a na konec tanec i při zprávě že někdo 
z příbuzných padl. Umřela láska umřel soucit. Zrodila se hamižnost, 
sobeckost přetvářka bezcitnost.

Od vypovězení války nasledovala rychle událost za událostí. Po 
nastoupení vojenské služby našich rodáků příslušných k Pražskému 
armádnímu sboru dne 27 července v počtu   … (neuvedeno) mužů 
narukovali za týden ti kteří byli přiděleni k šestému pluku myslivců 
a k plukům, které 26.července nebyli ještě mobilizovány pak povoláni byli 
40 letý jedenačtyřicatníci a i 42 letí záložníci po nichž povoláni všichni na 
jaře 1914 odvedení a nově odváděni všichni dosud neodvedení ve stáří 
od 21 do 38 roků. Nebylo divu neboť vyhlášení války Srbsku Rakouskem 
nebylo poslední. Brzy vzplanula válka mezi Rakouskem a Ruskem – 
Nemeckem a Ruskem – Nemeckem a Francií a Anglií a za nedlouho 
byla vypovězena celkem 31 válka. Jelikož do války i Japonsko s v mísilo 
a později i různé státy americké, ke konci i Spojené státy severoamerické. 
Vzplanula vpravdě světová válka ve vší hrůze.

Mimo odvody mužů a jinochů konaly se i odvody koní. Podivuhodné 
je že potraviny, oděv i obuv v celku při vypuknutí války nebyly mnoho 
předraženy. Dobytek na trzích se neprodával nebylo po něm poptávky, ba 
docela husy byly nabízeny po 2 K a ještě nebylo na ně kupců. Obchodníci 
obilím a ústřední hospodářská společnost vykoupili zde veliké množství 
obilí za ceny nepatrně vyšší než byly před válkou.

O mužstvo a živobytí nemělo Rakousko starosti. Celkem největší 
strach měla vláda z nakažlivých nemocí a z nastávající zimy a proto 
vybízela obecní úřady a správy škol, aby hlavně děti žebraly teplé prádlo 
a sbírali listí ostružinové a jahodové k vaření čaje pro vojíny v náhradu 
za léky k lečení vojínů onemocnělých uplavicí. Strach z nakažlivých 
nemocí měla vláda i v roce 1915. Nařídila všeobecně očkování osob do 
50 let, které bylo provedeno ve všech obcích. Také vojíny v poli měla 
vláda lacinou péči že vybídla opět vlastenecké spolky a obyvatelstvo, by 
pamatovali na vojíny v Karpatech mrznoucí.

Připravila Marie Vrátná

     Galerie a infocentrum 
Tvrz Lnáře 

 
srdečně zve na unikátní výstavu obrazů  

a loutek pohádkových bytostí 
 

I. 
 

  POHÁDKOVÁ 
    GALERIE 

   VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ 
4. 5. – 31. 7. 2015 

 
    OTEVÍRACÍ DOBA: 

květen:  
po - pá 9:00-12:00 12,30 – 16:00 

 

 červen a červenec: 
     po – ne 9:00 – 12:00 12,30 -16:00 

 

odnese si jí ve svém srdci 
kousek domů. A pamatujte: 
Svět je krásný a lidé jsou dobří.“

Chcete vidět všechny ty po-
hádkové bytosti? Přijďte nebo 
přijeďte se podívat na svět, kde 
vládne láska a cit. Tuto výsta-
vu si rozhodně nenechte ujít! 
Zvláště budou vítány dětské ko-
lektivy mateřských a základních 
škol. Pro všechny dětské ná-
vštěvníky bude připravena tvo-
řivá soutěž, jejíž podmínky se 
všichni dozvědí na místě. Bližší 
informace najdete na webo-
vých stránkách Tvrze www.tvrz.
lnare-obec.cz nebo se dozvíte 
na tel. č. 380 423 313.

Helena Hrubešová
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Myštice

Dvoretické jezero u Vahlovic
Území, které bylo, je a jistě bude zajímavé nejen pro 

obojživelníky. Po dlouhou dobu lokalita zanedbaná (asi naštěstí, 
jinak by se tam nechtělo některým živounům usadit), na první 
pohled pro návštěvníka nebyla zajímavá. Přesto nebo právě 
proto se tam zalíbilo takovým živočichům, kteří mají rádi klid. Své 
požadavky na prostředí, ve kterém žijí, nám neřeknou – vlastně 
neumějí říci. To se musíme naučit sami. Naštěstí lidí, kteří to 
umějí, je mezi námi dost. Proto vznikl projekt na záchranu této 
lokality.

Žádost o finanční podporu podala Obec Myštice do Progra-
mu péče o krajinu, konkrétně do podprogramu pro zlepšování 
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (volná krajina). 
Podklady společně s obcí připravil RNDr. Petr Šípek z katedry zoo-
logie Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. Biologické hodno-
cení lokality probíhalo již v roce 2009. Byly zde zjištěny napří-
klad druhy: kuňka obecná (Bombina bombina), skokan ostronosý 
(Rana aravalis), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička 
obecná (Hyla arborea) ropucha obecná (Bufo bufo), čolek velký 
(Triturus cristatus), čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a zelení 
skokani (Pelophylax sp). 

Celkový rozpočet 240 tis. Kč, podíl obce 0,- Kč. Obec vložila 
„jen“ své nadšení pro věc a na své náklady vyklidila lokalitu od ná-
letových dřevin (tato nákladová položka je tzv. neuznatelným ná-

kladem, nelze ji hra-
dit z dotace). Žádost 
byla podána v dub-
nu 2014, v červenci 
2014 byla schválená 
a v září 2014 byla 
akce zrealizována 
vyhodnocena a od-
kontrolována. Zemní 
práce realizoval se 
svou technikou Petr 

Křesina z Mirovic. Byly vyhloubeny různě velké tůně, v celkovém 
počtu 10, nepravidelných tvarů a s rozmanitým členěním dna.

Myštické plakáty se 
„zaběhly“
Už je to tak, pozvánky, plakáty na akce 
v Myšticích ožily, narostly jim nožičky 
a zaběhly se. Nebo že by jim redakční 

šotek Zášupníček vydatně pomáhal? Asi 
ano. Tak se stalo, že o plánovaných akcích 

v Myšticích jsme Vás nemohli řádně a včas 
informovat. 

Tímto se Obci Myštice, jejím obyvatelům a přátelům hluboce 
omlouváme.
Děkujeme paní Klimtové, že ty skřítky pojmenovala. Můžete se je pokusit 
najít a vychovat. Budeme rádi, když nám v tom pomůžete. Myšticím 
a všem čtenářům SOBáčka děkujeme za pochopení.

Radka Vokrojová

Mačkov

Nové volby 
v Mačkově
V sobotu 14. března 2015 se v obci 
konaly nové volby do obecního 
zastupitelstva. Z celkem patnácti 

kandidátních listin voliči vybírali 
sedm zastupitelů. Zde jsou nově zvolení 

zastupitelé (jmenný seznam):

Bláha Jindřich, 50 let
Doležal Jiří, 37 let
Kubát Jiří, 34 let
Míková Hana, 43 let
Povrová Hana, Mgr., 37 let
Šmíd Milan, 43 let 
Zach Josef, 67 let

rok 2015 mají členové sboru naplánované ještě větší množství brigádní 
činnosti. Vedle nutných prořezávek přijde na řadu těžba v obecním lese 
a také další úpravy v okolí obecního domu. „Kvitujeme s povděkem, že 
se brigád aktivně účastní i naši kolegové v důchodovém věku,“ pronesl 
při této příležitosti starosta sboru Milan Batysta.

Na přetřes se dostala i péče o stříkačku PPS 12, kterou SDH Lom 
vlastní od roku 1978. Bylo rozhodnuto o výměně „jejího obutí“. Celkové 
renovace se „červené krasavici“ dostalo už před oslavami 100. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů v Lomu.

Dosavadní strojník SDH Lom František Svojše požádal o možnost 
přestupu do řad hajanských dobrovolných hasičů. Jeho žádosti přítomní 
členové vyhověli.

Potěšitelné je, že v uplynulém roce 2014 sbor nemusel zasahovat 
u žádného požáru ani jiné živelné pohromy. Snad rok 2015 bude v tomto 
ohledu také milosrdný.

Vladimír Šavrda

Blahopřání k významným životním 
jubilejím

V prvních třech měsících roku 2015 obrátily v knize života důležitou 
stránku hned čtyři obyvatelky Lomu a přilehlého Neradova. 9. ledna 
oslavila 75. narozeniny paní Marie Vejšická z Lomu. 20. leden byl 
významným dnem pro paní Hanu Svojšovou /70 let/, taktéž z Lomu. 
Nádherné 86. narozeniny oslavila 22. února paní Jiřina Brožová 
z Neradova. Kulatiny a to 90 let oslavila 3. března paní Marie Sládkové 
z Neradova.

Všem oslavenkyním touto cestou Obec Lom v čele se starostou 
Václavem Kafkou i další spoluobčané přejí pevné zdraví, mnoho lásky 
a štěstí.

Vladimír Šavrda 
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RadomyšlPředmíř

Jsou mistry! 
Hokejisté 
Radomyšle „A“ 
Hokejisté Radomyšl A vyhráli 

s náskokem 15 bodů Okresní přebor. 
Na fotografii jsou:

Brankář: Šíp Jaromír
Klečící zleva: Coufal Karel, Javůrek Zdeněk, Műller 

Martin, Brejcha Pavel, Mařík Tomáš, Maroušek Jan, Maroušek Milan, 
Dörner Lukáš, Volf Jakub
Stojící zleva: Paukner Filip, Vlk Josef, Kastner Miroslav (náčelník Sokola), 
Burkoň Tomáš, Peterka Luboš, Horažďovský Daniel, Pěnička Jiří, Škoda 
Martin, Zeman Michal, Žák Milan, Skala René, Havel Aleš, 
Trenéři: Lifka František (as. trenéra), Volf Radek (trenér), Chochole 
Gustav (as. trenéra)

Chybí: Lukáš Kurz, Pavel Horažďovský, Martin Bulka, Martin Kurz, Zbyněk 
Neckář, Václav Toman, Tomáš Rod, Martin Havelka, Jan Řehoř 

Téma „Odemykání staďáku“ je zatím 
zahaleno tajemstvím

TJ Radomyšl připravila pro své příznivce již tradiční slavnostní zahájení 
sportovní sezony. Pořadatelé zatím nechtějí prozradit, v jakém duchu 
se akce pod názvem Odemykání staďáku v letošním roce ponese. Bude 
to překvapení pro všechny příchozí, ale po zkušenostech z minulých 
let určitě nebudou zklamáni. Nenechte si tedy ujít začátek, který 
bude v sobotu 18. dubna v 8:30 před restaurací Na Křenovce. Součástí 
akce je slavnostní průvod obcí, zakončený na stadionu, kde bude pro 
návštěvníky připraveno občerstvení. Poté bude následovat turnaj trojic 
mužů a dvojic žáků v nohejbale. Srdečně Vás všechny zveme na tuto 
akci.

Milan Koubovský, předseda TJ

Přelom roku patří již tradičně přípravě 
žádostí o dotace do grantových 
programů Jihočeského kraje. Těsně 
před Vánocemi jsme podali žádost 
do Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje na akci „Výměna 

oken budovy obecního úřadu v 1. NP“, 
v průběhu měsíce ledna pak dvě žádosti 

do grantového programu Úcta k předkům 
na opravu fasády kapličky v Zámlyní a renovaci 

křížků v našich obcích (křížek v Řištích u výjezdu na Předmíř, Zámlyní 
směrem na Lnáře, v Metly na návsi a u výjezdu na Březí) a do 
grantového programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahového vozidla JSDH 
v Metly a modernizaci zázemí pro JSDH Předmíř.

V průběhu měsíce dubna se dočkáme výsledku žádosti podané do 
grantového programu Regionálního Operačního Programu Jihozápad 
na výstavbu obchvatu obce Řiště.

Dětský maškarní bál a pyžamový bál
V sobotu 7. 2. 2015 se konal na sále KD v Předmíři dětský maškarní 

bál. S oficiálním začátkem stanoveným na 14 hodin byl sál téměř 
zaplněn. O hudební produkci se postarala skupina MINIMAX, o zábavu 
pro všechny děti pak Mach se Šebestovou, Horáčkem a Pažoutem. 
Pro děti bylo připraveno mnoho hodnotných cen, které všem udělaly 
velkou radost.

Po skončení akce pro děti následoval rychlý úklid sálu tak, aby 
bylo vše připraveno na večerní pyžamový bál. I tato akce se setkala 
s velkým zájmem, ze zhruba stovky účastníků bylo asi 70 v pyžamu. 
Opět bylo připraveno spoustu hodnotných cen, z nichž některé se 
vyhrávaly přímo, několik se jich pak dostalo do půlnočního slosování. 
Po půlnoci pokračovala zábava, která pro některé končila těsně nad 
ránem. Poděkování patří jak pořadatelům, tak také sponzorům, kteří 
darovali spoustu hodnotných cen, ale i všem kuřákům, kteří po dobu 
obou akcí na sále vydrželi nekouřit a svoji oblíbenou cigaretku si došli 
vykouřit na chodbu. Díky.

Hasičský bál
V sobotu 7. 3. 2015 se na sále KD konala další, již tradiční akce, 

kterou byl hasičský bál. Sál praskal ve švech již při prvních tónech 
skupiny Talisman ST, což všechny mile překvapilo. A to i proto, že 
se letošní rok změnil vedoucí organizačního týmu. Tento bál je 
každoročně spojen i s oslavou MDŽ a tak hned u vchodu dostala každá 
přítomná dáma malou kytičku. Dobrá zkušenost z pyžamového bálu 
s nekouřením se osvědčila i tady. Žádný kuřák si nestěžoval, že musí 
chodit kouřit na chodbu, a všichni si nekuřácké prostředí na sále velmi 
pochvalovali. K dobré náladě přispělo i mnoho cen v tombole – každý, 
kdo si obálku s lístečky koupil, měl jistotu, že nějakou cenu obdrží.

Upozornění
Upozorňuji všechny spoluobčany na povinnost uhradit poplatky za 

svoz odpadu do konce měsíce května.

V těchto dnech oslavili 
nebo oslaví výročí tito 
naši spoluobčané:

Carolina Beranec (82), Lukášová Marie (74), 
Solar Jan (70), Cihla Josef (72), Seidl Josef (71), 
Kratochvílová Marie (70), Šustrová Anna (65)

Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a do dalších let 
přejeme stálé zdraví a mnoho životních úspěchů.

Pavel Karlík,
starosta obce
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nejbližší po patnáctém lednu. Letošní konkrétní termín byl určen na 19. 
ledna a týkal se dětí, které se narodily 31. 8. 2009 či dříve. A jak u nás 
vše probíhalo? Na rozdíl od ostatních, jsou zde naši předškoláci v urči-
té výhodě. Vysvětlím. V budově základní školy fungují od loňského září 
dvě třídy nejstarších dětí z mateřské školy. Z tohoto faktu vyplývá, že již 
zde prostředí důvěrně znají, potkávají se zde se svými staršími kamarády 
a již ví, kde se budou další léta učit. Z hlediska psychiky dítěte vidím toto 
velice pozitivně, odpadá u nich případná nervozita či napětí. 

A konečné výsledky? Celkem se dostavilo k zápisu 30 budoucích 
adeptů a s největší pravděpodobností by do lavic mělo v září usednout 
25 prvňáčků. S velikým potěšením konstatuji, že tento počet je více než 
slušný a do budoucích let vidím situaci obdobně. 

Jiří Pešl, ředitel školy

Se školou na snowboardu 
v Kašperských Horách

Další sportovním zážitkem na kroužku Sportovních aktivit byl den 
strávený na snowboardu. V úterý o jarních prázdninách nás autobus 
odvezl od školy do ski areálu v Kašperských horách, kde jsme měli 
v půjčovně domluveno zapůjčení snowboardového setu. Všichni žáci 
byli snowboardoví začátečníci a po překonání „koloběžky a padajícího 
listu“ všech 14 „snowborďáků“ dokázalo navázat smýkaný oblouk. 
Slunečné počasí a velmi dobré sněhové podmínky nám umocnily zážitek 
z jízdy. V odpoledních hodinách se u většiny projevila značná únava 
a často i naraženiny. Všichni účastníci se shodli, že se jim líbilo, ale příští 
rok si vezmou chrániče na kolena a další, především zadní, části těla.

Monika Babková

LINECKÉ CUKROVÍ 
Poslední adventní týden si zpestřili 
žáci ze 3. třídy pečením lineckého 
cukroví ve školní kuchyňce. Těsto 
zadělala paní učitelka a vykrajovací 
formičky a zavařeninu na slepování 
si donesly děti. Všichni pracovali 
s chutí, a tak se dílo vydařilo. Na části cukroví si malí pekaři pochutnali 
hned po upečení, celou mísu si ale ponechali na rozlučkový den před 
vánočními prázdninami. A bylo to mňam, mňam.
Kde se vzalo křehké linecké cukroví?

Jeho název napovídá, že svůj původ může mít v rakouském městě 
Linci, které je mimo jiné proslulé i svými tradičními cukrárnami. Avšak 
z Lince pochází tzv. linecký koláč či dort, zvaný také mřížkový, který 
místní obyvatelé považují za nejstarší koláč na světě. Mezi těstem na 
linecký koláč a lineckým těstem je rozdíl. Zatímco těsto na linecký koláč 
se vyrábí v poměru jedna ku jedné (cukr, tuk, mouka), linecké těsto se 
dělá v poměru jeden díl cukru, dva díly tuku, tři díly mouky. 

Recept na linecké těsto si prý v 17. století zapsala jedna bohatá 
hraběnka Anna Margarita Sagramosa z Krainu. První tištěný návod na 
„dobré a sladké linecké těsto“ si hospodyňky mohly přečíst o půl století 
později v salzburské kuchařce Conrada Haggera. Z lineckého těsta pečou 
v Linci tzv. linecké oči, jsou to kolečka slepená zavařeninou. Prý si na nich 
pochutnávala rakouská císařovna Sisi.

U nás tomuto cukroví říkáme linecká kolečka, v Německu terásky, 
placičky, keksy nebo rošťáci. Na Slovensku kočičí očka.

Veselo bylo, 
veselo
V sobotu večer se sokolovna 
Radomyšl ne zcela zaplnila 
diváky těšícími se na vese-
lohru s poutavým názvem 
„Tu myš ji ukopnu u huby“. 
V pětapadesáti minutovém 
představení bylo mnoho 
pěkných slovních špílců, 
jednoduchá zápletka a na-
sazení herců vytvořilo bezvadnou náladu na jevišti i v hledišti. Myslím si, 
že se pobavili všichni a těšíme se na jejich podzimní představení. Sluší 
se poděkovat panu Semiginovskému za pomoc při přípravě jeviště svým 
kolegům ze souboru divadla PIKI z Volyně.

za ZO ČSŽ B.M.

Komu se nelení, tomu se zelení
Bábinky ani v zimě neodpočívají. V lednu byly v hospůdce a na 

výletě. Na strakonickém hradě probíhala výstava obrazů a soch Jitky 
Křivancové. Některá její díla jsou k vidění za obcí Láz. Hezký den byl 
zakončen sladkou odměnou v cukrárně Hvězda.

V únoru hospůdka jako vždy v první pondělí a výlet do Sladovny 
v Písku. Bábinky si prohlédly Sladovnu od sklepa až na půdu. Líbilo se 
jim a po trošce mlsání jely domů s pocitem dobře prožitého dne.

 Koncem února se sešly v oblíbené Leskovické hospůdce na přednášce 
p. Jarky Pitelkové, která jim velmi pěkně a poutavě připomněla, jaké 
výhody od VZP mohou čerpat a jak to udělat. Např. preventivní prohlídky, 
sportovní aktivity, příspěvek na diabetes, lázně, doplatek na léky aj. Jen 
je třeba neváhat, neboť kopička peněz, přidělených na výhody, se rychle 
tenčí. Tímto jí pěkně děkujeme.

 V březnu se chystá MDŽ a určitě i něco dalšího. Kdo chce, ať se přidá, 
kdo ne, ať sedí doma.

za asistence pí Klasové sepsala B.M.

Zápis na ZŠ Radomyšl…
Opět se nám sešel rok s rokem a opět je zde událost, svým způso-

bem mimořádná. Zejména pro malé děti, ale i jejich rodiče, příbuzné 
a další. V neposlední řadě i pro naše pracovníky pedagogické. Ano, již 

je zřejmé, že mluvím o zá-
pisu do první třídy základní 
školy. Dle tzv. školského zá-
kona § 36 plnění povinnosti 
školní docházky, je zákonný 
zástupce povinen své dítě 
v období od 15. ledna do 15. 
února přihlásit k základnímu 
vzdělávání na příslušné ško-
le. Naše zařízení již tradičně 
volí vždy pondělí, a to hned 
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Recept na křehké linecké těsto (Kuchařka naší vesnice)
21 dkg hladké mouky
14 dkg tuku (máslo)
7 dkg cukru
1-2 žloutky
1 vanilkový cukr
nastrouhaná citrónová kůra

Marie Krejčová

Návštěva Techmánie Plzeň
Město Plzeň sice neleží na horách, ale přesto se i zde, v zimě může 

užít spoustu zábavy. Proto žáci ZŠ v Radomyšli opustili na jeden den své 
školní lavice a vyrazili na zábavně naučnou exkurzi do Techmanie Plzeň. 
Do budovy bývalé Škodovky zamířili proto, že si rádi hrají, nemají noční 
můru z fyziky ani chemie a chtějí si vyzkoušet přírodní zákony doslova 
na vlastní kůži. 

V půl desáté všichni vystoupili z autobusu před obrovskou budovou 
Techmanie Science center a bez nejmenšího zaváhání se vrhli na plochu 
sedm tisíc metrů čtverečních zkoušet interaktivní exponáty, objevovat 
přírodní zákony, pronikat do tajů fyziky, chemie a dalších strašidelných 
věd.

Všichni se rozeběhli po obrovské hale plné všelijakých „udělátek“, 
„vědeckých hračiček“ a začali trénovat své kombinační schopnosti, 
postřeh, zručnost, kreativitu či paměť. Ale to už začínala jedna z řady 
vědecko-technických show. Nebylo potřeba se objednávat, stačí pouze 
podle časového harmonogramu přijít a zúčastnit se. A účast rozhodně 
stála za to. Nejenže děti zhlédly zajímavé pokusy z elektrostatiky, 
zopakovaly si poznatky z fyziky. Ale našli se i odvážlivci, kteří si nechali 
„projít tělem“ 200 000 V, přestože od malička vědí, že i 230 V v elektrické 
zásuvce je pro člověka nebezpečné. Některým žákům dokonce při 
pohledu na Van de Graaffův generátor vstávaly hrůzou vlasy na hlavě, 
zejména děvčatům s delšími suššími vlasy. Děti neztrácely čas ani 
minutu a běžely si prohlédnout magnetickou kapalinu, která teče do 
kopce, podívat se, jak střílí magnetické dělo nebo si zahrát na hudební 
nástroj teremin, jehož se vůbec nedotýkáte, jen rukama narušujete jeho 
elektromagnetické pole.

A už je tu další exploze, tentokrát kapalného dusíku. Všichni diváci 
věnují svou pozornost neuvěřitelným kouskům edutainera, tedy 
„vzdělávacího baviče“, který „zametá“ podlahu rozléváním kapalného 
dusíku, mrazí rajče díky neuvěřitelně nízké teplotě kolem -200C, mění 
pružný balonek na křehké sklo, roztlouká zmrzlý bonbon kladivem. Proč 
kapalný dusík při běžné teplotě vaří? A jak se vlastně dusík zkapalní? 
Proč nesmí nikdo sahat na zmrzlé rajče? Kolikrát se zmenší objem 
zkapalněného vzduchu? To všechno jsme se dověděli dřív, než obrovský 
výbuch PET lahve naplněné dusíkem ukončil tuto část programu.

A nyní si představte dvoumetrový globus, který se takřka vznáší 
v prostoru, a vy jej můžete dotykem ovládat, měnit, promítat na něm 
třeba krátké filmy zachycující proměny Země v čase, pozorovat bouřící 
tornáda, stopovat zemětřesení nebo zjistit, co vše se může stát s botou, 
která spadne do oceánu ... A žáci 8. třídy měli možnost s komentovaným 
pořadem Desková tektonika navštívit tento unikátní sál, jediný v celé 
České republice, s technologií Science On Spherea,která umožňuje 
projekci na kulovou plochu.

Naopak deváťáci se odebrali do fyzikální laboratoře, kde byli 
poučeni o tom, jak se mají v laboratořích chovat a dále byli seznámeni 
s teoretickou problematikou radioaktivity. Zopakovali si, co to jsou 
izotopy vodíku, stavbu jádra atomu, protonové a nukleonové číslo, 
štěpení atomu, typy záření a ochrana před nimi apod. V praktické 
části pomocí detektorů zjistili, že nepatrné radioaktivní záření je všude 
kolem nás. Pak zjišťovali, které stínění je nejúčinnější jako ochrana před 
zářením. Zkoumali různé kombinace olova, mědi, mosazi.

Následovala malá přestávka na vepřovou kapsu se šťouchanými 
brambory, malý zákusek a nezbytnou Colu. A pak se rychle všichni vrátili 
zpět do haly, aby vyzkoušeli, co ještě vyzkoušet nestihli. V krimi koutku 
se snažili dopadnout pachatele, poznat otisky pneumatik. Některé 
zaujala práce reportérů, zkoušeli si vysílání TV novin. Ve fyzikální části 
zkoušeli termokameru, opožděný zvuk, mechanický oscilátor. Snažili 
se prozkoumat práci špionů: to, jak pracují mezinárodní agenti nebo ti, 
kteří sledují člověka a pronikají do jeho soukromí. Byla zde příležitost 

vidět i práci bezpečnostních 
kamer, prohlížení zavazadel 
a cestujících na letišti 
a činnost kriminální policie.

V areálu je mnoho 
atrakcí, ale vypsat je všechny 
by bylo opravdu na dlouho… 
Ale snad každý se zatočil na 
červené židličce, vyzkoušel, 
jestli má sílu jako býk, zda 
umí dopadnout tak lehce 
jako kočka, jestli předběhne 
nějaké z volitelných zvířat 
a zvládne-li doběhnout 
antilopu. Po všech tak namáhavých atrakcích přímo volal bazének 
plný míčků, ve kterém si všichni bezvadně odpočinuli. Největší úspěch 
nakonec měly úplně obyčejné dřevěné kostičky. Na závěr se děti pustily 
do stavění Babylónské věže, která sahala téměř až do oblak.

Exkurze splnila má očekávání. Děti se dověděly spoustu nových 
informací, zopakovaly si znalosti ze školy a vyzkoušely si řadu pokusů, 
které ve školních laboratořích vyzkoušet nelze. Krom toho se i dobře 
pobavily a užily si spoustu legrace.

Milena Maroušková

Zápis do MŠ Radomyšl 
Druhá polovina ledna je každoročně spojena se zápisem dětí do MŠ 

Radomyšl.
Dne 19. 1. 2015 byly přijímány žádosti o přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2015/16. Celkem bylo přijato 34 žádostí, což 
o 11 žádostí převýšilo nabídku volných míst. v MŠ

 od 1. září 2015. Dle stanovených kritérií bylo přijato 23 dětí, 11 
dětí nemohlo být přijato z kapacitních důvodů. Již několik let řešíme se 
zřizovatelem MŠ Radomyšl Městysem Radomyšl situaci s nedostatečným 
počtem volných míst v MŠ. V roce 2011 jsme otevřeli novou třídu 
v budově ZŠ Radomyšl s kapacitou 20 míst. V září 2014 jsme otevřeli 
druhou třídu s kapacitou 15 míst. Podařilo se nám navýšit kapacitu MŠ 
z původních 60 míst na 95, ale i přes toto navýšení jsme letos nemohli 
uspokojit všechny žadatele. Věříme, že v příštím roce bude situace 
již příznivější, protože statistické údaje již zaznamenávají snižující se 
tendenci narozených dětí.

Děti si letos příliš neužily bílé 
sněhové nadílky, a tak jsme se 
snažili užít si zábavy i jinak.

V lednu se děti zasmály, ale 
i poučily z pohádky o líné Čiperce 
a v únoru k nám do školky přijel 
kouzelník „Merlin“, který děti 
zaujal nejen svými kouzly, ale 
i balónky, které si děti mohly 
předem objednat. V radostné 
atmosféře proběhlo i odpolední 

hraní s rodiči v jednotlivých třídách a vyvrcholením únorových dnů se 
stal karneval. Těšíme se na jaro, které nám přinese snad více sluníčka 
a velikonoční náladu a posíláme vám několik fotografií od nás ze školky.

S pozdravem ředitelka MŠ Renata Škodová
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ky jeho konání cítí jako 
tradici, kterou je nutno 
uchovat. Nastolili ji naši 
předchůdci před mno-
ha a mnoha lety. Je to 
malé připomenutí, že 
tady Baráčníci byli, jsou 
a snad i budou, což zá-
leží na nás, současných 
členech tohoto spolku, 
ale i na našem okolí 
včetně vás všech.

Pro ty, kteří se na-
šeho plesu nezúčastni-
li, připomínáme, že se 

řídí spolkovými regulemi, které jsou závazné pro celé baráčnictvo, je to 
hlavně úvodní část. V dalších hodinách již probíhá program, který ba-
ráčníci připravili, snažíme se neopakovat každý rok stejné věci. Přesto 
vystoupení dětí, lidové tance, zpěv a trochu humoru patří ke každé akci. 
Srdíčkovou dámskou volenku nemůžeme vynechat, letos jsme upekli 
menší dávku perníčků, abychom pány nemuseli nutit často do tance, 
jako naschvál páni byli letos tancechtivý, penězi nešetřili a srdíček bylo 
málo, nevadí, příští rok přidáme, aby se na všechny dostalo.

Tombola jistě také uspokojilaa pokud někdo nevyhrál, co si přál, 
nelze jen říci hra je hra, za podporu děkujeme jak sponzorům, tak 
všem účastníkům plesu. Společně byla zatančena „ Moravská beseda“ 
a uveden „koláčkový tanec“, který je oblíben u mladé generace. Co 
nemohu opomenout je, že s námi letos tančili nové děti, z kterých máme 
velkou radost, během pár měsíců dokázaly zvládnout pásmo lidových 
tanečků, které s nadšením předvedly. Tím si zaslouží velké poděkování 
a zveřejnění. Mezi tyto nové děti patří Fanda Majer, Adélka Machová, 
Julinka Častoralová, Amálka Častoralová, Terezka Hřebejková, Adélka 
Hřebejková, a Terezka Plšková. Na plese sice netančili z rodinných 
důvodů, ale tanečky s námi nacvičovali Anička Divišová, Kryštof Diviš 
a Vojta Švihovec. Ještě chci poděkovat tetičce Blance Peterkové za 
pomoc s nácvikem dětí, ve kterém budeme určitě společně pokračovat. 
Není hezčí pochvaly, než slova vyslovená dítětem např. kdy bude zase 
zkouška, co budeme ještě tancovat, můžu s vámi také tancovat, ještě 
půjdeme na ples atd.

Jůzková Zdeňka, panímaminka OB Radomyšl

Masopustní veselí v Radomyšli
V sobotu 14. února se pod hlavičkou SDH uskutečnila masopustní 

obchůzka ode dveří ke dveřím, od stavení ke stavení. Veselí a masek 
hojná účast byla, malí, velcí, staří, mladí, samá legrace a velký špás. 
Lidé otevřeli dveře, maskám najíst, napít dali, veselí a smíchu všude 
bylo dost. A že trochu neplechy masky natropily ? Z toho se nic nedělá ! 
Maska je o Masopustu přec králem všeho od rána až do večera. Všechny 
nalezené, padlé, znavené či poničené masky byly i přes výslovný 
nesouhlas nakonec bezpečně dopraveny do restaurace Na Křenovce, 
kde byl konec obchůzky. 

Pavel Kříž, starosta SDH

Pomalu a jistě blíží se čas jara, nadýchejme proto 
jarní vzduch přes toto krátké jarní povídání.
Jarní louka,

Všimli jste si někdy, že ta největší krása je v jednoduchosti. Tuto 
skutečnost si můžete snadno ověřit, když se zadíváte na jarní louku. Je to 
jen nepatrná část nádhery, kterou nám může matka příroda nabídnout 
a je moc smutné, že si jí nedovedeme vážit.

Jarní louku a její rozkvetlou náruč, lze ve své prostotě i čistotě 
přirovnat k duši malého dítěte. Barevná paleta různorodých kvítků 
vymaluje svěží obraz, jenž přechází od jednoduchosti až k samé 
dokonalosti. Žlutý koberec se rozprostírá, jakoby sem slunce sáhlo 
jedním ze svých paprsků a zanechalo zde svoji stopu. Mezi slunečním 
svitem pak nesměle vykukují kvítky barvy červené, růžové i bílé, hrdě až 
drze je přerůstají různé druhy trávy, jenž svými klasy dokazují kdože je 
tady pánem. Půvabným se také jeví hlavičky červeného a bílého jetele, 
nabízející potravu včelkám. Nejen oči, ale i ostatní smysly se touto 
krásou dokáží okouzlit. Do uší se nám vkrádá bzukot, zpěv, cvrkot 
a čich vnímá mnoho rozličných vůní a marně pátrá kam je zařadit. 
Patří sem motýli, mušky, zelené kobylky i mravenci, kteří pochodují 
v nekonečných kolonách. Tohle vše dohromady dokáže působit jako 
vzácný lék na naše napjaté nervy. Jistěže se nachází kolem nás daleko 
bohatší příroda, spousta květů, barev a vůní než prostá louka. Přesto 
pokud tu prostinkou louku dokážeme vnímat jako jedno s poselství jara, 
zanechá v nás své kouzlo po celý rok.

Všude kolem nás je mnoho velkých i malých luk nabízejících svoji 
pomoc v laskavém a klidném pohledu do přenádherného obrazu květů. 
Bohužel později přijde senoseč a veškerá krása je pryč, je to jako život, 
zrodí se ke kráse a lásce, přináší radost i starost, aby posléze umíral 
v naději k novému životu.

Posečkejme a sama příroda nám zanedlouho nabídne jeden střípek 
ze své krásy, určitě se dočkáme, jako každým rokem louky jistě rozkvetou.

Napsala: Jůzková Zdeňka, panímaminka OB

OB Radomyšl
Vážení spoluobčané, 

ráda bych vám ve stručnosti připomněla naší první letošní akci a to 
Staročeský ples“, který každoročně obnovujeme. Všichni sousedé i tetič-
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Masopust v Leskovicích
V Leskovicích jako každý rok vypuknul opět masopust. Letos mu 

připadlo datum 14. února. Ale ani svátek zamilovaných nás neodradil 
a vyšli jsme v plné síle 
a odhodlání k návštěvě 
místních obyvatel v Les-
kovicích a Lázu.

Bylo nás celkem 11 do-
spělých masek a 2 dětské, 
přičemž nejmenší pře-
vlek nosila nejmladší mas-
ka ve věku 2,5 roku. Při vší 
skromnosti (jak již u nás 
bývá zvykem), byly masky 

opět krásně připravené a originální. Průvodu se zúčastnili brouci, uklí-
zečka, doktor, medvěd, kočka s koťaty, námořník, gorila, kosmonaut, tra-
diční muž ze slámy, Mexičan a nakonec přilítla i moucha, která ukrývala 
nejstarší článek naší skupinky. Letos jsme byli velmi ukáznění a užívali si 
masopustní zábavy.

A teď trošku laické poezie (pokud to tak mohu nazývat).

Leskovický masopust
Rok se s rokem sešel,
masopust nás našel.
Zase všude veselo,
ťukáme si na čelo.

Náš masopustní průvod,
má historický původ.
Po vesnici chodíme,
ty ovíněné vodíme.

 Dostáváme koblížky,
chce to dvoje ponošky.

Zima je nám vždycky moc,
řádíme i celou noc.

Panáček to spraví,
to tradice nám praví.

Kamarády navštívit
a taky trošku pozlobit.

Vždyť dovoleno nám to je
a žádné dlouhé prostoje.

Tak zase příští rok,
ať máme pevný krok.

 Masky se nám daří,
jen počastí to maří. 
Budem řádit velice
ať žijou Leskovice!

S pozdravem, Kadlecová Tereza

Dětský maškarní rej v Sokolovně
První březnovou neděli se v Sokolovně uskutečnil tradiční Dětský maškarní 

rej. Rejdění masek pořádají manželé Vackovi ve spolupráci s Františkem 
Marešem již řadu let. Už se vracejí i „děti“, které nedávno byly samy za 
masku. I letos se rej neobešel bez krásných masek – princezny, pejskové, 
králové, čarodějové, motýlci, policajti, draci, upíři, kovbojové, víly a mnoho 
dalších naplnily sokolovnu k prasknutí a o zábavu bylo vskutku královsky 
postaráno. Výborně se bavily děti i jejich rodiče, které organizační tým také 
zapojil do hravého odpoledne. Nechyběla tradiční „židličkovaná“, prolézání 
tmavým tunelem, velký boj se rozhořel při slalomu na koloběžce a nošení 
míčků v lžíci. Nejoblíbenější a vyhlášeným vrcholem bylo opět přetahování 
lanem. Různé varianty soubojů zvedají diváky ze židlí. Kluci proti holkám, 
děti proti maminkám a děti proti tatínkům. Tatínkové i s velkým nasazením 
děti nepřetáhli, a protože se vsadili, tak prolézali stejný tunel jako děti. To 
se opravdu smála celá sokolovna. A tatínkové sázku hrdě dodrželi. Mezi 

soutěžemi patřil taneční parket všem, kdo měl chuť se kroutit. Na závěr 
rejdění všichni napjatě čekali na losování tomboly. Losovalo se téměř sto 
cen a snad skoro každý se dočkal výhry. Letos poprvé byla na rejdění paní 
Chládková, která maluje profesionálně na obličej a některé masky krásně 
doladila. Zkrátka bylo veselo a hravé nedělní odpoledne uteklo jako nic. 

Vendula Vaněčková

Zprávy z DPS Radomyšl
10. ledna navštívili Tři králové obyvatele DPS. Rozdali nám kalendá-

říky a cukříky.
23. ledna byl zveřejněn v nejčtenějším týdenku 5plus2 velice zajíma-

vý článek s pěknou fotografií o vzorném a schopném panu starostovi 
Radomyšle Ing. Luboši Peterkovi, který se stal novým předsedou Spol-
ku pro obnovu venkova České republiky pro Jihočeský kraj. Nahradil ve 
funkci Jana Malíka. Na dotaz redaktorky paní Moniky Filipové, co pro 
něho tato funkce znamená odpověděl: „Je to pro mne čest“.

5. února nás přišli pozvat mladí hasiči na ples SDH, který se konal 7 
února.

14. února se konal tradiční masopustní průvod. Sešlo se asi 35 masek 
všech profesí. Povolení na pořádání jim udělil místostarosta Ing. Milan 
Koubovský. Bylo hezké, že navštívili i obyvatele DPS.

7. března uplynulo 165 let od narození našeho prvního prezidenta 
T.G. Masaryka. Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně a zemřel 14. září 
1937 v Praze. Přestože byl významným vědcem, pedagogem a ovládal 
asi sedm cizích jazyků, zůstal do konce života skromným člověkem. Ne-
jezdil drahými limuzínami jako nynější politikové, ale velmi rád cestoval 
vlakem, jezdil na koni a chodil často pěšky. Uvádím dva z jeho výroků:“-
Diamant nabývá ceny broušením, člověk vzděláním.“ Další citát: „Nevě-
řil jsem nikdy v náhodu. Šťastným je ten, kdo má bohatý obsah životní, 
kdo dovede poctivým úsilím aspoň z části uskutečnit své ideály.“

V paměti mi utkvěla vzpomínka na rok 1947, kdy jsem navštěvovala 
Veřejnou obchodní školu ve Vimperku a 14. září jsem recitovala k 10. 
Výročí úmrtí T. G. Masaryka báseň: To kalné ráno 14. září … atd. a na 
památku jsem dostala památníček s těmito verši:

Jan Tyml – TGM 
(vydáno v zahraničí r. 1938)

Osvoboditeli drahé vlasti naší,
Tvá legenda slavná nad námi se vznáší,

Tvá legenda slavná roste přes hranice hor i oceánů.
Naší republice vtiskuje Tvé jméno.

To nejdražší jméno s životem naším je navždy zpečetěno.
„Věřím v ty tam, věřím v ty za hranicemi.“
Ta slova Tvá půjdou věčně s námi všemi, 

půjdou s námi všemi přes všecky hranice.
Zůstanem´ Ti věrni. Tobě. Republice.

Přeji všem čtenářům hezké jaro, které začíná 20. března 2015.
Jiřina Machníková

Kuželkový machři v Leskovicích
Pokud se přijedete podívat do hospůdky v Leskovicích, první co Vás 

upoutá, je dlouhá polička s vítěznými trofejemi. Vystaveny jsou nejen 
ty, které patří našim šikovným dobrovolným hasičům, ale od roku 2011 
i našim dvěma kuželkovým týmům, které mají dohromady osm hráčů. 

Teď vás zavedeme na chvilku do historie a vyprávění začneme pěkně 
od začátku. Tím, kdo nás ke kuželkám v roce 2006 přivedl, byl pan Pepík 
Vavroň, který bohužel o dva roky později zemřel, ale pokud nás vidí, tak 
je hrdý na to, jak výborně si vedeme. No, a od roku 2011 již hrajeme 
kuželkové turnaje neregistrovaných, kde obsazujeme ty nejvyšší příčky, 
v jednotlivcích i jako týmy.

Jedno české přísloví říká, že „Nic není zadarmo“, tak i my pilně každý 
měsíc trénujeme, jak nám časové možnosti a volno na kuželně dovolí. 
Ale i ve chvíli, kdy jsme neměli možnost trénovat, se nám podařilo získat 

Reportáže a fotodokumentaci ze všech akcí najdete na  
www.radomysl.net 
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Tehdy chodíval obcemi 
nebo městy masopust-
ní průvod masek, který 
končíval masopustní zá-
bavou. Posledním dnem 
tohoto období je Škaredá 
neboli Popeleční středa, 
začátek půstu. Masopust-
ní dny tedy trvají až do 
doby, kdy končí nadvláda 
zimy a jaro je za dveřmi.

Ne jinak tomu bylo le-
tos v Sedlici. Masopustní 
rejdění bylo tradičně za-
hájeno v sobotu 14. února v 9.30 hodin na náměstí T. G. Masaryka 
před radnicí, kde se shromáždily všechny maškary a „Poníženou 
suplikou“ žádaly starostu o povolení průvodu městem. Po provede-
ní všech náležitostí průvod vyrazil na svoji pouť městem za dopro-
vodu hudby. Maškary byly často pohoštěny hospodyněmi a hospo-
dáři pohoštěním (nechyběly tradiční koblihy, šišky, řízky a spousty 
dalších dobrot a pro zlepšení nálady i hlt kořaličky). Za pohoštění 
hudba zahrála a masky vyzývaly hostitele k tanci.

Letos byla tato akce ovlivněna právě probíhající chřipkovou 
epidemií (v průvodu bylo o poznání méně účastníků cca o 10-15 
masek méně). I tak byl ale průvod bohatý a nechyběla řada již 
tradičních masek. Dokonce ani počasí bylo příznivé.

Celá akce byla zakončena kolem šestnácté hodiny na náměstí 
před radnicí pohřbením starého „Bakusa“ a jak je v Sedlici od 
začátku obnovení této tradice zvykem, narozením malého „Bakusa“, 
který do příštího roku opět dospěje.

Závěrem zbývá poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do 
příprav, hasičům za pojízdné pohoštění „MEC-KÁČ“ a všem kteří 
v maskách absolvovali toto náročné celodenní putování městem. 
Dík patří i všem občanům, kteří podpořili tuto akci přípravou 
pohoštění pro masky a pomohli zachovat tuto tradici. 

Pranostiky k masopustu radí: Kdo v masopustě moc dělá, v létě 
to odleží.

Text: Jiří Rod, starosta města
foto: František Jirsa, Jana Rejlová

druhé místo v týmech 
a první místo v jednotliv-
cích. Dokonce jeden z na-
šich členů, hraje kuželky 
již mezi profesionály.

A proč vlastně hraje-
me, tak skvěle?  

Je to jednoduché 
a tady je i recept. Kuželky 
jsou pro nás potěšením 
nejen na duši, ale přede-
vším pro tělo, hrajeme 
rádi, hrajeme s láskou ke 
hře, pro zábavu, máme 
společné nadšení, úsilí 
a hlavně se držíme mušketýrského hesla:  „Jeden za všechny, všichni za 
jednoho.“ A to je to kouzlo, které z nás dělá machry.

Za kuželkový tým Leskovice:
Jindra a Bohouš Nepodalovi a Jarmila Křivancová

Sedlice

Hasičský ples 
v Sedlici
V sobotu 7. února v řadě sedlických 
rodin zavládla atmosféra přípravy na 
večerní zábavu. Sbor dobrovolných 

hasičů Sedlice pořádal tradiční „Ha-
sičský bál“ v místní sokolovně. Ples byl 

zahájen krásným předtančením v prove-
dení strakonického „Čtyř-
lístku“. K tanci a poslechu 
hrála šestičlenná hudební 
skupina „PEPETO“, která 
je složená převážně z ab-
solventů konzervatoře. 
Hrála již opakovaně a tra-
dičně svým repertoárem 
a uměním návštěvníky 
plesu nezklamala. Pro hos-
ty byla připravena bohatá 
tombola (hlavní výhry byly 
mimo jiné tvořeny perna-
tou a černou zvěří). Velký 
dík patří všem sponzorům 
a hlavně mysliveckým 
sdružením z okolí Sedlice. 
Nesmíme zapomenout ani 
na ženy, které se pod ve-
dením ostřílené hasičky 
Jany Krejčové postaraly 
o bohaté občerstvení (ne-
chyběly chlebíčky, topinky, 
řízky, luxusní kančí gulášek 
a zákusky). Bál proběhl ke 
spokojenosti všech a už se 

těšíme na další, který se bude konat přibližně ve stejném termínu 
jako letos, říká Martin Paukner.  

Text: Jiří Rod, starosta města
foto: Martin Paukner

Masopustní průvod – BAKUS
Masopust neboli fašanky je rozverný a nevázaný, provoněný 

koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenní 
obchůzce v mrazivém vzduchu. Býval to čas zabíjaček a lidového 
veselí.

Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o maso-
pustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. 
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Začátek roku v ZŠ Sedlice
První měsíce roku 2015 byly na události poměrně bohaté. Kromě 

tradičního pololetního finišování čekalo deváťáky rozhodování, na jakou 
střední školu podají přihlášku. Vedle typicky školních povinností se 
uskutečnilo i několik zajímavých mimoškolních akcí. Deváťáci připravili 
24. února pro ostatní žáky velice povedený maškarní karneval. Uskutečnil 
se zápis do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo 15 dětí. Svou činnost zahájí 
Klub budoucích prvňáčků, ve kterém se předškoláci hravou formou 
seznámí s prostředím svého budoucího působiště. V prvním týdnu po 
vánočních prázdninách se uskutečnil lyžařský kurz na Kramolíně pro žáky 

1. stupně. I přes horší sněhové podmínky si jej všichni účastníci užili.
Velmi dobrého výsledku dosáhly naše reprezentantky v okresním 

kole Olympiády v německém jazyce. Vendula Bajcurová skončila těsně 
na čtvrtém místě, Kateřina Plívová skončila osmá.

Do školy byl doručen dopis od našeho adoptivního spolužáka Luise 
Nestora Lamaha, v březnu připravili žáci školy odpověď a několik 
obrázků. V dubnu proběhne tradiční Velikonoční výstava, na které 
představí naši žáci své výrobky. 

Marek Charvát, ředitel školy

Maškarní 
karneval

Stalo se již tradicí, že 
deváťáci připravují pro své 
mladší spolužáky maškarní 
karneval. Ten letošní proběhl 
24. února. První část patřila 
prvnímu stupni. Účastníků bylo 
opravdu hodně a tak porota, 
která hodnotila nejlepší masky, 
neměla snadnou úlohu. Stejně 

těžké to měli porotci dalších soutěží. Nakonec drobnou odměnu dostali 
všichni účastníci, takže nikdo neměl důvod ke smutku. Druhá část byla 
vyhrazena pro druhý stupeň. Maškarní karneval se vydařil a osmáci již 
dnes jistě přemýšlejí, čím překvapí spolužáky za rok. 

Marek Charvát, ředitel školy

Zima v MŠ Sedlice
I když je zimní období v plném proudu, s dětmi ve školce jsme si ho 

užili jen málo, postavili jsme sněhuláka a několikrát jsme vytáhli zimní 
dopravní prostředky. Pak už jsme se mohli jen těšit na akce uvnitř školky. 
Na začátku nového roku jsme u nás přivítala zvířátka ze zoologické 
zahrady Borovany, děti se seznámily se dvěma zvířátky, dozvěděly se 
spoustu informací o výru bengálském a pásovci štětinatém. Nejvíce 
je zajímalo, jak se zvířátka jmenují, měly tu čest potkat Bublinku 
a Esmeraldu.

V lednu k nám ještě zavítalo divadélko KOLEM s pohádkou „Jak jsem 
potkal medvěda“. Dětem se vystoupení velmi líbilo, proto nám slíbili, že 
se určitě uvidíme znovu.

3. února bylo velmi důležité datum pro všechny předškoláky, konal 
se zápis do 1. třídy základní školy, k zápisu přistoupilo 15 dětí. Děti měly 
možnost se již předem podívat do školy ke svým kamarádům prvňáčkům.

19. 2. se naše školka proměnila v zámek plný princezen a princů, 
v pirátskou loď se zuřivými piráty, v kouzelný les s tančícími vílami 
a paní učitelky nám přinesly kousek zimy ze severního pólu jako 
tučňáčí velvyslanci. Děti byly nadšené ze soutěží a hudby, za kterou 
velmi děkujeme panu Frnochovi. Poskytl nám své prostředky a čas jako 
sponzorský dar. Velké poděkování patří také děvčatům z 9. třídy, neboť 
pomáhaly po celou dobu s přípravou a organizací. 

kolektiv MŠ Sedlice

Tříkrálová sbírka 2015 v Sedlici 
a v Mužeticích

V neděli 11. ledna 2015 se v Sedlici a Mužeticích konala Tříkrálová 
sbírka. Vzhledem k velkému počtu očekávaných dětských koledníčků 
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Sportovní oddíl 
NAKAMA SHOTOKAN 
Sedlice
má svého prvního mistra 
České Republiky

Poměrně mladý oddíl karate, působí-
cí v Sedlici, má svého prvního mistra ČR 
v karate. Stal se jím v letošním roce Marek 
Pohanka, který je zároveň trenérem a re-
prezentantem ČR a již dosáhl ve své spor-
tovní kariéře 13 titulů mistra ČR v karate /v kata, kumite i kata team/ a je 
vicemistrem Evropy v kumite z Paříže. 

Nyní předává své zkušenosti v oddíle NAKAMA SHOTOKAN Sedlice 
další generaci dětí a mládeže. Děti se postupně připravují na své první 
závody a věříme, že se najdou následovníci, kteří půjdou ve stopách 
svého trenéra. Před koncem školního roku budou děti skládat zkoušky 
technické vyspělosti a zvyšovat si svůj technický stupeň /kyu/ v karate.

Škvořetice

15. škvořetický 
masopust byl 
svědkem svatby 
nanečisto

Není nic zvláštního na tom, že ozdobou 
masopustního průvodu bývají ženich 

s nevěstou. Je to naopak nepsané pravidlo. Není 
nic zvláštního na tom, že je v tomto případě ženich ženského pohlaví 
a nevěsta mužského. To je také nepsané pravidlo. Ale aby si tyto role „ 
střihli“ nanečisto při masopustu skuteční budoucí novomanželé - to se 
hned tak nevidí! 
Prý si chtěli vyzkoušet svatbu nanečisto, ještě než si v civilním životě 
řeknou v obřadní síni ono kouzelné a sladké slůvko „ano“. Do Škvořetic 
přicestovali až z Rakovníka ke svým příbuzným. Jan Souček alias 
„Vendulka“ a Jana Tobrmanová alias „Vašek“. Jana Součka svatební 
závoj natolik uhranul, že se nechal slyšet: „Líbí se mi to tak, že půjdu za 
nevěstu asi i k oltáři,“ žertoval. „Nevím, jestli se tady příští rok objevíme 
ve stejných rolích, ale zdejšího masopustu se zúčastníme na beton. Moc 
si to užíváme!,“ dodal Jan Souček.

Asi nejvýraznější postavou škvořetického masopustního průvodu 
byl onu prosluněnou sobotu dobrý voják Švejk v podání Josefa Hory 
z Pacelic, který prostě neměl chybu. Nechyběla mu ani trojkolka 
s plátěnou stříškou, olepená proslulými hláškami z díla Jaroslava Haška. 
Nejvíc se maškary bavily s legendárními: „ Jo…. visel tam, ale sraly na něj 
mouchy, tak jsem ho dal na půdu“, přičemž nad výrokem hostinského 
Palivce místo obrazu mocnáře trůnil portrét Miloše Zemana.

si někteří z nich vyzkoušeli královský oblek již v sobotu odpoledne, 
a tak mohla v Sedlici začít sbírka v neděli hned po skončení ranní 
mše. Před kostelem koledovala skupinka pod vedením Katky Prexlové, 
která dopoledne obešla ještě několik ulic. Hned po obědě se sešli další 
koledníci na faře, oblékli si královské kostýmy. Děti se rozdělily do 
čtyřech skupinek, vedoucí skupinek si rozdělili Sedlici a všichni vyrazili na 
koledu od domu k domu, zpívali „My tři králové“. Zpěv jedné ze skupinek 
doprovázel Jakub Semiginovský na flétnu. Pátá skupinka koledovala 
v Mužeticích a bylo v ní hned šest malých králů najednou. Všude byli 
koledníci vždy velmi vstřícně přijímáni. Po dvou i více hodinách se všech 
pět skupinek postupně vrátilo na faru v Sedlici, kde na koledníky čekalo 
zasloužené občerstvení a drobné dárečky. 

Přestože dva přihlášení chlapci onemocněli, koledovalo v Sedlici 
a Mužeticích v pěti skupinkách celkem 20,5 dítěte. Ta polovina je 
Lukášek Růžička, který se na část sbírky připojil ke skupince, kde byla 
jeho sestra Sandra a stal se tak nejmladším účastníkem sbírky v Sedlici. 
Úplně nejmladším ze všech byl ale Vítek Šindelář (3 a půl roku), který 
koledoval v Mužeticích.

Při koledování jsme zažili různé příhody. Například se po zaklepání 
otevřelo okno, objevil se mladý muž a říká:

„Běžte pryč, já nejsem křesťan.“ 
„To nevadí, my vám stejně zazpíváme.“
Při zpěvu koledy dostal od jednoho ze tří králů kalendáříky, od 

druhého cukříky a když zpěv dozněl, slyšíme změnu:
„Tak chvilku počkejte, já dojdu pro nějaké peníze“. A pokladnička byla 

zase o něco bohatší.
Do pěti pokladniček se vybrala úctyhodná částka 18.936 Kč, ale smysl 

Tříkrálové sbírky není jenom v získání co největšího objemu peněz. 
Kromě finančního rozměru je jistě významné, že koledníci všude, kde 
se zastaví, připomínají radostnou zprávu o narození Ježíše, křesťanské 
vánoční poselství, které často nevnímáme pod nánosem materiálních 
příprav a starostí. Důležité je také aktivní zapojení dobrovolníků 
(organizátorů i koledníků), kteří si uvědomí, že udělat něco dobrého pro 
druhé přináší radost, i když to znamená občas překonat i nějaké potíže.

Jak tomu u podobných akcí bývá, příprava a následný „úklid“ zabere 
často více času než vlastní koledování. O velký počet koledníků se asi 
nejvíce zasloužila Katka Prexlová, která dělala aktivně „nábor“ mezi svými 
známými, Michal Šindelář zorganizoval sbírku v Mužeticích, Ludmila 
Jirsová vyprala a vyžehlila již nepoužívané rochety, které posloužily 
všem jako základní královské roucho. Kromě výše uvedených se ujali 
vedení skupinek ještě Hana Hrdličková a František Jirsa. Poděkování si 
jistě zaslouží i ti, kteří nevyšli s kasičkou do ulic, ale podíleli se na sbírce 
třeba „jen“ tím, že pomohli svým ratolestem vyrobit královskou korunu, 
přivezli nebo přivedli své děti do Sedlice, Zdena Taliánová a Miluška 
Prexlová, které připravovaly závěrečné pohoštění a řada dalších. 
Velký dík patří také paní Renatě Turkové z charity v Blatné, která opět 
zajišťovala organizaci sbírky na Blatensku.

Největší poděkování ale patří všem obyvatelům Sedlice a Mužetic 
za schopnost nemyslet jenom na sebe, za to, že nezůstali lhostejní 
k potřebám bližních, za dobré a otevřené srdce. 

Ludmila a František Jirsovi
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Tchořovice

Pozvání na 
připravované akce 
v Obci Tchořovice
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

máme za sebou několik zimních měsíců 
a vlády se pomalu ujímá nové jaro. Příroda 

se pomalu ale jistě probouzí ze zimního 
spánku.  O co lépe se nám vstává, když nás budí 

krásný východ slunce. Na světě je hned veseleji, sluníčko svítí, ptáci 
začínají zpívat své árie a na zahrádce vykukují první jarní květy. Myslím, 
že stejně jako mně i většině z Vás to všechno přispěje k lepší náladě 
a chuti do další práce. V obci Tchořovice připravuje na jaro několik akcí, 
na které bych Vás ráda pozvala.

Velikonoční dílna pro děti
Přijďte si s dětmi vyrobit velikonoční dekoraci nebo uplést pomlázku ve 
středu 1. dubna 2015 od 17 hodin na obecním úřadu. Zároveň můžete 
s sebou přinést vajíčka na velikonoční výstavu.

komunity v domácím prostředí. A to se prostřednictvím podobných akcí 
určitě daří. Obec Škvořetice je v tomto ohledu určitě velice pokroková.

Vladimír Šavrda

Významná výročí škvořetických 
a pacelických občanů

29. března v kruhu svých blízkých oslavil 88. narozeniny pan František 
Kadlec ze Škvořetic. Pan František Kadlec je přes svůj úctyhodný věk 
neustále vitální a svěží, zajímá se živě o veškeré dění v obci a s chutí se 
věnuje fyzické práci.

Panu Kadlecovi srdečně přejí jeho spoluobčané, rodina, příbuzní 
a v neposlední řadě Obecní úřad Škvořetice v čele se starostou 
Lubomírem Novým, aby mu neuvěřitelná aktivita vydržela ještě hodně 
dlouho a stále se těšil dobrému zdraví a plnými doušky vychutnával 
životní optimismus, který je mu vlastní.

Vladimír Šavrda

Výroční schůze SDH Škvořetice
Takový je už koloběh života! Staří umírají a na jejich místa přicházejí 

mladí. Tohle pravidlo platí i u hasičstva a znovu se potvrdilo i na výroční 
schůzi Sboru dobrovolných hasičů Škvořetice 23. ledna 2015. Na té 
byl do členské základny přijat nový „přírůstek“- Jiří Renč z Pacelic /
mimochodem už třetí nositel toho jména a nejedná se o náhodu/. 
Bohužel loni řady spolku opustil dlouholetý zasloužilý příslušník Miroslav 
Meloun, který do posledních chvil obětavě a poctivě vykonával funkci 
hospodáře. 

Starosta SDH Škvořetice František Vošahlík přednesl zprávu 
o chvályhodném počinu pacelických dobrovolných hasičů, kteří 
odpracovali řadu brigádnických hodin při úpravách objektu hasičské 
zbrojnice v jejich osadě. Nutno zdůraznit, že škvořetický sbor vlastní 
legendárního „Stratílka“ z roku 1934. Ten byl důkladně zrenovován, je 
provozuschopný a na požádání ho organizace ochotně zapůjčuje při 
příležitostech hasičských slavností. O mašinu pečují členové spolku 
Pavel Lexa a Josef Renč. Rekonstrukci pacelické zbrojnice financuje ze 
svých zdrojů Obec Škvořetice. Ta své hasiče podporuje i dalšími způsoby. 
Kupříkladu loni jim zakoupila nové vycházkové uniformy.

Hlavním bodem programu byly volby nového vedení. To ale vzhledem 
ke své vynikající práci zůstalo beze změn: starosta František Vošahlík, 
jednatel Josef Renč, velitel Pavel Lexa a hospodář Josef Hora.

Nejstarším členem sboru a také nejdéle zaregistrovaným je František 
Koubek /83 let, zaregistrovaná již 49 let/. 49 let pracují pro sbor i Josef 
Ředina a Jaroslav Chlanda.

Škvořetický Sbor dobrovolných hasičů tak „zúčtoval“ s rokem 2014 
a směle vykročil do roku nového. Žehnej mu bůh i svatý Florián!

Vladimír Šavrda 

Patnáctý ročník škvořetického masopustu, který tvořilo čtyřicet 
maškar, byl jako vždycky pestrý a rozmanitý. Opravdovou raritu 
představovala obří housenka, tvořená šesti „články“. Lidský řetěz, 
propojený hnědým pruhem látky s otvory pro hlavy, to měl zejména 
v zatáčkách kapánek složitější, ale zvládal to bravurně. Alespoň do 
chvíle, než se začala naplňovat hláška na cedulce, zdobící poslední 
článek housenky „Pilo nás šest“. Na dotaz, jak jednotlivé články řeší 
problém, když si potřebují odskočit, pronesla hlava: „My to neřešíme! 
Prostě jdeme všichni!“

Celá trachtace by se neobešla bez muzikantů, kterých vyrazilo do 
terénu rovných pět. Dlouhou cestu v pohodě zvládl i nejstarší z nich, 
trumpeťák Miroslav Šorna /77 let/ z Blatné. Velkého bubnu se zhostil 
o něco mladší František Mařík /68 let/ z Lomu, co si poctivě odšlapal 
všechny ročníky škvořetického masopustu.

Podle dobře informovaného zdroje byly v podvečerních hodinách 
už maškary dost „unavené“ až „kožené“. Ale to přece k masopustnímu 
veselí patří! Nejen prací živ je člověk!

Vladimír Šavrda 

Dětský karneval by se neobešel bez 
mašinky a ptačího tance

Dětské maškarní bály otřásají základy místního kulturního domu již přes 
dvacet let. „Začínali jsme v době, kdy v širokém okolí ještě nic podobného 
neexistovalo,“ říká František Vošahlík, předseda Sboru dobrovolných 
hasičů ve Škvořeticích. Právě tato organizace se chopila pořadatelského 
žezla, zatímco obecní úřad se ujal role sponzora. V posledních letech tyto 
vděčné akce zaštiťuje i Disko Babylon Škvořetice, zastoupená nájemcem 
osvětového stánku Jiřím Hrabětem a jeho spolupracovníky.

Dětské karnevaly ve Škvořeticích měly vždycky vysokou návštěvnost. 
Nejinak tomu bylo i letošního 21. února. Na parket velkého sálu se 
nastěhovalo přes čtyřicet masek, nechyběli tu hastrman, robot, kostlivec, 
klaun, piráti, čarodějnice, kočky, myšky, princezny, z pomyslné jeskyně 
se vybatolil i roztomilý dráček. Všechny tyto postavičky v kostýmech si 

zábavné odpoledne náramně 
užívaly. 

O hudební doprovod se 
opětovně staral DJ Martin 
Dráb z Blatné. Bez sladkých 
odměn neodešel nikdo, navíc 
jako bonus už při vchodu do 
kulturního domu obdrželo 
každé menší i větší děcko 
uvítací balíček.

Specialitou DJ Martina 
Drába pro dětské „klienty“ 
je pravidelně mašinka 
a ptačí tanec. Tady se jako 
obvykle masky rozdováděly 
a rozveselily nejvíc.

Aby měla vesnice nějakou 
světlejší budoucnost, je 
třeba dbát o udržení dětské 
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Velikonoční výstava „Vajíčko každé jiné“
Vyrábíte sami nebo s dětmi na Velikonoce vajíčka jakoukoliv 

technikou nebo z jakéhokoliv materiálu?
Přijďte se pochlubit a ukázat ostatním, co dovedou šikovné ruce. 

Vajíčka malovaná, drátkovaná, z perníku, z látky či papíru můžete přinést 
na obecní úřad ve Tchořovicích od pátku 27. března do pátku 3. dubna 
v úředních hodinách nebo po tel. domluvě č. tel 725 883 262. Prosíme, 
přineste si vajíčka ve vlastní misce nebo košíčku. 
Výstavu si budete moci prohlédnout:
pondělí 6. dubna   13 – 15 h.
úterý 7. dubna   8 – 12 h. a 13 – 16 h.
pátek 10. dubna   8 – 11 h. a 14 – 17 h.

Žehnání obecních symbolů
Významným mezníkem v životě obce se stal 13. duben 2011, kdy 

byl naší obci Tchořovice slavnostně udělen v Poslanecké sněmovně znak 
a vlajka. Tyto obecní symboly, které jsou symbolem svébytnosti obce, 
navrhl Mgr. Vladimír Červenka. Odráží se v nich historie, současnost 
i tradice naší obce. 

Na podzim roku 2014 jsme v rámci společného projektu Svazku 
obcí Blatenska „Aktivně se SOBem“ pořídili slavnostní obecní vlajku 
a slavnostní stuhu. Obojí bylo pořízeno s finanční dotací Jihočeského 
kraje z Programu obnovy venkova 2014. V současnosti nám firma NEKA 
ze Starého Plzence, která zhotovila prapor a stuhu, vyrábí slavnostní erb. 

V letošním roce si připomeneme 70. výročí ukončení 2. světové 
války, nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Žehnání 
obecních symbolů spojíme s tímto důležitým mezníkem v historii celého 
lidstva, který zasáhl i do života občanů naší obce. 

Druhá světová válka
Předzvěstí druhé světové války bylo jistě velké vojenské cvičení – 

manévry v Jižních Čechách. Cvičení bylo zahájeno v pondělí 30. srpna 
1937 o 12 hodině a ukončeno v pátek 3. září 1937. Tohoto cvičení se 
zúčastnilo 35 400 vojáků, z toho 1.600 důstojníků, 100 těžkých tanků, 
64 letadel, obrněná vozidla, dělostřelectvo pěchotní, protitankové 
i protiletecké, nevyčíslitelné množství aut a dalších vojenských vozidel.

Slavnostní zakončení celého cvičení se konalo ve Tchořovicích 
v prostoru Obůr /dnes opuštěné vojenské letiště/. Slavnostní závěrečné 
přehlídce vojsk byl přítomen tehdejší ministr obrany Machník, 
ministerský předseda Dr. Milan Hodža, předseda poslanecké sněmovny 
Machynek, předseda senátu Soukup, ministr vnitra Černý, členové 
vlády, předsednictvo obranných sil. Přítomen měl být i prezident T. G. 
Masaryk, který ale vzhledem ke svému vážnému onemocnění chyběl /
zemřel 14. září 1937/.

V historických zápisech je uvedeno následující: „…. Celá tato 
záležitost byla vzácnou podívanou pro tisíce lidí a vyvolala velký obdiv 
pro svoji preciznost u všech přítomných … Hlavní podívaná byla dne 
4. září 1937, kdy byla na „Obůrách“ zřízena dřevěná tribuna na poli 
Františka Maruše z čp. 61. Před zraky diváků defilovaly různé vojenské 
útvary. Defilé počalo vjezdem generála Syrového, francouzského 
generála Fošé a ministra národní obrany Machníka. Když čestní tito lidé 
zasedli, na tribunu počaly procházeti v uzavřeném terénu vyrovnané 
formace pluků, nejprve vždy velení se zástavou, pak hudba a jednotlivé 
roty. Pochodový proud řinul se směrem k okresní silnici Pole – Lnáře asi 
400 m od rybníka Nového na pole Jana Drnka čp. 64. Za zvuků státní 
hymny byla tato jedinečná podívaná ukončena. Velké vojenské masy 
rozložily se po ukončení defilé po celé oblasti „Obůr“.

Odpoledne byla naše vesnice zaplavena a doslova nacpána 
vojskem k prasknutí, jenž tu hledala občerstvení. V hostinci u Kellerů 
v odpoledních hodinách vznikla roztržka, z národnostních důvodů, mezi 
tam shromážděnými vojáky národnosti české a německé. Tato roztržka 
skončila velmi neblaze, a to odvedením hlavních výtržníků z obou stran 
a jejich předáním vojenskému soudu.

Se soumrakem se téměř stala ve zdejším panském dvoře katastrofa. 
Nerozvážností jednoho vojína, který tu z nedbalosti zavinil výbuch sudu 
benzínu v těsné blízkosti stodoly. Jen okamžitým zákrokem další vojáků, 
kteří tu tábořili, se nestalo větší neštěstí, neboť v blízkosti bylo uloženo 
velké množství dalšího benzínu a munice.

Ještě delší čas připomínaly nám tyto manévry rozježděné meze, 
zdupaná pole, tanky rozbité silnice a plno různých odpadků, kterými 
byly naše cesty a strouhy i pole jako posypány. Škody takto vzniklé byly 
značné, uhradila je vojenská správa….“.

V roce 1938 byla zorganizována celostátní sbírka na obranu státu. 
Tchořovice přispěly částkou 1000 Kč. Když 24. září 1938 byla vyhlášena 
celostátní mobilizace, bylo ze Tchořovic povoláno 40 záložníků, se 
kterými se bolestně loučila celá obec na místní vlakové zastávce. Po 
šestitýdenním pobytu v armádě vrátili se živi a zdrávi domů. Rovněž 
byly mobilizovány koně. Z obce byl odveden 1 kůň z čp. 34 /František 
Pavlík/, 1 kůň z čp. 40 /Josef Masák/ a 2 koně z panského dvora čp. 1. 
Koně byli svedeni do obce Buková u Rožmitálu.

O sv. Václavské pouti v roce 1938 v odpoledních hodinách se v obci 
zastavila a následně přenocovala jedna rota motorizovaných ženistů 
z Prahy.

První němečtí vojáci projeli v automobilech naší obcí již 16. 
března 1939 v odpoledních hodinách. Dne 28. října projel naší obcí 
říšskoněmecký ministr Frič, který byl na inspekční cestě. Protože tehdy 
napadlo velké množství sněhu, byli všichni muži od 16. let do 60 let 
povoláni k první pracovní povinnosti - k úklidu sněhu, aby ministr lehce 
projel.

V červnu 1939 byl rybolov na mlynářském potoce pod „Dolejším 
mlýnem“ pronajat Fr. Lehečkovi z Blatné, úředníku okresního výboru. 
Ale na nátlak německých úřadů byl pronájem převeden ve prospěch 
vrchního rady J. Dicka z Blatné. 

Dne 18. srpna 1939 byl prováděn soupis veškerých zbraní loveckých. 
Brokovnice byly prozatím lovcům ponechány s 50 ks náboji. Kulové 
zbraně, včetně nábojů byly odebrány a odvezeny do Klatov. 

V roce 1940 vyšlo nařízení o odevzdání všech vlasteneckých knih 

Obec Tchořovice 
srdečně zve 

na slavnostní žehnání obecních symbolů 
v pátek 8. května 2015

Program:  
13 h.  Mše svatá v Kapli sv. Václava
 Vysvětlení obecní symboliky
 Žehnání obecních symbolů
14 h.   Průvod k pomníku padlých a položení věnce
15 h.   Povídání o životě za II. sv. války v naší obci a okolí  

 s pamětníky a kronikářem obce v místním pohostinství
 Posezení s hudbou

Den matek
V neděli 10. května si Vás dovolujeme pozvat na oslavu Dne matek do 
místního pohostinství.  Nebude chybět vystoupení dětí, dílna pro děti 
a občerstvení.
Letecký den
Sobotu 16. května 2015 si můžete zpestřit návštěvou leteckého dne 
na letišti ve Tchořovicích, který se letos uskuteční již počtvrté. Chybět 
nebudou seznamovací lety po okolí, ukázky modelářů či ukázky různých 
ultralehkých letounů a občerstvení. V případě nepříznivého počasí se 
akce nekoná.
Kejklířské divadlo
U příležitosti Dne dětí zveme všechny malé i velké na Kejklířské divadlo 
spojené s workshopem pro děti v neděli 7. června od 14 hodin 
do místního pohostinství. Žonglérské a artistické techniky budou 
prezentovány divadelní formou podpořenou schopností Vojty Vrtka 
komunikovat s publikem, reagovat na konkrétní situace, improvizovat 
a zapojit diváka. V závěru si mohou děti žonglování vyzkoušet.

Eva Křivancová,
Starostka obce
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Zadní Zborovice 
- Novoroční pochod 
Novoroční pochod vznikl jako nápad 
pár lidiček a hned jsme ho uskutečnili. 
Letos se šel tedy již 2 ročník. Sešli jsme 

se na Nový rok ve 14.00 hod u kostela 
na návsi. Bylo nás zhruba 30 a společně 

jsme šli na nejvýše položené místo v našem 
katastru zvané Zámek s nadmořskou výškou 577 m. 

Počasí nám přálo, byl moc krásný den, stvořený přímo pro novoroční 

Třebohostice

z místní knihovny. Zásluhou současného starosty obce Josefa Říského 
z čp. 22 byly uschovány u Václava Frýzka čp. 9, kde přečkaly válku 
a byly zpět do knihovny vráceny. Starosta svou precizností zajistil, 
aby v případě kontrol byly veškeré doklady o knihovně v naprostém 
pořádku.

Ani na motocykly se nezapomnělo, a tak v roce 1942 byl Karlu 
Kopáčkovi z čp. 19 odebrán nový motocykl značky Jawa OHV o obsahu 
350cm3.

S prvním totálním nasazením na práce v Říši se obec setkala až 10. 
září 1942, kdy byli povoláni Jaroslav Hájek čp. 72, Stanislav Pojer čp. 
1, František Řanda čp. 42, Václav Krejčí čp. 65, Marie Taitlová čp 77 
a František Hájek čp. 84. Další totální nasazení následovalo v roce 1943, 
kdy byli odvedeni Václav Mašek čp. 11, Milada Zralá čp. 87 a Václav 
Koblih čp. 56. Ten však nucené práce nenastoupil. Po určitou dobu se 
skrýval, na udání byl zatčen a poslán do vězení v Miroticích. Druhého 
února 1944 byli totálně nasazeni František Křivanec čp. 72, Václav Šmat 
č. 1, Bohumil Hájek čp. 84, Jiřina Hájková čp. 84 a Věra Procházková čp. 
1. Měli štěstí, všichni se domů, i když se zpožděním, vrátili. V roce 1944 
byli povinně odvedeni Alois Čáka a Josef Vaněček na kopání zákopů na 
hranice Moravsko – Slovenské. I oni se šťastně navrátili.

V průběhu války byla stanovena celá řada mimořádných dodávek, 
mezi které patřil i kontingent sena. Protože se po všechna válečná léta 
špatně plnil, nařídil v roce 1943 okresní úřad všem obcím dodávkové 
dny a společný odvoz. V Tchořovicích tímto dnem byl 10. leden, V ten 
den za přítomnosti úředníka z Blatné přivezl každý hospodář svůj 
předepsaný kontingent do zdejšího panského dvora. Zde se seno ihned 
naložilo na zemědělské povozy a majitelé koňských potahů je téhož 
dne odvezli do Blatné. Ti, kteří toto nařízení nedodrželi, byli okamžitě 
citelně pokutováni.

Všeobecně se dá ale říci, že nevznikly žádné události, které by 
znamenaly přímé ohrožení života místních obyvatel. Snad jen událost 
na místních sádkách o vánocích roku 1941 stojí za připomenutí: „… 
O vánocích tohoto roku si pro ryby na místní sádky přijela i skupina 
příslušníků klatovského gestapa. Po naložení ryb na vojenské auto 
o váze více jak 2q žádal místní porybný K. Krejčí, /tak jak měl nařízeno 
velkostatkem ve Lnářích/, jejich zaplacení. Ale téměř to zle dopadlo. 
Jeden z SS místo odpovědi a vysvětlování vytáhl pistoli, namířil ji na 
porybného a zařval: Ruhe, ich werde schiesen. Pochopitelně odjeli bez 
zaplacení. Každé vánoce přijížděli znovu a znovu až do vánoc roku 1944, 
nikdy nezaplatili, ale také nikdo již zaplacení nežádal......“. 

Je jisté, že se na ilegální činnosti v obci podílela mladičká Věra 
Bočková /nar. 12.4.1923/ z Dolejšího mlýna čp. 45, předáváním letáků. 
Čekala nedaleko u kolejí na projíždějící vlak, a když zpomalil, materiál 
předala. Měla kontakt pravděpodobně i na odbojovou skupinu v Plzni.

Kontroly zemědělců v průběhu války byly velmi časté. Především se 
tak stalo 2. ledna roku 1943 brzy ráno, kdy byla provedena kontrola 
mléka a mléčných výrobků. V jednotlivých staveních se hledalo máslo, 
smetana nebo mléko. Kontrolovaly se máselnice, odstředivky zda jsou 
řádně zaplombovány, kontrolovalo se neplnění dodávek. Postižených 
bylo velmi mnoho, téměř každý si nějaký finanční postih nebo i týden 
v base poseděl. Bohužel další záznamy chybí.

V témže roce byla provedena kontrola slepic, kdy se srovnával 
nahlášený počet se skutečností. „… proto se slepice různě ukrývali, 
ale jejich křik je často prozradil. Někdy ze strachu je majitelé zabili, ale 
stejně byly nalezeny….“. Tresty pochopitelně následovaly. Později se 
kontrolovaly i husy a kachny, nezapomnělo se ani na králíky. Poslední 
kontrola se konala v polovině dubna roku 1945.

Za války muselo být všude na oknech zatemnění. To se pochopitelně 
ne vždy dodržovalo a tak opět další postihy byly na denním pořádku. 
Z nedostatku se svítilo petrolejkami, ale i loučemi.

Na podzim v roce 1942 byly shozeny spojeneckými letadly U Kováře 
a na Velkých Lukách protiněmecké letáky. Za četnické asistence 
byly vyhledány a posbírány, i tak se jich několik dostalo do rukou 
místního obyvatelstva. Následně se v katastru obce objevují shozené 
staniolové proužky 1mm x 200 mm /protiradarová ochrana/, které 
dělaly velkou radost především dětem. V polovině září roku 1944 zřítil 
se v odpoledních hodinách německý dvoumotorový bombardér Na 
Hůrce, na pole Jaroslava Knížete čp. 12. Trosky havarovaného letadla 
byly odtaženy na dvůr domu čp. 41, kde byly odbornými německými 

silami rozebrány, vše k velkému úžasu a za asistence místních kluků.
V podzimních měsících se velmi často objevovala spojenecká letadla 

a při přeletech odhazovala prázdné nádrže od leteckého benzinu. 
Jedna z těchto nádrží spadla na Drahách vedle čp. 44., v těsné blízkosti 
hrajících se dětí, které naštěstí nabyly zraněny, ale jen silně vystrašeny. 
Jiná nádrž spadla do Ruského Háje vedle rybníka Kaprova, jiná do lesa 
v Kupcovech. Třináctého září spadl malý anglický balon na Kozedří na 
pole Františka Janoty čp. 24. Byly v něm letáky, brožury a jiný písemný 
materiál proti Říši. Jeho pád byl ale zaznamenán četnictvem ve Lnářích. 
Dříve, než se četníci dostavili, balon se ztratil neznámo kam. Přes přísné 
vyšetřování se balon nepodařilo najít, nedozvěděli se ani, kdo a kam 
balon ukryl.

První a jedinou válečnou obětí ze Tchořovic byl v roce 1945 Bohumil 
Sedláček z čp. 81, obchodní příručí, který při návratu z Prahy na 
Velikonoční svátky /Bílá sobota/, byl zasažen ve vlaku v Březnici kolem 
14. hod útočícími spojeneckými hloubkovými letci. Výsledkem náletu 
bylo celkem 11 mrtvých a celá řada zraněných.

Hned na začátku okupace byly německou brannou mocí nařízeny 
různé změny. Jednou z nich bylo zavedení jízdy vpravo. Byla to zpočátku 
neobvyklá jízda pro lidi i tažná zvířata. „…Stalo se však právě na mostě, 
že zdejší občan Jan Bouše čp. 5, jenž se nepřizpůsobil této novotě a jel 
se svým kravským potahem po starém způsobu. Zastavili ho právě 
projíždějící tu němečtí vojáci a ukazovali mu, po které straně se jezdí. 
Pan Bouše však hrubším způsobem se ohradil a tu jej několik z aut 
seskočivších vojáků chytlo a na místě jej řádně potrestalo. Po této lekci 
prý už nikdo vlevo nejezdil…“.

V této době se v obci uskutečnilo i několik nucených sbírek. Do 
paměti obyvatelstva se hluboce zaryla sbírka na německý Červený kříž 
v červnu 1941 s výtěžkem 350 Kč. Tato nízká částka vyvolala nesouhlas, 
ba rozhořčení zastupitelstva Říše v Blatné a bylo nařízeno její 
opakování. A tak bylo vybráno dalších 150 Kč. Další povinná sbírka byla 
nařízena v roce 1944. Jednalo se opět o sbírku na německý Červený kříž 
s vybranou částkou 495. Dobrovolná sbírka „České sociální pomoci“ 
činila však 2.225 K.

Již v roce 1943 nařídily nadřízené orgány všem obyvatelů stavbu 
protileteckých krytů a úpravu sklepů. V každém domě na půdě musely 
být následující předměty: objemná nádoba s vodou na hašení požáru, 
pila, motyka, sekera, hák a několik pytlíků s pískem. Nařízení bylo 
kontrolováno s postihem. Že byly značné problémy, je zcela jasné.

Připravil Karel Krejčí
(pokračování příště)
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Velká Turná

všechny místní i přespolní spoluobčany a SDH, kteří se chtějí těchto 
oslav zúčastnit, aby se přijeli podívat na přehlídku požární techniky 
a požárních tradic, konaných 4. července do obce Velká Turná.

V sobotu 14. února uspořádal SDH Velká 
Turná „ Masopustní průvod obcí Velká Turná“. 
V 10:00 hod. se v místní hospodě sešli členové 
SDH a začali se připravovat na průvod masek 
po obci. V letošním roce se připravilo na tento 
průvod na 17 masek. Průvod začal v 10:30 
tanečkem u pana starosty, odkud se masky 
vydaly od chalupy k chalupě a u každé si s panem 
či paní domácí dopřály taneček s písničkou od 
místní harmonikářky a samozřejmě nechybělo 
i něco na zahřátí. Letos se do průvodu přidal 

osel, kráva či ovce. Unavení členové průvodu skončili svou celodenní 
pouť cca v 17 hodin.
Jako již tradičně uspořádali členové SDH v sobotu 7. března, ochutnávku 
vepřových pochutin v místní Hospodě Na Rozhrání ve Velké Turné. Po 
celý den byly připraveny k ochutnání jitrnice, jelítka či tlačenka nebo 
ovárek. Všichni jsme si pochutnali. 

Divadlo v obci
Scéna mladých při divadelním souboru Čelakovský Strakonice, 

odehrála ve Velké Turné již své třetí představení. Tentokráte si soubor 
vybral lechtivou komedii Romana Vencla „Dovolená po Česku“. 

Dobová technika, členové SDH Velká Turná a požární stříkačka SDH Štěkeň

Divadelní představení - DOVOLENÁ PO ČESKU

Činnost SDH Velká 
Turná
Sbor dobrovolných hasičů Velká Turná 
oslaví 4. července 2015 110 let od 
svého založení. Již koncem roku 2014 

začaly probíhat pravidelné schůze vedení 
a členů sboru nad organizací této oslavy. 

Ve spolupráci s obcí Velká Turná byl v prosinci 
2014 nastíněn hrubý finanční rozpočet a SDH 

požádal zastupitelstvo obce o finanční podporu této akce. Do dnešních 
dnů byly předány pozvánky sousedním sborům na účasti na těchto 
oslavách. Na přesném programu oslav se neustále pracuje, ale akce 
bude probíhat zhruba v tomto harmonogramu: Od 13:00 hod. příjezd 
jednotlivých sborů, seřazení, slavnostní nástup, výroční projevy starostů 
a pozvaných hostů. Mezi 14. a 15. hodinou začne probíhat samotný 
program oslav v podobě předvedení staré i současné požární techniky 
a vystoupení jednotlivých ukázek spojených s hasičskou technikou, 
tradicemi a dovednostmi. Celý den bude zajištěno občerstvení. V požární 
zbrojnici bude připravena výstavka fotografií SDH Velká Turná z historie 
i současné činnosti kulturního i zásahového dění. 

Ve večerních hodinách je připravena taneční zábava na venkovním 
parketu, kde zahraje místní kapela ST-Talisman. SDH Velká Turná zve 

procházku. Na vrcholu našeho cíle nám manželé Stropničtí připravili 
malé překvapení, donesli i novoroční přípitek. Akce se velmi vydařila 
a budeme se těšit opět 1. ledna 2016.

Dětské maškarní v Zadních 
Zborovicích

7. března 2015 se u nás konalo dětské maškarní, jde o jednu z větších 
akcí, kterou již každoročně pořádáme. Opět se nám potvrdilo, že se 
u nás dětem i rodičům líbí. Účast byla slušná jako každý rok. Připravi-
li jsme si pro děti bohatou tombolu. Letos se podařilo sehnat i něko-
lik sponzorů, kteří nás podpořili. Nechyběli ani oblíbení křečci, které 
si u nás děti mohou vysoutěžit. Letos jsme soutěžili i o dvě morčátka, 
o které byl také zájem. Opět se to neobešlo bez slziček, protože bohu-
žel zvířátka byla jen čtyři. Zahráli jsme si plno soutěží, naši oblíbenou 
židlovanou v několika kategorií. Dostali jsme od sponzora joja, tak jsme 
i jojovali a děti si je mohly na památku odnést domů. 

Velké poděkování patří našim ženám, které opět nezklamaly a na-
pekly překrásné dorty, které bylo možno u nás vyhrát. Děkuji všem za 
super spolupráci, protože bez toho bychom maškarní nemohli uspořá-
dat. Myslím, že to bylo moc pěkné odpoledne, které jsme si pořádně 
užili společně s dětmi. Budeme se na Vás těšit opět za rok.

Jitka Korgó
předsedkyně ČSŽ ZO Zadní Zborovice
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Záboří

Zábořské ženy 
oslavovaly MDŽ
V pátek 6. března zorganizovala 
Obec Záboří pro ženy společenský 
večer při příležitosti oslavy MDŽ 

v kulturním domě U Divišů. Sešlo se 
nás opravdu hodně, místních i z blízkého 

okolí. Slavnostní výzdobu vytvořila opět 
„hospodská“ Veronika Škodová a zase posunula 

laťku o něco výš. Bylo prostřeno v barvách bílé a fialové, nechyběly 
malé květinové vazby z čerstvých květin, bílých růží a fialových tulipánů, 
fialové ubrousky a drobné ozdůbky. Neinformovaný návštěvník by si 
mohl pomyslet, že se jedná o slavnostní svatební tabuli. Veroničin tým 
pomocníků, který tvořili pánové Dan Škoda, Stáňa Hrubý, Michal Běle, 
Jan Stach, Jan Merta a Karel Šperlík, byl 
rovněž ozdoben fialovou květinou na košili 
a motýlkem. Roznášeli se šarmem sobě 
vlastním ve džbánech s fialovou mašlí víno, 
kávu, zákusky a další občerstvení.

Na programu byla nejdříve módní 
přehlídka Marcely Cibulkové z Blatné 
se spoustou společenských šatů. Mezi 
modelkami byla dokonce i zábořská 
děvčata. Největší aplaus sklízela dvojice 
dětských modelů. Vyvrcholením módní 
přehlídky byly samozřejmě šaty svatební, 
byly překrásné. Následovala taneční 
show, o kterou se postarali vicemistři ČR 
v latinskoamerických tancích, Michaela 
Haladová a Jiří Gross. Sympatická brunetka, 
pocházející ze Strakonic, se v rozhovoru se 

Děj nás zavedl na palubu výletní jachty v letních měsících, kde se 
odehrála zápletka mezi dvěma manželskými páry. V letošním roce se 
sálek Hospody Na Rozhrání zaplnil do posledního místečka. Zhruba 
hodinové představení ukázalo sondu do současné morálky mladých lidí 
a rodinných párů.

Obecní Ples 
obce Velká 
Turná

Členové zastupitelstva 
obce Velká Turná uspo-
řádali tradiční Obecní 
ples, který byl připraven 
v sobotu 21. února v sále 
a Hospodě Na Rozhrání ve 
Velké Turné. K tanci a po-

slechu zahrála místní skupina ST-Talisman. Na tento bál se schází místní 
mladí i starší občané obce, k tanci a pobavení v sousedském, domácím 
prostředí. O úspěšné akci hovoří i fakt, že sál hospody byl ještě ve tři 
hodiny ráno plný.

Činnost zastupitelstva obce
V lednových a únorových měsících provádí zastupitelstvo obce 

administrativní úkony spojené s chodem obce. Jedná se především 
o inventarizaci obecního majetku, provedení kontroly ze strany Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, ekonomického odboru - hospodaření obce za 
rok 2014, kdy nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, dále je prováděna 
evidence odpadového hospodářství, evidence spojená s provozem 
vodovodu a kanalizace obce a další evidence ČSÚ a finanční uzávěrky 
roku 2014. V lednu a únoru jsou dále podávány žádosti o dotace 
a granty spojené s přípravami projektů pro rok 2015. Obec Velká Turná 
pro letošní rok prozatím podala tyto nové žádosti:
- Projekt POV Jihočeský kraj - Oprava budovy školy Velká Turná III-ETAPA 
– Kč 325.000,-
- Projekt GRANT Jihočeského kraje - Výstavba nové čistírny odpadních 
vod Kč 1.189.495,-
- Projekt GRANT Jihočeského kraje - Přehlídka požární techniky a pož. 
tradic, oslavy Kč 30.239,-
- Projekt GRANT Jihočeského kraje - Zabezpečovací mříže u kapličky 
v obci Kč 46.250,-
- Projekt GRANT Jihočeského kraje - Oprava požární zbrojnice Velká 
Turná Kč 123.633,-

Dále je pro letošní rok zabezpečen nový kontejner na hadry a obuv, 
který bude umístěn u stávajících třídících kontejnerů na návsi obce. 
Dalším krokem pro rozšíření třídících komodit bude zapojení obce do 
společného projektu SOB – OPŽ , ze kterého obec dostane do užívání 
2x kontejnery na drobné kovy jako jsou plechovky od piva, konzervy, 
kovová víčka a podobně.

V současnosti provádíme opravu obecního rozhlasu. Práce jsou 
prováděny zaměstnanci obce. Dojde k opravám venkovního drátového 
rozvodu a výměně nefunkčních rozhlasových reproduktorů na sloupech 
v obci.

V areálu školy byla provedena obnova oplocení v zadní části zahrady 
a odstranění náletových křovin pro možnost lepšího strojního vysekávání 
trávy. 

Čeká nás
21. března - dětský maškarní bál – Hospoda Na Rozhrání – pořádá SDH 
Velká Turná. Proběhlo po uzávěrce.
30. dubna - stavění májky na návsi obce Velká Turná.
7. května - pokládání věnců u pomníku padlých ve Velké Turné a v Oseku, 
Obec a SDH Velká Turná.
16. května - prezentace techniky a SDH Velká Turná na oslavách 120 let 
založení SDH Osek.
30. května - dětské rybářské závody na Nováků rybníčku -pořádá SDH 
Velká Turná. 
13. června - sjíždění Rojického potoka, neckyáda – pořádá SDH Velká 
Turná. 

Text a foto: Pavel Šípek 
Místostarosta Obce Velká Turná

Oprava oplocení zahrady školy Velká Turná

Přípravený sálek na Obecní bál Velká turná 2015
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Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru?
www.internetjob.cz/kokos

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL 
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

24 let praxe na realitním trhu! 
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Vybráno z nabídky: 
 Zasíťované parcely – Blatná, Buzice, byt 3+k.k. – Záboří, 

RD – Škvořetice, Bělčice, Sedlice, Mirovice, Písek, Míreč, Závišín, 
 chalupy – Jindřichovice, Drah. Málkov, Čekanice, Nevězice, 
chaty – Myštice, Bělčice, Zahorčice, komerční obj. – Blatná, 
 Tchořovice, stav. pozemky – Chobot, Lnáře, Bezdědovice, 

pronájem – obchodní prostory na náměstí v Blatné.
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde. 

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU! 
Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 

Prezentace na nejvýznamnějších 
realitních serverech a právní servis ZDARMA! 

Smlouvy o převodu nemovitostí 
- darovací, kupní, směnné...  

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle  
působící realitní kanceláře v regionu.  

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

JEZDECKÝ AREÁL 
ZOFI 

nabízí letní tábory 
u koní 

 

volné turnusy: 
26. 7. - 2. 8. 2015 tábor pro začátečníky a děti do 13-ti let 
3. 8. - 9. 8. 2015  příměstský tábor 
 

Oba turnusy jsou vhodné i pro nejezdce, k dětem je přistupováno individuálně. 
V turnusu max. 12 dětí. 
 

Celoročně nabízíme vodění dětí na koních i výcvikové hodiny pod licentovaným 
cvičitelem. 
 

Více informací na: 
www.jezdeckyarealzofi.weebly.com  

Hledám práci (46 let, maturita – obor 
zubní technik, snímání náhrady). 
Praxe: 15 let zubní laborant, 7 let 
administrativa.
Měla bych zájem pracovat jako 
ošetřovatelka, pečovatelka, případně 
v asist. službách nebo jako pomocná síle 
ve zdrav. zařízení. Potřebnou kvalifikaci 
k těmto profesím si doplním. Příjmu 
jakoukoli práci, vyžadující manuální 
zručnost. Jsem spolehlivá, flexibilní.
Případné nabídky na tel. č. 777 849 722
Magdalena Labudová

starostou Václavem Kurzem pochlubila nejen svými tanečními úspěchy, 
ale i úspěšnou účastí v soutěžích Miss doma i v zahraničí. Michaela 
přemluvila starostu, aby si s ní zkusil zatančit valčík a potom se svým 
tanečním partnerem „vyučovali“ na parketu skupinu místních žen 
a dívek tance cha-cha a salsu.

Pak už následovala volná zábava, při které zahrála hudba K-BAND p. 
Klímy. Ženy se bavily, nálada byla výborná, pánská obsluha pod vedením 
Veroniky se snažila na sále i u baru, hudba byla vynikající, co víc jsme si 
mohly přát? Domů jsme si odnášely s krásnou primulkou i hezký zážitek.     

     Jaroslava Vodičková  
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Kulturní a společenské akce 
v Obci Chanovice
16. dubna – čtvrtek, „Zmizelá Šumava – beseda se 
spisovatelem E. Kinzlem“, od 18.3o hodin, beseda 
spojená s promítáním v kulturním domě, o historii 
Šumavy a životě jejích lidí (Obec Chanovice)
18. dubna – sobota, „Zpěvem k záchraně Pošumaví 

pro život“, od 15.oo hodin, koncert tří pěveckých sborů, protestní akce 
proti záměru vybudovat v Pošumaví gigantické úložiště radioaktivních 
odpadů, v zámeckém areálu či dle počasí v KD v Chanovicích (Obec 
Chanovice a sousední obce)
25. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost 
u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (Obec 
Chanovice a občané Újezda u Chanovic)  
30. dubna – čtvrtek, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce 
(občané šesti vesnic obce)
7. května – čtvrtek, „Chanovicko ve výtvarných dílech mládeže a dětí“, 
od 15.oo hodin, zámecký areál, zahájení výstavy a turistické sezóny, 
hudba, výstava bude do 30. 7. 2015 (Obec Chanovice)
6. června – sobota, „Dětský den v Holkovicích“, od 14.oo hodin, 
odpoledne her, hraní a zábavy především pro děti, ale i pro dospělé 
(Občané Holkovic a SDH Holkovice, Obec Chanovice)  
14. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční 
víkend

Jak Větřík přenášel vůně
Když se ráno Větřík probudil, pocítil radost z toho, že už umí foukat, 

že se to včera naučil. A že už umí šumět listím. Pohladil lískové keře, 
břízu i její kamarádky a dostal chuť hodně si zašumět v korunách 
stromů. Rozhlédl se, ano, zde v hájku stromy byly, ale zdálo se mu jich 
málo. Zalétl k silnici, která ho včera dovedla do města, ale vydal se na 
opačnou stranu, protože tam v dálce viděl les. „Tam je stromů, ty budou 
pěkně šumět!“ pomyslil si.

Na louce nedaleko lesa spatřil zaječí rodinu. Zajíčci se pásli, hráli si 
a skotačili a Větřík se k nim přidal – čechral jim kožíšky, šimral je stébly 
trávy a běhal za nimi, když se po louce honili a moc se mu to líbilo. 

„Kdo jste?“ zeptal se. 
„My jsme zajíci,“ odpověděla zaječice a napomenula své děti, ať 

už přestanou běhat a starají se, aby pak neměly hlad. A tak se zajíčci 
začali znovu pást, Větřík kolem nich ještě chvíli kroužil, ale pak se 
s nimi rozloučil a vydal se k lesu, už byl blízko. „Musím ten les trochu 
prozkoumat“, řekl si postupoval podél lesní cesty dál a dál. Ale co to? 

Chanovice

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,  obec.chanovice@email.cz   
Internet: www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz

Stálé výstavy v zámeckém areálu: 
o Expozice lidových řemesel Pošumaví
o Historická místnost zámku Chanovice
o Galerie Nositelů tradice lidových řemesel

26. dubna 2015  v 15 hodin
Nádvoří Podbrdského muzea

Slovem provází Josef Pospíšil

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
Předprodej vstupenek: Kulturní klub v Rožmitále pod Třemšínem, tel. +420 318 665 339, www.rozmitalptr.cz, www.venkovanka.eu 

Rožmitálská
Venkovanka

křest nového CD

BABOUCI
...nejstarší jihočeská dechovka

II. FESTIVAL
DECHOVÝCH
ORCHESTRŮ

Město
Rožmitál
pod Třemšínem
www.rozmitalptr.cz

www.venkovanka.eu

PŘÍBRAMSKÝ

STRAKONICKÝ

Rydvalův Rožmitál  
– svátek české dechovky 26.4.

V roce 2001 začala úzká spolupráce dechového 
orchestru Rožmitálská Venkovanka s emeritním 
plukovníkem a dirigentem Hudby Hradní stráže 
a Policie České republiky, panem Rudolfem Rydvalem.

Vzájemná spolupráce, za podpory Města Rožmitálu pod Třemšínem, 
měla velký vliv na činnost orchestru. V krátké době zaznamenal 
orchestr velký posun v umělecké kvalitě, včetně postupného rozšiřování 
repertoáru o nové písničky a koncertní skladby. 

Za deset let spolupráce s Rudolfem Rydvalem se společně zrealizovalo 
mnoho koncertů doma v Rožmitále pod Třemšínem a na území 
mikroregionu Třemšín, nespočet hudebních produkcí v širokém okolí, 
na festivalech dechových hudeb, různých estrádách, sjezdech rodáků, 
pivních slavnostech apod. V roce 2001 orchestr zvítězil v celostátní 
soutěži Polka fest a v roce 2010 se úspěšně zúčastnil prestižní soutěže 
malých dechových orchestrů „Zlatá Křídlovka“. Naše kapela se umístila 
ve zlatém pásmu. Během spolupráce s Rudolfem Rydvalem se podařilo 
natočit čtyři zvukové nosiče (Třemšíne, Třemšíne, Písničky od nás, Vivat 
Venkovanka a Je čas vánoční).

Toto krásné období s profesionálním uměleckým vedoucím a skvělým 
člověkem nečekaně skončilo na jaře roku 2011, kdy náhle zemřel. Byla 
to pro Rožmitálskou Venkovanku i českou dechovku velká ztráta.

Na počest Rudolfa Rydvala připravujeme společně s Městem Rožmitál 
pod Třemšínem svátek české dechovky! Chceme touto akcí připomenout 
Rudolfa Rydvala, a zároveň bohatou činnost rožmitálských, březnických 
a hvožďanských dechovek i dalších skvělých muzikantů z kraje pod 
Třemšínem, kteří se nesmazatelně zapsali do historie tohoto regionu. 
Srdečně Vás zveme do malebného města Rožmitálu pod Třemšínem na 
2. ročník festivalu dechových orchestrů „Rydvalův Rožmitál“.

Těšit se můžete na domácí dechový orchestr Rožmitálská 
Venkovanka a pozvaného hosta - nejstarší jihočeskou dechovku Babouci, 
s kapelníkem Petrem Schýbalem. Program hudebního odpoledne doplní 
známý moderátor Josef Pospíšil ze Šťáhlav. Festival se koná v neděli 
26. dubna 2015 na nádvoří Podbrdského muzea, začátek je v 15.00 
hodin (v případě nepříznivého počasí se program uskuteční ve velkém 
sále Společenského centra v Rožmitále pod Třemšínem). V rámci této 
kulturní akce bude pokřtěn nový, již šestý, zvukový nosič Rožmitálské 
Venkovanky s názvem „V kraji pod Třemšínem“.

Vážení přátelé, přijďte nasát pozitivní energii a zapomenout na 
všechny starosti všedních dnů. Na setkání s hezkou českou písničkou 
v Rožmitále pod Třemšínem se těší všichni pořadatelé a účinkující. 

S písničkou jde všechno lépe!!
Za pořadatele Josef Janoušek
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Vážené čtenáři, 
Tajenky sudoku v poslední vydání SOBáčka s č. 42 byly opět různé: lehká verze – únor by měl, středně těžká verze – 
nám udělat, těžká verze – sněhuláky. Výherci: Eva Kokrdová, Blatná; Martin Novák, Blatná; Lenka Fořtová, Lnářský 
Málkov. Uvedení úspěšní luštitelé si ceny mohou vyzvednout v kanceláři SOB nejpozději do středy 6. května 2015, 
popř. v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 728 881 358. Gratulujeme.
Po vyřešení SUDOKU z čísla 43 zašlete tajenku a první řádek čísel z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na 

E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz  nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 
Blatná a to nejpozději do středy 6. května 2015.

SUDOKU pro čtenáře SOBáčka opět připravil Stanislav Trávníček z Olomouce.
Radka Vokrojová
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Stromy tu vůbec nešuměly. 
„Břízy, proč nešumíte?“ divil se Větřík.
„My nejsme břízy, my jsme smrky a my nemůžeme šumět, protože 

nemáme listí, ale jehličí. My ale zas umíme jiné věci.“
„A co?“
„My umíme pěkně vonět.“
Opravdu, pěkně to tu vonělo. Větřík vanul, pohupoval smrkovými 

větvemi, a když potkal strom s listím, tak s ním trochu zašustil, a pronikal 
dál a dál do lesa. Najednou uviděl nějaké zvířátko: „Ty jsi zajíc?“ zeptal 
se Větřík.

Ale ne, byla to liška. Zvedla čenich a libovala si: „Mmm, Jakou milou 
vůni mi ten větřík přinesl. Cítím tu zajíčky, to my lišky máme rády a navíc 
mám zrovna takový hlad.“ Rozběhla se za tou vůní a vzala to přímo po 
cestě. Větřík se lekl:

„Takže to není zajíček, ale liška a ona ty milé zajíčky snad sežere a já 
jsem to zavinil. A s kým si pak budu hrávat? Musím je varovat!“

Obrátil se, vydal se rychle za liškou, předběhl ji a honem na louku! 
Ještě celý udýchaný ze sebe nemohl vypravit ani slovo, ale zajíčci cosi 
ucítili a ptali se maminky: „Jakou divnou vůni nám ten Větřík přinesl?“

„Honem pryč!“ lekla se maminka a všichni se rozběhli dál do pole, 
kde se schovali do čehosi hodně voňavého. Tam je liška neucítí ani 
nenajde. 

Větřík si oddychl a vzal to oklikou přes pšeničné pole, aby se podíval, 
co liška. Ta už stála na okraji lesa, vůně zajíčků se jí ztratila, ale liška znovu 
zavětřila: „Nebudou zajíčci, budou myši!“ a rozběhla se k pšeničnému 
poli, odkud jí Větřík nevěda donesl vůni myší, které tu zrovna hledaly 
nějaké dobré kořínky.  

„Tak vida, já umím nosit vůně,“ řekl si potěšený Větřík. „Někomu 
tím dělám radost, jiným starost. Dělat radost je však asi opravdu lepší,“ 
pomyslil si, „musím si to zapamatovat, ale ještě si to vyzkouším!“ 
a rozběhl se, aby nosil vůně a dělal radost. 

Nevěděl sice, kdo má co rád, ale nějak se mu dařilo nosit všem ty 
správné vůně. Čápům donesl vůni vody, kravám vůni pastviny, pejskovi 
vůni uzené kosti, kočce vůni mléka, slepicím vůni zrní, každému něco.

Pak se zatočil nad rozkvetlou loukou, tam bylo vůní! Nejvíc mu 
voněla mateřídouška. Větřík nabral plnou náruč všech těch vůní, přinesl 

je k vesnickému domku a zde uviděl to stejné, jako včera ve městě. 
Jedna maminka tu také právě věšela na dvorku prádlo a její děvčátko jí 
podávalo kolíčky. 

Dnes už Větřík věděl, co se od něho očekává, když se pověsí prádlo, 
a tak pěkně vanul i se všemi těmi vůněmi lučních květin.

Maminka se nad těmi vůněmi usmívala, jak bude prádlo pěkně 
vonět, a děvčátko vykřiklo: „To je vůní, aspoň sto, to je hodný větřík!“

Větřík se z té pochvaly moc zaradoval, a těšilo ho, že donesl sto vůní, 
i když vlastně nevěděl, co je to sto.  „Asi to znamená hodně, říkal si, ale 
trochu mu to vrtalo hlavou, protože počítat uměl jen do deseti, jak se to 
naučil včera ve školce. 

Ten večer dlouho šumělo listí na stromech v blízkém hájku, protože 
Větřík nemohl usnout z pomyšlení, že umí nosit vůně a že neví, co je to 
sto. 
Bude se Větříkovi příště zase tak dobře dařit? Nebo ne? Co myslíte?     
         Stanislav Trávníček
    Ilustrace: Jaroslava Palzerová


