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Slovo na úvod

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku 
Jana Loulová

SPOV hájí 
zájmy venkova 
od roku 1993

Rozhodl jsem se úvodní slovo využít k představení Spolku 
pro obnovu venkova ČR, jehož krajské organizace jsem se 
stal v letošním roce předsedou. 
SPOV ČR vznikl v roce 1993 a od té doby patří k nejvý-
znamnějším institucím hájícím zájmy českého venkova. 
Posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k ob-
nově a prohloubení společenského a duchovního života 
na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity 
venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovol-
né aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdár-
ném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních 
a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce 
při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat 
úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesni-
ce a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program 
obnovy venkova. Právě Program obnovy venkova (POV), 
u jehož zrodu Spolek stál je dlouhodobě jedním z nej-
významnějších zdrojů finančních prostředků pro český 
venkov.  Jihočeský kraj rozdělí v roce 2016 v rámci POV 
100 mil. Kč a Ministerstvo pro místní rozvoj 360 mil. Kč. 
V rámci tohoto programu se koná také nejvýraznější akce 
Spolku, prestižní soutěž „Vesnice roku“, vyhlašovaná od 
roku 1995. Spolek se také vyjadřuje k připravovaným zá-
konům. Díky tomu se v poslední době podařilo například 
navýšit daňové příjmy obcí prostřednictvím novely Zá-
kona o rozpočtovém určení daní, nebo zastavit připra-
vované rušení venkovských škol apod. V současné době 
se zabýváme aktuálními tématy, jako je rušení pošt, re-
spektive zavádění pro obce nevýhodného projektu poš-
ta Partner, inkluze, která je hrozbou pro venkovské školy, 
budoucnost odpadového hospodářství, nebo Evropský 
venkovský parlament. Hlavním tématem je nadále posíle-
ní finanční soběstačnosti obcí prostřednictvím navýšení 
příjmů z daní v rámci Rozpočtového určení daní i vzhle-
dem k tomu, že dotace jsou nenárokovým příjmem roz-
počtů obcí a získat dotace z fondů EU je pro malé obce 
výrazně složitější než pro velká města a to z mnoha dů-
vodů, navíc jak konstatovali zástupci MMR na letošním 
Dni malých obcí v Praze v novém programovém období 

Luboš Peterka

Setkání ve Tchořovicích
V sobotu 26. března 2016 se ve Tchořovicích 

uskutečnilo setkání žáků bývalé malotřídní 
školy. Všichni účastníci byli přivítáni ve 
14 hodin v místním pohostinství. Po 
hudebním a kulturním vystoupení 
v podání našich nejmenších ná-
sledovalo občerstvení a povídání 
o historii školy i současnosti obce. 
Poté si hosté mohli prohlédnout 
výstavu o historii školy nainstalo-
vanou v zasedací místnosti obec-
ního úřadu a navštívit místní kap-
ličku. Následovala volná zábava za 
hudebního doprovodu kapely pana 
Koubka z Blatné. 

Škola, ve které bylo zahájeno 
vyučování v roce 1894, uzavřela své dveře 
za posledním žákem v červnu roku 1963. Tehdy 
byla škola zrušena pro malý počet žáků a děti začaly 
poté chodit do školy v Blatné. Od roku 1963 to bylo první setkání bývalých žáků, setkání 
tedy po více jak půl století. S myšlenkou uspořádat toto setkání a výstavu přišla za mnou 
asi před rokem jedna z bývalých žákyň paní Jana Loulová, která pochází ze Tchořovic  
a do této školy také 3 roky chodila. Známe se spolu již spoustu let nejenom proto, že 
bydlíme ve stejné obci, ale také proto, že je sestřenicí mého manžela. Byla jsem mile 
potěšena, protože jsme touto výstavou umožnili nahlédnout do části historie naší obce. 
Cílem setkání pak bylo zavzpomínat na doby dávno minulé, kdy bývalí žáci navštěvovali 
zdejší malotřídní školu, připomenout si jejich učitele a popovídat si s kamarády či 
kamarádkami, které někteří dlouhá léta neviděli. Jsem velice ráda, že se setkání vydařilo, 
splnilo svůj cíl a účastníkům se u nás ve Tchořovicích líbilo. Výstava, která byla 26. března 
zahájena trvala až do 22. dubna. Na výstavu si našlo cestu plno lidí, kteří měli zájem 
dozvědět se něco o historii bývalé tchořovické školy nebo příbuzní bývalých žáků školy, 
kteří na starých školních fotografiích hledali své předky. Příprava výstavy i setkání byla 
především časově náročná a většina této práce byla právě na Janě. Položila jsem jí po 
skončení setkání i výstavy několik otázek.
Co Tě přivedlo na myšlenku uskutečnit výstavu a setkání?
„Téměř před rokem a půl jsem si náhodou v denním tisku přečetla článek o setkání žáků 
jedné malotřídky na prachatickém okrese. Po několika dnech přišla myšlenka, že má 
bývalá škola ve Tchořovicích by si také zasloužila pozornost a připomenutí. První nápad 
byla pouze výstava a pak při myšlence, koho bude výstava zajímat, jsem si uvědomila, 
že výstava bude určená především bývalým žákům a tak jsem se rozhodla, že bude-li 
výstava, musí být i setkání žáků.“
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Co a jak se děje 
u SOBu

V době, kdy budete číst následující 
stránky SOBáčka, bude léto na dosah 

nebo možná už v plném proudu. Vidina 
dovolených a letních prázdnin je potěšu-

jící, přesto i pro dny všední a nevšední na-
bízíme na Blatensku mnoho společenských, 

kulturních i sportovním akcí. Čtěte, jistě si vyberete. 
A když ne, tak nám napište, co chybí, co nabízíte, kam pozvete obyvatele 
a návštěvníky Blatenska právě Vy. 

Co vše se „upeklo“ u SOBu:
o Pro volené představitele členských obcí SOBu se konala vzdělávací akce 

k novému zákonu o veřejných zakázkách s lektorem JUDr. Lubošem 
Průšou. Konání akce bylo podpořeno fi-
nanční dotací z Programu obnovy venko-
va Jihočeského kraje 2016.

o Ve čtvrtek 7. dubna proběhl audit hospo-
daření SOBu za rok 2016. Nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 

o Poslední týden v dubnu proběhlo jednání Rady SOBu a jednání Valné 
hromady SOBu.

o V úterý 12. dubna byla zahájena výstava Proměny. Slavnostní vernisáži 
předcházela intenzivní příprava a instalace. Děkujeme obcím, které za-
půjčily obecní symboly. Děkujeme obcím, které se podílely na přípravě 
výstavy. (o výstavě na jiném místě SOBáčka) 

o V rámci „Proměn“ proběhly soutěže – výtvarná a fotografická. O tom, 
že hodnotitelská komise neměla jednoduchou práci při výběru vítězů, 
svědčí fakt, že bylo uděleno celkem 91 cen za první až třetí místa, ně-
kolik čestných uznání a zvláštní cena poroty. Děkujeme sponzorům za 
podporu.

o SOB se stal partnerem Svazu měst a obcí ČR (= SMO). O tuto spoluprá-
ci se ucházelo více než jedno sto subjektů z celé ČR, bylo vybráno 80 
subjektů, tzn., že každý pátý zájemce při výběru neuspěl. Do doby 
uzávěrky nebyla připravena smlouva o spolupráci. Pracovní jednání 
o návrhu smlouvy mezi SOB a SMO ČR se bude konat poslední den 
v květnu.

o SOB získal finanční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci 
projektu „Rozvoj Blatenska se SOBem“ ve výši více než 186 tisíc korun. 

Informace o životě na Blatensku, o proměnách obcí, které byly pre-
zentovány na výstavě „Proměny“ v městském muzeu, budou jedním 
z podkladů pro realizaci projektu. 

o SOB získal finanční podporu na nákup sběrných nádob na tříděný od-
pad z Operačního programu životní prostředí. Žádost byla podána na 
podzim 2015. Celková výše získané dotace je více než 3 mil. korun. 
Prakticky všechny členské obce měly zájem o nákup nových nádob 
na tříděný odpad včetně bioodpadu a železného odpadu. V současné 
době probíhá příprava zadávací dokumentace na výběr dodavatele. 
Vzhledem k velkému finančnímu objemu a velké rozmanitosti poža-
davků jednotlivých obcí bude příprava náročnější. Navíc ji před vyhlá-
šením zadání veřejné zakázky musí být tato dokumentace schválená 
MŽP.

Co by se mělo „upéct“:
	Příprava realizace projektu s finanční podporou MMR „Rozvoj Bla-

tenska se SOBem“. Jeho součástí bude i malý řemeslný trh, který se 
bude konat začátkem září.

	Příprava vzdělávacích akcí: pro účetní malých obcí, pro kronikáře 
obcí, pro představitele a zaměstnance obcí a další.

	Plánujeme, že stolní kalendář SOBu na rok 2017 by měl být nejpoz-
ději o blatenské pouti v distribuci. Děkujeme za podklady od všech 
organizátorů akcí, fotografů života v obcích na Blatensku. Věříme, že 
se Vám všem tradiční stolní kalendář SOBu na rok 2017 bude líbit. 

Pište a posílejte své podněty, články i s fotografiemi, informace o dění 
u Vás na novou e-mailovou adresu: blatensko@blatensko.eu – liší se od té 
dosavadní opravdu jen posledními písmenky: místo „cz“ je za tečkou „eu“. 
Na čtenou. Uzávěrka příjmu příspěvků do červencového vydání je v pátek 
8. července 2016.

Radka Vokrojová 

VU3V v Blatné
V dubnu byl ukončen letní semestr Virtu-

ální univerzita 3. věku (= VU3V). V letním se-
mestru ukončili šestým kurzem cyklus VU3V 
dva studenti: Alena Mikešová a Jiří Kulha. Gratulujeme. 

Pro studenty VU3V jsou připraveny také „školní exkurze“: v květnu 
zámek Kratochvíle s výstavou karafiátů, archeopark u Netolic, v červ-
nu Lomec, Vodňany a divadlo na Kratochvíli, v létě Březnice s barokní 
architekturou.

Zimní semestr VU3V bude zahájen poslední čtvrtek v září ve velké 
klubovně komunitního centra. Byla vybrána dvě nová témata:

1. „Genealogie. Hledáme své předky.“ Kurz seznámí posluchače se 
základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim 
informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. 

2. „Hudební nástroje.“ Cyklus přednášek o hudebních nástrojích na-
hlíží do světa hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty 
evropského i mimoevropského organologického instrumentária.

Zájemci o studium VU3V v Blatné se mohou hlásit v kanceláři SOB, 
Na Tržišti 727, Blatná, popř. e-mailem: blatensko@blatensko.eu, na tel. 
č. 728 881 358 nebo 383 420 300.

Radka Vokrojová
Konzultační středisko VU3V v Blatné

Vznikne nová 
prvomájová 
tradice?
V neděli 1. května proběhlo 
odpoledne poezie a hudby 
s harfou, účinkovaly 
Valérie Zawadská a Lydie 
Härtelová.

Foto Václav Machovec

Co se v SOBu peče

Pokračování ze str. 1
EU se na venkov tak trochu zapomnělo. V tomto směru  vítám společné 
memorandum SPOV, Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí 
k RUD uzavřené v letošním roce, ve kterém se požaduje významné posí-
lení daňových příjmů všech obcí.
Krajská organizace SPOV hájí zájmy jihočeského venkova od roku 2003. 
Společně s kolegou Pavlem Hrochem, starostou Kovářova jsme členy 
předsednictva celostátního Spolku a účastníme se zasedání tohoto or-
gánu, na která jsou pravidelně zváni zástupci poslanecké sněmovny, se-
nátu, ministerstev a dalších institucí, jako je Asociace krajů, Česká pošta, 
Agrární komora, Národní síť MAS apod., se kterými diskutujeme nad 
aktuálními tématy a připomínkujeme připravované zákony týkající se 
venkova. Máme rovněž zastoupení v poradním orgánu hejtmana zamě-
řeném na venkov, Krajské výběrové komisi Programu obnovy venkova, 
nebo v Regionální stálé konferenci Jihočeského kraje. V plánu naší čin-
nosti v roce 2016 je mimo jiné organizace krajského kola soutěže Vesni-
ce roku včetně slavnostního vyhlášení ve vítězné obci, vydání publikace 
k této soutěži, zajištění kulturního programu v „pavilonu venkova“ na 
výstavě Země živitelka, podpora Plesu Jihočeských starostů, cyklus se-
minářů pro starosty zaměřených na aktuální témata týkající se venkova, 
vydávání propagačních materiálů apod. 
Pro prosazování výše uvedených cílů, potřebuje spolek co nejširší člen-
skou základnu, proto si dovoluji oslovit starosty obcí, které ještě ne-
jsou členy, aby zvážili posílení našich řad. 

Luboš Peterka, 
starosta městyse Radomyšl a

člen Rady SOB a
předseda SPOV JčK

mailto:blatensko@blatensko.eu
mailto:blatensko@blatensko.eu
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Proměny vesnické školy 
ve vzpomínkách – 1. část
Při přípravě výstavy „Proměny“, o proměnách života na venkově, se 
klienti Domova pro seniory v Blatné nemuseli ani mnoho přemlouvat, 
aby si zavzpomínali na svá školní léta, jak se změnily podmínky ve škole. 
Přinášíme Vám první část jejich povídání o škole tak, jak ji zaznamenala 
Anička v červeném tričku: 
Paní Věra, 85 let:
„Z Rovný nás chodilo pěšky tak pět, šest dětí do obecné školy v Řepici. 
Měli jsme třídního pana učitele Filipa. Do měšťanky jsme potom dochá-
zely 4-5 kilometrů, pěšky do Strakonic, to byla tzv. Hlavní škola – dívčí 
a chlapecká. Pan ředitel se jmenoval Raška. Nosila jsem svačinu, a když 
mrzlo, tak mi maminka dala dvě koruny na polívku. Nejvíc jsme chodily 
do hospody na náměstí. To bylo za války. Když byly nálety, chodilo se 
do krytu, který byl naproti měšťance. Dále jsem pokračovala jeden rok 
v rodinné škole ve Strakonicích (šití, vyšívání, vaření). Po této škole jsem 
už zůstala doma a pracovala v hospodářství.“
Pan Bohumil, 87 let:
„Z Bezdědovic jsme chodívaly pěšky do školy na náměstí v Blatné. Bylo 
nás do 10 dětí. To byla škola obecná, 1. - 5. třída, i měšťanka 6. - 8. třída. 
Zvlášť byla dívčí a chlapecká. Neměl jsem žádný oblíbený předmět. Na 
svačinu jsem nosil krajíc chleba s máslem, jabko. Po škole jsem se učil tři 
roky kameníkem. A toto povolání jsem dělal celý život.“
Pan Miloslav, 90 let:
„Přes les jsme chodily z Uzeniček do Černívska do obecné školy, kde byla 
dvojtřídka. Po cestě byla spousta příležitostí na lumpárny – nejvíc jsme 
prolézaly Křikavu, dnes to je zřícenina hradu. Cesta trvala tak do půl ho-
diny.
Učebnice byly školy a ve starších ročnících se musely kupovat. Braly se 

od toho, kdo vycházel. Psaly jsme 
obyčejnou tužkou, později jsme 
měly pero a kalamář s inkoustem. 
Na výkresy byly barevný tužky. 
Učebnice jsme nosily v brašně na 
zádech. Holky měly kuchyňku, kde 
se učily vařit, kluci měli ruční práce. 
Za nás holky nechodily na měšťan-
ku, až ty pozdější ročníky, po válce. 
Náboženství vyučoval pan farář Vě-
trovec, když nebyla obsazená fara, 
tak docházeli faráři z Drahenic nebo 
z Pohoří.
Měšťanská škola byla v Blatné, 
v Březnici a později i v Bělčicích, 
kam potom jezdili na kolích spolu-
žáci. Končil jsem školu v 15 letech 
za války. A už jsem byl zapojený do 
obecních prací. Z každého baráku – 

na číslo – musel někdo jít pracovat. 
Byly to příležitostné práce – různé 
opravy, cesty …“
Paní Josefa, 88 let:
„Chodívaly jsme každý den ze Za-
horčiček do Bezděkova. Čekávaly 
jsme na sebe a chodily společně 
po silnici a povídaly si. Rodiče nás 
napomínali, abychom nechodily 
samy.
Seděla jsem v lavici s kamarádkou 
ze vsi. Ze začátku byla třída slou-
čená, potom se dělily. Měly jsme 
dřevěný štelář se jménem, kam 
jsme uložily boty. Paní Chárová 
z Nezdřeva nám vařívala na po-
ledne polívku ze zeleniny, kterou 
jsme si samy pěstovaly. Každý do-
stal naběračku do vlastního hrníč-
ku. Krajíc chleba nebo bulku jsme 

měly z domova. Pan řídící se jmenoval Josef Větrovec a byl z Nezdřeva. 
Náboženství nás vyučoval pan farář Slavíček z Kadova. Měla jsem oblí-
bené ruční práce s paní učitelkou Chaloupkovou, všechno nám pěkně 
vysvětlila. Každý čtvrtek se chodilo do Kadova k panu Chladovi, poznávat 
stromy, něco jako zemědělská škola. Kluci se učili i roubovat stromy.
Učebnice jsme nosily v brašně na zádech, tužky v dřevěném penále. 
Zpočátku se psalo tužkou, potom perem. Inkoust byl v kalamáři. Kluci 
rádi namáčeli děvčatům s dlouhými vlasy konec copánku do inkoustu. 
Cestou domů ze školy jsme pily vodu ze studánky, nebo jsme jedly šťo-
vík.
Po obecné škole jsem zůstala doma s maminkou a hospodařila.“
Paní Emílie, 83 let:
„Do první třídy jsem zpočátku chodila do Blatné, ale protože jsme se 
stěhovali (můj tatínek byl šafářem na zámeckém statku a byl přeložen) 
do Nové Vsi, pokračovala jsem v Chanovicích. Byla tu dvojtřídka: byly 
dohromady první, druhá a vlstně i třetí třída, pak čtvrtá a pátá. Ve třídě 
bývalo kolem 15 dětí. Od 6. třídy (dvanácti let) byla měšťanka v Kasejo-
vicích, chodili jsme 6 km pěšky. Měšťanku jsem dokončila v Blatné, kam 
jsme se vrátili po válce. Tatínek už nebyl šafářem, protože statek panu 
baronovi zabavili. Hildprandtovi se museli odstěhovat do Rojic, paní ba-
ronka učila ve Strakonicích angličtinu.
Do Chanovic jsme chodili 3 kilometry lesem. Cestou zpět jsme sbírá-
vali houby – ryzce, které se pak pekly na plotně. Nebylo to daleko, ale 
protože jsme vyváděli lotroviny, trvala nám cesta dýl. V zimě, když byl 
sníh, jsme museli nosit dvoje tepláky na převlečení. Ty promočené jsme 
rozvěsili okolo násypných kamen ve třídě na židle. 
Vyučování začínalo v 8 hodin. Předměty byly čtení, psaní, rýsování, vlas-
tivěda, zpěv, tělocvik, počty, náboženství, ruční práce - zvlášť chlapci 
a děvčata. Děvčata vyšívala čepeček, který pak měla s bílou zástěrkou 
na vaření v kuchyňce. Nejraději jsem měla tělocvik, tam se dalo i ulej-

vat. Cvičilo se ve třídě a v létě venku, 
cvičební úbor nebyl, cvičilo se v oble-
čení, ve kterém jsme přišli. Většinou 
tepláky. Potom pletené punčochy, 
podvazky nám lezly ven a pořád pa-
daly. Neměla jsem ráda němčinu. Na 
náboženství jsme měly pana faráře 
Mikušku.
V 1. třídě jsme měly knížku Poupata, 
na krásném lesklém obalu byly děti. 
Hodina trvala 45 minut, přestávka 10 
a velká 20 minut. Zvonil zvonek – jako 
teď. Na svačinu jsme měli z domova 
namazaný chleba.
Učitelé nás také trestali za zlobení. 
Musela jsem na předpažených rukou 
držet umyvadlo s vodou a běda jak 
mi ruce klesly. Zase narovnat a držet!
Za války bylo zavedené známkování 

Kožíšek, J., Tůma, J.: Ráno - čítanka pro 
české školy národní. Ilustrovaná. Státní 

nakladatelství, Praha 1925. Dostupné na 
http://www.e-antikvariat.com/czech

Učebnice: Bidlo, Jaroslav, Šusta, Josef: 
Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol střed-
ních - díl druhý, Dějiny středního a nového 

věku do osvícenství. Historický klub, 
Praha 1937. Dostupné na 

http://www.e-antikvariat.com/czech

Početnice. Protektorátní učebnice. “Pro 
III. třídu hlavních škol s českým jazykem 

vyučovacím.” Školní nakladatelství, 
Praha 1943
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od jedničky do šestky (za 5 bylo 
nedostatečně – u žáků se předpo-
kládala brzká náprava, za 6 bylo 
nedostatečně – u žáků se neoče-
kávala brzká náprava). Žákovská 
knížka nebyla. Jen jsme nahlašovali 
přítomnost na vyučování. Na zdi 
visel kříž, obraz prezidenta Beneše 
a potom Háchy a Hitlera.
Vyučovalo se od pondělí do soboty, 
kdy byl také pracovní den. Prázdni-
ny byly stejně jako teď a to jsme 
hlavně sbírali bylinky – sběr byl 
povinný. Například hluchavku, heř-
mánek, lípu. Také se sbíral papír, 
kosti (na mejdlo), kaštany, žaludy. 

Sbírávala celá rodiny, abychom měli co odevzdat.
Mám na tu vesnickou školu pěknou vzpomínku. Užili jsme si spoustu 
legrace. Se spolužačkou z Nové vsi, se kterou jsem chodila i do Kasejovic 
jsem se potkala od války až tady v domově. 
Ve škole v Blatné byl pan řídící Bouček. Mívala jsem třídu úplně nahoře, 
a když nás (mne a moji sestru) pan učitel poslal za zlobení za dveře, tak 
jsme hodily aktovku z okna, protože s ní by nás pan školník Očenášek 
nikam nepustil, a utekly jsme domů.
Tady jsem potkala kamarádku Mařenku, se kterou se přátelím dosud.“
Paní Marie, 86 let:
„Z Hajan jsme chodily tak čtyři děti do obecné školy v Kocelovicích. Byly 
to asi 3 kilometry. V zimě nám tátové museli odhazovat cestu do školy. 
Nohavice nám vždycky namrzly, a tak jsme je musely sušit na železných 
žebrech kamen ve třídě. Měly jsme dvojtřídku. Pan řídící Vaněček nás 
vyučoval všechny předměty, učitelé se nestřídali jako teď. Také nás tres-
tali. Tahali nás za pejzičky, dostávaly jsme rákoskou přes ruce, klečely 
na stupínku, nebo jsme musely jít za dveře. Známkování bylo od 1 do 5. 
Nejraději jsem měla tělocvik a ruční práce. 
Měla jsem kamarádku Miladu, se kterou jsme pak pokračovaly na měš-
ťance v Blatné (nyní škola Komenského) – šestá až osmá třída. 
Mezi učiteli bylo více mužů než žen. Náš třídní byl pan učitel Diba. Další 
byli pan učitel Pletánek na dějepis, pan učitel Krček, pan učitel Václav 
Šilha na zpěv, pan učitel. Josef Šilha, paní učitelka Kratochvílová ze Sedli-
ce, paní učitelka Pletánková na češtinu, pan učitel Štolba (učil hodně klu-
ky), pan učitel Bejček, paní učitelka Bejčková, pan učitel Hájek na matiku 
a kreslení, paní učitelka Šmejkalová na počty – bývala moc přísná, kate-
cheta Bouda na náboženství. Blatenským děkanem byl tehdy Mikuška. 
Školnice paní Fialová vařila v zimě pro přespolní žáky husté polívky.“
Paní Marie, 81 let:
„Chodila jsem do mateřské školy na Komenského. Byla v prostorách, kde 
je tělocvična. Měli jsme jednu paní učitelku. Na obecné jsem čtyři roky 
měla třídního pana učitele Dibu. Pan učitel Pletánek, který vyučoval dě-
jepis, hodnotil každý měsíc nejlepší žáky a ti měli vyvěšenou fotku na 
nástěnce.
Učitelé se během let moc neměnili, tak si vzpomínám na ta samá jména 
jako mé spolužačky.“ 
Paní Stanislava, 83 let:
„Každý den jsme chodily dva kilometry ze Závišína do Bělčic. Tam byla 
obecná i měšťanská škola – byla velká, protože sem chodily děti i z mno-
ha okolních vesnic. Obecných bylo pět tříd. Pan řídící Kasík a po něm pan 
Pavelka. Můj učitel pan Žídek mne později oddával. Na náboženství jsme 
měli pana Antonína Jarolímka z Bělčic.“ 
Paní Marie, 87 let:
„Od šesti let jsem začala chodit do obecné školy v Kasejovicích. Byla to 
pětitřídka a měšťanka od 6. do 8. třídy. Každý den jsme chodili pěšky 
z Újezda, asi 1,5 km, trvalo nám to tak do půl hodiny. Vyučování začínalo 
v 8 hodin. Svačinu jsme nosili z domova. Učebnice jsem dědila po sest-
ře, které je rodiče kupovali. Pan řídící se jmenoval Štěpánek. Vyučovalo 
se čtení, psaní, počty, vlastivěda, náboženství a tělocvik, který býval na 
dvorku. Na měšťance se přidal zeměpis, dějepis, přírodopis, ruční práce 
a němčina. Po škole jsem pracovala doma v hospodářství, potom v JZD 
a až do důchodu v Šumavanu.“

Paní Růžena, 85 let:
„Nebylo mi ani šest let a začala jsem chodit z Uzenic do obecné ško-
ly v Černívsku. To bylo v roce 1937. Docházely sem děti z Hostišovic, 
Drahenického Málkova, Chobota, Uzenic a Uzeniček. První třída byla 
samostatně, pak byla 2. a 3. sloučená. Učil nás pan učitel Václav Veselý, 
všechny předměty, byl na nás důsledný. Panem řídícím byl pan učitel 
Pečený, dále vyučoval pan učitel Skala a později i paní učitelka Češková 
z Uzeniček, z hajnice.
Naše předměty byly: počty, mluvnice, čtení, zpěv, psaní, přírodopis, 
němčina, tělocvik – cvičili jsme ve třídě. Přes dvůr byla další budova, kde 
byla ještě jedna třída a také kuchyně, zde nám Vrátnejch (měli řeznictví) 
vařili polívku. Každý jsme dostali do plecháčku – já jsem měla květovaný. 
Svačinu jsme nosili z domova. Vyučování bylo od pondělí do soboty. Přes 
týden i odpolední. Hodiny ohlašoval zvonek. Ve třídě na stěně byl obraz 
Hitlera a kříž. Docházka se zapisovala do knihy. Učila jsem se dobře, žád-
né poznámky ani tresty jsem nedostávala. Zato kluci dostávali rákoskou 
přes ruce.
První pololetí poslední třídy jsem chodila do Černívska a druhé jsme 
začali chodit do Blatné. Docházeli jsme střídavě po týdnu na dopoled-
ní nebo odpolední vyučování (začínalo ve 13. hodin). Šli jsme z Uzenic 
do Chobota, kde se připojila moje kamarádka Růža Komanová, dále do 
Blatné. Cesta trvala skoro dvě hodiny. Po cestě zpátky na mne čekávala 
teta v lese z Chobota.
V Blatné nás vyučoval pan učitel Machovec, také pan učitel Václav Šilha 
češtinu a pan učitel Josef Šilha přírodopis neboli fyziku. Byli z černívský-
ho mlejna. 
V Blatné jsem potom dostala Propouštěcí vysvědčení a pracovala jsem 
doma. Další dva roky jsem docházela každý čtvrtek do Blatné na Země-
dělskou lidovou školu (to je dnes Komenského škola). V létě se jelo na 
kole, v zimě pěšky závějema, promrzlí jsme byli … Tady jsme byli kluci 
a holky dohromady a učili jsme se pro hospodářství. Ve školní zahradě 
také roubování a řezání stromů. Učil nás pan učitel Chlada z Kadova. Po-
učka: Co roste dovnitř a křižuje se, se stříhá, aby byla koruna prosvět-
lená.
Jedna z básniček, které si pamatuju z obecné školy:

Jarní
Přišlo jaro přišlo   
motýlek už létá

skřivánek si prozpěvuje   
u našeho žita   

Leť skřivánku milý
nad oblaka výše

ať se daří obilíčku
na té české líše

Zpívá si on zpívá  
obletuje pole   

aby Pán Bůh požehnával    
tomu kraji dole   

Ať na každé líše
dá Bůh žitku kvésti

a do každé české duše
přidá kousek štěstí.“

Učebnice: Polívka, František: Rostlinopis pro 
nižší třídy škol středních. 12. vydání. 466 

původních obrazci a 12 barevnými tabulemi. 
R. Promberger, Olomouc 1927. Dostupné na 

http://www.e-antikvariat.com/czech

Proměny
Letošní již třináctý ročník cyklu výstav, besed, soutěží, exkurzí s ná-

zvem „Proměny“ má za sebou právě jednu polovinu. Téměř jako kalen-
dář.

Soutěže (výtvarná a fotografická) 
probíhaly do poloviny března, praktic-
ky všechna díla a dílka byla vystavena 
v prostorách Městského muzea Blatná 
ve dnech 12. dubna až 22. května. Oce-
něné práce budou vystaveny v prosto-
rách domova pro seniory. Vyhlášení 
vítězů a předávání diplomů a drobných 
cen je připravováno na středu 22. červ-
na. Bude se konat v dopoledních hodi-
nách v ambitu domova pro seniory.

Výstava byla zahájena, jak jinak, než 
vernisáží. Úvodní slovo patřilo Daně 
Vohryzkové, předsedkyni Svazku obcí 
Blatenska. Návštěvníky přivítala také 
Kateřina Malečková, starostka Blatné. 
Pozvání na zahájení přijal pan Václav 
Chaloupek, který nebyl v Blatné popr-

Výstavu zahájila Dana Vohryzková, 
předsedkyně SOBu. Foto Lukáš Vokroj
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Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 
Blatensko

Stručný obsah: Realizací projektu 
dojde k systémovému zlepšení kvality 

vzdělávání v mateřských a základních 
školách na území MAS Blatensko. Za tímto 

účelem bude v partnerství vytvořen místní 
akční plán vzdělávání (MAP) Blatenska pro řešení místně specifických 
problémů a potřeb s orientací na dostupné a inkluzivní vzdělávání a rozvoj 
potenciálu každého žáka. MAP bude tvořen metodou komunitního 
plánování - podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 
vzdělávání.
Období realizace: 1. 4. 2016 - 30. 11. 2017
Organizační zajištění: Realizátor projektu: Místní akční skupina 
Blatensko, o.p.s. Finančně podpořeno z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání.
Hlavní aktivity projektu
•	 Akční plánování (rozvoj partnerství, dohoda o prioritách, akční 

plánování, budování znalostních kapacit)
•	 Evaluace  
•	 Řízení MAP  
•	 Řízení projektu  
V současné době probíhají jednání Pracovních skupin: zřizovatelé 

základních škol, ředitelé ZŠ, ředitelé MŠ, neformální a zájmové 
vzdělávání a také jednání Řídícího výboru.

Informace o projektu na  tel: +420 383 420 300, mail: kozakova@
blatensko.eu

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
realizační tým

M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

vé. Zavzpomínal i na své 
dětství a na svou profesi 
učitele. Na vernisáži vy-
stoupila hudební skupina 
Heryho ledvina, která si 
kromě jiného připravila 
i jednu méně známou 
melodii z večerníčků Vác-
lava Chaloupka.

Návštěvníci výstavy si 
kromě soutěžních prací 
výtvarníků a fotografů ze 
základních a mateřských 
škol mikroregionu mohli 
prohlédnout ukázky prací 
učitelů ze ZUŠ Blatná: so-
chy a knižní ilustrace Jitky 
Křivancové, olejomalby 
Jiřího Kováře, keramiku 

a kresby Evy Ďurčové a dřevořezby a intarzie Josefa Škanty.  
Všichni chodíme nebo jsme chodili do školy, tak snad potěšily pro-

měny školy (např. proměny školy ve Tchořovicích, Předmíři nebo 
v Záboří). Ti nejmladší si mohli vyzkoušet, jak se sedělo ve starých 

škamnách. Že nevíte 
so to je? No přeci stará 
školní lavice. Děkujeme 
Základní škole Bělčice za 
půjčení historické lavice, 
která především potěšila 
návštěvníky z řad dříve 
narozených. Vedle sou-
časných školních pomů-
cek byly k vidění i ty staré. 
Součástí malého školního 
koutku byl počítač s hrou, 
kterou pro návštěvníky 
připravili ve Střední od-
borné škole Blatná. Mohli 
si ji všichni vyzkoušet. 
Za hru i za půjčení note-
booku děkujeme. Na ná-

vštěvníky čekal také soutěžní test. Na jeho otázky bylo možné najít od-
povědi na výstavě, pro pozorné 
návštěvníky to jistě nebyl žád-
ný problém. Každý si také mohl 
vyzkoušet dokreslit a vybarvit 
některý z obecních znaků.

Nechyběla ani hra z dílny kli-
entů Domova pro seniory Blat-
ná, tentokrát k udržení přírod-
ní rovnováhy. Jestlipak jste si ji 
vyzkoušeli? Ne? Nevadí. Tak se 
o udržení rovnováhy v přírodě 
budeme snažit každý den, však 
ono se nám to podaří!

V další místnosti byla část věnovaná proměnám v přírodě a promě-
nám života v obcích. Věděli jste, že na Blatensku žijí modré žáby? Že 

Klienti Domova pro seniory Blatná si výstavu prohlédli 
a nezapomněli si hrát. Vyzkoušeli si, jak udržet rovnová-

hu v přírodě. Foto Radka Vokrojová

Hudební vystoupení obstarali žáci ZUŠ Blatná, skupina 
Heryho ledvina. Foto Lukáš Vokroj

u nás hnízdí černý čáp nebo že poštolky bydlí na internátě? A o tom jste 
se mohli dozvědět na výstavě. 

Proměny života v našich obcích dokumentovaly soubory fotografií. 
Věříme, že si návštěvníci přišli na své a že se třeba na některých foto-
grafiích našli nebo poznali své známé, kamarády, svou obec. Že si při-
pomněli, jak se za několik posledních let život na Blatensku proměnil. 
Proměny mapování Země, proměny tradic, ať už o Velikonocích, Váno-
cích, výlovech rybníků, soutěží hasičů nebo setkávání na fotofestivalu. 
A mnoho a mnoho dalšího výstava Proměny připomněla.

Představili jsme také všechny členské obce SOBu, celkem je jich 32, 
téměř dvě třetiny z nich má své obecní symboly – tedy obecní znak 
a obecní prapor. Tolik obecních praporů pohromadě jste ještě neviděli. 
Součástí informací o obcích bylo i vysvětlení těchto symbolů. Několik 
obcí poskytlo i další materiály, za pomoc děkujeme. Potěšující bylo sly-
šet, jak se návštěvníci baví u starých fotografií a vzpomínají, jak že to 
tehdy bylo.

Proměny života na Zemi symbolicky ukazovaly reprodukce obrazů 
Zdeňka Buriana a malý soubor mikrofotografií Františka Weydy.

Tak zase za rok, na výstavě 14. ročníku z cyklu nejen o přírodě a nejen 
z Blatenska na shledanou!

Za realizační tým:
Radka Vokrojová a Bohumila Hoštičková

„Podívej, tady je …,“ bylo často slyšet ve výstavních prostorách. Foto Radka Vokrojová

Karel Pecl, spoluautor našich výstav, v rozhovoru s Václavem Chaloupkem. Foto Lukáš Vokroj

Výstava Proměny ukázala ve zkratce proměnu 
školy a dětských her. Hru na počítači pro dnešní 

generaci připravili studenti SOŠ Blatná

mailto:kozakova@blatensko.eu
mailto:kozakova@blatensko.eu
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Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (= SCLLD) 

Dne 16. března 2016 proběhlo konečné projednání a schválení 
SCLLD. Dokument byl schválen nejvyšším orgánem Místní akční 
skupiny tj. Shromáždění partnerů. Následně byla žádost o podporu 
SCLLD podána k hodnocení do systémů ISKP14+. V současné době 
čekáme na připomínkování od řídících orgánů příslušných ministerstev 
(Ministerstvo místního rozvoje, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 
práce a sociálních věcí). 

V rámci SCLLD bylo stanoveno těchto 5 klíčových oblastí.
•	 Klíčová oblast I. Lidé a společnost, vybavenost, místní samospráva, 

veřejná správa a volný čas 
•	 Klíčová oblast II. Podpora zemědělského i nezemědělského 

podnikání, cestovní ruch 
•	 Klíčová oblast III. Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba 

a vzhled obcí 
•	 Klíčová oblast IV. Přirozená a zdravá příroda, životní prostředí 

a památková péče 
•	 Klíčová oblast V. Spolupráce v rámci MAS
Z těchto oblastí byly nastaveny jednotlivé FICHE, v kterých bude 

možno od roku 2017 čerpat dotace přes Místní akční skupinu Blatensko, 
o.p.s. Více informací přineseme v dalších číslech SOBáčka.

Dokument SCLLD je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci 
Strategie 2014-2020 – Dokumenty.

Regionální značka Prácheňsko
Dne 6. dubna 2016 proběhlo další kolo certifikace 

výrobců a služeb v rámci regionální značky 
Prácheňsko. Z našeho území byla certifikována paní 
Hana Merhautová z Chlumu, která obdrží certifikát na 
soubor výrobků „Hančiny koláče z Chlumu“. 

Více informací o naší společnosti a jejích aktivitách 
můžete získat v kanceláři MAS Blatensko, o.p.s., Spálená 727, Blatná, 
nebo na tel.: 602 400 140 nebo na e-mailu: mas@blatensko.cz

Pokračování ze str. 1

Lidé na Blatensku  
Jana Loulová

Žijí s námi

Kolik bývalých žáků bylo pozváno?
„Rozesláno bylo celkem 100 pozvánek, 

setkání se zúčastnilo celkem 60 bývalých 
žáků.“

Kdo nejstarší na setkání přijel a kolik let je 
letos nejmladším žákům tchořovické školy?

„Nejstarším účastníkem setkání byla paní Milada Doležalová (roz. 
Hájková), která se narodila v roce 1925. Druhým nejstarším účastníkem 
byl pan Miloslav Kapr, který se narodil v roce 1930 a přijel na setkání 
z Prahy a třetím nejstarším účastníkem setkání žáků tchřovické školy 
byla moje maminka paní Marie Kubová (roz. Řiská), která se narodila 
v roce 1931.
Nejmladšími účastníky byli žáci, kteří navštěvovali první třídu 
v posledním školním roce 1962/63, pan Jaroslav Necuda a pan František 
Křivanec, kterým je letos 60 let. 
Z největší dálky přijel na setkání pan Václav Sulek a to z Bratislavy.“
Kolik lidí výstavu navštívilo?
„Výstavu po celou dobu trvání navštívilo téměř 200 lidí. Na výstavu se 
přišli podívat i lidé, kteří nepocházejí ze Tchořovic a ani tchořovickou 
školu nenavštěvovali. Jejich zájem mi udělal také velkou radost.“
Co všechno bylo na výstavě k vidění?
„Nejvíce bylo vystaveno fotografií. Dále vysvědčení, staré učebnice, 
písanky, dřevěné penály, památníky s věnováním učitelů, výkresy 
a kopie výňatků z kronik a další materiály.“
Kde jsi získala materiály na výstavu?
„Použila jsem své materiály z archivu naší rodiny. Oslovila jsem občany 
ve Tchořovicích, v Blatné a okolí. Materiály mi zapůjčilo celkem 30 
lidí. Byla jsem ráda, že jsem měla jejich důvěru a mohla jsem jejich 
památky na školní léta použít, bez těchto výpůjček by nebylo možné 
výstavu realizovat. Dále jsem čerpala ze školních a obecních kronik 
a také z materiálů pana Karla Krejčího kronikáře obce. Další zajímavosti 
jsem vyhledala ve Státním archivu ve Strakonicích. Na výstavě jsem také 
použila materiály od potomků rodiny pana Františka Drnka z USA, který 
ukončil v tchořovické škole docházku v roce 1898 a v roce 1903 odešel 
ze Tchořovic do Ameriky a tam také prožil svůj další život.“
Pustila by ses do přípravy podobné akce znovu?
„Určitě. Ničeho nelituji, úsilí, které jsem celé přípravě věnovala, se 
vyplatilo.
Především jsem měla radost, že tolik bývalých žáků na setkání přijelo. 
Nejvíce mě potěšilo, že měli radost ze setkání s bývalými spolužáky, se 
kterými se neviděli více než padesát let.  A také výstava jim připomněla 
školní léta, jejich učitele a také spolužáky, kteří už dnes nejsou mezi 
námi.“

Na závěr bych chtěla Tobě i Obci Tchořovice poděkovat za možnost 
setkání a výstavu realizovat. Samotné by se mi nic takového uskutečnit 
nepodařilo. 

Děkuji za rozhovor i za velice náročnou práci při přípravě setkání 
a výstavy. 

Tento projekt: 

„Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání na 

území Blatenska“ 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000413 

 
hlavní cíl projektu: podporou spolupráce zřizovatelů, 
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání dojede ke zlepšení 
kvality vzdělávání v mateřských a základních školách na 
území Blatenska 

je spolufinancován Evropskou unií 

mailto:mas@blatensko.cz
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věnovaný právě prvním písemným zmínkám o jednotlivých obcích 
regionu i všech jejich místních částí. Samosprávné obce budou řazeny 
v abecedním pořádku, stejně tak místní části, tyto vždy za příslušnou 
obcí. Pro začátek se ovšem omezím jen na základní východiska.

První písemná zmínka patří, s trochou nadsázky řečeno, k takřka 
posvátným symbolům, jimiž se obce prezentují. Čím je starší, tím lépe. 
Často se zaměňuje za datum založení. Dobře se říká a poslouchá, třeba 
že „ta naše obec existovala přece již v 11. století a tak je určitě nejstarší 
v regionu“. Leckdy se ale při tom, ať úmyslně či neúmyslně, opomíjí 
kritický přístup k věci. Z pohledu historika je první písemná zmínka 
vždy relativní záležitostí. Jaká je tedy její vypovídací hodnota a jak k ní 
přistupovat?

Předně je třeba si uvědomit, že v naprosté většině případů není 
totožná s datem vzniku obce a neměla by být za něj vydávána. Až na 
výjimky (platí to hlavně u obcí vzniklých v novověku, zejména od 18. 
století výše, ale i u některých středověkých královských měst), kdy je 
datum vzniku bezpečně známo z pramenů, není možné jej zjistit. Velké 
množství obcí totiž navazuje na pravěkou či raně středověkou sídelní 
kontinuitu, kterou lze prokázat pouze archeologickými nálezy. Teprve od 
12. století vzrůstá počet písemných pramenů, v nichž se existence té 
které lokality může odrazit konkrétní zmínkou. Neznamená to ale, že 
daná ves neexistovala již několik století předtím. Stejně tak nelze podle 
stáří písemné zmínky vždy posuzovat význam dané obce. Prostě se 
jen v jistém čase stala součástí nějakého právního pořízení, které bylo 
písemně zachyceno, a navíc se ještě příslušný dokument dochoval. To je 
další skutečnost, kterou musíme vzít v úvahu. Písemné prameny, které 
máme nyní k dispozici, mohou být jen částí toho, co kdysi existovalo, jen 
se to do dnešních časů nedochovalo, nebo nebylo objeveno. V takovém 
případě je jistě korektnější hovořit o první známé nebo o první zjištěné 
písemné zmínce. Co když se v budoucnu objeví nějaká starší, než ta 
dosud známá?

Dále je třeba kriticky posoudit, zda pramen, v němž příslušnou zmínku 
najdeme, je originálem nebo jde o falsum vzniklé v pozdější době, ale 
odrážející starší skutečnosti. Třeba listina datovaná do roku 1045 je 
bezesporu o mnoho mladším falsem, neboť z uvedené doby nejsou, 
alespoň u nás žádné, listiny dochovány a ani právní vztahy v daném 
období nevyžadovaly, aby byly písemně podchyceny. O dvě století 
později byla již situace jiná.  Vzájemně se vůči sobě vymezoval panovník, 
církev, pozemková šlechta a nově zakládaná města. Právní situace byla 
stále složitější a nároky uvedených subjektů se daly lépe napadnout, 
pokud nebyly písemně zakotveny. Proto se zpětně pojišťovaly formou 
listin vydávaných nezřídka za mnohem starší, než ve skutečnosti byly. 
Konec konců, čím dále do minulosti se listina datovala, tím méně 
bylo pravděpodobné, že by se našel svědek, který by mohl její obsah 
zpochybnit. Pokud tedy najdeme zmínku o nějaké obci v listině datované 
třeba do roku 1227, o níž ale víme, že vznikla zhruba o padesát let 
později, nelze takovou zmínku pokládat za relevantní z hlediska datace, 
přestože obsahově bude nejspíše v pořádku. V některých případech 
se datum ani nedá s jistotou stanovit, pokud není v dokumentu přímo 
uvedeno. Pak lze pouze z kontextu určit přibližnou dobu jeho vzniku.

K omylům také dochází tehdy, pokud nejsou řádně posouzeny 
regionální souvislosti, za nichž pramen, v němž se příslušná zmínka 
nachází, vznikl. Platí to zejména u obcí, jejichž jméno patří k hojně 
rozšířeným, jako je Újezd či Újezdec, Hradiště, Lhota apod. Pokud 
například šlechtic ze severních Čech činí právní pořízení, v němž figuruje 
ves, jejíž jméno má i několik dalších vsí na území celé země, sotva půjde 
o ves v jižních Čechách, ale spíše o stejnojmennou lokalitu v blízkosti 
držav uvedeného šlechtice.

Práce s historickými prameny, z nichž čerpáme první písemné zmínky 
o obcích, není, jak vidno, snadná a má řadu úskalí. Je však potřeba 
k ní přistupovat zodpovědně a s kritickým nadhledem i za cenu toho, 
že dojde k přehodnocení dosud uváděných údajů v neprospěch stáří 
posuzované nejstarší zmínky a jejímu posunutí do výrazně mladší doby. 
Místní nejspíše nebudou v takovém případě rádi, když se zpochybní 
dosud tradovaná a líbivá informace, ale jak bylo řečeno výše, datum 
první písemné zmínky většinou nevypovídá nic o stáří obce. Je pouze 
dokladem její existence k určitému datu a v určitých dějinných 
souvislostech.

Vladimír Červenka

První písemné zmínky 
o obcích 
na Blatensku

V úterý 12. dubna se v prostorách 
blatenského muzea konala vernisáž 

výstavy Proměny pořádané Svazkem 
obcí Blatenska, Městem Blatná, ZUŠ 

Blatná a Centrem kultury a vzdělávání Blatná 
v rámci 13. ročníku tradiční Přírody Blatenska. Na výstavě prezentovaly 
jednotlivé obce Svazku svou historii, současnost a památky. Byl jsem 
požádán, abych revidoval první písemné zmínky o obcích Blatenska 
a jejich místních částech. V řadě případů došlo po posouzení historických 
skutečností k posunutí dosud uváděných dat ať dále do minulosti či 
blíže k současnosti, což se u veřejnosti jistě setkalo s různými reakcemi. 
Je tudíž mou povinností podat vysvětlení, jak jsem ke svým závěrům 
dospěl, a proto jsem si předsevzal začít v našem zpravodaji seriál 

Z historických pramen
ů

HANDI PORADNA
bezplatná poradna (ne)jen pro 

handicapované
Komunitní centrum aktivního 

života
1. patro (bezbariérový přístup)
Nádražní 661, 388 01 Blatná

INFOLINKA:   po -  st    od 10.00 
do 16.00     mob:  605  819  555

email: info@skstricykl.cz
Podporují nás:   

Úřad práce ČR, Město Blatná, Svazek obcí Blatenska, Centrum 
kultury a vzdělávání Blatná, 

RENAULT -  AUTA BOREK

Zároveň bych ráda poděkovala všem, kteří zapůjčili svoje fotografie, 
vysvědčení nebo jiné použité materiály, kronikáři obce panu Karlu 
Krejčímu za poskytnutí materiálů o historii školy i všem ostatním, kteří 
se menší či větší měrou podíleli na organizaci této akce.

Eva Křivancová, starostka obce Tchořovice 
Foto: Jaroslav Kortus, MAKO Blatná

Uzávěrka příjmu příspěvků
do červencového vydání je
v pátek 8. července 2016
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mřel, aniž svůj slib 
mohl splnit. Stačil 
jen najít vhodné mís-
to - Lomecký vrch. 
Na smrtelné posteli 
proto prosil své syny 
Emanuela a Alberta, 
aby dílo dokonči-
li. Ti poslední přání 
svého otce vyplnili. 
1.května roku 1692 
byl posvěcen zá-
kladní kámen a 14. 
září 1704, den před svátkem Panny Marie Bolestné, byl vysvěcen ba-
rokní kostel na Lomci, jehož oltář zdobí zmíněná soška Panny Marie. 
V roce 1817 nalezli řemeslníci při opravě střechy kostela ve věžní mako-
vici spis pojednávající o původu sošky. Vložil ho tam sám stavitel Emanu-
el Buquoy roku 1701. Pravdivost listiny potvrzuje podpisem Adam Hun-
ger, tehdejší ředitel panství Libějovic, se svými úředníky. 

Jedna z kopií sošky Panny Marie Lomecké byla pořízena doubravický-
mi občany po dostavbě kaple na počátku 20. století a umístěna byla ve 
výklenku západního štítu doubravické kaple. Vlivem povětrností ztratila 
socha po létech na své kráse, a tak se zřejmě nikdo nepozastavil nad 
tím, když byla ve výklenku nahrazena plnými dřevěnými dvířky. Dnes je 
v obci jen málo pamětníků, kteří si původní sochu ve štítu kaple ještě 
vybaví. Jediným němým svědkem jsou dosud zachovaná vnitřní dvířka 
s konzolí pro umístění sochy. Naštěstí socha nezmizela, ani nebyla zniče-
na. Jen tiše odpočívala v podkroví kaple až do roku 2008 . Tehdy se jí ujal 
pan Nový Eduard z čp. 63, který s panem Vlčkem z čp.54 v kapli instalo-
vali elektrický mechanismus pro zvonění. Ten jí odnesl domu s tím, že jí 
jeho manželka, pani Blažena Nová, očistí a uloží zpět do kaple. Paní Nová 
se v práci o soše zmínila před p. Ing. Jelínkem ze Strakonic. Ten nabídl 
pomoc s opravou sochy a zprostředkoval setkání paní Nové s paní Blan-
kou Cvrčkovou ze Strakonic, která se zabývá opravami a restaurováním 
historických předmětů. Paní Cvrčková s pomocí pana Jelínka prokon-
zultovala historickou hodnotu sochy v okresním muzeu ve Strakonicích 
a následně provedla její celkové zrestaurování. 

Jelikož se jednalo o sošku, která má být umístěna v místní kapli, pro-
vedla paní Cvrčková veškeré práce ve své vlastní režii a pro obec zcela 
zdarma.

A tak díky obětavosti, aktivitě a ochotě výše zmíněných dobrých lidí 
byla pro obec zachráněna památka, sice mizivé finanční, ale pro občany 
obce vysoké historické hodnoty, která se po znovu vysvěcení při pou-
ťové Mši svaté v neděli dne 18. července 2009 vrátila na své původní 
místo ve výklenku západního štítu kaple v Doubravici. Za to jim všem, 
obzvláště paní Cvrčkové a panu Ing. Jelínkovi, náleží velký dík všech ob-
čanů obce Doubravice.
Doubravický betlém

Nápad vznikl začátkem října 2008, kdy přišla paní Blažena Nová 
se svojí kamarádkou paní Miloslavou Petránovou s požadavkem na 
zajištění mříží na vstup do místní kaple. Protože se jednalo o věc 
finančně náročnou, měla být dodávka zajištěna na náklady obce. 
Důvodem jejich požadavku bylo přání, umístit do kaple porcelánové 
figury svaté rodiny, třech králů, pastýře, oslíka a volka, tedy základ pro 
Betlém, které by mohly o vánočních svátcích vystavovat a mříže by 
zabránily jejich odcizení. Figurky koupila před několika lety za nemalou 
částku asi 3000,- Kč paní Petránová a dosud zahálely v krabici ve skříni. 
K figurkám ale chybělo pozadí, případně nějaké budovy nebo krajina. 
Toto jsem slíbil vyrobit. Paní Nová nechala vypracovat návrh mříže s ce-
novou nabídkou, který jsme předložily ke schválení obecnímu zastupi-
telstvu. Grafický a cenový návrh mříže zpracovaný uměleckým kovářem 
Milanem Hrubým z Čekanic byl projednán a schválen na listopadovém 
zasedání obecního zastupitelstva v Doubravici.

Mříž byla objednána hned následující pondělí a Milan Hrubý si již ve 
středu přijel přesně zaměřit dveřní otvor a slíbil, že udělá, co bude v jeho 
silách, aby mříž vyrobil a osadil ještě do Vánoc. A skutečně slib dodržel 
a mříž byla osazena a dokončena již ve čtvrtek 18. prosince 2008. Před-
chozí objednání mříže pro mne znamenalo také dodržet slib a do vánoc 
vymyslet a vyrobit Betlém za použití figur, které jsem si pro ten účel 

Kaple Panny Marie 
Sedmibolestné 
v Doubravici
(2. část, dokončení z březnového 

vydání)

Oprava zvonu
V roce 2009 začal zvon ve věži kaple div-

ně znít a zadrhával se. Při kontrole bylo zjištěno, že 
vlastní zvon je zdravý, ale dřevěný závěs, který je zřejmě původní, je za 
těch 107 let značně ztrouchnivělý, čepy jsou vyviklané a některé prvky 
kování jsou uvolněné. Zvon byl sundán, veškeré kování zdemontováno 
a uloženo k opětovnému použití. Vyroben byl nový závěs z dubového 
dřeva a nové prvky kování namísto těch starých, které se nedaly již pou-
žít. Po té byl zvon vrácen zpět na věž kaple. 
Panna Marie Lomecká v Doubravici

Štít kaple zdobí výklenkové okno, ve kterém je umístěna soška Panny 
Marie Lomecké. Socha Panny Marie Lomecké v Doubravické kapli je ko-
pií sošky Panny Marie, která je umístěna v poutním kostele na vrchu 
Lomec, asi 8 kilometrů od Vodňan (proto Lomecká).

Protože lidé věřili, že prosbami a modlitbami k Panně Marii, ztěles-
něné její sochou s Ježíškem, si vyprosí pomoc v neštěstí a nemocech, 
zhotovovali řezbáři zjednodušené kopie sošek Panny Marie, ke kterým 
se vázala nějaká pověst o zázračné pomoci člověku a lidé si je umisťo-
vali v kostelech, kaplích, božích mukách, či svých domovech, aby se tak 
k Panně Marii mohli denně modlit.
Legenda o původu milostné sošky

Před léty žil v Nizozemí poblíž Bru-
selu rolník s těžce nemocnou man-
želkou. Aby mohl své nemocné ženě 
v zimě zatopit, pokácel na svém poli 
starý dub. Doma při štípání však na-
šel do kmene zarostlou malou sošku 
Panny Marie. Na manželčino přání 
ji opravil. Jeho žena se pak před soš-
kou modlila a byla uzdravena.
Poté, co se před soškou  událo ještě 
několik dalších vyslyšení, vystavili ji 
kněží veřejné úctě. Výtěžek z darů 

posloužil zanedlouho k vystavění krásné kaple.
Ze dřeva poraženého stromu byly vyřezávány další sošky, té původní 
velmi podobné a stejně zázračné. Tak se sláva sošky rozšířila po celém 
světě, dokonce ji prý uctívali i Indiáni v Americe. A právě jednu z oněch 
kopií dostal darem od svého švagra i hrabě Karel Filip Buquoy. Jde 
o asi 20 cm vysokou, jemně řezanou sošku Panny Marie. V levé ruce 
drží Dítě Ježíše, v pravé ruce žezlo. V tom se liší od originálu, kde malý 
Ježíš spočívá na ruce pravé. Jezulátko objímá dlaní královské jablko. 
Hrabě Karel Filip Buquoy byl vědec a velký cestovatel. Protože je soška 
velmi malá, bral ji na svých cestách všude s sebou. Když roku 1685 plul 
z Říma do Španělska, zastihla loď prudká bouře a celé posádce hrozi-
lo utonutí. Hrabě, ocitnuvší se ve velikém nebezpečí, slíbil Bohu a jeho 

Matce, že budou-li za-
chráněni, postaví jako 
projev vděčnosti na 
svém panství v Čechách 
kostel a v něm na ol-
táři umístí milostnou 
sošku. V tu chvíli se 
bouře uklidnila a všich-
ni byli zachráněni. 
Hrabě sošku uložil na 
svém sídle v Nových 
Hradech a v září 1690 
se osobně vydal hle-
dat vhodné místo pro 
stavbu nové kaple. Tři 
měsíce na to však ze-

Drobné sakrální stavb
y

Kaple - Kresba Jan Olejník
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svých automobilů žlutavě 
nebo oranžově zbarvený 
jemný povlak. Pozorní 
řidiči si jistě uvědomi-
li, že na povrchu svých 
automobilů v některých 
částech roku takové jem-
ňoučké povlaky obvykle 
žlutavě zbarvené regist-
rují. Díky vzdušné vlhkos-
ti nebo srážkám se z ta-
kového povlaku stanou 
spíše jakési nepravidelné 
skvrny. Nejčastěji se jed-
ná o pylová zrna rost-
lin v různých obdobích 

vegetačního cyklu. Tentokrát, v únoru a dubnu, se však o pylová zrna 
nejednalo. Šlo o saharský písek. Tato informace vás asi, vážení čtenáři 
Sobáčku, překvapí. Přitom na tomto faktu zase tak moc překvapivého 
není. Jedná se o zcela přirozený fenomén. Na Sahaře dochází často k sil-
ným větrným bouřím, které zvednou kvanta drobného saharského písku 
do ovzduší (někdy se jedná o mohutné písečné bouře známé z různých 
hollywoodských filmů). A je-li příznivé proudění atmosféry směrem od 
Afriky do Evropy, pak se vzduch s jemnými částečkami písku obrátí na-
ším směrem. Tak se částice písku, které k nám „přicestovaly“ v únoru, 
zvedly v západní části Libye nebo v Alžírsku. A dubnový písek se dostal 
do ovzduší v oblasti severozápadní Sahary na území Maroka a Alžírska. 
Přes Středozemní moře šlo proudění vzduchu přes Francii a Německo až 
k nám. Při takové vzdušné cestě se dostávají na zemský povrch nejdříve 
větší částečky písku a postupně pak menší a menší. U nás jsou velikosti 
částeček písku v řádu několika až několika desítek mikrometrů. To jsou 
velikosti pro lidské oko příliš malé. Ne tak pro optický mikroskop a už 
vůbec ne pro mikroskop elektronový. A tak můžete vidět na přiloženém 
obrázku zrnka písku ze Sahary v rastrovacím elektronovém mikroskopu. 
Jenom podotýkám, že přítomnost saharského písku na půdě evropské-
ho kontinentu není ničím výjimečným. A podobné přesuny písečného 
materiálu díky silnému proudění vzduchu jsou známy i z jiných částí svě-
ta, například z Austrálie. Většinou ale takové „prachové“ povlaky na na-
šich autech mají na svědomí pylová zrna. Těch v některých částech roku 
poletuje ve vzduchu obrovské množství, Důsledky tohoto jevu vnímají 
velmi dobře resp. špatně alergici (ke kterým rovněž patřím). Zatímco 
částečky saharského písku nejsou tvarově nijak pozoruhodné, u pylo-
vých zrnek je tomu obvykle naopak. Pravidelné nebo naopak nepravi-
delné povrchové struktury vytvářejí na povrchu pylových zrnek většinou 
krásné obrazce. Každý druh rostlin má jiné povrchové struktury pylo-
vých zrnek. A skoro vždy se jedná o esteticky velmi výrazné struktury. 
A tak se zde projevuje jeden z dalších fenoménů, totiž že krása může být 
spojena i s nebezpečím. Krásné pyly způsobují značné trable alergikům, 
jichž přibývá. Krásné zbarvení mívají například některé jedovaté druhy 
hadů, ale i další skupiny rostlin nebo živočichů. Ale to už je jiná kapitola 
a je pravděpodobné, že se k problematice krásy v biologii vrátím v ně-
kterém z dalších čísel.

Tak jsme se zde nakonec seznámili s jedním z mnoha a mnoha 
případů, kdy věda se svým sofistikovaným přístrojovým vybavením 
a možnostmi prezentace může přispět k pochopení řady přírodních 
procesů i laickou veřejností. Kdo by se chtěl potěšit krásou pylů na 
obrázcích, tomu doporučuji například webovou stránku:

http://ngm.nationalgeographic.com/2009/12/pollen/oeggerli-
photography#/01-geranium-714.jpg

Kdo by chtěl porozumět problematice pylů, tomu doporučuji třeba 
video:

https://www.youtube.com/watch?v=fAh8y4pdaH8
Milí čtenáři, přeji Vám - jako vždy - co nejhezčí jaro a časné léto, kolem 

sebe jen tu krásnou a uklidňující přírodu. Nezapomeňte prosím, přírodu 
je potřeba chránit. A zanechat ji dalším generacím v co nejlepším stavu. 
To už je přímo naše povinnost.

František Weyda
weydafk@seznam.cz

květen 2016

Písek
Vážení čtenáři Sobáčku, v této 

rubrice se dotýkáme různých aspektů 
vědy a výzkumu. V minulém čísle jsme 
se zmínili o tom, že ve zpřístupňování 
výsledků vědy máme jednoho mocného 

pomocníka a tím je popularizace vědy. 
Také jsem psal, že popularizace vědy nám 

přibližuje a zpřístupňuje výsledky důležitých 
výzkumů našich odborníků. Zmínil jsem se o jedné 

popularizační aktivitě v Jihočeském kraji, která je přístupná nám 
všem, a to jsou přednášky pořádané Jihočeskou univerzitou v Českých 
Budějovicích (kde dosud působím) a Biologickým centrem Akademie 
věd ČR (kde jsem působil před ochodem do důchodu). Jde vlastně 
o společný přednáškový cyklus s názvem „Akademické půlhodinky“, 
konají každé úterý v 15:00 hodin ve studentském kostele v ulici Karla IV. 
č. 22 v Českých Budějovicích. A slíbil jsem, že se v dalších číslech Sobáčku 
zmíním o dalších popularizačních aktivitách. Právě dnes se zmíním 
o jednom aspektu využití jedné vědecké metody, která nám umožňuje 
zobrazení mikrosvěta (až do zvětšení několika set tisíc) důležité jak pro 
vědce, tak pro laickou veřejnost k názornému představení detailů světa 
kolem nás. Tedy i pro popularizaci vědy. Touto metodou je elektronová 
mikroskopie. Ostatně informoval jsem v této rubrice už o řadě detailů 
biologických objektů (organizmů) zobrazených touto technikou 
v předchozích číslech našeho časopisu (vidíte, už Váš zpravodaj beru za 
i za svůj, tedy je náš). 

Teď ale začneme z úplně jiného, zdánlivě s výše napsaným nesouvi-
sejícího, konce. Přeneseme v čase o pár týdnů a měsíců zpět. V polovině 
února a počátkem ledna zaregistrovali řidiči na střechách a kapotách 

Bude vás zajím

at

od paní Nové vy-
půjčil. Doplnil jsem 
ho ještě několika 
figurkami vyřeza-
nými ze dřeva.

Ke konečné in-
stalaci, nasvětlení, 
zapojení přehrá-
vače s koledami 
a otevření došlo 
o den později v pá-
tek 19. prosince 
2008 v podvečer, 
kdy již na vstup-
ních dveřích byla 
osazena kovová 
mříž. Od té doby je 

Betlém v místní kapli instalován každoročně od první adventní neděle 
do Třech králů a každoročně je o něco doplněn nebo něčím pozměněn. 
V roce 2013 přibylo několik deskových figur před vstupem do kaple. 

V prosinci roku 2014 bylo poničeno zábradlí okolo kaple a přeražen 
kamenný sloupek u vstupu v důsledku autohavárie jednoho místního 
občana. Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Díky této udá-
losti jsme opravili dřevěné oplocení, doplnili kamennou podezdívku do 
úrovně vozovky, nový kamenný sloupek jsme nechali vyrobit stejný jako 
druhý původní v kamenolomu ve Slatině a vydláždili jsme kamenem pří-
stupový chodník ke kapli. Kamenické a zednické práce provedla parta 
zedníků pana Scháněla z Písku, která v té době právě prováděla vyzdívky 
kamenného oplocení domu čp. 37. Truhlářské a natěračské práce prove-
dl místní truhlář František Křivanec z čp. 41 se svojí ženou Janou. Ocelo-
vé sloupky dodala zámečnická firma pana Františka Šilhana a s bagrem 
vypomohl Vladimír Slanec.

Kaplička na návsi v Doubravici zůstává i v dnešní moderní době domi-
nantou obce a symbolem porozumění a smíření.

Připravil František Zuklín, starosta obce

http://ngm.nationalgeographic.com/2009/12/pollen/oeggerli-photography#/01-geranium-714.jpg
http://ngm.nationalgeographic.com/2009/12/pollen/oeggerli-photography#/01-geranium-714.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fAh8y4pdaH8
mailto:weydafk@seznam.cz
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Hysterie kolem palmového oleje 
aneb 
co můžeme udělat pro naši krajinu?

Před nedávnem si nešlo nevšimnout mohutné mediální kampaně 
několika občanských skupin s cílem upozornit na neblahé důsledky 
masivního zavádění palmového oleje do našeho potravinářství. Pro-
tože jsem měl při své práci opakovaně možnost navštívit Malajsii a In-
donésii, kde se tato palma pěstuje asi nejvíce, rozhodl jsem se k celé 
věci také připojit. Několika firmám jsem tedy prostě sdělil, že výrobky 
s palmovým olejem nebudu kupovat a toto své rozhodnutí se snažím 
dodržovat. Učinil tak přestože podobné „nátlakové“ akce vlastně ne-
mám dvakrát rád. Pamatuji si totiž živě na ten naprosto skličující poci-
ty ubíjející prázdnoty během mnohahodinových jízd autobusem skrze 
palmové plantáže, které vyrostly na místech, kde bujel tropický deštný 
les bez přestávky posledních 40 miliónů let. 

Abych svůj prožitek trochu přiblížil, vezmu vás na virtuální projížď-
ku. Zkuste zavřít oči a představit si, že projíždíte například z Karlových 
Varů do Plzně a pak dále po silnici číslo 20 směrem na Blatnou, Písek 
a České Budějovice. Cestou přejedete mohutný masiv Tepelské vrcho-
viny s porosty buků a hustými smrkovými lesy, přes Žluticko se boro-
vo-smrkovými lesy sjedete do průmyslové ale i zemědělské Plzeňské 
pánve a pak po západním okraji Brd (smíšené porosty, krásné údolní 
nivy, pastviny) na Blatensko. Odtud do údolí Otavy u Písku a poslední 
část cesty vás zavede do rovin Českobudějovické pánve s fragmenty 
doubrav, mokřady, rybníky. Všude po cestě se krajina mění, je pestrá, 
pole navazují na lesní společenstva a ty zase na louky a pastviny, podél 
cest jsou vysázeny aleje různých stromů. A teď si zkuste za tu mozaiku 
lesů, luk a polí si dosadit nekonečný šestispon jedné palmy od hori-
zontu k horizontu. Jen tu a tam trčí ohořelá torza stromů nebo se vzác-
ně vyskytne plantáž jiné plodiny (pro obzvláště krušnou představu si 
zkuste místo palmy olejné představit třeba řepku!). Jedete autobusem 
a minutu co minutu, hodinu co hodinu jízdy je krajina za okny stejná, 
zeleně mrtvá a především výhledy z kopců jsou opravdu depresivní. 
Přesně takto vypadala moje cesta mezi městy Tawau a Kota Kinaba-
tangan (240 km) na východním Borneu. O orangutanech, nosorožcích 
a trpasličích slonech z této oblasti raději nechci mluvit, moji synové je 
na rozdíl ode mne tady už asi neuvidí.

Kampaň se nakonec zdařila, o problematice se začalo hodně mluvit, 
vynořila se řada argumentů pro a proti ale hlavně firmy zareagovaly 
na poptávku trhu. Zůstalo však mnoho otázek. Proč bychom se měli 
zabývat tak vzdálenou oblastí? Pomůže to? (vždyť se v potravinářství 
EU zpracuje jen 1% roční produkce PO). A co biopaliva? Vydělá na tom 
někdo? A kdo? Nemohu tu podávat fundované výklady ke všem otáz-
kám (ani je neznám). Chci ale zdůraznit jednu a možná tu nejdůležitěj-
ší rovinu celé věci - tou je přijetí osobní zodpovědnosti spotřebitele. 
Koupím si tyčinku či svíčku s palmovým olejem - napomáhám jeho 
producentům k ničení pralesa. Jasně, není možné si vždy vyčítat své 
přečiny proti přírodě, naše společnost je jaká je a těžko se budeme 
vracet do dob prvobytně pospolné společnosti. Na druhé straně proč 
si občas nepřiznat, že zlatý karas v našem rybníčku bezpečně sežere 
larvy vážek, čolky i pulce ropuch (mimochodem ropuchy rády slimáky), 
nebo že anglický trávník rozhodně nebude vhodným místem pro hou-
senky babočky kopřivové a roundup sice ušetří vaše záda, ale do salátu 
byste si ho přidávat dobrovolně asi nechtěli. Myslím, že není nutné 
nic přehánět, většinou stačí málo: trs kopřiv v rohu zahrádky, dočas-
ně neosekaný pruh trávy v sadu, hromada klestí pro ježky, ponechaný 
kus rozkládajícího se stromu a chemie použitá jen tam, kde je opravdu 
zapotřebí. Obecně jde o udržení co největší pestrosti a různorodosti 
prostředí – o jeho mozaikovitost (diverzitu). Zkrátka naše osobní ži-
votní prostředí si do značné míry určujeme sami, je dobré to vědět 
a podle toho i jednat. Krásné a pestré léto!

Petr Šípek
květen 2016

Kapitolky z fauny 
a flóry Myštic:

Léto láká k vodě a proto se v tomto 
díle představení myštické fauny a flóry 
zaměříme právě na místa okolo vod 

a vodních toků.
Rak říční (Astacus astacus)byl v minu-

losti v České republice hojně rozšířen, jeho 
populace byla ale v minulosti drasticky zasažena 

račím morem a chemickým znečištěním vodních toků; proti organické-
mu znečištění je rak říční totiž relativně tolerantní. V současné době je 
druh nejvíce ohrožen migrací invazních raků pruhovaných, kteří fungují 
jako přenašeči račího moru a žijí ve velkých vodních tocích (např. Vlta-
va). V okolí Myštic se rak říční vyskytuje hojně v několika vodních tocích.

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) patří mezi nápadné rostliny 
vyskytující se v mokřadech typicky podél odvodňovacích kanálů. Až 2 
metry vysoké rostliny kvetou v červenci a srpnu krémově bílým kvě-
tenstvím s pronikavou intenzivní vůní, listy jsou lichozpeřené a na rubu 
stříbřitě ojíněné. Rostlina je pro své antibakteriální účinky využívaná 
v lidovém léčitelství již od starověku. Na podobných místech nalezneme 
i statnou vrbku chlupatou (Epilobium hirsutum) která kvete drobouč-
kými narůžovělými květy nebo nápadnou fialově kvetoucí kyprej vrbici 
(Lythrum salicaria).

Petr Šípek
květen 2016

Přírodou (nejen) Blate
ns

ka

Murphyho zákony
Zákony schválnosti zná každý: u po-

kladny si vždycky stoupnete do té nej-
pomalejší fronty, pršet začne pouze 
v případě, že jste si nevzali deštník, 

a krajíc chleba spadne na zem obvykle 
namazanou stranou dolů. 
Formulováním zákonů schválnosti se 

proslavil letecký inženýr Edward Aloysius Mu-
rphy. Narodil se 11. listopadu roku 1918 v Panamském průplavovém 
pásmu. Byl nejstarší z pěti dětí. Studoval v New Jersey, pak odešel na 
vojenskou akademii. Po absolutoriu ho přijali do armády. Během 2. 
světové války působil v Indii, Číně a dotáhl to až na majora. 
„Pokud existuje nějaký způsob, jak to udělat špatně, tak ho najdu.“

Pak coby letecký inženýr pracoval na bezpečnostních systémech 
a experimentoval s vysokorychlostními raketami. Zkoumali vliv prud-
kého zrychlení a zpomalení na lidský organismus. 
„Nejrychleji najdete to, co hledáte, začnete-li hledat něco jiného.“

Při jednom složitém měření pan Murphy údajně zjistil, že všech 
šestnáct tenzometrických můstků použitých v pokusné sestavě bylo 
zapojeno nesprávně, ač všechny bylo možné zapojit pouze dvěma způ-
soby. A tehdy pronesl svůj památný výrok: „Co se může pokazit, pokazí 
se.“

Téměř vzápětí podle některých pramenů vzniká v kolektivu okolo 
pana Murphyho další zákon: „Co se nemůže pokazit, to se také pokazí.“ 

Murphyho zákony vyjadřovaly defensivní životní postoj, kdy člověk 
za všech okolností očekává tu nejhorší možnou variantu. 
„Vadný přístroj, který jste přinesli do opravny, před mechanikem šla-
pe jako hodinky.“

V roce 1977 je poprvé shrnul a vydal knižně americký spisovatel 
Arthur Bloch. A měly úspěch. Začaly se čile šířit a lidová slovesnost 
k nim přidávala a přidává další a další. Uplatnění našly téměř ve všech 
lidských činnostech. Zákony schválnosti, ať už je formuloval sám pan 
inženýr, anebo někdo z jeho věrných obdivovatelů a následovníků, 
jsou věčné... 

Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve vše-
dní dny vždy v 10:40 dopoledne. 

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi 

O  č e š t i n ě

ž zs
řč
y i

http://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi
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Blatenské jaro jsme odstartovali 
veletrhem v Pasově 

U našich bavor-
ských sousedů se 5. 
– 13. března konal 
již tradiční veletrh 3 
zemí – Drei Länder 
Messe. Zúčastnili 
se ho zástupci z Ně-
mecka, Rakouska 
a České republiky. 
Pasov, město na 
soutoku Dunaje, 
Innu a Ilzu, je známý 
pořádáním veletrhů 
Passauer Frühling. 
Rozlehlé výstaviště 
nabízí 15 výstavních 
hal. A protože Již-
ní Čechy jsou jako 
první – samozřejmě 
včetně Blatenska - 
zapojeny v novém 

celostátním projektu Turistické oblasti, byla naše účast na veletrhu sa-
mozřejmostí. Prezentovali jsme zde oficiálně certifikovanou turistickou 
oblast Prácheňsko a Pošumaví. Blatensko je součástí této turistické de-
stinace.

Naše pozvání na veletrh přijal i starosta Sedlice Ing. Jiří Rod společně 
s šikovnou krajkářkou paní Emilií Vrbovou. Přímo pod světly veletržních 
reflektorů paličkovala paní Vrbová krajky a přihlížející obdivovali její 
umění a zručnost. Pro zájemce byla samozřejmě možnost si sedlickou 
krajku i zakoupit a všichni přítomní obdrželi pozvání na Krajkářské slav-
nosti, které se uskuteční 6. Srpna 2016 v Sedlici. 

Vendula Hanzlíková
Produktová manažerka

(redakčně kráceno)

Dobrý den milý 
čtenáři,

vítám vás v dalším novém čísle 
SOBáčku, kde pro vás již potřetí ote-
vírám babiččinu šperkovnici, ve které 

se třpytí zajímavá témata a rady. Dnes 
jsem pro vás vybrala krásné poselství: 

„Nikdy nic neodkládejte na zvláštní okamžik 
či příležitost.“  Tuto myšlenku můžete praktikovat 

okamžitě, stojí to za to, uvidíte. Stačí se jen začíst. Můj nejlepší ka-
marád otevřel šuplík od komody své manželky a vyndal v hedvábném 
papíru zabalený balíček. Nebyl to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm 
krásné dámské spodní prádlo. On ten balíček rozbalil a zadíval se na 
to hedvábí a jemné krajky: “To jsem jí koupil, když jsme byli spolu 
poprvé na výletě v Paříži. To mohlo být asi tak před 10 lety. Nikdy si to 
neoblékla. Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti. A teď, myslím, že 
je ten pravý okamžik”. Přiblížil se k posteli a položil hedvábné prádlo 
k jiným věcem, které byly připraveny pro pohřební službu. Jeho žena 
totiž zemřela. Pak se ke mě obrátil a řekl mi: “Neukládej nikdy nic na 
zvláštní okamžik. Každý den, který žiješ je zvláštní okamžik.” A já stále 
dodnes myslím na jeho slova … ta změnila můj život. Dnes více čtu 
a méně uklízím. Sednu si ven, dívám se na přírodu a ignoruji plevel, 
který se rozrůstá mezi mými květinami. Trávím více času s rodinou, 
s mými přáteli a méně v práci. Pochopila jsem, že život je sbírka zku-
šeností, kterých si máme vážit. Od teď si už nic neschovávám na poz-
ději. Denně používám své křišťálové skleničky. Když se mi chce, tak si 
obléknu kašmírový svetr, i když jdu jen kousek do sámošky. I můj nej-
dražší parfém používám, kdy se mi zachce. Slova jako „jednou” nebo 
„při příležitosti” či „až“ už v mém slovníku neexistují. Když to stojí za 
to, tak to chci dělat, slyšet i vědět všechno hned. Nejsem si jistá, co 
by žena mého kamaráda udělala, kdyby věděla, že už zítra nebude. 
“Zítra”, slovo, které každý z nás bere na lehkou váhu. Myslím, že by 
určitě ještě zavolala své rodině, blízkým a přátelům. Třeba by zavolala 
pár lidem, s kterými by urovnala nedorozumění nebo by se omluvila 
za nevyjasněné věci. Odpustila by možná vše, čím jí kdo ublížil.

To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by mě rušily, kdybych vědě-
la, že jsou mé dny sečteny. Na nervy by mi také šlo, že se už nemohu 
sejít s přáteli, které jsem chtěla jednoho “vhodného” dne navštívit, 
že již nenapíši dopisy, které jsem chtěla jednoho “vhodného” dne na-
psat. Že jsem svým blízkým dost často neříkala, jak je miluji.

Teď nepropásnu, neodložím a neuložím nic, co mi dělá radost a co 
přináší smích do mého života. Stále si říkám, že: „Každý den je zvlášt-
ní. Každý den, každá minuta, každá vteřina života je zvláštní“. Jste-li, 
ale tak zaneprázdněni, že nemáte pár minut času na život a jeho po-
selství, protože “za chvíli, za týden, zítra …..” je také dost času, možná 
už to nikdy neuděláte.

Rozhlédněte se, jak je venku krásně, teď a tady. Jděte ven, do 
přírody, do lesa a načerpejte si životní energii. Cestou si povídejte, 
zpívejte nebo jen mlčte a vnímejte krásu nesmírnou. A hlavně děti 
mají teď v lese důležitý úkol a tím je stavění domečků pro malé víly. 
Je tam spousta stavebního materiálu: kamínky, klacíky, mech, listí, 
kůra. Děti jsou šikovné a hlavně mají fantazii, vyberte spolu s nimi 
hezké místo a můžete začít se stavěním. Uděláte radost sobě, dětem 
a lesním bytostem.

A když je řeč o lese, mám pro vás i recept na domácí repelent 
proti klíšťatům bez chemických přísad. Na přípravu potřebujete: 1 litr 
vody, 1 sáček rozmarýnu, 1 lžíci bílého vinného octa. Do hrnce nalej-
te vodu a přiveďte ji k varu. Pak odstavte a nasypte do vody rozmarýn 
a nechte pořádně vylouhovat. Rozmarýn může být ve vodě, až do 
vychladnutí odvaru. Potom přeceďte a přidejte 1 lžíci vinného octa. 
Přírodní repelent nalijte do skleněné lahvičky se sprejem a uložte 
do chladničky. Před každým výletem do přírody si nasprejujte tělo, 
hlavně nohy od kolen dolů a obuv. Krásné dny. 

S láskou Petronella Křivancová

Z babiččiny šperkovn
ic

ePrácheňsko a Pošum
av

í

Turistická oblast 
Prácheňsko 
a Pošumaví 
nabízí profit
„Horkou novinkou ve spolupráci ko-

munální samosprávy, zřizovaných institucí, 
příspěvkových organizací kraje či obcí a soukro-

mého podnikání je založení nové zapsané společnosti tzv. destinačního 
managementu, ke kterému došlo ve Strakonicích“, sděluje Ladislav Ha-
vel, předseda společnosti. 

Cílem činnosti je podpora a rozvoj cestovního ruchu v regionu. De-
stinační společnost byla založena Místními akčními skupinami Strako-
nicko, Blatensko a Vodňanská ryba. Projekt s námi realizuje partnerská 
MAS Pošumaví, neboť turistu vůbec nezajímají hranice krajů či jiných 
správních jednotek. Jako první v republice byla Jihočeským krajem po 
splnění stanovených podmínek certifikována turistická oblast Prácheň-
sko a Pošumaví.

Nabízíme široké možnosti propagace měst, obcí a především jednot-
livých firem, institucí a zejména podnikatelů v regionu. Zajistíme zveřej-
ňování kulturních a sportovních akcí, zprostředkujeme účast na českých 
i zahraničních veletrzích a workshopech cestovního ruchu, umíme zre-
alizovat výrobu nových propagačních materiálů, informačních panelů 
apod. A to vše s finanční podporou Jihočeského kraje. 

Těšíme se na spolupráci a také na Vaše nápady, podle kterých Vám 
můžeme v cestovním ruchu být prospěšní. 

Vendula Hanzlíková
produktová manažerka

(redakčně kráceno)
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Jubilanti v osadě 
Drahenický Málkov:
Duben Lapková Eva - 70 let
Květen Lamprechtová Ludmila - 75 let, Vrátná Ivana - 60 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje všem jubilantům pevné zdraví 
a životní pohodu.

MDŽ v Málkově podruhé
Druhým rokem se v obci konala oslava MDŽ, ta letošní připadla na 

sobotu 5. března. Na přítomné ženy kromě kytičky, kterou obdrželi od 
předsedy osadního výboru Luboše Kyliána, čekalo i sladké překvapení. 
Po sedmé hodině se pak k dámám mohly připojit i jejich drahé polovič-
ky. K poslechu zahráli dva harmonikáři – Milan Štěpánek a Tonda Balík. 

Velikonoční trhy a degustační soutěž 
se konají již čtvrtým rokem

Dva týdny před Velikonocemi si nejenom málkovští mohli zpříjem-
nit sobotní odpoledne 12. března návštěvou čtvrtých málkovských veli-
konočních trhů, které byly přehlídkou řady rukodělných prací místních 
občanů. Největší zájem jistě 
sklidily nádherné pletené 
pomlázky a krásně zdobené 
velikonoční perníky. K Veliko-
nocům neodmyslitelně patří 
vajíčka a ty měly hlavní roli 
v letošní degustační soutěži. 
Sešlo se celkem 15 vzorků, 
k ochutnání byly např. poma-
zánky, smažená vejce v těs-
tíčku, vejce s přelivem, ale 
nejvíce se sešlo vaječných 
tlačenek. Jak bývá zvykem, 
všichni účastníci ohodnotili každý vzorek určitým počtem bodů. Svým 
kuchařským uměním nejvíce oslnila paní Eva Lapková, druhé místo zís-
kala paní Jana Benešová a na třetím místě se umístila paní Jana Levá 
s kamarádkou. 

Tradiční maškarní a hasičský bál
Letošní maškarní bylo pod indiánskou taktovkou, velký náčelník Apa-

čů Vinnetou s asistentkou Ribannou a pomocníky vodníkem, pejskem 
a čarodějnicí se snažili zpříjemnit dětem odpoledne 19. března. Moc je 
potěšilo, že dorazilo dvacet tři krásných masek. Na rozehřátí si děti za-
hrály pinkanou s balónky, do repertoáru indiáni zařadili novou soutěž 
a to běh s pingpongovými míčky na lžíci. Nemohla chybět ani oblíbená 
mašinka a tradiční mazurka s rodiči. Společně s rodiči děti podlézaly koš-
tě a všechny masky se předvedly v soutěži o nejlepšího tanečníka. A je-
likož se porota nemohla rozhodnout, vyhrály všechny masky. Po každé 
soutěži čekala na děti sladká nebo i věcná odměna. Všechny děti se jistě 

DRAHENICKÝ MÁLKOV
Čtvrtá sezóna 
v Rekreačním areálu 
města Blatná začíná 

Rekreační areál, vybudován s při-
spěním finančních prostředků z Evropské 

unie v rámci Regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad, již po čtvrté otevře své brá-

ny všem milovníkům vodních sportů. Zaměstnanci Technických služeb 
města Blatné s. r. o. zkontrolovali vše tak, aby se vyhovělo požadavkům 
vyplývajících z platné legislativy. 

Ve středu 1. června 2016 bude slavnostně zahájena nová sezóna. Od 

13:30 hodin bude v prostorách plovárny probíhat „Dětský den“. Zajímavý 
program pro malé návštěvníky připravil Dům dětí a mládeže Blatná 
společně s Centrem kultury a vzdělávání Blatná a dalšími dobrovolníky. 
Tento den je vstup do celého areálu zdarma. 

Ceny vstupného a návštěvní hodiny zůstaly nezměněné. Plovárna je 
otevřena denně od 9 do 20 hodin mimo pondělí, kdy se z důvodu sanace 
bazénu otevírá až do 12 hodin. V září je pak otevřeno od 10 do 18 hodin. 
Podrobnosti o provozu a případných změnách otvíracích hodin najdete 
na webových stránkách http://www.plavecakblatna.cz/index.php .

I v letošním roce je možné zakoupit permanentní vstupenku v hodnotě 
500 Kč (10 celodenních návštěv) nebo 1000 Kč (20 celodenních návštěv).

Město Blatná a provozovatel tímto zvou nejširší veřejnost k návštěvě 
rekreačního areálu a využití všech jeho atrakcí během celé sezóny 
včetně skvěle vybaveného dětského hřiště.

Těšíme se na Vás. 
Bohumila Hoštičková, MěÚ Blatná, OMIR

Ceník vstupného

Kategorie Celodenní Dopolední 
do 14:00

Odpolední 
od 14:00 2 hodiny

Dospělí 60 ,- Kč 30,- Kč 40,- Kč 20,- Kč

Děti 3 - 15 let

50,- Kč 25,- Kč 35,- Kč 10,- KčStudenti do 26 let

Senioři nad 65 let

ZTP/P a děti do 3 let Zdarma

Rodinné vstupné 
2 rodiče + 1 dítě (3 - 15 let) 150,- Kč 75,- Kč 100,- Kč nelze

Rodinné vstupné 
2 rodiče + 2 až 3 děti 

(3 - 15 let)
180,- Kč 90,- Kč 120,- Kč nelze

Skupina nad 20 osob 
– dospělí (cena za 1 osobu) 50,- Kč 25,- Kč 35,- Kč 15,- Kč

Skupina dětí do 15 let nad 20 
osob včetně doprovodu 

1 až 2 osob (cena za 1 osobu)
40,- Kč 15,- Kč 25,- Kč 10,- Kč

Pozn.: Za překročení dvouhodinového vstupného se účtuje 20 Kč za 
osobu starší 3 let za každou započatou hodinu překročení. Za ztrátu 
vstupenky se účtuje 60 Kč za osobu starší 3 let.

Zprávy z našich obcí

Blatná

http://www.plavecakblatna.cz/index.php
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Úspěchy našich žáků v soutěžích
Jedním z kritérií úspěšnosti školy je i účast žáků v jednotlivých soutě-

žích, a samozřejmě i jejich umístění. A my se máme i v letošním roce čím 
pochlubit. Ve 12 různých soutěžích reprezentovalo školu v jednotlivých 
kategoriích celkem 48 žáků, někteří i vícekrát. V tomto přehledu nemáme 
zahrnuty soutěže sportovní, i když i tam máme první postupy do krajských 
kol, ale těm se budeme věnovat v příštím čísle.

Jednoznačně nejúspěšnějším žákem je Matěj Karban (IX. A), který ob-
sadil v krajském kole chemické olympiády 4. místo a dostal se do kraj-
ského kola (tam byl 20.), skvělým 1. místem se probojoval do krajského 
kola biologické olympiády (do uzávěrky tohoto čísla zatím neproběhlo) 
a 8. místo obsadil i v celorepublikovém kole soutěže Mladý chemik. Do 
krajského kola se přes 5. místo v okresním kole probojoval i Vojtěch Jano-
ta (VIII. B) v dějepisné olympiádě (v kraji byl 18.), Ivana Maroušková a Eliš-

ka Pekárková (obě IX. A) v konverzační 
soutěži v ruském jazyce (Iva byla 

v okrese 1., v kraji 5., Eliška 
v okrese 3. a v kraji 7.), 1. 

místo obsadil v matema-
tické olympiádě žáků os-
mých tříd i Jan Podlešák 
(VIII. B), v Pythagoriádě 
žáků 5. tříd obsadil bez 
ztráty bodu 1. místo 
Štěpán Flandera (V. A) 

a do krajského kola se 
„prozpívaly“ i Kristýna 

Kosíková a Pavlína Nová 
(IX. B, krajské kolo bylo po 

uzávěrce tohoto čísla). 
Úspěchy jsme měli i v dalších 

soutěžích (pro přehlednost uvádím jen 
umístění do 10. příčky): matematická olympiáda žáků 5. tříd – Hana To-
manová (V. A) 2.-4. místo, Štěpán Flandera (V. A) 5.-7. místo, Jan Antoš 
(V. B) a Martina Zemanová (V. A) 10.-12. místo, MO žáků 6. tříd – Adé-
la Bejčková (VI. B) 5.-7. místo, MO žáků 7. tříd Adéla Piklová (VII. B) 7.-
9. místo; konverzační soutěž v ruském jazyce v kategorii začátečníci ob-
sadila děvčata ze VII. A – 1.-2. místo Leontýna Kosíková, 3. místo Simona 
Šuhajová, 5.-6. místo Anna Svobodová a 7.-8. místo Veronika Francová; 
v kategorii pokročilí obsadil 6.-8. m. Ondřej Holub (VIII. A) a 10. byla Kris-
týna Kosíková (IX. B); v olympiádě v německém jazyce obsadil 2.m. Matěj 
Thorovský (IX. B), v olympiádě z anglického jazyka Oskar Panec (VII. B) 2. 
místo a Vojtěch Bláha (VIII. A) 4. místo; v zeměpisné olympiádě byl Jan 
Kolár (VI. A) čtvrtý a Jonáš Maleček (IX. B) sedmý.

Za pozornost stojí i umístění Niny Panfilové (IX.A) v olympiádě z české-
ho jazyka. Z 26 zúčastněných obsadila totiž 13. místo. A proč na to upo-
zorňuji? Nina je totiž Moldavanka a do naší školy přišla během první třídy.

Uvedené výsledky dokládají, že naši žáci se mezi ostatními v okrese, 
ba ani v kraji, neztratili a námi zvolená cesta přiměřené náročnosti nese 
své ovoce. K úspěchu nestačí jen nadání, ale je potřebné přípravě věnovat 
i mnoho volného času. Všem žákům moc děkuji za skvělou reprezentaci 
školy, všem vyučujícím pak děkuji za jejich pečlivou přípravu.

Jiřina Karlíková, ředitelka školy

Akce žákovské samosprávy
I v letošním školním roce se pravidelně jednou 

za 14 dnů scházela s vedením školy naše žákov-
ská samospráva. Pokud ji budeme chtít nazvat 
honosněji, řekneme žákovský parlament. Tvoří ji 
předsedové tříd 2. stupně, kteří pomáhají třídním 
učitelům v záležitostech třídních kolektivů, přicházejí s různými nápa-
dy na vylepšení prostředí školy, vymýšlejí úkoly do celoroční mezitřídní 
soutěže druhého stupně, vyhlašují sběrové dny a společně se spolužáky 
hodnotí i školní akce, čímž plní obsah společného projektu s važeckou 
školou „Školní život očima žáků – slovem i fotografií“.

Některé úkoly z celoroční soutěže jsou i pro třídy 1. stupně. A tak 
jsme letos měli kloboukový den, kravato – motýlkový den i zelený den 
pro přivítání jara, sbírali jsme starý papír, hliník i víčka pro nemocného 
Filípka Marka z Dožic. Do všech akcí jsou samozřejmě zapojeni i vyuču-
jící. Jsme prostě jedna velká školní rodina, pro kterou je důležitá nejen 
školní práce, ale i vzájemná soudržnost a pomoc druhým.

HNĚVKOV

těšily na losování tomboly, ale ze všeho nejvíc na vyhlášení nejhezčích 
masek – porotou se stali všichni rodiče, prarodiče, tety a strýčkové. A jak 
to dopadlo? Na pátém místě se umístil Robot, na čtvrtou příčku doplaval 
Vodník, třetí místo obsadila Šmoulinka, pro druhé místo si doletěla So-
vička a první místo získal krásný Andílek. 

A aby to dospělákům nebylo líto, i na ně čekal bál, sice nebyl 
maškarní, ale za to hasičský. K tanci a poslechu hrála již druhým rokem 
Kapela Radka Šimsy. O překvapení večera se postaraly místní ženy, které 
si secvičily taneční sestavu, s níž všechny přítomné ohromily. Nechybě-
la tombola, druhým rokem byla okamžitá výhra a o půlnoci se losovaly 
hlavní ceny. Tou nejvýznamnější bylo samozřejmě divoké prase, které 
nikam daleko neputovalo, protože nakonec zůstalo v Málkově.

za osadní výbor Luboš Kylián
za SDH Lucie Kyliánová
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Knížka pro mladší spolužáky
V rámci výuky informatiky v 7. ročníku si skupiny některých žáků 

vybrali pro svůj projektový úkol vypracovat ve spolupráci s jednou 
první nebo druhou třídou knížku příběhů. Během dubnových hodin 
informatiky zpracovali příběhy o zvířátkách a s paní učitelkou v dané 
třídě na 1. stupni si domluvili další postup přípravy knížky. Mladší 
spolužáci knížku doplnili o ilustrace nebo vlastní říkanky či hádanky. Na 

závěr roku bude společný projekt uzavřen slavnostním předáním knížek.
Děkuji skupinám za jejich pracovní nasazení, paním učitelkám 

českého jazyka za korektury příběhů a spolupracujícím paním učitelkám 
1. stupně i jejich žákům za výtvarné a básnické přispění k výslednému 
dílu. Věříme, že mladším spolužákům udělají knížky na konci roku velkou 
radost.

Zkuste podle krátké ukázky posoudit, jak se jim jejich práce vyvedly.

Jak se veverka připravovala na zimu
  Malá veverka Klára bydlela se svojí maminkou v dutině dubu. 

Klárka viděla, jak maminka schovává žaludy pod zem, a přišlo jí to 
divné. Tak jí to maminka vysvětlila, že se připravuje na zimu. Klárka byla 
zvědavá: „Mami, co když ty žaludy nenajdeš?“ „Vyroste dub, do kterého 
se pak schováš.“

Klárka dostala od maminky úkol, aby si vystlala 
pokoj peřím, srstí a suchou trávou. Sice nechápala 
proč, ale poslechla. Šla a trhala, trhala a už to 
nemohla unést. Chtěla vrátit, jenže „ouha“, nevěděla 
kudy.

„Mamííí, kde jsi?“ Kdyby ji nevyrušilo ťukání 
datla, začala by plakat. „Hej, nekřič tady!“ řekl datel 
naštvaně. „Ale já hledám maminku,“ zakňourala, „já 
se ztratila.“ „Mám moc práce, můj syn tě dovede 
domů,“ řekl a zaťukal na strom. „Robine, vylez!“ 
Objevil se menší datel a zavedl Klárku za mamkou, od které dostal 
pár červíků. Klárka se od té doby bála, že se zase ztratí, a tak se držela 
maminky a pomáhala s přípravami na zimu. Tu přežily a Klárka už byla 
velká a maminka byla stará. Klárka vše od své maminky pochytila, 
a proto se od té doby starala o vše sama. A všem ráda pomáhala.

Prasátko
V chlívku chrochtá prasátko,
vypadá jak poupátko.
Celý den se v chlívku válí,
i když venku slunce pálí.
Večer má vždy velký hlad
a jí stále hodně rád.

Jak se z nás stali učitelé, učitelky
V pátek 1. dubna jsme mohli my, žáci 2. stupně, vyučovat u našich 

mladších spolužáků. Tato akce má u nás ve škole na apríla tradici, kterou 
nazýváme „obrácený den“.  Já jsem se svými spolužačkami Eliškou, Char-

Pohádková kovárna Selibov
Dne 26. 4. 2016 jsme s dětmi ze ŠD navštívili pohádkovou kovárnu 

v Selibově. Krásná malá chaloupka s pohádkovou kovárnou byla plná 
malých skřítků a strašidel. Hned u vrátek 
nás přivítal čert Vendelín, který 
pečlivě sledoval každý krok 
našich malých nezbedníků. 
Vodnická rodinka se zlatou 
rybkou, Hejkal, dráček 
Bucifálek, čertíci malí 
i velcí na nás čekali 
v chaloupce, kde mistr 
kovář dohlížel na kovářský 
měch a královský trůn si 
hlídal sám čertí král. Děti 
si vyzkoušely kostýmy králů, 

Ornitologická vycházka
V pátek 29. dubna 2016 se vydaly třídy 5. A a 5. B na ornitologickou 

vycházku do přírody. Došli jsme k rybníku Řitovíz, kde na nás čekal orni-
tolog pan Voborník s odchycenými ptáky. Ukázal nám, jak se kroužkují, 
a vysvětlil nám, proč se to dělá. Měli jsme připraveno ze školy spoustu 
otázek, na které nám pan Voborník odpovídal. Při procházce jsme také 
vyplňovali pracovní list. Pobyt v přírodě jsme si zpříjemnili opékáním 
vuřtů. Vycházka se nám moc líbila.

Martina Zemanová, Hana Tomanová, Simona Šmatová
žákyně V. A

lotou, Ivanou a Magdou vytvořila skupinu „učitelek“ a vyučovaly jsme 
v I. B, II. A a v obou třetích třídách. Každou vyučovací hodinu jsme si 
pečlivě připravily. Vše jsme dělaly formou her - během přírodovědy jsme 
předváděly zvířátka, v českém jazyce jsme hrály slovní fotbal atd. Díky 
této akci se žáci 2. stupně velice sblížili s mladšími spolužáky, poznali 
šikovné děti. Musíme také uznat, že vyučující to nemají mnohdy vůbec 
lehké. Sice nás (i ostatní spolužáky) učení náramně bavilo, ale uhlídat 
25 dětí ….. Tímto bychom chtěli našim vyučujícím poděkovat za to, že 
s námi mají trpělivost.

Nina Panfilová, IX. A
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Co nás baví 
na ZŠ TGM Blatná?
Patronát aneb  
když velcí 
pomáhají malým

Na první školní rok se určitě spousta prvňáčků  těší, ale najdou se i ti, 
kteří se obávají, jak vše zvládnou. O to, aby jejich strach z neznámých 
věcí hned od začátku nepřevládl nad radostí z nových kamarádů a zážit-
ků, se mají za úkol postarat jejich patroni, žáci 9. ročníku.

A tak hned 1. září čekali žáci devátých tříd na své prvňáky, aby je 
ve škole přivítali a společně s rodiči zavedli do jejich nové třídy. První 
velkou společnou akcí, která proběhla v říjnu v hale školy, bylo pasování 
prvňáčků. Ti se spolu s deváťáky blýskli před rodiči básničkami a spo-
lečnou písničkou a na památku si každý z nich odnesl námořnické či 
sluníčkové tričko.

O dva týdny později vyrazili prvňáci a deváťáci společně na výlov 
Zadního Topiče. Tady se ukázalo, že velcí vzali svůj úkol postarat se 

o své malé  kamarády vážně a po 
celou dobu se o ně vzorně starali. 
Ještě než začaly vánoční prázdniny, 
uspořádali deváťáci s prvňáky spo-
lečnou vánoční besídku.  Připravené 
hry, soutěže a rozdané dárky jejich 
vzájemné kamarádství ještě upevnily.

První pololetí  uteklo jako voda 
a z vykulených prvňáčků se postupně 
stali ostřílení školáci. První vysvědče-
ní jim přišli rozdat jejich patroni. Na 
památku se ještě společně vyfotili 
a pak si už mohli užívat radosti ze zís-
kaných jedniček. Zatím poslední spo-
lečnou akcí byl 25. února maškarní 
ples, kdy se námořnická třída promě-
nila v rej princezen, víl, kouzelníků či 
supermanů. Ty nejhezčí masky z nich 
přišli vybírat právě jejich starší kama-
rádi. A tak se v ten den předávaly od-

měny, zpívaly písničky a tancovalo se.
Přestože už  toho společně hodně podnikli, chystají se do konce roku 

ještě na řadu dalších akcí, například na Maraton splněných přání, Má-
jový běh, spaní ve škole či na společné vystoupení na školní akademii. 
A pak už zbývá jen rozloučení na diskotéce.

Za to, že je jejich kamarádi z devátých tříd navštěvovali a snažili se, 
aby svým prvním školním rokem propluli co nejlépe, jim jejich malí ná-
mořníci a sluníčka děkují a přejí mnoho úspěchů nejen během dalšího 
studia, ale i v celém životě. 

 Iveta Rozhoňová, Hana Kubíková, Pavla Fousová,
Blanka Posavádová,

třídní učitelky 1. a 9. tříd

Divadelní představení
23. března mohli žáci 8. a 9. ročníků zhlédnout předpremiéru no-

vého představení blatenských ochotníků Postřižiny z Postřižin. Jak je 
z názvu patrné, hra byla inspirována známým filmem, natočeným po-
dle knihy Bohumila Hrabala. Žáci se tedy podívali do pivovaru, setkali 
se s paní sládkovou a jejím manželem, a hlavně s nezapomenutelným 
strýcem Pepinem. Výkony amatérských herců byly vynikající, a tak se 
všichni dobře bavili. Představení se stalo zajímavým doplňkem k učivu 
o Bohumilu Hrabalovi.

Žáci 1. až 4. ročníků se 1. března zúčastnili divadelního představení 
Ahoj, světe, ve kterém vystoupila Eva Hrušková se svojí sestrou. Povídání 
bylo doplněno písničkami a někteří žáci se do vystoupení sami zapojili.

Největší ohlas sklidilo jako vždy Divadélko pro školy, které nás na-
vštívilo 19. a 20. dubna. V pohádce ze starého mlýna, určené pro žáky 
1. až 4. ročníků, se děti setkaly s panem mlynářem a s hastrmanem. 

My rádi jíme
Jelikož své svěřence neustále zkouším v různých oblastech, prově-

řuji jejich vědomosti a dovednosti, s dalším měsícem přišla nová výzva 
v podobě vaření. Chlapci už své schopnosti ukázali při výrobě krmítka, 
teď přišla na řadu děvčata. Při slohovém výcviku jsme si teoreticky vy-
zkoušeli uvařit některá jídla a přišla řada na praktické zúročení nově na-
bytých zkušeností. Ze všech receptů jsme vybrali čtyři a vytvořili menu. 
Jen pro představu.

Předkrm: Pečená červená řepa s česnekem
Hlavní chod: Pizza se šunkou a sýrem

Zeleninový salát

Dezert: Polomáčené sušenky s banánem a jablky
Nápoj: Mojito

Žáci pracovali s velkým nasazením, nepotřebovali příliš mnoho rad 
a usměrňování do té doby, kdy přišlo na řadu mytí nádobí. Někteří se 
stali neviditelnými, jiní hluchými, ale i přesto se našlo několik jedinců, 
kteří se bez váhání chopili mycích prostředků a utěrek. Celé dopoledne 
splnilo moje očekávání, děti neodcházely ze cvičné kuchyňky hladové 
ani s újmou na zdraví. Dovolte mi pár postřehů z řad mých svěřenců“

„Jednou přišla paní učitelka s nápadem, že si sami uvaříme meníč-
ko. Rozdělila nás do čtyř skupin. Každá skupina měla za úkol uvařit jídlo 
podle vybraných receptů. Dostali jsme za úkol přinést suroviny a zbytek 
obstarala paní učitelka. Samotné vaření byla zábava, něco se dovedlo 
více a něco méně. Měli jsme odhlášené obědy, a protože je hlad nejlepší 
kuchař, tak jsme všechno snědli. Chtěla bych si to zopakovat.“ (Monika 
Kalousová)

„Ráno jsme přišli do třídy, sbalili jsme si potřebné věci a šli jsme do 
kuchyňky. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny. My jsme dělali salát a ná-
poj. Salát jsme umyli a nakrájeli. Přidali jsme rajčata, kedlubnu a trochu 
vody. Nápoj vznikl smícháním vody, 3 kostek ledu, citronu a limetky. Nej-
víc mi chutnala pizza a nejméně řepa. Vaření nás moc bavilo a užili jsme 
si hezký den v kuchyni.“ (Eliška Vohryzková)

„Ve čtvrtek jsme vařili ve školní kuchyňce. Vařili jsme různá jídla. Kaž-
dá skupina dělala jeden pokrm. První skupinka dělala moc dobrou peče-
nou řepu s česnekem, druhá skupina zeleninový salát a výborné mojito. 
Třetí skupina hlavní chod pizzu se šunkou, sýrem, kukuřicí a chilli pap-
ričkami. Čtvrtá skupina dělala polomáčené sušenky s banánem a jablky. 
Suroviny jsme si rozdělili podle toho, kdo co koupí. Vařili jsme předkrm, 
hlavní chod, dezert, salát a mojito. Bylo to zábava.“ (Ema Převrátilová)

rytířů, vil a princezen, namalovaly si sádrové pohádkové postavičky 
a navštívily i královská trůnidla. Děti si prošly stezkou čápa Ferdinanda, 
kde na dvanácti pohádkových zastaveních našly vyprávění o zajímavých 
místech v okolí. A když se jim podařilo splnit dvanáct úkolů, získaly 
titul „Znalec českých pohádek“. Oslík Aladin dne 26. dubna slavil své 
třetí narozeniny. A tak jsme společně Aladinovi popřáli mnoho štěstí 
a spoustu šťavnatých mrkviček.

Moc děkujeme všem zaměstnancům z pohádkové kovárny za vlídné 
přivítání, připravené soutěže a teplé nápoje vzhledem k nepříznivému 
počasí. Návštěvu kovárny bychom rádi doporučili všem rodinám s dětmi.

Kamila Mašková
vedoucí vychovatelka ŠD
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Lepič z VI. B se umístil ve své kategorii D na 9. místě. 
Každoročně je ve Strakonicích pořádána ekologická soutěž ke Dni 

Země, termín letos připadl na 20. 4. Byla určena pro dvoučlenné hlídky 
ve třech kategoriích od 4. do 9. třídy. Soutěžní trasa vedla po Podskalí 
podél jezu, byla značena barevnými fáborky. Na 10 stanovištích se odpo-
vídalo na otázky do soutěžní karty. Úspěchem se mohou pyšnit tito žáci: 
I. kategorie (4. a 5. třída) – 1. místo – Matyáš Červenka, Tomáš Kapr (5. 
ročník), 2. místo – Jan Jakubec, Radim Tenora (5. ročník); II. kategorie (6. 
a 7. třída) – 3. místo – Matěj Mužík (7. ročník), Pavel Říha (VI. A). Věcné 
ceny, které si žáci odnesli, určitě jejich zájem o přírodu ještě posílí. 

Ivana Matějovicová, učitelka Př

Ze života školní družiny
Každý měsíc jsme pro děti ve školní družině  připravili akce, kterých 

se zúčastňují podle svého zájmu a schopností. V lednu nás navštívilo 
Divadélko kouzel, proběhla oblíbená burza hraček. Únor a březen byl 
ve znamení turnajů (v prší, v piškvorkách, ve stolním fotbálku)  a foto-
grafické soutěže O nejhezčího zvířecího kamaráda., kde děti soutěžily 
s fotografiemi svých domácích mazlíčků. Se šachisty jsme se zúčastnili 
Krajského přeboru škol v Českých Budějovicích, na kterém starší  žáci 
obsadili 5. místo a mladší žáci 8. místo. Duben patřil školičkám: nejdří-
ve dopravní školičce, kde si děti zopakovaly znalosti z dopravní výcho-
vy formou kvízu, křížovky, jízdou zručnosti na dopravním hřišti. Po ní si 
vyzkoušely čarodějnickou školičku, kde se učily vařit kouzelné lektvary, 
psát husím brkem, házet škrpálem a tančit v rytmu čarodiska. Stejně při-
tažlivý byl i maškarní karneval, velikonoční  výstava, povídání o knížkách 
s dětmi z prvních tříd ve školní knihovně, místní kolo pěvecké soutěže 
Jihočeský zvonek. 

Všem vychovatelkám patří dík za přípravu těchto akcí. V naší družině 
se děti opravdu nenudí.

Ivana Prokošová, vychovatelka ŠD

Sportovní aktivity
Sportovní aktivity na TGM pokračují po nepříliš vydařené zimě i na 

jaře. 4. 3. jsme využili nabídku extraligové hokejové Plzně a navštívili 
jsme utkání domácích Indiánů s týmem Chomutova. Vstupné zdarma 
pro žáky ZŠ a učitele na vybrané zápasy je zajímavá příležitost zažít at-
mosféru ligového hokeje. Milovníci lyžování si mohli po tři večery užít 
jarního firnu na šumavském Zadově, kam každoročně jezdíme s žáky 
a učiteli ZŠ Hvožďany. 23. března absolvovali mladší žáci okresní kolo 
v halové kopané a 4. místo v silné konkurenci je vynikající. Hokejbal proti 
drogám – to je celostátní hokejbalový turnaj, který začátkem dubna po-
řádal oddíl Datels Blatná. Naši žáci i žákyně se zúčastnili ve všech věko-
vých kategoriích. Navíc reprezentanti 1. - 3., 4. – 5. a 6. – 7. ročníku po-
stoupili do krajského kola. Starší fotbalisté získali 21. 4. v okresním kole 
minifotbalu ve Strakonicích 3. místo a to je opravdu velký úspěch. Kon-
cem dubna proběhlo na škole cvičení Chování člověka za mimořádných 
situací. Žáci druhého stupně absolvovali závod družstev v okolí Zadního 
Topiče, kde plnili úkoly týkající se první pomoci, topografie, dopravní 
výchovy a podobně. Ve škole pak zhlédli filmy týkající se této tématiky 
a na školním dvoře si zastříleli ze vzduchovky. Děti prvního stupně měly 
na toto téma samostatný program zakončený opékáním buřtíků.

Jaroslav Voříšek, učitel Tv

Opět byla spousta legrace a všichni 
se dobře bavili. I další vystoupení 
tohoto souboru, určené tentokrát 
pro žáky 5. až 9. ročníků, se neslo 
ve stejném duchu. Představení s ná-
zvem Jak jste to myslel, pane Shake-
speare, bylo zároveň připomínkou 
450. výročí narození tohoto slavného 
anglického dramatika. Výklad o jeho 
životě a tvorbě se prolínal s hranými 
ukázkami ze slavných Shakespearo-
vých her a sonetů. Více než hodinový 
smích během celého představení byl 
reakcí na nečekaná zapojení diváků 
do děje i na vtipné improvizace he-
recké dvojice a ještě více podtrhl pří-
nos této netradiční výukové hodiny.

Eva Wachtlová, Hana Kubíková, učitelky Čj

Přírodovědné soutěže
Obrazem zajímavé výuky je účast žáků v soutěžích, již tradičně k nim 

patří přírodovědné a ty, které se zabývají zdravým životním stylem. Už 
druhým rokem jsou naši žáci zařazeni do celoroční soutěže Fit konto, 
kterou pořádá LAKTEA, o. p. s. realizátor programů Ovoce do škol a Škol-
ní mléko. Věnuje se tématům zdravá výživa, příprava školních svačin, 
pohybu, sportu. Žáci zaznamenávají své pohybové aktivity, váhu, výšku, 
skladbu jídelníčku na svém Fit kontu, zároveň soutěží o ceny. V součas-
né době odpovídají na kvízové otázky - Jaro s vůní bylinek. Každý týden 
může někdo vyhrát a nejenom věcná cena potěší, ale i poučení určitě 
stojí za námahu sednout si k počítači a odpovědět každý týden na otáz-
ku.

Obdobnou soutěž vyhlašuje každoročně MŠMT podle pravidel Evrop-
ské Charty SAPERE. Česká republika k ní přistoupila v roce 2010. Sou-
těžní otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů 
souvisejících s danou základní tématikou v okruzích: životní prostředí 
a životní styl (zásady ekologie), zdravá výživa (zásady stravování), pohyb 
jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu), potraviny (zása-
dy manipulace a základní informace), prevence nemocí (zásady zdravo-
vědy), smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.). Celá 5. třída 
prokazovala v soutěži své znalosti, a to tak úspěšně, že postoupila do 
krajského kola, kde se umístila na 3. místě. 

Velmi oblíbenou soutěží je Rybářská olympiáda, kterou vyhlašuje 
Střední rybářská škola ve Vodňanech. Test psalo 19 žáků, nejvíce bodů 
(82) získal v místním kole Josef Kratochvíl z VIII. A. Velmi náročnou sou-
těží je Biologická olympiáda kategorie C a D, vyhlašovaná MŠMT. Škol-
ního kola se zúčastnilo v obou kategoriích 18 žáků. Vypracovali teore-
tickou, praktickou a poznávací část a další podmínkou bylo zpracování 
vstupního úkolu. To vyžadovalo znalost práce s biologickým materiálem 
(pozorování rostlin, živočichů), práce s fotoaparátem a počítačem. Jako 
správní badatelé museli prokázat trpělivost, pečlivost a schopnost ob-
jevovat a samostatně studovat. Do okresního kola postoupilo 5 žáků. 
V kategorii C se zúčastnilo pouze 9 škol (z toho 2 gymnázia) z okresu 
Strakonice, 14. místo Luboše Severina z VIII. A je jistě úspěchem, Jan 
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těchto situací se občas jezdec na motorce na Dakaru dostane. Martin 
popisoval své klukovské začátky a inspiraci u otce Martina Macíka. Líčil 
své první závody, které se mu ihned dařilo absolvovat mezi prvními. Též 
mluvil o těžkých situacích, kdy na Dakaru, když jednou dosáhla teplota 
ve stínu jihoamerické pouště přes 50 st. C, víc než půlka závodníků etapu 
vzdala. Náročný je i přejezd přes nadmořskou výšku 4000 metrů, kdy 
řadu lidí provází mdloby a bolest hlavy. Odpovídal i na dotazy o kon-
strukci kamionu: rám je ze švédské oceli, komponenty od špičkových 
světových firem, šasi je LIAZ. Všechny díly mají ve 3D grafice pro případ-
nou výrobu náhradního dílu u domácích dodavatelů. Každý zájemce si 
mohl techniku detailně prohlédnout a posadit se za volant závodního 
kamionu nebo za řídítka motocyklu.

Petr Lusk uspořádal besedu s promítáním autorských fotografií s té-
matikou motorsportu a zejména letošní Rallye Dakar. Zajímavostí letoš-
ního Rallye Dakar 2016 byly intenzivní deště. Popisoval, jak místní oby-
vatelé Jižní Ameriky nádherně fandí, žijí v přítomném okamžiku, radují 
se, a to většina z nich jsou nesmírně chudí. Složil hold všem účastníkům 
Rallye Dakar, zvláště těm, kteří nejsou podporováni týmy, jedou na vlast-
ní pěst, do rána opravují stroj a pak zase vyrazí. Ti dojíždí do cíle silou 
vůle…

Atraktivní podívanou byla i show Petra Novotného, vicemistra světa 
ve 3D akrobacii s RC modelem vrtulníku.

V areálu SOU Blatná se představily firmy LIVA Předslavice s.r.o., BP 
Service s.r.o. Blatná, ESAB a.s., BERNER CZ, Dura Automotive CZ Blat-
ná, Vishay Electronics s.r.o, Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o., 
Agrozet České Budějovice a.s., STROM Praha a.s., Mikeš – zahradní a ko-
munální technika Blatná. Firmy prezentovaly svůj výrobní program a vy-
stavovaly výrobky a techniku. Představily i své požadavky na pracovníky, 
bonusy pro zaměstnance, možnosti kariérního růstu.

Pro absolventy technických oborů škol je příznivé, že v současné 
době je zvýšená poptávka po pracovnících těchto profesí, každý, kdo 
chce a má chuť pracovat, dnes práci najde. Na SOU Blatná si mladí lidé 
mohou vybrat mezi obory: Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik 
a Opravář zemědělských strojů.

Současně v hale školního autoservisu probíhala výstava historických 
i nových motocyklů a automobilů. Většina vystavených exponátů byly 
práce žáků, absolventů nebo učitelů školy. Návštěvníci mohli obdivovat 
například motocykly ČZ 150 z roku 1951, Jawa 250 z roku 1958, osobní 
automobil Mini Morris z roku 1971, Škoda Felicia z roku 1964, Praga 
Piccolo z roku 1933 a další zajímavé stroje. Protikladem byly nové vozy 

Škoda prezentované 
firmou Autoservis 
Šrachta Strakonice.

Mladší návštěvníci 
se bavili při různých do-
provodných soutěžích 
a prožitkových činnos-
tech. Za odměnu mohli 
získat drobné dárky. Po-
děkování patří i studen-
tům SOU Blatná, kteří 
v zadní části areálu SOU 
Blatná připravili trať, kde 

Den moderní 
techniky 
na SOU Blatná

Dne 26. dubna 2016 na SOU 
Blatná proběhl „Den moderní techniky“. Organizátorem bylo Střední od-
borné učiliště Blatná za podpory města Blatná. Záštitu převzal hejtman 
Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a vyjádřil tak morální podporu ten-
dencím, které organizátoři chtějí touto akcí podpořit: spolupráci škol, 
odborných firem a veřejnosti a propagaci technických učebních oborů. 
Milými hosty byla starostka Blatné Bc. Kateřina Malečková, dále mís-
tostarosta Pavel Ounický, učitelé a žáci základních škol z Blatné J. A. Ko-
menského, T. G. Masaryka a ZŠ Holečkova, zástupci partnerských firem. 
Paní Malečková při zahajovacím projevu ocenila spolupráci SOU Blatná 
a základních škol v dílenské přípravě a pracovním vyučování.

Největší atrakcí bylo vystavení závodního kamionu LIAZ Martina Ma-
cíka, se kterým právě absolvoval Rallye Dakar 2016 a který patří do první 
desítky světových pilotů závodních kamionů. Dále byl k vidění motocy-
kl Yamaha 450 Lukáše Kvapila. Oba závodníci z týmu KM Racing Team 
se již chystají na Rallye Dakar 2017. Další přítomnou osobností byl Petr 
Lusk, renomovaný fotograf motoristického sportu, který již patří mezi 
VIP fotografy Rallye Dakar. Se závodníky absolvuje celou trať a vybírá 
atraktivní záběry pro exkluzivní fotografie do světových médií.

Po zahájení akce se oba závodníci spolu s P. Luskem dělili s počet-
nými diváky o své zážitky a odpovídali na dotazy veřejnosti. Poslucha-
če zajímala fyzická příprava závodníků před Rallye. Oba utužují své tělo 
běhy, Martin si každé ráno dává 10 km kopcovitým terénem. Oba posi-
lují s osobním trenérem v posilovně. Lukáš je nyní v týmu Dukla Praha, 
kde využívá silného zázemí. Oba piloti spolu i trénují na trati. Diváky 
zaujal jeden prvek, kdy Lukáš jede v terénu na motorce zhruba rychlostí 
140 km/h a pár metrů za ním se žene kamión Martina stejnou rychlostí. 
Pro Lukáše je to psychicky náročný pocit, který ale musí zvládnout, i do 
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akce
10. 6. PÁTEK | 17:00 – 22:00 |
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ
Městské muzeum Blatná + Kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 
v Blatné
17:00 - 18:00 | muzeum
Vernisáž výstavy TEN UMÍ TO 
A JINÝ TOHLE aneb jak se živili 
lidé na Blatensku

18:00 - 21:00 | muzeum + kostel
Detektivní hra s četníkem 
Pelikánem + překvapení na závěr 
hry
18:00 – 22:00 | ambit u kostela

Knižní TOP 5
nejžádanější knižní tituly v Městské knihovně Blatná za období březen 
– duben 2016
Knihy pro dospělé

1. M. Doležalová, KAFE@CIGÁRKO (populární kniha známé herečky, 
dnes již blogerky a čerstvé držitelky ceny Magnesia Litera 
v kategorii Blog roku)

2. Geislerová, P. S. (humorně laděné deníkové zápisky populární 
herečky Ani Geislerové )

3. J. Moyesová, STŘÍBRNÁ ZÁTOKA (další titul oblíbené autorky píšící 
romány pro ženy)

4. A. Doerr, JSOU SVĚTLA, KTERÁ NEVIDÍME (dojemný příběh 
z druhé světové války)

5. p. Hartl, MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON (vyprávění pro čtenáře, kteří 
mají rádi nejen humor, ale i příběhy všedního dne)

Knihy pro děti
1. O. Frencl, ZOMBÍCI (komiksové příběhy pro mladší děti)
2. D. Erica, ANNA A ELSA. Podivuhodný ledostroj  (další příběhy 

z Ledového království)
3. R. Johnson, JULINKA A JEJÍ ZVÍŘÁTKA. ŠKOLNÍ MAZLÍČCI (příběhy 

malé Julinky, která se chce stát veterinářkou)
4. S. Mercerová, MOJE SÉGRA JE UPÍR (fantasy román pro malé 

čtenářky)
5. C. Cowellová, ŠKYŤÁK - ŠELMOVSKÁ ŠTIKA. JAK ZAMOTAT DRAČÍ 

PŘÍBĚH (z pamětí posledního z velikých dračích hrdinů Škyťáka 
Šelmovského )

Základní umělecká 
škola Blatná

J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná 
tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

Ve čtvrtek 16. června 2016 
Vás srdečně zveme na 

koncert nejmladších žáků,
který se koná v sále ZUŠ 

od 17:00 hodin

na kterých vystupovaly dechové a folklórní soubory z Čech, Moravy, 
Německa a Rakouska. V loňském roce jste oslavil kulaté životní jubileum 
a rozhodl se odejít na zasloužený odpočinek, v rámci kterého se nadále 
věnujete umělecké tvorbě – dřevořezbě. Oceňuji, že jste věnoval svůj čas 
a úsilí mládeži ve školních a mimoškolních činnostech. Věřím, že svoje 
zkušenosti uplatníte i v další Vaší práci.

Přeji Vám hodně zdraví a klidu do dalších let a uspokojení z další Vaší 
činnosti.“

Ocenění 
pro Josefa Škantu 
Ministryně školství Kateřina Valachová 
ocenila dlouholetou činnost Mgr. Josef Škanty 
v Základní umělecké škole v Blatné, bývalého 
ředitele školy: 

„Velmi si vážím Vaší mnohaleté společensky prospěšné činnosti. Ve 
funkci ředitele ZUŠ Blatná jste působil 28 let. Za Vaší působnosti se škola 
rozrostla ze 100 na pozdějších 400 žáků. Na škole vznikla řada hudebních 
souborů, které reprezentovaly region i republiku na soutěžích v zahraničí, 
a rozšířil se provoz školy o taneční obor. Od roku 1990 jste založil 
a zorganizoval 10 úspěšných ročníku Blatenských hudebních slavností, 

Zuzana Doležalová, 11 let - ZUŠ Blatná

se zájemci z řad veřejnosti i základních škol mohli svézt na školní čtyř-
kolce pod dohledem mistra odborného výcviku V. Fuščiče. Několik žáků 
základních škol si jízdu na čtyřkolce vychutnává každý týden na motocy-
klovém kroužku. 

Dále na SOU Blatná působí elektrikářský kroužek pod vedením p. 
Ďuriana a Schmida. Ti v elektrikářských dílnách připravili pro mladší ná-
vštěvníky několik úkolů, jako manipulace s robotickou rukou, zapojení 
jednoduchého elektrického obvodu dle schématu nebo výrobu píšťalky 
z plechu.

Žáci 3. ročníků předváděli ukázky vybraných výukových činností – 
práce s CNC frézkou, programování zabezpečovací ústředny JA106 od 
firmy Jablotron, návrh plošných spojů, zapojování kamer k DVR atd. Kro-
mě toho byl k vidění průřez prací studentů oboru Elektrikář, výukové 
panely a jiné učební pomůcky a vybavení, funkční naprogramované sta-
vebnice Merkur, programovatelné relé ELC atd.

K dobré náladě přispělo i výborné občerstvení, které zajistili žáci 
a žákyně oboru Kuchař číšník ze Střední odborné školy řemesel a služeb 
Strakonice.

I když počasí trochu zlobilo, účast na akci byla vysoká. Velké poděko-
vání patří všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli. O tom, že se pro-
gram líbil, svědčí četné pozitivní ohlasy návštěvníků, za všechny uvádíme 
alespoň jeden: „… byl jsem včera u Vás na akci, která si zaslouží pochvalu 
a uznání. Byl jsem v blatenském učilišti poprvé v životě a odcházel jsem 
velmi mile překvapen vybaveností dílen, vystavovanými exponáty (pro 
mě byl mj. zážitek popovídání s p. Luskem o fotografování Dakarů), i cel-
kovou koncepcí dne moderní techniky. S pozdravem Milan D.“

SOU Blatná

Informace o zápisech do ZUŠ Blatná 
najdete na straně č. 50
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Bělčice

Jaro 2016 v Bělčicích
Jaro je v plném proudu a zima, která se nechtěla dlouho vzdát, je 

dávno pryč. Začíná spousta práce na zahrádkách a zahradách, kde se 
jistě nikdo nenudí. Zaměstnanci města se dali do likvidace zeleně, která 
roste skoro před očima. Kontejnery, které máme letos již k dispozici (5 
ks), budou také přistavěny tam, kde bude zapotřebí. Jedná se hlavně 
o naše občany, kteří mají velké plochy na údržbu, tudíž jim vzniká otaz-
ník, kam s tím. Pokud se nám na úřad, přímo mě nebo ostatním zaměst-
nancům, nahlásí o přistavení kontejneru např. na víkend, je to možné. 
Samozřejmě je nutné dávat do takového kontejneru pouze zeleň a nic 
jiného! 

Nyní se vrátím k akci sběru velkoobjemového a nebezpečného od-
padu. V tuto chvíli, kdy píši tento článek, již v Bělčicích proběhlo. Nutno 
dodat, že se nám z toho stává závod, kdo přiveze větší hromadu odpa-
du. Chci jen touto formou požádat všechny občany, aby si tento odpad, 
v případě velkého množství, rozložili na více etap. Není to o tom, že 
z jednoho č.p. bude půl kontejneru plného. Pak se nedostává na ty, kteří 
si to naplánují na později a jsou rozladěni, že to není kam dát.

Rád bych se zmínil o výsledcích žádostí o dotace. Bohužel nám neby-
la poskytnuta dotace na opravu a prodloužení kanalizace v lokalitě u MŠ 
od Jihočeského kraje. Takže musíme tuto akci financovat z vlastních 
zdrojů. Dotace na vybudování dětských hřišť není zatím zcela ztracena, 
ale v prvním kole jsme ani tuto dotaci nezískali. Ale jsme stále mezi ná-
hradníky a je tu reálná šance dotaci získat v kole druhém, což by bylo 
skvělé. Dotace od JČ Kraje na rekonstrukci hasičské CAS Tatry 815 nám 
byla poskytnuta ve výši 490.000,- Kč. Tuto akci bychom měli zvládnout. 
Další výzvy jednotlivých fondů budu (doufám, že nejen já) samozřej-
mě sledovat a připravovat projekty, které by se daly s přispěním dotací 
realizovat. V současné době je požádáno na lesní naučnou stezku, která 
se (pokud to dobře dopadne) vybuduje na Slepičí Hoře.

Na závěr všechny zvu (možná trochu brzo, ale další SOBáček vyjde 
až koncem července) na tradiční pouťovou akci „U třech křížů“, která Naši oslavenci

V sobotu 9. dubna oslavily na běl-
čické radnici tři manželské páry 50 let 
společného života, zlatou svatbu, a je-
den pár dokonce 60 let společného ži-
vota, to je svatba diamantová:

Diamantová svatba – Jaroslav Šilha 
a Božena Šilhová z Tisova

Zlaté svatby – Ladislav Simandl a Jaroslava 
Simandlová z Bělčic, Josef Bílý a Marie Bílá z Uzeniček 

a Pavel Vrátný a Marie Vrátná z Uzeniček.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního optimismu 

do dalších let.

Zlatá vatba SimandloviZlatá svatba Vrátných

Zlatá svatba BílýchDiamantová svatba Šilhovi

občerstvovna 
21:00 – 22:00 | kostel
Koncert Chrámového komorního 
sboru farnosti Blatná 

25. 6. SOBOTA | od 10:00 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Ulice Na Příkopech, nábřeží 
zámku Blatná
PROGRAM 
10:00 | Průvod od zvonice 
a oficiální zahájení slavností 
(most/pódium) 
HUDEBNÍ STAGE 
10:30 – 15:00 | Vystoupení ZUŠ 
Blatná 
16:00 | Aniby Neřekla | Anna 
Polívková a Chavier Baro | pop-
acustic 
18:00 | Gipsy.cz | romano hip 
hop 
20:00 | Cirkus Problem | dance 
music-klezmer 
21:45 | Fire show | Technical 
Hard Circus  
22:00 | Votvíráci | multižánrová 
záležitost lahodící sluchu 
NÁBŘEŽÍ 
13:00 | Kuchařská show Eduarda 
Levého – Jak zpracovat kapra do 
poslední šupinky I 
15:00 | Kuchařská show Eduarda 
Levého – Jak zpracovat kapra do 
poslední šupinky II 
Prodej živých ryb a rybích 
specialit 
Ukázky síťování a filetování (SOŠ 
Jakuba Krčína Třeboň) 
Ukázky a ochutnávky 
kulinářského zpracování ryb 
v podáni DUA MA-MI 
Řemeslné a farmářské trhy 
NÁDVOŘÍ + PARK 
7:30-12:00 | Rybník Naděje 
-  rybářské závody pro děti 
„O blatenského kapra“ | prezence 
od 7:00 
10:00 – 16:00 | Dětský program 
11:00 + 15:00 | Divadlo 100 opic 
| představení pro děti 
SÁDKY   
HASIČI 
12:30 | Ukázky práce 

mladých hasičů 
13:00 – 17:00 | Soutěž o pohár 
starostky města 
ZPRACOVNA RYB  - Blatenská 
ryba | Exkurze  v 11:00, 12:00, 
14:00 a 16:00
 
LIHOVAR  a nově otevíraný 
PIVOVAR – exkurze 12:00 a 15:00 
(vstupné 50 Kč) 
  
Neděle: 
Po Blatenských rybnících III 
s panem Jiřím Sekerou – vycházka 
s výkladem 
Vstupné: 100/50 Kč (důchodci, 
studenti, ZTP), děti do 12 let 
zdarma, LÍSTKY K ZAKOUPENÍ NA 
MÍSTĚ
1. – 13. 7. | 30. ROČNÍK 
JIHOČESKÝCH KLAVÍRNÍCH KURZŮ

18. – 24. 7. | LETNÍ LANDARTOVÁ 
DÍLNA NA BLATENSKÉM 
ŠPEJCHARU
Sýpka Blatná, mezi rybníky Přední 
a Zadní Topič

Komunitní centrum
Aktuální program pořadů 
v Komunitním centru sledujte na 
www.ckvb.cz.

ZÁROVEŇ VÁS ZVEME 
K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ 
KAVÁRNY V KOMUNITNÍM 
CENTRU. KAVÁRNA TUREK JE 
PRO VÁS OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 
DO SOBOTY, OD 09:00 DO 
17:00. ČEKÁ NA VÁS PŘÍJEMNÉ 
NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÝ 
KOUTEK, FAIR TRADE KÁVA PURO 
I ZÁKUSKY DOMÁCÍ VÝROBY.

Výstavy
10. 6. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 
– 17:00 |
TEN UMÍ TO A JINÝ TOHLE
Městské muzeum Blatná
Vernisáž 10. června v 17:00

Podrobnosti o programech 
naleznete na www.ckvb.cz

http://www.ckvb.cz
http://www.ckvb.cz
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Velikonoční výstava
23. března jsme do školy 

pozvali všechny, kteří měli chuť 
s námi přivítat jaro. Na jejich 
návštěvu jsme se pečlivě při-
pravili. Vyzdobili jsme vestibul 
a chodby školy pracemi žáků 
s jarní a velikonoční tématikou. 
Pro rodiče si děti z 1. stupně 
připravily krátké vystoupení 
plné veselých říkanek, básniček 
a písniček. Po vystoupení mohli 
dospělí a děti společně navští-
vit velikonoční tvořivé dílny. 
Vyzkoušeli si zdobení perníčků, 
proměnili vyfouknuté vajíčko 
ve veselou včelku nebo z barev-

ného papíru slepili originální stojánek na velikonoční kraslice. Z papíru 
se vyráběly i kroužky na ubrousky nebo zápichy v podobě slepiček, za-
jíčků a ptáčků. Někteří se nezalekli ani aranžování a odnesli si pěknou 
velikonoční dekoraci na stůl nebo na dveře. Věříme, že děti strávily 
společně s rodiči ve škole příjemné předvelikonoční odpoledně. Všem 
děkujeme za návštěvu!

Výlety do Prahy
Chtěli byste zažít výlet do historie, posedět v kavárně se známými 

herci a spisovateli nebo se setkat s legendami sportu či showbyznysu? 
Pokud ano, zajeďte se stejně jako my podívat do Muzea voskových fi-
gurín do Prahy. Nejen že jsme se vyfotili se slavnými osobnostmi, do-
plnili si své znalosti z historie, ve sportovním sále sehráli před velkou 
obrazovkou několik sportovních utkání v hokeji, fotbale a tenisu, ale 
navíc jsme se ještě pobavili při vytváření svých 3D portrétů. Z nich jsme 
pak pomocí paruky, make-upu a oblečení vykouzlili opravdu bizardní 
postavy. 

Náš výlet v Praze pokračoval návštěvou expozice „Lidé a peníze“ 
v České národní bance. Expozice je umístěna v bývalých prostorách 
trezoru v hlavní budově ČNB. Zážitkem pro nás byl vstup do banky 
přes bezpečnostní rám i obrovské trezorové dveře, kterými se vchází 
do expozice. Tady jsme se dozvěděli nejen o roli ČNB, ale poznali 
jsme i celou historii vývoje různých platidel, viděli jsme padělky peněz 
a seznámili se s ochrannými prvky na našich bankovkách. Také jsme 
si potěžkali zlatou cihlu. Na závěr návštěvy nás ještě čekala soutěž 

Zprávičky z bělčické školičky
Ovoce do škol

Naše škola se zapojila do evropského projektu „OVOCE DO ŠKOL“ 
s finanční podporou Evropského společenství. Žáci 1. – 5. ročníku mají 
nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to jedenkrát týdně. 
Cílem tohoto projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke 
změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak 
zlepšit zdravotní stav mladé populace. V rámci tohoto projektu proběhla 
u nás ve škole ochutnávka ovoce. Žáci 1. stupně nejprve poznávali druh 
ovoce a přiřazovali lístečky. Poté ho společně nakrájeli na kostičky a se 
zavázanýma očima určovali druh ovoce, které jim spolužák vložil do úst. 
Známé druhy ovoce žáci rozeznali snáze, hůře poznávali méně známé, 
jako jsou například mango, pitahaya, kumquat, kaki, mochyně, avokádo, 
granátové jablko. Zábavnou formou se tak děti dozvěděly spoustu infor-
mací o tom, proč je konzumace ovoce zdravá. Zároveň si i pochutnaly. 
Takto zpestřená hodina se dětem líbila. Navíc odcházely s plnými bříšky.

Plavání
Žáci 1. stupně ukončili ve středu 20. dubna plavecký výcvik 

v píseckém bazénu. Během deseti lekcí se pod vedením instruktorů zdo-
konalovali ve svých plaveckých dovednostech. Naučili se různé plavecké 
styly, ale užili si i spoustu zábavy. Poslední lekce byla pro naše „plaváč-
ky“ velkou výzvou. Předvedli svým instruktorům, jak jsou šikovní a kolik 
už uplavou metrů. Za své výkony pak dostali „Mokré vysvědčení“, které 
všechny potěšilo.

se bude konat 2. 7. 2016. Pozvání s přesnými údaji o konání akce, bude 
včas viset na stránkách města a na vývěskách. Opět přijede/ou zajímavý 
host/é? Snad se bude/ou všem líbit a pokud bude pěkné počasí, věřím, 
že se akce podaří.

Těm, kteří se už chystají na dovolenou, přeji krásné zážitky a nám 
všem přeji příjemné léto. Doufejme, že ne tak suché, jako v loňském 
roce.

Pavel Vejšický, starosta
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Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Hodně štěstí, neboť v něm je víra,

hodně zdraví, neboť v něm je síla,
hodně lásky, protože bez ní nelze žít.

V měsíci březnu a dubnu oslavily životní 
jubileum:

Marie Němcová, Bezdědovice, březen (80 let) 
Marie Čabradková, Paštiky, duben (70 let) 

Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 
hlavně pevné zdraví, pohodu a životní elán. 

Jiří Bláha, starosta

Bezdědovická sedma
V sobotu 16. 4. 2016 se hrál v Bezdědovickém obecním hostinci 

turnaj v křížové sedmě. Byl to již dvacátý druhý turnaj a zúčastnilo se 
ho 6 dvojic. Průběh turnaje byl zajímavý a celkem vyrovnaný. Po sehrání 
všech her byly dvě dvojice se stejným počtem vítězstv.. Byly to dvojice 
SPARTA a SLAVIE. Vítězství a to již šesté a nemá v historii těchto turnajů 
obdoby. Vítězství pro sebe získala dvojice SPARTA ve složení Stanislav 
Brda a Jiří Vydra, protože vyhrála vzájemnou hru. Druhé místo tedy 
obsadila dvojice SLAVIE ve složení Tomáš Kapr a Josef Suchánek. O třetím 

místě muselo rozhodnout porovnání vzájemných her hned tří dvojic. 
A tento malý souboj pro sebe rozhodla dvojice MÍLO ve složení Miloslav 
Šorm a Otakar Mikolášek st. Vítězná dvojice převzala od organizátorů 
poháry a ostatní dvojice za svá umístění věcné dary. Pro všechny bylo 
připraveno občerstvení. Turnaj se povedl. Těšíme se již na další turnaj.

Text: Alena Vestfálová
Foto: Dominika Vohryzková

A na jaké akce se můžete těšit ! 

•	 26. června POUŤ
Srdečně Vás zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese www.bezdedovice.cz

Rozloučení
Dne 21. dubna jsme se rozloučili 

s panem Jaroslavem Fousem, dlouho-
letým starostou obce Březí, který se 
zasloužil o rozvoj naší obce a o její osa-

mostatnění. Čest jeho památce. 

Z naší obce …
V sobotu 30. dubna se v naší obci, jako každý 

rok, stavěla májka. U této příležitosti se sešla celá řada místních občanů. 
Průběh akce je zaznamenán na několika následujících fotografiích.

Naši jubilanti
V květnu a v červnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši 
spoluobčané:

Vladimír Malý  72 let
Karel Malý  89 let
Jaroslava Fousová  72 let
Jaroslava Sloupová  76 let

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

Bezdědovice

Březí

MDŽ v Bezdědovicích
V sobotu 5. března se v Bezdědovicích v obecní hospodě s malým 

předstihem oslavoval Mezinárodní den žen. A program opravdu stál za 
to. Všechny ženy a dívky seděli u stolů a příslušníci sboru dobrovolných 
hasičů se starali, aby na stole byl vždy dostatek jídla a pití. Odpoledne 
dále zpříjemňovala hudební a taneční vystoupení žáku Základní umělec-
ké školy v Blatné a také tanečního klubu Klubíčko pod vedením paní Str-
nadové. Viděli jsme malé i velké tanečníky a slyšeli jsme mnoho sólistů 
i společných vystoupení. Na závěr tohoto příjemného odpoledne ještě 
každá žena dostala květinu. A co si více přát. 

Šárka Bláhová

o „balíky“ peněz.
Prahu jsme navštívili společně s 9. třídou p. uč. H. Kubíkové ze ZŠ 

TGM, které chceme poděkovat za organizační zajištění výletu.
5. dubna jsme opět zamířili do Prahy, a to na výstavu Titanic. Jakmile 

jsme vstoupili na palubu výstavy, dostali jsme palubní lístek. A tak jsme 
se ocitli v roce 1912 a připadali si jako skuteční pasažéři luxusní lodě 
Titanic. Prošli jsme několik sálů, kde se nacházely knihy, tiskopisy a do-
pisy lidí, kteří cestovali na lodi. V dalších místnostech jsme si prohléd-
li repliky nebo skutečné artefakty, které byly vyloveny z Atlantského 
oceánu. Měli jsme také možnost vstoupit do kabin pasažérů, do lodní 
restaurace a projít se po promenádě. Navíc jsme slyšeli i šplouchání 
vln. Během výstavy jsme mohli zhlédnout videa, seznámit se s osudy 
některých cestujících a dokonce se dotknout i ledovce, který způsobil 
tu obrovskou tragédii Titanicu. Výstava se všem velice líbila.

http://www.bezdedovice.cz
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Buzická škola 
se proměnila

Buzická škola se proměnila 
v krásného kavalíra jasných lící, 
kterému už nebude nikdy zima. 

Buzičtí zastupitelé v čele se starostou 
Václavem Maňhalem poctivě pracují ve 

prospěch rodné obce i jejích obyvatel. Mají 
za sebou nepřehlédnutelné výsledky. Nejnovějším 

výsledkem jejich úsilí je renovace bývalé školy, která dnes slouží jako 
obecní dům. Hlavním přáním volených zástupců občanů bylo dosáhnout 
úspor tepelné energie. To se díky dotaci z operačního programu životního 
prostředí podařilo. Finanční příspěvek na zateplení budovy, výměnu 
části oken a dveří a zateplení stropu činil 1.812.000,- korun. K tomu na 
bankovní účet obce Buzice připutovala dotace z fondu Evropské unie 
ve výši 1.193.500,- korun a ze státního rozpočtu ČR obnos 70.206,- Kč. 
Sama obec se podílela částkou 408 000 korun.

Akce byla realizována na podzim 2015 stavební firmou Chládek 
s. r. o. Strakonice. V rámci ní se ještě dostalo kladného vyřízení další 
žádosti starosty Václava Maňhala, tentokrát adresované Jihočeskému 
kraji v rámci programu obnovy venkova. Buzičtí tak získali navíc obnos 
150.000,- Kč na vybavení společenského sálu, kanceláří samosprávy 
a nové úřední desky. Obecní rozpočet pro tento účel vydal ještě 224.000 
korun. Nákladem 30.000 korun se uskutečnilo vybílení místností v areálu 
obecního domu.

„ Teď jsme učinili ještě jeden krok- požádali jsme o dotaci na výměnu 
střešní krytiny bývalé školy. Pevně věřím, že i tentokrát nám bude 
vyhověno,“ poznamenal na dané téma starosta Václav Maňhal.

Vladimír Šavrda 

Kanalizace, ČOV a vodovod
Obrovský projekt sice buzické finančně vyčerpal, ale vyplatilo se to 

ve všech směrech. Zejména v období sžírajících veder a následného 
velkého sucha roku 2015 buzičtí občané ocenili prozíravé rozhodnutí 
obecního zastupitelstva, které předtím odstartovalo jeden z finančně 
nejnáročnějších projektů v historii Buzic. Jednalo se o vybudování 
kanalizace, čističky odpadních vod a vodovodního řadu v celém katastru. 
To proběhlo v mezidobí let 2012 až 2014 a vyžádalo si investici ve výši 
20.000.000,- K4. „Osmdesát procent nákladů pokryla dotace, zbylých 
dvacet jsme uhradili my,“ prozradil starosta obce Václav Maňhal.

Vladimír Šavrda 

Růže pro jubilanty z Buzic
Měsíce březen a duben přinesly do Buzic tři významná jubilea. Kulaté 

narozeniny /70 let/ oslavila 21. března paní Mária Koubková a 1. dubna 
stejné výročí oslavila paní Anna Lojíková. Hezké 65. narozeniny měl 22. 
dubna pan Jiří Choura.

Obecní úřad Buzice v čele se starostou Václavem Maňhalem přeje 
touto cestou všem třem jubilantům rozpuk mnoha dalších květů 
šťastného a spokojeného života, zdraví a stále otevřenou láskyplnou 
náruč svých nejbližších.

Vladimír Šavrda

Oslava MDŽ v Buzicích 
Protože se v loňském roce na půdě společenského sálu buzické školy 

nemohlo uskutečnit tradiční „setkání důchodců“, jelikož zrovna probíhala 
generální rekonstrukce objektu, rozhodli se představitelé obce svým 
dříve narozeným spoluobčanům všechno vynahradit začátkem letošního 
roku. Pravidelnou oslavu MDŽ tedy spojili s touto další společenskou 
akcí. 

Starosta obce Václav Maňhal, který stojí spolu s místostarostkou 
Miluší Mašátovou a další veřejně činnou osobou Marií Židovou za 
udržováním všech krásných společenských tradic v Buzicích, poctivě 
obešel hned v úvodu svátečního posezení s živou hudbou pana Jančara 
všechny příslušnice „něžného pohlaví“ a každou obdaroval nádherným 
karafiátem coby symbolem úcty a lásky k ženské něžnosti, obětavosti 
a pracovitosti. 

Možná i nějakou tu slzičku dojetí vymáčklo z očí přítomných 
oslavenkyň velmi zdařilé vystoupení dětského kolektivu pod vedením 
Jitky Vohryzkové. Děvčata i chlapci nazkoušely recitaci básní a tady je 
potom svým maminkám, babičkám, tetám s citem přednesly. 

Protože generální rekonstrukce bývalé buzické školy byla již 
dokončena, slušelo se na tomto přátelském setkání místních i přespolních 
občanů pronést něco slov i na toto téma. Toho se na požádání starosty 
Václava Maňhala zhostil člověk nad jiné povolaný Mgr. Jiří Sekera, 
regionální historik a mimo jiné taky autor publikace o Buzicích. 

Slavnostní odpoledne v útrobách dnes už obecního domu se vydařilo 
skvěle.

Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Buzice
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Hornosín

Hajany

Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den v letošním 

roce připadl na sobotu. Jako 
každoročně připravili členové SDH 
Hornosín tradiční pálení čarodějnic, 

které započalo stavěním hranice ze 
dřeva. Po celý večer si všichni přítomní 

mohli jako vždy pochutnat na špekáčcích 
a sledovat při záři ohně rej čarodějnic, které se 

svými košťaty poletovaly kolem ohně.    

 
 

Hajanská pouť dne 31. 7. 2016 
Mše svatá 

Posezení v hajanské hospodě 
Hudba k tanci i poslechu 

 

dne 

Čarodějnice 
v Hajanech

Svátek čarodějnic při-
padl letos na sobotu, a tak 
se s přípravami mohlo začít 
v brzkých odpoledních hodi-
nách. Nejprve hasiči obstara-
li dřevo a postavili honosnou 
vatru, nad kterou naaranžo-
vali čarodějnici, kterou vyro-
bily hajanské děti pod vede-
ním paní Edity Zíkové, paní 
Hanky Lisové, paní Hanky 
Gregorové a slečny Kačky Ši-
můnkové. 

V 17 hodin proběhlo 
zdobení a následné vztyče-
ní májky. O dvě hodiny později vypuklo to pravé čarodějnické rejdění! 
Malé čarodějnice a malí čarodějové se shromáždili se svými lampiony 
a hlavní čarodějnice Zubejda ze Zbiroha oficiálně zahájila večerní pro-
gram. Nejprve jsme se prošli po vsi za doprovodu hudby p. Jančara. Jeli-
kož nám při průvodu vyhládlo, opekli jsme si poté výborné buřtíky, a pak 
velitel hasičů slavnostně podpálil vatru. Následovala volná zábava, která 
se protáhla do pozdních nočních hodin!

Miroslav Bláha a Zdeňka Jestřábová

Jarní úklid
V sobotu dne 22. dubna přesně v 9,00 hodin odstartovala v naší obci 

akce „H“. Sešli jsme se před obecním úřadem, pan starosta rozdal úkoly 
a pak už to frčelo. Uklízelo se veřejné prostranství, sekala se veřejná 
zeleň, sela se nová tráva, připravovala se plocha pro nově zřízené místo 
pro kontejnery na tříděný odpad. Na sklonku dne ještě hasiči vybrali, 
pokáceli a přivezli strom na postavení májky.

Tímto nám dovolte všem poděkovat za účast a nasazení na brigádě 
(jarní úklid). Díky zapojení Vás všech jsme zvládli perfektně uklidit naši 
krásnou obec!

Miroslav Bláha a Zdeňka Jestřábová

Znovuotevření Hajanské hospody
V pátek 29. dubna  se v 15 hodin znovu otevřela Hajanská hospoda, 

která prošla celkovou rekonstrukcí, především kuchyňského zařízení tak, 
aby se zde mohly připravovat teplé pokrmy. Většinu prací provedli obča-
né Hajan svépomocí, každý den po odpoledních zkrášlovali naše kulturní 
zařízení. Celé dění měl na starosti pan Václav Kuchta, díky němuž šla 
práce tak hladce, že se pracanti rozhodli zvelebit celou budovu i zvenku. 
Vzhled exteriéru navrhl náš spoluobčan Petr Štěpán a to tak, aby zapadl 
do koloritu jihočeského venkova, což se stoprocentně zdařilo. 

Touto cestou ještě jednou děkujeme těm, kteří se jakýmkoli způso-
bem na rekonstrukci podíleli, těm, kteří neváhali obětoval svůj volný čas 
tomu, aby naše obec byla zase o něco hezčí! Nové paní hospodské pře-
jeme mnoho spokojených hostů, kteří se budou do naší hospůdky rádi 
vracet.

 Miroslav Bláha a Zdeňka Jestřábová

MDŽ v Hajanech
Mezinárodní den žen je tradiční svá-

tek, kdy muži kytičkou či malým dár-
kem poděkují ženám za jejich celoroční 
starost, opečovávání a lásku. Nejinak 
tomu bylo i u nás v Hajanech. My, ženy 

jsme byly pozvány v sobotu 11. března 
do sálu obecního domu, kde bylo všech-

no perfektně připraveno. Sál byl slavnostně 
vyzdobený a na stolech bylo nachystáno bohaté ob-

čerstvení. Celý program zahájil starosta obce, pan Miroslav Bláha. Po-
děkoval hajanským ženám za jejich péči o své protějšky a za pomoc při 
zvelebování naší obce.

Zlatým hřebem celé akce bylo poznávání místních deseti krasavců, 
kteří byli maskováni tak důkladně, že jedinou indicií byly jejich svalnaté 
nohy. Nejúspěšnější ženy paní Marie Moulisová a Jiřina Fialová poznaly 
rekordních osm modelů! Druhou disciplínou byl hod míčkem a „čímsi“ 
na cíl. I zde se ženy činily a tuto disciplínu po lítém boji vyhrála paní 
Hanka Lisová.

Starosta hasičů a velitel hasičů obdarovali ženy květinou, pomeran-
čem a polibkem. Poté už se jen hrálo, tančilo, zpívalo a povídalo. Zkrátka 
taková pěkná poklidná oslava! 

Pánové, děkujeme!!
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Čistička 
odpadních vod

Zastupiteli obce vybraný dodava-
tel čističky firma SWIETELSKY stavební 
s.r.o. naveze na vyhrazený prostor pod 

obcí materiál na stavbu čističky. Samot-
nou stavbu zahájí v květnu 2016. 

Výlov Sázky
V sobotu 2. 4. se v Chlumu lovily ryby přes zimní období chované 

v hasičské nádrži. Ryby pánové převezli do chlumského rybníku, kde 
přežijí do podzimního výlovu. Sázka byla ošetřena proti nežádoucím 
nečistotám a v současnosti je napouštěna vodou, která do ní přitéká ze 
studny u Jeníčků.

Chlum

Založení mladých hasičů v Chlumu
V lednu 2016 padlo rozhodnutí, že SDH Chlum bude rozšířeno i o ko-

lektiv mladých hasičů. Prozatím byla vytvořena dvě družstva, a to druž-
stvo přípravky (pro děti do 6 let) a mladších žáků (pro děti od 7 do 11 
let). Do budoucna samozřejmě uvažujeme i o kategorii starších žáků 
(pro děti od 11 do 15 let), do které nám postupně naši malí hasiči „do-
rostou“. Kroužek prozatím navštěvuje 17 dětí.

Vedení kolektivu mladých hasičů se ujal Luboš Mašek a Michaela Vo-
hryzková. Na činnosti se však podílejí i někteří z rodičů a další členové 
SDH, za což jim patří velký dík. V neposlední řadě je třeba poděkovat 
i obci Chlum, která finančně podpořila založení mladých hasičů a při-
slíbila i spolupráci do budoucna. Bez této pomoci a podpory by se jen 
těžko podařilo zafinancovat veškeré nutné vybavení a další výdaje. 

Věřím, že dětem nadšení pro hasičský sport vydrží a budou nás 
úspěšně reprezentovat na soutěžích v rámci celého Strakonického okre-
su. Popřejme jim tedy hodně zdaru, úspěchů, zážitků a krásných umístě-
ní a to nejen do nadcházející sezony, ale i do dalších let. 

SDH Chlum

Hasičské auto
Obci byla přislíbena dotace na nový dopravní automobil s požárním 

přívěsem. Součástí automobilu bude radiostanice pro spojení s operač-
ním střediskem v případě výjezdu. Na financování auta se bude ze 3/6 
podílet stát (max. 450.000 Kč), 2/6 obci poskytne kraj (max. 300.000 Kč) 
a minimálně 1/6 doplatí obec ze svého rozpočtu. Nyní je na hasičích, aby 
si vybrali z možných nabídek nejvhodnější automobil. 

Na chlumské návsi jsme si 
vybudovali kurník

Svépomocí několika chlumských 
občanů vznikl v dřevěném domku, dří-
ve používaném pro chlumský Betlém, 
svět domácí havěti. Kohout, slepičky, 
kuřata i několik slepičích vajíček se 
nyní dívá na chlumskou náves. 

Stavění májky 
a čarodějnice

Naše nejnovější tradice. 
Poté, co si mladí postaví 
májku, vydají se děti s lam-
piónky za doprovodu čaro-
dějnice, kterou letos nazva-
ly Ježibaba Chlumská, na 
cestu obcí. Cesta dětí končí 
u čarodějné hromady roští 
pod obcí. Ježibaba Chlum-

ská, oběť čarodějné noci, potom shoří spolu s roštím. Děti i dospělí si 
na počest čarodějky na malých ohníčcích u velké vatry opečou špekáčky, 
popijí limonádu i pivo a čarodějná noc končí v pozdních hodinách. Jen 
mladí ještě zůstávají u májky, kterou si hlídají před případnými nájezdní-
ky ze sousedních obcí.

Pouť sv. Floriána v Hornosíně
Druhou květnovou sobotu se konal v naší obci tradiční průvod k máji. 

Průvod se sešikoval před společenskou budovou, do čela průvodu se 
zařadil velitel hasičů, za ním do dvojstupu hudební doprovod v podání 
Toulavé kapely, poté muži s chlapci nesoucí si pěnivý mok a ostatní 
obyvatelé. Celé uskupení se přemístilo na náves, kde proběhlo tradiční 
zalití máje s tancem. Někteří účastníci přijali pozvání na večerní 
pouťovou zábavu. V neděli se v celé obci slavila pouť sv. Floriána.

Informace z obecního úřadu
V dubnu byla provedena výsadba ovocných stromků při místní 

komunikaci v úseku „Za Mašků“ směrem na Újezdec. V obecních 
lesích bylo vysázeno kolem 3.500 sazenic stromků na nových pasekách 
vzniklých po těžbě dřeva napadeného kůrovcem. Starosta obce děkuje 
občanům za jejich pomoc při úklidu a čištění pasek, přípravě palivového 
dřeva a sázení stromků.

Obec získala na základě podané žádosti dotaci z grantového programu 
Jihočeského kraje na „Podporu výstavby a modernizace autobusových 
zastávek a jejich vybavení“ ve výši 30.667 Kč. V rámci tohoto projektu 
chce obec zvelebit veřejné prostranství na pozemku č.p. st. 45 a zajistit 
důstojné a pohodlné čekání občanům na autobus. Část pozemku 
(prostor před a pod autobusovou zastávkou) bude zpevněna zámkovou 
dlažbou, boční strana bude přizpůsobena k nájezdu invalidních vozíků, 
chodítek i kočárků. Ohraničení a zpevnění přilehlého prostoru bude 
zajištěno obrubníky. Autobusová zastávka (čekárna) bude ze dřeva se 
šindelovou střechou. Uvnitř budou lavice na sezení. Během měsíce 
května obec provede nový průzkum trhu na dodavatele autobusové 
zastávky. 

Další investiční akcí obce v letošním roce je propojení dvou ramen 
kanalizace v jednu výúsť. Na tento projekt se hledá projektant. Je 
potřeba připravit dokumentaci k podání žádosti o dotaci.

Do konce roku by měla proběhnout oprava místní komunikace u č.p. 
21. 

HČ
Omlouváme se autorovi fotek, panu J. Opatrnému, jemuž jsme 
neúmyslně upřeli autorství fotek zveřejněných v minulém čísle Sobáčku 
u obce Hornosín. Děkujeme za pochopení.

Radka Vokrojová
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Chobot

Kadov

Výzva VOD Kadov
Vážení spoluobčané zdejšího regionu,
v posledních měsících jsou Vám doručovány nabídky od různých firem 
či fyzických osob na odkup Vašich pozemků. Tímto příspěvkem chceme 
oslovit Vás, kteří zamýšlíte své pozemky prodat na základě těchto vý-
zev, o laskavé pečlivé uvážení, komu vlastně chcete své pozemky prodat. 
VOD Kadov se sídlem v Kadově u Blatné má také zájem o Vaše pozemky, 
které vlastníte na Kadovsku a v jeho blízkém okolí. Zároveň Vás tímto las-
kavě žádáme o pečlivé uvážení, komu své pozemky přenecháte. V tomto 
regionu již dlouhodobě působí řada firem podnikajících v zemědělství 
se zájmem o odkup Vašich pozemků. Tyto firmy zaměstnávají mnoho 
občanů zdejšího regionu a tím významnou měrou přispívají k jeho udr-
žitelnému rozvoji. V rámci svého hospodaření se snaží o zachování rázu 
a stability krajiny. Někteří lidé spojili se zemědělstvím i celý svůj produk-
tivní věk života, tak jak to činili naši předci. Většina těchto firem úzce 
spolupracuje s místními samosprávami našeho regionu, čímž napomáhá 
vytvářet funkční, stabilní a soběstačný venkov. Za dosavadní vstřícnost 
a dobrou spolupráci Vám jménem firmy VOD Kadov děkujeme. 

Karel Dobřemysl
předseda představenstva VOD Kadov

O čem víme, že se chystá?
•	 Sobota 4. 6. Dětský den ve Vrbně
•	 Sobota 11. 6.  Setkání důchodců v Kadově
•	 Sobota 2. 7.   Zahájení prázdnin ve Lnářském Málkově
•	 Neděle 10. 7. Divadýlko pro děti v hospodě „na statku“ v Poli
•	 Neděle 17. 7. Divadýlko pro děti v hospodě „na statku“ v Poli
•	 Sobota 23. 7. Varhanní koncert v kostele sv. Václava v Kadově
•	 Neděle 24. 7. Divadýlko pro děti v hospodě „na statku“ v Poli
•	 Neděle 30. 7. Divadýlko pro děti v hospodě „na statku“ v Poli
•	 V průběhu července se plánují rybářské závody 

ve Lnářském Málkově

Poděkování
Tímto bych chtěla poděkovat všem organizátorům „čarodějnických“ akcí 
v Poli, Kadově, Vrbně a Lnářském Málkově za jejich skvělou práci. Velice 
si toho vážím.     

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

Velikonoční pinčes
O velikonoční neděli 27. března 2016 proběhl tradiční „Velikonoční 
pinčes“ v tělocvičně bývalé školy v Kadově. Turnaj opětovně organizačně 
velice dobře zvládl pan Pavel Toman z Pole. Z 15 účastníků prvenství 
vybojoval pan Milan Prček z Blatné, druhé místo obsadil „Navry“ 
z Blatné, na třetím místě byl pan Michal Kolář z Velkého Boru a čtvrtý se 
umístil pan Láďa Hampejz z Příbrami.

vt
Foto: Marcela Neumanová 

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

Šťastný život stavíme na duševním 
klidu. (Cicero)

Nový územní plán Obce Kadov 
Zastupitelstvo Obce Kadov schválilo na svém 4. letošním zasedání, 
konaném ve čtvrtek 28. 4. 2016, zadání nového územního plánu obce. 
Děkujeme všem občanům, kteří se zajímají a svým zájmem a přístupem 
pomáhají s jeho tvorbou.

vt                                                   

Obec Chobot a její 
činnost
Začneme kulturou:

První sobotu v lednu se zaplnila „ha-
sičárna“ členy SDH a hosty na valné hro-

madě SDH. Další kulturní akcí byl 5. 3. 2016 
společný ples dobrovolných hasičů z Chobota, 

Uzenic a Uzeniček, konaný v kulturním domě Uzeničky, nálada a hudba 
byla výborná, končilo se v ranních hodinách. V neděli odpoledne ten-
tokrát hasiči z Uzenic připravili pro děti dětský karneval, který se urči-
tě všem dětem líbil. 12. 3. 2016 se v odpoledních hodinách sešly ženy 
z Chobota k oslavě MDŽ. Starosta obce popřál všem ženám pevné zdra-
ví, předal kytičku a pro všechny bylo připravené občerstvení. 30. 4. 2016 
se bude stavět májka a večer se budou pálit čarodějnice, opékat buřty 
a hlavně hlídat májka.

Investice obce
Obec Chobot podala žádost o dotaci z POV na výměnu 4 oken v „ha-

sičárně“, výměny eternitové krytiny za plechovou. Další žádost je na 
vnitřní zateplení garáže pro obecní automobil. Dále obec podala žádost 
na generální ředitelství HZSS na nový dopravní automobil pro hasiče.

Místní poplatky:
Pro rok 2016 budou vybírány poplatky v měsíci červnu:

• Místní poplatek za psa 60,- Kč /za dalšího 70,- Kč/
• Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 280,- Kč/ osoba

http://www.kadov.net
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MDŽ ve Vrbenském senior klubu
Vrbenský senior klub uspořádal jako každoročně v sobotu 5. 3. 2016 

v sále Vrbenské hospody společně s Kiliánovími MDŽ pro všechny míst-
ní ženy. U vchodu každá žena dostala květinu a zahájení zábavy začala 
parta místních dětí básničkami a říkankami pro své maminky a nejen pro 
ně. Velký dík všem, kteří se na akci podíleli.

Soutěž bramboráků ve Vrbně
12. března 2016 

se uskutečnila, už po 
několikáté, soutěž 
ve smažení brambo-
ráků vlastní výroby. 
Stálou porotou byl 
Josef Mašek a Václav 
Milota pod názvem 
MaMi, a aby nebyla 
porota jednostran-
ná, třetí člen byl vy-
brán z obecenstva. 

No a mohla začít soutěž, kterou vyhrála paní Jiřina Vašková, druhé místo 
získala Marcela Slancová a spol, třetí místo Lenka Pálková, bramborovou 
medaili vyhrál za dobrovolné hasiče Igor Pavel. Bramboráky všem moc 
chutnali, už se těšíme na další ročník.

Hasičský ples 
u Kiliánů

Sbor dobrovolných hasi-
čů uspořádal již 11. ročník 
hasičského plesu v místní 
hospůdce u Kiliánů. Hlav-
ním posláním je pobavení 
a poveselení všech občanů 
a hostů, jejich rodin, pří-
buzných a přátel z okolních 
obcí. K tanci a poslechu hrá-
la skupina HOGO FOGO. Při 
vstupu do sálu si každý 
mohl zakoupit tombolu, ka-
ždý lístek vyhrával a navíc 
ještě bylo losování o hlavní 
výhry. Všem organizátorům 
a hlavně sponzorům patří 
velký dík a těšíme se na 12. 
ročník.

Tematický zájezd č. 2
Vrbenská parta se opět vydala na tematický zájezd do pivovaru 

Gambrinus. V tomto pivovaře se každý naučil správně čepovat pivo do 
půllitru. Ten každý dostal se svým jménem, které bylo vyleptáno na 

ODYSSEA – rock – AGENCY *jih*
38801 POLE /u Blatné/ „Na statku“, Tel/fax 383 491 007
skocdopole@skocdopole.cz , http://www.skocdopole.cz

pořádá

DĚTSKÁ ODPOLEDNE a DOSPĚLÉ VEČERY
v Hospodě „na statku“ v POLI - u Blatné

ve stodole loutková i maňásková divadla a pak „na sále“ chvíli taneček 
pro děti každého věku -prázdninové neděle ……..+ pár jiných dní 
s programem pro ty věku vyššího 

3. 7. neděle 16.00  divadlo Tyjátr Horažďovice: 
  Jak se Kašpárek nechtěl učit

10. 7. neděle 16.00 teatr Pavla Šmída Hosín: Pohádky z budíku

17. 7. neděle 16.00 divadlo Kuba Plzeň: Mňam pohádky

24. 7. neděle 16.00 divadlo ToTeM Mračov: Divotvorný mlýnek    

31.7. neděle 16.00 divadlo Kapsa Anděl. Hora: O Budulínkovi  

7. 8. neděle 16.00 teatr Hosín: Vojta Vrtek:Velká cirkusová pohádka 
    /největší kejklíř mezi kejklíři/
14.8. už nebude divadlo, všichni se hrrrneme na pouť do Blatné 
a Horažďouc . a léto s pimprlaty pomalu končí, na viděnou děti v Poli 
o dalších prázdninách!

Vstupné na malá divadla: od 1,-Kč / kdo nemá, nedá a obráceně
Za příjemné chvíle děkujeme společně s Vámi: Blatenské tiskárně za 
letáčky, Pivovaru Strakonice za pivko pro tatínky a dědečky, Obecnímu 
úřadu v Kadově a Vršanské uhelné Most za „dokasičky“, České pojišťovně 
za dárečky pro nejmenší.

Čarodějnice v Poli
Lampionový průvod 

doprovodil Čarodějnici 
na hranici. Velká účast 
překvapila. Na pálení Ča-
rodějnic se sejde většina 
obce, a tak dobrá nálada 
byla na místě. Tímto chci 
poděkovat rodině Ča-
dovým za maso. Rodině 
Tomanů za dodržování 
pitného režimu a rodině 
Slavíčků za zapůjčení vy-
bavení. O ty nejmenší se 
postaral Fanda se stezkou 
odvahy. Po půlnoci se 
zpívalo a hrálo na kytaru 
u ohně.

Hasiči v Poli se opět nenudili. V neděli 3. 4. přelovovali kapry na vsi

I Přes menší účast dětí  se rachtání v Poli vydařilo 
a děti byly spokojené s nadílkou

mailto:skocdopole@skocdopole.cz
http://www.skocdopole.cz
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Kocelovice

Přehled počasí 
za březen a duben 2016 
na MS Kocelovice a v nejbližším okolí

Máme za sebou první dva jarní měsíce roku 2016. Podíváme se 
podrobněji na průběh počasí: Teplotně byly oba měsíce zcela normální. 

Průměrná teplota března byla 3.2°C, normál za období 1975-2015 je 
3.0°C. Nejvyšší teplota byla naměřena 31. 3. a to 19.2°C, nejnižší -4.3°C 2. 
března, při zemi pak tento den -7.0°C. Průměrná teplota dubna byla 7.4°C, 
normál je 7.5°C. Nejvyšší teplota v dubnu byla 23.5°C dne 5., nejnižší 
-4.0°C 29. a při zemi tento den -6.7°C. Za zmínku stojí mimořádně studené 
období v poslední dekádě, kdy týden trvající noční mrazy způsobily škody 

Stavění máje 
a pálení čarodějnic

Ani letos jsme v Kocelovicích nepři-
vítali jaro jinak než tradičním pálením 

čarodějnic a stavěním máje. Scénář 
zůstal téměř stejný jako minulý rok. Na 

dřevo, ze kterého byla postavena hranice, 
jsme vyrazili týden před samotným pálením. 

Tentokrát se nás na kácení soušek sešlo více než 
loni a tím pádem bylo za chvíli dřeva víc než dost. Dřevo jsme dovezli na 
zpevněnou plochu k hospodě a se samotným stavěním vatry jsme začali 
až 30. dubna od ranních hodin. Díky sobotě, na kterou letošní filipoja-
kubská noc připadla, se sešlo i dost lidí, kteří přišli pomoci jak s hranicí, 
tak hlavně potom se stavěním májky. Vatru, kterou odpoledne doplnila 
děvčaty vyrobená čarodějnice, jsme postavili během dopoledních hodin. 
Během tohoto času jsme naštípali i loučky na ohýnek, na kterém si pak 
všichni návštěvníci mohli opéct špekáček. Po polední pauze jsme vyra-
zili do lesa pro májku. Nutno říci, že u stavění máje došlo oproti loňsku 
k jedné změně. Letos už jsme nekopali pro strom díru, nýbrž byl vyroben 

vyklápěcí stojan, který jsme na začátku 
dubna zabetonovali na místo, kde byla po-
stavena májka již třetí rok po sobě. Se za-
budovaným stojanem odpadly zemní prá-
ce na vykopání jámy a tím bylo ušetřeno 
i dost času. Za pomoci traktoru byl vybraný 
strom bez větších obtíží dopraven na plá-
cek k místní hospůdce. Zde proběhly kos-
metické úpravy, děvčata vyrobila věnec, 
navázala pentle na špičku a májka mohla 
být vztyčena. V průběhu samotného stavě-
ní jsme ale zjistili, že jsme trochu přecenili 
své síly a že takto velký strom je na ruční 
stavění za pomoci žebříků už trochu moc. 
Nakonec jsme vše ale zvládli až do zajištění 
stojanu. Letos tedy naši obec zdobí téměř 
dvacetimetrová máj. Samozřejmě jsme ji 
opět museli hlídat až rána, aby nám někdo 

naše dílo nepokazil. Celý den panovalo krásné jarní počasí, takže vše vyšlo 
na jedničku. K tomu byla otevřena místní hospůdka, takže bylo postaráno 
i o krásně orosený zlatavý mok.

Během měsíce března bylo do sálu nad hospodou nainstalováno pět 
velkoformátových fotografií s tématikou přírody Kocelovic a okolí, které 
byly ještě v měsíci květnu doplněny o další tři, aby se vyplnila i zbývající 
prázdná místa. Zhodnotit jste je mohli prvně při Společenském večeru, 
který se konal 14. května při příležitosti setkání důchodců a oslavy dne 
matek. K tanci a poslechu zahrála Hudba pana Koubka. Pro každého ná-
vštěvníka bylo připraveno malé občerstvení v podobě chlebíčků a zákus-
ků.

Pozvánka na 20. narozeniny
Vzhledem k tomu, že další číslo SOBáčku vychází až na konci července, 

rád bych vás všechny, zvláště ty, kteří v sobě mají sportovního ducha, po-
zval na jubilejní 20. ročník fotbalového turnaje „O pohár starosty obce“, 
který se bude konat v sobotu 16. července. Přijďte fandit!

Martin Lukáš

Čarodějnice ve Vrbně
Od sobotního rána začala velká příprava na událost pálení čarodějnic. 

Pro děti byla připravena místnost s čarodějnicemi, kde si každý mohl 
vyrobit svůj lampion. O vše se postaraly v kostýmech čarodějnic Jana 
Trhlíková a Marcela Slancová. Dobrovolní hasiči připravovali stavění 
májky a vše ostatní, co k tomu patří. Opékaly se špekáčky, smažily 
se bramboráky, naložená vepřová játra a na grilu se dělala kýta. Při 
setmění se šlo na hrb, kde se zapálil oheň s čarodějnicí.

Foto a text Miloš Holý

POZVÁNKA NA IX. ROČNÍK OSLAVY 

DĚTSKÉHO DNE  VE VRBNĚ NA TÉMA 

V TRAKTORU, 
V KOMBAJNU,  

            VE ČTYŘKOLCE  
KDY, KDE: sobota 4.6.2016 na hřišti ve Vrbně 

 

 
 

 

PROGRAM: 

14.00 ZAHÁJENÍ - Mažoretky PREZIOSO 

Vystavená technika – traktory, čtyřkolky, kombajn 

SOUTĚŽE PRO DĚTI  

ZÁBAVA- jízda na koních, nafukovací hrad, dětské hřiště 

16.00 VYHODNOCENÍ, TOMBOLA 

Hudba a občerstvení 

Srdečně zvou pořadatelé: SDH Vrbno, Rodiče Vrbno, Senior Club Vrbno, VOD Kadov, Obec Kadov 

Těšíme se na Vás!   

skle. Někomu to šlo hůř, někomu lépe, 
ale nakonec všichni věděli, jak správně 
na to. Po skončení ochutnávky a čepo-
vání piva každý dostal od sládka pivova-
ru potvrzení o úspěšném absolvování 
správného čepování piva a způsobu 
jeho podávání. Zájezd se opět moc po-
vedl a tomu můžeme poděkovat hlavní-
mu organizátorovi Pavlu Karešovi. 

Z Vrbna foto a text: Miloš Holý
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Mateřská škola 
Lnáře
Školní rok ještě 
nekončí
„Jaro už je tu“, zpívaly děti a vítaly jed-

no z nejkrásnějších ročních období. V tomto 
období se příroda probouzí, všechno se zelená 

a začíná kvést. Mezi největší oslavy patří Velikonoce. Děti při nich zažily 
plno radosti – velikonočně tvořily z papíru, malovaly a zdobily vajíčka, 
seznamovaly se s velikonočními zvyky, naučily se koledy. Se svými rodiči 
při tvořivé dílně vyrobily děti velikonočního čmeláčka, kterého si pak 
pyšně odnášely domů.

V dubnu jsme zakončili Plavecký výcvik v Horažďovicích. Společně se 
žáky ZŠ Lnáře jsme tento bazén navštívili 7 krát. Děti byly šikovné a za 
svoji snahu a nebojácnost dostaly Mokré vysvědčení. Všem se plavání 
líbilo a vedle vzpomínek získaly děti spoustu dovedností a zážitků.

A nadešel měsíc květen, který patří mezi nejkrásnější měsíce celého 
roku. Vybízí k oslavě Dne matek, na kterou se všechny děti těšily a peč-
livě připravovaly. Při hrátkách s hlínou vyrobily pro své maminky malý 
dárek – květinu, kterou potěšily všechny maminky. Společně s p. učitel-
kami nacvičily krátké pásmo písní a básní, zatančily si se svojí maminkou 
a předaly přáníčko, které samy vyrobily. A pak na všechny čekala tvořivá 
dílna, kde si maminky se svými dětmi vyrobily košíček s květinami. Na 
úplný závěr si rodiče mohli prohlédnout portfolia svých dětí, ze kterých 
poznávali vývoj dítěte v oblasti výtvarné činnosti a grafomotoriky. Spo-
lečně jsme takto strávili příjemné odpoledne. Věříme, že všichni od-

Lnáře

Májka v Lažánkách
30. 4. 2016 se sejde velká většina  lidí, když se staví ručně májka,  kaž-

dý rok je větší o několik metrů. Děvčata májku krásně opentlí. Na hranici 
se naparovala čarodějnice, která je vytvořena místními dětmi. Opékají 
se buřty a je veselo. Májka se poráží, až o posvícení  je pak hlavní cena 
v tombole. Menší skupinka dětí prošla obcí s krásnými lampiony. 

Marie Kovářová

Jaro je tu
Jaro rok 2016 se začíná s výstav-

bou hřiště, dodnes si děti hrály jen 
na návsi. Rádi využívají i dvou tram-
polín, které se jim vždy na jaře po-
staví.

Jiří Třeštík a Pepa Kovářů uklízí 
uschlé stromy u kontejnerů. Je na ně 
spolehnutí. Jiří Třeštík a Pepa Kovář 
uklízejí uschlé stromy u kontejnerů, mají na starost úklid vesnice. Je na 
ně spolehnutí, proto jim patří poděkování.

Marie Kovářová 

Velikonoce v Lažánkách
Letos máme přestupný rok,  na velikonoční  koledu dorazila samá 

děvčata. Je dobře, že se tyto zvyky dodržují. O Velikonocích chodilo kří-
stat hodně dětí, ale byl přestupný rok, tak na velikonoční pondělí s kole-
dou přišla jen děvčata. Je to hezká tradice.

Marie Kovářová

Oslava MDŽ
12. 3. 2016 na oslavu MDŽ se sešlo 

málo žen, ale o to víc jsme si to užili. 
Starosta Josef Sedláček ženám popřál 
a předal  každé karafiát. Druhou krás-
nou kytičku na peříčku do vlasů rozdal 

Vašek Křivanec. Zpívalo  se, na kytary 
nám zahráli Vladimír Dráb a Zdeněk Čapek, 

patří jim velké poděkování. Byl to hezký večer.  
Marie Kovářová

Lažánky

ovocnářům a zahrádkářům. Srážkově byly oba měsíce podnormální. 
V březnu spadlo 24.3 mm srážek (normál je 37.9 mm), v dubnu 27.3 mm 
srážek (normál je 35.4 mm). Nejvyšší denní srážky byly v březnu 4.2 mm 
dne 15., v dubnu 6.2 mm dne 23. Prvního března ráno ještě leželo 13 cm 
sněhu, ten však rychle roztál, v dubnu pak v poslední dekádě se objevoval 
sníh, jeho výška však nepřesáhla 2cm. 

Pro zajímavost uvádím celkové množství napadaného sněhu za období 
říjen 2015 až březen 2016 (kdyby netál) – 54 cm. V dubnu jsme začali měřit 
opět výpar vody z volné hladiny. Ten byl 49.3 mm a tak se srážkový deficit 
začal opět zvyšovat. I sluneční svit byl v obou měsících podnormální a to 
dosti výrazně. V březnu slunce svítilo 82.7 hodin (normál je 128.1 hod), 
v dubnu pak 157.6 hodin (normál je 179.7 hod). V dubnu jsme pozorovali 
dvě bouřky, zvláště druhá bouřka byla poměrně silná, škody naštěstí 
žádné nebyly. Maximální rychlost větru dosahovala v obou měsících 
k 22m/sek, ani tady se žádné škody nevyskytly.

Vladimír Kovář, 1. 4. 2016 
meteorologická stanice Kocelovice
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cházeli s pěkným zážitkem a ve svých 
srdcích si odnášeli pocit radosti a lásky.

Školní rok ještě nekončí a děti se 
už těší na měsíc červen, který bude 
plný výletů a akcí. Co nás tedy čeká? 
Oslavíme svátek dětí zábavným 
dopolednem plným her a soutěží 
s opékáním buřtů. Každé dítě dostane 
balíček se sladkostmi, omalovánkami 
a puzzlemi. 7. 6. máme naplánovaný 
výlet do Sedlické obory, kde si děti 
prohlédnou muzeum a vyslechnou 
program o životě zvířat, která v oboře 
žijí. Určitě to bude pro děti velmi za-
jímavé a odnesou si spoustu nových 
poznatků.  Tak jako v minulých letech, 
i letos navštívíme 17.6. společně se 
žáky ZŠ Lnáře Dětské zábavné centrum 

v Nepomuku. Dětem se zde líbí, vydovádějí se na kolotočích, průlezkách, 
houpačkách a trampolínách. Hlavně aby nám přálo počasí, pak budou 
děti spokojené a užijí si to. Na 13. 6. máme naplánováno spaní předškol-
ních dětí v mateřské škole. Tentokrát nás celým odpolednem a večerem 
bude provázet postavička Krtka.

Vedle těchto akcí chceme ještě navštívit zámek a zahradu ve Lná-
řích, Hasičský záchranný sbor v Blatné, uspořádat sportovní olympiádu, 
zahrát si hru Šipkovaná a uskutečnit vycházky po okolí Lnář. A nesmí-
me také zapomenout na slavnostní rozloučení s předškoláky dne 30. 6., 
které se uskuteční na zámku Lnáře za účasti paní starostky Stanislavy 
Maškové a rodičů odcházejících dětí.

Čeká nás spousta zážitků, na které se už teď všichni těšíme a s Vámi 
se o ně podělíme zase příště. Přejeme Vám krásné jaro plné sluníčka 
a dobré nálady.

Za MŠ Lnáře: Alena Mašková

Galerie  Tvrz Lnáře 
srdečně zve na výstavu obrazů a hraček  

LENKY PÁLKOVÉ 

 

„Tady je krásně“ 

 
28. 5. – 29. 7. 2016 

Otevírací doba: 
Květen, září:      pondělí –pátek   12 – 16 

Červen – srpen:      denně       9.30 - 11.30    12 – 16.30 
 

Vernisáž proběhne v sobotu 28. 5. v 15.00 hod. 

dřevěný a na spadnutí. Rozhodli se tak. Rolníci dají potahy k odvážení 
materiálu a domkáři budou bourat a nakládat. Dali si na to pivo to 
znamenalo aby si každý moudře vipil ten litr piva v č 35. 

Stará Lnářská cihelna se nalezala tam kde dnes bydlí hajný „Nesvinský 
u silnice ku Smolívci. Kůlna velká která je tam dodnes sloužila za roboty 
jako cihlářská kůlna. Pro hlínu prý jezdili k Barochouc a sice pozemek 
obecní mezi loukou od č 35 a od č 10 a mezi č 37 je prý hliniště a bylo na 
tom místě vyvyšený místo aspoň o dva metry. Za roboty si to velkostatek 
mohl dovolit. Hlína se tam odvažela jistě dlouho vždyť cihel se mnoho 
nepotřebovalo. Tak když r 1865 se stavěla škola v Předmiři tak na tuto 
školu si pálili cihli na dražkách v mezi u Metelských polí a udělaný cihli 
sušili pod malou kůlnou. Do dnes se tam říká u cihelny. Případ ukazuje že 
v mnohých případech si lidé pálili pro svoji potřebu.

Cihelna Helma. Pálil v mezi a bydlel ve Lnářích za cihli dostal od 
Skuhravých dolejších kousek pole za č 36.

Cihelna Červenka č 3. V roce 1910 dělal Červenka Josef č 3 cihli u pole 
svého a měl jednu kůlnu na ukládání suchých cihel a odtamtud je vozil 
do pece kterou měl udělanou v mezi (byla to jenom jáma). Cihli mu dělal 
příslušník obce Předmířské Jos Janota a bydlel v Předmiři v obecním 
domě. Cihli Červenka upotřebil na stavbu stáje, chlívců a kůlny.

Cihelna Forman. Viděl že by tam mohla býti cihelna koupil Forman 
pozemek od Červenky a od Josefa Honze. Oba rolníci tam měli pole 
a louky.

Cihelna v chalupech. Vypravuje mistr kovářský (který řemeslo už 
nedělá) Jan Kačena, že nějaký cihlářský dělník pálil a dělal cihli v místech 
kde je dnes rybníček v chalupech, pro rolníka č 8 a pro rolníka č 9. Pec 
byla mezi rybníčkem a polem od č 7. Jan Hejl chalupník č 13 v chalupech 
cihli, který se jenom sušili na slunci a do rozdelaný hlíny se dávali plevy 
a řezanka. Říkalo se jim „vepřovice“. Používali se na štíty kde to nebylo 
proti dešti.“

připravila Marie Vrátná

Trocha historie nikoho nezabije
dnes o „pazderně a cihelnách“ 
(citace ze zahorčické kroniky)

„U křížku na „Skuhrovským postavila obec Zahorčice pazdernu na 
pozemku který patřil k č 2 a za tento pozemek dali pozemek pole na 
stoce č. parc. 958/1, výměra 5a 91 m a louku č. parc. 958/2 výměra 4a 
50 m a majitel č 2 si tento pozemek dal zaknihovat a r 1885 obě parceli 
prodal Vojtěchu Bubeníčkovi. Obec si pozemek pod pazdernu zaknihovat 
nedala tak zůstal při č 2. Pazderna na „Skuhrovským se musela zrušit 
nebo to bylo blízsko stodol od č 2 a 3. Postavila se u rybníčku k Barochouc 
kdež se říká dodnes u pazderny. Stavala v místech když prodloužíme čáru 
s hráze přes cestu k Barochouc a tam kde jezdí rolník Machovec č 11 na 
pole. Pazderna byla asi 6 m do čtverce byla zděná pokrytá šindelem a ve 
vnitř kamna kdež se sušil len při mědlení. Postupem času se přestal len 
pěstovati a budova chátrala. Potřeboval-li někdo nějaký šindel šel večer 
a utrhnul si. Obecní výbor a valná hromada se rozhodli že pazdernu 
rozboří a ze získaného materiálu že se postaví chudobinec č 20 neb byl 
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Život obce se 
naplno rozproudil 
14. února v časných 
odpoledních hodinách 
dětským maškarním 
bálem v obecním 
domě. Zaplněný sál 
se hemžil zhruba 20 
princeznami, princát-
ky, loupežníky, upíry, 
divoženkami, motýly 
a jinými povedenými 
maskami. K tanci 
a poslechu vyhrával 
DJ Dodo Doležal. Po 
skončení maškarního 
hned hop hop rodičo-

vé, uklízet a připravit sál na večerní hasičský bál. Byla připravena bo-
hatá tombola s hlavní cenou prasetem divokým, věnovaným místním 
mysliveckým spolkem. K tanci a poslechu hrála kapela Talisman (tedy 
respektive její tříčlenná část). Výborné občerstvení, pití „něurekom“, 
plný sál, takže myslím povedená akce.

Teď mám napsáno, 15. února, plavání Čestlice, tak to se mi nějak 
nezdá, hned po bálu??!! Jelikož odjelo 31 osob a zpět se vrátilo 31 osob, 
mám pocit, že buď nesouhlasí datum a nebo se na bále čepovalo nealko 
pivo a dětské šampaňské. 

12. března proběhla 
opět na sále obecní-
ho domu oslava MDŽ. 
Účast pánů zakázána, 
účast žen hojná. Pro 
oslavenkyně byly 
připraveny dárkové 
balíčky a květiny. 
Ženám zatancoval 
taneční kroužek ZUŠ 
pod vedením paní 
Loukotové. Pásmo 
básniček recitovaly 
děti z Mačkova, které 
si s nimi připravila 
paní Věra Pangrácová. 
K tanci a poslechu za-
hrál pan Klíma. 

Další den 13. března odjíždí cca 50 krasobruslařů na umělý led do 
Strakonic. Tentokrát nemám zprávu o úrazu, takže asi nebyl Leoš. 

A je tu další sportovní akce, z iniciativy Radka Müllera se uskutečnil 
1. ročník jarního mačkovského běhu „Od kapličky ke kapličce“. Výbor-
ně označená a vymyšlená trasa, vedla od kapličky na návsi směrem na 
Čekanice k lomu (na začátek závodu, dost hustýýý!), u lomu při odbočo-
vání směrem na Jindřichovice bylo pole čítající 41 startujících už řádně 
roztrháno. Trasa pokračovala okolo Podolského rybníka, k rybníku pana 
Fiňka, poté napravo po louce k nově vybudované retenční nádrži: „Blá-
hova závist“ - lesem, po louce k dalšímu rybníku Dražky, a pak už jen po-
sledních 500 m zpět ke kapličce. Celková délka 4000 m krásným okolím 
naší vesnice, jak již bylo napsáno, na start se postavilo 41 borců ve čty-
řech kategoriích (děti, junioři, ženy, muži). Běželo se o medaile, diplomy 
a věcné ceny. Pro nejrychlejšího účastníka byl připraven putovní pohár 

Mačkov

Vážení čtenáři 
tohoto periodika,

Na mačkovské navsi rozkvetly a zase 
odkvetly sakury, což značí nenávrat-
ný nástup jara, a také další vydání So-

báčku. Jelikož jsem zanedbal a podcenil 
minulou uzávěrku, budu Vás v tomto čísle 

nudit událostmi v obci, vlastně od začátku 
roku 2016. Tak Vám při čtení držím palce a pokuste 

se dočíst až do konce.
Začátek roku 2016 proběhl pro některé z nás sportovně. Ve dnech 

8. až 10. ledna se konal již 49. ročník Jizerské 50. Ona to tedy nebyla 
padesátka, ale kvůli nedostatku sněhu „šestnáctka“. Ani to neodradilo 
některé pomatené rodáky z naší obce k účasti. Jelikož mám připravenou 
obsáhlejší reportáž z této akce, kterou si schovávám na okurkovou se-
zonu, tak jen stručněji. Závodu se zúčastnil Josef Zach ml. (zvaný Závod-
níček). Ten svůj čip odevzdal již na startu, což se nakonec ukázalo jako 
jedno z nejlepších řešení. Dále já, Jindra Bláha, odevzdal jsem čip po 
absolvování jednoho a půl okruhu s vyraženým dechem a ztrátou veške-
rých iluzí o svých budoucích sportovních výkonech. Radek Müller (zvaný 
Sade) dokončil ... ano, dokončil kategorii M49 na 784. a celkově na 2418. 
místě. K tomuto mohu říci pouze toto: „Sade, kdyby ses nezakecával na 
občerstvovacích stanicích, mohl bys být alespoň o místo lepší! Tak příště 
méně mluv a rychleji píchej …. (hůlkami).“ A teď náš největší úspěch, 
tedy naše Anička (Bláhová) doběhla s úsměvem na tváři v kategorii Z18 
na krásném 3. místě a v celkovém pořadí obsadila 2615. místo. Starto-
valo cca 5000 běžko chodců. Shrnuto - na tak malou obec celkem dobrý, 
ne? Již teď spřádáme plány na účast na jubilejním 50. ročníku, už snad 
celé Jizerské 50. Já tedy jako šéf-trenér, manager a vedoucí výpravy. 
Doufám, že se k nám ještě někdo z obce přidá, alespoň jako divák.

Galerie  Tvrz Lnáře 
srdečně zve na výstavu hraček,                         

které nám dělaly radost v minulém století, 
mnohé se skrývaly zastrčené v koutech půd 

 

„Hračky kam se podíváš“ 
 

 

spojenou s  výstavou textilních a didaktických 
hraček z dílny Anny Haidingerové 

 

„Tam a zpátky do pohádky“ 
 

28. 5. – 12. 9. 2016 
Otevírací doba: 

Květen, září:      pondělí –pátek   12 – 16 

Červen – srpen:      denně       9.30 - 11.30    12 - 16.30 
 

Vernisáž proběhne v sobotu 28. 5. v 15.00 hod. 
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Mečichov

Mečichovští občané 
si připomněli 
výstavbu 
a vysvěcení své 

kapličky
V roce 1741 píše p. farář Zábořský Václav 

Barák následující, jak on praví, případnost: „Občané obce Mečíchovské 
vystavili sobě uprostřed obce čili vsi kapli k jejiž vystavění pravili, že 
povolení od blahé paměti Velebného pána Zikmunda Vemra horlivého 
22 let v Záboří oučinkujícího faráře a spolu vystavitele předního 
a zadního kostela v Záboří a spolu vystavitele nynější farní budovy 
v Záboří obdrželi.“ 

Takto v roce 1865 zapsal pan učitel Václav Hrdlička do mečichovské 
kroniky zmínku o výstavbě naší kapličky, zasvěcené p. Marii a sv. 
Vojtěchu. Od té doby se v ní vystřídala spousta farářů, kteří kázali 
mnoha generacím našich předků, přečkala spoustu krásných let, ale 
i chmurných časů. Jizvy pohnuté historie však úspěšně skrývá, zejména 
díky vzorné péči našich prapradědečků a praprababiček, kteří se o ni 
po všechna ta léta vzorně starali a udržovali ji. Tuto svatou povinnost 
jsme s pokorou převzali i my, a tak zatím posledního omlazení se dočkala 
před čtyřmi lety, kdy byla opravena a natřena fasáda, natřeny okapy, 
okna a dveře. Rok na to jsme ještě nechali nasvítit její průčelí, aby tato 
dominanta mečichovské návsi vynikla i v noci. Její zvon nám každý den 
ohlašuje příchod poledne a klekání, a to již dlouhých dvě stě sedmdesát 
pět let. Toto jubileum nenechala místní rodačka, Bohunka Kořánová, 
bez povšimnutí a vystrojila kapličce velkolepou a důstojnou oslavu, 
jakou si tento svatostánek bezesporu zaslouží. Oslava se konala v sobotu 
23. dubna. Toto datum nebylo vybráno náhodně, jelikož na tento den 
připadá svátek svatého Vojtěcha, který je jedním z patronů naší kaple. 
Program započal ve čtyři hodiny odpoledne bohoslužbou, kterou vedl 
blatenský farář P. Marcin Piasecki. 

Ani chladné a deštivé počasí neodradilo místní i přespolní věřící od 
účasti na této mši a zcela tak zaplnili nejen samotnou kapli, ale i prostor 
před ní. Po zhruba hodinovém kázání se všichni přítomní přesunuli 

na hledání a podetnutí májky, tohoto se z uctivé vzdálenosti zúčastnily 
i mačkovské děti, které si potom za odměnu opekly buřty v lomu. Májka 
byla převezena na náves, kde byla oloupána a ozdobena. Vlastní stavění 
májky započalo okolo 17. hodiny a za kratičkou dobu bezpečně stála. To 
už se z „prasopeče“ linula vůně opékajícího se masa. Májka byla úspěšně 
uhlídána a spokojení občané za ranního kuropění odcházeli k domovu. 

Zdali jste se dostali až sem, tak Vás ještě informuji, že v obci probíhají 
pozemkové úpravy, zatím pouze zaměření vnitřní části ovce a vyměření 
hranice katastru. Ukončení těchto se předpokládá během roku 2018.

A chlapi, do pivovaru nepojedeme, ale pojedeme do elektrárny na 
Orlíku, tak gumovky a pivo s sebou! Zdar a sílu!  

Váš Jindra Bláha

paní starostky, který 
samozřejmě sama 
předávala. Nejstarší 
účastník pan Miloslav 
Mráz, ročník narození 
1949 (klobouk dolů), 
doběhl na celkově 16. 
místě, jen 5 minut za 
vítězem. Sportovní 
výstřel obstaral, kdo 
jiný než já, že? A jak to 
tedy dopadlo: Začne-
me od nejmladších. 
Děti: 1. místo Jaroslav 
Zahradník junior - čas 

18:15:00; 2. místo - Kryštov Barát;  3. místo - Lubomír Janek. U této ka-
tegorie bych se rád zastavil, výkonem, časem a výsledem pro mne osob-
ně největší překvapení. Jarda je sice ročník 2004, ale celkovým čase se 
zařadil na 9. místo!! Pouze 3,5 minuty za celkovým vítězem! Jarda je 
členem skiklubu Strakonic. Přeju mu tímto do jeho sportovní kariéry 
mnoho úspěchů, držím palce. Junioři: 1. místo - Petr Louda - 17:45:00, 
celkově 7. místo; 2. místo - Marek Frízek; 3. místo - Lukáš Pavel. Ženy: 
1. místo - Anna Bláhová (naše Anička) - 21:35:00, celkově 23. místo; 2. 
místo - Simona Pavlová, 3. místo - Jana Janků. Muži: 1. místo - Ondřej 
Hulač - 14:37:00. Zvítězil stylem start – cíl. Samozřejmě nejrychlejší čas 
a rekord tratě. 2. místo - Miroslav Fürbach - 15:37:00; 3. místo Radek 

Matas - 16:12:00. Ale to jsou jen výsledky, 
vyhrál každý, kdo se zúčastnil, i ten, kdo 
organizoval a jinak pomáhal. Předání cen 
proběhlo před obecním domem. Zatěžká-
vací zkoušku absolvovala také naše znovu 
otevřená hospůdka, kde noví nájemci pan 
a paní Černých zabezpečili občerstvení vy-
sílených účastníků. Tímto bych Vás chtěl 
také do té naší hospůdky pozvat, abyste 
se při toulkách v okolí Mačkova měli kde 
zastavit a pobýt. Otevřeno: středa až ne-
děle. Také bych tímto chtěl poděkovat bý-
valému nájemci panu Zachovi, a popřát mu 
hlavně zdraví a příjemné posezení na druhé 
straně výčepního pultu. 

23. dubna proběhla v místním sále 
obecního domu výroční, veřejná schůze zastupitelstva s občany. Po 
úvodním slově paní starostky byl představen pan Viskup, zástupce 
firmy Wotan Forest a.s., která má v pronájmu obecní lesy. Pan Viskup 
převzal funkcui správce lesů obce Mačkov, po odchozím panu Klímovi. 
Informoval o stávající a loňské těžbě, nastínil problémy se suchem a tím 
pádem oslabením smrkových porostů a jejich větší náchylnosti k napa-
dání škůdci. S občany prodiskutoval likvidaci kůrovcové hmoty a zbytků 
po těžbě. Prezentoval ceník samovýroby palivového dřeva pro občany 
Mačkova. Paní starostka informovala o novém nájemci Velkého Mačkov-
ského rybníka, jímž se stal pan František Barcal, bytem Sedlice (na jed-
nání byl omluven). Představila nového údržbáře zeleně, kterým se stal 
pan Vojta Rusín, který převzal práci po paní Magdě Bláhové, které tímto 
děkujeme za svědomitě provedenou práci. Máme také nového zvoní-
ka, pana Zdeňka Pangráce a novou kronikářku paní Evu Křišťanovou. 
Paní starostka Míková zrekapitulovala rok práce nového zastupitelstva 
a nastínila představy na nadcházející léta. V následné diskusi se řeši-
ly vesměs malicherné provozní věci spojené s chodem obce. Okolo 19. 
hodiny byl za dobré nálady servírován srnčí guláš. Paní starostka měla 
schůzi pečlivě připravenou a vše šlo ráz na ráz. 

28. dubna oslavila naše občanka paní Krajzlová Jitka 80 let života. 
Blahopřejeme.

A to už nastává 30. duben, čas pálení ohňů, tajemné noci, jednoduše: 
čarodějnice. Přípravy započali v předstihu a to zakoupení párty stanu 
a samozřejmě rozdělením úkolů. Příkaz starostky zněl jasně, zúčastní se 
všechny složky národní fronty (tedy pardon), všechny spolky a to tak-
to: myslivci - pečení kýty, motoklub a hasiči - tekuté občerstvení. A jak 
se řeklo, také to tak bylo. V dopoledních hodinách se vydala výprava 
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Myštický ponor
V sobotu 26. března se patnáct 

odvážných a přibližně šedesát přihlí-
žejících sešlo na hrázi rybníka Labuť 
přivítat jaro koupelí či ponorem v „ne“-
příjemně ledové vodě. Tato akce se 

stala již tradiční jarní událostí a všichni 
zúčastnění se jistě těší na další ročník. Re-

kord v počtu účastníků sice nebyl překonán, 
ale o to více si většina užila výborných pochutin 

z prasátek podávaných v místním hostinci. Tak příští rok opět a neotu-
žilcům zdar!

Ukliďme Česko
V sobotu 16. dubna se uskutečnila akce sběru odpadků zejména 

kolem silnic, pořádaná Mysliveckým sdružením Labuť Myštice a také za 
účasti členů dobrovolných hasičů Myštice, a to v rámci projektu ukliďme 
Česko. Více jak dvacet dobrovolníků nejen z řad obou sdružení, ale 
i z řad širší veřejnosti, vyrazilo na jednotlivé úseky, ze kterých vysbírali 
odpadky. Byla zlikvidována také jedna letitá černá skládka u Střížovic. 
Sebráno bylo celkem více jak 7 q odpadu. Celá akce byla zakončená 
opékáním buřtů před hospodou v Myšticích. Všem zúčastněným velký 
dík. Organizačně vše zajišťoval Tomš „Tomino“ Češka. 

Pozvánka na procházku 
obecními lesy

V sobotu 18. června se uskuteční procházka po obecních lesích. 
Zajištěn je jednak odborný výklad o lese z pohledu ekonomiky 
a z pohledu potřeb přírody a ekologie. Sraz zájemců o tuto akci bude 
v 9:00 na návsi v Kožlí. Vycházka je plánována na cca 4 hodiny.

Předmíř

Pomník Řiště
Návrhem připomenout v 1. světové 

válce padlé spoluobčany postavením 
nového pomníku v Řištích se nyní za-
bývají zastupitelé obce. Podnět však 
přišel pouze od jedné manželské dvoji-

ce, a tak je nutné vyjádření i od ostatních 
občanů. Pokud se k návrhu připojí většina, 

je možné uvažovat o realizaci. Cesta to, ale ani 
potom, nebude jednoduchá. Bude nutné dohodnout se na umístění, po-
době i zajištění finančních prostředků. Proto žádáme občany Řišť, aby 
svůj názor sdělili co nejdříve zastupitelce obce paní Krejčí.

Zlatá svatba 
V polovině března se na vedení obce obrátila paní Hana Lukášová 

s žádostí o uspořádání obřadu zlaté svatby pro své rodiče Marii a Jana 
Kratochvílovi ze Zámlyní. Padesát společně prožitých let je jistě nádherný 
důvod k oslavě, a už proto jsme nemohli říci ne, i když zkušenosti 

Myštice

do sálu místní hospůdky, kde bylo pro všechny připraveno malé 
pohoštění a velké překvapení v podobě pečlivě zpracované a rozsáhlé 
fotodokumentace ke každému jednotlivému stavení v obci od původních 
obyvatel až po ty současné, včetně popisek většiny fotografií. Rovněž 
bylo možno shlédnout momentky zachycující výstavbu požární nádrže, 
budovy prodejny a pošty nebo rekonstrukci pohostinství. Organizátoři 
nezapomněli ani na časový průřez aktivit místních hasičů, kteří jsou s naší 
vískou spjati již 126 let. Nechyběly ani fotografie zachycující společenský 
život v obci, především masopustní oslavy, ale i máje nebo oslavy MDŽ 
a další. Při prohlížení těchto materiálů se leckomu vrátily vzpomínky 
a bezesporu ukápla i nějaká ta slzička. Několikaměsíční usilovná, někdy 
až detektivní práce, sklidila u návštěvníků obrovský úspěch, který 
nepřepokládal ani ten největší optimista ve svých nejdivočejších snech. 
To ale zdaleka nebylo z oslav vše. Program pokračoval vystoupením 
místních dětí, které společně zazpívaly několik písniček a k tomu 
i zatančily. 

Poté nám zahrály krásnou a humornou divadelní scénku „Něhurka 
a sedm trapaslíků“. Během krátké pauzy, kterou návštěvníci využili 
k pobavení se s přáteli nebo k prohlédnutí vystavených fotografií, se 
divadelní jeviště proměnilo v biograf a společně jsme shlédli archivní 
dokumenty České televize z let 1972 a 2000 o konání masopustu 
a Bakusa v Mečichově. Dále bylo promítnuto video z letošního 
pohřbívání Bakusa, aby přítomní měli možnost porovnat, kam se tato 
tradice v naší obci za těch čtyřiačtyřicet let posunula. Posledním bodem 
už takto bohatého programu bylo vystoupení Bohunky Kořánové, 
Lukáše Kadlece a Františka Vonáška, kteří nám zahráli a zazpívali několik 
sérií krásným lidových písní. Kolem půlnoci vše skončilo a návštěvníci se 
rozešli do svých domovů plni nádherných zážitků a vzpomínek. 

Obrovské poděkování proto patří všem, kteří se na přípravách 
a průběhu této akce podíleli a zcela nezištně jí obětovali spoustu 
svého volného času. Z těch všech, malých i velkých, ale přesto musíme 
vyzdvihnout jediné jméno, a to již několikrát zmíněnou Bohunku 
Kořánovou, která celou tuto akci vymyslela, naplánovala, sháněla 
materiály, zorganizovala, moderovala a rovněž zde i účinkovala. 
Zároveň vytvořila obrazovou kroniku obyvatel Mečichova nevyčíslitelné 
hodnoty, kterou si budou jednou listovat naše vnoučata a možná si na 
nás i vzpomenou.

Josef Sýkora
starosta obce Mečichov



33Svazek obcí Blatenska - květen 2016

Radomyšl

Městys požádal 
o dotaci na 
přístavbu MŠ

V pátek 22. 4. podal městys žádost 
o dotaci na projekt „Přístavba MŠ Rado-

myšl“ v rámci výzvy č. 15 programu IROP 
– Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.

Jedná se o přístavbu a nástavbu stávající ma-
teřské školy v Radomyšli za účelem navýšení kapacity budovy ze stávající 
kapacity 60 na 105 dětí. Se dvěma třídami pro předškoláky, které byly 
zřízeny v budově základní školy tak bude celková kapacita MŠ 140 dětí. 

Zastupitelé se pro 
tento krok rozhodli 
jednoznačně vzhle-
dem k tomu, že přes 
zmíněné dosavadní 
navýšení kapacity vy-
budováním dvou no-
vých tříd v budově ZŠ 

se nedaří v posledních letech umístit všechny děti z Radomyšle a okolí 
t.zn. zejména Oseka, Velké Turné a Chrášťovic a navíc již byla zahájena, 
nebo je ve fázích přípravy výstavba cca 50 nových rodinných domů v Ra-
domyšli a jejích místních částech a dalších cca 30 v Oseku. Hlavním pří-
nosem přístavby bude jednak zajištění míst v MŠ pro všechny děti z Ra-
domyšle a spádových obcí, ale také finanční stránka, když v současné 
době dostávají obce v rámci RUD na žáka 8.000,- Kč a výhledově by tato 
částka měla být kolem 10.000,-Kč. Ze stavebního hlediska bude význam-
nou změnou oproti současnosti také bezbariérové užívání stavby. Za 
tímto účelem bude vybudována bezbariérová rampa z chodníku místní 
komunikace na severní hranici pozemku (v místě dnešního schodiště) 
do zastřešeného předdveří, kde bude vstup do vstupní haly.  

Celkové předpokládané náklady na přestavbu, které zahrnují staveb-
ní práce, vybavení, herní prvky na zahradě, projektovou dokumentaci, 
studii proveditelnosti, TDI, BOZP, AD, ZD, publicitu jsou 27.844.410,-Kč. 
Náklady městyse po odečtení dotace by měly být 2.910.450,-Kč. 

Luboš Peterka, starosta  

Vítání občánků 23. 4. 2016
V sobotu 23. dubna 2016 se opět po půl roce konalo na Úřadu 

městyse Radomyšl vítání občánků. Slavnostního uvítání do života 
se zúčastnilo 16 novorozených dětí, 10 kluků a 6 holčiček. Všechny 
přítomné přivítal předseda sociálního a kulturního výboru městyse 
pan Pavel Kříž. O kulturní vystoupení se postaraly děti z mateřské školy 
Radomyšl pod vedením pana učitele Lubomíra Mráze. 

Následoval projev starosty městyse pana Ing. Luboše Peterky, 
ve kterém popřál rodičům hodně zdraví a úspěchů při výchově dětí 
a malým občánkům, aby vyrůstali do síly, do krásy a k radosti nás všech. 
Novopečení rodiče se podepsali do pamětní knihy městyse. Zároveň 

MŠ současný stav

MŠ pohled západní po přestavbě

Vítání - vystoupení dětí z MŠJan Charvát a Elena Malá s rodiči

s podobnou akcí jsme neměli žádné. Přesto se našemu týmu - starosta 
obce P. Karlík, místostarostka J. Solarová a zastupitelka J. Karlíková 
- podařilo 16. dubna slavnost připravit k plné spokojenosti oslavenců 
i jejich rodinných příslušníků. K podtržení slavnostní atmosféry přispěly 
samozřejmě prostory lnářského zámku, hlavně jeho Velkého sálu, 
i podmanivý hudební doprovod v podání paní Uriánkové. Manželům 
Kratochvílovým přejeme i touto cestou hlavně pevné zdraví a ještě 
mnoho společně prožitých let.

Na základě této zkušenosti chceme upozornit naše spoluobčany, že 
jsme schopni zajistit slavnostní výročí svatby pro všechny, kteří budou 
mít zájem. Kvůli zajištění obřadní síně však potřebujeme termín znát 
s dostatečným předstihem.

Stavění májky
Tak jako každý rok se členové a členky SDH Předmíř zhostili stavění 

májky a nově i vatry. Vše se uskutečnilo pod taktovkou místostarosty 
obce pana Václava Houdka. 
Tato akce se připravuje již 
od ranních hodin a končí 
většinou nad ránem dalšího 
dne. Obnáší poražení stromu 
v lese, oloupání kůry stromu, 
upletení věnce, ozdobení 
stromu fábory a poté samot-
né postavení májky, které se 
letos obešlo bez závad hlav-
ně díky letitým zkušenostem 
hlavních aktérů. Následné 
hlídání májky zpestřily Jana 
Vrátná a Tereza Fořtová 

rejem čarodějů a čarodějnic, které připravily ve spolupráci s obcí pro 
místní i přespolní děti. Součástí byly soutěže s odměnami, zapálení 
vatry zaklínadlem, které se naučily děti během pochodu obcí k vatře 

a opékáním buřtů na terase hospody. Tento rej, navzdory tomu, že byl 
připraven narychlo, byl zdařilý, a proto děvčatům patří velký dík za orga-
nizaci. Děti odcházely unavené a spokojené.

Další akce pro děti bude dětský den, který se uskuteční dne 4. června 
2016 před obchodem v Předmíři. Tímto srdečně zveme děti i rodiče.

V těchto dnech oslavili 
nebo 
oslaví výročí tito naši 
spoluobčané:
Vaňačová Růžena (88), Sloupová Marta (86), 
Beneš Ladislav (75), Štroblová Lidmila (73), Moulis Karel (70), Choura 
Václav (65), Benešová Marie (75), Nepodalová Jana (71), Matoušková 
Ludmila (60).

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

Pavel Karlík, starosta obce
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s přáním předal pan starosta rodičům pamětní knížku k narození 
dítěte, pamětní list a finanční dárek od městyse. Maminky potěšily 
květiny a děti dostaly na památku ještě plyšovou ovečku. Na závěr se 
rodiče s dětmi vyfotografovali. Vítání občánků si užili všichni přítomní 
a odcházeli domů plní dojmů a vzpomínek na tento jedinečný den 
v životě svých dětí.

Olga Majerová matrikářka

Činnost Sokola Radomyšl
Po dvou letech odmlky se mužstvo „A” hokejového oddílu zúčastnilo 

krajského přeboru. Ve spolupráci s IHC Písek jsme vytvořili farmu pro 
mužstvo IHC hrající II. ligu. Maše mužstvo se po solidních výkonech 
kvalifikovalo do play-off. V prvním kole jsme narazili na „derby” soupeře 
z Milevska, bohužel jsme po dvou zápasech vypadli hned v prvním kole. 

Mužstvo „B” po skvělé práci tradičního manažera Jana Karvana 
nastoupilo k dalšímu ročníku okresní soutěže opět s kádrem, který 
měl atakovat příčky nejvyšší. Od prvního kola se náš tým usadil na 
první příčce a nenechával nikoho na pochybách, kdo by měl být podle 
papírových předpokladů pánem soutěžního ročníku. Ke konci soutěže se 
dostavili nějaké nevyrovnané výkony, ale bodový náskok byl dostačující 
a náš tým to dotáhl do zdárného konce a obsadil konečnou první příčku. 

Mužstvo „C” hrálo opět Šumavský pohár na Zimním stadionu v Sušici.
Sokol Radomyšl má též dva týmy ženského volejbalu. V současné 

době se rozjíždí Krajský přebor a naše hráčky své domácí zápasy hrají na 
stadionu v Radomyšli. 

Václav Častoral, starosta Sokola

Cokoliv zlepší náladu, je třeba 
podporovat

To mají na paměti naše čiperné bábinky. Od posledního SOBáčka 
toho stihly mnoho. Tradičně setkání v hospůdce, MDŽ v Leskovicích, 
nácvik tanečního vystoupení, pravidelné cvičení s Blážou, posezení pod 
pergolou u Klasů, opékání buřtů u Sojků a v neposlední řadě výlet do 
Malenic. Je toho hodně, že? Tak alespoň něco rozepíšeme víc. MDŽ bylo 
pohodové odpoledne v družném povídání žen sousedních vesnic. Zpes-
třením bylo taneční vystoupení cvičenek od Bláži, čtení citátů sběratelky 
Blanky P. a samozřejmostí perfektní obsluha Milušky a Jindry. 

Pečení buřtů na dvorku u Mileny mělo velkou účast a samozřejmě 
i úspěch. Probralo se při něm vše potřebné, vytvořily se plány na léto 
a naplánovaly se výlety. Pěkně v zákampí sluníčko hřálo, buřty voněly, 
a tak nám nic nechy-
bělo, ani se nechtělo 
domů.

Malenice jsou vel-
mi podobné Radomy-
šli, aktivní společenský 
život, malebné pro-
středí, fara aj. Jeli jsme 
se podívat na výstavy, 
které tam právě mají 

nainstalovány. Vzpomínka na Jiřinu Jiráskovou a Zdenka Podskalského 
- knihy, obrazy, křeslo a drobnosti z jejich soukromí. Potěší i vzpomínka 
na radomyšlského rodáka Josefa Hodouše, učitele a malíře. K vidění jsou 
fotografie a jeho obrazy. 

Návštěva začala cestou vlakem, pokračovala povídáním o historii ma-
lenické fary s panem Komrskou, výstavy, kávička s paní Pechouškovou 
a povídání o spoustě zajímavostí z Malenic. Nevynechali jsme návště-
vu hřbitova a domečku paní Jiráskové. No a byl čas jít pozvolna na vlak 
a cestou domů probrat zážitky a pozorovat probouzející se krajinu do 
plného květu.

Výlet byl nenáročný, pěkný a všech 9 účastnic si jej užilo. A ty co 
nemohly, pojedou jindy.

za bábinky BM ve spolupráci s pí Klasovou

Náš kostelíček u „Jána“
Někteří lidé rádi chodí na procházky, je to nejen zdravé, ale i poučné. 

Všem těm, kteří naší krajinu v okolí Radomyšle důvěrně znají, chci poví-
dat svůj /možná jen obyčejný/ zážitek. Občas se procházíme jen tak bez 
cíle, touláme se, přemýšlíme o svých starostech, o svém životě. Vůbec si 
neuvědomíme, že tím ztrácíme náplň a smysl svých kroků v přírodě a to 
je odpočinek, uvolnění a energii. Já jsem také celá dřívější léta chodila, 
rozhlížela se a vlastně toho moc neviděla. Je pravdou, že zájmy mla-
dých lidí nespočívají ve vnímání přírody očima duše, nikdo jim to nemá 
za zlé, neboť oni před sebou mají dlouhou cestu, která jim jistě ote-
vře dveře k poznání krásy, kterou nelze ničím nahradit. Právě proto se 
chci s Vámi podělit o jeden obyčejný zážitek. Často chodím v Radomyšli 
na hřbitov takzvanou „spodní cestou“, je sice nerovná, po dešti plná 
bláta, ale neruší tady auta, nechá se zde rozjímat, pohlížejíc daleko do 
kraje plného polí, lesů, remízků i vyplašených srn. V duchu si představuji 
dávno zoranou cestu do Rovné, vesnice, které zanikly, i naše předky 
trpělivě pracující na svých pozemcích. Následně vidím sama sebe 
a své kamarády z mládí na stráních plných lesních jahod, na stromech 
s červenajícími třešněmi, z kterých dnes zbyly jen dřevěná torza. Jednou 
zase takto jdu, pozoruji klidnou přírodu a nevnímám čas, tu jakoby mě 
někdo přinutil zastavit krok. Přede mnou, pomalu vystupuje na obzor 
kostel Sv. Jana Křtitele, samozřejmě to není žádné překvapení, jsem si 
vědoma, že je nablízku. Snad nikdy jindy jsem nepocítila tento okamžik 
tak silně a hmotně. Nádherný hřejivý slavnostní pocit z tohoto obrazu 
jsem vnímala tak silně, jako bych dostala nádherný dar. Znovu opakova-
ně při dalších cestách se tento obraz vracel a sama nevím, v jaké roční 

Návštěva Malenic

MDŽ taneční vystoupení Kostel sv. Jana Křtitele
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Srpen: 
•	 Výroční slavnost a rozvinutí praporu Obce Baráčníků Pištín
•	 STAROČESKÁ KONOPICKÁ v RADOMYŠLI

Září:  
•	 Výroční slavnost Obce baráčníků Prachatice
•	 Průběžně se bude ještě program činnosti doplňovat dle požadavku 

a zájmu.
•	 uskutečněných akcích budeme čtenáře následně informovat.

TJ Radomyšl 
Dne 16. 4. 2016 uspořádali členové TJ Radomyšl již tradiční akci, 

kterou je slavnostní zahájení sportovní sezony – „Odemykání staďáku“. 
Zahájení akce proběhlo u Hospody na Křenovce, pak následoval 
průvod obcí s jednotlivými zastaveními, která byla tematicky věnována 
předcházejícím ročníkům. Početná veřejnost tak měla možnost 
znovu vidět Dařbujána, Bohumila Stejskala, Tornádo Lou se sličnými 
tanečnicemi a mnoho dalších známých postav. Pro nejmenší účastníky 
pořadatelé v areálu připravili pouťové atrakce a skákací hrad. Pak již 
následoval turnaj trojic, kde v konkurenci 11 týmů zvítězili R. Havránek, 
M. Levý a Matěj Hendrych. Více než třetina hráčů byla z řad mládeže, 
což dělá pořadatelům radost. Je to příslibem, že s budoucností 
nohejbalu v Radomyšli to vypadá dobře. Závěrečné posezení u táboráku 
se pak neslo v přátelské náladě a svou účastí nás podpořili i nohejbalisté 
prvoligových Horažďovic a extraligových Karlových Varů, což svědčí 
o tom, že věhlas této akce se nese až za hranice okresu, ba i kraje.

Vydařené odmykání je tou nejlepší pozvánkou na další akce, které 
se chystáme v blízké době uspořádat. V neděli 29. května proběhne 
v areálu pod hlavičkou KNS Plzeň žákovský turnaj trojic a v sobotu 25. 
června tradiční pouťový turnaj Memoriál Karla Vachulky. Na obě akce 
Vás všechny srdečně zveme, přijďte nás podpořit a strávit příjemné 
chvíle při sportovních kláních. Zajištěné občerstvení pro všechny je pro 
nás samozřejmostí. Těšíme se na Vás.

Milan Koubovský, předseda TJ

Divadelní spolek Radomyšl
Letošní hitem je „Rybovka“

Po loňské divadelní sezóně, kdy jsme úspěšně opakovali Prodanou 
nevěstu Bedřicha Smetany v okolních městech (Strakonice, Blatná, 
Písek, Tábor) a Radomyšli, jsme se pustili hned do dvou letošních akcí. 

První představení bude ve spolupráci s Obcí Baráčníků Radomyšl 
„Staročeská Konopická“. Dne 20. 8. 2016 bude Městys Radomyšl plné 
lidové hudební a divadelní činnosti – kroje, zpěvy… V centru Radomyšle 
se uskuteční děj přímo zasazený do malebných zákoutí městečka 
s doprovodem živé kapely Nauše Pepíka. Hudebního nastudování se ujal 
(jak jinak) náš divadelní režisér Richard Semiginovský. Pod jeho vedením 
oba spolky nacvičují zpěvy. Srdečně zveme všechny z širokého okolí do 
Radomyšle na toto představení. 

Druhou akcí bude premiéra scénického (divadelního) provedení 
celosvětově známé „České mše vánoční“ od Jakuba Jana Ryby. Tuto 
mši, kterou znáte z kostelů, přeneseme na divadelní scénu. Vzhledem 
k podmínkám panujícím v zimním období, budeme hru připravovat 
v teple Sokolovny v Radomyšli. Naši věrní fanoušci se na ni mohou těšit 
po svátcích vánočních v období od 26. – 30. prosince 2016. Bližší termíny 
dáme včas vědět. Richard Semiginovský tuto mši již mnohokráte uváděl 

době byl nejpůsobivější. Na jaře, kdy obrysy kostela vystupují k modré 
obloze, a vše je podmaněno zpěvem ptáků, kteří si zde v křovinách za-
čínají stavět hnízda. V létě, kdy stékají po čele kapky potu, všude voní 
právě posečená tráva a zlátne obilí, slunce v tu dobu svítí přímo na kos-
tel a ten působí dojmem, že v ohnivé záři sestupuje z nebes. Na pod-
zim, když se choulíte do šály, vítr fouká a schovává kostel do deště listí 
z okolních lip. I v zimě je tento pohled nádherný, stříbrné hvězdy namrz-
lé jinovatky obalují větve i větvičky a v tiché přírodě začarují kostel do 
posvátného a důstojného obrazu. 

A co jsem tímto článkem vlastně chtěla říct, radujte se z obyčejných 
věcí, z krásy kolem sebe, ze stromů, lesů, keřů, květin, hájů, cestiček – to 
je to největší bohatství, ale málokdo to ví!

A jak je to s tím naším kostelem? Možná že je začarovaný nebo není. 
Jedno vím jistě, má ohromně silnou energii v život. Nevěříte?

Napsala Jůzková Zdeňka
panímaminka OB Radomyšl

Moji milovaní čápi?
Kde jsou, dnes je 26. 4. 2016, bohužel čápa jsem letos v Radomyšli 

neviděla. Loni po odletu čápů jim bylo upraveno hnízdo, které bylo moc 
těžké. Na komín posléze byl uložen základ pro hnízdo nové, stačilo jen 

ze strany nájemců obydlí dokončit. 
Podle očitých svědků skutečně přilétli 
a zase zmizeli. Snad se jim nové oby-
dlí nelíbilo nebo byli líní je dostavit. 
Kam se ale uchýlili, kde založili novou 
rodinu, takové si dávám dnes otázky. 
Je to smutné, vždyť čápi, jak jsem se 
loni dozvěděla, do Radomyšle začali 
poprvé létat v roce, ve kterém jsem 
se narodila. To je pěkná řádka let. 
Vždy to byla součást naší obce, něco, 
co sem právem patří. A říká se, že 
čápi nosí nejen děti ale i štěstí. Budu 
doufat, že v období až SOBík vyjde, 
o nich budu vědět více, mně osobně 

by moc mrzelo, kdybychom přišli v Radomyšli o přízeň tohoto nádher-
ného ptáka, jakým čáp určitě je.

Jůzková Zdeňka

Obec baráčníků Radomyšl
Co nás čeká v roce 2016:
Neboť tento příspěvek píši koncem dubna, máme před sebou 
naplánované tyto důležité akce:
Květen: 
•	 Tančení České a Moravské besedy na rybářských slavnostech ve 

Vodňanech
•	 Výroční slavnost VI župy- Soběslav
•	 Výroční slavnost Obce baráčníků Písek-tančení České besedy
•	 Pietní akt k výročí konce 2. světové války-Radomyšl

Červen: 
•	 Výroční župní slavnost –Příbram
•	 Vystoupení na pouti v Radomyšli

Staročeská konopická
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v kostelích po celém kraji se svým sborem Sv. Martina. Nyní připravuje 
hudbu, kterou jsme opět vylepšili novou technikou. Poprvé se chystáme, 
že hlavní postavy budou mít alternace. To bude poprvé od divadelní 
obrody v Radomyšli. To, že jsme všechna minulá plánovaná představení 
odehráli bez možnosti náhradníka v hlavních rolí, považuji za velký 
zázrak.  Divák bude mít možnost shlédnout představení v různém 
obsazení. 

Všichni členové Vás srdečně zvou po štědrém dnu na jedinečné 
zpracování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby - v režii Richarda 
Semiginovského. 

Lubomír Mráz

Mezinárodní soutěž 
Matematický klokan, 
vznikla v roce 1980 v Austrálii, od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy, 
kde má koordinační centrum v Paříži Pořadatelem Klokana v ČR je 
Jednota českých matematiků a fyziků. Na základních školách jsou čtyři 
kategorie, viz níže, na středních školách kategorie dvě. 
Matematický klokan 2016:

Cvrček:
1/ Andrea Koptová, 2.tř.,  65 bodů
2/ Adéla Machová, 2.tř., Tadeáš Kloud, 3 tř.,  51 bodů
3/ Nikol Bláhová, 2.tř.  44 bodů
Klokánek:
1/ Martin Zubal, 4.tř.,  115 bodů
2/ Adéla Kloudová, 5.tř.,  81 bodů
3/ Duc Than Nguyen, 4.tř.,  79 bodů
Benjamín:
1/ Zdeňka Kabourková, 7.tř.,  97 bodů
2/ Jaroslav Salát, 7.tř., 78 bodů
3/ Zdeněk Zubal, 7.tř.,  73 bodů
Kadet:
1/ Alena Tomášková, 8.tř.,  86 bodů
2/ Vojtěch Hrabal, 9.tř.,  63 bodů
3/ Nela Kvardová, 8.tř., 62 bodů

Jiří Pešl, ředitel ZŠ Radomyšl 

Matematická olympiáda
V úterý dne 5. dubna se ve Strakonicích konalo okresní kolo mate-

matické olympiády pro žáky šestých až osmých ročníků. Naši školu re-
prezentovali Matěj Hendrych ze šesté třídy, Jaroslav Salát a Zdeňka Ka-
bourková ze sedmé třídy, z osmé pak Dominik Brož a Alena Tomášková. 
Mezi nejlepší matematiky patřili Jaroslav Salát, který skončil s počtem 
13 bodů na vynikajícím třetím místě, Zdeňka Kabourková v téže kate-
gorii byla na 10.-11. místě s počtem devíti bodů. Nutno podotknout, 
že v této kategorii bylo 42 dětí. Dále výborně uspěl Dominik Brož, který 
měl plný počet, tj. 18 bodů a spolu ještě s osmi žáky z jiných škol se dělil 
o 1. – 9. místo. Alena Tomášková se s počtem 13 –ti bodů stala úspěšnou 
řešitelkou.

Jiří Pešl, ZŠ Radomyšl

Lyžeřský kurz
Železná Ruda – hotel Belveder

Týdenního lyžařského kurzu žáků ZŠ Radomyšl ve dnech 28. 2. - 5. 3. 
2016 se zúčastnilo 16 žáků ze 7., 8. a 4. třídy. Počasí letošní na sníh skou-
pé zimy bylo k účastníkům velmi milosrdné, když celý týden v Železné 
Rudě sněžilo z nebe i ze sněhových děl, v závěru pobytu slunce osvítilo 
sjezdovky i dominantu místního panorama, nejvyšší horu Šumavy Velký 
Javor (1456 mnm). Mladí začínající i pokročilí lyžaři a lyžařky z naší ško-
ly projevili velké nadšení i talent pro zimní sportování a záhy zkušeně 
a neúnavně zdolávali 622 m dlouhou sjezdovku Nad Nádražím. Všichni 
úspěšně absolvovali závod v lyžařském slalomu. Na předních pozicích se 
umístili Adam Vachulka, Zdeňka Kabourková, Dominik Brož, Jakub Kříž, 
Jolana Mrázová.

V programu kurzu ne-
chyběly večery naplněné 
zpíváním a hrou na kyta-
ru (děkujeme kytaristům 
Járovi Salátovi a Martinu 
Vojtovi i všem zpěvákům 
a zpěvačkám), společ-
nými hrami, i pobytem 
v hotelovém perličkovém 
bazénu. Zajímavou pre-
zentaci o lavinovém ne-

bezpečí a práci horské služby představil jeden z členů této organizace. 
Příjemným zpestřením programu kurzu byla pětikilometrová pěší 

turistika z hotelu Belveder přes Železnou Rudu, mezinárodní vlakové 
nádraží v Alžbětíně do Bavorské Železné Rudy (Bayerische Einzenstein) 
a zájezd do bazénu v německém Zwieselu. 

Slávu si naše lyžařská skupina získala i při cestování vlakem, kdy ho-
dinové čekání na plzeňském nádraží ozdobila svým krásným zpěvem 
a hrou na „veřejný“ klavír v nádražní hale Štěpánka Hřebíčková. 

Děkuji všem účastníkům za vytvoření milé a nadšené atmosféry po 
celou dobu pobytu na horách, vedení základní školy za všestrannou 
podporu, panu Kadečkovi za spolehlivou dopravu zavazadel, hotelu Bel-
veder a sjezdovce Nad Nádražím za kvalitní služby, instruktorce Marké-
tě Kastnerové za příjemnou spolupráci, RODIČŮM za důvěru a finanční 
zajištění.

Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

Střípky ze školy…
Využili jsme možnost návštěvy mobilního planetária, které do naší 

školy pozvala mateřská školka. Mladší žáky v programu Astronomie 
pro děti provázel Všeználek Zvídálka na cestě raketou k jednotlivým 
planetám Sluneční soustavy. Žáci získali informace o Slunci, planetách 
a vesmíru. Například proč Pluto není planeta, o přístrojích, které zazna-
menávají další soustavy a galaxie ve vesmíru. Pro starší žáky byl připra-
ven program „Zpátky na Měsíc. Navždy.“ Při interaktivním výkladu se 
žáci dozvěděli, že za miliardy let naši galaxii pohltí vedlejší galaxie, dále 

o cestě na Mars a jiné zajímavosti. Kopule v tělocvičně uchvátila malé 
i velké a byl to příjemný zážitek pro všechny.

Ve čtvrtek 21. dubna se chlapci z naší školy účastnili okresního kola 
turnaje v minikopané. Velká bojovnost chlapců, bohužel, nestačila na 
celkové umístění na předních místech. I přesto předvedli pěkné výkony 
a patří jim dík za reprezentaci školy.

Dívky 8. a 9. třídy si v pondělí 25. dubna vyslechly přednášku MUDr. 
Ibrahima Razaka, který je seznámil s otázkou očkování děložního čípku, Zleva Dominik Brož, Matěj Hendrych, Jaroslav Salát, Zdeňka Kabourková
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Zprávy z DPS Radomyšl
Úmyslně začínám poezií:
Lokálku v Radomyšli slyšíš houkat,
v rybníku Vražda se zrcadlí, 
z návrší se svatý Jan Křtitel kouká 
a hlas zvonů v údolí slyšíš znít.

Obrátila jsem list na krásném kalendáři na květen a je tam nádherný 
kostel sv. Jana Křtitele, který je dominantou městyse Radomyšl. Tento 
poutní kostel je zdaleka viditelný.
	11. března pořádal v Leskovicích přednášku známý cestovatel 

a spisovatel pan František Šesták z Blatné.
	16. března jsme obdrželi od sestřiček z Domácí péče ČČK krásné 

Velikonoční přání. Nemocným a nechodícím obyvatelům provádí 
náběry krve. Jménem všech děkuji za záslužnou a náročnou práci. 
Vrchní sestře Marušce Kadochové jsem oznámila, že jsem jim 
nechala zahrát v Českobudějovickém rozhlase.

	13. dubna hráli též pantátovi z obce Baráčníků panu Josefu Jůzkovi 
k 68. narozeninám.

	Pane Jůzku, ráda bych to s vámi vyměnila! Já budu mít 30. května 
stejnou číslovku, ale obrácenou (86 roků). Doufám, že se dožiji.

	16. dubna pořádali členové TJ „Odemykání staďáku“. Před hospodou 
Na Křenovce se sešlo velké množství diváků snad 200. Po přivítání, 
které přednesl místostarosta Ing. Milan Koubovský se celý dav vydal 
za krásného počasí přes Sídliště na staďák. Trochu jsem jím záviděla 
se slzami v očích.

	Od 22. dubna se tyčí na zahradě DPS asi 12 metrů vysoká májka, 
kterou ani déšť nezničil. Ozdobili ji obyvatelé DPS. Krásný smrk 
přivezl vedoucí čety pan Jan Rončka s panem Bečvářem. Ostatní 
posekali zahradu. Na skalce krásně kvetou květiny. Poděkování 
náleží všem zúčastněným.

	23. dubna oslavila bývalá panímáma Baráčníků paní Anna Marková 
79. narozeniny. Zahrát jí nechal pan Šikl z Vodňan za obec Baráčníků, 
ale i já jsem se také připojila.

	30. dubna proběhly dvě akce. Slet čarodějnic a stavění májky. 
Pořadatelé byli SDH a ČSŽ.

	1. května byl Svátek práce a Den zamilovaných
	6. května se uskutečnil Pietní akt s pokládáním věnců u příležitosti 

71. výročí konce II. světové války.
	8. května je Den vítězství a Den matek.
	15. května 1918 se narodil v Radomyšli Jan Matějka, pilot RAF, který 

nalétal 2601 hodin. Na domě č.p.81 vedle radnice je jeho pamětní 
deska.

	28. května – Den dětí pořádá Svaz žen.
Na přání nejmenovaných obyvatel mám poděkovat zástupkyni 

pečovatelky za její ochotu, jedná se o Petronellu Křivancovou. Dosavadní 
pečovatelce paní Aničce Pichlíkové, která je v pracovní neschopnosti, 
přeji jménem všech obyvatel brzké uzdravení.

Závěrem musím konstatovat, že se k nám nevrátila čapí rodina. 
Několikrát přilétl čáp, ale hnízdo prý je špatné, takže by už asi mladé 

pohlavními chorobami atd. V závěru byl prostor i na diskuzi, kde se dívky 
mohly ptát na záležitosti, které je zajímaly.

Monika Babková, ZŠ Radomyšl

Děti skládaly zkoušky u Boubelíny
Jako každý rok i letos děti 

z mateřinky skládaly zkoušky z létání, 
vědomostí a šikovnosti u Boubelíny 
na dvorku. Komisařka létání vše 
pozorovala a pak jim řekla, jestli 
uspěly. Nejdříve musely dokázat, 
že se nebojí tmy a prolézt dlouhým 
krabicovým tunelem. Potom musely 
přejít po kladině, naházet ponožky 
smajlíkovi do pusy a složit letecké 
zkoušky s přeskokem i podletem 
(občas byla boule). Nejtěžší bylo 
poznat ptáky našich zahrad a určit, 
který z nich je Straka. Potom musely 
vylézt na starý ořech a podívat se kolik 
penízků ta zlodějka nakradla. Samé 
zlaťáky a blýskavé vajíčka. Velmi 
těžký úkol byl pomáhat při výrobě 
létacích košťat. I toto zvládly všechny 
děti na jedničku. Odměnou jim bylo 
potočení na čarodějnickém křesle 
a pochvala všech pěti čarodějnic 
i komisařky. No, a my čarodějnice 
jsme byly odměněny každou třídou 
krásnou říkankou o čarodějkách 
a vyrobenými čarodějkami. Ještě 
máme slíbené portréty od dětí, které 
si zase pověsíme u Boubelíny na 
vrata. Moc se těšíme: Vláska, Kvítka, 
Ašíma, Anka a Boubelína.

Blanka Matoušková
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Filmová cena OSCAR 2016 
putuje i do Leskovic

Troufám si tvrdit, že letošní 88. ročník předávání amerických 
filmových cen OSCAR 2016, vstoupí do historie, nejen ve světě, ale 
hlavně u nás v Leskovicích. Velký význam pro nás mají dva vítězové, kteří 
si letos odnesli sošky v kategoriích nejlepší hudba a nejlepší mužský 
herecký výkon.

Začnu oceněním za nejlepší hudbu, vítězem se stal Ennio Morricone 
a kousek z jeho vítězné sošky za tuto kategorii se nyní třpytí i v Leskovicích. 
A to zásluhou hudebníka a skladatele pana Jindřicha Komana, který se 
přímo podílel na natáčení hudby k vítěznému westernovému dramatu 
„Osm hrozných“. Dalším oceněním této filmové hudby je Zlatý glóbus 
a cena Britské filmové akademie. Režisérem tohoto snímku je Quentin 
Tarantino, hrají v něm Kurt Russell a Samuel L. Jackson. Hudba k tomuto 
filmu se natáčela minulý rok ve studií v Praze a v Abbey Road v Londýně 
a osobně byli přítomni jak Ennio Morricone, Quentin Tarantino, tak 
i Kurt Russell. Ve slavných londýnských nahrávacích studií Abbey Road, 
natočila třeba skupina The Beatles téměř všechny své nahrávky. 

Hudební umění pana Jindřicha Komana můžete slyšet v koncertních 
sálech po celém světě, ve filmové a dokumentární hudbě. Z poslední 
doby vám připomínám právě oceněný oscarový snímek, dále pak 
přírodopisné filmy pro BBC, ale hlavně náš dokumentární film „Jak 
se rodí královny“, který vznikl v Leskovicích a na kterém se podílel ve 
spolupráci s panem Josefem Marouškem.

V tuto chvíli, kdy článek píši, je Jindra pořád ve Spojených státech na 
koncertním turné, které je věnované animovaným filmům z produkce 
Walt Disney. Přesto i na dálku posíláme gratulace a poděkování. 
Děkujeme nejen za reprezentování naší vesničky, ale hlavně za inspiraci 
pro další generace, aby si uvědomily, jaký smysl má silná vůle, talent, 
píle a hlavně čisté svědomí. Jsme rádi a těší nás, že můžeme žít vedle tak 
silné a významné osobnosti.

A to je i důvod proč si Ennio Morricone ke spolupráci vybírá české 
muzikanty. Jak sám říká: „Hrají bravurně, jak sólisté, tak celý orchestr. 
Imponuje mi celková úroveň hudebníků, tím myslím nejen jejich 
vzdělání, ale i přístup a vychování. Jsou slušní, zdvořilí a vstřícní“.

A kdo je druhým oceněným? Oscara za mužský herecký výkon 
v hlavní roli konečně získal Ljoňa Smirnov - Leonardo DiCaprio, brilantní 
herec s ruskými předky, který má za sebou role v největších kultovních 
filmech. Připomenu vám ty nejznámější jako Titanic, Muž se železnou 
maskou, Letec, Krvavý diamant, Vlk z Wall Street a právě Oscarem 
oceněný výkon v Revenant. DiCapro je nejen skvělý herec, ale i osobnost 
z lidského hlediska, je členem výborů ve Světovém fondu na ochranu 
přírody, v Radě pro ochranu přírodních zdrojů, v Mezinárodním fondu 
na ochranu zvířat a ochraně životního prostředí se v celosvětovém 
měřítku věnuje i jeho nadace. Proč jsem tuto osobnost tady uvedla 
a jakou má s námi spojitost? Rozluštění této hádanky nechávám na vás, 
určitě na to přijdete.

Petronella Křivancová, Leskovice

TENISOVÝ KLUB
RADOMYŠL, o. s.

oznamuje, že byla zahájena tenisová sezóna 2016 
na kurtu u základní školy.
Kdo může tenisový kurt využívat?
	Každý kdo si zakoupí roční permanentku za 1000,-Kč. Hráč, 

který je na kurtu s držitelem permanentky platí 20,-Kč/1hod. 
Permanentku lze zakoupit na tel. č. 724181633. 

	Každá dvojice (dvouhra), nebo každá čtveřice (čtyřhra), která 
zaplatí 50,-Kč za každou hrací hodinu. Hrací hodiny lze objednat 
u správce kurtu na tel. 722304176, nebo 607132852. 

	Poplatek se platí správci na kurtu před zahájením hry.

nevyvedli. Ráda jsem pozorovala, jak se starali o své potomky. Snad si 
čáp našel jinou družku a nosí štěstí jinde. 

Uvádím svůj oblíbený citát: „Krásu hledej v květech, moudrost 
v knihách, lásku v lidech a najdeš štěstí v životě.“

Přeji všem dopisovatelům a čtenářům hlavně zdraví a hezké jarní dny. 
Milé a vážené paní Radce Vokrojové děkuji za uveřejnění příspěvků. Nyní 
prosím, ať se tužky ujem někdo jiný. Jsou mezi námi mladší a nadanější 
než já. Snažila jsem se propagovat půvabný městys Radomyšl a píší 
a navštěvují mne vzácní a vynikající lidé. Za to jim všem děkuji.

S pozdravem všem zákazníkům Infocentra Jiřina Machníková

Maškarní 
v Leskovicích

Začátek března patří 
v Leskovicích vždy dětem. 
Jako každoročně jsme pořá-
dali dětské maškarní v míst-
ní leskovické klubovně. Ne-
vím, jak je to možné, ale rok 
od roku se v přípravách pře-
konáváme a děti si tuto akci 
vždy velmi užijí. Celé odpo-
ledne je provázelo tancová-
ní, soutěže o ceny, bohatá 
dětská tombola a dobroty 
od místních občanek. Tím-
to maškarním nežijí ale jen 
děti, ale i dospělí, kteří se na 
ně přijdou podívat, jak jim to 
sluší a užijí si odpoledne klá-
bosením s místními přáteli. 
Děkujeme tímto všem, co se 
zúčastnili, pomohli a prožili 
s námi tuto akci v pohodě 
a pozitivní náladě.

Text a foto: Tereza 
Kadlecová

Leskovický masopust
Tak jako kaž-

dý rok i letošní zahá-
jili leskovičtí tradič-
ním masopustním 
veselím. Letošní 
masopust jsme byli 
posíleni o dětské 
účastníky, jinak by 
naše skupinka byla 
opravdu malinká. 
Masky byly opět 
velmi pěkně zpraco-
vané a vymyšlené, 
jak tomu u nás vždy 

bývá. Hudbou nás doprovázeli Václav Kovář z Oseka se svou kapelou. Na 
začátek jsme absolvovali společné focení v Radomyšli s místními maska-
mi. Už nyní se těšíme  na další rok.

Text a foto: Tereza Kadlecová

Malování vajíček v Leskovicích
V sobotu 19. 3. jsme podnikli již druhé leskovické malování vajíček 

na Velikonoce. Přivítali jsme jaro velikonoční tradicí, kde děti zkoušely 
používat různé techniky malování. Každý donesl malovátka, vajíčka 
a nejrůznější věcičky na tvoření a malování vajec, která v konečné fázi 
vypadala všechna úchvatně. V obci se nyní klubovna využívá plnými 
doušky pro nejrůznější akce jak pro dospělé, tak pro děti. 

Kadlecová Tereza

file:///C:/SOB/SOBacek_2016-03/Obce/javascript:void(0)
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některé traktory již oslavily důchodový věk. 
 Průvod byl zahájen ve 13.00 hodin před radnicí na náměstí 

T.G.Masaryka přehlídkou nastoupených jednotek „lidových milicí“. 
Následovalo již tradiční vypuštění holubic míru z pojízdné tribuny. Asi ve 
13.30 hodin průvod začal putovat městem jednotlivými ulicemi za zvuku 
dobových „pokrokových pochodů a melodií“. Celá akce byla ukončena 
v 15.00 hodin závěrečným defilé opět před radnicí. Prvomájová oslava 
se vydařila, co potvrdil i značný zájem občanů, kteří se přišli podívat 
na zahájení. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce 
a majitelům staré techniky za její předvedení, ale i všem kteří se přišli 
podívat i když počasí nebylo velmi příznivé. 

Jiří Rod, starosta města

Sedlice

Veselé Velikonoce
Český svaz žen Sedlice každoročně 

pořádá za spolupráce žáků 1. - 5. 
třídy Základní školy a Mateřské školy 
T. G. Masaryka v Sedlici výstavu 
prací sedlických žen a dětí s názvem 

„Velikonoce - svátky jara“. V letošním 
roce se tato výstava uskutečnila od 16. - 

18. března. Byla tvořena různými předměty 
a výrobky s velikonoční tematikou. Řadu exponátů 

bylo možno si i zakoupit a využít je k velikonoční výzdobě svých 
domovů. Za uspořádání této výstavy patří veliký dík sedlickým ženám, 
ale poděkovat musíme také pedagogům a žákům ZŠ a MŠ za přípravu 
výstavy.

Zahájení cyklistické sezóny
Další jarní akcí pořádanou v Sedlici a jednou zprvních v cyklistickém 

kalendáři se uskutečnila poslední sobotu v březnu regionální cyklistická 
akce „Memoriál Ch. Battaglii, M. Krejčího a S. Říhy aneb Zahájení 
cyklistické sezóny“, jejímž pořadatelem je Město Sedlice. Start se 
uskutečnil v sobotu 26. března ve 14.00 hodin na silnici I. třídy před 
budovou ZŠ v Sedlici. Jelo se opět po původní trase závodu z roku 1951 
směrem – Hněvkov, Pacelice, Škvořetice, Lom, Mužetice a Sedlice. Délka 
okruhu je 19 km. Mládež a méně zdatní jedinci si mohli zvolit kratší 
trasu a odbočit ve Škvořeticích přímo do Sedlice v délce 13 km. Ač letos 
počasí zahájení příliš nepřálo, zúčastnilo se 68 cyklistů. V cíli bylo pro 
účastníky zajištěno občerstvení. Každý cyklista obdržel pamětní medaili. 
Děkujeme všem, kteří podpořili tuto akci.

Jarní bazar
Tradiční jarní akcí pořádanou Českým svazem žen Sedlice je „Jarní 

bazar“ oděvů, obuvi a dalších doplňků se zaměřením na jaro a léto. 
Bazar se konal od 11. do 16. dubna v Zasedací místnosti Městského 
úřadu v Sedlici. Všichni zájemci si zde mohli pro děti, ale i pro celou 
rodinu nakoupit za výhodné ceny mnohdy téměř nové zboží. Tyto 
bazary se každý rok těší velkému zájmu, o čemž svědčí vysoký počet 
přijatých nabídek k prodeji.

Oslavy 1. máje 
Spolek pro zachování tradic Sedlice uspořádal sedmý ročník 

prvomájového průvodu „Alegorických vozidel“. V týdnu před prvním 
májem na neformálním setkání bylo vše domluveno a tradičně 
stanoveno, že průvod se bude konat pouze za příznivého počasí. Řada 
účastníků předcházející týden věnovala přípravě a chystání techniky. Na 
prvomájové dopoledne zbývaly poslední přípravné práce (jako postavit 
tradiční pojízdnou tribunu, připravované stroje ozdobit a vyzkoušet 
jejich spolehlivost atd.). Kolona alegorických vozidel byla tvořena asi 
12 různými vozidly (několik traktorů, zahradní malotraktory, pojízdná 
stavební technika, motospojky a dalšími „stroji“). Nejpozoruhodnějším 
byl „vláček“ horníků z dolu Paskov, který vyfáral z dolu a ve vagoncích 
vezl právě vytěžené uhlí. Počasí nebylo slunečné jako v sobotu a velice 
byl nepříjemný studený vítr. V průvodu bylo co obdivovat, protože 
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Začátek roku 2016 pro SK NAKAMA 
SHOTOKAN ve znamení závodů

Na Hluboké u Českých Budějovic se konalo 1. kolo Krajské ligy 
Jihočeského svazu karate, na které vyrazilo v doprovodu trenéra sbírat 
zkušenosti kvarteto závodníků, kteří na tento těžší závod /startuje se ve 
věkových kategoriích bez rozdílu STV – dosaženého technického stupně/ 
byli vybráni pro disciplínu kata. Naši mladí karatisté odvedli velmi solidní 
výkony, při účasti 140 závodníků vybojovali čtyři pátá místa a zanechali 
velice dobrý dojem. Ve složení Rozálie Pacnerová, Monika Židová, Adam 
Formánek a Jakub Bláha se neztratili a jsou příslibem do budoucna.

Kamiwaza Cup 2016 v Praze – závod 
pro začínající karatisty

Závod, který je pořádán s cílem umožnit zkušenost všem začínajícím 
karatekům, je také poměřením se stejně starými dětmi z jiných, 
převážně pražských, oddílů. V letošním roce se na tento závod vypravila 
ze Sedlice opravdu početná skupina závodníků, doprovázena rodiči či 
dalšími rodinnými příslušníky. V celkovém počtu 23 závodníků byla naše 
výprava ve sportovní hale opravdu vidět. A to i výsledkově. V celkovém 
počtu přes 350 závodníků.

Nejdříve nastupovaly kategorie těch úplně nejmladších / zatím bez 
kyu / v disciplíně techniky kata. A že se naši nejmenší neztratili, dokázali 
ziskem pěti medailí – 2x zlato, 3x bronz a ti, kteří tentokrát medaili 

nezískali, se za své výkony vůbec nemusí stydět. V disciplíně kata 
nastupovali za SK NAKAMA SHOTOKAN Sedlice žáčči s již dosaženým STV 
/technickým stupněm/. A i další disciplína pro nás měla kovový lesk – 1x 
zlato, 1x stříbro, 4x bronz.

   V kategorii začínajících dospělých /nově přidaná/ je to také hodně 
o odvaze, aby se muž či žena dokázali postavit na tatami před velkým 
počtem závodníků a lidí na tribunách. Ani v této kategorii jsme nezůstali 
bez medaile – 1x zlato, 1x stříbro, 2x bronz. Celková rekapitulace 
výsledků – 4x zlato /Jan Hrouda, Jakub Šindelář, Joseph Stone, Veronika 
Dubská/,  2x stříbro /Adam Formánek, Miloslava Bláhová/,  9x bronz 
/Julie Kovaříková, Jan Janeček, Štěpán Král, Rozálie Pacnerová, Jakub 
Bláha, Adam Štok, Karel Šavrda, Karel Žid, Jakub Herman/ - 19 medailí 
a k tomu ještě 6x páté místo. Super a díky všem za výbornou reprezentaci.

Liga talentů v Českých Budějovicích
Dalším ze závodů v jihočeském kraji pro mladé karatisty byla 24. 

4. 2016 Liga talentů. První kolo pořádal oddíl Fight Club z Českých 
Budějovic. Přes 250 účastníků s mezinárodním zastoupením /Polsko, 
Německo, Rakousko, Nizozemí a Česko/ se utkalo ve svých kategoriích 
o body do celkového hodnocení po třech kolech. Devět karatistů se 
vypravilo do Budějovic pokusit se získat nějaké ocenění. Tentokrát 
ne všem se úplně dařilo, některým chyběl kousíček a někteří zjistili, 

Ve III. a IV. jsme obsadili druhá místa, v I. kategorii (1. – 3. třída) jsme 
dokonce zvítězili a postoupili do krajského kola. To proběhlo 26. dubna 
opět v Blatné a naši borci dokázali zvítězit nad Jindřichovým Hradcem, 
Prachaticemi i TGM Blatná a krajské kolo vyhráli. Po šesti letech jsme 
v této kategorii postoupili do celostátního kola, které proběhne ve 
druhé polovině května. Gratulujeme.

 

 
 
 

Kostel sv. Jakuba Sedlice 
18 – 20 hodin 

 
 Půlhodinka pro děti 
 Prohlídka kostela s výkladem 
 Významné osobnosti z dějin           
                              farnosti - výstava 
 Záverečná modlitba 

Jarní měsíce v ZŠ Sedlice
V pátek 1. dubna proběhla již tradiční a oblíbená „Noc s Andersenem“. 

Letošním tématem byla Malá mořská víla. Organizace se pod vedením 
členek pedagogického sboru opět ujali deváťáci a účast dětí byla opravdu 
hojná. Proběhl úspěšný večer 
her, soutěží, pohádek a radosti 
z knih, účastníci pak získali 
i sladké odměny. V dubnu 
proběhl na škole ekologický 
týden se zaměřením na 
ochranu životního prostředí. 
Jeho součástí byl i sběr víček 
na pomoc nemocné holčičce. 
Týden pak vyvrcholil na Den 
Země 22. dubna, kdy jsme 

se přidali k akci „Ukliďme 
Česko!“ a pomohli jsme uklidit 
okolí školy a vytipovaná 
místa v Sedlici. V posledním 
dubnovém týdnu proběhly 
na prvním stupni preventivní 
programy pod vedením 
metodiků z organizace 
Do světa. Zaměřeny byly 
především na klima ve 
třídě, vztahy mezi spolužáky 

a prevenci šikany. Ve čtvrtek 28. dubna proběhla každoroční soutěž 
„Mladý záchranář - dokaž, že umíš“, kterou pořádal hasičský záchranný 
sbor ve spolupráci s Policií ČR, Český červený 
kříž a civilní obrana. Se zdravotnickým 
stanovištěm nám opět pomohly 
studentky Střední zdravotnické 
školy v Písku.

Hokejbal 
proti drogám

V dubnu proběhlo v Blatné 
okresní kolo v hokejbalu, ve 
které jsme byli opět velmi úspěšní. 
Zúčastnili jsme se ve třech kategoriích. 

Noc s Andersenem - jeden z úkolů

Preventivní program Do světa

Vítězové krajského kola Hokejbalu proti drogám
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Pozvánka na Diskopárty v Sedlici
Český svaz žen Sedlice zve všechny děti a žáky MŠ a ZŠ Sedlice na 

oslavu ukončení školního roku a přivítání letních prázdnin. Ve čtvrtek 
30. června od 17 hod. se sedlická zahradní restaurace Na Velké promění 
na pár hodin v diskopárty, o zábavu a poslech těch největších hitů se 
postará DJ Zbíral a jeho doprovod.

Ukliďme Česko!
Stejně jako loni, i letos se stala S.O.V.A. místním organizátorem celo-

republikové akce Ukliďme Česko. První dobrovolníci vyrazili lovit odpad-
ky už ve středu 13. 4., hlavní akce pak proběhla v sobotu 16. 4., celkově 
se do úklidu v Sedlici a Mužeticích zapojilo 32 ochotných lidí. Likvidova-
lo se několik začínajících černých skládek, plus jedna pěkně nabobtna-
lá.  Po vytřídění plastů, železa, skla, pneumatik a baterií, se směsným 
odpadem bezmála zaplnil velkoobjemový kontejner. Akci si zúčasnění 
pochvalovali a přislíbili účast na další.

Vladimír Klíma

Kolbaba vyprávěl o světě v Sedlici
V pátek 18.3. uspořádala S.O.V.A (= spolek občanů veřejně aktivních) 

besedu se známým cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou. Plný 
sál sedlického kina se zaujetím sledoval poutavé vyprávění o Havaji, 
doplněné promítáním úžasných diapozitivů. Poté pan Kolbaba ochotně 
odpovídal na dotazy, týkající se jak cestování, tak i fotografické techniky. 
Po téměř třech hodinách, plni dojmů, odcházeli nadšení posluchači 
s jasnou představou o příští dovolené.

Vladimír Klíma

Škvořetice

Dětské seriály na 
škvořetickém 
diskokarnevalu

Jako jeden z nejzdařilejších 
v celé historii zhodnotil letošní dětský 

maškarní diskokarneval ve Škvořeticích 
za pořádatele SDH jejich předseda František 

Vošahlík. Diskokarneval ve Škvořeticích tentokrát 
hostil 57 masek, což představovalo možná nejmasovější účast dětí, 
jakou pořadatelé pamatují. Pochopitelně měli z obrovského zájmu 
radost. „Převažovali předškoláci. Co se kostýmů a masek týče, drobotinu 
hlavně inspirovali hrdinové nejsledovanějších dětských televizních 
seriálů,“ konstatuje František Vošahlík. „Zaznamenali jsme také celou 
řadu princezen. Jako obyčejně přilákal náš diskokarneval také mnoho 
dětí a rodičů z jiných obcí.“

Role moderátora se znovu ujal osvědčený Martin Dráb z Blatné, se 
kterým mají ve Škvořeticích ty nejlepší zkušenosti. Ani tentokrát Martin 
nezklamal a s malými človíčky pracoval jako zdatný pedagog i jejich 
kamarád. Jedna maska za druhou přistupovala k mikrofonu na jevišti, 
aby se přítomným představila. Následně obarvily veselými barvami 
už tak srdečnou atmosféru velkým počtem básniček a písniček, za což 
zákonitě následovaly sladké odměny pro všechny odvážlivce.

Velikonoční vyrábění 
Na druhou březnovou neděli si Český svaz žen v Sedlici připravil pro 

místní děti vyrábění s velikonoční tématikou. Toto vyrábění se již sta-
lo tradiční předvelikonoční akcí a vždy přiláká velké množství dětí. Děti 
měly tu možnost si vyrobit jednoduché dekorativní předměty, jako jsou 
voskem malovaná vajíčka a zápichy v podobě květin. Ani letos nechyběla 
velmi oblíbená ubrousková metoda, která byla použita k dekoraci květ-
níků, do kterých si pak děti nasypaly zeminu a zasely obilí. Do Velikonoc 
všem určitě obilí krásně vyrostlo.

Velikonoční výstava
V týdnu před Velikonoci se uskutečnila výstava výrobků a dekorace 

dětí a žáků MŠ a ZŠ Sedlice. Jako každý rok, tak i letos děti překvapily 
svojí kreativitou a šikovností. Výstavu doplnil také prodej ručně děla-
ných výrobků: od malovaných husích vajec, přes krásné šperky až po 
drátovanou a dřevěnou dekoraci. V sobotu výstavu zakončil prodej cuk-
rářských dobrot.

že musí přidat a více trénovat, aby 
dosáhli na medaili. Ani z Ligy talentů 
jsme však nepřijeli bez medaile. Dvě 
bronzové vybojovali - Rozálie Pacnerová 
a Jakub Bláha ve svých kategoriích kata. 
Gratulace!

Marek Pohanka

Úspěch SK NAKAMA 
SHOTOKAN Sedlice 
na GPHK v Hradci 
Králové

Mezinárodní úspěchy spočívají 
zatím převážně na bedrech 
trenéra, závodníka 
a reprezentanta České 
Republiky - Marka Pohanky. 
Pro sedlický oddíl vozí dost 
pravidelně výborné výsledky 
z velkých mezinárodních 
turnajů u nás či v zahraničí. 
Začátkem roku na Grand 
Prix Slovakia v Bratislavě 
obsadil 5. místo a porazil 
i reprezentanty několika zemí jedoucích na ME. Na World Karate Cup / 
Světovém poháru / v Hradci Králové vybojoval v kata mužů vynikající 2. 
místo. Při celkové účasti 1400 přihlášených ve všech kategoriích, ze 12 
států, je to jeden z největších turnajů s mezinárodní účastí v ČR.

Hodně štěstí do další činnosti.
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Oslava MDŽ ve Škvořeticích
Ke společné oslavě MDŽ slouží již mnoho let ve Škvořeticích malý sál 

zdejšího kulturního domu. Na oslavu přišlo 35 oslavenkyň. Jaksi nebyl 
téměř zastoupen pánský doprovod. Pro všechny připravili představitelé 
obce bohaté občerstvení, zajistili také živou kapelu pana Koubka, která 

přítomným hrála k posle-
chu a dobré náladě téměř 
do devatenácti hodin. 
Netrvalo dlouho a malý 
sál připomínal scenérii 
z pohádky „O šípkové Rů-
žence“. Starosta Lubomír 
Nový totiž předal všem 
oslavenkyním půvabné 
růže, takže to tu skuteč-
ně připomínalo „růžové 
království“.

Všechny starosti zů-
staly ono březnové svá-
teční odpoledne doma 
za zamčenými dveřmi. 
Všechny ženy a dívky se 
chtěly jen bavit a rozptý-
lit. A to se skvělé organi-
zaci a milému přístupu 
obsluhy skutečně poda-
řilo.

Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Tchořovice

Hospodaření 
v roce 2015

V sobotu 16. dubna 2016 se 
v místním pohostinství konala veřejná 

obecní schůze. Jejím programem bylo 
seznámit občany s hospodařením obce 

v roce 2015 a s plány na rok 2016. Ráda 
bych v následujících řádcích stručně shrnula 

některá data týkající se dotací, darů, komunálního odpadu či obecního 
vodovodu.

V roce 2015 měla obec Tchořovice příjmy 4 918 188,33 Kč a výdaje 
4 292 580,75 Kč. Splátky úvěrů a půjček činily 602 593,54 Kč. Dluh obce 
k 31. 12. 2015 byl 7 317 432,93 Kč a nezaplacené pohledávky obce činily 
71 742,56 Kč.

V roce 2015 přijala obec tyto dotace
Akce Dotace Vlastní 

prostředky
Celkové 
náklady

Veřejné osvětlení a místní 
komunikace POV Jč kraje 2015 150 000,- Kč 191 877,51 Kč 341 877,51 Kč

Úroky z půjčky na vybudování 
vodovodu POV Jč kraje 61 000,- Kč 27 438,65 Kč 88 438,65 Kč

Kulturní akce (Jč kraj) 20 000,- Kč 9 091,-Kč 29 091,- Kč

Územní plán Tchořovice (Jč kraj) 52 800,- Kč 53 680,- Kč 106 480,- Kč

JSDHO Tchořovice zakoupení 
výstražných vest 
(účelová dotace Jč kraj)

2 800,- Kč 322,- Kč 3 122,- Kč

Dotace na výkon státní správy 54 000,- Kč 0 0

Obec poskytla následující dary a příspěvky
Svazu tělesně postižených Blatná 1 000,- Kč
Domovu pro seniory Blatná  5 000,- Kč
ČSOP Makov    1 500,- Kč
SDH Tchořovice    5 000,- Kč

Komunální odpad
Výdaje za odvoz odpadu v roce 2015 činily 177 480,65 Kč.
•	 Netříděný odpad  119 772,- Kč
•	 Velkoobjemový odpad 13 477,- Kč
•	 Nebezpečný odpad  2 988,65 Kč
•	 Tříděný odpad  31 748,- Kč
•	 Bioodpad   9 495,- Kč

Příjmy (poplatky od osob, podnikatelé, odměny EKO-KOM, příjem za 
odvoz železa) činily 151 521,- Kč. 

Odvoz komunálního odpadu zajišťují Technické služby města Blatné. 
Popelnice jsou odváženy 1 x za 14 dnů, velkoobjemový, nebezpečný 
a kovový odpad a elektroodpad byl odvážen 2x za rok na jaře a na 
podzim. Drobný kovový odpad je možné odkládat do černé označené 
nádoby u obecního úřadu, na drobný elektroodpad, na malé baterie či 
tonery do tiskáren jsou určeny označené nádoby umístěné v přízemí 
obecního úřadu. Plasty, papír a sklo je možné ukládat do nádob na 
tříděný odpad na návsi, kde byl loni umístěn také kontejner na trávu.

Poplatky v roce 2016 zůstaly stejné jako v roce 2015 tj. občan 
s trvalým pobytem 400,- Kč a rekreační nemovitosti 500,- Kč za 1 objekt.

Obecní vodovod
Náklady na provoz obecního vodovodu činily 231 705,- Kč. Na 

vodném bylo vybráno 46 920,- Kč. Obec dotovala provoz vodovodu 
poměrně velkou částkou. Z tohoto důvodu byla od roku 2016 zvýšena 
cena vodného a vodné se od 1. 1. 2016 bude platit ve dvousložkové 
formě – pevná složka (roční platba podle velikosti vodoměru) a pohyblivá 
složka (cena za odebrané množství vody). Více informací o ceně vody na 
internetových stránkách obce www.tchorovice.cz.

Eva Křivancová, starostka obce

Jubilanti ze Škvořetic a Pacelic
V měsících dubnu a květnu oslavila ve Škvořeticích a Pacelicích 

významná životní výročí hned pětice občanů. František Koubek ze 
Škvořetic /84 let/, Václav Šetele z Pacelic /70 let/.

29. května paní Růžena Trčová ze Škvořetic oslavila 90. narozeniny, 
12. května Gisela Holubová ze Škvořetic /83 let/, Jan Štolba 13. 5. Oslavil 
85. narozeniny.

Všem výše uvedeným touto cestou přejí členové škvořetického 
obecního úřadu v čele se starostou Lubomírem Novým mnoho 
opravdového štěstí a radosti i v letech budoucích a pevné zdraví.

Vladimír Šavrda

O to, aby se dětem dostalo bohatých odměn a výslužek nádavkem, 
se zasloužili tito sponzoři: Zemědělské družstvo Škvořetice, Obec 
Škvořetice, Drogerie „Drnek“ Blatná, Elektro Němec - Němcová 
z Blatné, Meos B Blatná, firma „Mária“ z Nižné nad Oravou /Slovensko/, 
Mototechna Blatná, OV- KSČM  Strakonice.

Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

http://www.tchorovice.cz
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Setkání žáků bývalé malotřídní školy ve Tchořovicích, Foto Jaroslav Kortus, MAKO Blatná

Zaplněný sál místního pohostinstvíPřivítání a prezence účastníků setkání

Vystoupení místních dětí K poslechu zahrála hudba p. Koubka z Blatné

Vyprávění kronikáře obce pana K. Krejčího Vzpomínání na školní léta nad fotografiemi Prohlížení starých fotografií

Hudební vystoupení

Setkání bývalých spolužáků J. Drnka a J. Bárty po mnoha letech Pozvání na setkání přijal také p. Kapr s manželkou (vpředu vlevo)
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Jan Masák    1776 - 1796  čp. 40
Jan Drnek  1798 - 1806   čp.12
Antonín Drnek   1807
Josef Krejčí  1817 - 1832    čp. 24
Frant. Augustin  1832 - 1850   čp.33 

V roce 1848 při volbě do sněmu byl zvolen Jan Říský, sedlák ze Tcho-
řovic za náhradníka.

Rok 1850 je rokem výrazných změn v řízení obce. Představeným obce 
se stává starosta, který není ustanoven vrchností. ale je volen samosprá-
vou obce. Tchořovice byly zpočátku spojeny v jeden samosprávný celek 
s Kocelovicemi ,Zahorčicemi a Řištěm. První společný starosta byl Václav 
Ráž z Kocelovic, první radní František Augustin z Tchořovic. Tchořovičtí 
nebyli s tímto spokojeni a žádali samostatnost, té však nebylo vyhově-
no. V roce 1867 se ale Kocelovice osamostatnily a František Augustin se 
stává pro zbývající obce starostou, radním za Tchořovice je Václav Jano-
ta. V roce 1871 je starostou pro seskupené obce Jan Vokurka ze Tcho-
řovic a radním za Tchořovice Jan Říšský. Tuto funkci zastával po dobu 10 
let do roku 1880. 

V letech 1880 - 84 je starostou Josef Lepič z Tchořovic, kterého na-
hrazuje Josef Cihla ze Řiště, radním za Tchořovice je František Augustin. 
Na základě ustanovení zemského sněmu království českého v Praze vý-
nosem ze dne 5. března 1881, číslo 2152 stávají se sloučené obce obce-
mi samostatnými.

Postava Františka Augustina je velice zajímavá a z historického zápisu 
se dozvídáme: „… byl 24 roky rychtářem /to ale podle jiných pramenů 
neodpovídá skutečnosti – pozn./, 20 úřadujícím radním, tzn., že obci 
sloužil přes 40 let, což jest zajisté v celé vlasti případ jedinečný a pa-
mětihodný. To je známkou, že to byl muž moudrý a rozšafný, jenž se 
všestranně vždy věrným osvědčil a požíval proto nejen druhdy důvěry 
vrchnosti, ale i všech spoluobčanů. Vzorný takový občan zaslouží zajis-
té věčné památky u svých spoluobčanů. Ale právě proto, že tak dlouho 
obec spravoval, opatrní otcové její obávali se, že za tak dlouhé služby 
bude od nich požadovati penze, i přinutili jej, že jim dne 17. února 1871 
„na kolku“ dal vyjádření vlastnoručně sepsané a podepsané, že za 24 
leté rychtářování a další starostování nechce od obce žádné penze, aniž 
na ni co bude pohledávat. Tato famozní listina jest přilepena na věčnou 
památku k účtům obecním…“.

Byl to také František Augustin, kdo v roce 1883 jako první provedl 
soupis obecního majetku a založil knihu obecního inventáře.

Ve Tchořovicích byla ihned vykonána volba zastupitelstva. Prvním 
starostou samostatné obce se stává: 
Václav Vokurka 1884 – 90   čp. 10, po něm následují:
Jan Říšský 1891 - 1894   čp. 14
Václav Janota  1894 - 1896   čp. 24
Jan Drnek    1897 - 1900   čp. 12 
Antonín Hrbek  1901 - 1903   čp. 6
Jan Říšský    1903 - 1006   čp. 14
Antonín Hrbek  1906 - 1908   čp. 6
Jan Drnek 1909          čp. 12
František Kačer 1909 - 1910  
František Krýda 1911 - 1919   čp. 65
Jan Drnek  1919 - 1923   čp. 12
Josef Říšský  1923 - 1932   čp. 22
Josef Říšský ml. 1933 - 1941   čp. 22
Fr. Langmayer 1942 - 1946   čp. 77
Frant. Vodička  1946 – 1953  čp. 20
Eustach Polan  1953 - 1960   čp. 54
Václav Martínek 1960 - 1965   čp. 83
František Hájek 1965 - 1969   čp. 91
Karel Diviš 1970 - 1973   čp. 16

V roce 1959 byla zahájena výstavba nového národního výboru 
v návaznosti na školní budovu u cesty směrem na „Draha“. Výstavba 
byla dokončena v roce 1960 s celkovými náklady 30.000 Kč.

Od 1. ledna 1974 do 14. listopadu 1990 Tchořovice byly součástí 
střediskové obce ve Lnářích. Do střediskové obce dále patřily Kocelovi-
ce a Zahorčice. Prvním předsedou této střediskové obce se stává Karel 
Diviš z Tchořovic čp. 16 a tajemníkem je Karel Fikrle ze Lnář. V této době 
zde měla každá obec svého voleného zástupce – předsedu občanského 
výboru, který zastupoval obec v národním výboru střediskových obcí 
ve Lnářích. Takovým zástupcem za obec byl po celá léta Josef Končelík. 
I označení obce v této době tomu odpovídalo - na počátku a konci obce 
bylo označení „Lnáře – Tchořovice“. 

Zastupitelstvo obce Tchořovice 
/z doby minulé až po současnost/

Z dostupných podkladů ve Tchořovicích byli tito rychtáři:
Adam Vokurka 1622   čp. 10  
Vít Bečvář  1646 - 1662   čp.13
Adam Vokurka   1674 - 1690   čp. 10
Jiří Vokurka   1695 - 1706   čp. 2
Matěj Krejčí   1706 - 1718   čp.19
Josef Hejtmánek  1719 - 1736  čp. 22
Jakub Říšský   1741 - 1756   čp.14
Matěj Říšský  1769 - 1775   čp.14

Vzpomínka na školní léta 
ve Tchořovicích 

Před osmdesáti lety jsem poprvé vstoupil brankou na chodník vedoucí 
ke vstupu do školní budovy, kterou jsem navštěvoval od roku 1936 do 
roku 1941. Další 3 roky jsem navštěvoval tehdejší hlavní školu v Blatné 
s kamarády Divišem, Ježkem, Kučerou a s nejmladším vnukem Antonína 
Dvořáka Jiřím Fialou, který uměl výborně kreslit. Nakreslil mi obrázek Bla-
tenského zámku, který podnes uchovávám. 

Rád vzpomínám na školní léta v Tchořovicích a zejména na pana řídící-
ho Františka Havláta, který nás nejen učil a vychovával, ale také povzbuzo-
val v naší snaze po vzdělání. Byl nám vzorem, a proto jsem se rozhodl stát 
se také učitelem. Od r. 1944 jsem studoval na učitelském ústavu v Praze 
a hned po maturitě jsem už 1. června 1948 nastoupil do pohraničí jako 
učitel na okrese Bílina. Po 10 letech se mi podařilo získat učitelské místo 
v Praze na Vinohradech, kde jsem působil až do odchodu do důchodu 
v roce 1990. Při zaměstnání jsem vystudoval pedagogickou a později filo-
zofickou fakultu Karlovy univerzity, na které přednášel Dr. Přemysl Janota, 
který jako student dojížděl k příbuzným do Tchořovic a při našich rozho-
vorech vzpomínal na to, jak pomáhal sušit sena na loukách „Pode mlej-
nem». 

Svým dospělým vnučkám často vyprávím, v jakých dobách jsem proží-
val svoje mládí, jak jsem se těšil do školy, jak nás poutavě pan řídící sezna-
moval se životem a jak byl pro nás svými znalostmi v tehdejší době něco 
jako dnešní rádio, televize nebo internet. Byl potvrzením hesla - škola zá-
klad života.

Pozvánka obecního úřadu ke schůzce o Velikonocích mi udělala ra-
dost a při příchodu do restaurace Na kopečku jsem byl zvědav, které své 
vrstevníky tam poznám. Bohužel, u stolu seděli mně neznámí příslušníci 
mladších ročníků, než jsem já. Jen manželka mého spolužáka Bohumila 
Nováka mně vyprávěla o osudu mých spolužáků a spolužaček, kteří už 
většinou nežijí. 

Jak ten čas letí … zůstal jsem posledním veteránem.
Na vkusně instalované výstavě v budově školy jsme na dobových fo-

tografiích poznávali tváře tehdejších školáků. Také jsme si přečetli zprávu 
z tehdejších novin o tragické smrti pana řídícího.

Závěrem chci svým jménem i s mojí manželkou poděkovat paní sta-
rostce Křivancové, paní Loulové a panu Krejčímu za uspořádání takové 
akce, která nás staré a starší povzbudí do dalších dnů našeho života. Když 
jsme s manželkou odjížděli vlakem kolem školy, s vděčností jsem vzpo-
mněl na pana řídícího Havláta i na svoje školní léta. Díky. 

Mgr. Miloslav Kapr, nar. 1930
kresba blatenského zámku od Jiřího Fialy, archiv autora článku
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konal v duchu ryze retro sportovním a tomu odpovídalo i s napětím 
očekávané půlnoční představení v podání našich žen a jejich pánského 
doprovodu. K dobré náladě i zábavě nepochybně přispěla i skvělá 
hudba v podání skupiny TOP TON a bohatá tombola, která jistě potěšila 
i pobavila. Bál se opět vydařil, tančilo se, pilo, povídalo a veselilo až do 
ranních hodin. A protože příprava takového bálu je opravdu činnost 
náročná na čas a práci, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této 
akci podíleli. Takže zase za rok ahoj.

Stavění máje
Protože v naší malé obci se dodržují staré tradice, tak se v sobotu 

30. dubna sešlo mnoho statných silných a odvážných mužů, aby ručně 
postavili Máj. Ještě před tím děti za pomoci některých maminek ozdobily 
barevnými fábory připravený strom a věnec a pak se již naši muži chopili 
klacků a během hodinky již stála Májka v celé své kráse. Za odměnu 
se pekly chutné špekáčky a pro někoho i topinky, na kterých si všichni 
jistě pochutnali. Večer plály na některých místech v obci malé ohně, 
to místní „pálily čarodějnice“ a vítali příchod jara. A doufám, že nikdo 
nezapomněl ani na prvomájový polibek. 

Martina Čadková

Hasiči Tchořovice 
Oslava MDŽ

V sobotu 5. března uspořádali naši hasiči pro své manželky, maminky, 
babičky i dcery posezení na oslavu Mezinárodního dne žen. Nechyběla 
krásná kytička, dobré občerstvení ve formě domácích řízečků, zákusků, 
kávy a vínečka. K dobré náladě přispěla i příjemná hudba a taneční 
výkony našich mužů. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne a večer.

Velikonoce ve Tchořovicích 
I přes nepřízeň počasí děti vyrazili po vesnici, aby ohlásili s rach-

tačkami a kolovraty velikonoční čas. Během Zeleného čtvrtka, Velkého 

pátku a Bílé soboty 
obešly několikráte 
celou ves. V sobotu 
pak navštívili všech-
ny domy, přednesly 
báseň a vykoledo-
vali si spousty vajec 
i různých dobrot. Na 
jejich cestě je čekalo 
příjemné překvape-
ní v podobě občer-
stvení ještě teplých 
Jidášů s mlékem, na 
kterých si moc po-
chutnali. 

Babská bál 
I letos připravili naše Tchořovické „baby“ pro všechny tradiční 

„Babský“ bál. Akce vypukla v sobotu 2. dubna v naší hospůdce. Bál se 

Velikonoce 
v Uzenicích 

Velikonoční svátky dětem, co se 
týká počasí, moc nepřály, byla zima, ale 
ani to je neodradilo a chodily rachtat 

a klepat. V Uzenicích moc malých dětí 
nemáme a ty, co máme, jsou převážně 

v mateřské školce, nebo do ní ještě ani ne-
dorostly. Je pak velice příjemné, když se kolektiv 

koledníků rozroste a zapojí se i vnoučata našich obyvatel. Ale i tak byl 
problém, kdo bude říkat koledu, malé děti by ji celou neřekly, a byli jsme 

Uzenice

Velikonoční rachtání v Uzenicích

Před sloučením proběhla podpisová akce na podporu tohoto rozhod-
nutí. Souhlasili v podstatě všichni s výjimkou rodiny Necudů čp. 15 /
Josef Necuda st., Marie Necudová a Jiří Necuda/, František Ladman st. 
čp. 33 a František Křivanec čp. 72.

Od listopadu roku 1990 jsou Tchořovice opět samostatné a mají ná-
sledující starosty:  
Jaroslav Drnek 1990 - 1992  čp. 64
Josef Masák 1993 - 1994  čp. 40
Josef Končelík 1995 - 2010  čp. 19
Eva Křivancová 2010 - dosud čp. 112

Obec Tchořovice měla své zástupce i v radě Okresního výboru v Blat-
né v těchto volebních obdobích:
1886 - Václav Vokůrka čp. 10
1898 - Václav Janota čp. 24
1906 - Václav Janota čp. 24
1910 - Václav Janota čp. 24
Použitá literatura:
Alois Majer: Dějiny osady Lnářského
Kronika obce Tchořovice

Připravil Karel Krejčí
Kronikář obce
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rádi, že jim pomohla naše mládež Karolínka Mázdrová a Tomáš Škácha. 
Já, coby matka dvou malých dětí, mohu říci, že jsem si velikonoční svát-
ky po dlouhé době opravdu užila, neřešila jsem každoroční velikonoční 
shon tedy velký úklid, velké pečení a vaření, ale chodila jsem s dětmi 
každý den rachtat, i po koledě a v sobotu odpoledne jsem si s nimi užila 
každoroční malování vajíček v klubu SDH Uzenice. Asi mi bude líto, až 
moje děti odrostou a zvládnou to beze mne, je totiž příjemné se občas 
vrátit do dětských let a neřešit ty naše dospělácké starosti, protože bez 
nich to bylo zaručeně lepší!

Velikonoce ovšem letos přály i ženám, byl přestupný rok a byla řada 
na ženách, aby alespoň částečně oplatily mužům jejich každoroční po-
mlázku, na rozdíl od dětí nám počasí přálo, pondělí bylo nádherné, tep-
lo, sluníčko. Bohužel se nám již nepovedlo, jak před čtyřmi lety poprvé, 
nachytat muže nepřipravené a v posteli, ač byla akce samozřejmě velice 
utajená, přece nás již čekali - zase na druhou stranu bylo příjemné, že 
jako očekávané jsme dostaly i náležité občerstvení. Pánové, bylo to krás-
né a zase za čtyři roky!

Májka
Čarodějnice jako takové už se v Uzenicích nedělají léta, ale každo-

roční stavění máje je přece stálou tradicí. V letošním roce byl muži vy-
brán po čtyřech letech celý nový strom a máj byla ženami krásně ozdo-
bena, po dlouhé době ani v noci nepršelo, takže máj stále září krásnými 
barvami. Hlídána byla až do rána. 

Připravované kulturní akce
Dětský den se bude v Uzenicích konat v sobotu 2. 7. 2016 od 14:00 

hod. na hřišti na návsi v Uzenicích. Všichni jsou srdečně zváni.

Nově narození
Emma  Fryčová, narozená 2. 4. 2016, rodičům k narození dítěte 

blahopřejeme.
Text: Gabriela Kučerová

Velká Turná

Ochutnávka 
vepřových pochutin

V sobotu 12.března uspořádal SDH 
Velká Turná  „Ochutnávku vepřových 
pochutin-vepřové hody„ . Pro místní 

i přespolní občany bylo v místní hospodě 
připraveno spoustu vepřových pochutin 

jako jsou  jelítka, jitrnice, ovárek s křenem 
nebo tlačenka. 

Na spláchnutí omastku se točilo pivo 
z Měšťanského pivovaru Strakonice ( 
Klostermann polotmavý a Strakonický 
Dudák11 ). Akce přispěla ke stmelení 
členů SDH a občanů obce, kteří si 
mohli v klidu s plným žaludkem 
pohovořit v příjemné hospůdce.

Dětský 
maškarní bál

V obci Velká Turná se 
pro děti již dlouhodobě  
organizuje v sále Hospody 
Na Rozhrání dětský maškatní 
bál. V letošním roce tento den 
připadl na sobotu 19.března. 
Od 14:00hod. bylo pro děti 
připraveno odpoledne plné 
hudby, soutěží a muziky. 
Nechybělo ani občetsvení 
v podobě párku v rohlíku 
a spousta sladkostí. Děti 
s rodiči se opravdu vyřádili. 
Za masky přišli děti ale 
i rodiče. Odpoledně se 
opravdu vydařilo a všichni 
byli spokojeni.

Sběrný den
Obec Velká Turná organizuje pro občany obce 2x ročně  - Sběrný den 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jarní  sběrný den se konal 
23.dubna. Při organizaci  sběru pomáhají členové SDH, kteří zabezpečují 
technické roztřídění odpadu na jednotlivé využitelné složky, jako je 
například železo, staré oblečení, elektrospotřebiče a dřevní hmota. 
Uvedené komodity lze dále zpracovávat jako sutoviny a lze je nadále 
zhodnotit. Odvoz a likvidaci tohoto velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu zajišťuje firma ROS,a.s. Strakonice. Sebraný odpad se ukládá do 
přistaveného kontejneru , který je následně odvezen.V letošním roce  se 
sebralo více velkoobjemového odpadu jako je nábytek a z nebezpečného 
odpadu bylo sebráno více starých barev a olejů.
Sběrné dny pomáhají udržet čistotu a pořádek v obci a jejím okolí.

Pomlázka ženy mužům v Uzenicích

Zdobení máje v Uzenicích
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( vlastní soc. zařízení ) a dvou maringotkách.  Mob-602 169 086. www.
firmacharvat.cz. Provoz  od června do září, v jiných  termínech  dle 
domluvi.
-Rekreační areál Milavy - Naděžda Čapková - nabízí - ubytování v 25 
čtyřlůžkových chatkách a dvou  srubech ( vlastní soc.zařízení ), plochy 
pro stany, karavany, cos.zázemí a restauraci s venkovním   posezením. 
Mob-603 434 061. www.milavy.cz  Provoz od  od  dubna do října.
-Kemp LUHY- Jitka Zobalová - nabízí - ubytování ve 14  čtyřlůžkových 
chatkách, v 1 dvouchatě pro šest osob, v bungalovu  s 5 pokoji 
a restauraci se společenským sálem.
Mob-606 484 580. www.kemp-luhy-milavy.cz. Provoz chat od června 
do září, v jiných termínech dle domluvi. 
-Kemp u Hasičů-Jitka Zobalová - nabízí ubytování v 5 čtyřlůžkových 
pokojích,  plochy pro stany a karavany, sociální zázemí a venkovní 
restaraci . Mob-606 484 580. Provoz od června do září, v jiných 
termínech  dle domluvi.

Jarní činnost obce Velká Turná
V jarním období provádí zaměstnanci obce Velká Turná čistění 

silničních příkopů obecních komunikací  od náletových křovin, prořízku  
větví stromů okolo  komunikací a čistění kanalizačních propustků ze 
silničních příkopů. Dále byla opravena kanalizace z budovy školy čp.55, 
kde bylo zborcené potrubí. V době nepřiznivého počasí probíhá údržba 
sekacích traktůrků a motorového nářadí na údržbu zeleně. Tyto opravy 
jsou prováděny v dílně obce. V letošním roce  byly v měsící březen, 
vyčistěny  všechny obecní studny ( 3x areál Milavy, 3x studny v obci ). 
Pracovníci provedli vyčerpání vody, odbahnění dna studen a dezinfekci 
stěn a dna studní. V souběhu s čistěním byla provedena a zakreslena  
i technická dokumentace jednotlivých studní, jejich vydatnost, víška 
hladiny a technický stav čerpadel či sacích košů a příslušenství. Dále 
se obec připravuje na opravu střechy na stodole budovy čp.6, stará 
hospoda,  která bude obci sloužit jako zázemí obecní techniky. V ATC-
Milavy probíhá příprava na letní rekreační sezónu a to zprovoznění 
všech budov sociálního zázemí, revize el.rozvodů a opravy el.instalace 
dle patných norem a úprava travních ploch pro stany a karavany. 

Probíhá 
- 7.května - Uctění památky padlých hrdinů v I. a II. Svět. válce.
- 14.května - Požární cvičení SDH – Požární cvičiště 
   Pazderna Velká Turná.

Čeká nás
- 28.května - Dětské rybářské závody na Nováků rybníčku dětský den.
- 18.června – Sjíždějí Rojického potoka ( čistění koryta ).
- 26.června – Pouť ve Velké Turné.

Velká Turná dne 2.5.2016                 
Text a foto, místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek

Stavění máje
 Stavění máje a pálení čarodejnic má ve Velké Turné silnou tradici. 

Dříve zapalovali ohně na Milavském vršku. Již řadu let se v obci  za 
starou hospodou staví májka, která se při pálení čalodejnice hlídá až do 
rozbřesku, někteří i déle. V letošním roce není májka z největších  ( měří 
do 20m ), zato její bohatá špička je  parádní. Dospělých i dětí se sešlo 
na stavění hodně a u ohně a opékání buřtů se bavili dlouho do noci. 
K ránu zůstali ti nejzdatnější hlídači a májku se opět podařilo uhlídat 
před podříznutím. 

Prvomájový průvod
Nově založený Spolek SaK Turná z.s. ( Spolek sportu a kultury Turná ), 
uspořádal svoji první akci. Jednalo se o recesistickou akci  oslavy svátku 
práce „Prvomájový průvod„ .
Prvního května ve 13:00hod. se začali u Hospody Na Rozhrání 
scházet  účastníci průvodu v dobových kostýmech s vlaječkami 
a transparenty. Pod heslem  „Ve dne sklízet v noci mlátit„ vyjely v čele 
průvodu nazdobené zemědělské alegorické vozy. Následovali svazáci 
s transparentem „Důsledným dopíjením piva za úsporu ječmene„ 
vyrazil průvod obcí. Průvod, za oslavování práce hesly „Sloužím zdraví 
lidu, poctivou prací za lepší zítřky a rodina základ socialistického státu„  
prošel celou obcí. Po ukončení průvodu se účastníci odebrali schladit 
své hlasivky po bouřlivém skandování, do místní hospody. 

Letní rekreační oblast Milavy
Léto se nám nezávratně blíží a tím i hlavní letní rekreační sezóna. 

V katastru obce Velká 
Turná se u rybníka Milavy nachází stejnojmenný letní rekreační areál. 
V romto areálu   nabízí celkem  šest provozovatelů ubytování ve 
stanech, karavanech, chatkách a rekreačních budovách.  Dále je zde 
možnost stravování a občestvení ve čtyřech   restauracích a ve dvou    
kulturních zařízeních se v letním období pořádají kulturní akce  jako 
jsou zábavy,  diskotéky či country posezení. Přijeďte k nám na letní 
dovolenou a vyberte si z nabídky služeb tu, která Vás osloví. Přejem 
příjemný odpočinek a kulturní či   společenský zážitek.  

Jednotliví provozovatelé se na Vás těší:
-ATC-Milavy - provozovatel Obec Velká Turná  nabízí - plochy pro 
stany karavany, soc.zázemí, sportoviště, opalovací travnatou pláž  
s přístupem k rybníku Milavy a restauraci rychlého občerstvení 
s prodejnou potravin  a venkovním posezením. Možnost jedné chatky 
pro 4 osoby.  Mob-606  690 391, www.velkaturna.cz ( turistické 
informace - fotogalerie  pezentační foto  ATC- Milavy). Provoz od 
dubna  do září.
Chaty-Teplárna Strakonice. Provozovatel  Teplárna Strakonice, 
Komenského 59, 386 43 Strakonice, tel 383 324 651. Nabízí  
- 8 dřevěných chatek pro čtyři osoby, soc.zařízení  společné v kempu. 
Převážně podniková rekreace. Možnost objednávky  pobytu i jiných 
osob. Provoz od červena do srpna,   v jiných termínech  dle domluvi. 
- Chaty Charvát – nabízí - ubytování ve čtyřech čtyřlůžkových chatách 

http://www.milavy.cz/
http://www.kemp-luhy-milavy.cz/
http://www.velkaturna.cz/
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Záboří si vyměňují 
poštu a třeba 
i bankovního 
úředníka
Starostové dvou jihočeských Záboří 

(celkem je obcí tohoto jména ovšem více) 
se sice nenavštěvují, ale podle jména či po te-

lefonu se znají velice dobře. Několikrát do roka si přeposílají z Česko-
budějovicka na Strakonicko poštu a jednou to dokonce byl i bankovní 
úředník.

A s nedorozuměními kvůli záměně obcí se setkává i Jitka Říhová, 
která pracuje jako památkářka na městském úřadu v Blatné. Stane se, 
že turisté, kteří jsou na výletě v Holašovicích, si najdou na mapě, že 
nedaleko je další zajímavá vesnice Záboří. A když na internetu hledají 
Záboří, narazí na stejnojmennou obec na Blatensku. To znamená, že 
neznalí regionu pak volají do Blatné, jako na „nejbližší“ městský úřad 
a ptají se, co je v Záboří zajímavého a jestli je tam nějaká otevřená pa-
mátka. Aniž by si uvědomili, že Blatná je vzdálená od Holašovic desítky 
kilometrů a je i v jiném okrese. A pokud by už měli volat na nějaký 
„nejbližší“ městský úřad kvůli informacím, tak by to byl českobudě-
jovický magistrát... „Do Blatné mi volali i lidé, že bydlí v Záboří u Ho-
lašovic a potřebují něco opravit. A našli si na internetu, že teď patří 
Záboří pod Blatnou a chtěli poradit, co vše musí vyřídit,“ připojuje dal-
ší úsměvnou historku Jitka Říhová, která shodou okolností v malebné 
vesničce na Strakonicku navíc sama žije.

A letos bude poprvé psát obecní kroniku vyhodnocenou vloni jako 
nejlepší v rámci Svazku obcí Blatenska. „Porota ocenila práci Jaroslava 
Vorby, který mi kroniku předává,“ říká Jitka Říhová s tím, že se líbilo, 
jak vášnivý mykolog a zručný kreslíř dokázal naplnit stránky také za-
jímavými informacemi o tom, jaké bylo počasí a v souvislosti s ním, 
která že houba v okolí Záboří roste. Vše doprovodil krásnými ilustrace-
mi. Obecní kroniku dříve vedly například i Marie Vokrojová a Marcela 
Morávková a v Záboří se vede také hasičská a školní kronika.

Záboří na Blatensku má jen 306 obyvatel, ale může se pyšnit ma-
teřskou i základní školou, sportovní halou, která je hojně využívaná, 
i další občanskou vybaveností. „Vlastníme prodejnu smíšeného zboží 
a kulturní dům s hospodou, obojí pronajímáme a dobře fungují,“ říká 
starosta obce Václav Kurz, který mimochodem rád vzpomíná na osm 
let studií v Českých Budějovicích. Školy a hala v tak malé vesnici jsou 
podle starosty mimo jiné dědictvím z dob, kdy Záboří bylo středisko-
vou obcí. Teď představují někdy i jistou zátěž, ale nevzdali by se jich. 
Vždyť jsou i zázemím pestrého spolkového života. Výpravné štíty sel-
ských statků by se v Záboří na Blatensku nenašly, ale je zde památko-
vě chráněné ojedinělé barokní schodiště ke kostelu sv. Petra a Pavla, 
a k zajímavostem patří kostel sám a fara nebo tvrz. Ta je ale v soukro-
mých rukou.

Záboří na Českobudějovicku Václav Kurz nenavštívil, ale vzpomíná, 
že jednou služebně projížděl Zábořím nad Labem. Jitka Říhová jednou 
v Záboří na Českobudějovicku byla při školení pracovníků památkové 
péče.

Starosta Josef Honsa ze Záboří na Českobudějovicku obec na Bla-
tensku osobně nenavštívil, ale z přeposílání pošty ji za léta svého pů-
sobení ve funkci zná alespoň na dálku. „Záboří je v České republice 
asi sedm,“ zmiňuje ohledně shodného jména Josef Honsa. Ke své obci 
dodává, že existují dvě teorie o tom, jak název vznikl.

Ta první vychází z toho, že místo bylo za bory čili borovým lesem. 
Ta druhá hovoří o tom, že od severu bývala obec Bory, kterou zatopil 
ve středověku rybník Dehtář. Pro příchozí od severu tedy ležela obec 
za vsí Bory a možná proto Záboří. V současnosti má obec 362 obyvatel 
a patří pod ni ještě vesnice Dobčice a Lipanovice. Ženy z lipanovické 
pobočky Českého červeného kříže pořádají vždy v lednu spolkový ples 
a v březnu maškarní pro děti. V Dobčicích se v srpnu koná již několik 
let Gulášfest, „Minule bylo asi 21 účastníků,“ vyzdvihuje Josef Honsa 
s tím, že pro pětičlennou porotu je dost náročné všechny guláše okoš-
tovat. Z památek vedle selských stavení (kterými jsou proslulé i neda-
leké Holašovice) stojí za zmínku například špýchar. Před několika lety 
byl citlivě renovovaný a spolu s objektem hostince je dominantou pro-

Záboří

Stavění máje v Záboří
Pálení čarodějnic a stavění máje, to je tradice, která se snad dodr-

žuje ve všech obcích. Staročeská májka je tradičním symbolem jara. To 
se musí v lese vybrat pořádně vysoký urostlý strom, oklestí se, oloupe 
kůra, špička se ozdobí různými fáborami a pentlemi, zavěsí se rovněž 
ozdobený věnec. Potom se 
zvedá, teď už pomocí jeřá-
bu, na předem připravené 
místo a pořádně se upevní. 
Je to prostě práce pro partu 
silných chlapů. Celou noc se 
májka musí hlídat, protože 
by ji přespolní mohli podříz-
nout a to by byla pro místní 
pořádná ostuda. V Záboří 
tuto činnost většinou mají 
za úkol hasiči. Tentokrát 
byl dokonce u zastávky po-
staven přístřešek a stánek 
s občerstvením, což bylo 
pro všechny zúčastněné 
hezkým zpestřením. 

Ani děti tentokrát nepři-

Velikonoce v Záboří
Na fotografii z velikonoční pomlázky je zábořská omladina. V sobo-

tu o Velikonocích si přišla pro pomlázku, přednesla krásně nacvičenou 
básničku a taky mě „řádně“ vyšlupala. Rozdělila si výslužku do košíčků, 
poděkovala a šla o dům dál.

Jaroslava Vodičková

táhlé návsi. Na té se nachází i kaple, kde se v posledních letech koná 
v adventu malá výstava betlémů z „místních“ zdrojů.
Srovnání

  ZÁBOŘÍ   ZÁBOŘÍ
  (okres České Budějovice) (okres Strakonice)
Počet obyvatel: 362   306
Vzdálenost od 
okresního města: 16 km   16 km
Škola nebo školka: Bez základní  Základní i mateřská  
  i mateřské školy  škola
Nejstarší zmínka:     1292  1198
Spolky:  ČČK Lipanovice, myslivci,  hasiči, TJ ZD Záboří
  hasiči
Památky:  lidová architektura   kostel sv. Petra  
  selského baroka  a Pavla, fara, tvrz

Edwin Otta, redaktor
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
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Chanovice

Pozvánky do Chanovic
4. června – sobota, „Na kole okolo Chanovic“, 
od 13.oo hodin, turistická sportovní vyjížďka, 
poznávání naší obce a blízkého okolí (cyklisté 
Dobrotice a KD Chanovice)

18. června – sobota, „Letní koncert Volného 
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, 

od 18.oo hodin, 20 let sdružení, zámecký areál (Panoráma, Obec 
Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)

19. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční svá-
teční víkend 

25. června – sobota, „Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale“, od 
9.oo hodin, tradiční nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů 
v Dobroticích, 21. ročník Kulturního léta v Chanovicích, - výstavy, 
koncerty a další akce

30. června – čtvrtek, „Milan Kasl - Obrazy“, od 18.oo hodin ver-
nisáž, zámek, výstava bude do 21. 8. 2016 (ZŠ a MŠ Chanovice, 
Panoráma) 

O Tibetské vodě
Žil byl jednou jeden tibetský poutník. Nic nepotřeboval, chodil 

cestou necestou. Někdy někde ho potkala stařenka, která mu dala teplé 
jídlo a originální tibetský čaj.

Bylo zrovna pondělí, když poutník na kraji lesa našel potok. O tomhle 
potoku se dříve vyprávěly pohádky, že je to nějaká okouzlená tibetská 
voda a že je v ní Duch vody. Poutník zariskoval a vody se napil. Měl 
z toho divný pocit, jako by se s ním všechno točilo. V tom se z vody 
vyklubala jakási tlustá modrá postava. Že by ty pohádky byly pravdivé? 
Duch vody opravdu existuje! Duch svým hlubokým hlasem řekl: „HA HA 
HÁ, už 2998 let na tebe čekám! Jestli chceš být bohatý a mít chrám 
daleko v Himalájích, musíš mi splnit přání, které ti určím.“

Poutník celou noc ve svém děravém spacáku přemýšlel, jestli chce 
být bohatý. Druhý den šel k potoku. Opět, jako včera, se z vody vyklubal 
Duch vody, ani ho nepozdravil a spustil: „Když půjdeš pořád za nosem, 
dojdeš ke Stříbrnému jezeru, kde najdeš věc jménem HAHDAT SÁRT. 
S touto věcí ovládnu svět. Až mi ji přineseš, dostaneš to, co jsem ti včera 
slíbil.“

Poutník každou sekundu přemýšlel, co to HAHDAT SÁRT je. Byl hroz-
ně nedočkavý, protože jeho chtivost po dárku byla neobvyklá.

Když se po měsíci putování dostal tam, kam měl, viděl Stříbrné jezero 
a na kraji ležela jakási třpytivá věc, HAHDAT SÁRT. Zvedl ji a zničehonic 
se ozval hlasitý zvuk z hor: „Pusť to, pusť to, pusť to!“ 

Poutník si varování nevšímal a věc nepustil. To neměl dělat. Najed-
nou usnul. Zdál se mu dlouhý sen o tom, jak je nejbohatší na světě a má 
chrám v Himalájích. Všechno měl, to ano, ale pouze ve snu. Dříve mohl 
poslouchat ptáky, jak zpívají, mohl dýchat, mohl se koupat v průzračné 
vodě. Teď bude milióny let spát a spát. Ztratil svobodu.

A Duch vody stále čeká, jaká bude jeho další oběť. 
Martin Řanda, 4. tř. ZŠ Záboří

Martin Řanda maluje obraz na Nekonečné plátno

V Záboří se slavilo MDŽ
V Záboří se stalo již tradicí, že obec každoročně uspořádá 

společenský večer nebo chcete-li posezení pro ženy u příležitosti oslavy 
Mezinárodního dne žen. Ano, je to mezinárodní svátek, nejen výdobytek 
žen v době minulé, jak se často prezentuje. Dokonce pochází z Ameriky, 
a co je americké, je také samozřejmě dobré, ne? Dnešní mladá generace 
si nemůže pamatovat dobu červených karafiátů, kdy ovínění muži, 
slavící MDŽ na pracovištích, v lepším případě i domů své ženě přinesli 
omlácenou tuto květinu. V dnešní době jsou ale i ženy jiné. Jsou 
emancipované, samostatné, budují kariéru, mnohdy zastávají v práci 
vyšší post než muži, nicméně starost o domácnost a děti zůstávají i dnes 
z větší části jejich doménou. Každá doba přináší své a mně nepřísluší 
diskutovat o vztazích mezi muži a ženami. Mnohdy si my ženy myslíme, 
že nutně musíme mít všechny svatozář ze soužití s muži, ale přiznejme 
si, že ani my nejsme stále milé a laskavé víly, ale někdy jsou z nás také 
pěkné čarodějnice! A ruku na srdce, dámy, bez mužů by život nebyl to 
„pravé ořechové“.

Na oslavě MDŽ si ale stačíme samy. Ne že bychom muže mezi se-
bou na sále neviděly rády, ale dobrovolně je tam z výčepu nedostaneme 
a násilí neuznáváme. Výjimkou byl samozřejmě starosta s místostaros-

tou, za to jim patří dík. 
Páteční oslavu nám 
zpestřil taneční soubor 
ZUŠ Blatná, který se 
představil ukázkami ze 
svého muzikálu „Dva-
náct měsíčků“. Vystou-
pení bylo moc pěkné, 
tanečníci měli krásné 
kostýmy a krásně tan-
čili. Bylo to opravdové 

pohlazení po duši. Dalším bodem programu bylo vystoupení souboru 
BABBA Revival ze Strakonic. Strakonické sokolky ve stříbrných parukách 
se na melodie švédské legendární skupiny ABBA doslova a pořádně vyřá-
dily. Všem vystupujícím patřil náš obdiv a potlesk. Potom už byla zábava 
na K-Bandu p. Klímy, který hrál k poslechu a tanci do ranních hodin. Celý 
večer se o ženy opět starala pánská obsluha, tentokrát v černých košilích 
se svítivě zelenou vázankou a kytičkou. Tak si je opět vyšperkovala jejich 
„vedoucí“ Veronika, která měla zase jako vždy nádherně nazdobené sto-
ly. Je tedy jasné, že nám opravdu nic nechybělo. Občerstvení bylo výbor-
né, nálada také, taneční parket plný, došlo i na country tance. 

Co dodat? Jenom poděkovat všem, kteří se o pěkný večer pro ženy 
zasloužili. Domů si ženy, kromě hezkých zážitků, odnášely i krásný žlutý 
petrklíč.   

Jaroslava Vodičková, Záboří

šly zkrátka. U obecního úřadu byla připravená zlá čarodějnice k upálení, 
pro kterou si děti došly s těmi hodnými a živými čarodějkami v lampió-
novém průvodu. Kromě upálení zlé čarodějnice byla pro děti připravena 
spousta her a také malování čarodějnic. Obrázky budou zdobit obecní 
vývěsku. Odměnou byla různá cukrátka ale i koláčky s pavoučky od Dany 
Dumské. U ohně pak v pozdních hodinách zůstali dospělí, kteří měli za 
úkol hlídat májku. To se povedlo, ale máme z minulosti i opačnou zku-
šenost, což stále ještě připomíná zbouraná zídka. Tentokrát se Zábořáci 
zahanbit nenechali.

Jaroslava Vodičková, Záboří
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Sedmá etapa 
putování 
Po stopách 
Ladislava Stehlíka 

Zemí zamyšlenou
Trasu, kterou jsme si zvolili pro sedmou etapu 

putování Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí zamyšlenou, jsme okukovali 
na mapě několikrát, až padlo rozhodnutí a sobota 19. 3. 2016 právě na 
Josefa byla dnem, kdy se nás celkem 11 pěšáků odlepilo od železniční 
stanice Blatná. Prošli jsme zámeckým parkem a po zelené turistické 
značce do Blatenky a dále do Jindřichovic. Odtud ale žádná turistická 
značka nevedla. Cestu přes les si někteří z nás prošli, abychom zbytečně 
nebloudili. A mohu říci, že bychom určitě bloudili. Z Jindřichovic jsme 
se dostali k rybníčku a spatřili opuštěný skautský tábor. Při prohlídce 
tábora si někteří z nás zavzpomínali na společné hezké chvíle v přírodě. 
Pak jsme se vydali lesní cestou kolem hájovny ke kapličce u silnice na 
Mačkov. Tady byla zastávka na občerstvení a kolem studánky nás naše 
kroky vedly do Mačkova. Odtud pak po silnici rovnou kolem hospody 
Myslivna. Cestou z Mačkova do Blatné jsme sesbírali celkem dost 
odpadků, které někteří lidé po svém uložili. Pak zase přes park do 
restaurace Sokolovna, kde jsme pozdním obědem zakončili další etapu 
našeho putování.

Osmá etapa nás povede ze Želvic přes Chlumy, sv. Markétu, Oselce, 
léčivý pramen Klubovka do Kotouně. Z trasy jsme popřáli k svátku panu 
Josefu Týcovi do Radia Blatná, který se ujal propagace našeho putování. 

Za TK Blamiš a KPB Blatná Vladimír Vildt

TK Blamiš

 
 

 
 
 
 

 
sobota 12. 6. 2016 

 
SVÉRADICKÁ HELIGÓNKA 2016 
ve Svéradicích (okres Klatovy) 

srdečná pozvánka na 2. Úžasné 
a přátelské setkání heligónkářů 

aneb 
"S písničkou jde všechno lépe", 

začátek ve 14.00 hodin. 
 

2. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných do-
vedností Plzeňského kraje“, od 9.45 hodin zámecký areál a skan-
zen, tradiční řemesla, cca sedmdesát oborů, doplněno hudební-
ky, šermíři, loutkoherci, tradiční kuchyně (Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice, ZŠ Chanovice a spolky 
v obci)

2. července – sobota, „Jindřich Krátký, Návrat ztraceného syna 
po osmi letech“, v 10.15 hodin zahájení výstavy známého malíře 
z Blatné, zámecký areál - konírna, výstava bude do 17. 8. 2016 
(Obec Chanovice)

4. až 8. července, „Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou 
Sieberovou“, přihlášky u Mgr. Boženy Legátové tel. 371 120 715 
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Pano-
ráma, Obec Chanovice)

9. července – sobota, „Kubelíkovo trio“, od 18.oo hodin, koncert 
významného hudebního tělesa, klasická hudba v podání světo-
vých hudebníků, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)

 

Základní umělecká škola Blatná 
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net 

 

vyhlašuje pro školní rok 2016/2017 
            

ZÁPIS ŽÁKŮ 
 

pro výuku do oborů: hudební, výtvarný a taneční 
 
Hudební obor -  přípravné studium                                                               děti 5 - 6 let 
                           -  základní studium                                                                 děti od 7 let 
                              klavír, akordeon, zobcová flétna, housle, kytara, violoncello, kontrabas, 
                              trubka, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje 
                          - sólový zpěv                                                                            děti od 6 let 
                          - sborový zpěv                                                                          
 
Výtvarný obor - přípravné studium                                                                děti 5 - 6 let 
                           - základní studium                                                                   děti od 7 let 
                           - základní studium se zaměřením na keramiku                  děti od 8 let 
                             (zájemci o tento obor přinesou s sebou výtvarné práce z MŠ, ZŠ nebo 
                              vytvořené doma) 
 
Taneční obor  - přípravné studium                                                                 děti 5 - 6 let 

   - základní studium                                                                  děti od 7 let 
     se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec 

                       
Zápis se koná v červnu v týdnu od 13. – 17. června 2016 

                           10:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 16:00 hodin 
v ZUŠ Blatná v ředitelně školy 1. patro, dveře č. 16 

(rodiče se dostaví s dětmi) 
 
Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni: 
Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv 
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného 
prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu 
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu 
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Zajčátka 
(zaječí liščátka) 
aneb vznik nového druhu 
v chlumské Hoře

Na svahu hory vesnička,
nad vesničkou černý les,
ta hora se Horou jmenuje
a v lese bydlí starý pes.

Pes Rek nám jednou vyprávěl
co v lese kdysi stalo se
a já to povím teďka všem,
jak zajíc s liškou ženil se.

Byl jeden zajíc a byl mlád,
ten zajíc mrkev miloval,
rád po poli si zahopkal
a tuze rád a dlouho spal.

Každý jiný zajíček
si lůžko v mezi ustele,
ten náš raději do nory
vlézt, do liščí postele.

A tak, když jednou v noře spí,
chruu, chruu se z nory ozývá,
zrzavá hlava nakoukne
a zajíc hlučně zazívá.

“Hele, liško, co tu chceš,
neslyšíš, že právě spím?”

“Jdi pryč ty hloupý zajíci,
jdi nebo tě tady sním!”

“Já tu byl první, však jestli chceš,
bydlet ti tady dovolím.”
“Ty jeden drzý zajíci!!!
Ach jo. Tak já tě nesním.”

Do nory vlezla napravo
a zajíc zase vlevo spal
a kdo šel kolem poslouchal
jak zajíc s liškou notoval.
“Chruu,chruu”
“Fruu,fruu”

Tak spolu bydlí první den
a druhý, třetí, pořád dál,

občas si dojdou zamlsat,
pak lehnou a spí zase dál.
“Chruu, chruu”
“Fruu, fruu”

Nad norou statný stojí smrk,
na smrku sova přebývá,
divit se však nestačí,
když na noru se zadívá.

Tu kolem nory jezevec
starý bručoun právě šel,
když uslyšel to chrápání
pod smrkem málem zkoprněl.

“Co se to tu, proboha,
v té noře děje?” Diví se.

        
 
 
 
                         plastové desky a profily pro dům, byt i zahradu                                                                                                                                       
 
Svařování plastů / opravy poškozených plastů/ 
Leštění plastových auto-moto světel a hran čirých plastových desek 
Zakázková výroba z plastů /nádoby, jezírka,vestavby užitkových vozů/ 
Prodej plastových desek a profilů / technické plasty, polykarbonáty, plexi/ 
Plastové plotovky, WPC podlahy /plastové ploty, zahradní nábytek,…/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Merhaut Zdeněk, Chlum 72, 388 01 Blatná, tel. 777 221532                                                                                                 
             www.bohemiaplastic.cz           bohemiaplastic@seznam.cz 

FIRMA: PAVEL VOHRYZKA
Provozovna: Jiráskova 1438, 388 01 Blatná

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
•	 Likvidujeme automobily osobní i nákladní

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Vnitrostátní i mezinárodní

•	 3x bus na 45 osob
•	 1x bus na 53 osob
•	 1x bus na 23 osob

•	 1x minibus na 16 osob
•	 1x minibus na 14 osob

OPRAVY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
A TRAKTORŮ
•	 Příprava na STK

PRÁCE KROPICÍM VOZEM
•	 Mytí komunikací

•	 Dovoz vody do bazénů a studní

TEL.: 383 420 013
MOBIL: 602 447 827, 602 123 656
E-MAIL: vohryzka.ad@tiscali.cz

www.autobusyblatna.cz

Služby pro váš domov 
Nemáte někoho, kdo je ochoten pomoci:

o přidělat poličku
o vyměnit žárovku
o posekat zahradu
o ostříhat živý plot
o odstranit sníh
o nasekat a nařezat dřevo
o a další drobné opravy a služby? 

Jsem připraven vám pomoci. 
Bohuslav Valach, Kadov - Pole 59

Tel. 603 817 450

mailto:vohryzka.ad@tiscali.cz
http://www.autobusyblatna.cz
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Vážení čtenáři, 
Řešení sudoku z březnového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 49 bylo opět různé úrovni: lehká verze – jaro je zde 
(číslice v 1. řádku 735298461), středně těžká verze – potěšme se (č. v 1. ř. 795186342), těžká verze – život běží (č. v 1. 
ř. 587149236). Výherci: Jan Čuda z Blatné, Dana Pfauová z Tisova, Ludmila Tesařová z Pole. Uvedení úspěšní luštitelé 
si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do pátku 1. července 2016, popř. v jiný termín 
po telefonické dohodě na tel. č. 728 881 358. Gratulujeme. 

Po vyřešení SUDOKU z čísla 50 (květen 2016) zašlete tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU 
s označením obtížnosti na E-mailovou adresu blatensko@blatensko.eu (POZOR, změna e-mailové adresy) nebo na 

poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do pátku 1. července 2016. 
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili: Stanislav, Ivana a Ema z Olomouce.  

Radka Vokrojová

Lehká verze: Středně těžká: Těžká verze:
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Vtom sova zhůry zahouká:
“Milý brachu, nediv se.”.

“V té noře zajíc s liškou spí,
když  nevěříš, tak koukni blíž.
Cos v téhle noře uviděl,
to nezná celá lidská říš.”

V tom sojka v letu nad smrkem
svůj souhlas sově zazpívá
a starý bručoun jezevec
dál zděšení své neskrývá.

Však jsou i chvíle vzácné všem,
když zajíc s liškou chvíli bdí.
Pak o všem možném tlachají,
než k spánku se zas uloží.
“Chruu, chruu” “Fruu, fruu”

A tak jednou vpodvečer
zajíc lišce povídá:

“Což takhle, liško, ženit se,
vždyť čas nám rychle ubývá”.

“Ty bláznivý zajíci,
to tě tady raděj sním.”
“Nesníš liško rozmilá,
cos slíbila, já dobře vím.”

Tak na druhý den v poledne
spolu z nory vylezli,
za starý kostel vyšli si
(pozn.autorky: do Paštik)
a tam se spolu oddali.

Cestou všechna lesní zvěř
doprovod jim dělala
a všechna ptačí čeládka
svatební písně zpívala.
Hostina však svatební
jen malou chvilku trvala,
do nory oba zalezli

a snad i nora chrápala.
“Chruu, chruu”
“Fruu, fruu”

Pár dní nato v ranní čas
sova uši napíná,
v noře místo chrápání
dětský povyk začíná.

Šest maličkých zajčátek
lištičce se narodí,
táta zajíc děsí se
jak tolik dětí uživí.

Tři kloučci jako statný buk
se jmény Puk a Kuk a Muk,
tři dívenky jak luční květ
Verka, Perka, Merka.
To pro noru je nový svět.

Bručoun, starý jezevec,
zas kolem nory cestu měl,
co uviděl, to jen Bůh ví,
kam přišel, všude vyprávěl.

Před norou šest drobečků,
srst šedou tak jak zajíc má,
však zadeček těch zajčátek
zdobí liščí oháňka.
Slechy jako zajíček,

oko bystré po lišce,
krásný liščí čumáček,
běhy taťky zajíce.

Co těm malým drobečkům
k snědku chutná nejvíce?
Od tatínka mrkvička
a od maminky slepice.

Tak ta divná rodinka
radosti si užívá,
z nory ale nejčastěji
chrápání se ozývá.
“Chruu, chruu”
“Fruu, fruu”
“Píjuu, píjuu”                                                    
Všechna zvěř co v Hoře je,
všichni ptáčci co jsou v ní
tu naši milou rodinku
ve velké přízni chovají.

Věřím proto, že i vám
pověst má svět provoní.
Tak do své nory zalezte,
ať slyším vaše chrápání. “Chruu, 
chruu”
“Fruu, fruu”
“Píjuu, píjuu”

Miluška z Chlumu


