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Slovo na úvod

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku 
Stanislav Trávníček

Advent 
očekávání a příprava

S  koncem  listopadu  začíná  letos  advent.  Mnohé 
reklamy nás brzy budou přesvědčovat, že už jsou Vánoce 
a že ještě určitě musíte koupit to, či ono. Pro některé lidi 
je tento tlak dokonce tak velký, že raději přestávají slavit 
samotné Vánoce nebo jsou o svátcích už tak vyčerpaní, že 
si  je opravdu nejsou schopni prožít. Advent můžeme ale 
pojmout jako období se svou hloubkou. Na tuto cestu vás 
chci pozvat.

Adventní  doba  je  dobou  přípravy  na  příchod  – 
nejen  Vánoc.  V  širokém  smyslu  je  to  doba,  ve  které  si 
uvědomujeme, že ať má přijít jakákoli osoba (zvláště pak 
někdo důležitý) nebo událost, kterou nechceme propást, 
je dobře být připraven. V  tom smyslu očekáváme nejen 
vánoční  události,  možnost  setkání  v  rodinách,  oslavu 
Kristova narození, ale také všechny okamžiky, v nichž Bůh 
vstupuje do života člověka.

V tomto období, kdy tma halí značnou část dne nám 
přibývající  světlo  na  adventním  věnci,  dodává  naději, 
že v každé temnotě, která nás přepadne, existuje světlo 
naděje. 

Snad  každý  z  nás  v  dětství  netrpělivě  vyhlížel  chvíli, 
kdy se rozzáří stromeček, a přijdou dárky. Advent nás učí 
očekávat. Není všechno hned a vše má svůj čas. I proto, 
aby radost při splnění touhy byla o to hlubší a pravdivější. 
Žijeme  v  době,  kdy  si  mnozí  stěžují  na  uspěchanost. 
V tomto čase můžeme, a dokonce máme, přibrzdit.

Mám rád Vánoce pro události, které v nich oslavujeme. 
Aby pro mne byly opravdu radostné a naplněné, abych už 
během nich  nebyl  přešlý  a  otrávený,  snažím  se  (nakolik 
mohu)  vyvarovat  poslouchání  koled  v  adventu.  Bude 
na  ně  dost  prostoru,  až  přijde  čas.  S  jakou  radostí  pak 
o  půlnoční  a  celou  vánoční  dobu  opakuji  „…nám,  nám, 
narodil se!“

Zároveň  si  mnohdy  říkám,  jak  by  to  bylo  krásné, 
kdyby naše města  a obce  zazářila Vánoční  výzdobou na 
Štědrý večer po adventu, v němž bychom se na tuto záři 
těšili… Možná  je  to  snění,  ale  věřte,  pomáhá mi,  abych 
Vánoce prožil jako slavnost, jako setkání s lidmi, kteří jsou 
naplněni radostí, pokojem a nadějí!

To přeji a vyprošuji i všem čtenářům a občanům nejen 
našich měst a obcí.

Roman Dvořák
administrátor Římskokatolické farnosti Radomyšl

Když mi před čtyřmi lety přišel e-mail z Olomouce s nabídkou několika historických, rodin-
ných  fotografií a se vzpomínkou na Vrbno, potěšilo mě to. Napadlo mě, že náš SOBáček 
neslouží jen jako zpravodaj o aktuálním dění na Blatensku, v našich obcích, ale je také určen 
k předávání informací ve formě vzpomínek o našem regionu. SOBáček ukazuje život a udá-
losti na Blatensku v celé paletě barev života. 
Autorem dopisu byl pan Stanislav Trávníček (nar. 1935), který má právo psát si před jménem 
docent a doktor přírodních věd a za jménem ještě kandidát věd. S jeho jménem se setká-
váte po celé čtyři roky, protože je autorem všech soutěžních sudoku s tajenkou. Uveřejnili 
jsme mnohé jeho texty, ať už právě ony vzpomínky na Vrbno nebo pohádky či verše.  
Prosím, pane Trávníčku, můžete pro čtenáře SOBáčka napsat více podrobností o tom, jak 
jste spjat s Vrbnem u Kadova a Blatenskem?
To by bylo dlouhé, i když mož-
ná  zajímavé  vyprávění,  jak  se 
ta Bětka, která do svých 21 let 
žila  ve Vrbně,  stala  paní  Tráv-
níčkovou,  manželkou  Josefa, 
kováře v hulínském cukrovaru. 
Ale  teď  k  vaší  otázce.  Tatínek 
chodil  do  práce,  starší  bratr 
do  školy,  maminka  se  starala 
kromě  rodiny  také  o  drůbež 
a králíky. Když byla doma,  tak 
mi  vyprávěla  o  svém  dětství 
a mládí, ponejvíce když k tomu 
klapala  singrovka.  Proto  jsem 
už  jako drobek věděl, co  je to 
Velká Kuš, Malá Kuš, mlýn Kuš, 
kde  hospodaří  maminčin  bra-
tranec Vojta,  kde  je Nadýmač 
a tajemný Stržák. Že maminka 
chodila  do  školy  v  Záboří,  do 
kostela v Kadově a další a další. Tatínek byl  sirotek,  takže Blatensko, kde hospodařil můj 
strýc Václav, žila moje babička a můj bratranec a sestřenice, přirostlo k mému světu. Později 
jsem se sám maminky vyptával na její příbuzné a všechno jsem si zapisoval. Začalo to mým 
pradědečkem Filipem Jiřincem, mlynářem z Kuše. A všude bylo plno dětí, které se vdávaly 
a ženily, měly další děti. Maminka si velice dobře všechno pamatovala a já dnes mohu mít 
pocit, že jsem příbuzný s polovinou Blatenska (to samozřejmě nemyslím vážně). Také jsem 
si zapisoval pro mne neznámé básně a písně, později zřejmě zapomenuté, takže jsem asi 
byl ještě nedávno jediným občanem ČR, který znal písničku o Vrbně. A život šel dál, chodily 
dopisy a s potěšením jsem Blatensko několikrát navštívil sám nebo s manželkou a dětmi. 
Když jsme byli u toho Vašeho dětství, byl jste vzorný žák se samými jedničkami? Psal jste 
domácí úkoly nebo jste je „opisoval/ dopisoval“ až před vyučováním?
Ani jedno ani druhé. Ještě jedna odbočka … Cukrovar byl postaven víc jak půl kilometru od 
Hulína, u něj pár domků s jednopokojovými byty bez příslušenství. Později odpoledne nebo 

Stanislav Trávníček přednáší o matematice

Jak si krásné neviňátko
Jak si krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko,

Před tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé údíčky; 
já zas trochu mlíčka, by kvetly tvá líčka.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého; 
s ním si móžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti, nuzní, dáme, darovati co nemáme; 
my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú, 
slavně dudy dujú, všeci prozpévujú.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! 
S tebú sa lúčíme, Bohu porúčíme.
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a  nejzdobnějšího  stromku,  nablýskaného  jídelního  servisu,  největších 
a nejdražších dárků. Jsou to dny, ve kterých se těšíme ze setkávání s ro-
dinou, přáteli,  kamarády a dalšími blízkými  lidmi, nejlépe  s úsměvem 
a povídáním, vyprávěním, plánováním do budoucna nebo hodnocením 
a vzpomínáním na to hezké, co bylo. Přejeme Vám, aby následující svá-
teční  i všední dny každému z nás splnily očekávání a pomohly naplnit 
naše sny.

Radka Vokrojová

Co se v SOBu peč
e

Co vše se „upeklo“ 
u SOBu
o Dne 14. 9. se konalo jednání 
Rady SOBu.
o O týden později tj. 21. 9. se ko-
nala Valná hromada SOB. Na ni pak na-

vazovalo  setkání  starostů  k  projektu  CSS.
o V  úterý  1.  11.  Měla  Rada  SOB  na  pro-

gramu  mj.  poskytnutí  finanční  podpory  zapsanému  spolku 
Prácheňsko a Pošumaví, jehož náplní je destinační management. 

o Stolní  kalendář  SOBu  na  rok  2017  je  stále  v  distribuci.

o Proběhlo výběrové řízení k veřejné zakázce – nákup 165 ks nádob 
na tříděný odpad pro 29 členských obcí SOBu za téměř 3 mil. Kč. 
Projekt  je  spolufinancován  z Operačního programu Životní  pro-
středí. Smlouvu s dodavatelem bude možné podepsat v polovině 
listopadu 2016. Více informací přineseme v následujícím vydání.

o První týden v říjnu proběhla vzdělávací akce „Jak vyplňovat šab-
lony pro MŠ a ZŠ“, kterou připravil SOB nejen pro školy z Blaten-
ska, ale i pro zájemce ze sousedních regionů.

o Po  uzávěrce  příjmu  příspěvků  do  SOBáčka  se  konala  vzdělávací 
akce  „Jak  pečovat  o  památky“,  cílem  setkání  byly  Lnáře.  Pro 
účastníky  byla  zajištěna  komentovaná  prohlídka  barokního 
kostela  Nejsvětější  Trojice.  Sál  pro  přednášky  poskytl  zámek 
Lnáře,  po  skončení  přednášek  následovala  prohlídka  zámku.

Co by se mělo „upéct“:
	V souvislosti s účinností nového zákona o zadávání veřejných za-

kázek je připravena vzdělávací akce pro volené představitele obcí, 
zaměstnance obcí a další zájemce na 29. listopadu 2016. Lektor 
JUDr. Luboš Průša.

	Na úterý 6. prosince 2016 je od ranních hodin připravena konfe-
rence na téma „Rozvoj malých obcí“. Tato akce se uskuteční s fi-
nanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj.

	Odpoledne  6.  12.  se  sejdou  představitelé  členských  obcí  SOB 
na poslední  letošní VH SOB. Na programu bude mj. projednání 
a schvalování návrhu rozpočtu SOBu na rok 2017.

	Vzdělávací akce pro účetní malých obcí je připravena na 13. pro-
since 2016 s lektorem Ing. Jiřím Lorencem. 

	31. 12. 2016 je poslední den pro podání žádosti do Programu ob-
novy venkova Jihočeského kraje na rok 2017. Tento typ finanční 
podpory pro rozvoj malých obcí patří k nejoblíbenějším a nejdo-
stupnějším. V této výzvě může podat žádost o dotaci také SOB. 
Obsah společného projektu bude projednán na VH SOB.

Nenašli jste v SOBáčku všechny očekávané informace? Nejjednodušší 
řešení bude napsat nám a všem čtenářům své příspěvky, články i s foto-
grafiemi, napište o dění u Vás na e-mailovou adresu: blatensko@blaten-
sko.eu. Na čtenou. Uzávěrka příjmu příspěvků do listopadového vydání 
je v pátek 6. ledna 2017.

Milí  čtenáři,  dovolte,  abychom  Vám  za  SOB  popřáli  klidné  prožití 
svátků Vánoc a do nového  roku  se  šťastnou sedmičkou na konci pev-
né zdraví a kapičku štěstí na každý den. Vánoce nejsou dny největšího 

Chodníky
Následující řádky bohužel nejsou vtip, stalo se to v jiné obci, bohužel 

v malé obměně jsme se s takovými „stížnostmi“ také setkali:
Byl jsem na obecním úřadě zaplatit za odvoz popelnice na následující 

rok. Dal jsem se přitom do hovoru se starostou a administrativní tajem-
nicí. Pochvaloval jsem si, jak pečlivě jsou uklizeny chodníky. Starosta mi 
poděkoval za uznání a řekl, že jsem první, kdo vyjádřil svou spokojenost. 
Jinak jsou prý na úklid chodníků jen stížnosti.

„To bych rád věděl, jaké stížnosti mohou být, když jsou chodníky kaž-
dý den vzorně uklizené?“, zeptal jsem se.

„Uvedu jen tři z nich“, řekl starosta: „Například jeden pán si stěžoval, 
že když šel v noci domů, padal sníh a nikdo  jej neuklízel a že  ještě ve 
čtyři hodiny  ráno byly  chodníky neuklizené. Pak  tu mám stížnost ma-
minky malého dítěte,  která  si  stěžovala na  to,  že  se chodníky naopak 
čistí a ona nemůže vozit své dítě na sáňkách na vzduch, protože sáňky 
na uklizených chodnících drhnou. No a nakonec tu mám stížnost jedné 
paní, která si stěžovala na to, že se chodníky solí a jejím pejskům to ro-
zežírá tlapky.“

Uvědomil jsem si, že do funkcí v české obci mohou kandidovat jenom 
masochisté mající sklony k sebezničení.

NN

Statistické zajímavosti 
České republiky 
(ke dni 31. prosince 2014)

Největší obec: PRAHA, 1.259.079 obyvatel
Nejmenší obec: ČILÁ (okres Rokycany), 17 obyvatel; VYSOKÁ LHOTA 
(okres Pelhřimov), 17 obyvatel 
Nejvýše položené sídlo: FILIPOVA HUŤ (okres Klatovy), 1 093 m n. m. 
Nejníže položené sídlo: HŘENSKO (okres Děčín), 130 m n. m. 
Nejvýše položený bod: SNĚŽKA (pohoří Krkonoše), 1.602 m n. m. 
Nejníže položený bod: výtok LABE u Hřenska (okres Děčín), 
115 m n. m. 
Nejhlubší propast: HRANICKÁ PROPAST (okres Přerov), 442,5 m 
Největší národní park: Národní park ŠUMAVA, 680,6 km2,  
pohoří Šumava
Největší chráněná krajinná oblast: CHKO BESKYDY, 1.160 km2, 
pohoří Beskydy
Nejdelší řeka: VLTAVA, 433 km, Čechy
Největší plocha povodí: povodí LABE, 51.103,9 km2, Čechy
Největší jezero: ČERNÉ JEZERO, 18,4 ha pohoří, Šumava, 
max. hloubka 39,8 m
Největší rybník: rybník ROŽMBERK, 489 ha, okres Jindřichův Hradec, 
max. hloubka 6,2 m 
Největší přehradní: LIPNO, 4. 870 ha, pohoří Šumava, 
max. hloubka 20 m 
Nejteplejší minerální pramen: VŘÍDLO, 72 °C, Karlovy Vary
Nejvyšší denní maximální teplota vzduchu: 
20. 7. 2014 36,3°C Praha, Karlov
Nejnižší denní minimální teplota vzduchu: 27. 12. 2004, -27,2 °C 
«Rokytská slať, okres Klatovy
Nejvyšší denní úhrn srážek: 13. 9. 2014, 153,2 mm Dolní Věstonice, 
okres Břeclav

Zdroj: www.czso.cz  



3Svazek obcí Blatenska - listopad 2016

Kalendář SOBu na rok 2017
Tradiční  stolní  kalendář  SOBu  respektive  členských  obcí 

SOBu  na  rok  2017  s  pozvánkami  na  společenské,  kulturní, 
sportovní  a  další  akce  na  Blatensku  je  v  prodeji:  prodejna  Papír 
a  hračky,  Alena  Tomášková,  tř.  J.  P.  Koubka,  Blatná;  kancelář 
SOBu,  Na  Tržišti  727,  Blatná  nebo  u  některých  členských  obcí.

Radka Vokrojová

„Centrum společných sl
už

eb
“CSS

Revize spalovacích 
stacionárních zdrojů 
na pevná paliva

U  spalovacího  stacionárního  zdroje 
na pevná paliva o jmenovitém tepelném 

příkonu 10 – 300 kW včetně, který slouží 
jako  zdroj  tepla  pro  teplovodní  soustavu 

ústředního  vytápění  má  jeho  provozovatel 
povinnost do 31. 12. 2016 nechat zpracovat první kontrolu technického 
stavu a provozu tzv. revizi.

Provozovatelem spalovacího  stacionárního  zdroje  je  ten,  kdo 
opravdu  zdroj  provozuje.  Může  to  být  majitel  objektu,  kde  se  zdroj 
nachází, ale také např. nájemce.

Revize se provádí 1x za 2 kalendářní roky, první termín kontroly je 
do 31. 12. 2016.

Oprávněnou osobou, která může provádět revizi, je osoba pověřená 
výrobcem  zařízení.  Seznam  osob  najdete  na  internetových  stránkách 
jednotlivých  výrobců.  Každá  osoba,  která  provádí  revizi,  musí  mít 
pověření od výrobce. A po provedení revize vystaví zprávu.

Ne  všichni  technici  příslušní  např.  k  zapojení  kotle,  mají  toto 
oprávnění.  Je vhodné si vždy zkontrolovat na  internetových stránkách 
výrobců.

Spalovací stacionární zdroj, který podléhá kontrole – má jmenovitý 
tepelný  příkon  10  –  300  kW  a  je  napojen  na  soustavu  ústředního 
vytápění. Kromě kotlů to tedy mohou být i krbová kamna s výměníkem, 
kachlová  kamna  s  výměníkem,  krbové  vložky  s  výměníkem.  Jedná  se 
o všechny zdroje, i např. ty, které byly instalovány v r. 2016.

Orgánem ochrany ovzduší, který si od provozovatele může vyžádat 
revizní zprávu je orgán ochrany ovzduší – obec s rozšířenou působností. 
Pro celé ORP Blatná tedy Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí.

Pokud fyzická osoba nenechá zpracovat revizi a na výzvu ji nepředloží, 
dopustí se přestupku, za který hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Pokud  právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba  nenechá 
zpracovat revizi a na výzvu je nepředloží, dopustí se správního deliktu, 
za který hrozí sankce až 50 000 Kč.

PŘI  HLEDÁNÍ  NA  INTERNETOVýCH  STRÁNKÁCH  VýROBCů 
NEHLEDEJTE  JEN  POD  JIHOČESKýCH  KRAJEM.  VZDÁLENOST 
NĚKTERýCH  OPRÁVNĚNýCH  OSOB  NAPŘ.  Z  KRAJE  PLZEňSKÉHO  JE 
KRATŠÍ.

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší
„provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která 

byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj 
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen «odborně 
způsobilá osoba»), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly 
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je 
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto 
zákonem.“

V případě potřeby dalších  informací  se můžete obrátit na Městský 
úřad  Blatná,  odbor  životního  prostředí  –  pí  Markéta  Nuslová,  DiS  , 
e-mail: nuslova@mesto-blatna.cz, tel.: 383 416 234.

Vánoční a novoroční bohoslužby 
na Blatensku

24. 12.
sobota
Štědrý 

den

25. 12.
neděle
Boží hod 
vánoční

26. 12.
pondělí
2. svátek 
vánoční

31.12.
sobota
sv. 

Silvestr

1. 1. 
2017

neděle
Nový 
rok

Bělčice 
- sv. Petra 
a Pavla

17:00 17:00

Blatná 
- Nanebevzetí 
P. Marie

24:00 8:15 8:15 16:00

Černívsko 
- Nejsvětější 
Trojice

11:30 11:30

Kadov 
- sv. Václava 9:45

Kocelovice 
- sv. Bartoloměje 8:00

Lnáře - 
Nejsvětější 
Trojice

8:00 8:00

Radomyšl 
- sv. Martina 20:00 11:00

Radomyšl 
- sv. Jana Křtitele 14:00

Sedlice - sv. 
Jakuba Staršího 22:00 9:45 (9:45) (16:00) 9:45

Záboří 
- sv. Petra 
a Pavla

11:30

Zadní Zborovice 
- sv. Ludmily (17:00) (16:30)

Kurzivou v závorkách je uvedena bohoslužba slova.

Kalendář SOBu na příští rok 2018
Pro  obyvatele,  návštěvníky  a  všechny  příznivce  Blatenska  připravujeme  opět 
tradiční  stolní  kalendář.  Prosíme  zástupce  obcí,  organizátorů  kulturních, 
sportovních, společenských a dalších akcí, aby nám poskytli podklady pro nový 
kalendář na rok 2018. Podklady, prosíme, zasílejte na blatensko@blatensko.eu 
nebo poštou Na Tržišti 727, 388 01 Blatná popř. přijďte domluvit  vše osobně. 
Své  podklady,  zasílejte  nejpozději  do  pátku  5.  května  2017.  Nezapomeňte 
uvést datum a název akce, místo konání popř. pořadatele a další podrobnosti, 
které  znáte. Uvítáme, když nám poskytnete  ilustrační  fotografie  ze  života obcí 
na  Blatensku  (uveďte  autora  popř.  název  fotografie).  Děkujeme  a  těšíme  na 
spolupráci.

Bohumila Hoštičková, Radka Vokrojová
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A tak jsem se stal studentem učitelského studia matematika – deskriptivní 
geometrie. Během studia jsem se zamiloval do své budoucí manželky. Po 
vystudování  jsem se stal kantorem na „jedenáctiletce“ ve Strážnici, ože-
nil se, pak jsme přešli s manželkou do Olomouce, kde jsem nastoupil na 
Univerzitu Palackého  jako asistent  se  zaměřením na matematickou ana-
lýzu (derivace, integrály). Během let jsem učil stovky studentů, budoucích 
učitelů matematiky, z nichž někteří jsou už dávno důchodci, jiní jsou ještě 
mladí. No a teď jsem externista, jelikož mi skončil zaměstnanecký poměr.

A čas běžel, pořád Vás ta matematika bavila a baví?
Byla mým pevným bodem ve vesmíru, něco, co jsem měl vždycky po ruce 
a co mi pomáhalo v nejrůznějších situacích. 
Čas vše mění, i časy. Nejprve zlatá šedesátá – postavili jsme družstevní byt, 
narodily se nám děti, chlapec a děvče, tvrdě jsem pracoval ve vědě a práce 
se mi  dařila,  z  té  doby pocházejí  ty mé přídavky  ke  jménu  (moje práce 
tehdy pojednávaly o speciálních transformacích řešení lineárních systémů 
diferenciálních rovnic).
Vždycky jsem se silně zajímal o vztahy mezi matematikou a reálným živo-
tem, pak k tomu přibyly ještě počítače. V letech 1970 – 1990 jsem byl na 
univerzitě osoba nežádoucí, pracoval jsem nejprve ve výpočetním středis-
ku a pak mimo univerzitu v podnicích, kde jsem se setkával s tou opravdo-
vou realitou. No a pak jsem se zase vrátil na univerzitu, znovu s přednáška-
mi z matematické analýzy, ale věnoval se dál více svému novému tématu: 
matematika a lidé.

I když matematika patří často mezi strašáky mnoha žáků a studentů, ne-
musí tomu tak být vždy, na čem to spočívá? Co vás nejvíce zaujalo?
Jednota stability a pestrosti.  Něco je pevné a spolehlivé, jiné je třeba ob-
jevit přímo detektivním pátráním. 
U dětí  je  to  tak –  a  často  to přetrvává. Někdo má matematiku  rád,  jiný 
ne a někomu je dokonce odporná. Ale co si kdo pod tím pojmem vůbec 
představuje? Pohleďme na to jinak. Třeba rádi jezdíte autem, má to různé 
výhody. Dostanete se k cíli rychleji, můžete se dostat na krásná místa ad. 
Ale  pozor!  Nejprve  musíte  nastudovat  dopravní  předpisy,  rozpoznávání 
dopravních značek a ve svém autě se vyznat. Máte rádi dopravní předpisy 
a dopravní značky? Asi moc ne, ale prostě tu znalost potřebujete. U ma-
tematiky je to podobné. Abyste ji mohli na vhodných místech použít, aby 
vám pomohla a těšila vás, tak se musíte naučit nějaká pravidla a vzorečky. 
Ale ty vzorečky to ještě není matematika, nemusíte je mít rádi,  je to jen 
její vstupní okraj, prostě něco, co musíte umět, abyste matematiku mohli 
používat a těšit se z ní. Uvedu příklad. V jednom podniku se na mne kdysi 
obrátil  jeden kolega:  „Vypálil  jsem 18  litrů  slivovice, má 72 procent,  ale 
chtěl bych šedesátiprocentní. Kolik mám přidat vody?“ Výpočet  je velmi 
jednoduchý. Pokud umíte sestavit rovnici na směsi, řešit jednoduché rov-
nice a krátit zlomky, tak vám matematika za chviličku odpoví.
Není možno na několika řádcích dát návod,  jak dětem přiblížit matema-
tiku, hodně to závisí na učiteli, jak ten ji má rád. Dítě by si mělo vybudo-
vat v mysli soustavu pevných bodů – tj. znalostí, které vím vždy bezpečně, 
nové věci s nimi s porozuměním propojovat, ale chce to soustavnou práci 
a nevymlouvat se na nadání. 
Jednou věcí se vám však pochlubím, i mne tehdy překvapila. Učil jsem prv-
ním rokem ve Strážnici, i osmáky, to byl poslední rok jejich školní docházky. 
Divoká Slováčiska z venkova, ale byl jsem plný energie dobré vůle a nějak 
se mi u nich dobře učilo – 5 hodin týdně a nijak snadné učivo. Někdy v led-
nu přišel do sborovny češtinář a volal:  „To  jsem  ještě nezažil! Psali  jsme 
slohovku na téma – moje oblíbené předměty. A většina osmáků napsala 
MATEMATIKA. Ještě přidám, že tři z mých osmáků se tehdy skvěle umístili 
v matematické olympiádě, jeden se stal vítězem okresního kola. Toto byl 
vlastně jen  jakýsi extrém, ale pro mne je to zcela osobní důvod odmítat 
výroky, že matematika je neoblíbený předmět.

Přednášel jste o matematice i nematematikům. Jak napsali na pozvánce 
k přednášce v Městské knihovně v Přerově: „ … účastníky svých přednášek 
provede světem matematiky velice zábavnou a příjemnou formou, při níž 
se nic nepočítá, nevyvozuje, nekonstruuje ...“ 
Chystal jsem takové povídání i pro Blatnou, bohužel k němu nedojde, pro-
tože po mé prosincové operaci páteře mi nefungují nohy a jsem upoutaný 
na  lůžko a  invalidní vozík. Měl  jsem takové besedy s dospělými, s dětmi 
i s dalšími zájemci a pro mnoho z nich bylo překvapením, jak hluboce je 
matematika „zažraná“ do našeho života. Pokud by byl zájem, mohu takové 
krátké povídání nabídnout i SOBáčkovi. 

večer  bylo  vyloučeno  se  něco  učit.  Já 
jsem to vyřešil tak, že jsem se v prvních 
letech neučil. Po obědě jsem se mrkl, co 

bude druhý den ve škole, něco jsem napsal 
a hurá ven „bosky“ do přírody, na zahrádku, 

prolézat fabrikou. V zimě pak ke knížce. Ve vyšších 
třídách základky už jsem se trochu učil, ale jen málo. Něco mi prostě šlo 
a na něco jsem se musel podívat, ale jen tak, abych neměl trojku. Velice 
moc  jsem  četl,  k mým  hračkám  patřil  zeměpis-
ný atlas a knížka o zvířatech na světě. Také jsem 
hodně vnímal,  co  se kolem nás děje, něco  jsem 
občas  pochytil  od  bráchy.  Byl  jsem  asi  na  svůj 
věk  „sečtělý“,  ale  tichý  a  nevýbojný.  Pokud  jde 
o jedničky, po těch jsem nešel, ale „za jedna“ bez 
problémů byla vždy matematika, český i ruský ja-
zyk, fyzika a zpěv. U ostatních jsem střídal jednič-
ky a dvojky. Tak to vlastně platilo až do maturity 
s tím rozdílem, že na gymnáziu jsem se učil hodně 
moc, vždyť  jsme měli  současně češtinu,  ruštinu, 
angličtinu a latinu. To už bratr bydlel na internátu 
a  já se učil  třebas až do půlnoci v kuchyni, když 
odešli rodiče spát. 
Vzpomínáte rád na své učitele matematiky? Přinesl jste si ze školy poznám-
ku, že neumíte počítat? Nebo jste neměl učebnici?
Moji  učitelé matematiky mě  fakticky  příliš  neovlivnili,  ale  ani  neublížili. 
Matematika mi  šla,  a  tak  jsem žil  v poklidu. Na nějaké poznámky  si  ani 
nevzpomínám. To,  jak  jsem žil hodně sám, ve mně vytvořilo  jakýsi druh 
samostatnosti – „nespoléhej se na …“, takže jsem snad ani nikdy neslyšel 
otázky jako: Máš napsané úlohy? Co se máš ještě učit? Apod.
Na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci je Vaše jméno 
stále vedeno mezi externími spolupracovníky katedry algebry a geometrie 
Přírodovědecké fakulty. Jak to u Vás bylo s matematikou? Jaká byla Vaše 
cesta k „učení“ matematiky?
Měl  jsem velice  široké  zájmy,  ale nebyly nijak  vyhraněné. Byl  jsem  i  ak-
tivní amatérský muzikant. Dlouho jsem váhal, ale matematika mi asi byla 
nějak  souzena, bylo  to pro mne něco přirozeného,  rozuměl  jsem  jí  i  její 
logice. Prostě jsem se dozvěděl nový poznatek, v mé hlavě zapadl na vhod-
né místo mezi ostatní, doplnil  jsem ho představou a souvislostmi, prošel 
pár příkladů a už tam napevno seděl se schopností se vybavit  i vylepšo-
vat.  Stalo  se,  když  jsem byl na  kroměřížském gymnáziu,  že mě profesor 
matematiky přihlásil do prvního ročníku soutěže matematické olympiády, 
tehdy právě začínala. Do té doby o ní nikdo neslyšel. Vůbec jsem netušil, 
co a jak, ale domácí kolo jsem počítal celé vánoční prázdniny a dostal se 
do kola krajského. A po  týdnu přišlo na školu oznámení,  že  jsem se stal 
vítězem  v  tehdejším  gottwaldovském  kraji  a  přišly  nějaké  matematické 
knižní odměny. Krátce na to byla v Olomouci otevřena Vysoká škola peda-
gogická (později přešla pod Univerzitu Palackého), kam mě přímo pozvali. 

Lidé na Blatensku  
Stanislav Trávníček

Pokračování ze str. 1

Žijí s námi

Rodina dědy Jiřince z Vrbna

Babička Bětka Jiřincová
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Rádi uvítáme, mohla vzniknout nová rubriky, její název by mohl být napří-
klad: cesta k matematice. Co Vy na to? A psát do časopisu pro Vás nebude 
nic nového, že. Vždyť více než dvacet let jste byl redaktorem pro informa-
tiku v nově vzniklém časopise Matematika - fyzika - informatika. Kdy a jak 
jste se dostal k počítačům? Protože pro mnohé z nás informatika a počítače 
jako by byla synonyma.
V roce 1970, kdy u nás počítače teprve začínaly, současně začaly mé kon-
takty s počítači nejrůznějších typů. Pracoval jsem jako matematik-analytik 
a mým úkolem bylo analyzovat a připravovat pracovní dokumentaci závo-
dů na použití výpočetní techniky a na tomto poli  jsem získal velmi mno-
ho znalostí a zkušeností. V roce 1989 jsem už běžně pracoval na osobním 
počítači, zatímco na katedrách fakulty šlo o naprostou novinku. Když v roce 
1990 Státní pedagogické nakladatelství zrušilo vydávání časopisu Matema-
tika a fyzika ve škole, dohodla se redakce s nakladatelstvím Prometheus na 
jeho pokračování, ale v nových podmínkách se do názvu dala informatika. 
V této rubrice šlo především o využití počítačů ve škole, a protože  jsem 
o používání počítačů při práci něco věděl, přibrali mne jako redaktora. Za 
ta léta jsem měl příležitost hlouběji nahlédnout do školství a vidím, co se 
ve školství rozvíjí, například práva kohokoliv s výjimkou učitelů, a co upadá, 
například práva učitele, prestiž učitelského povolání, úroveň -   ale raději 
s tím skončeme.
Dočetla jsem se, že jste prakticky nedávno vydal dvě knihy: Pojďme na 
to s matematikou (a někdy i s počítačem) v roce 2014, ISBN: 978-80-24 
4-3925-9, 226 stran; v roce 2016 Pojďme na to s počítačem (i když nejsme 
informatici), ISBN: 978-80-244-4893-0, 114 stran. Jaké knihy rád čtete? Ja-
kou knihu máte stále po ruce?
Obě uvedené knížky jsou v knihovně v Blatné. Když si přečtete obsah, bu-
dete asi překvapeni, o jakých obyčejných věcech se tam píše. Samozřejmě 
to nejsou jediné moje 2 knížky, za svůj matematický život  jsem autorem 
přes 250 publikací nebo odborných článků. Některá témata už odvál čas, 
jiná jsou stále aktuální.
Pokud jde o beletrii, tak manželka (profesorka matematiky a fyziky), s níž 
jsem prožil 44 let, byla veliká čtenářka, celá  jedna stěna v pokoji  je plná 
knih, ale  i  když  jsem skoro 15  let vdovec,  ještě  jich hodně přečteno ne-
mám, už to však jinak nebude. Avšak přečetla je za mne dcera Ivanka, která 
je knihovnicí v přerovské knihovně. Velmi se mi pokazily oči, tak čtu jen tu 
a tam něco. Teď zrovna po chvilkách znovu čtu Gulliver´s Travels. A rád čtu 
SOBáčka. Když čtu o životě obcí na Blatensku, tak na mne vždycky dýchne 
jakási pohoda.

Vyměnili jsme si spolu mnoho mejlů, vím, že máte rád i poezii. Je to vedle 
„vědy“, jakou je matematika, způsob, jak přepnout a dát odpočinout šedé 

kůře mozkové, jak by řekl belgický detek-
tiv Hercule Poirot? Také jste do SOBáčka 
přispěl několika pohádkami, dokonce 
s matematickou hádankou, krátkými 
verši? Luštíte také křížovky nebo sudoku? 
Jaké máte další koníčky?
Nebyl  jsem  nějaké  matematické  mons-
trum,  ale  člověk  plný  nejrůznějších  zá-
jmů.  Celý  život  mne  provázela  aktivně, 
amatérsky  provozovaná  hudba,  svým 
malým dětem jsem po večerech vyprávěl 
(a někdy i vymýšlel) pohádky. Velmi jsme 
pěstovali  vycházky  a  turistiku,  v  divadle 
jsme měli abonentní  lóži atd. Když  jsem 
ve svých 75 letech odcházel do důchodu, 
dělal  jsem si pořádek ve věcech, objevil 
všechny své dávné zápisy maminčiných vyprávění i nějaké fotografie a teh-
dy také došlo k velkému sblížení se s Blatenskem prostřednictvím SOBáčka. 

Programování  na  počítači  se  stalo  mým  velkým  hobby,  což  je  nakonec 
vidět  i v knížkách, které se zde citují. K mým nejzajímavějším projektům 
patří generátor sudoku, který se neomezuje jen na čtvercové bloky, ale ani 
na rozměr 9x9. Také jsem vytvořil generátor hudby s touto jednoduchou 
logikou: každou melodii lze zakódovat do posloupnosti číslic, takže si do-
vedeme představit, že každou posloupnost číslic lze vhodným dekodérem 
dekódovat jako melodii, a takový hodně složitý dekodér jsem vytvořil a vý-
sledky se dají poslouchat.  Byl to ale veliký požírač času, takže jsem pak už 
nepokračoval. 
Celý život mě pronásleduje pocit – něco vytvářet, nejen v matematice a na 
počítači, ale v některých obdobích to byla trocha poezie, také hudba, po-
hádky atd. Jen pro zajímavost – do svých pohádek jsem zamíchal trochu 
fantazie, trochu humoru i kapku filozofie – aby si rodič po přečtení pohád-
ky měl ještě se svým dítětem o čem povídat.

Co ještě prozradíte ze svého soukromí? 
Syn Pavel se dal na informatiku, ve své funkci v  jedné zahraniční společ-
nosti často bloumá po světě, ale když je potřeba, dovede ledacos zařídit. 
Moje dcera Ivanka, jak už jsem se zmínil, pracuje v Přerově jako knihovnice 
a je mi velkou oporou. Velmi často mě navštěvuje v mém Domově seniorů 
v Olomouci a pozorně se mi stará o všechno, co  tu potřebuji. Mám dva 
vnuky. Pavlův Tomáš  je  toho času v zahraničí,  Ivančin Honza  je zdatným 
kuchařem. 

Ale přes to, co vás postihlo, stále udržujete kontakty s Blatenskem. A to 
jsme rádi.
Ty kontakty se nyní naplňují především tím, že čtenáři nejen z Blatenska 
nabízejí vyluštěné sudoku. Třetí z té trojice je naše známá, bývalá profesor-
ka matematiky, která je na sudoku expert a provádí závěrečnou kontrolu. 
Ale mám ještě jednu zvláštní a trvalou památku na Blatensko: je to moje 
dcera Ivanka, která se narodila přesně 9 měsíců po romantické procházce 
nádhernou blatenskou krajinou.

Vím, že máte velký smysl pro humor. Co takhle nějakou anekdotu na závěr?
Mám skutečně rád humor, ale takový tichý (anglický), který vůbec nemusí 
být obsažen v anekdotě. Takže skončím otázkou, kterou se obrátil žáček 
na svou učitelku matematiky: „Prosím, co mi v té úloze chybí? Vždyť ten 
trojúhelník ABCD mám dobře!“

„Náš rozhovor“ jsme vedli na dálku (mejlem a telefonicky) a věřím, že i tak 
jste měli, milí čtenáři, pocit, že jsme se se Stanislavem Trávníčkem setkali 
u šálku kávy nebo čaje. Do rozhovoru v SOBáčku se nemohlo vejít vše z na-
šich rozhovorů, přesto doufám, že jste poznali, že Blatensko má své místo 
v srdci učitele matematiky z Olomouce.
Na závěr bych ocitovala úvodní slova Stanislava Trávníčka z článku, který 
byl uveřejněn v časopise Matematika – fyzika – informatika, č. 23 v roce 
2014: „I když to z výuky matematiky není vždycky patrné, pravý smysl ma-
tematického vzdělání  je v  tom, abychom za pomoci matematiky dovedli 
řešit praktické problémy. K tomu potřebujeme dvě věci, znát matematiku 
a vědět, jak ji používat – a umět to.“  
Děkuji za rozhovor.

Radka Vokrojová
Foto z rodinného archivuPřípitek k 80. narozeninám, Stanislav Trávníček uprostřed

S dcerou Ivou v Luhačovicích v r. 2015

Foto říjen 2016
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První písemné zmínky o
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Město Blatná a jeho 
místní části (1) 
Blatná

Středisko  našeho  regionu  oslavilo 
v uplynulém roce 780 let své historicky 
zachytitelné existence. Protože v loňském 

roce  byla  tomuto  výročí  jistá  pozornost 
věnována, zmíním se o první písemné zmínce 

o Blatné,  k níž  se vázalo,  jen  stručně. V  literatuře 
i povědomí veřejnosti  je známa  již dlouho. Najdeme ji na  listině krále 
Václava I. vydané 17. 2. 1235 pro chotěšovský klášter a souvisí s osobou 
jednoho  ze  svědků  právního  pořízení,  které  stvrzovala,  šlechtice 
Vyšemíra z Blatné  („Visemirus de Blatna“). Skutečnost,  že se objevuje 
v  přídomku  šlechtické  osoby,  dokládá  význam  Blatné  jako  správního 
centra  samostatného  panství  nejméně  od  první  poloviny  13.  století. 
V  té  době  zde  již  také  stálo  opevněné  vodní  sídlo  s  architektonicky 
pozoruhodnou  pozdně  románskou  kaplí.  Ani  Vyšemír  z  Blatné  jistě 
nebyl  bezvýznamnou  osobou. Oprávněně  je  považován  za  příslušníka 
rodu  Bavoroviců  erbu  střely.  Zámožnosti  a  vlivu  svých  strakonických 
příbuzných však nedosahoval. Nicméně můžeme předpokládat, že svým 
dílem přispěl k rozvoji trhové osady v podhradí.

Blatenka
Ves Blatenka vstupuje do psané historie za vlády Václava IV. Ten ve 

snaze omezit moc šlechty ve svůj prospěch uplatňoval právo odúmrti. 
To  znamenalo,  že  když  zemřela  nějaká  šlechtická  osoba  bez  přímého 
dědice,  přešel  její  majetek  na  panovníka,  který  jej  mohl  podle  své 
libovůle odevzdat jinému nabyvateli, takzvanému výprosníkovi. Nejprve 
ale musel  být  takový majetek  za  odúmrť  provolán dvorským  soudem 
v  Praze,  což  se  pak  zveřejňovalo  zvláštním  listem  v  některém  z měst 
či  městeček  blízkých  danému  majetku.  Pak  se  o  něj  mohli  přihlásit 
jiní  zájemci,  kteří  museli  v  následném  soudním  řízení  prokázat,  že 
na  příslušný  majetek  mají  větší  právo  než  král.  Právě  v  takových 
souvislostech  poprvé  figuruje  ves  Blatenka,  nikoli  však  jako  předmět 
soudního řízení, ale jako přídomek jeho účastníků. 

Dne 29. 5. 1400  byla  provolána  odúmrť  po  šlechtičně  Herce 
z nedalekých Jindřichovic. Král daroval její majetek Něprovi z Blatenky 
a  jeho  synu  Janovi  („Nyeproni et Johanni filio suo de Blatenky“).  Ti  si 
ale  nově  nabytého  zboží  dlouho  neužili.  V  soudním  řízení  se  o  něj 
přihlásil  Častovoj  ze  Záboří,  který  prokázal,  že  již  12.  4.  1399  koupil 
v  Jindřichovicích  od  Herky  za  60  kop  pražských  grošů  poplužní  dvůr 
s příslušenstvím a tak byla odúmrť nakonec přisouzena jemu. 

Čekanice
Čekanice  patří  k  několika málo  lokalitám  v  našem  regionu,  jejichž 

jméno proniklo do písemných pramenů již ve 13. století. Důvodem je, že 
od vrcholného středověku byly střediskem samostatného šlechtického 
statku. Podobně jako v jiných takových případech (například Blatná) se 
první písemná zmínka o Čekanicích objevuje právě ve formě přídomku 
šlechtice, který je podle nich označován. Byl jím jistý Oldřich, vystupující 
jako svědek na dvou listinách Vítka z Krumlova z 26. 8. 1274, týkajících 
se  převodu  jistého  jejich majetku  na  strakonické  johanity.  Proto  také 
obě  listiny  stvrdil  svou pečetí Bavor  (II.)  ze Strakonic,  který  s  johanity 
sdílel  strakonický  hrad  a  řád  významně  podporoval.  Pro  posouzení 
relevance  citované  písemné  zmínky  je  důležité,  že Oldřich  z  Čekanic, 
v  jedné  listině  psán  jako  „Olricus de Chacanic“,  ve  druhé  „Vlricus de 
Zhakanicz“, je uveden mezi svědky v řadě za panem Bavorem, zatímco 
svědci  ze  strany  pánů  z  Krumlova  jsou  vypsáni  společně  až  v  dalším 
sledu a  je  to  v obou  listinách výslovně odlišeno.  Z  toho  lze usuzovat, 
že  Oldřich  byl  vůči  Bavorovi  v  přátelském  či  služebném,  bezpochyby 
pak  sousedském  vztahu.  Čekanice,  po  nichž  se  psal,  to  lokalizuje  na 
Blatensko a vylučuje, že by mohlo jít o jinou ves stejného jména. Další 
Čekanice se totiž nachází u Tábora a ještě jedna stejnojmenná lokalita 
leží jižně od Chudenic na Klatovsku. 

Drahenický Málkov
Na  Blatensku  jsou  hned  dvě  vsi  jménem  Málkov  –  Lnářský 

a Drahenický. Jedna se nachází 7 km jižně od Lnář, druhá 5 km severně 
od Blatné. Od sebe  je vzdušnou čarou dělí necelých 13 km. Prakticky 

až do počátku 20. století nebyly od sebe odlišovány žádným stabilním 
přízviskem,  v  době  patrimonijní  (do  roku  1850)  pouze  příslušností 
k  panství,  z  čehož  pochází  jejich  současné  úřední  názvy.  Lnářský 
Málkov,  ve  starších  pramenech  též  „Málkov pode Lnáři“,  tedy  patřil 
k panství lnářskému a Drahenický Málkov k velkostatku Drahenice. Nás 
bude  nyní  zajímat  ten  druhý,  který  je místní  částí města  Blatná.  Pod 
názvem Málkov Drahenický jsem jej zatím poprvé zachytil v operátech 
sčítání  lidu  z  roku  1910. Nejstarší  známá  písemná  zmínka,  kterou  lze 
spojit  s  touto  vsí,  pochází  ovšem  z  15.  století.  Dne 5. 7. 1454 vydali 
bratři  Jan  a Albrecht  Šicové  z Drahenic  listinu,  jejímž prostřednictvím 
veřejně  vyznali,  že  „urozenému pánu Janovi z Lanšteina seděním 
v Makkově (patrně chybné čtení originálního dokumentu, správně má 
být Málkově)“ odevzdali testament Ondřeje Mirovce ze Škvořetic. Tato 
listina pak posloužila jako důkazní materiál v soudním řízení o odúmrti 
na Škvořeticích a Pacelicích, v němž se Jan z Landštejna angažoval jako 
poručník sester Kateřiny, Afry a Alžběty z Frymburka.

Pro  nás  je  cenná  informace,  že  v  Drahenickém  Málkově  bylo 
v 15. století šlechtické sídlo, ačkoli s největší pravděpodobností nemělo 
charakter  tvrze  ale  jen  dvora.  Záměna  se  Lnářským  Málkovem  zde 
není možná, neboť  ten vlastnil  v  letech 1454–1459 Amcha ze Sedlce. 
Můžeme  tedy  bez  větších  pochyb  prohlásit,  že  zpráva  z  roku  1454 
souvisí skutečně s Drahenickým Málkovem, což potvrzují i další lokální 
souvislosti, především účast bratří z Drahenic.

Hněvkov
Ačkoli se může zdát, že počátky této vsi sahají nejméně do středověku, 

neboť její název by mohl být odvozen od staročeského osobního jména 
Hněvek, v písemných pramenech se objevuje až značně pozdě. Teprve 
roku 1629 je „wes Hniewkow“ uváděna jako součást statku Škvořetice po 
zemřelém Janu Kalenicovi z Kalenic. Jinou zmínku, dokládající existenci 
Hněvkova ve starší době, se mi zatím nepodařilo zachytit.

V  příštím  čísle  našeho  zpravodaje  budeme  pokračovat 
Jindřichovicemi, Milčicemi, Řečicí a Skaličanami.

Použité zdroje:
Národní archiv,  fond Archivy zrušených klášterů – ŘP Chotěšov,  inv. č. 
2040.
Národní archiv, fond Desky zemské větší, sign. 143, fol. K 7.
Národní archiv, fond Řád maltézský – listiny, inv. č. 2401, 2402.
Státní  oblastní  archiv  v  Třeboni, Matriky farností Černívsko a Kadov. 
Dostupné on-line z digi.ceskearchivy.cz.
Státní okresní archiv Strakonice, fond Okresní úřad Blatná, Sčítání lidu 
1910 – Drahenický Málkov. Dostupné on-line z digi.ceskearchivy.cz. 
Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453–1480, Archiv český, díl 
37/1, Praha 1941, s. 818–821, č. 8. 
Druhá kniha provolací desk dvorských z let 1395–1410, Archiv český, díl 
35, Praha 1935, s. 276, č. 31. 
SEDLÁČEK,  August,  Hrady, zámky a tvrze Království českého,  díl  XI., 
Praha 1897, s. 261.
Císařské otisky Stabilního katastru.  Dostupné  on-line  z  archivnimapy.
cuzk.cz.
Mapy josefského vojenského mapování.  Dostupné  on-line  z  oldmaps.
geolab.cz.

 Vladimír Červenka

Drobné sakrální s
tavb

y

Drobná sakrální 
architektura
ve Tchořovicích 
– 2. část
Dotace  Jihočeského  kraje  na  opravu 

drobné  sakrální  architektury  je  finančně 
omezena. Z tohoto důvodu jsme požádali  ještě 

o  dotaci  z  Ministerstva  pro  místní  rozvoj.  Naše  žádost  byla  úspěšná 
a tak jsme v rámci projektu Rekonstrukce kaple a božích muk Tchořovice 
získali finanční pomoc na opravu dalších dvou objektů. Celkové náklady 
akce  jsou  227  074,-  Kč,  z  toho  dotace MMR  je  158  951  Kč  a  vlastní 
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podíl obce činí 68 123 Kč. Mohli jsme se tak pustit do oprav vnitřního 
inventáře kaple  (oltář, 2 obrazy,  socha sv.  Jana Nepomuckého),  křížku 
u kaple, kapličky u mostu a do výměny oplocení kaple. 

Kaple svatého Václava ve Tchořovicích
V roce 1878 byla ve Tchořovicích postavena a vysvěcena prostorná 

kaple,  která  byla  zasvěcena  českému  patronu,  svatému  Václavu. 
V  horní  části  návsi,  v  těsném  sousedství  bývalé  skládky,  dříve  stávala 
pouze  malá  dřevěná,  a  později  zděná,  kaplička  se  zvoničkou.  Stavbu 
provedl zednický mistr Karel Šimůnek ze Lnář. Vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků byla na stavbu kaple uskutečněna peněžní sbírka, 
potřebné stavební dříví dala obec z obecního lesa a při stavbě pomáhali 
místní občané svojí prací či povozy. Vnitřní zařízení kaple pak darovali 
dobrodinci a některé bylo zakoupeno. Dva zvony na zvoničku darovali 
taktéž občané. Osud obou zvonů byl pohnutý především v období první 
či druhé světové války. Původní oltář zakoupili místní z kostela v Záboří. 
Nový oltář byl zhotoven teprve v roce 1904 truhlářem z Blatné. Kaple 
byla doplněna v roce 1884 hodinami, které pocházely z bělčické radnice. 
V roce 1885 byla do kaple umístěna křížová cesta.

 Původní dřevěné oplocení kaple bylo v roce 1970 nahrazeno plotem 
z drátěného pletiva. V devadesátých letech 20. století bylo vybudováno 
nové oplocení z pletiva v kovových rámech na kovových sloupcích. Toto 
pletivo, které bylo již poškozeno, bylo letos demontováno a nahrazeno 
novými plotovými díly. Oplocení je provedeno jako nýtovaná konstrukce 
s kovářskými detaily. Plotové díly  jsou ukotveny na sloupky. Povrch  je 
natřen  černou  grafitovou  barvou.  Celou  opravu  provedl  pan  Hrubý 
z Blatné za cenu 142 880,- Kč.

V  roce  1994 firma  L. HAINZ  z  Prahy  vyrobila  hodinový  stroj,  který 
pak v roce 1995 do kaple sv. Václava instalovala. Hodiny tehdy vyšly na 
130 000,- Kč. V roce 2015 provedla firma L. HAINZ technickou prohlídku 
hodin,  na  základě  které  doporučila  vyčištění  a  opravy  hodinového 
stroje. Na současný stav hodin měly určitě vliv postupné opravy kaple. 
Hodinový  stroj  byl  po  20  letech  provozu  hodně  zanesen  prachem 
a zbytky zdiva, povrch kol byl zkorodován, některé části opotřebované. 
V pondělí 27. června 2016 firma L. HAINZ hodinový stroj demontovala 
a převezla ho do  svých dílen. Přesně ve  stejnou dobu se  také  ručičky 
hodin na kapli zastavily. Stroj byl v dílnách rozebrán, vyčištěn a opatřen 
novými krycími nátěry. Bylo vyměněno  rtuťové  spínání motoru,  které 
v dnešní době nesplňuje současné normy, za magnetické a provedeny 
i další nutné opravy. Ručičky hodin se rozeběhly opět až 12. září 2016, kdy 
byl hodinový stroj znovu namontován do Kaple sv. Václava. Cena opravy 

hodin byla 47 394,50 Kč.
Opravy  vnitřního  in-

ventáře kaple  –  oltář, 
socha  sv.  Jana  Nepo-
muckého  a  2  obrazy 
provedl pan Petr Štěpán 
z  Hajan.  Opravy  spočí-
vali především v očiště-
ní,  napuštění  přípravky 
proti  dřevokaznému 
hmyzu,  konzervaci 
nebo  zlacení.  Pan  Petr 
Štěpán  opravil  také  kří-
žek  u  kaple  a  kapličku 

u  mostu.  Jednotlivé 
části křížku byly mecha-
nicky  a  chemicky  očiš-
těny,  uvolnitelné  části 
byly  opískovány  a  nově 
natřeny.  Následně  bylo 
také  opraveno  písmo 
a  vše  bylo  konzervová-
no.  Očištěn  byl  rovněž 
kamenný  sokl  kapličky 
u  mostu,  dřevěná  skříň 
byla rozebrána a její pů-
vodní prvky byly použity 
k  výrobě  nové  skříně. 
Na  ni  byla  posazena 
zpevněná a nově natře-
ná  stříška.  Tyto  opravy 
stály celkem 36 800,- Kč.

Křížek u kaple nechal 
postavit  místní  občan 
z čp. 14 Ján Říský v roce 

1884 poté, co mu v listopadu 1882 během jednoho týdne zemřely jeho 
dvě děti, František a Marie Anna. V roce 1883 se mu narodila dcera Bar-
bora Růžena, která umírá ve dvou letech v březnu 1885.  Byla vyslyšena 
prosba Jana Říského? Pravděpodobně ano, neboť se mu po roce 1884 
narodily ještě další 4 děti, které se dožily dospělosti. 

Kaplička u mostu
Její historie  je  těsně spjata s povodní v  roce 1895 a mostem. Kap-

lička s malou soškou sv. Jana Nepomuckého byla původně ve zděném 
sloupu uprostřed potoka Lomnice. Při povodni 20. června 1895 se po-
tokem Lomnice valila spousta vody, hráze obou tchořovických rybníků 
Hořejšího i Dolejšího se protrhly a vodou bylo poničeno hodně domů. 
Na kamenném mostě přes potok stáli místní obyvatelé a sledovali valící 
se vodu. Najednou se s velkým rachotem zřítil do vody silný zděný sloup, 
v jehož výklenku byla umístěna soška sv. Jana Nepomuckého, který stál 
uprostřed potoka vedle mostu. V tu chvíli se lidé stojící na mostě pole-
kali a utíkali  z mostu pryč. Když poslední noha z mostu utekla, ozvala 
se strašná rána, valící se voda vystříkla do výše a most, na kterém ještě 
místní před chvílí  stáli,  zmizel ve vodě. Ustrašení  lidé v  tu chvíli volali 
„Sv. Jan nás zachránil.“ Sošku sv. Jana pak nalezli až na louce u Blatné. 
Když byl vystavěn provizorní dřevěný most, umístili lidé sošku do impro-
visované dřevěné kapličky na něm. V roce 1907 postavili nový železobe-
tonový most, prvý tohoto druhu v Čechách. Silniční státní správa však 
nepovolila umístit na něm sochu sv. Jana Nepomuckého,  jak si  lidé ze 
Tchořovic přáli. Protože však nemohli zapomenout, že sv. Jan Nepomuc-
ký  zachránil  hodně místních  lidí  od utonutí, postavili  kapličku  i  sochu 
co  nejblíže  mostu  –  před  čp. 
19, kde stojí dodnes. Kamenný 
podstavec  byl  zhotoven  podle 
návrhu  lesního  rady  Theodora 
Mokrého  z  velkostatku  Lnář-
ského. Na podstavec byla umís-
těna  nová  socha  sv.  Jana  Ne-
pomuckého  odlitá  ve  slévárně 
v Rokycanech.  Sochu byste na 
podstavci  dnes marně  hledali, 
neboť z důvodu velkého množ-
ství  krádeží byla po  roce 1990 
z  podstavce  sejmuta  a  v  roce 
2007 uložena v místní kapli. 

Chtěla bych poděkovat kro-
nikáři  obce  panu  K.  Krejčímu 
a paní J. Loulové za poskytnutí 
historických  podkladů  k  člán-
ku. V článku byly použity údaje 
z kroniky obce Tchořovice.

Eva Křivancová, 
starostka obce

Tchořovice křížek u kaple, nové oplocení 2016

Tchořovice boží muka na hrázi u mostu 2016Tchořovice - hodiny v kapli 2016

Kaple ve Tchořovicích, 2016
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Historické pohledy

        Historické pohledy zapůjčil pan Vladislav Bouše

Tchořovice Škvořetice
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k  Martinu  Lutherovi;  6. prosince  Jiří  Jirout:  Komentovaný  výlet  do 
půdního  mikrosvěta;  a  poslední  v  tomto  roce  13. prosince  Jaroslav 
Dibelka: Romská otázka - problém dnešní doby? Cikáni a jejich život na 
jihu Čech v první polovině 18.  století. Na  tyto přednášky naváže další 
ročník. Sledujte  informace například na stránkách Biologického centra 
Akademie věd ČR (www.bc.cas.cz). 

Jako poslední vědeckou (a také výtvarnou) akcí, na kterou bych vás 
rád pozval, je výstava fotografií, má poněkud netypický název „Produkt 
nezaměstnanosti,  aneb  jak  jsem  začal  fotografovat  houby  a  hlenky“. 
Autorem je Jiří Kubásek. Výstava potrvá do 31. prosince a je instalována 
v  Galerii  V  Síti  na  budějovickém  Biologickém  centru  Akademie  věd, 
Branišovská  31  (prostor  za  bufetem  směrem  na  ústavy).  Potěší  vás 
krásné  snímky  hub,  z  nichž  mnohé  jste  dosud  neviděli  (nebo  si  jich 
nevšimli). Doporučuji shlédnout.

Aktivity, týkající se vědy, jsou tedy v listopadu (a nejen v něm) velmi 
pestré. Věda  je dnes všude kolem nás. Proto neškodí se o ní dovědět 
co nejvíce. A výše jmenované příležitosti se tu přímo nabízejí. A teď už 
mi, milí čtenáři Sobáčku, dovolte, abych vám popřál úspěšný, klimaticky 
vyrovnaný a třeba prostě jen hezký podzim a příjemnou zimu.

František Weyda
7. listopadu 2016

Bude vás zajím
at

Popularizace vědy 
pod mikroskopem

Vážení čtenáři Sobáčka,
začnu  snímkem.  Podívejte  se 

pozorně  a  zkuste  hádat,  co  na  něm 
vidíte.  Zájemce  o  fyziku  a  matematiku 

v něm možná vidí fraktály. Znalci kuchyně 
v něm poznávají Romanesco (česky kvěkolice), 

což  je  jedlá  rostlina,  která  je  variantní  formou 
květáku.  Květenství  tu má  přibližný  charakter  přírodního  fraktálu  kde 
můžeme  rozeznat  logaritmické  spirály.  A  to  je  něco  co  zaujme  laiky 
i  příslušníky  vědecké  obce.  A  jsme u  vědy,  které  chci  věnovat  dnešní 
povídání. Neboť právě probíhá Týden vědy a techniky AV ČR (informace 
na www.tydenvedy.cz).  Letos už  šlo o 16.  ročník,  ve    kterém se od 1. 
do 13. listopadu uskutečnilo na 600 akcí po celé České republice (vstup 
na všechny akce je pochopitelně zdarma). Festival přinesl řadu novinek 
a unikátních akcí. Kromě tradiční vědy (přednášky, prohlídky pracovišť) 
jsou  zde  i  netradiční  „vědecké  show“  zahrnující  například  i  koncerty, 
křest  knihy,  komentované  prohlídky,  pozorování  ptactva,  projížďku 
elektromobilem  nebo  divadelní  hru.  Byla  zde  témata  vážnější  i  lehčí, 
propagující  vědu  pro  laiky  stravitelným  způsobem.  Z  těch  vážnějších 
to byla třeba bezpečnost, rakovina prsu, boj proti depresím a celá řada 
dalších a dalších témat. No a u nás v Jihočeském kraji se tradičně zapojilo 
i českobudějovické Biologické centrum Akademie věd České Republiky. 
Především pořádalo dny otevřených dveří na všech svých pracovištích 
a  pro  středoškoláky  přednášky  z  biologických  a  ekologických  oborů. 
Návštěvníci měli  jedinečnou příležitost podívat se přímo do laboratoří 
a  tam  si  prohlédnout moderní  přístroje  a  seznámit  se  s  nejnovějšími 
metodami  biologického  výzkumu.  Mohli  zde  například  vidět  ukázky 
genového  inženýrství,  přesněji  transgenní  mouchy  octomilky,  které 
mají uměle přidaný gen z medúzy a svítí. Také se v Biologickém centru 
dozvěděli, jak se v budoucnu mohou změnit ekosystémy jezer a rybníků 
vlivem globálního oteplování. Další důležitou a s půdou přímo související 
skutečností  je,  k  čemu  jsou užitečné půdní mikroorganismy  a mnoho 
dalšího.  Zúčastnit  se mohli  i  prohlídky  chovů  klíšťat,  vidět  půdní  zoo 
i cenné sbírky hmyzu. Shlédli zde i exponáty z Papui Nové Guineje, kde 
má Biologické centrum terénní výzkumnou stanici.

Kdo  „prošvihl“  letošní  Týden  vědy  a  techniky  AV  ČR  (většina  akcí 
už bohužel bude v době vyjití Sobáčku realizována) a jeho zájem bude 
trvalý, může počkat do roku dalšího, kdy se bude konat 17. ročník a to 
přibližně ve stejnou dobu, tedy začátkem listopadu 2017.

Vědy, respektive vědeckých výzkumů a jejich popularizace se týkají 
i Akademické půlhodinky,  jejichž 7.  cyklus přináší  velmi pestrou  směs 
zajímavých  témat  z nejrůznějších  vědních oborů.  Společně přednášky 
připravují Biologické centrum Akademie věd ČR a Jihočeská univerzita 
v  Českých  Budějovicích.  Odborníci  z  obou  institucí  představí  celkem 
v deseti přednáškách výsledky své výzkumné práce a další zajímavosti 
ze  světa  současné  vědy.  Připomínám,  že  cyklus  začal  11.  října.  2016 
a přednášky se konají každé úterý v 16 hodin ve studentském kostele 
v ulici Karla IV. č. 22 v Českých Budějovicích. Vstup je samozřejmě rovněž 
zdarma. A  teď už  jen stručně názvy přednášek a  jména  jejich autorů, 
které se konaly: 11. října Kateřina Sam: (Nejen) ptačí predátoři a jejich 
kořist na Papui-Nové Guineji; 18. října Miloš Tichý: Srážka s planetkou 
-  mýtus  či  realita?;  25.  října  Kateřina  Jirků-Pomajbíková:  Střevní 

parazité  jako  lék?;  1.  listopadu 
Antonín  Vejčík:  Ovce  jako  živá 
sekačka;  8.  listopadu  Karel 
Petrzik:  (Staro)nový  způsob 
boje  s  bakteriemi  a  houbami; 
15.  listopadu  Aleš  Nováček: 
Vraždy ve světě  - pohled očima 
geografa;  22.  listopadu  Oldřich 
Nedvěd:  Zabíjení mezi  něžnými 
slunéčky.  Možná  stihnete: 
29. listopadu  Martin  Weis: 
Sonda  do  cesty  reformace 
aneb  od  renesančního  Říma 

Přírodou (nejen) Blate
ns

ka

Krajina 
v čase zapsaná

Časy se mění, to není nic nového! 
Asi nikomu neušlo, že žijeme 
v turbulentní a hodně zrychlené 

době. Ale co krajina? Ta se zdá býti sta-
tická a neměnná. Není tomu tak, změna 

v naší krajině probíhala vždy, neustále, někdy 
byla rychlejší jindy pomalá a nenápadná.

Ještě před necelými 12 až 14 tisíci lety bylo na Blatensku nehostin-
ně; pomalu, ale už jistě končila doba ledová. Vegetace vypadala zce-
la jinak, než jak ji známe teď. Potoky byly divoké a přinášely z holých 
vrcholů Brd a Podbrdí zlatonosné nánosy písku a štěrku. Vegetace se 
držela jen kolem koryt vodotečí a vrcholky kopců pokrývala kamenná 
suť. V nižších polohách se vyskytovala travnatá společenstva podobná 
těm, které dnes potkáme v podhůří Altaje. Následoval sled různých ob-
dobí, která byla charakterizována postupným oteplováním a střídáním 
různých typů vegetace. Z nižších poloh a jižnějších oblastí přicházely 
dřeviny, první byl asi smrk, borovice a líska. S tím jak se klima stávalo 
teplejším a vlhčím ubývalo primárních kolonizátorů a nahrazovaly je 
dub a další listnaté dřeviny (javor, jasan, lípa). V poslední fázi migrace 
dřevin se začal objevovat buk a  jedle a  jako úplně poslední přichází 
habr  (i když  ten, podle některých našich kolegů botaniků, do Jižních 
Čech přirozenou cestou vůbec nedorazil!). 

O tom, odkud se k nám tyto dřeviny dostaly, se vedou diskuze. Po-
dle klasické teorie přicházely z glaciálních refugií na poloostrovech Jižní 
Evropy (například pohoří severního Řecka). Některé práce pak ukazují 
na refugia dřevin i v severnějších oblastech, jako je pobřeží Jaderského 
moře či podhůří Alp. Ať tak či tak, došlo za relativně krátkou dobu ke 
kompletní přeměně krajinného charakteru. Lesy se však nestačily za-
pojit všude. Proháněli se jimi stáda dnes již vyhubených velkých savců 
– divokých koní, praturů a zubrů, vodní toky obývali bobři. Bezlesé ob-
lasti v naší krajině tak přečkaly i nejteplejší a nejvlhčí období poslední 
doby poledové tzv. Atlanik (cca 4000 let. př. n. l.).

Další výraznou proměnu krajiny zprostředkoval člověk. Již ve střed-
ní době bronzové dochází na mnoha místech České republiky k masiv-
nímu odlesňování, některé paleoekologické prameny hovoří dokonce 
o větší míře odlesnění než má současná krajina. Pravděpodobně tak 
byly položeny základy české krajiny. V této době (cca 1500 až 1300 let 
př. n. l) se v bezprostředním okolí Blatenska člověk již vyskytoval, jak 
ukazují například střepy nalezené na hradišti Boudy nedaleko Mirotic. 
O zhruba 700 - 900 let později již byla řada nejvýznamnějších vrcholů 
v širokém okolí odlesněná a sloužila jako strážné body (viz opět hradiš-
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tě na Boudách), v nivách potoků a řek se pak těžilo zlato. Následovalo 
období  ústupu  člověka  z  pahorkatin  až  k  jeho  návratu  v  na  začátku 
středověku. 

Středověk přinesl novou vlnu odlesňování, zakládání sítě cest, sídel, 
polí i rybníků, dobývání zlatonosných nánosů a další těžební činnosti. 
A proměna krajiny pokračovala. Zhruba v období vrcholného baroka 
došlo u nás  k maximální míře odlesnění:  pouze 12-14% krajiny byla 
tehdy pokryta  lesem (v současnosti je to až 33% a zalesněná plocha 
stále narůstá). Dřevo na otop bylo důležitou komoditou a většina úze-
mí byla pod mírným (ale neustálým) tlakem pasoucích se zvířat. Zhru-
ba v této době však můžeme mluvit o „barokně komponované krajině“, 
kdy byly jednotlivé lidsky vytvářené prvky do krajiny „komponovány”, 
tedy vkládány v maximálním souladu s jejími přírodními prvky. A moh-
li bychom pokračovat: v průmyslových a sídelních oblastech dochází 
k  intenzifikaci  využívání  krajiny  včetně  mohutného  rozmachu  důlní 
a strojírenské činnosti. Po první světové válce dochází k výraznějšímu 
zalesňování a narovnávání toků. Násilná kolektivizace zemědělství po 
druhé světové válce zcelila polnosti, rozorala meze a překrývala barok-
ní linku krajiny. Lidskou práci nahrazují čím dále tím výkonnější stroje, 
lidé odcházejí z krajiny. V okolí měst a na neudržovaných plochá začíná 
bujet  nová  divočina  –  poměrně  uniformní  směs  náletových  dřevin 
a několika odolných a konkurenčně velmi silných bylin. Dříve pasené 
plochy zarůstají a s nimi mizí i druhy na tyto biotopy vázané.

A  jak to vše víme? Nedávnou minulost umíme rekonstruovat cel-
kem  jednoduše.  Pramenů  je  dost  (obecní  kroniky,  filmové  týdeníky, 
fotografie).  Ale  například  i  data  o  rozšíření  ptáků:  vždyť  například 
dnes jeden z nejběžnějších druhů naši pěvců – pěnice černohlavá byla 
v období po válce velmi vzácným druhem! Dobře zdokumentovaná je 
i  druhová  změna některých  skupin hmyzu  (obecně mizí  druhy  váza-
né  na  pestrou  kulturní  krajinu  nebo bezlesí).  Vzhled  barokní  krajiny 
jsme schopni rekonstruovat na základě děl barokních mistrů či podle 
Tereziánských  a  Josefínských  katastrů  sítí  starých  cest  a  sakrálních 
staveb. Vzhled původních lesů můžeme odvodit podle fragmentů po-
rostů zámeckých obor (např. zámecký park v Blatné) nebo míst, kde se 
po staletí báli hospodařit (vrch Hrad). 

Dále již je to složitější, hodně napomohou pomocné vědy archeolo-
gické (dnes možná samostatné obory archeozoologie a archeobotani-
ka), které studují živočišné a rostlinné pozůstatky v místech vykopávek. 
Půdní sondy (hloubkové výkopy) jsou schopné odhalit změnu vegetač-
ního krytu nebo srážkového režimu v řádech několika tisíců let (napří-
klad to, že v důsledku středověkého odlesnění plošně stoupá ukládání 
nivních hlín, tedy že povodně musely od této doby být častější). Pro 
ještě starší data musíme sáhnout k analýzám pylových zrn či schránek 
měkkýšů. Dobu ledovou nám připomínají už jen pravidelně tvarované 
svahy s mírnou východní a příkřejší západní expozicí.

Krajina, ve které žijeme, nám tedy nejen poskytuje životní prostor 
a obživu, ale je to i živoucí kronika přírodních dějů a kulturní proměny 
člověka a míst. Je v ní zachyceno mnoho z dob minulých i současných. 
Jako každá kulturní památka má i krajina svojí hodnotu, zároveň je dy-
namická a proměnlivá. Tak jako naše doba. Přeji Vám, ať v novém roce 
přijdou jen ty lepší změny!  

Petr Šípek, zoolog na PřF UK,
(sipekpetr@yahoo.com)

O  č e š t i n ě
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Šach mat
Slova šachy, šach a také mat pochá-

zejí z perštiny, šáh mát je persky „král 
je mrtev“.  Výraz  pat  však  s  asijským 
původem  této  hry  nesouvisí,  vznikl 
později  v  italštině  ze  spojení  essere 

patta, tedy být si kvit, být ve hře neroz-
hodný.

Slůvko patta vzniklo  z patto,  což  je  smlouva, 
smír, narovnání. Tenhle výraz vznikl z latinského pactum, z něhož my 
máme pojmenování smlouvy, dohody výrazem pakt. Italské patta pak 

dostalo německou, francouzskou i naši podobu pat nepochybně po-
dle perského mat. 

Slovo pat  se  začalo používat v  šachové  terminologii  jako pojme-
nování  remízy, nerozhodnutého zápasu, přesně  řečeno situace, kdy 
nelze táhnout králem. 

Pozoruhodné je, že slovo pat se užívá v šachách a pak také přene-
seně jako pojmenování bezvýchodné nebo se také módně říká zablo-
kované situace. Pro nerozhodný výsledek v jiných sportech, než jsou 
šachy, se užívá výraz remíza.

www.rozhlas.cz/cesky/puvodslov 

Nemít ani floka
Být zcela bez peněz. Mít jednu kapsu prázdnou a druhou vysypa-

nou.
Slovo flok se užívá v nejednom významu. V hornickém slangu ozna-

čuje  štítek na důlním vozíku  s  těžebnými údaji,  říká  se  tak ale  také 
suknu vyrobeném ze zbytků příze, kotvicímu kolíku cirkusových stanů 
anebo pěšákovi na šachovnici. V obuvnictví byly floky kovové, pozdě-
ji dřevěné hřebíčky, kterými se spojovala spodní část boty s vrchní. 
Ale floky  (resp. floutky, ev. flútky),  kterých se nedostává  tomu, kdo 
je na mizině, prý byly drobné mince, které razili husité z měděných 
kotlů a pánví.

Rčení, která se vážou k penězům, je celá řada. Nemáme-li ani floka, 
jsme na tom stejně, jako když nemáme ani vindru. Vindra říkali naši 
předkové vídeňskému feniku. Jiří Poděbradský jich z Rakouska přivezl 
spoustu  jako válečnou kořist, ale nebylo v nich stříbra, ani co by se 
za nehet vešlo, byly skoro bezcenné. Takže když nemáte ani vindru, 
nezoufejte, beztak není o co stát. 

Pokud nemáme grešli, dokonce ani tu zlámanou, jsme na tom po-
dobně. Tento drobný, málo hodnotný peníz se razil z mědi za dob vlá-
dy Marie Terezie a Josefa II. 

Ten, kdo je lakomý, nepustí chlup, dal by si pro korunu vrtat koleno, 
je držgrešle. 

Slovo groš, které proslavily ve své době velmi hodnotné pražské 
groše a taky rčení „nemít za groš rozumu“, není původně české. Fran-
couzský panovník Ludvík IX. nechal ve 13. století razit mince, kterým 
se latinsky říkalo denarius grossus, tedy těžký, tlustý denár. 

Ani krejcar, stříbrná mince, která se začala razit od 13. století v se-
verní Itálii, není slovo českého původu. Na minci byl vyražen kříž, ně-
mecky Kreuz, a tak se jí začalo říkat krejcárek. U nás platil až do roku 
1870. 

Krejcárkovým vrstevníkem je také haléř. Drobná stříbrná mince se 
razila  ve  švábském městě Hallu  a podle  toho dostala  jméno Haller, 
tedy halský.

A jak je to vlastně s korunou? Ta pochází z latinského slova Corona, 
které znamená věnec nebo královskou korunu. Byla převzata z původ-
ně společné Rakousko-Uherské měny. Po právní stránce vznikla česko-
slovenská koruna v roce 1919, kdy byl přijat zákon o úpravě a správě 
platidel. Ve hře byly  i  jiné názvy: sokol,  lev, denár, říp, hřivna, frank 
nebo řepa. 

Ten, kdo  je bez peněz,  je plonk nebo švorc. Tato slova pocházejí 
z argotu, tj. z mluvy zlodějů. V obou případech se jedná o výpůjčky 
z němčiny (švorc, něm. schwarz = černý, plonk = bílý, holý nebo lesk-
lý). 

Černá barva ve rčení „platit  jako mourovatej“ souvisí s mourem, 
tedy uhelným prachem, a taky černochem, Maurem nebo mouření-
nem.

Už se vám někdy povedlo koupit něco za babku? Babka se říkalo 
drobným mincím, které se razily v Kutné Hoře ve druhé polovině 15. 
století. Ani ty neměly velkou hodnotu, stříbra v nich moc nebylo. Bab-
ka se jim říkalo, protože připomínaly brouka, který se rychle množí. 

A jestlipak víte, kdo poprvé prohlásil, že „peníze nesmrdí“? Byl to 
Titus Flavius Vespasianus, o kterém se říká, že v 1. století našeho leto-
počtu zpoplatnil veřejné záchodky. 

Příspěvek zazněl v pořadu „Slovo nad zlato“
www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi 
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Bude vás zajím
at

“O jídle”

Milí čtenáři SOBáčka,
pošesté  dostávám  příležitost  Vás 

oslovit.  Pro  ty,  kteří  nečetli  předchozí 
příspěvky, uvádím, že pracuji na Kraj-
ské  veterinární  správě  Státní  veteri-
nární  správy  pro  Jihočeský  kraj  (dále 
jen KVS). 
Dnes  se  budu  věnovat  prodeji  ryb, 

nad  kterým  KVS  rovněž  vykonává  dozor. 
Prodej probíhá v různých formách, od dlou-

hodobého na jednom místě (zejména u chovatelů 
ryb) až po jednorázový tradiční předvánoční a týká se ryb živých nebo 
usmrcených,  nezpracovaných  nebo  vykuchaných  a  dále  upravených. 
Obecné podmínky jsou obdobné pro všechny formy prodeje.

Každý, kdo chce prodej ryb provádět, má povinnost tuto činnost pře-
dem nahlásit příslušné KVS. V ohlášení musí uvést, kde a kdy bude ryby 
prodávat (k dispozici je i on line formulář). Při prodeji musí mít doklad 
o původu ryb a musí zajistit pro živé ryby takové podmínky, aby nedo-
cházelo k jejich týrání. 

Prodejní stánek musí být vybaven zařízením a pomůckami v soula-
du s tím, k  jakému způsobu opracování ryb dochází. Nejjednodušší  je 
pouhý prodej živých ryb. Pak stačí stánek, káď s vodou, podběrák a pult 
s váhou. Zákazník si odnáší živou rybu. Pro ryby je to však ta nejhorší 
možnost, protože se po celou dobu, kdy  jsou bez vody, dusí. Navíc  to 
u nich, pokud  jsou v domácnosti  kupujícího vypuštěny do chlorované 
vody, vyvolává stres. Vypustit poté ryby zpět do volné vody je čirý ne-
rozum, protože jsou před prodejem sádkovány na sádkách, kde nejsou 
krmeny, aby došlo k  jejich vylačnění. Pokud  je  teplá zima  (jak  to bylo 
poslední roky) a ryba je po zakoupení neprodleně vypuštěna do volné 
vody, má šanci na přežití asi tak z 80-90%. Pokud je zima studená nebo 
byla ryba přechodně v chlorované vodě, snižuje se šance na její přeži-
tí zhruba na 10%. (V posledních letech se tendence vypouštění ryb na 
Vánoce objevují čím dál častěji, a lidé, kteří se domnívají, že jde o dobrý 
skutek, to učí své děti).

Dalšími možnostmi při prodeji ryb je i jejich zabíjení a případné ku-
chání a další úpravy rybího masa. Podle toho, jak je ryba dále zpracová-
vána,  jsou rovněž stanovena přísnější pravidla pro vybavení a hygienu 
prodejních stánků a míst.

Každoročně KVS prodej  ryb  kontroluje.  Kontroly  jsou  zaměřeny na 
doložení dokladů o původu ryb, vybavenost stánků a zejména na zachá-
zení s živými rybami, zda nedochází k jejich týrání. Během usmrcování 
a souvisejících úkonů musí být ryby ušetřeny veškeré zbytečné bolesti, 
úzkosti nebo utrpení. Usmrcení ryb, které je provedeno vykrvením, se 
smí provádět pouze po jejich předchozím omráčení, zaručujícím ztrátu 
citlivosti a vnímání po celou dobu vykrvování.  Jatečné zpracování  ryb 
před jejich vykrvením je zakázáno. Omračování ryb při prodeji se pro-
vádí  silným  úderem  tupým  předmětem  na  temeno  hlavy  a  následné 
vykrvení přetětím žaberních oblouků nebo přetětím míchy a cév řezem 
bezprostředně za hlavou (řez před ocasní ploutví se nesmí provádět).

S potěšením mohu konstatovat,  že za poslední  roky nacházíme při 
kontrolách prodeje ryb jen nepatrné množství prohřešků (zejména ad-
ministrativních),  což  je  výsledkem  toho,  že  prodejci  jsou  dlouhodobě 
stálí a jsou opakovaně poučeni o svých povinnostech. 

České ryby mají velmi dobrou pověst v Evropě a naše republika  je 
velkým exportérem sladkovodních ryb zejména do Německa, Rakouska 
ale i do Francie. Trochu nerozumím nám Čechům, že dáváme při nákupu 
přednost dovezeným rybám a naše vysoce kvalitní ryby pomíjíme a ne-
zařazujeme je celoročně do svého jídelníčku. Většinou je pravidelně jíme 
pouze na Vánoce. Doporučila bych každému podívat se na výlov rybníků 
a pokud je k tomu příležitost, také ochutnat rybí výrobky prodávané ve 
stáncích při těchto akcích. Dnes jsou populární tzv. kapří hranolky, které 
si našly oblibu u konzumentů až ve Francii.

Ráda bych vyzvedla  i  znalosti našich  chovatelů  ryb,  kteří  své práci 
opravdu rozumí, o čemž se ví opět více v cizině než doma, jak už to tak 
bývá. O tom, že chov ryb je, zejména v Jihočeském kraji na vysoké úrovni 
svědčí i to, že obor rybářství je možné studovat na střední škole ve Vod-
ňanech či Třeboni a dále pokračovat ve studiu i na Jihočeské univerzitě. 

Eva Cipínová, ředitelka odboru
veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS

Z babiččiny šperkovn
ic

e

Dobrý den milý čtenáři,
vítám  vás  u  dalšího  čísla  SOBáčku, 

dnešní  vydání  je  vlastně  předvánočním 
číslem a já se s vámi chci podělit o důle-
žitá sdělení, které se našich Vánoc velmi 
dotýkají. Původně jsem chtěla pokračo-
vat  a  navázat  na  naše minulé  povídání 
o magii, okultismu a nebezpečí, které prá-

vě magie představuje  a  které  lidem hrozí. 
K tomuto tématu se vrátím v některém dalším 

pokračování. Moje dnešní vyprávění o podkladech 
z babiččiny šperkovnice bude trochu jiné, vzhledem k událostem, které se 
dějí a které se nás všech velmi dotýkají. Bude to hledání ztracené pravdy. 

Teď  jsem  trochu  předběhla,  a  tak  se  vrátím na  začátek  k  vánočním 
svátkům a otevírám tímto již šesté pokračování mojí šperkovnice. V těch-
to dnech, kdy článek píši, již nelze přehlédnout vánoční výzdobu a deko-
race v obchodech a já bych vám ráda ukázala jiný úhel pohledu na jednu 
vánoční dekoraci a  tou  je adventní věnec, který se stal  součástí mnoha 
domácností.

Máte věnec a na něm čtyři svíčky nebo to může být jen svícen se čtyř-
mi svíčkami a vy si ho různě dozdobíte podle vlastního vkusu, tak vypadá 
adventní věnec v dnešním podání. Hlavní myšlenka a úkol je zapálit čtyři 
svíčky, které představují čtyři neděle před adventem, nezapomenou vás 
na to upozornit všechna hlavní média, televize, časopisy, podle kterých si 
můžete věnec i vlastnoručně vyrobit, nebo ho koupit, svíčky na něj jsou 
baleny právě po čtyřech kusech, no jednoduše řečeno, nelze se tomu vy-
hnout a hlavně dělají to tak všichni. Teď se na chvilku zamyslete, než bu-
dete číst dál. Přijde vám na tomhle něco divného? Pokud jste do něčeho 
tak vtahováni, vždy to bude divné a není to jen otázka kšeftu či výdělku 
prodejců, je to záměr. Ta vzácná rada z babiččiny šperkovnice zní, svíčky 
vždy mějte a zapalujte pouze v lichém počtu. A to se týká i součtu, pokud 
si zapálíte třeba 53 svíček, mějte na paměti, že 5+3 rovná se 8 a to je sudé 
číslo. Světlo svíčky prozáří temnotu, chrání, zapalujte si je tedy na život, 
na konstruktivní věci, nikoliv na smrt, sudý počet svíček stejně jako květin 
nechte mrtvým. U adventního věnce je to tedy jednoduché, buď tři nebo 
pět svíček, tři nebo pět týdnů před adventem, výběr je na vás, vždy máte 
právo volby. 

Moje druhé sdělení či rada, která se týká Vánoc. Slavte je. Pokud jste 
Vánoce zavrhli a neslavíte je z důvodu, že jsou děti již velké, nebo že jste 
sami nebo máte na svátky špatné a bolestné vzpomínky nebo máte jiné 
důvody, najděte v  sobě  sílu a  slavte  je. Mějte  ten voňavý  stromeček či 
větvičku, kterou si omotáte třeba jen popcornem za 20 Kč, navléknutém 
na niti, udělejte si sváteční pocit kolem sebe a hlavně v sobě. Dejte najevo 
a vyšlete ze  sebe energii,  že Vánoce  jsou naše  tradiční evropské svátky 
a že se nenecháme „převálcovat“ středověkými negramoty, kteří se valí 
do Evropy.  Je velmi důležité neslevovat ze svých hodnot. Na začátku jsem 
napsala větu: Hledání ztracené pravdy a já Vám teď ukážu, jak je pro život 
nutné pravdu hledat a je to i jeden z úkolů, proč jsme tady. Tak ji hledejte.

Určitě již všichni máte DVD od pana Pepíka Marouška „Jak se rodí 
královny“, pokud ho  ještě nemáte, určitě tuto chybu napravte. V tomto 
dokumentárním  filmu  je  ukryta  jedna  velká  pravda,  o  tom  jakým  způ-
sobem  se  z  včely  stává  královna.  Kdo  film  viděl,  ten  ví,  o  čem mluvím 
a co mám na mysli.  Převeďme si tento fakt na nás, na lidi, myslíte, že je 
možné, aby se z lidské bytosti stala také královna? Se všemi vlastnostmi 
a schopnostmi, kterými člověk může a je schopen disponovat. Léčitelské 
schopnosti, samo-regenerace orgánů, dorůstání končetin a zubů, napoje-
ní se na akášické záznamy o kterých jsem psala v minulém díle, minimální 
věk jakého se lze v plné síle dožít je 144 roků, opakuji minimální, hranici 
si lze posunout daleko výše. My jako slovanská, bílá rasa máme vlastnosti 
a schopnosti, které  jiní nemají, a  teď si dejte do souvislosti,  jak se rodí 
královny a situaci v České republice po roce 1989 a vidíte genocidu bílého, 
slovanského národa. Nekvalitní a jedovaté potraviny, špatná kvalita vody, 
která nám ani nepatří a kterou nás zásobují nadnárodní zahraniční firmy, 
které vodu v ČR vlastní, pesticidy a herbicidy, ozařování potravin, Wi-Fi  
signál bezdrátového internetu, mobilní telefony, mobilní věže operátorů 
a jejich záření, očkování, stres a spoustu dalších věcí. 

Schopnosti jakými mohou lidé disponovat, jsou záměrně a uměle po-
tlačovány.  Přeji  nám  všem,  ať můžeme  svobodně  žít,  svobodně myslet 
a svobodně tvořit ku prospěchu nás všech. 

Krásné dny.
S láskou Petronella Křivancová
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HANDI PORADN
A

HANDI PORADNA
bezplatná poradna (ne)jen pro 

handicapované
Od 1. ledna 2016 jsme připraveni 

zodpovídat vaše dotazy na  
uvedených kontaktech. Také si s námi 
můžete domluvit osobní schůzku 
v termínu, který Vám vyhovuje.

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

email: info@skstricykl.cz

Najdete u nás informace pro oblast:
•  získání kompenzačních pomůcek včetně financování,   

  pokud je nehradí zdravotní pojišťovna nebo ÚP
•  pracovní uplatnění pro OZP
•  problematika vzdělávání OZP od MŠ po VŠ
•  bezbariérové ubytování a doprava
•  úpravy motorového vozidla pro OZP
•  získání nadčních příspěvků pro konkrétní potřeby OZP
•  čerpání dotací z ESF pro organizace či zaměstnavatele 

  s cílovou skupinou OZP
Podporují nás:   

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

Kom
unitní plánování sociáln

ích
 s

lu
že
b

OBLASTNÍ CHARITA 
STRAKONICE 

SPOLEČNĚ
S FARNOSTÍ BLATNÁ 

VÁS SRDEČNĚ 
ZVE NA ZAHÁJENÍ 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
Rok utekl jako voda a koledníčci oprašují kostýmy a těší se na zážitky 

spojené  s koledováním. Protože „bez Božího požehnání, marné  lidské 
namáhání“, 1. ledna 2017 v 15 hodin se králové sejdou v Blatné v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, kde jim pan farář požehná. Poté si můžeme 
společně s koledníčky u jesliček zazpívat vánoční koledy, pod vedením 
blatenského chrámového sboru. A jelikož novoroční ohňostroj se rozzáří 
až v 17 hodin, bez problémů můžeme od 16 hodiny stihnout i mši svatou.  

Těšíme  se  na  shledání  s  Vámi  ať  už  při  zpívání  v  kostele  nebo  při 
tříkrálovém koledování.

DRAHENICKÝ 
MÁLKOV

Zprávy z našich obcí

Blatná

Jubilanti  v  osadě  Drahenický  Málkov 
oslavili:
V říjnu 2016 Makovský Zdeněk 60 let

V listopadu 2016 Blovská Miluše 70 let
V prosinci Kyliánová Marie 80 let

Osadní výbor Drahenický Málkov přeje všem  jubilantům pevné zdraví 
a životní pohodu.

Luboš Kylián - předseda OV Dr. Málkov

Mše svatá po druhé 
a tradiční zábava

Druhým  rokem,  v  době  posvícení,  se  v  naší  malé  kapličce  konala 
mše  svatá vedená P.  ThLic. Marcinem Piaseckim.  Jsme  rádi,  že  i  letos 
projevilo zájem o boží slovo hodně  lidí. Večer byl prostor pro zábavu. 
V místním pohostinství  se  konala  posvícenská  zábava,  kterou nám  již 
poněkolikáté  zpříjemnila  country  kapela  z  Blatné  „Tamty“,  které moc 
děkujeme, za krásné vystoupení. 

Parforsní hon
Sychravá  neděle  23.  října 

přinesla málkovským příjemnou 
podívanou v podobě parforsního 
honu,  který  se  pořádá  každý 
rok  na  podzim  v  nedalekých 
Drahenicích.  Trasa  honu  vedla 
právě  i  přes  Málkov.  Nebylo 
by  od  věci  vysvětlit,  co  vlastně 
parforsní  hon  alias  honební 
ježdění  je.  Novodobá  historie 
parforsních  honů  se  datuje  do 
první  poloviny  20.  století,  kdy 
byl  hon  na  živou  zvěř  nahrazen 
umělou  pachovou  stopou.  Nejedná  se  o  hon  jako  takový,  ale  spíše 
o  sport,  jehož  cílem  je  sportovní  jízda  na  koni  v  terénu,  překovávání 
přírodních překážek jako jsou spadlé kmeny, strouhy, potůčky a podobně. 
Na čele honu je smečka loveckých psů sledující pachovou stopu, která 
je  předem položena  jezdcem  tzv.  stopařem,  který  z  lahve,  kterou má 
připevněnou na sedle nechá odkapávat roztok, který tvoří nejčastěji liščí 
moč. Trasa honu je vždy předem naplánovaná. Jezdci na koních dodržují 
určitý dresscode - světlé jezdecké kalhoty, kožené holinky a sako (barva 
se mění podle postavení jezdce) a sama jízda má spoustu pravidel, která 
se musí dodržovat.  Je  to opravdu zážitek sledovat  smečku psů  (mohli 
jsme  vidět  plemeno  zvané  harrier),  kterou  následují  elegantní  jezdci 

Václav Vydra



13Svazek obcí Blatenska - listopad 2016

na  nádherných  koních.  A  víte,  kdo  se  pravidelně  honu  v  Drahenicích 
zúčastňuje a zavítal i k nám do Málkova? Herec Václav Vydra, o kterém 
se  ví,  že  je milovník  koní.  Honebnímu  ježdění  se  s  koněm Gustavem 
věnuje již řadu let. 

Pozn.:  Informace  o  parforsním  honu  jsem  čerpala  z  webových 
stránek  České  jezdecké  honební  společnosti,  kde  si  o  historii  tohoto 
sportu můžete přečíst více: www.cjhs.cz 

Lucie Kyliánová

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov 
si vás dovolují pozvat na tradiční 

 

 

 

které se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 

od 17 hodin v místní kapličce.  

SKALIČANY
Skalčanská pencle 
zpestřená Zlatou kosou

Pátý  ročník  netradičního  turnaje  v  exekuci  a  chytání  pokutových 
kopů ve Skaličanech se odehrával jako vždy u příležitosti skaličanského 
posvícení,  které  připadá  na  druhý  říjnový  víkend.  Hlavní  individuální 
části  soutěže  předcházel  miniturnaj  družstev,  který  ovládl  tým  Sk  (J)
Elita  před  blatenským  Světovým  výběrem.  Třetí  post  obsadil  AFK 
Rozmetač, čtvrtý Nová Růže Drahenice a páté místo zbylo na domácí FK 
Kozel Skaličany. V deštivém a chladném počasí jsme byli svědky mnoha 
nelítostných  a  dramatických  soubojů.  O  celkovém  pořadí  na  prvních 
třech  místech  nakonec  rozhodla  minitabulka  vzájemných  utkání,  což 
svědčí o velice vyrovnaném průběhu turnaje. Nejlepšími střelci turnaje 
byli Matouš Flachs a Plyšák, kteří si to rozdali, ve Skaličanech jak jinak, 
než  v  penaltách,  o  krále  kanonýrů  a  z  tohoto  souboje  vyšel  vítězně 
prvně jmenovaný. Nejlepším gólmanem se stal Petr Bárta. Individuální 
soutěže  byly  připraveny  pro  16 mužů,  8  žen,  8  účastníků  v  kategorii 
mládež a  stejný počet pro kategorii  žáci. Mezi nejmenšími dominoval 
Filip Paukner před Jakubem Kotálem, třetí post obsadil Dominik Blovský 
a na dalších místech se ocitli Vilém Cvaniga, Lukáš Tvrdý, Daniel Nový 
a Markéta Vilítová. V mládežnících opanoval turnaj Tomáš Fořt, který tak 
obhájil svůj loňský triumf před Albertem Kopeckým a Lukášem Fořtem, 
na  dalších  místech  se  ocitli  Luboš  Severin,  Jan  Vilíta,  Matěj  Paukner 
a David Slezák. V  ženách  jsme byli  svědky historického  zápisu,  kdy  se 

Kateřině Brejchové podařilo zvítězit třetí rok za sebou a tak jsme mohli 
zvolat zárubovské „vítej zlatý hattricku“! Kateřina ve finále zdolala Zdeňku 
Dufkovou. Třetí místo obsadila Míša Fořtová před Petrou Voborníkovou, 
další posty patřily Jitce Fořtové, Markétě Tvrdé, Nikol Čipelové a Barboře 
Cvanigové.  Kategorie  muži  přinesla  dostatek  dramatických  soubojů, 
které gradovaly ve finálový souboj Josefa Čabrádka s Františkem Kotem. 
Vítězem se stal Josef, stejně jako v roce 2014, třetí místo obsadil domácí 
kozel Radek Jaroš, čtvrtý post patřil Michalu Panfilovi. Turnaje se bohužel 
nemohli účastnit loňští finalisté David Reguš a Tomáš Voborník, kteří by 
jistě celkovým pořadím významně zamíchali. Vítězem však byl nakonec 
každý, kdo si přišel zahrát a každý, kdo se přišel alespoň podívat a fandit. 
Po předání cen, pohárů a dalších bohatých odměn (např. živé kachny, 
uzené ryby, pivo od Kozla, doplňky do domácností a mnohé další), které 
jsme mohli účastníkům dopřát díky neskonalé podpoře a přízni sponzorů 
turnaje, které jsme jmenovali v minulém čísle Sobáčku a kterým uctivě 
a  velice  děkujeme  jak  za  materiálovou,  tak  finanční  podporu  celého 
turnaje, opanovalo posvícenskou atmosféru hudební těleso Karel. Trio 
famózních  muzikantů  se  postaralo  o  báječnou  atmosféru,  která  dle 
mnohých  přítomných  skutečně  neměla  chybu.  To  však  nebyl  zdaleka 
konec skaličanského posvícení. Organizační tým totiž na neděli připravil 
exhibiční  utkání  o  Zlatou  kosu,  které  navázalo  na  legendární  souboje 
našich  otců  a  dědů.  Do  vzájemného  souboje  nastoupil  tým  hráčů  do 
35  let  (mladí Kozlíci) a  tým starých Kozlů  (hráči nad 35  let). Utkání se 
místy  odehrávalo  v  přívalech  deště  a  za  teploty,  při  které  by  ani  psa 
(natož kozla) nevyhnal, nicméně statečnost a nasazení účastníků tohoto 
souboje  bylo  heroické.  Staří  Kozli  nakonec  porazili mladíky  v  poměru 
3:0, přičemž mladí neproměnili ani penaltu „jarošovku“ (nově objevený 
druh fotbalového trestu po skaličansku). Střelcem dvou gólů byl kozel 
Jirka Opava a jeden vsítil nejstarší účastník turnaje Václav Cheníček st. 
(68 let), pamětník a účastník někdejších  legendárních zápasů o Zlatou 
kosu, který byl vyhlášen hráčem nejoddanějším hře. V závěru dne byly 
rozdány  i  ostatní  individuální  nedělní  ceny:  hráč  s  největším  hladem 
po  gólu  byl  Luba Mazánek,  bejkem  a  zabejčencem  dne  Radek  Jaroš, 
vyžízněncem  dne  Jarda  Fořt,  střelcem  dne  Jirka  Opava,  nejpomalejší 
liškou  v  revíru  byl  zvolen  Zdenda  Slezák,  zabahněncem  dne  Jirza 
Blovský,  který  skutečně  dostál  tomuto  titulu,  osvěžovatelem  víkendu 
Venca  Kotrba  a  cenu  fair  play  získal  autor  tohoto  článku.  Výsledky 
nakonec nebyly tak důležité, podstatné bylo, že se přítomní bavili a že 
se utužila sousedská pospolitost, kterou v neděli přišli podpořit i sběrači 
pangejtových odpadků. Díky vám všem, kteří jste u nás ve Skaličanech 
byli, se náš posvícenský víkend povedl!

Václav Cheníček 

Účastníci souboje O Zlatou kosu, kolem roku 1968 (Skaličany vs. Bezdědovice)Účastníci kategorie žáci s prezidentem turnaje

FK Kozel Skaličany
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Jak pokračují projekty dotované 
z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj?

V  obou  projektech  proběhlo  několik  kontrol  z  ROP  Jihozápad, 
které neshledaly žádné pochybení. Na výsledek kontroly z Evropského 
účetního  dvora  v  komunitním  centru  ještě  čekáme.  Je  potěšující,  že 
investované  finanční  prostředky  splnily  svůj  účel.  Oba  projekty  jsou 
obyvateli i návštěvníky Blatné hojně navštěvovány.

Rekreační areál v Blatné
V  září  byla  ukončena  čtvrtá  plavecká  sezóna  v  novém  rekreačním 

areálu.  Letošní  léto  nebylo  tak  teplé,  jako minulý  rok,  přesto  všichni 
milovníci  vodních  sportů  si  moli  dostatečně  zasportovat  v  našem 
„plavečáku“.  Obě  blatenské  základní  školy  pořádaly  pro  své  žáky 
plavecké  závody.  V  prázdninových měsících  byl  bazén  hojně  využíván 
všemi  dětskými  tábory  z  celého  Blatenska.  Každý  čtvrtek  ráno  si 
mohla veřejnost zaplavat ji6 od 7,30 hodin. Největší návštěvnost jsme 
zaznamenali 20. 7. 2016, kdy se v prostorách areálu vystřídalo postupně 
1  295  návštěvníků.  Nyní  Technické  služby  města  Blatné  s.r.o.,  které 
rekreační  areál  spravují,  připravují  vše  na  zazimování.  Ošetřuje  se 
trávník,  dělají  se  revize  technického  zázemí  a  vybavení,  aby  vše  bylo 
opět vzorně připraveno na další rok.

Komunitní centrum aktivního života
Již třetím rokem nabízí své služby komunitní centrum. O poradny je 

stále zájem. Můžete navštěvovat jazykové kurzy, Univerzita třetího věku, 
masáže, různé kroužky pro děti i dospělé, výstavy fotografií i výtvarné, 

vzdělávací a kulturní akce. V kavárně máme nového nájemce, který se 
postaral o nový vzhled kavárny. Maminky ocení zejména hezký dětský 
koutek.  Ti,  co  musí  čekat  delší  čas  na  vlak,  jistě  neodolají  možnosti 
ochutnat  výborné  netradiční  zákusky  či  možnost  v  klidu  si  přečíst 
časopis nebo pěknou knihu. V komunitním centru to opravdu aktivně 
žije po celý rok. O akcích určených pro širokou veřejnost se dozvíte více 
na internetových stránkách http://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/ 
. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči. 

Bohumila Hoštičková, MěÚ Blatná
Odbor majetku, investic a rozvoje

Velké úspěchy atletů 
ZŠ JAK!

Dne 27. 9. se odehrály atletické závody na bla-
tenském stadionu. Účast škol byla hojná (JAK Blat-
ná, TGM Blatná, Sedlice, Bělčice, Záboří, Hvožďany 
a Radomyšl) a  je potřeba zdůraznit, že naše škola opět sbírala mnoho 
úspěchů a diplomů. Naši sportovci pokračovali v loňské tradici a přinesli 
14 diplomů!! Opět se potvrdila skutečnost, že ve třídách ZŠ JAK (škola 
s více než stoletou tradicí) stále vyrůstají opravdoví sportovní talenti. 

Leontýna Kosíková - 3. místo - vrh koulí 
Viktorie Šornová - 3. místo - běh na 60 m 
Tereza Braunová - 2. místo - běh na 800 m 
Tereza Braunová - 1. místo - skok vysoký 
David Krejčí - 3. místo - skok daleký 
Mladší žáci (Fiřt, Krejčí, Lexa, Šurát) - 2. místo - štafeta 4x60 m 
Starší žáci (Podlešák, Bláha, Janota, Habada) - 2. místo - 4x60 m 
Starší žákyně (Medlínová, Šornová, Strnadová, Trávníčková) 
- 2. místo - štafeta 4x60 m 
David Fiřt - 2. místo - běh 60 m 
Lukáš Hochmuth - 2. místo - vrh koulí 
Jan Podlešák - 1. místo - 1500 m 
Jan Podlešák - 1. místo - skok vysoký 
Milan Thorovský - 1. místo - vrh koulí 
Lucie Medlínová - 2. místo - skok vysoký

Na závěr bych chtěl poděkovat Mgr. Michalu Gutwirthovi a Mgr. Ja-
roslavu Voříškovi za výbornou atmosféru a perfektní organizaci závodů. 

Miroslav Šafr, učitel
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ZŠ JAK žila brannou tématikou
Do  školních  vzdělávacích  programů 

jsou  zařazena  i  témata  ochrany  člověka 
za  běžných  rizik  a  mimořádných  událostí 
a  obrana  vlasti,  která  je  součástí 
vzdělávacích oblastí na 1. i 2. stupni, proto 
jsme na 24. října (pro 1. stupeň) a 25. října 
(pro  2.  stupeň)  připravili  dny  s  brannou 
tématikou.

Pro  jednotlivé  ročníky  byla  připravena 
4  stanoviště,  a  kterých  žáci  získávali 
informace  přiměřené  jejich  věku.  Jedno 
stanoviště  bylo  věnováno  zdravovědě. 
Za  pomoci  účastníků  soutěže  Hlídek 
mladých  zdravotníků  si  všichni  zopakovali 
základy  první  pomoci  a  správného 
postupu telefonického přivolání záchranné 
zdravotnické  služby.  Pod  vedením  paní 
učitelky Lucie Novotné si všichni vyzkoušeli nepřímou masáž srdce na 
cvičných figurínách. Paní učitelka při vyhodnocování obou dní chválila 
žáky, že si tuto techniku velmi dobře osvojili. Další informace získaly děti 
od členů Hasičského záchranného sboru v Blatné. Mladší žáci se seznámili 
s prací hasičů a  jejich technikou, starší žákům byly předány informace 
o  hasicích  přístrojích  a  jejich  správném  užití.  Další  stanoviště  zajistil 
pan Petr Vaněk, velitel Městské policie v Blatné. Mladší  žáci navštívili 
služebnu, kde se seznámili s prací policistů. Pro starší děti byla připravena 
beseda na prevenci sociálně patologických jevů v učebně fyziky. Poslední 
připravená  aktivita  byla 
dovednostní.  Žáci  1. 
stupně  trénovali  hod 
granátem  na  cíl.  Žáci  2. 
stupně zalehli do střelecké 
pozice  a  pod  vedením 
pana  učitele  Miroslava 
Šafra  se  snažili  trefit  do 
terčů. Někteří si střelbu ze vzduchové pušky vyzkoušeli úplně poprvé.

Všechny  oblasti,  kterým  jsme  se  během  branného  dne  věnovali, 
jsou součástí pravidelné branné soutěže, kterou organizujeme na konci 
školního roku. Každý žák si mohl zopakovat znalosti a dovednosti, které 
pak může v soutěži zúročit. 

ZŠ JAK podpořila charitativní akci
Ve  čtvrtek 15.  září  2016  se uskutečnil  Běh naděje  ve  Strakonicích. 

Naši  školu  reprezentovala  IX.  A,  která  se  jako  jediná  zúčastnila  běhu 
proti rakovině. Startovalo se na nádvoří Strakonického hradu. Trasa byla 
dlouhá 2 2500 m. Jako první vyrazil známý olympionik Imrich Bugár. Běh 
byl nenáročný. Odměna na nás čekala po doběhu do cíle. Organizátoři 
měli pro nás připravené překvapení v podobě koncertu zpěváka Pavla 
Callty. Celou akci jsme si moc užili.

Třídní  kolektiv  se  při  této  společné  akci  nejen  trochu  více  stmelil 
a upevnil, ale  ještě  jsme měli pěkný pocit z  toho, že  jsme svou účastí 
podpořili dobrou věc.

žáci IX. A

A  jaké  zážitky  žáci  nejvíce  vyzdvihli?  Šesťáci  si  moc  užili  výjezd 
hasičské  techniky v přímém přenosu. Starší  žáci  si moc užívali  střelbu 
ze  vzduchové pušky,  na  kterou  se  vždy  těší.  Pro mladší  byla  zajímavá 
technika resuscitace.

Na závěr bych chtěla poděkovat pracovníků ČHS Blatná i panu Petru 
Vaňkovi, veliteli Městské policie Blatná, za čas, který našim žákům po 
oba  dva  dny  věnovali.  Dále  děkuji  i  panu  učiteli  Šafrovi  za  organizaci 
střelby, paní učitelce Lucii Novotné a členům soutěžních družstev Hlídek 
mladých zdravotníků za odborně vedené stanoviště zdravovědy. 

Jana Krapsová
ředitelka školy

Vox populi
„Branný  den  se  nám  líbil,  protože  jsme  se  naučili  první  pomoc 
a vyzkoušeli si střelbu a hod granátem. Také jsme navštívili hasičský sbor. 
Pan velitel městské policie nás seznámil o škodlivosti drog. Takových akcí 
bychom chtěli více.“ (žáci 8. ročníku)
„Branný den byl super, všem se moc líbil.“ (žáci VII. A)

ZŠ JAK vítá všestrannou pomoc
Letos končíme školní docházku a rozhodujeme se, co dál. Hledáme 

informace, čas máme do konce února. Jsme rádi, že v tom nejsme sami.
V Komunitním centrum v Blatné se 11. října 2016 uskutečnila Burza 

středních škola a učilišť, na které byly hojně zastoupeny všechny studijní 
obory  v našem blízkém  i  vzdálenějším okolí. Mohli  jsme  se  zeptat na 
vše, co nás zajímá. Se zástupci škol přijeli  i naši bývalí spolužáci, dnes 
studenti.  Chceme  poděkovat  paní  starostce,  která  s  tímto  skvělým 
nápadem přišla.

S výběrem nám velmi pomáhá i Úřad práce ve Strakonicích, zvláště 
paní Mgr. Lucie Fenclová. Využít můžeme dny otevřených dveří, burzy 
školy v Písku a ve Strakonicích a samozřejmě internet. 

Snad bude naše volba správná!
žáci IX. A

JAK na cestě za vědou a historií
Dne 5. 10. 2016 se autobusem vydaly třídy VI. A, B a VII. B na exkurzi 

do  Prácheňského muzea  v  Písku.  V muzeu  nás  rozdělili  do  tří  skupin 
podle tříd. Nejprve nás čekala  fyzika. Dozvěděli  jsme se zajímavé věci 
a zkusili si pokusy týkající se magnetického pole. Poté následoval pravěk. 
Postavili  jsme  si  starodávné  obydlí  pravěkých  lidí  ze  dřeva  a  kůže, 
vyráběli jsme mouku a tkali látku. Den jsme zakončili prohlídkou muzea 
a prohlídkou akvárií s rybami. 

Program v muzeu jsme si užili. Nejvíce nás bavila stavba pravěkého 
obydlí.

Tereza Šafaříková, Adéla Bejčková, VII. B

JAK jsme se stali na chvilku 
olympioniky?

Dne  15.  9.  2016  jsme  se  zúčastnili  sportovní  RoadShow,  která  se 
uskutečnila v areálu SOŠ Blatná. Naši žáci si mohli vyzkoušet nejen spor-
ty olympijské, ale  i  ty neolympijské. Do ukázek  jednotlivých sportů se 
zapojili i naši žáci a to především v ukázce juda a mažoretkového sportu. 
V pořadí oblíbenosti zvítězily mažoretky, které byly následovány kajakář-
ským trenažerem a také skákacím hradem.

žáci VI. B
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Podzim na ZŠ TGM Blatná
Děti  ze  ZŠ  TGM  Blatná  podpořily  boj  proti 

rakovině.  Již  podeváté  se  uskutečnil  ve  čtvrtek 
15.  září 2016 na nádvoří  strakonického hradu Běh 
naděje.  Od  8.45  vybíhaly  děti  všech  věkových 
kategorií  z hradní brány,  aby přeběhly  lávku a  vydaly  se na dva a půl 
kilometru  dlouhý  úsek  po  Podskalí  kolem  řeky.  Trasu  bylo  možné 
absolvovat libovolným způsobem a nebyl problém na trati potkat běžce, 
chodce, jezdce na kole i koloběžce. V cíli čekal na soutěžící doprovodný 
program. Autogramy zde rozdávali sportovci z Armádního sportovního 
centra Dukla Praha a v  letním kině koncertoval oblíbený český zpěvák 
Pavel Callta. Na  III. hradním nádvoří byly přichystány soutěže pro děti 
a skákací hrad. Charitativní akci na podporu boje proti rakovině pořádal 
25.  protiletadlový  raketový  pluk  ve  spolupráci  s  Městem  Strakonice 
a Muzeem středního Pootaví.  Smyslem  této akce není  jen absolvovat 
vymezenou  trať, ale  i  vyjádřit podporu  lidem, kteří onemocněli  touto 
zákeřnou chorobou. Veřejnost Běh naděje může znát také pod názvem 
Běh Terryho Foxe, což je dnes celosvětová sportovní událost. Pořádá se 
na počest  kanadského atleta Terryho Foxe,  který  kvůli  rakovině přišel 
o nohu a s umělou nohou běžel v roce 1980 Maraton naděje, kdy za 143 
dnů uběhl 5382 kilometrů přes celou Kanadu. Nedílnou součástí Běhu 
naděje byla  i  dobrovolná finanční  sbírka,  ze  které  jsou hrazeny  různé 
projekty v oblasti léčby rakoviny.

Ivana Matějovicová, třídní učitelka 6. ročníku

Podzimní atletika
27.  září  se uskutečnil  jubilejní  10.  ročník  atletických  závodů Podzimní 
atletika. Kromě pořádající ZŠ TGM se zúčastnily školy JAK Blatná, Záboří, 
Sedlice, Hvožďany a Radomyšl. Naši školu reprezentovalo 36 atletů. Za 
krásného počasí a výborné atmosféry jsme získali 8 zlatých, 5 stříbrných 
a 10 bronzových medailí. Všem závodníkům děkuji za reprezentaci školy 
a medailistům blahopřeji k výborným výkonům.
Úspěšní medailisté:

Anežka  Bolinová  -  1.  místo:  600m,  výška,  štafeta,  Ondřej  Drnek  -  1. 
místo: 60m, 800m, štafeta, Patrik Janovský - 1. místo: štafeta, 2. místo: 
60 m, 3. místo: dálka, Daniel Souček – 1. místo: štafeta, 3. místo: výška, 
Jindřich Šipla – 1. místo: štafefa, 2. místo: výška, Lukáš Fořt – 1. místo: 
štafeta, 3. místo: 60 m, František Machovec – 2. místo: výška, 3. místo: 
60m, Adam Bulka – 3. místo: 1000m, výška, Ondřej Krátký – 1. místo: 
výška, Andrea Skoupová – 2. místo: 600m, Adéla Ptáčníková – 2. místo: 
dálka, Kateřina Vaněčková – 3. místo: 800m, Martina Severinová – 3. 
místo: 60m, Tereza Navrátilová – 3. místo: dálka, Josef Kratochvíl – 3. 
místo: koule

Jaroslav Voříšek, učitel TV

JAK na Konferenci 
žákovských parlamentů

Dne 13. října 2016 
se členové našeho Žá-
kovského  parlamentu 
zúčastnili  Konference 
žákovských parlamen-
tů, kterou pořádal Žá-
kovský  parlament  ZŠ 
T. G. Masaryka Blatná.

Nejprve  se  všech-
ny  školy  představily 
krátkou  prezentací, 
poté následoval semi-
nář  mapování  školy, 
při  kterém  nám  po-

máhali  žáci  ZŠ T. G. Masaryka. Nakonec následovalo  sdílení  informací 
mezi  jednotlivými  žákovskými  parlamenty.  Ze  setkání  jsme  si  odnesli 
mnoho  skvělých  informací  a materiálů.  Bylo  pro  nás  velmi  přínosné. 
Zjistili jsme, jak jsou jednotlivé parlamenty organizované a jaké pořádají 
akce, ze kterých může čerpat i náš parlament.

Vojtěch Janota, Ondřej Holub, žáci 9. ročníku

Co plánuje ZŠ JAK 
do konce roku 2016?

29. listopadu  Pískomil (hudební pořad, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň
1. prosince   začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek) - 3. 

ročník
2. prosince  Čertovské  zastavení  (akce  SRPŠ,  ŠD)  –  čertovská 

vystoupení  1.  a  3.  tříd,  předvánoční  tvořivá  dílna, 
improvizovaná kavárnička

12. prosince   Zdravý životní styl ve škole i doma - Ing. Petr Havlíček, 
Dr.  Karolína  Hlavatá  (přednáška  pro  rodiče  a  ostatní 
zájemce)  -  17:00  -  18:30  hodin,  místo  bude  ještě 
upřesněno

15. prosince  HIV  webinář  pro  školy  –  televizní  interaktivní 
program pro školy (lékař odborník na HIV, psycholog, 
preventista, HIV+ lektor)

16. prosince   Addamsova  rodina  (rodinný komediální muzikál  ZUŠ, 
Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy

19. prosince   Etiketa a školní řád (preventivní program) - 2. stupeň

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002619
Název projektu: Společné vzdělávání na ZŠ JAK Blatná

Společné vzdělávání na ZŠ JAK
Jak  jsem Vás  již  v minulém čísle  informovala,  využili  jsme vypsané 

výzvy  MŠMT  -  Podpora  škol  formou  projektů  zjednodušeného 
vykazování - šablony pro MŠ A ZŠ I. Získané finanční prostředky přispějí 
na zajištění personální podpory našich žáků, pedagogů i rodičů. Všichni 
se  společně  snažíme  za  přispění  všech  dostupných metod,  pomůcek 
a  odborné  pomoci  vytvořit  všem  našim  žákům  podmínky,  aby mohli 
zažít pocit úspěchu dle svých vlastních možností. 

Odbornou pomoc  jim poskytují  pracovnice  školního poradenského 
pracoviště – paní  výchovné poradkyně a  speciální pedagožka. Přímou 
pomoc pedagogovi a žákům při vlastní výuce zajišťuje školní asistentka, 
která  se  žákům může  věnovat  i  v  odpoledních  hodinách  při  přípravě 
na  vyučování. Další  pomocí  pro  žáky,  kteří  nejsou  spokojeni  se  svými 
výsledky a rádi by se zlepšili, je nabídka nepovinných předmětů, které 
jsou určeny pro upevnění a procvičení nového i staršího učiva. 

Již  nyní  pedagogové  konstatují,  že  podpoření  žáci  se  úspěšněji 
zapojují do vyučování a jejich vlastní výsledky školní práce se zlepšují.

Jana Krapsová
ředitelka školy
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podzimní  den,  děti  to  neodradilo  a  nechaly  si  připisovat  výsledky  na 
své  olympijské  kartičky,  které  získaly  již  na  začátku  září.  Tyto  kartičky 
s  výsledky  všech  olympijských  disciplín  odhalí  na  konci  nejúspěšnější 
sportovce. 

Ivana Prokošová, vychovatelka ŠD

Od maminky chutná nejlíp
Druhý ročník soutěže v pečení pod názvem Od maminky chutná 

nejlíp se odehrál v neděli 6. listopadu v prostorách kavárny KCAŽ Blatná. 
I  letos se celá soutěž nesla v duchu setkávání všech generací, a tak se 
v kavárně v 15:00 sešli nejen klientky Domova pro seniory, ale také čle-
nové žákovského par-
lamentu ZŠ TGM, kte-
ří celou akci pořádali, 
maminky s dětmi, ale 
také  spousta  dalších 
návštěvníků,  kteří 
se  přišli  nejen  dob-
ře  pobavit,  ale  také 
ochutnat a ohodnotit 
připravené  zákusky. 
Soutěžilo  se  opět  ve 
třech  kategoriích. 
Hodnocení  první  ka-
tegorie  se  ujala  naše 
milá  návštěva,  tedy 
dámy z Domova pro seniory, konkrétně paní Marie Bažatová, Emílie Zá-
horbenská a Marie Fiřtová. Moc jim děkujeme, že se znovu po roce ujaly 
místa v porotě, poskytly nám své zkušenosti a  léta praxe a zodpověd-
ně ohodnotily všechny ochutnané zákusky. Druhou kategorii hodnotili 
všichni dospělí,  kteří  se přišli buď podívat, nebo si  rovnou zasoutěžit. 
Poslední,  třetí  kategorie,  čekala  samozřejmě  na  děti.  I  ty  s  nadšením 
ochutnávaly, bodovaly, a rozhodly tak i letos o třech šťastných výhercích 
… tedy vlastně výherkyních. Moc děkujeme všem soutěžícím za to, že 
v tuto deštivou neděli nepustili svým dětem film, ale vzali je do kuchyně 
a vytvořili s nimi takové dobroty. Děkujeme také paní Bohunce Hudáko-
vé za propůjčení prostor kavárny a milou obsluhu a pomoc při organizaci 
akce, Komunitnímu centru aktivního života za úžasné ceny. A na závěr 
děkujeme klientkám Domova pro seniory a doufáme, že se na příštím 
ročníku všichni ve zdraví a dobré náladě setkáme. 

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Regionální konference žákovských 
parlamentů 

13.  října  2016  se  v  Blatné  uskutečnila  první  regionální  konference 
žákovských  parlamentů.  Téměř  80  účastníků  z  řad  členů  žákovských 
parlamentů,  koordinátorů  žákovských parlamentů  a  vedení  škol mělo 

možnost  po  celý  den  sdílet 
své  zkušenosti  z  činnosti  ŽP 
a  inspirovat  se  zajímavými 
nápady svých kolegů. Organizace 
celé  akce  se  ujali  parlamenťáci 
ze  ZŠ  TGM,  kteří  pod  vedením 
svých  koordinátorek  připravili 
program  tak,  aby  se  účastníci 
konference  dozvěděli  něco 
o  mapování  školy,  zapojení  do 
programu  Škola  pro  demokracii 
a zároveň aby měli dost prostoru 
pro  představení  svého  týmu 
a své školy. V rámci dopoledního 

bloku  aktivit  byl  prostor  i  na  seminář  pro  koordinátory  žákovských 
parlamentů,  který  vedl  Tomáš  Hazlbauer,  ředitel  společnosti  CEDU 
(Centrum pro demokratické učení, o. p. s.). Ředitelé a zástupci ředitelů, 
kteří přijeli podpořit své žáky a učitele, se sešli s paní ředitelkou Marii 

Šampalíkovou a diskutovali o možnostech,  jak podpořit demokratické 
principy na školách a nenásilnou formou zavést žákovský parlament do 
života školy. 

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Hvězda ZŠ TGM Blatná
Projekt Hvězda ZŠ TGM vznikl ve spolupráci žákovského parlamentu 

s  p.  Jaroslavem  Havlem.  Projekt  byl  odměnou  pro  vybrané  žáky  2. 
stupně, kteří  jsou v  rámci  školního života aktivní v  třídní  samosprávě, 
vynikají  výborným  prospěchem  nebo  účastí  ve  školních  či  okresních 
soutěžích a olympiádách. Každá třída na 2. stupni mohla nominovat tři 
spolužáky, kteří podle nich splňovali kritéria našeho projektu. Losováním 
jsme pak vybrali 6 žáků, kteří se 14. října vydali na slíbený výlet. Protože 
výlet měl být odměnou, měli žáci možnost vybrat si cílovou destinaci. 
Jednoznačně  zvítězil  Aquapalace  Čestlice.  Děkujeme  p.  Jaroslavu 
Havlovi za sponzorský dar, kterým bylo zajištění dopravy do aquaparku. 
Všichni jsme si výlet užili a doufáme, že podobné projekty budeme moci 
v budoucnu zopakovat. 

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Družinový trojboj
Ve středu 5. 10. se sešly děti ze všech družin a pokračovaly v olympij-

ském klání, tentokrát je čekal trojboj, který se skládal z těchto třech dis-
ciplín: hod míčkem na cíl, překážková dráha a trojskok. Náš školní dvůr 
se tak na chvíli proměnil v olympijský stadion, kde se sportovci snažili 
vyvinout nejlepší sportovní výkon.

Zúčastnily se děti ze všech oddělení školní družiny, a tak účast byla 
hojná, celkem si  trojboj vyzkoušelo 186 dětí.  I když byl pravý studený 

Studenti SOU 
Blatná navštívili 
výstavu 
Accelerating 
science

Dne 22. září 2016 se studenti Středního odborného učiliště v Blatné 
vypravili  do  Českých  Budějovic. Na Výstavišti  probíhá  od  21.  9.  2016 
do 10. 1. 2017 interaktivní výstava „Accelerating science, k jádru vědy“. 
Výstavy se zúčastnili dobrovolní zájemci ze tříd 1. E, 2. E a 3. E oboru 
Elektrikář,  3. AE oboru Autoelektrikář,  1. A  a 3. A oboru Automecha-
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Počítače v SOŠ Blatná 
nezahálejí

Počítačové  vybavení  ve  Střední  odborné 
škole  Blatná,  V  Jezárkách  745,  slouží  nejen  k  vý-
uce  tří  maturitních  oborů,  ale  již  několik  let  i  po 
výuce  v  pátek  odpoledne  do  školních  učeben míří 
desítky žáků blatenských základních škol (i několik žáků z blízkého okolí) 
na  počítačový  kroužek,  který  SOŠ Blatná  zdarma nabízí  dětem  ze  ZŠ. 
Informace najdete na webu www.blek.cz  Zábavně lze počítače a pro-
jekci využít třeba i způsobem prezentovaným při zářijovém Sport Road-
show při takzvaném „kinectu“ simulujícím různé sporty a propojujícím 
počítač s aktivním pohybem (viz foto). Většina z počítačů v šesti počíta-
čových učebnách si ale neodpočine ani o letních a podzimních prázdni-
nách. Již několik let výborné podmínky nejen pro počítačové vyžití vyu-
žívají děti na letních táborech CraftCamp organizovaných společností ZR 
Games. Ta si pronajímá areál od školy SOŠ Blatná včetně počítačových 
učeben, ubytování a celodenního stravování ve školní jídelně, tělocvičnu 
i venkovní sportovní areál a samozřejmě využívají i blízkosti zámeckého 
parku, zámku, blatenského bazénu i krásné okolní přírody. V roce 2016 
tak rozsáhlé počítačové vybavení a sportovní a rekreační možnosti v are-
álu školy v šesti týdenních turnusech využilo 713 dětských počítačových 
nadšenců z  celé  republiky, kteří  se    zdokonalují nejen v Minecraftu či 
Youtuberských dovednostech, ale věnujících se i sportu a dalším letním 
táborovým aktivitám. Na webu craftcamp.cz už se hromadně registrují 
nadšení zájemci na dalších šest  turnusů blatenských táborů v červen-
ci  a  srpnu 2017! V  říjnu  2016  se  šest  desítek počítačových  táborníků 
v Blatné poprvé účastnilo i pětidenního podzimního „craftcampu“, mno-
zí v tomto roce  již podruhé. Jak píší organizátoři  táborů v SOŠ Blatná, 
jsou „… PC učebny vybaveny moderními  počítači s rychlými procesory, 
našlápnutými grafickými kartami a LCD monitory zajišťujícími vynikající 

nik  a  několik  studentů 
z  2.  O  oboru  Opravář 
zemědělských strojů.

Putovní  výstavu 
přináší  do  Českých 
Budějovic  Jihočeský 
kraj.  Jihočeská  met-
ropole  je  po  Ženevě, 
Barceloně, Athénách aj. 
evropských  velkoměs-
tech další zastávkou.

Populárně  naučná  interaktivní  výstava  byla  vytvořená  a  zapůjčená 
Evropskou  organizací  pro  jaderný  výzkum  CERN  a  prezentuje  její 
nejvýznamnější  objevy.  Součástí  výstavy  jsou  interaktivní  exponáty 
organizací Jaderná elektrárna Temelín, Hvězdárna a planetárium České 
Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická, Jihočeská univerzita. 
Tyto  českobudějovické  vysoké  školy  poskytly  výstavě  fundované 
průvodce z řad studentů.

V pavilonu B4 jsme se rozdělili na 2 skupiny po 20 lidech. Nejdříve 
studenti  na  kole  připojeném  k  alternátoru  s  usměrňovačem  vyrobili 
elektrickou energii a sledovali svůj aktuální výkon ve wattech. Jednomu 
studentovi z 1. A se podařilo stanovit rekord. 

Pak skupina, kde jsem byl, dostala přiděleného studenta, který v CERN 
navštívil v  rámci odborné exkurze. CERN byl  jako mezinárodní projekt 
založen  v  r.  1955.  V  r.  1957  je  uveden  do  provozu  první  urychlovač. 
Ukázal nám stav CERNU v současnosti, vysvětlil nám funkci pomocných 
urychlovačů i hlavního urychlovače protonů (jader vodíku) v kruhovém 
tunelu o obvodu 27  km,  50  až  150 m pod  zemí.  Tunel  přechází mezi 
hranicemi  Francie  a  Švýcarska,  od obou  států odebírá  velké množství 
elektrické  energie.  Na  povrchu  se  nachází  budovy,  kde  jsou  čerpadla 
vakua, ventilace, chlazení supravodivých magnetů, ovládací stanice aj. 

V  urychlovači  se  vytváří  se  protonové  svazky,  které  se  urychlují 
na  rychlosti  blízké  rychlosti  světla  a  pouští  proti  sobě.  V  detektorech 
probíhá 20 srážek na 200 miliard vystřelených částic, 30 milionů srážek 
za sekundu. Též se urychlují těžké ionty se záměrem prokázat existenci 
kvark  gluonové plazmy,  která  vyplňovala Vesmír  několik mikrosekund 
po Velkém třesku.

Srážky  částic  jsou  snímány  on-line  a  zaznamenávány  na  obrovská 
datová uložiště. Program superpočítače pomáhá najít  zajímavé srážky 
částic, které se potom pomocí jiného programu vyhodnocují. Studenty 
zaujalo, že na stránkách http://www.cern.ch se může každý dobrovolník 
přihlásit, nainstaluje si aplikaci, kterou dává při internetovém připojení 
CERNU k dispozici část výpočetní kapacity svého počítače. V CERNU pak 
v superpočítači dají dohromady zpracovaná data superpočítačem i od 
mnoha tisíc  lidí připojených on-line. To urychlí  zpracování dat. Tím se 
i obyčejní lidé zapojí do nejnovějšího výzkumu.

Průvodce  sdělil,  že  svazek protonů obíhá  až  10 hodin,  urazí  dráhu 
asi 10 miliard km. Energie  svazku odpovídá vlaku  jedoucímu rychlostí 
přes 200 km/h. Po vystavení vakuového  tunelu při prvních zkouškách 
byl špatný kontakt dodávající elektřinu supravodivým elektromagnetům 
s  teplotou  1,9  K,  které  svazky  urychlují  a  fokusují.  Chyba  způsobila 
vychýlení svazku a poničení části urychlovacího vakuového tunelu. 

Když  skončí  experiment,  tak  se  svazek  protonů  odvede  z  tunelu 
a cíleně narazí do stěny, kde působí přeměnu atomů stěny na radioaktivní 
izotopy.

Výstava byla zaměřena i na Vesmír, jeho vznik, teorii Velkého třesku, 
vznik Sluneční soustavy, otazníky vzniku života na Zemi.

Bylo  vysvětleno,  jak  souvisí  Vesmír  s  mikročásticemi.  Při  srážkách 
částic v urychlovači na kratičký okamžik  vznikají  podmínky,  které byly 
ve Vesmíru  těsně po Velkém třesku, kdy byly přítomny částice hmoty 
i  antihmoty.  Právě  při  srážkách  mohou  vzniknout  částice  antihmoty 
a zkoumají se jejich vlastnosti. Některé částice se rozloží na podčástice 
kvarky,  které  se  zkoumají.  V  CERNU  pátrání  po  Higgsově  bosonu, 
částicích  tvořících temnou hmotu aj. částicích, které mají na svědomí 
síly elektrické, gravitační, jaderné i slabé.

Zajímavý  byl  panel,  který  připomněl  technologie,  které  dal  CERN 
světu k dispozici, např.: 
o Základy  internetu  v  CERNu  položil  Tim  Berners-Lee  a  rozběhl 

první webový server, který je umístěn v muzeu CERN. 

o Magnetická  rezonance  je  technika  užívaná podobně  jako CT  ve 
zdravotnictví k 3D zobrazení vnitřních orgánů lidského těla.

I ČR přispívá ze státního rozpočtu na provoz CERNu. Čeští vědci se 
účastní vědeckého výzkumu. Když je třeba vyrobit nějaké nové zařízení, 
přednostně  se  osloví  přispěvovatelské  státy  a  zapojené  firmy  včetně 
firem z ČR.

Na  konci  výstavy  byli  studenti  rozděleni  na  2  skupiny,  které  proti 
sobě soutěžili v AZ kvízu, kde kontrolními otázkami byla témata z fyziky 
mikročástic a jaderné fyziky.

Výstava byla přínosná v tom, že seznámila studenty s tím, jak člověk 
hledá  odpovědi  na  otázky  vzniku  a  vývoje  Vesmíru,  struktury  hmoty, 
vzniku  života  a  seznámila  s  některými  moderními  technologiemi 
a  vědeckými  poznatky.  Nakonec  nás  autobus  pana  Vohryzky  z  Hajan 
vesele odvezl zpět do Blatné.

Aleš Drobník, SOU Blatná
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ku  pak  boccistky  pokračovaly 
v úspěšném tažení a 2. místem 
vybojovaly  první  důležité  body 
do následujícího ročníku.
Naše hendikepované sportovce 
dlouhodobě podporují:
Jihočeský  kraj;    ČEPS,  a.s.;  
Lesy  ČR,  s.p.;  Město  Blatná, 
Město  Lovosice;  Svazek  obcí 
Blatenska, Nadace ČEZ, SAIATU 
FOUNDATION Bilbao
Všem velmi děkujeme, protože 
bez  jejich  významné  a  dlouho-
dobé pomoci bychom sportovní aktivity našich závodníků v žádném pří-
padě nemohli realizovat.

podmínky pro hraní  a  výuku. Venkovní  sportoviště  je  vhodné pro hry 
jako fotbal, softbal, volejbal, přehazovaná, malá kopaná a další. Nedale-
ko areálu se nachází koupaliště. V případě špatného počasí je k dispozici 
nadstandardně  vybavená  tělocvična.“  Většina  z  účastníků  uvedených 
počítačových  táborů  zatím bere  výpočetní  techniku  hlavně  jako  zdroj 
zábavy, ale ti, kteří končí základní školu, mnohdy uvažují i o studiu „počí-
tačových“ oborů, třeba i takových, které nabízí SOŠ Blatná. Tedy elektro-
technický „hardwarový“ obor Elektronické počítače, informatický „soft-
warový“ obor informační technologie nebo ekonomický obor Obchodní 
akademie  kde  se  maximálně  využívá  počítačová  technika  uživatelsky 
jako kancelářský a ekonomický pomocník. SOŠ Blatná zájemce o studi-
um zve na dny otevřených dveří (třeba v pátek 20. 1.) ale prohlídku školy 
si lze domluvit na kterýkoli pracovní den, kontakty a další informace na 
www.blek.cz .  

Vítězka Světového 
poháru 2016 závodí 
v dresu SKS Blatná

Závodnická  sezóna  roku  2016  pro  blatenské 
tricyklisty  skončila  posledními  závody  EP 
v  Bělehradu.  Tak  jako  na  všech  závodech  této  sezóny  všichni 
závodníci  potvrdili,  že  stále  patří mezi  evropskou  špičku,  ačkoliv  jsou 

v  současnosti  jedněmi 
z  mála,  kteří  sport  na 
této  úrovni  provozují 
v  ryze  amatérských 
podmínkách.

Svými  posledními 
výsledky  tak  potvrdili 
celkové umístění ve svě-
tovém  žebříčku  pro  rok 
2016,  kde  Iveta  Kolín-
ská  obsadila  celkové  3. 
místo v kat. WT1 a Vác-
lav  Vokůrka  se  udržel 
v  první  20  jezdců  kat. 
MT2.  Nejvýraznějším 
úspěchem  pak  zůstává 
celkové  1.  místo  v  sérii 
SP, které v kat. WT2 ob-
sadila Lada Ekrtová.

Gratulujeme!

Boccia
Úspěšnou sezónu má 

za  sebou  také  družstvo 
Rosničky  SKS  Tricykl, 
které  v  květnu  úspěšně 
obhájilo  celkové 1. mís-
to  v  Jihočeské  iBociie. 
Na  prvním  podzimním 
turnaji  nového  roční-

 
 
 Betlémské světlo 

 

To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.  
(Jan 1, 5) 
 
Přijďte si pro betlémské  
světlo v Blatné do kostela  
Nanebevzetí Panny Marie 
ve středu 21. prosince 
od 16 do 18 hodin.   
 

Betlémské světlo
Myšlenka šíření Betlémského světla vznikla v Rakousku v roce 1986, 

kdy malý plamínek, přenesený z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli 
v místě  narození  Ježíše  Krista,  byl  dovezen  do  Lince  jako  poděkování 
těm, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. Za rok na 
to byli  ke  spolupráci při  roznášení přizváni  skauti a akce  se postupně 
mocně rozrostla. 

V současnosti se vždy polovině prosince se sejdou skautské delegace 
z  různých  evropských  států  do  Vídně  a  při  bohoslužbě  je  jim  Světlo 
předáno.  Do  naší  republiky  jej  dováží  skauti  z  brněnského  střediska 
„Řehoře Mendla“. Následně je rozváženo za spolupráce Českých drah, 
aby  pak  bylo  rozneseno  do  kostelů,  domovů  důchodců,  nemocnic, 
hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem...

Barbora Zdychyncová

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikulášská besídka 
 

Soutěže, hry, tvoření, zábava 
Program pro děti i pro rodiče 

Hodným dětem přinese 
Mikuláš s andělem nadílku 

(Čerti nebudou, na faru se bojí) 
 

V neděli 4. 12. v 16 hodin 
na faře v Blatné 

 
Na akci je vhodné se předem přihlásit  

nejpozději do 30. listopadu 
 u Barbory Zdychyncové tel. 606 050 191 

 
 
 
 
v 
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Duhové Ještěrky 
občanské sdružení
Vás srdečně zvou na:

(podrobnosti na plakátech, které
najdete na obvyklých místech)

Vypouštění balónků s přáním 
pro Ježíška

9. 12. 2016 od 15,15 hodin
Parkoviště u prodejny Elektro Jankovský.

Vánoční trhy a
Vánoční tvoření s dětmi

na zámku Blatná
10. 12. 2016 od 10,00 hodin
Bohatý program, občerstvení.

Živý betlém
U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

26. 12. 2016 od 16,00 hodin

Ve spolupráci s farností Blatná a
Spolkem ze Starého Plzence.

 
 
 
 
 
 

Centrum kultury a vzdělání Blatná pořádá  

Koncert 
Mariia  Mikhailova – flétna 

Libor Janeček – kytara 
 
 
 
 
 
 
 

Sobota 10. 12. v 19 hodin 
Kostel sv. Jana Křtitele 

Paštiky 

 
 

Centrum kultury a vzdělání Blatná pořádá  

Vánoční koncert 
 

 
Jan Jakub Ryba 

Česká mše vánoční 
 

Písecký komorní orchestr 
 

Pondělí 26. 12. v 16 hodin 
Kostel Nanebevzetí 

Panny Marie 
Blatná 

Vstupné dobrovolné 

ZUŠ Blatná, Lucie Kubová, 
10 let, Vánoce

ZUŠ Blatná, Adéla Bejčková, 12 let, Vánoce
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Pozvánka na promítání 
o ptácích na Blatensku

Ornitologové  ze  Základní  organizace 
Českého  svazu  ochránců  přírody  Blatná  Vás 
zvou  na  promítání  fotografií  a  povídání  pro 
veřejnost:  „Ptactvo  Blatenska  a  lidé  (aneb  jak 
ptákům škodíme a jak můžeme pomáhat)“ ve čtvrtek 1. prosince 2016 
od 18:00 do  sálu v  suterénu SOŠ Blatná  (V  Jezárkách 745). Promítání 
navazuje na veřejnou členskou schůzi  ZO ČSOP Blatná, blíže viz weby 
www.csop.cz/blatna nebo www.blatna-ornitologie.cz  

Uvidíte  většinou  na  Blatensku  pořízené  fotografie  většiny  druhů 
ptáků, které lze v okolí Blatné vidět a přijde řeč i na problémy, které s námi 
mají ptáci (skleněné plochy, změny krajiny a problémy s potravou i místy 
k hnízdění, doprava, elektrické rozvody, otravy, hluk a přesvětlená města 
atd.). Nebo naopak, kdy to s ptactvem máme těžké my lidé (a nemusí jít 
jen o znečistěné okno či sako či předčasné probuzení urputně zpívajícím 
kosem). Dojde  i na pár  rad,  jak v přírodě čím dál  víc ovlivněné  lidmi, 
ptákům život usnadnit a určitě i na informace o blatenském čapím páru, 
který v Blatné 8 let zimoval a loni a letos zas na zimu z Blatné odletěl. 

Také se dozvíte o chystaných akcích ZO ČSOP veřejnost pro rok 2017, 
třeba o tradičních a oblíbených vycházkách jako je Vítání ptačího zpěvu 
nebo podzimní Festival ptactva. 

Za ZO ČSOP Blatná Petr Pavlík

Záměrem ukázek z kroniky Města Blatná (2015 a 2016)je alespoň krátce 
seznámit  zejména  občany  obcí  Svazku  obcí  Blatenska  s  některými 
blatenskými podnikatelskými subjekty.

S pozdravem Anna Matějková 

Z kroniky Města Blatná – rok 2015:
Pokud  se  zeptáte  na  známé  průmyslové  podniky  v  Blatné  někoho 

z místních nebo občanů z okolních obcí, dostanete často na položenou 
otázku stejnou nebo hodně podobnou odpověď – jmenují TESLU, DURU, 
VISHAY, LEIFHEIT. . . Pokud se ptáte, zda znají některé menší blatenské 
firmy,  dotázaní  jmenují  např.  DŘEVOKOV,  TBP  TRANSFORMÁTORY, 
BLATENSKÉ  STROJÍRNY, MRAZÍRNY –  které  již  neexistují  .  .  .  Jen málo 
lidí však znalo firmu EM POLAR, k.s. Blatná. Snad právě proto a nejen 
z tohoto důvodu jsem oslovila jednoho ze společníků této firmy – pana 
Kramla,  který  mi  přiblížil  současnost  i  historii  významné  průmyslové 
blatenské firmy, ve světě známé mnohem více než doma:

EM POLAR k.s., Čechova 32, Blatná
Firma EM Polar k.s.,  vznikla v  roce 1995 z podnětu  rodiny Eckertů 

z Markgröningenu (D), kdy tímto krokem chtěli zajistit rozvoj své firmy 
v oboru průmyslového chlazení a zároveň využít potenciálu, který  jim 
české prostředí nabízelo, tj. kvalifikovanou pracovní sílu a nižší výrobní 
náklady. V současné době zůstal ve firmě pouze p. Michael Eckert jako 
jednatel a majitel majoritního podílu. Dalšími společníky jsou František 
Kraml a jeho syn Jan.

Výroba začala v mechanizační dílně bývalého JZD Blatná s pouhými 7 
zaměstnanci. Začali vyrábět chladírenské agregáty pro firmu Kälte Eckert 
GmbH,  kdy  konečnými  zákazníky  byly  renomované  firmy  převážně 
v jižním Německu. Dodávky směřovaly například do centrály Daimler AG 
(Mercedes) ve Stuttgartu, BMW Dingolfing, IBM, banky LBBW Stuttgart, 
Kreissparkasse Ludwigsburg a výstaviště v Mnichově a Stuttgartu.

Od samého začátku vzniku firmy bylo jejím hlavním cílem dosažení 
osazování chladírenských agregátů díly z vlastní produkce. V roce 1998 
se firma  rozhodla  rozšířit  stávající  výrobní  činnost o výrobu  tlakových 
nádob,  zejména  olejových  odlučovačů  pro  kompresory  a  zásobníků 
chladiva  pro  chladírenské  agregáty.  V  témže  roce  se  podařilo  získat 
první  certifikát  pro  výrobu  tlakových  nádob  a  o  rok  později  firma  již 
dodala  32  velkých  vysokotlakých  olejových  odlučovačů  pro  agregáty 
firmy GEA Grasso instalované v Mekce (Saudská Arábie). Tyto agregáty, 
osazeny olejovými odlučovači blatenské firmy EM Polar, slouží dodnes 
k  uskladnění  a  následnému  zpracování  zvířat,  které  jsou  každoročně 
obětovány  při  pouti  muslimů  do  Mekky.  Úspěšným  zvládnutím 
této  zakázky  se  její  majitelé  etablovali  na  trhu  tlakových  nádob  pro 
chladírenský průmysl a tím začala i další expanze firmy EM Polar.

V  roce  2006  ve  firmě  pracovalo  již  okolo  55  zaměstnanců  a  bylo 
nutné rozšiřovat výrobní prostory. V roce 2007 firma uzavřela smlouvu 
se  společností  Brola  o  nájmu  a  prodeji  její  chátrající  bývalé  výrobní 
budovy  a  skladů.  Tyto  prostory  začala  postupně  rekonstruovat  pro 
potřeby strojírenské výroby, kdy celková rekonstrukce byla dokončena 
v roce 2015. Dokončením této rekonstrukce výrobní prostory představují 
již plochu o celkové výměře cca 3 300 m2, vnitřní  skladovací prostory 
výměru cca 2 400 m2 a venkovní skladovací plochy cca 10 000 m2.

Tak, jak se rozvíjela výroba tlakových nádob, výroba chladírenských 
agregátů klesala a to i vzhledem k hospodářské krizi kolem roku 2008. 
V této době došlo i k nutnému snížení stavu zaměstnanců. Pro EM Polar 
to  byla  poměrně  těžká  zkouška.  Právě  toto  období  paradoxně  firmu 
však posílilo, neboť byla nucena hledat nové zákazníky a zavádět nové 
výrobní postupy (např. strojní obrábění velkých svařenců). V posledních 
pěti letech se podařilo výrobu i pracovní kolektiv stabilizovat. Proto se 
toto období stalo zatím nejúspěšnějším v historii firmy. 

V současné době výroba procesních tlakových nádob pro průmyslová 
vysokokapacitní  chlazení  činí  ca  75%  z  produkce  firmy  a  zbytek 
sestává  z  výroby  chladírenských  agregátů  a  obráběných  svařenců, 
těles  vysokovýkonnostních  pump.  Jedná  se  o  pumpy  převážně  pro 
přečerpávací stanice a ropné terminály (které firma Leistritz vyrábí pro 
zákazníky po celém světě), pro které firma EM Polar dodává těla pump. 
Tyto pumpy jsou schopny přečerpat za hodinu 2 000 000 litrů ropy, tj. 
cca. 22 000 barelů. Jedna z největších dodávek těl pump firmy EM Polar 
směřovala do Mexika – pro firmu Petroleum (16 pump největší řady), 
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Z kroniky Města Blatná – rok 2016:
Již  koncem  roku 2012  se u nás  v Blatné objevila  nová provozovna 

Lahůdkářství  „v  průjezdu“  –  proti  studni  na  tř.  J.  P.  Koubka  (čp.  86). 
Provozovatelem se stal pro mnoho občanů neznámý a v dobrém slova 
smyslu  nenápadný  podnikatel,  pan  Petr  Jícha.  Z  drobného  výrobce 
a  prodejce  se  stal  podnikatel,  v  současnosti poskytující  tolik  v  Blatné 
chybějící standardní stravovací služby. Pokud by si snad někdo myslel, že 
pan Jícha byl nováčkem a amatérem v gastronomii, hodně by se mýlil. 
Pan Petr pracoval nejdříve jako šéfkuchař 5 let v oblíbené a „vyhlášené“ 
pražské  restauraci,  poté  provozoval  restauraci  vlastní.  Když  se  vrátil 
do  Blatné,  měl  již  sedmnáctiletou  praxi  v  oboru  gastronomie.  Spolu 
s rodinou přemýšlel, jak a s čím v Blatné začít. Vznikl nápad provozovat 
nejdříve  lahůdkářství.  Ten  pan  Jícha 
realizoval a vybudoval tak Lahůdkářství 
U Mlsouna. 

Původnímu  provozování  obchodu 
s  výrobnou  se  dařilo,  a  proto  se  pan 
Jícha  rozhodl  svoji  firmu  rozšířit  na 
vybudování  „Mlsounovy  jídelny“ 
s  vlastní  vývařovnou  v  pronajatých 
prostorách  ve  dvorní  části  objektu. 
Kuchyně  byla  zařízena  v  nerezovém 
provedení,  jídelna  poskytuje  cca  28 
míst  k  sezení  a  několik  míst  k  stání. 
Díky  výborné  spolupráci  s  majitelem 
objektu  hodlá  pan  Jícha  vybudovat 
i  předzahrádku  v  zahradě  za  jídelnou 
a také dětské hřiště v tomto prostoru.

Původní  „Lahůdkářství“  zůstalo  po  rozšíření  podnikatelské  činnosti 
v provozu i nadále s novým názvem MEK Mlsoun. Zde je nyní nabízeno 
moderní  rychlé  občerstvení  –  zejména  pizza  a  kebab.  Pizzu  zde 
vyráběnou  je možné vybírat  z 24 druhů  (o průměru 32 nebo 50 cm), 
dále  tato  provozovna  nabízí  6  druhů  kebabu  rovněž  vlastní  výroby 
a 6 menu s  kebabem. Také provozní doba   MEK Mlsouna  (pondělí  až 
sobota od 10.00 do 20.00 hodin)  je  službou  v  tak malém městě  jistě 
nadstandardní.   

Dne  13.  června  letošního  roku  po  celkové  rekonstrukci  prostor 
v  objektu  čp.  86  na  tř.  J.  P.  Koubka  otevřel  pan  Jícha  slavnostně 
Mlsounovu  jídelnu. Vsadil především na kvalitní suroviny a na kvalitní 
českou kuchyni. Mlsounova jídelna má v nabídce denně polévku, 6 až 
8 druhů hotových jídel, obložené chlebíčky, chleby, bagety, ruská vejce, 
zeleninové a těstovinové saláty vlastní výroby a doplňkový prodej. Ten 
tvoří zejména ručně vyráběné pečivo ze soukromých pekáren, stejně tak 
prodávané uzeniny a maso využívané v kuchyni pocházejí od drobných 
českých dodavatelů. Točené pivo má značku Holba, v nabídce nechybí 

kde tyto české pumpy slouží k těžbě ropy na off-shore ropných plošinách 
v Mexickém zálivu. 

Dalšími produkty, které firma vyrábí, jsou deskové a trubkové tepelné 
výměníky,  sloužící  převážně  k  akumulaci  chladící  energie  v  podobě 
ledové vody v nerezových vanách. Mezi koncové zákazníky této výroby 
patří přední evropské a světové firmy ve svých oborech, (potravinářský, 
petrochemický, chemický, farmaceutický a automobilový průmysl). Jsou 
to např. BASF, Linde, Johnson Controls, Dr. Ötker, La Lorraine, Mondelez 
(OPAVIA), Leistritz Pumpen, Daimler AG - Mercedes, BMW, Volkswagen, 
Novartis, Roche a mnoho dalších menších, nicméně stejně náročných 
zákazníků.  Audity  kvality  od  těchto  zákazníků  probíhají  ve  firmě  EM 
Polar prakticky kontinuálně. 

Firma je hrdá na to, že se  jí dařilo a daří udržovat vysoký standard 
kvality  dodávek.  V  současné  době  vlastní  certifikáty  různých  systémů 
kvality,  umožňující  export  po  téměř  celém  světě,  kde  ISO  9001  je 
samozřejmě standardem. Zákazníky této blatenské firmy jsou převážně 
firmy z Německa a Skandinávie, ale postupně se export  rozšiřuje  i do 
jiných koutů světa, kde jsou získáváni stále noví zákazníci. 

Firma se snaží  rozšířit výrobní program zejména na zakázky s vyšší 
přidanou hodnotou a hodlá rozšířit výrobu tlakových nádob o speciální 
tlakové nádoby až do provozního tlaku 400 barů. Zvětšil by se tak podíl 
výroby speciálních chladírenských agregátů. 

V  současné  době  pracuje  ve  firmě  EM  Polar  cca  65  zaměstnanců 
z  Blatné  a  blízkého  okolí.  Svých  zaměstnanců  si  firma  váží  a  i  novým 
zaměstnancům  je  schopna  nabídnout  adekvátní  dobře  finančně 
ohodnocenou práci (např. od 1/2015 do 5/2015 činila průměrná hrubá 
mzda  výrobních  zaměstnanců  30  200  Kč  hrubého),  zajišťuje  závodní 
stravování  ve  vlastní  kuchyni,  ubytování,  popř.  pomoc  v  nenadálé 
finanční  nouzi.  Tyto možnosti  a  výhody  nejsou  stále  v  mnoha  jiných 
firmách vůbec běžné.

Je třeba zdůraznit, že firma EM Polar má sídlo ve stejném místě, kde 
podniká a že tedy město Blatná získává část z odvodu daní  této firmy 
a  zbytek  daní  a  odvodů  zůstává  rovněž  v  České  republice.  Nevyužívá 
tedy možnosti  tzv.  „daňových  rájů“  ani  neregistruje  svoji  firmu mimo 
místo podnikání. Zní to sice normálně, ale často to bohužel standardní 
není.

Po  celou  dobu  své  existence  firma  realizovala  investice  z  valné 
části  z  vlastních  naspořených  prostředků,  financování  pomocí  úvěrů 
bylo minimální. Díky této politice v současné době firma nemá žádné 
neuhrazené  závazky vůči dodavatelům, bankám,  zaměstnancům a ani 
vůči  státu.  Navíc  tato  firma  výrazně  investovala  také  do  neustálého 
zlepšování  výrobního  prostředí  zaměstnanců  i  životního  prostředí 
vůbec  –  včetně  údržby  a  zvelebování  okolí  firmy.  Také  odpadové 
hospodářství firmy je v souladu se všemi právními předpisy a spolupráci 
s  certifikovanými  smluvními  partnery.  Firma  hodlá  v  roce  2016  např. 
zasadit 50 až 80 stromků na travnatých plochách ve svém areálu.

Firma EM Polar kromě výrobní činnosti podporovala také sportovní 
a  další  aktivity  v  našem  regionu.  Je  dlouholetým hlavním  sponzorem 
druholigového  družstva  basketbalistů  ve  Strakonicích,  podporovala 
fotbalisty  Lomu,  různé  spolky,  jako  např.  dobrovolné  hasiče, myslivce 
a mateřské školky. Také darovala 2 kovové lavičky do zámeckého parku, 
které  jsou  rovněž z produkce  této firmy. Ty se staly nejen zajímavým, 
ale  i  užitným  prvkem  v  odpočinkové  zóně města.  Stejné  lavičky  jsou 
umístěny na různých místech Evropy a z jejich prodeje byla financována 
charitativní činnost (více na www.diesitzbank.de). 
Současný výrobní program:
Tlakové nádoby:

•	 odlučovače kompresorového oleje
•	 procesní tlakové nádoby
•	 ostatní tlakové nádoby

Strojní obrábění:
•	 strojně obrobené svařence
•	 díly tlakového potrubí
•	 tepelné zpracování po svařování

Ice STORE:
•	 kompletní zásobníky ledové vody
•	 trubkové a deskové výparníky

Kompresorové jednotky:
•	 chladící jednotky

•	 kompletní montáž
•	 vlastní odlučovače oleje

Novinkou  roku  2015  bylo  nasazení  nového  CNC  stroje  pro  řezání 
autogenem a plasmou s pracovními rozměry stolu 5 000 x 12 000 mm.

Na závěr musím uvést  ještě  jednu důležitou  informaci.  Jmenovaná 
firma – EM Polar, k.s., Čechova 32, Blatná – převzala koncem roku 2015 
zasloužené ocenění „Významná společnost roku“ (za správní obvod MěÚ 
Blatná).  Ocenění  bylo  firmě  předáno  v  Rytířském  sále  Strakonického 
hradu  v  rámci  fóra  podnikatelů  Strakonicka,  které  zorganizovala 
Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Strakonice.

Anna Matějková, kronikářka

Provozovna – MEK MLSOUN
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Co bude se stoletou vilou na Vinici?
(Celý text uveřejněn v Blatenských listech ze dne 11. 11. 2016, č. 19)

O  osudu  stavby  nazývané  „Krčkovna“  či  „zámeček“  se  rozhoduje 
právě nyní. „Bývala tam cukrárna, nebo restaurace“ „Je to ruina, řádili 
tam  feťánci.“  To  byly  odpovědi  Blateňáků,  když  jsem  se  jich  zeptala 
na  „Krčkovnu“.  Jakýsi  dům,  někde  na  Vinici,  prý  v  dezolátním  stavu, 
v majetku  obce,  na  prodej.  Nikdo  nevěděl  víc.  Záměru města  Blatná 
prodat  „Krčkovnu“  jsem  si  všimla  koncem  září.  Na  zveřejněných 
fotografiích vidím romantickou vilku u lesa. Na plánku k ní přiléhá veliká 
zahrada.  Hned  mě  napadlo:  Proč?  Proč  se  město  zbavuje  pozemků, 
které zabírají dohromady čtyři tisíce čtvrtečních metrů?

Dům, který má dnes adresu Holečkova 394, byl postaven před více 
než  100  lety,  před  rokem 1910. Na  fotografii  z  té  doby  vidíme nápis: 
Vila Fiala. Na věžičce vlaje červenobílý prapor českých vlastenců.  Podle 
městské kroniky se tu v červnu roku 1914 konal ohňostroj. Hrávaly se tu 
na venkovním hřišti kuželky. 

Dům se nachází ve svahu, k městu se obrací romantickou dřevěnou 
terasou. Její levé nároží má podobu věžičky. V suterénu pod terasou se 
nachází ve zdi otvor, který pravděpodobně sloužil  jako výdejní okénko 
občerstvení. Vstup do budovy  je  z boku přes druhou, menší verandu. 
Za obytnou částí se nachází ještě stodůlka, z boku k ní přiléhají dřevěné 
kurníky a kůlnička. 

Některé  dřevěné  dveře  a  okenice  domku  jsou  zdobené  malbami. 
Jsou  na  nich  ba-
revné  kytičky  a  or-
namenty.  Na  čelní 
stěně  domu  na  te-
rase  je  vymalovaný 
erb, dnes oprýskaný, 
a  pod  ním  špatně 
čitelný  nápis:  „Psá-
no  jest  v  knize  na 
radnici,  že  od  pra-
dávna tu se zove Na 
Vinici.“  Terasa  slou-
žila  jako  vyhlídka. 
Z lavice, která obíhá 

samozřejmě ani limonády, káva, čaj a další doplňkový prodej.
Jídelna  je  otevřena  ve  dnech  pondělí  až  pátek  od  06.30  do  16.00 

hodin,  v  sobotu od 08.00 do 13.00 hodin,  v neděli  je  zavřeno. Nabízí 
také výrobu obložených mís, zajištění rautů a odběr obědů pro firmy (po 
telefonické dohodě s panem Jíchou). 

Těšíme se, že  jídelnu pan Jícha  ještě trochu více zútulní,  těšíme se 
na letní posezení v předzahrádce a věříme, že se stane místem, kam se 
věrní i náhodní strávníci budou vždy rádi vracet. Do dalšího podnikání 
přejeme hodně úspěchů a dalších nápadů.

Text a foto Anna Matějková, kronikářka

Značka, která Vám 
zpříjemní předvánoční úklid

Mnohé  hospodyňky  jsou  už  v  pohotovosti  a  tak  jako  každý  rok 
plánují,  jak  svým  nejbližším  připravit  co  nejhezčí  vánoční  svátky.  Do 
vánočních  příprav  patří  také  důkladný  úklid  celé  domácnosti,  a  to, 
přiznejme  si,  není  činnost  právě  nejzábavnější.  I  tady  se  dá  ale  najít 
řešení,  jak  si  předvánoční  uklízecí    maraton  zjednodušit.  Vezmete-li 
na pomoc spolehlivé uklízecí sety, mopy nebo vysavač na čištění oken, 
s velkou pravděpodobností najdete na všech těchto pomocnících značku 
Leifheit. 

Firma  Leifheit  tyto  a  další  produkty  vyrábí  ve  svém  blatenském 
závodě    již  přes  20  let,  přesto  zdaleka  ne  všichni mají  o  přítomnosti 
výrobce tak populární výrobní značky povědomí. O tomto se přesvědčili 
i  zástupci  firmy  Leifheit,  kteří  přišli  pozvat  návštěvníky  strakonické 
Václavské pouti do nově otevřené firemní prodejny na adrese Náměstí 
Míru  204,  Blatná.  Mnozí  návštěvníci  přicházeli  k  firemnímu  stánku 
s  pochvalou  již  používaných  výrobků,  mnozí  si  chtěli    něco  nového 
zakoupit, a téměř všichni byli udiveni nad tím, že výrobky značky Leifheit 
vznikají právě v našem regionu.

A přitom to byl už rok 1995, kdy se v Blatné rozběhla výroba různých 
druhů sušáků, vytíracích setů a celé řady dalších produktů, jejichž cílem 
je  pilným  hospodyňkám  alespoň  částečně  usnadnit  domácí  práce. 
Během dalších let se firma rozšířila o nové výrobní i skladovací prostory 
a Blatná se stala největším výrobním závodem celého koncernu.

S  provozem  závodu  se  mohli  všichni  zájemci  seznámit  docela 
nedávno,  a  to    19.  srpna  2016,  kdy  v  prostorách  firmy  Leifheit  s.r.o. 
v  Blatné  proběhla  akce  „Den  otevřených  dveří“.  Té  se  zúčastnilo 
téměř dva a půl tisíce návštěvníků. Spokojeni neodcházeli  jen výherci 
hodnotných  cen  z  tomboly,  ale  každý,  kdo  si  kromě bohatých  zážitků 

a  informací odnášel malou pozornost ze sortimentu výrobků, které se 
ve firmě vyrábí.

Oblíbenost  blatenských  výrobků  značky  Leifheit  je  dána  kvalitními 
materiály a pečlivým zpracováním, ale také profesionalitou pracovníků, 
kteří se na vzniku konečného produktu ve všech fázích podílejí.  Jak říká 
vedoucí  výroby pan Petr  Sotona,  je  zajištění dostatku kvalifikovaného 
personálu jedním ze strategických cílů společnosti.

V  současné  době  Leifheit  s.r.o  Blatná  zaměstnává  více  jak  400 
zaměstnanců a patří tak mezi největší zaměstnavatele na Strakonicku. 
Ani toto číslo však není konečné, protože s ohledem na rozvoj a výrobní 
plány do budoucna společnost i nyní hledá posily do svého pracovního 
týmu.  Aktuálně se jedná především o pozice montážních dělníků.  Pokud 
byste měli zájem rozšířit  řady zaměstnanců firmy Leifheit a podílet se 
tak  na  výrobě  oblíbených  výrobků  pro  domácnost,  stačí  kontaktovat 
personální oddělení firmy.

Informační stánek firmy Leifheit s.r.o. Blatná na strakonické pouti

Den otevřených dveří  19.8.2016 Současný stav - listopadu 2016
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Blatná hostila mladé 
a talentované kontrabasisty
(redakčně  kráceno, 
celý  text  uveřejněn 
v Blatenských listech 
ze dne 11. 11. 2016, 
č. 19)

Město  Blatná  je 
rodištěm výjimečné-
ho  českého  sklada-
tele Františka Siman-
dla.  I  proto  se  letos 
pořádal  již  8.  ročník 
bienále Mezinárodní 
kontrabasové soutě-
že  Františka  Siman-
dla.  Jejím cílem  je podpořit mladé umělce do 30  let a obnovit  tradici 
české kontrabasové školy. 

Ve dnech 28. – 30.  října se do Blatné sjelo více než 20 soutěžících 
z ČR, Rakouska a Polska. Vítězem soutěže se stal osmnáctiletý Ondřej 
Sejkora z pardubické konzervatoře. Kromě soutěže se konaly koncerty 
mistrů hry na kontrabas.

Za Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Michaela Sikorová

Odhalení vzpomínky 
na Františka Simandla 
v ZUŠ Blatná   

V  neděli  30.  10.  2016  proběhlo  v  sále 
blatenské Základní umělecké školy slavnostní 
odhalení  pamětního  portrétu,  který  je  vzpomínkou  na  slavného 
blatenského  rodáka,  kontrabasového  virtuosa  a  pedagoga  Františka 
Simandla. Na úvod hosty přivítal ředitel školy Martin Škanta a seznámil 

všechny  přítomné  s  okolnostmi  a  důvody 
vytvoření  a  umístění  portrétu mistra  v  této 
škole.  

  Vytvořením  díla  byl  osloven  známý 
akademický  sochař  Karel  Kryška,  který  se 
odhalení osobně zúčastnil. Momentálně žije 
a  tvoří  v  nedaleké Blatence a před několika 
lety již vytvořil památník Františka Simandla, 
který  je umístěn v Blatné v místech, kde žil. 

podél zábradlí terasy, bylo možné přehlédnout celou Blatnou. Ve výhle-
du dnes brání nálety v zahradě. 

Jde  tedy o výletní  cíl,  cukrárnu, kavárnu, původně kus  za městem, 
dnes na okraji vilové čtvrti. Vznikající lesopark bude jistě cílem procházek. 
Proč ho tedy ochuzovat o krásnou stavbu, která zde už přes sto let stojí? 
Ať se opět stane cílem procházek po okolí, malebným zázemím nového 
lesoparku, kde se turista bude moci nejen pokochat výhledem na město 
z romantické terasy, ale kde si bude moci dát i něco drobného k jídlu, 
pití. Pojďme zachovat velikou zahradu ve veřejném vlastnictví. Dejme jí 
nový smysl. Jaký?

Blatná si o něj říká sama. Růže. To často bývá odpověď cizího člověka, 
když mu řeknete,  že  jste z Blatné. Domnívám se, že v  tuto chvíli a na 
tomto místě má Blatná příležitost se k svému slavnému odkazu konečně 
přihlásit. A to například vybudováním městské růžové zahrady.

Naplnit  takový  cíl  může  trvat  několik  let.  Na  druhou  stranu,  dům 
i  zahrada  mohou  při  alespoň  základní  péči  sloužit  podstatně  déle. 
Obrátila  jsem se  tedy za naši organizaci,  spolek navíc zapsaný spolek, 
v  těchto  dnech  na městský  úřad  se  žádostí  o  zrušení  záměru města 
o  prodeji  nemovitostí  a  zahájení  jednání  s  občany o  jiné  formě péče 
o  tento obecní majetek. Nabízíme městu svou práci, osobní nasazení 
při záchraně „Krčkovny“. 

Město  netvoří  jen  jeho  úřad  a  zastupitelé,  ale  všichni  občané. 
Obracím se  tedy  i  na Vás,  které  tato myšlenka  zaujme. Máte-li  zájem 
o více informací, spolupráci, neváhejte mne prosím kontaktovat. Budu 
také velmi vděčná komukoli, kdo by se se mnou mohl podělit o osobní 
vzpomínky,  fotografie  nebo  další  informace  týkající  se  „Krčkovny“. 
Věřím, že se brzy společně setkáme s Vámi i se zástupci města na veřejné 
debatě o tom, jak blatenskému „zámečku“ vrátit život.

Pavla Váňová Černochová
tel. 723 809 110

pa.cernochova@post.cz 

Krčkovna na staré pohlednici asi z roku 1910 (dostupné na www.pohledy-blatna.wz.cz)

Slavnostního odhalení se zúčastnilo několik osobností právě probíhající 
kontrabasové  soutěže,  která  nese  Simandlovo  jméno.  Projev  pronesl 
ředitel  této  mezinárodní  soutěže,  pan  Jakub  Waldmann.  Promluvil 
o  slavném  kontrabasistovi,  vyzdvihl  jeho  význam  pro  kontrabasovou 
hru  a  notovou  literaturu,  která  je  dodnes  oceňována  v  celém  světě.  
Především pak zmínil jeho Školu hry na kontrabas, ve které se již v 19. 
století objevily  všechny  způsoby hry na kontrabas.  Tato  škola  je hráči 
využívána  dodnes.  Při  této  příležitosti  též  zazněla  hudba,  návštěvníci 
si vyslechli dvě skladby v podání kontrabasového kvarteta pardubické 
konzervatoře.

Portrét byl financován Rodičovskou radou při ZUŠ, jejímž předsedou 
je pan Radek Šimsa, který se slavnostního odhalení též zúčastnil. „Myslím 
si,  že  umístěním  vzpomínky  na  slavného  kontrabasistu  v  Základní 
umělecké  škole  je  postaráno  o  to,  aby  se  na  tuto  známou  osobnost 
nezapomnělo. Školu navštěvuje 400 žáků z Blatné a okolí a každý měsíc 
zde probíhají výchovné koncerty pro žáky obou blatenských základních 
škol. Těm všem jméno Františka Simandla bude připomínáno, aby i další 
generace dětí věděly, jak významného umělce naše město zrodilo“ řekl 
na závěr setkání ředitel ZUŠ Blatná Martin Škanta.

akce
10. 12. SOBOTA | 19:00 | 
MARIIA MIKHAILOVA, LIBOR 
JANEČEK: FLÉTNA A KYTARA 
Adventní koncert, Kostel svatého 
Jana Křtitele, Paštiky 
Vstupné: 100/130Kč. Předprodej: 
infocentrum Blatná, recepce 
Městského muzea Blatná a na 
www.ckvb.cz

10. 12. SOBOTA | od 10:00 | 
pořádají Duhové Ještěrky
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY A
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI
NÁDVOŘÍ ZÁMKU BLATNÁ 

11. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 | 
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY NA 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU S KOLEDAMI 
NÁDVOŘÍ ZÁMKU BLATNÁ 

18. 12. NEDĚLE | ČAS BUDE 
UPŘESNĚN NA WWW.CKVB.CZ
VÁNOČNÍ KONCERT SBORU 
JIHOČESKýCH UČITELEK
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE, BLATNÁ

26. 12. PONDĚLÍ | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE, BLATNÁ
PÍSECKý KOMORNÍ ORCHESTR 
V KOUZELNÉM PROSTŘEDÍ 
KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE. VSTUP DOBROVOLNý.
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1. 1. NEDĚLE | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHňOSTROJ
NÁM. J. A. KOMENSKÉHO

17. 1. ÚTERý | 19:00 | 
PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO: 
KLARINET, VIOLONCELLO, 
KLAVÍR 
STARý PALÁC, ZÁMEK BLATNÁ 
ROBERT PACOUREK, TOMÁŠ 
STRAŠIL, MICHAL REZEK. 
VSTUPNÉ: 80/120KČ.
PŘEDPRODEJ: INFOCENTRUM 
BLATNÁ, RECEPCE MĚSTSKÉHO 
MUZEA BLATNÁ A NA WWW.
CKVB.CZ 

KOMUNITNÍ CENTRUM
AKTUÁLNÍ PROGRAM POŘADů 
V KOMUNITNÍM CENTRU 
SLEDUJTE NA WWW.CKVB.CZ.
KAŽDý MĚSÍC PRO VÁS MÁME 
PŘIPRAVENÉ CESTOPISNÉ 
PŘEDNÁŠKY, UMĚLECKÉ 
ATELIÉRY, JAZYKOVÉ KURZY, 
ZÁBAVNÉ POŘADY A DISKUSE, 
VýSTAVY, PROMÍTÁNÍ 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMů 
A MNOHO DALŠÍHO!

VÝSTAVY
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU 

V MĚSÍCI VSTUP DO MUZEA 
ZDARMA | MĚSTSKÉ MUZEUM 
BLATNÁ

16. 11. - 31. 12. | 
INFOCENTRUM BLATNÁ
JINDŘICH KRÁTKÝ: BLATENSKÉ 
POTULOVÁNÍ
INFOCENTRUM, BLATNÁ 
NOVÉ KRESBY Z OKOLÍ BLATNÉ 
OD ZNÁMÉHO VÝTVARNÍKA 
JINDŘICHA KRÁTKÉHO.
V INFOCENTRU NAVÍC 
MůŽETE ZAKOUPIT NÁSTĚNNÝ 
KALENDÁŘ PRO ROK 2017 
OBSAHUJÍCÍ VYSTAVENÉ 
KRESBY NEBO NOVÉ 
POHLEDNICE, KTERÉ TÉŽ 
POCHÁZEJÍ Z DÍLNY JINDŘICHA 
KRÁTKÉHO.

ÚT – NE | 6. 12. – 31. 1. |
DĚTEM
MILAN JANÁČEK A TVORBA 
SOUČASNÝCH ILUSTRÁTORů
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
VERNISÁŽ VÝSTAVY: ÚTERÝ 
6. 12. | 17:00 | VÝSTAVNÍ 
PROSTORY BLATENSKÉHO 
MUZEA

Komunitní podzimní prázdniny 
v Blatné
(Redakčně kráceno, celý text uveřejněn v Blatenských listech ze dne 11. 
11. 2016, č. 19)

Podzimní  prázdniny  potěší  všechny  děti.  Tyto  prázdniny  přispělo 
k jejich prožitku i KCAŽ v Blatné zábavným dvoudenním programem. Ve 
středu 26. 10.  jsme se sešli v Husových sadech na turnaji v kuličkách. 
Obě hřiště  i s kuličkami v Husových sadech zůstanou po celý rok, aby 
mohli všichni trénovat na další turnaj.

Druhý  den  27.  10.  se  konal  turnaj  pokémonů.  Hrálo  se  pexeso 
s  motivy  pokémonů.  Kdo  měl  dohranou  partii,  mohl  lovit  zatoulané 
potvůrky po celé budově. Den byl  završen promítáním seriálu a filmu 
Pokémon. 

Turnaj v kuličkách  Turnaj v pokémoním pexesu
1. Božena Krmíčková      1. Prokop Říha
2. Alena Šebánková      2. Pavla Cmuntová
3. Prokop Říha      3. Jakub Finěk

Petr Chlebec CKVB

Účastníci turnaj v pexesu pokémon

Bělčice

Advent 2016 
na Bělčicku

Je  až  neuvěřitelné,  jak  se  nám  rok 
2016  přehoupl  a  s  blížícími  se  vánoč-
ními svátky si každý podvědomě začíná 
zvykat na rok 2017. Tento krásný konec 

každého  roku  je  samozřejmě  jedno  z nej-
hezčích období v roce, i když každý chce stih-

nout, co odkládal nebo nestíhal udělat v jeho průbě-
hu a tím přispívá ke každoročnímu vánočnímu shonu. Také začíná doba 
hodnocení uplynulého období a je třeba začít připravovat práci a akce 
na  rok  následující.  S  konečným hodnocením počkáme  až  do  úplného 
závěru roku, ale rád bych v tomto čísle „sobáčku″ zmínil pár akcí, které 
v posledních měsících u nás proběhly. 

První  větší  akcí  v  le-
tošním  roce  byla  opra-
va  areálu  MŠ.  V  rámci 
této  akce  se  opravily 
chodníky,  oplocení  are-
álu a střecha na zahrad-
ním  domku.  Tato  akce 
byla  z  50% financována 
z  prostředků  Jihočes-
kého  kraje,  kde  jsme 
žádali  o  dotaci  z  Pro-
gramu  obnovy  venkova 
(POV)  a  získali  200  tisíc 
Kč. Nové chodníky k ma-

teřské  školce,  která má od  loňského  roku nový kabát, perfektně  sedí. 
I v roce 2017 bychom rádi na obnově areálu MŠ pokračovali.   

Jako druhou bych rád uvedl modernizaci CAS Tatry 815 Sboru dobro-
volných hasičů Bělčice. Dne 20.7. jsme Tatru odvezli k výherci výběrové-
ho řízení, které vyhrála firma Požární technika KOMET Pečky s.r.o.. Poté 
jsme společně s našimi hasiči průběžně kontrolovali probíhající práce na 
kontrolních dnech a nutno dodat, že vše probíhalo dle smlouvy o dílo 
a spolupráce s pracovníky této firmy byla výborná. Dne 27.10. jsme do-
vezli zpět zcela „jiné″ auto. Proměna byla ohromná a pro zájemce jsme 
společně s hasiči připravili malou ukázku našich strojů na náměstí. My-
slím, že se modernizace naší CAS povedla na výtečnou a je povinností 
poděkovat Jihočeskému kraji za poskytnutou dotaci z programu Podpo-
ra obnovy zásahových požárních automobilů jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí Jihočeského kraje kategorie JPO II a JPO III. Dotace ve 
výši 490 tisíc Kč z celkových nákladů na modernizaci 1.308.415,- Kč nám 
hodně pomohla a nyní je CAS Tatra 815 plně funkční a připravena k oka-
mžitému zásahu.

Další povedenou akcí byla rekonstrukce kapličky v Záhrobí. Zde práce 
probíhaly od poloviny srpna a ukončené byly 20. září. Výběrové řízení 
vyhrála firma Jaroslav Barnáš a z mého pohledu se i tady odvedla vel-
mi dobrá práce a kaplička, která byla v dost zbědovaném stavu, úžasně 
prokoukla.  Vybavení  kapličky  si  vzal  na  starost  restaurátor  pan  Pešek 
a obrazy se soškami se také dočkají rekonstrukce. Je v plánu slavnostní 
otevření a snad i vysvěcení kapličky, na které všechny zájemce tímto zvu. 



Svazek obcí Blatenska - listopad 201626

Termín v tuto dobu ještě nevím, ale až se přesný termín stanoví, dáme 
ho ve známost. I tato akce byla z velké části hrazena z dotace. Bylo po-
žádáno na SZIF dotační program č. 16 – Udržování a obnova kulturního 
dědictví venkova. SZIF nám poskytl dotaci ve výši 340 tisíc z celkových 
nákladů  této akce 485.315,- Kč.  Samozřejmě za poskytnutí finančních 
prostředků moc děkujeme.

Velkou  radostí, doufám,  že ne  jenom mojí, byla  realizace dětských 
hřišť, na která jsme získali také dotaci. Termín realizace byl bohužel po-
sunutý až na září a říjen. Poté musel vyzrát beton, ve kterém jsou jed-
notlivé prvky uložené. Tím se použití přehouplo až na konec října. Počasí 
v tu dobu také nebylo zrovna přívětivé, a tak mě mrzí, že si nových hřišť, 
jak v areálu MŠ, tak i Pod Lípami, užily děti jen minimálně. Zpoždění bylo 
způsobené tím, že jsme dotaci nezískali na poprvé, ale byla nám přiklep-
nuta coby náhradníkovi. Ale děkujeme za ní a jsme rádi, že to vše pro-
běhlo. Výběrové řízení vyhrála firma TR Antoš, s.r.o. Spolupráce s touto 
firmou byla velmi dobrá. Finance  jsme získali  z MMR dotace 11781 – 
Podpora rozvoje regionů. MMR nám poskytlo dotaci ve výši 318 tisíc Kč 
z celkových nákladů na akci 454.210,- Kč. Tímto rovněž moc děkujeme. 

Dále bych rád zmínil, že zastupitelstvo odsouhlasilo kompletní rekon-
strukci  radničních hodin. Hodinový stroj, který byl vyroben pravděpo-
dobně v roce 1906 firmou L. Hainz Praha, si už zasloužil celkovou opra-
vu. Práce na stroji a cifernících prováděla firma Restaurátorství Češka ze 
Zbenic. Slavnostní  rozsvícení ciferníků hodin a ukázka  restaurovaného 
stroje měla proběhnout v den slavnostního rozsvícení vánočního strom-
ku. Tak snad vše proběhlo dle plánu a ukázka byla úspěšná.

Tak to bylo krátké shrnutí činnosti v letošním roce. Snad se bude 
dařit i nadále získávat finanční prostředky z dotačních titulů. A snad se 
uskuteční  realizace různých projektů  jako např. výstavba Komunitního 
domu pro seniory, vybudování Naučné stezky, rekonstrukce Újezdecké 
ulice,  která  je  prioritou,  ale  protože  se měnilo  zastupitelstvo  JČK,  lze 
jen  těžko odhadnout,    jak a kdy  se  tento projekt bude  realizovat. Ale 
i u ostatních, které jsou připraveny k realizaci, lze jejich budoucnost jen 
těžko předvídat. Věřím, že se něco jistě povede.

Závěrem mi dovolte popřát vám krásné, veselé a pohodové vá-
noční svátky, dětem bohatého Ježíška a trochu toho sněhu. Všem hodně 
zdraví a šťastné vykročení do roku 2017.

Pavel Vejšický, starosta města Bělčice

Plánované akce v Bělčicích do konce 
roku 2016 a začátkem roku 2017:
3. 12. 2016  Mikulášská pro děti – začátek 13³⁰ 
    - Sokolovna Bělčice
26. 12. 2016  Rybářská zábava – sokolovna Bělčice
Na 29. 12. 2016 připravujeme - Vánoční koncert žesťového kvinteta 
Brasstet - kostel sv. Petra a Pavla v Bělčicích – termín (pravděpodobně 
29. 12. 2016) bude upřesněn a oznámen veřejnosti během 
následujících dní.
21. 1. 2017  Hasičský ples – sokolovna Bělčice
4. 2. 2017  Sportovní ples – sokolovna Bělčice
24. 2. 2017  Včelařský ples – sokolovna Bělčice
Na všechny plánované akce jsou občané srdečně zváni od pořadatelů.

Náš běžný pracovní den 
(z pohledu jednoho ze zaměstnanců Městského úřadu Bělčice)

Již před sedmou hodinou ranní se začínáme scházet před městským 
úřadem. Mnozí z nás netrpělivě přešlapují a těší se na začátek pracov-
ní doby. Úderem sedmé se zjeví náš dobrý vedoucí. Vmžiku jsou úkoly 
rozděleny. Šťastnější z nás se zmocňují křovinořezů a sekaček. Ti méně 
šťastní musejí vzít zavděk lopatou či hráběmi. Nasedáme do vozů a vyrá-
žíme. V okamžení jsme na pozici. Vybíháme z vozů a zahajujeme činnost. 
Motory  sekaček  roztomile vrní  ve vysokých otáčkách. Křovinořezy ve-
sele vysekávají komplikovaná místa a postupují nekompromisně vpřed. 
Ostatní  pomocí  svých  nástrojů  vrství  posečený  porost  do  kontejnerů. 
Kontejner je naplněn, naložen a dovezen do bioplynové stanice, kde se 
i  díky  naší  práci  přetváří  námi  dodaná biomasa  ve  střídavý  elektrický 
proud.

Nastává polední pauza. Jen neradi opouštíme naše nástroje a odjíždí-
me na kvalitní oběd, jenž nám dodává naše spřátelené zemědělské druž-
stvo. Oběd je jako vždy chutný a výživný, ale my již nedočkavě vyhlížíme 
konec pauzy  a  ihned po obědě nadšeně  vyrážíme.  Stroje opět  jásavě 
hučí a tráva se vrší v kontejneru. A tu je zde náhle konec pracovní doby. 
Marně žádáme ještě několik minut práce. Jsme nekompromisně odeslá-
ni domů. Ale my nezoufáme. Dobře víme, že zítra smíme přijít zas.

Vladimír Štycha

Slavnostní vítání 
nových občánků do života

V sobotu dne 22. 10. 2016 se uskutečnilo v Bělčicích vítání občánků. 
Tentokrát  bylo  dětí  opravdu  hodně,  a  tak  se  vítání  rozdělilo  na  dvě 
skupiny:
1. skupina – od 10.00 h.  2. skupina – od 10.45 h.
1./ Dominik Bulka  z Bělčic  7./  Matyáš Pojar ze Záhrobí                                       
2./ Josef Maštalíř z Bělčic  8./ Anežka Vejšická z Bělčic
3./ Klára Ládrová z Bělčic  9./Martina Šmajclová z Bělčic
4./ Bořek Šustr z Bělčic  10./ Sebastian Mikolášek z Bělčic
5./ Vítek Průcha z Tisova  11./ Cirdei Vanessa z Bělčic
6./ Jakub Zíka z Uzeniček  12./ Petr Moudrý z Bělčic

Naše nové občánky uvítaly děti z mateřské školy krásnými básničkami 
a písničkami. Následoval projev pana starosty, který mimo jiné popřál 
rodičům  mnoho  úspěchů  při  výchově  dětí,  dětem  hodně  štěstí  do 
dalšího života, a všem pak zdraví a mnoho krásných společně prožitých 
chvil.  Po  podpisu  rodičů  do  pamětní  kroniky  přišly  na  řadu  dárečky  - 
děti dostaly knížku a pamětní medaili města, maminkám  jistě udělala 
radost květina. Nakonec se ještě rodiče s dětmi fotili do pamětní kroniky 
a též na společnou fotografii. Určitě si to všichni užili a věříme, že kromě 
krásných fotek si všichni odnesli i pěkné dojmy a vzpomínky.

Hana Bobková, matrikářka
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Vídně. Vystoupili  jsme u sochy Marie Terezie, která majestátně dohlíží 
na dvě nejznámější vídeňská muzea. Na jejich prohlídku však nebyl čas, 
čekala  nás  totiž  procházka  centrem města.  Za  dvě  hodiny  jsme  stihli 
zhlédnout  nádvoří  Hofburgu  včetně  stájí  pro  lipicány,  galerii  umění 
Albertina,  hotel  Sacher,  katedrálu  sv.  Štěpána  a  chrám  sv.  Petra.  Po 
této  „rychloprocházce“  následoval  přejezd  do  bývalého  letního  sídla 
Habsburků,  do  zámku  Schönbrunn.  Zde  jsme  se  rozdělili  na  menší 
skupinky.  Jedna  skupina  šla  na  prohlídku  zámku,  ostatní  zamířili  do 
zahrad  k  Neptunově  kašně.  Ti  nejrychlejší  se  dokonce  vydali  až  ke 
Glorietě, odkud je krásný výhled na Vídeň. Někteří ochutnali i vyhlášený 
dort Sacher. Dětem se zámek velmi líbil, ale nejvíce se těšily na samotný 
závěr výletu. Čekala je návštěva zábavního parku Prater. Hromadně jsme 
vyrazili na obří kolo zvané Riesenrad, které zde stojí  již od roku 1898, 
a vychutnali si pomalou jízdu s výhledem na Vídeň. Někteří odvážlivci 
vyzkoušeli  i  další  atrakce,  jiní  raději  ochutnali  vídeňský  řízek  –  prostě 
každý  podle  svého  gusta.  Okolo  půl  šesté  jsme  plni  zážitků,  unaveni, 
ale živi a zdrávi, opustili toto krásné město. Program pro nás připravila 
cestovní  kancelář  Janeta  a  byl  naplánován  na  jedničku  s  hvězdičkou. 
Navíc  netypické  zářijové  počasí  s  teplotami  až  25  °C  dodalo  celému 
výletu krásnou atmosféru. Děkujeme.

Vídeňská kavárna
Asi 14 dnů po našem zájezdu do Vídně jsme uspořádali s naší paní 

učitelkou německého jazyka „Vídeňskou kavárnu.“ Vysvětlila nám, že se 
jedná o jedinečný životní styl Vídeňanů. A jako správní Vídeňané jsme 
tedy usedli ke stolům, uvařili si kávu a nechyběly ani německé noviny. 
Děvčata z 8. a 9.  třídy nám k tomu upekla výtečný pravý dort Sacher. 
U  společného  stolu  jsme  vytvořili  nástěnku  o  Vídni,  která  nyní  zdobí 
jednu ze čtyř stěn 9. třídy. Poté jsme po dvojicích povídali o vídeňských 
památkách.  Na  závěr  nám  Tomáš  Ježek  ze  6.  třídy  zahrál  na  klarinet 
etudu od W. A. Mozarta. A tak jsme si Vídeň užili se vším všudy. Snad se 
tam ještě někdy podíváme!

Podzim ve školní družině
Ve středu 19. 10. 2016 se v Bělčicích uskutečnil již 14. ročník DRAKIÁDY. 

Každoročně  ji  v  říjnu  pořádá  školní  družina  ve  spolupráci  s  místní 
lidovou knihovnou. Na fotbalovém hřišti se sešlo 39 dětí a 9 dospělých. 

Zprávičky z bělčické školičky
Lehkoatletické závody v Blatné

Také letos se žáci naší školy zúčastnili dne 27. 9. atletických závodů 
v Blatné. Počasí závodníkům opravdu přálo. Zažili jsme velmi příjemné 
dopoledne, ve kterém byly k vidění krásné sportovní výkony. Naši žáci 
měli zpočátku velkou smůlu – po získání čtyř bramborových medailí už 
ani  v  jinou  nedoufali.  Naštěstí  zabodoval  Vojtěch  Vrána  a  v  kategorii 
mladších žáků ve skoku dalekém získal krásné 2. místo. Ludmila Karlíková 
k  naší  velké  radosti  vybojovala  na  úplný  závěr  zlatou  medaili,  a  to 
v kategorii starších žákyň ve skoku dalekém. Děkujeme organizátorům 
závodů  za pěkně  strávený den a  těšíme se  za  rok na viděnou.  Sportu 
zdar!

Poprvé ve škole
Od  slavnostního  přivítání  letošních  prvňáčků  na  radnici  a  prvního 

dne ve škole již uběhly dva měsíce. Od té doby se devět veselých školáků 
naučilo  přečíst  první  slůvka  a  poznat mnoho  nového.  Zjistili  však,  že 
škola  je  i  zábava.  Podzim  jsme  nestrávili  pouze  ve  třídě.  Kamarádům 
z mateřské školy a školní družiny jsme ukryli na školní zahradě podzimní 
skřítky,  které  prvňáci  vyráběli  se  svými  rodiči.  Děti  ze  školky  je  pak 
nadšeně hledaly. 

Společně s ostatními žáky prvního stupně jsme absolvovali „branný 
den“, který jsme spojili s návštěvou výlovu Velkého bělčického rybníka. 
Těšíme se na další společné zážitky.

H. Kočovská, tř. učitelka

Zájezd do Vídně
23. 9. 2016 - 3:45 – budíček! Proč? V tento brzký čas museli školáci 

z Bělčic vstávat z důvodu plánovaného poznávacího zájezdu do Vídně. 
Kolem  půl  páté  jsme  se  všichni  pohodlně  usadili  v  autobusu  a  plni 
očekávání ani neusnuli. V ranních hodinách jsme si již užívali pohled na 
architektonicky zajímavý Hundertwasserhaus. Děti dost obtížně hledaly 
v  domě  nějakou  rovnou  čáru,  kterou  F.  Hundertwasser  považoval  za 
bezbožnou. Po půlhodinové prohlídce se  jelo dál,  tentokrát do centra 
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Je ztracený každý den našeho života, 
kdy jsme se nezasmáli. 
Chamfort Sebestian Roch

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik 

Posvícení 
v Bezdědovicích

Druhý víkend v říjnu se v Bezdědovicích drží posvícení. Posvícenský 
víkend začal v pátek taneční zábavou, na které hrála oblíbená skupina 
„Čejka band“. Skupina zahrála své i převzaté písničky. Bylo možno slyšet 
i  neznámější  skladbu  od  této  skupiny,  kterou  je  možno  zaslechnou 
i v rozhlase. Tato písnička se  jmenuje Jednou je málo. Taneční zábavu 
pořádala Obec Bezdědovice, kdo přišel, nelitoval.

Letos posvícenská neděle připadla na 9. října 2016. Od dopoledních 
hodin již tradičně chodili po obci zástupci SDH ve slavnostních uniformách 
s  členy  kapely Otavanka.  Kapelu mimo hasičů  také  doprovázel místní 
rodák  Václav  Kohel,  ale  na  nošení  posvícenské  nůše  měl  pomocníka 
Vojtu Kladívka z Blatné. Muzikanti se u každého domu zastavili a zahráli 
občanům jejich oblíbené písničky. Občané jim na oplátku za zahranou 
písničku nabídli občerstvení a hnětýnku. I když počasí letos této tradici 
nepřálo. Muzikantům  a  všem,  kteří  je  doprovázeli,  se  podařilo  obejít 
celou obec a vrátit se hostince na občerstvení. Někteří občané si přišli 
poslechnout  nebo  zazpívat  písničky,  které  kapela  zahrála  ještě  než 
odjela.

Ráda bych poděkovala všem, kteří tuto dlouholetou tradici podporují 
a uvádějí v život. Největší dík patří hasičům, kteří celý den doprovázeli 
kapelu.

Text: Alena Vestfálová

Naši jubilanti …
Život píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej. 
V měsíci červenci, srpnu a září oslavili životní jubileum:
p. Vratislav Kepka, Bezdědovice (80 let) 
p. Helena Mikolášková, Bezdědovice (85 let) 
p. Hana Jíchová, Bezdědovice (75 let) 
p. Marie Rážová, Bezdědovice (70 let)
p. Václava Kotrbatá, Bezdědovice, Dobšice (70 let)
V měsíci listopadu oslavili životní jubileum:
p. Vlasta Scheinherrová, Bezdědovice (75 let)
p.  Růžena  Merhautová,  Bezdědovice  (90  let)  –  nejstarší  občanka 
Bezdědovic.

Bezdědovice

Dopoledne sice ještě pršelo a vypadalo to, že DRAKIÁDA bude muset být 
odložena, ale v poledne se počasí umoudřilo a dopolední déšť vystřídalo 
sluníčko  s  větrem. Po  zahájení  se nad  fotbalovým hřištěm vzneslo 34 
draků. Děti soutěžily, komu drak vylétne nejvýš. Někteří draci létali tak 
vysoko, že děti musely vytočit celý vodící provázek. Jiní žáci zase nedávali 
pozor a draci se jim zamotali. Jeden drak přistál dokonce i na fotbalové 
bráně. Výhodu měly ty děti, se kterými přišli dospělí a pomáhali jim při 
malých nehodách. Děti si užily  spoustu  legrace.  Jako odměnu dostaly 
perníkového draka, sušenkovou medaili a lízátko. Středeční odpoledne 
se opravdu vydařilo. Průběh této soutěže je zdokumentovaný, fotografie 
najdete na internetových stránkách bělčické základní školy.

Již tradiční podzimní akcí školní družiny a místní knihovny v Bělčicích 
je  PEXESIÁDA.  Ve  školní  družině  se  ve  čtvrtek  3.  11.  2016  sešlo  22 
dětí.  Během  soutěže  se  ve  3  kolech  losovaly  dvojice,  které  soupeřily 
o  vítězství.  Po  dvouhodinovém maratonu  jsme  dětem  sečetli  vítězná 
kola  a  získaná  pexesa  a  vítězové  byli  odměněni.  Dostali  omalovánky, 
záložky,  nová  pexesa  na  vystřižení,  malé  hračky  a  sladkosti.  Nejlépe 
se umístili – A. Puškárová,  J. Hudeček, V. Šamuláková, V. Viktorová, Š. 
Čipera a V. Kuba.
  Drahomíra Heverová, vychovatelka ŠD

p. Ondřej Scheinherr, Bezdědovice (85 let).
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 
pevné zdraví, pohodu a životní elán. 

Jiří Bláha, starosta

Narodili se ...
1. 9. 2016 Štěpán Klíma, Bezdědovice
1. 11. 2016 Antonín Staněk, Bezdědovice

Tak  vítáme  Vás,  Štěpáne  a  Antoníne,  v  tom  světě  mezi  námi,  ať 
pýchou jsi a pokladem šťastného táty a mámy. Rodičům blahopřejeme 
! Vítání občánků se uskuteční v  jarních měsících  roku 2017. Pozvánky 
rodičům budou včas rozeslány. 

Opustili nás…
srpen 2016, Emilie Podroužková, nar. 1954, Bezdědovice
říjen 2016, Bohumil Rada, nar. 1929, Bezdědovice
Čest jejich památce!

Za obec Jiří Bláha, starosta

Bezdědovické kulturní 
a sportovní akce

V  sobotu  29.  října  2016  se 
hrál  v  bezdědovickém  obecním 
hostinci  po  půl  roční  přestávce 
další  turnaj  v  křížové  sedmě. 
Turnaje se zúčastnilo 9 dvojic.

Hrálo  se  v  jedné  skupině 
každý  s  každým.  Po  sehrání 
všech  zápasu  měla  na  svém 
kontě nejvíce vítězství a to sedm 
dvojice  ELEKTRIKÁŘI  ve  složení 
Vlasta  Končelík  a  Míra  Cihla 
a převzala poháry pro vítěze. Na 
druhém  místě  skončila  dvojice 
BLATNÁ  ve  složení  Dominika 
Vohryzková  a  Zdeněk  Mattes. 
Třetí  místo  obsadila  dvojice 
KAPACITY  ve  složení  Josef 
Mourek  a  Karel  Staněk,  která 
měla čtyři vítězství jako další tři 

dvojice, ale porovnáním vzájemných her na to byla nejlépe. Pro všechny 
zúčastněné bylo přichystané občerstvení. Turnaj se povedl a všichni se 
těší na další.

Text: Alena Vestfálová
Foto: Pavel Chaloupka

Netradiční golf
Tradice netradičních golfů v Bezdědovicích stále pokračuje. Letos se 

5. listopadu 2016 konal již dvacátý sedmý ročník. Golfový turnaj přilákal 
jedenáct dětí a devatenáct dospělých. Sraz účastníků byl v 13,00 hodin 
před  obecním hostincem  v  Bezdědovicích. Odtud  se  všichni  účastníci 
přesunuli  k  vodojemu  do  Dobšic,  kde  byl  start.  Nepostradatelným 
načiním  každého účastníka  byl  tenisový míček  a  nějaké  hůl  (většinou 
zhotovená  ze  šikovné  větve).  Při  putování  za míčkem  spolu  účastníky 
jelo  i  několik maminek  s  kočárky. Všichni  si  celou  cestu  za  tenisovým 

Turnaj v křížové sedmě 29.10.2016 Bezdědovice
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Dobrý den Vážení a milí čtenáři 
SOBáčku

Mnozí jste se určitě doslechli, že naše obec v letošním roce oslavila 
krásných 830 let. Stejně tak v letošním roce slaví 80-tiny i Sbor dobro-
volných hasičů Bezdědovice. Proto jsem velmi rád, že mohu obci Bezdě-
dovice i JSDH Bezdědovice poblahopřát vše nejlepší a skvělou budouc-
nost. Obci mnoho spokojených obyvatel a SDH více nových členů mezi 
mládeží.

Je mou milou povinností Vás alespoň v krátkosti seznámit s událost-
mi a rozvojem naší obce za uplynulých deset let. V těchto letech jsme 
jako obec  realizovali  spoustu malých  i  větších  akcí.  Ať  už  investičních 
nebo neinvestičních. Vyberu namátkou a budu jmenovat pouze ty ne-
větší. 
Byly to:
•	 Úprava předzahrádky obecního hostince v Bezdědovicích 
•	 Odkoupení zchátralé nemovitosti č.p. 43 včetně zahrady. Po  její 

demolici zde vnikl malý parčík a zvětšila se náves.
•	 Proběhla  rekonstrukce  I.  a  II.  etapy  obecní  komunikace 

v Bezdědovicích od hostince směr Vinice, Blatná. 
•	 Výměna zábradlí na mostu v Bezdědovicích.
•	 Proběhla rekonstrukce dvou malých rybníčků včetně úpravy pří-

jezdové komunikace.
•	 Průběžně se doplňují herní prvky na dětském hřišti
•	 Oprava kapliček v Bezdědovicích a Dobšicích.
•	 Byla zakoupena zahradní technika na údržbu obecní zeleně 
•	 Výměna pěší lávky přes Závišínský potok 
•	 Zakoupení 3 plechových skladů na materiální potřeby obce a SDH
•	 Zakoupení nového obecního traktoru Foton 504, ke kterému jsme 

postupně doplnili příslušenství na údržbu zeleně a komunikací 
•	 Nákup hasičské techniky

A  takto  bych mohl  pokračovat  dál  a  dál.  V  tomto  směru  je  skutečně 
mnoho aktivit ze strany obce.
V roce 2015:
o Z grantu Jihočeského kraje Programu obnovy venkova byla prove-

dena Rekonstrukce hasičské zbrojnice. 
o Z OPŽP obec získala podporu na nákup 1 ks traktorového nosiče 

kontejnerů, 4 ks velkoobjemových kontejnerů a 2ks sítí na kon-
tejnery. 

o Do sálu obecního hostince byla zakoupena nová kamna, vybavení 
do kuchyně. Proběhla rekonstrukce osvětlení ve výčepu a rekon-
strukce komínu. 

o Povedlo se vykoupit od Úřadu pro zastupování státu druhou část 
vodní plochy včetně nátoku, která byla v majetku státu od roku 
1945. (Nádržka) 

o Zakoupení drobné mechanizace na údržbu zeleně
V letošním roce 2016 jsme již úspěšně realizovali tyto akce:
	Z grantu Jihočeského kraje Programu obnovy venkova již proběh-

lo  „Zhotovení  dodatečné  vodorovné  izolace  v obecním hostinci 
a přilehlé budově s byty“. 

	Oprava podezdívky a plotu okolo Obecního úřadu

míčkem užívali. Během turnaj bylo pro všechny připraveno občerstvení.
Mezi dětmi nejmenší počet úderů 139 Adam Bulka domácí zástupce, 

druhý  byl  Vojta  Bulka  z  Blatné  ten měl  144  úderů  a  na  třetím místě 
Jakub Kupar se 192 údery také domácí zástupce. Všechny děti dostaly 
odměny. Pořadí mezi dospělými bylo následující první Ota Burian ml. se 
110 údery, druhý Josef Mourek se 118 údery a třetí Ondřej Koubek se 
120 údery všichni jmenovaní jsou domácí. Věcné odměny obdrželi borci 
na prvních pěti místech.

Na  konec  bych  chtěla  poděkovat  všem,  kteří  se  podíleli  na  jeho 
realizaci. Velký dík si zaslouží za uspořádání hlavní organizátor Jaroslav 
Šíp. Za občerstvení bych chtěla poděkovat Zdeňce Staňkové a Růženě 
Lendelové. Dále bych chtěla poděkovat sponzorům Obci Bezdědovice, 
SDH  Bezdědovice,  Služby  mechanizace  zemní  práce  Radek  Šimsa 
a Nájemci obecního hostince. Všichni se již těšíme na další ročník.

Text: Alena Vestfálová
Foto: Pavel Chaloupka

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

	Rekonstrukce oplocení sběrného dvora
	Byla dokončena úprava plochy okolo Závišínského potoka, kde by-

chom ještě rádi vybudovali tzv. Robinsonádní hřiště z přírodních 
materiálů. S využitím této plochy se do budoucna počítá v rámci 
obce na pořádání různých kulturních i sportovních akcí pro děti 
i dospělé ( pálení čarodějnic , aktivní odpočinek atd. ) Už máme 
základ a to je velké ohniště.

	Byla zhotovena plocha pro kontejnery na svoz BRKO a sběrného 
místa pro kontejnery na tříděný odpad.

	Průběžně  se  renovuje  veřejné  osvětlení  za  nové  osvětlení  LED, 
které  je efektnější  a  samozřejmě díky hospodárnějšího provozu 
daleko úspornější než stávající.

Co připravujeme:
	V současné době  je zpracována PD „Obnovu bytových  jednotek 

v čp. 27 včetně nutných stavebních úprav“
	Částečnou opravu komunikací a to příčných i podélných překopů 

po výstavbě vodovodního řadu a plynofikace v obci 
	Rozšíření VO směrem k čp. 90 a čp. 44.
	Připravuje se zpracování pasportu a PD na obnovu vodní plochy 

včetně nátoku (Nádržka)
	Největší stavební akcí, která se nám v budoucnu nevyhne, bude 

výstavba ČOV a nové splaškové kanalizace.
Jak  vidíte,  Zastupitelstvo  obce  skutečně  nezahálí  a  má  zájem  na 

budoucnosti naší obce. Postupně se snaží o zkrášlení obce a zajištění 
samostatnosti v určitých sférách služeb což je velmi důležité.

Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podílí na or-
ganizaci kulturních a sportovních akcí, akcí pro děti  i dospělé. Stojí  to 
spoustu volného času a úsilí než se jakákoli z těchto akcí uskuteční a pro-
to mají můj velký obdiv. Hlavně paní Anna Staňková, paní Iveta Podlešá-
ková a paní Blanka Jíchová.

Poděkovat musím  i firmám, se kterými obec úzce spolupracuje při 
stavebních činnostech a zvelebení naší obce. Těmi jsou firma pana Rad-
ka Šimsy, firma K – Servis pana Josefa Kohouta, Technické Služby Blatná 
a v minulých letech i firma STRABAG.

Dovolte  mi  upřímně  poděkovat  i  hrstce  lidí,  která  tvoří  pomyslné 
Technické  služby  obce  Bezdědovice  a  stará  se  o  letní  i  zimní  údržbu 
naší obce.  Jsem velmi rád, že se mezi námi najdou tací, kterým záleží 
na vzhledu našeho okolí. Jmenovitě pan Jiří Viták st., pan Milan Kupar 
st., pan Bohumil Šebánek, pan Karel Staněk ml., pan Jaroslav Šíp, pan 
Vestfál Pavel ml., pan Vestfál Pavel st., pan Jaroslav Suchánek a pan Jo-
sef Suchánek, pan Martin Viták st. a pan Martin Viták ml. Poděkování 
patří  i  JSDH Bezdědovice. V každé vesnici patří SDH k hybným pákám. 
Stejně je tomu tak i v naší obci. Členové SDH se zúčastňují brigád, které 
pravidelně  vyhlašuje  obec  při  jarním úklidu  nebo pracích  na  zlepšení 
vzhledu naší obce.

Dík patří  i družstvu,  které výborně  reprezentuje obec Bezdědovice 
na soutěžích hasičského sportu, kde se umisťují na předních pozicích. 
Důkazem toho je spousta nádherných trofejí v budově OÚ Bezdědovice.

V neposlední řadě bych velmi rád poděkoval muži, který je autorem 
překrásné  brožurky  vydané  u  příležitosti  výročí  naší  obce.  Knížečka 
je  plná  nádherných  fotografií  a  poutavého  vyprávění  o  historii  obce 
Bezdědovice  i  přilehlých  osad  Dobšice  a  Paštiky.  Jsem  velmi  rád,  že 
jsem tohoto pána poznal a mohl  s ním spolupracovat při  tvorbě  této 
brožurky. Tím mužem je pan profesor Jiří Sekera. Děkuji.

Mé „Děkuji“ patří i nájemci obecního hostince paní Kateřině Ciesla-
rové, která velmi zapracovala na vzhledu naší hospůdky a vychází vstříc 
každé akci pořádané obcí nebo soukromou osobou. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem těm, kteří se podíleli přípravě 
oslav 830 let obce Bezdědovice a 80tin JSDH Bezdědovice. Byly velkole-
pé a rozhodně je na co vzpomínat.

Děkuji
Jiří Bláha v.r.

starosta obce Bezdědovice

Strašidelný průvod Bezdědovicemi 
Kdo by  si  nepamatoval  tradiční  lampiónové průvody. Nápad  spojit 

lampiónový průvod s oslavou Halloweenu se zrodil nedávno, přesto se 
ho podařilo v krátké době v Bezdědovicích realizovat. V sobotu 29. října 
2016  jsme  se v 17 hod.  sešli  před obecní hospodou v Bezdědovicích, 
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abychom se společně s dětmi vydali 
na  strašidelný  halloweenský  průvod 
kolem  vesnice.  Děti  dorazily  v mas-
kách  a  ani  dospělí  nezůstali,  co  se 
týče  strašidelných  masek,  pozadu. 
Pravé podzimní počasí jen dokreslilo 
atmosféru Halloweenu.  

Před  zahájením  průvodu  jsme 
se  posilnili  opečenými  buřty  a  slad-
kostmi, které byly pro děti připrave-
né  u  nového  ohniště  na  louce  pod 
kapličkou. Když se setmělo,  rozsvítili 
jsme lampiónky a průvod mohl začít. 
Celé akce se zúčastnilo bezmála 100 
lidí,  což  je  na  první  ročník,  myslím, 
pěkné  číslo. Možná  se  z  halloween-
ského průvodu stane tradice, kdo ví… 

My jsme si každopádně tento sobotní podvečer skvěle užili.  
Iveta Podlešáková 

Buzice

Matky a otcové 
mají teď v Buzicích společný svátek

Buzický  starosta  Václav  Maňhal  přišel  s  podnětným  návrhem 
na  uspořádání  společné  oslavy  dne  matek  a  dne  otců  v  sále  nově 
opravené budovy bývalé školy. Ten padl na úrodnou půdu a tak jedno 
letní odpoledne usedlo za prostřené stoly třicet místních občanů, aby 
se  odreagovali  od  všedních  starostí  a  důstojně  oslavili  svůj  svátek. 
„Připravili jsme pochopitelně pro všechny přítomné občerstvení. K tanci 
i poslechu hrála kapela pana Koubka z Blatné. Zlatým hřebem programu 
byla přednáška o Rhodosu, spojená s promítáním filmu Ostrov snů“.

Místní občané kvitují s povděkem zavedení nové tradice.
Vladimír Šavrda

Děti v Buzicích 
zamávaly 
prázdninám 
z hasičské stříkačky 

i temného lesa
Byl  to  kolektiv  buzických  maminek  a  sbor 

dobrovolných  hasičů,  kdo  stál  za  letošním  mimořádným  úspěchem 
historicky prvního ročníku „Loučení s prázdninami“. Místní  i přespolní 
děti  se  netajily  nadšením  z  perfektně  připraveného  zábavného 
programu. Za stěžejní autority veselé soboty, která podstatně zmírnila 
dopad  školních  povinností  na  drobotinu  i  odrostlejší  žáky,  nutno 
považovat Janu Chlandovou a Tomáše Lojíka. 

Celá  akce  vypukla  krátce  po  poledni.  Přetahování  lanem,  hopsání 
v pytlích, skákání se svázanýma nohama, balancování na chůdách, há-
zení talíři, běh s míčky na lžících, závody v gumovkách, sběr mincí brč-

ky - taková byla skladba 
úvodní části. Jana Chlan-
dová  naservírovala  dě-
tem i netradiční, ovšem 
o to zajímavější hry - na 
supermarket,  na  rodi-
nu,  navlékaly  se  korál-
ky  a  malovala  hasičská 
auta.  Velice  atraktivním 
se  stal  stánek  v  hasič-
ské  zbrojnici,  který  ve-
dle studených a teplých 
nápojů  nabízel  nanuky, 
bonbóny,  tatranky,  lí-
zátka  a  osvěžující  plát-
ky melounů.  Vlastně  se 
jednalo  o  pohádkový 
stánek, protože tu nikdo 

nepotřeboval peníze. 
Všech třicet přítomných dětí pak naskákalo na hasičskou ávii, která 

je  dopravila  k  nedalekému  rybníčku.  Tam  napodobili  své  vzory  při 
hasičském útoku. Závěr patřil táboráku s pečením buřtů stezce odvahy.

Vladimír Šavrda
(redakčně kráceno)

Cesta do ráje jménem pivovar
Dlouho se plánoval zájezd do vyhlášeného plzeňského pivovaru. Tím, 

kdo  zdvihl  stavidla,  kulturní  referent  Buzic  Tomáš  Lojík.  K  aktivitě  se 
solidárně postavilo vedení obce, které ze svých zdrojů uhradilo cestu na 
Blatensku velmi populárním „Vohrybusem“.

Na  bezpochyby  lákavou  exkurzi  vyrazilo  37  pravých  Čechů  a  5 
Skaličanských.  Konzumace  Prazdroje  se  obešla  bez  zdravotních 
i morálních následků, a tak se večer celá výprava vrátila v pořádku domů. 
Jednodenní cestovatelé absolvovali i prohlídku provozů pivovaru.

Tomáš Lojík přišel organizaci zájezdů na chuť a už teď plánuje na rok 
2017 další výjezdy „za hranice všedních dnů“.

Vladimír Šavrda

Růže pro dříve narozené
Měsíc  listopad  byl  významným  pro  dvě  obyvatelky  Buzic.  11. 

listopadu oslavila  85.  narozeniny paní Marta Maňhalová.  24.  listopad 
zase přinesl kulatou sedmdesátku paní Květě Mlsové.

Obecní úřad v čele se starostou Václavem Maňhalem srdečně přeje 
oběma jubilantkám mnoho dalších dnů v zázraku jménem svět, plných 
štěstí, lásky a porozumění, pevné zdraví a neustálou svěžest a vitalitu.

Vladimír Šavrda

Hajany

Hajanští investovali 
do svého obecního 
domu. 
Podstatná část prostředků 

šla do hostince.
S  velkým  nadšením  a  vervou  se  pustili 

hajanští  do  generální  rekonstrukce  svého  obecního  domu.  Podstatná 
část prostředků šla do hostince. „Tam byla vybudována zcela nová kuchyň 
s kompletně moderním vybavením. Dále nový bar a  čistička vzduchu, 
zakoupili jsme pro návštěvníky pohostinského zařízení i televizor. Jinak 
došlo  na  instalaci  ústředního  topení  po  celém  objektu  i  rozvod  nové 
elektroinstalace. Pomyslnou třešničkou na dortu se stala oprava a nátěr 
fasády  celého  obecního  domu  včetně  obnovy  oznamovacího  nápisu. 
Rád bych touto cestou poděkoval členům hajanského hasičského sboru 
i dalším obyvatelům obce, kteří při realizaci projektu odpracovali mnoho 
brigádnických hodin,“ nechává se slyšet starosta obce Hajany Miroslav 
Bláha. Modernizace hajanského obecního domu si vyžádala investici ve 
výši 350.000,- korun.

Vladimír Šavrda
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Růže pro dříve narozené
V  průběhu  října  a  listopadu  oslavili  hezká  životní  jubilea  tito 

spoluobčané: 4. října - Dana Melounová /52 let/, 9. října - Václav Tychna 
/63 let/, 13. října - František Beran /69 let/, 26. října - Josef Ubl /84 let/, 
31. října - Václav Benedikt /65 let/, 5. listopadu - Miloš Smola /53 let/, 
12. listopadu - Josef Chvátal /69 let/, 28. listopadu - Růžena Solarová /75 
let/, 29. listopadu - Věra Beranová /66 let/.

Obecní  úřad  v  čele  se  starostou Miroslavem Bláhou přeje  srdečně 
všem  uvedeným  zdraví,  spokojenost,  šťastné  chvíle  s  jejich  blízkými 
a mnoho dalších let v rodné obci, naplněných radostí a duševní svěžestí.

Vladimír Šavrda

O titul „ Obec roku“ 
usilovaly i Hajany. Letos už potřetí.

„Existuje zde citlivé propojení historie a současnosti,“ konstatovala 
v červnu komise, která se na hajanskou půdu dostavila, aby objektivně 
posoudila kandidaturu obce Hajany na titul Obec roku 2016. Právě za 
tenhle aspekt obdržela půvabná víska se 130 obyvateli čestné uznání. 
„Velmi  si  tohoto  ocenění  vážíme  a  určitě  z  něj  máme  radost,“  uvádí 
hajanský  starosta  Miroslav  Bláha.  Hajanští  se  přihlásili  do  zmíněné 
soutěže již potřetí. 

Vladimír Šavrda

V hajanských obecních lesích 
řádil kůrovec

Ve  vlastnictví  obce  Hajany  se  nachází  celkem  44  ha  lesů.  Zdárné 
a  bezproblémové  hospodaření  na  zalesněných  plochách  narušila 
v letošním roce kůrovcová kalamita. Ten napáchal v obecních hvozdech 
značné škody. Obec se navíc rozhodla přikoupit do svého majetku další 
hektar lesa.

Vladimír Šavrda

A mají si kde hrát? V Hajanech ano
V centru obce Hajany, v bezpečné vzdálenosti od komunikací, došlo 

k obnově dětského hřiště. Odpočinková zóna byla a je vítaným zdrojem 
relaxace i pro maminky a babičky, potažmo pro všechny dospělé.

Do blízké budoucnosti plánuje zdejší obecní úřad vybudování zelené 
„autonomie“,  kde  vedle  sportovního  areálu  vznikne  i  víceúčelové 
zařízení.  To  poskytne  azyl  členům  hajanského  Sboru  dobrovolných 
hasičů,  navíc  se  stanou  jeho  součástí  dvě  bytové  jednotky.  „Tenhle 
prostor mohl vzniknout až po rekultivaci skládky,“ říká starosta Miroslav 
Bláha. Aby mohly  být  zelené ostrovy  vzorně ošetřovány  a  udržovány, 
zainvestovalo vedení obce do nákupu moderní techniky, na inventární 
seznam přibyl Zetor 72 11 s příkopovou sekačkou. Komplexnímu řešení 
podoby  a  rozmístění  zeleně  v  katastru  obce  se  nyní  na  objednávku 
obecního  úřadu  věnují  tři  studentky  pražské  univerzity,  které 
zpracovávají architektonickou studii na toto téma.

Vladimír Šavrda
Prodej parcel čile kvete, občané se mohou těšit na nový chodník

Příjmy  do  obecní  pokladny  letos  posílily.  A  to  díky  prodeji  pěti 
obecních parcel na  stavbu  rodinných domků. Nyní  se  také dokončuje 
studie  na  komplexní  vybudování  kanalizace  a  ideální  řešení  čističky 
odpadních vod. Současně s ním se dere na denní světlo rovněž projekt 
veřejného osvětlení v katastru obce. Tam také vzniklo nové hnízdo na 
sběrné nádoby tříděného odpadu. Obec ze svých prostředků zakoupila 
tři nové kontejnery. 

Vladimír Šavrda

V Hajanech nedají dopustit
na staré tradice

Představitelé obce mají  skutečnou úctu před odkazy  svých předků 
a  nedají  dopustit  na  staré  tradice.  Důkazem  toho  se  staly  zejména 
pouťové oslavy v létě, kdy na svatou mši před místní zrekonstruovanou 
kapli přišlo více než 130 dobrých a upřímných křesťanů. Všem požehnal 
děkan z Radobytců a nemohl chybět nezbytný průvod vesnicí s kapelou. 
Poprvé  po  delší  odmlce  zavítaly  do  Hajan  i  pouťové  atrakce,  což 
kvitovaly s povděkem zejména děti. Nový prvek představovaly řemeslné 
trhy. K poslechu a dobré náladě vyhrávala hudba pana Koubka. Bohatý 
program zpestřilo ještě vystoupení plzeňské taneční skupiny a výstava 
obrazů.  Nepříjemnou  stránku  pouťových  oslav  tvořilo  deštivé  počasí, 
ale ani to nemohlo zkalit všeobecně příjemnou a přátelskou atmosféru.

Ve  stejně  požehnaném  ovzduší  se  uskutečnilo  i  posvícenské 
posezení, veselou notu udržovalo hudební těleso „ Š- umíci“, byla soutěž 
o nejkrásnější hnětynku. Tu vyhrála paní Blovská z Blatné.

Výčet  společenských  akcí  v  roce  2016:  Leden  -  tříkrálová  sbírka 
a  výroční  hasičská  schůze. Únor  - masopustní  veselí,  dětský  karneval 

a tradiční hasičský bál. Březen - Oslava MDŽ. Duben - Pálení čarodějnic, 
stavění  máje,  1.  ročník  „Reje  ježibab“.  Květen  -  Oslava  „Dne  matek“ 
s dětským kulturním vystoupením. Červenec - zájezd do Karlových Varů. 
V  témže  období  si  užili  mladí  hasiči  a  mladé  hasičky  soustředění  ve 
Vrbně.

Vladimír Šavrda

SDH Hajany a OÚ Hajany 
Vás srdečně zvou 

na 

Dětský maškarní ples 
dne 4. února 2017 

1.                    od 14,00 hod 
2.  

Bohatá tombola 

 

 

                                          

  

                                                                 SDH Hajany 
                 Vás srdečně zve na 

Tradiční Hasičský Bál 
Dne 4. února 2017 v 20,00 hod 

 

Hudba Radek Šimsa 
      Občerstvení Bohatá tombola Vstup 100 Kč 

 
 

Hajanská hospoda Vás srdečně zve na 
 

 

 

Přijďte oslavit konec roku 2016 
do naší hezké hospůdky! 

Samozřejmě dne 31. 12. 2016 od 19,00 hodin 
Rezervace míst do 18. 12. 2016 

Telefon:606 524 522 
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Procházka s lesním 
hospodářem

V neděli dopoledne 24. 9. 2016 se 
sešli  členové  obecního  zastupitelstva 
a  zájemci  o  stav  obecních  lesů  z  řad 
obyvatel obce s lesním hospodářem Ing. 

Adamem Krejčířem na plánované obhlídce 
části obecních lesů. Lesní hospodář vysvětlo-

val přítomným zásahy v lesním porostu, zdůvodňo-
val plánovanou těžbu a způsoby výsadby nového lesa, včetně druhové 
skladby stromů. Procházka s odborným výkladem byla zajímavá a po-
učná  i  pro  člověka, 
který  o  lesním  hos-
podaření ví  jen  to,  že 
stromy  existují,  to  je 
pro  naprostého  laika. 
Škoda  jen,  že  se  této 
zajímavé  a  předem 
ohlášené  procházky 
nezúčastnilo  více  zá-
jemců  z  řad  obyvatel 
obce.

Plán těžby v obec-
ních  lesích  na  roky 
2016  -  2018  byl  za-
stupiteli  na  zasedání 
obecního zastupitelstva dne 6. 10. 2016 schválen.

Rozloučení s létem
Obec spolu s SDH Chlum 24. 9. 2016 

uspořádala  pro  děti  krásné  odpoledne 
nazvané  „Loučení  s  létem“.  Děti,  ty 
malé  za  doprovodu  rodičů,  se  sešly  na 
dětském hřišti v Chlumu. Od pořadatelů 
dostaly startovací listinu s úkoly a pokyny 
na cestu okolím obce. Cesta byla předem 
vyznačena  a  fáborky,  které  ji  lemovaly, 
nemohly  děti  přehlédnout.  Cestou 
loukami  a  lesem  plnily  děti  řadu  úkolů. 
Po  opětovném  návratu  zpět  na  dětské 
hřiště dostal každý účastník diplom za úspěšné zdolání všech zadaných 
úkolů.

Na  závěr  odpoledne  si  děti  opekly  na  ohýnku  špekáčky,  vypily 
limonádu a šly spokojeně domů.

Rybářské závody
Závody  rybářů se na obecním rybníku pod Chlumem konaly 1. 10. 

2016.  Zúčastnilo  se  15  soutěžících,  dětí  i  dospělých.  Konala  se  dvě 
soutěžní kola, ve kterých se posuzovala celková délka nachytaných ryb. 
Druhy ryb, které se lovily: kapr, amur, plotice, perlín, ježdík, okoun. Pro 
všechny soutěžící  i  jejich doprovod měli pořadatelé v  indiánské osadě 
u rybníku připravené občerstvení a pro první tři vítěze poháry a drobné 
ceny. Cenu dostal i rybář, který ulovil nejdelší rybu.

Jako  každým  rokem  první  neděli 
v  listopadu  jsme  oslavili  posvícení. 
Hospodyňky  upekly  hnětynky,  koláče, 
husu se zelím a celý víkend se hodovalo. 
Již druhým rokem se o tomto víkendu 
u nás konal lampionový průvod, jehož 
účastníci  si  pak mohli  zatančit  při  živé 
muzice.

Foto: Václav Machovec

Pozvánka do obce
Zpíváme koledy v kapli sv. Floriána v pátek 23. 12. 2016 od 16,30 hodin. 

Společenská rubrika:
V prosinci oslaví pan František Vonášek 90  let, 

paní  Marie  Drnková  80  let  a  paní  Marie  Žáková 
76  let. Oslavencům přejeme do dalších  let  pevné 
zdraví a spokojené chvilky v kruhu rodinném.

Hornosín

Obec Hornosín
Vás srdecne zve

na

ZPÍVÁNÍ VÁNOCNÍCH
KOLED

23.12.2016 od 16:30 v kapli sv. Floriána

Na zahrátí bude pripraven svarák, 
teplý caj a neco sladkého na zub

ˇ

ˇ

ˇ ˇ ˇ

ˇˇ

ˇ

Chlum
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Výsledky lovu: 1) Jakub Kolář celková délka ryb 326 cm, 2) Vít Šourek 
202 cm, 3)  Jan Posavád 136 cm. Nejdelší ulovenou rybou byl kapr 53 
cm dlouhý, kterého chytil Vít Šourek. Pro rybáře, kteří neměli to štěstí 
a žádnou rybu neulovili, byla připravena cena útěchy, kterou byl „Mírový 
kapr“. 

Volby
V Chlumu se konaly volby do zastupitel-

stva Jihočeského kraje. Ze 154 občanů zapsa-
ných do seznamu se k volbám dostavilo pou-
ze 49 voličů. Volební komise, složená z pěti 
žen, díky nevelké účasti voličů neměla příliš 
mnoho práce.

Nové internetové 
stránky

Obec Chlum oznamuje změnu adresy in-
ternetových stránek obce. Nové internetové stránky najdete na adrese 
www.chlum-blatna.cz 

Miluše Kordulová

Chobot

Podzim v Chobotě
Prázdniny  uběhly  hodně  rychle 

a než jsme se nadáli, tak bylo 27. srpna 
a my  společně  s  obcí  Uzenice  připra-
vili pro 
děti  roz-

l o u č e n í 
s  prázdnina-

mi.  Den  byl  jako 
malovaný,  sluníčko  pálilo  až  moc,  ale 
děti  si odpoledne moc užily. Myslím si, 
že akce dopadla velmi kladně.

3.  září  2016  byl  v  Chobotě  turnaj 
v nohejbalu. Všem, kdo akci připravovali 
a hlavně celý den pro všechny připravili 
občerstvení, děkujeme.

29.  října  jsme  se 
všichni  sešli  odpole-
dne  na  návsi  a  spolu 
s  kapelou  se  chodilo 
vesnicí po hnětýnkách. 
Počasí nám celé odpo-
ledne  přálo  a  i  to  při-
spělo  k  dobré  náladě, 
která  vydržela  až  do 
pozdního večera.

Nyní připravujeme
na 3. 12. 2016 setkání důchodců a rozsvícení vánočního stromečku.

Co se týká obecního úřadu:
-  Schválení návrhu rozpočtu na rok 2017
-  Vyúčtování dotace od kraje na již ukončenou akci – výměna kryti-

ny, zateplení hasičské garáže, výměna oken:
Celkové výdaje na akci 101.071,-  Kč
Dotace od jihočeského kraje 60.642,60 Kč
Z vlastních zdrojů 40.428,40 Kč

A jelikož  je to poslední vydání v tomto roce, chtěla bych všem popřát 
krásný,  klidný  předvánoční  čas  a  do  nového  roku  2017 hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenost po celý nastávající rok 2017.

Kadov

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

„Lepší je výčitka od chytřejšího, než 
pochvala od hloupějšího.“  

Marcus Aurelius

O čem víme, že se chystá?
•	 Sobota 3. 12. – Mikulášská nadílka ve škole v Kadov
•	 Adventní neděle ve Vrbně
•	 Pátek 23. 12. – Zpívání vánočních koled ve Lnářském Málkově
•	 Sobota  31.  12.  –  Silvestrovský  „pinčes“  s  večerním  posezením 

v bývalé škole v Kadově
•	 Neděle 1. 1. 2017 – Novoroční pochod od viklanu v Kadově
•	 Víkend 6. 1. – 8. 1. 2017 – tříkrálová sbírka

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

Viklanský pouťový turnaj 
se  konal  v  sobotu  1.  10.  2016.  Děkuji  Všem,  kteří  pořadatelsky 
přiložili  ruku  k  dílu  a  všem  5ti  týmů,  které  se  zúčastnily.  
Vítězný pohár si odvezly USB Běšiny, druhé místo vybojovala SK(J)ELITA, 

FC  Kadov  obsadil  třetí místo    čtvrtá  byla  NOVÁ  RůŽE  a  pátou  příčku 
obsadil FK Kozel Skaličany. 

vt                                            
Foto archiv obce

Malá 
fotoreportáž
z  rybích hodů ve Vrbně, 
které  v  sobotu  29.  10. 
2016  uspořádal  SDH 
Vrbno a spol.

Foto Miloš Holý
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Kocelovice

Podzimní čas 
v Kocelovicích

Ve dnech 7.  a 8.  října  se  všude po 
republice konaly krajské, a někde i se-
nátní  volby. U nás  v Kocelovicích  jsme 
měli jen volby do zastupitelstva jihočes-

kého  kraje.  Senátní  volby  u  nás  proběhly 
v roce 2014, společně s komunálními volba-

mi. Do zastupitelstva jihočeského kraje se volilo 55 
zastupitelů,  kde nejvíce  (patnáct) mandátů  získala  strana ČSSD v  čele 
s  dosavadním hejtmanem  Jiřím Zimolou. Dvanáct  křesel  získalo hnutí 
ANO 2011. S osmi křesly v zastupitelstvu skončila ODS. A  jak dopadly 
krajské volby u nás v Kocelovicích? Z celkového počtu 132 voličů bylo vy-
dáno 56 obálek, což odpovídá účasti 42,24%. Stejnému počtu vydaných 
obálek odpovídal  i počet platných hlasů. Největší úspěch u nás slavila 
ČSSD, které dalo hlas 29 voličů. Hnutí ANO 2011 skončilo na druhém 
místě s počtem 8 hlasů. Třetí KSČM získala 7 hlasů. Následovaly strany: 
ODS  (5 hlasů), PRO JIŽNÍ ČECHY  (2 hlasy), KDU-ČSL,  JIHOČEŠI, NE  ILE-
GÁLNÍ IMIGRACI, ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA a ÚSVIT- NÁRODNÍ KOALICE 
(poslední zmiňovaní všichni po 1 hlasu).

V sobotu 22. října uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kocelovice zá-
jezd do plzeňského pivovaru pro zájemce z řad členů SDH a přátel obce. 
Odjíždělo se v 9 hodin ráno od hasičské zbrojnice. První zastávkou byla 
návštěva centrály integrovaného záchranného systému, kde jsme se se-
známili s fungováním tísňové linky 112 a linky 150. Bylo nám vysvětleno, 
jak dochází k aktivaci  jednotlivých složek záchranného systému napří-
klad  při  nehodách.  Po  velmi  zajímavé  exkurzi,  kde  jsme  se  dozvěděli 
ještě mnoho dalších  informací, následoval krátký oběd a poté přesun 
do pivovaru. Zde přišla na řadu exkurze po celém provozu plzeňského 
pivovaru, která byla zakončena ochutnávkou nefiltrovaného piva přímo 
v ležáckých sklepech. Nakonec nemohla chybět návštěva známé restau-
race Na Spilce, kde si každý mohl dát něco dobrého k snědku a zapít to 
vyhlášeným tankovým pivem. 

Než jsme se nadáli, rok 2016 se pomalu blíží ke svému konci. Úroda 
na  zahrádkách byla  sklizena,  ze  strnišťat  začal pofukovat  studený vítr, 
paprsky slunce už dávno ztratily svoji sílu a z komínů všech domovů za-
čal stoupat k nebi dým. Vládu nad přírodou začíná přebírat zima, která 
s  sebou přináší  adventní  čas  a  s ním  i  nejkrásnější  svátky  v  roce,  kdy 
všichni budeme slavit narození Ježíška. Kontaktoval mě i letos svatý Mi-
kuláš, že se mu loni u nás moc líbilo a chtěl by opět dorazit se svojí an-
dělskou a pekelnou družinou. Přijde prý zkontrolovat všechny hříšníky, 
kteří mu loni slíbili, že se polepší, jestli opravdu dodrželi slovo. Pokud ne, 
tak peklo s nimi prý už letos slitování mít nebude. Dále bych Vás všechny 
rád pozval na každoroční zpívání koled u vánočního stromu u kocelovic-
ké hospůdky, které se bude konat na Štědrý den od 16 hodin. 

Na  závěr  bych  Vám  všem  chtěl  popřát  příjemné  prožití  vánočních 
svátků, ať strávíte tento čas se všemi, na kterých vám záleží, a do nového 
roku pak pevné zdraví, hodně štěstí,  spokojenosti a vzájemné pokory, 
které je v dnešní uspěchané době tak málo.

Martin Lukáš

Přehled počasí v Kocelovicích 
a blízkém okolí v září a říjnu 2016:

Září 2016 bylo mimořádně teplé – pro stanici v Kocelovicích nejteplejší 
od roku 1975, kdy začalo pravidelné pozorování. Průměrná teplota byla 
16.1°C, normál je 12.7°C. Nejvyšší teplota byla naměřena dne 11., a to 
29.0°C. Nejnižší teplota pak byla naměřena 21., a to 3.1°C. Při zemi pak 
tento den klesla k nule. V září bylo ještě 11 letních dnů s teplotou nad 
25°C, ale již žádný tropický. V září spadlo 41.8 mm srážek, což je slabě 
podnormální stav (normál je 46.5mm). Nejvíce napršelo 16.9. a to 18.5 
mm. Jinak bylo pouze 8 dnů se srážkami. Sluneční svit v září byl silně 
nadnormální. Slunce svítilo 216.7 hodin, normál je 157.3 hodin. Pouze 
dva dny byly bez slunečního svitu. 

Říjen  2016  přinesl  změnu.  Ještě  první  den  byl  téměř  letní,  pak  se 
ochladilo a pro říjen normální počasí trvalo celý měsíc. Teplotně vyšel 
říjen  slabě  podnormální  –  průměr  7.4°C,  normál  je  7.8°C.  Nejteplejší 

den  byl  1.,  23.3°C. Nejchladněji  bylo  31.,  -0.7°C,  při  zemi  pak  -4.4°C. 
V  říjnu  spadlo  40.0 mm  srážek,  normál  je  40.1 mm  –  srážkově  zcela 
normální měsíc. Nejvíce pršelo 2.10., spadlo 7.5 mm srážek. 21. v noci 
se  pak  objevily  první  sněhové  vločky  (s  deštěm),  ale  byl  to  jen  velmi 
slabý jev. V říjnu se téměř každý den vyskytly nějaké srážky, pouze v 6 
dnech  bylo  bez  srážek.  Sluneční  svit  v  říjnu  byl  silně  podnormální  – 
slunce svítilo 52.1 hodin, normál je 112.0 hodin. Nejslunečnější den byl 
16. říjen, slunce svítilo 9 hodin. 11 dnů bylo bez slunečního svitu, 24 dnů 
bylo zcela zatažených.

V  září  i  v  říjnu  bylo  převážně  slabé  proudění  vzduchu,  žádný  silný 
vítr se nevyskytl, v září byla ještě jedna bouřka a v říjnu již bylo 14 dnů 
s mlhou.  Léto definitivně  skončilo,  jaká bude  zima? Na  to  si  budeme 
muset počkat.

Vladimír Kovář, 1. 11. 2016 
meteorologická stanice Kocelovice

10. ročník závodu K-H-K
V  sobotu  17.  září  se  konal  jubilejní  desátý  ročník  závodu  na  6,7 

km  z  Kocelovic  přes  Hornosín  zpět  do  Kocelovic.  Závodu  se  za  dobu 
jeho  existence  účastní  vesměs  stejní  běžci  z  jihočeského,  plzeňského 
a  středočeského  kraje,  proto  příprava  letošního  ročníku  byla  pro 
pořadatele  zvlášť  důležitá.  Vše  jsme  předem  připravili,  speciální 
startovní  čísla,  občerstvení  před  a  po  závodě,  zázemí  pro  závodníky 
a  ceny  pro  vítěze  jednotlivých  kategorií.  Jediné,  co  ovlivnit  nelze,  ale 
hodně se podílí na konečném výsledku závodu, je počasí. V předchozích 
letech bylo vždy dobré, v polovině září je většinou stálé. Letos ale byla 
předpověď nepříznivá, ochlazení a déšť. 

Na  start před hospodou v Kocelovicích přijížděli  během sobotního 
rána  závodníci  a  závodnice,  aby  se  včas  zaregistrovali  a  připravili  na 
závod.  Počasí nebylo pro běh moc dobré, pršelo, ale nefoukal vítr a bylo 
kolem 20°C. Už když  jsme vyjížděli v devět hodin značit  trasu závodu, 
viděli  jsme,  že  se  na  cestě  začínají  tvořit  velké  louže,  a  déšť  pořád 
neustával.

I přes nepřízeň počasí se přihlásilo celkem 43 závodníků, kteří vyběhli 
na trasu v deset hodin, když závod odstartoval starosta Kocelovic  Ing. 
Karel Lukáš. Již po půl kilometru na běžce čekala překážka v podobě velké 
louže, které se nedalo vyhnout, všichni jí tak museli proběhnout a celý 
zbytek závodu běžet v mokrých botách. Trasa pokračovala dále kolem 
rybníků Velký a Protivec a poté začalo stoupání do Hornosína. Závodníci 
proběhli obcí a pokračovali k odbočce na Kocelovice. Zde po krátkém 
seběhu z Hornosína začalo druhé stoupání podél lesa u Soudných. Když 
je běžci zvládli, pokračovali dál  již po zvlněné trati až na Kněžský vrch 
nad  Kocelovicemi,  kde  jim do  cíle  zbýval méně než  kilometr.  Déšť  už 
nebyl  tak  silný,  běžci  začínali  cítit  únavu,  ale  do  cíle  dobíhali  všichni 
s plným nasazením.

Jako první proběhl cílem v čase 24 minut a 4 vteřiny Zdeněk Zeman 
z Blatné, za ním přiběhli Ondřej Hulač z Buzic (24:33) a Radek Valíček 
z  Oseka  (25:22).  Z  žen  byla  nejrychlejší  Alena  Pudilová  ze  Strakonic, 
která doběhla v čase 34:41. Z Kocelovic byli nejrychlejší Aleš Vetešník 
(28:54) a Hana Říská (43:00). 

Po  doběhu  bylo  pro  účastníky  závodu  připraveno  občerstvení  – 
domácí pečivo,  čaj, párek, pivo nebo nealkoholický nápoj.  Zatímco se 
závodníci  občerstvovali,  organizátoři  vyhodnotili  pořadí  závodníků 
v kategoriích, připravili diplomy a ceny pro vítěze.  Jelikož stále pršelo, 
konalo  se  vyhlášení  výsledků  v  obecním  sále  nad  hospodou.  Před 
polednem byly všechny ceny rozdány a závodníci se spokojeně rozešli 
domů, jistě s myšlenkou, že na příští ročník, který se bude konat v sobotu 
16. září 2017, zase přijedou. 

Martin Holan
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Základní a mateřská škola Lnáře
Nový školní rok se v naší škole rozběhl již v plném proudu. Prvňáčci 

se rychle „rozkoukali“a skamarádili se svými staršími spolužáky. Písmen-
kové pohádky Ladislava Horníka, jež doprovázejí počáteční výuku čtení 
v naší škole už hezkých pár let, jsou pro malé žáčky opravdovým potěše-

Mateřská škola Lnáře
Od 1.  9záříjsem nastoupila  do Ma-

teřské  čkoly  ve  Lnářích na pozici  škol-
ní  asistentky.  Ze  začátku  jsem  měla 
trochu  obavy,  z  toho,  jak  mě  všichni 
přijmou, přece jen jak pro mě, tak pro 

děti, ale i pedagogy bylo mnoho věcí no-
vých.  Troufám  si  ale  říci,  že  spolu  všichni 

vycházíme a  tvoříme  tak  skvělý  tým. Protože 
naše školička pořádá řadu akcí, ráda bych se s Vámi 

o některé podělila.
Hned na začátku školního roku k nám zavítalo divadélko Vodníček. 

Pro  některé  děti  to  bylo  něco  nového,  a  proto  dávaly  pozor,  aby  jim 
z pohádky neutekl ani kousek. Na návštěvu k nám zavítaly i děti ze zá-
kladní školy.

V říjnu jsme vzali děti za kulturou do města Plzně, navštívili jsme kino 
-  pohádku  Tajný  život mazlíčků.  Poté  jsme  se  přesunuli  do  Dětského 
centra Lvíček, tam si děti daly vydatný oběd a mohly se vyskotačit na 
prolézačkách, které toto centrum nabízí. Myslím, že to pro ně bylo milé 
zpestření a moc si to užily. 

Aby děti ale neznaly jen život ve městě, vzali jsme je na výlov lnářské-
ho rybníka, kde poznali několik druhů ryb, podívaly se, jak vůbec takový 
výlov probíhá. Bylo to skutečně pestré dopoledne.

Abyhom zapojili rodiče dětí, připravili  jsme si pro ně podzimní tvo-
ření. A co že  jsme vyráběli? Květinovou vazbu z  javorových listů. Ano, 
já jsem si také ze začátku říkala, jak to asi může vypadat. A že to bude 
hodně náročné. Opak byl pravdou a výtvory stály za to. Každý z rodičů si 
domů odnesl krásnou dekoraci. Na druhou stranu jsme čekali větší účast 
rodičů, budeme doufat, že příště se nás sejde více.

A co nás ještě do konce roku čeká? Samozřejmě Vánoční besídka, na 
kterou se můžete těšit již 12. 12. 2016. Všichni jste srdečně zváni.

Veronika Straková
školní asistent

Lažánky

Podzimní úklid obce
Děti  sami  od  sebe  uklízí  listí  hrabou 
a odváží  i když jen jeden den,  tak jim 
patří palec nahoru je to od nich SUPER . 
Jindy si na návsi hrají různé hry. 

Cvičení žen 
v Lažanech

Každou  středu  večer  chodí  ženy  cvičit  jógu    při  krásné  hudbě  pod 
vedením Lucie Kussové. Patří jí poděkování. 

Marie Kovářová

Advent v Lažánkách
Děti  se  těší  na Mikuláše,  Anděla  a  určitě  i  na  čerty.  V  prosinci  se 

rozsvítí vánoční stromek na návsi, pouští se koledy a jako každý rok se 
podává výborný svařák. Přijďte si užít krásnou předvánoční dobu.

Marie Kovářová

Posvícení  2016

Lnáře
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ním. Vždyť kdo by si nechtěl poslechnout zajímavé příběhy a přitom se 
ještě naučit řadu nových písmenek?  

Mezi očekávané podzimní radovánky v naší škole patří tradiční dra-
kiáda. Letos jsme si na alespoň trochu větrné počasí museli sice počkat, 
ale  nakonec  jsme  si  s  pestrobarevnými  draky  přece  jen  zalétali  a  do-
konce i zasoutěžili o drobné dárečky a hezké diplomy. K podzimu patří 
neodmyslitelně i výlovy rybníků. Ve Lnářích i v okolí se nachází rybníků 
poměrně dost, ale my jsme si nenechali jako obvykla ujít výlov rybníka 
Veského. Největším zážitkem pro všechny byly ryby chycené v kádi. Ško-
láci se předháněli, kdo si kterou rybu vezme do ruky anebo si ji pohladí. 
V případě malé štiky však byla opatrnost na místě, protože jsme v minu-
lých letech byli svědky toho, jak se umí pěkně zakousnout.

Jitka Venclová, ředitelka školy

Žáci Základní školy a Mateřské školy 
Lnáře čarují…

Sim sala bim, ozývala se z tělocvičny kouzelná formulka. Všichni naši 
žáci se dne 18. října 2016 naučili čarovat! Nehodí se Vám barva šátku 
k oblečení? Není nic snazšího než zavolat: sim sala bim a šátek v nové 
barvě ladí k outfitu. Máte žízeň a zapomněli jste si láhev s džusem? Žád-
ný problém! Nevěřili byste, kolik litrů džusu se dá vypumpovat z různých 
částí lidského těla. Obzvlášť když to tělo je našich žáků Vojtíška Pivničky 
nebo Ondry Čady! A stačí k tomu kouzelná formule a kouzelnické schop-

nosti našich žáků. Dne 18. října k nám přijelo Divadélko kouzel a soutěží! 
Čarovalo se, kouzlilo, hrálo a legrace nebylo málo. 

Škoda,  že kouzelničtí mistři nemohli přijet  již o  týden dříve. Zjistili 
by, že talentovaných žáků pro kouzlení má ZŠ a MŠ Lnáře opravdu mno-
ho. O týden dříve, dne 10. října 2016, vystavovaly totiž děti naší školy 
výrobky z akce Hrátky s kaštánky. Pokud byste v týdnu od 10. října do 
14.  října naši  školu navštívili  i  vy, pak byste viděli  vykouzlená autíčka, 
panáčky, zvířátka, ale též dílka abstraktní, podněcující vaši fantasii. A to 
vše z kaštanů, žaludů a  jiných podzimních plodů. Hlasování o nejhezčí 
výrobek nebylo vůbec jednoduché. Nakonec žáci i pracovnice naší školy 
rozhodli o vítězství Matyáše Kleina (1. místo), Emy Venclové (2. místo), 
Adama Majera a Adama Klečky (3. místa). 

Co však kouzelničtí mistři mohli v době, kdy naši školu navštívili, ješ-
tě spatřit, bylo umění zdobení hnětynek. 17. října 2016 začala probíhat 
Soutěž o nejhezčí hnětynku. Děti si samy doma hnětynku ozdobily a do-
nesly do školy. Vykouzlené třípatrové, čtyřpatrové kytičky, srdíčka a ně-
kdy i celé namalované příběhy, např. zákoutí s rákosím a žabičkou, zátiší 
s Mimoni a mnoho dalších uměleckých děl hodnotili  tentokrát kromě 
žáků a učitelů také rodiče. A čí hnětynky dostaly největší počet hlasů? 
Karolínky Hlavsové (1. místo), Kirinky Ley Zemanové (2. místo) a Nikolky 
Čadové (3. místo).

…Že  by  Soutěží  o  nejhezčí  hnětynku  a  soutěží  o  nejhezčí  výrobek 
z kaštánků lnářské kouzlení skončilo? Určitě ne! Myslím, že své kouzel-
nické schopnosti a kouzlenou formuli sim sala bim, naši žáci ještě mno-
hokrát v tomto školním roce použijí…
Lnářští žáci míří ke hvězdám

Všichni to znáte. Jednoho rána se probudíte a těšíte se, že nemusí-
te do školy, sedět v lavici a psát diktáty. S radostí si připravíte batůžek, 
maminky do nich  vloží  velké a  chutné  svačiny,  abyste měli  energii  na 
bohatý program, který vás ten den čeká, a vyrazíte k autobusu. Jede se 
totiž na výlet! 

Až na  tu  svačinu,  kterou  si  ve  svých  letech dokážu připravit  sama, 
prožívám zmíněné těšení se každý rok stejně  jako děti,  i když už  jsem 
učitelka. 

Letos  poprvé  jsem  jela  na  výlet  s  kolegyněmi  a  dětmi  z  lnářské 
školy.  V  plánu  bylo  zhlédnout  film  Tajný  život  mazlíčků  v  Cinestar 
v  obchodním  centru  Olympia  v  Plzni,  pak  se  po  obchodním  centru 
trošku  porozhlédnout  v  rámci  půlhodinového  rozchodu  a  po  tomto 
rozkoukání vyrazit až ke hvězdám… Do 3D Planetária Techmanie Science 
Center. Prvňáčci a druháčci spolu s dětmi z mateřské školy zůstávali po-
blíž Olympie, ihned po skončení filmu si užívali atrakcí Dětského světa 
Lvíček. Myslím, že jak film, tak komentovaná prohlídka sluneční sousta-
vou i pobyt ve Lvíčku byly pro žáky velkým zážitkem! A že se také naučili 
novým věcem, jsem si ověřila hned druhý den ve třídě. Během našeho 
společného povídání a  sdělování  si dojmů,  jsem znovu  slyšela o vzni-
ku naší planety, o mléčné dráze, černé díře, o Slunci, ale i tom, že film 
Tajný život mazlíčků byl krásný a veselý. Děti samy zmiňovaly, jak je dů-
ležité kamarádství, přátelství, statečnost, pomoc druhým. Viděla jsem, 
jak jsou schopné vcítit se do druhých, dokonce i do kreslené postavičky 
pejska, který touží vrátit se domů. Potěšilo mě, že v dnešní době opět 
slyším o základních životních hodnotách a že o nich děti mluví s úctou. 
Bylo moc hezké zajet si 22. října 2016 až ke hvězdám.

Naďa Hlínová, učitelka ZŠ Lnáře

Jak jsme slavili Halloween
31. říjen patří k těm dnům v roce, na který se děti z naší malé ško-

ličky  vždy  velmi  těší. V  tento den naši  školu obvykle navštěvují  různá 
strašidla, čarodějnice, duchové či všelijaké prapodivné příšerky. V rámci 
hodin angličtiny jsme si povídali o typických znacích Halloweenu a také 
o tom, jak tento svátek slaví děti v Británii. Společně jsme se naučili ně-
kolik nových anglických písniček a říkanek, ale pochopitelně jsme také 
soutěžili. Nejoblíbenější a zároveň „nejmokřejší“ hrou letošního Hallo-
weenu bylo  tradiční  lovení  jablek  z mísy  plné  vody,  tzv.  „bobbing  for 
apples“. Při  této hře  jsme  si  užili mnoho  zábavy. A  jaký by  to byl Ha-
lloween bez vydlabané dýně? Ve školní družině jsme si proto vytvořili 
překrásné dýňové dekorace, které teď zdobí vchod naší školy. Již teď se 
opět těšíme na příští Halloween!

Eva Šilhanová, učitelka ZŠ Lnáře

Létání s draky

Hrátky s kaštánky
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Lom

Obyvatelé Mírče 
jsou zatím bez 
vodovodu. Ale už se 
blýská na časy
Desítky  let  sužovala  obyvatele 

trojúhelníku  Lom  –  Neradov  -  Míreč 
absence zdroje pitné vody. Byli nuceni na vaření 

a mytí nádobí kupovat vodu balenou. Nepomohl ani vrt, uskutečněný 
v  katastru  po  roce  1990.  Až  teprve  napojení  na  římovský  vodovod 
dlouhodobé  trápení  vyřešilo  a  dnes  už  občané  z  Lomu  a  Neradova 
pitnou vodu v domácnosti mají. Ale ne tak osadníci a chalupáři z Mírče. 
Nicméně i tam se blýská na lepší časy. 

Vladimír Šavrda

Místní komunikace se dočká 
nového povrchu

Místní  komunikace  v  nové  zástavbě  je  strašákem.  Do  konce  roku 
bude mít cesta nový povrch „Kompletní vyasfaltování celé spojnice nás 
vyjde na 390 000 korun.“ Uvedl starosta Václav Kafka. 

 Vladimír Šavrda

Až přijde Mikuláš a rozsvítí se 
vánoční strom, v srdcích lomských 
obyvatel rozhoupá se zvon

Obec Lom a její dvě osady Neradov a Míreč nejsou velké ani rozlohou, 
ani počtem obyvatel. Na dodržování zimních tradic zde však úzkostlivě 
dbají a to jim dodává pocit hodný obrů. 

3. prosince úderem čtrnácté hodiny v obecním domě překročí práh 
Mikuláš,  následovaný  usměvavými  anděly  a  smečkou  divokých  čertů. 
18. prosince bude slavnostně rozsvěcen vánoční strom uprostřed parku. 
Lidé dobré vůle se tady sejdou v půl páté odpoledne, aby si popřáli jen 
to dobré. Vánoční  atmosféru dokreslí  průzračný  zpěv  koled, na  své  si 
přijdou i chuťové buňky - budou se podávat horké nápoje a sladká štola.

 Vladimír Šavrda

V sedmdesáti prý život teprve začíná
Bylo jim oběma sedmdesát let ve stejný den - 1. října. Oba to oslavili 

společně v lomském Obecním domě za účasti desítek přátel a rodinných 
příslušníků - Jan Říha a František Mařík. Oba kolem sebe šíří za každých 
okolností pozitivní energii a pohodu, jsou to chlapi, jak se patří. Nikdy 
se poctivé práce nebáli a nebojí se jí ani se sedmi křížky na krku. Oba 
jsou u dobrovolných hasičů, oba byli zvoleni do obecního zastupitelstva 
samostatné Obce Lom.

Touto  cestou  oběma  jubilantům  přeje  Obecní  úřad  Lom  v  čele  se 
starostou Václavem Kafkou pevné zdraví.

 Vladimír Šavrda

Burčákový pochod, 
hody a místí folklór

„O víkendu 8. - 9. října jsem se stala 
„účastníkem  zájezdu“  Burčákový  po-
chod na Moravě. Na této ani podobné 
akci  jsem  nikdy  nebyla.  Překvapilo  mě 

množství  pochodujících  lidí  a  dorozumět 
se  s  domorodci  mluvících  „jinou  řečí“  bylo 

občas dost veselé. V neděli  jsem se byla podívat 
s ostatními na krojovaný hodovaný průvod za stárkou. Líbí se mi dodr-
žování  tradic, bylo hezké vidět  tolik  lidí  v  různých krojích,  včetně ma-
lých dětí. Překvapením pro mě bylo, že přece „když sú hody“, bylo v ne-
děli dopoledne u místních kolotočů ticho, ale  jak se říká,  jiný kraj  ....“ 
(účastnice zájezdu).

„I já napíšu pár řádků, ale na SOBáček to není, protože nejsem žád-
ná pisatelka. Nám se na Moravě moc  líbilo, burčákový pochod pěkný. 
Překvapilo  nás,  co  burčák,  to  úplně  jiná  chuť  a  to  že  jsme  jich  vypili. 
Krojovaný průvod  v  neděli  byl  zážitek,  nádhera!.  Počasí  bylo  chladný, 
ale hlavně že nepršelo a to retro ubytování taky stačilo, už jsem se tak 
dlouho nepobavila. Děkujeme za výlet, ahoj.“ (Doležalů)

„Burčákový pochod, kterého jsem se velice rád zúčastnil, probíhal 8 
až 9 října a byl moc fajn. Počasí nám na Moravě přálo.   Okolí Dubňan 
i vinice jsou hezké a Moravský folklor i zvyky jsou velice zajímavé. Vše 
bylo výborně zařízeno, co se týče programu, tudíž se člověk nenudil. Je 
dobře poznat zase něco jiného. Cesta tam i zpět proběhla bez problémů 
a nálada byla dobrá po celou dobu tohoto výletu na jižní Moravu. Taky 
bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Mačkov v čele s paní starostkou, 
že tuto akci zorganizoval. A příště jedu. Díky.“ (Radek Muller)

„Dne 8. - 9. 10. 2016 se uskutečnil autobusový zájezd občanů Mač-
kova a přátel do dalekých Dubňan na Moravě. Cílem výletu byl burčá-
kový pochod. Byl jsem překvapen velkým počtem lidí, kteří se pochodu 
zúčastnili. Burčáku, ale i jiných nápojů i jídla byl dostatek pro všechny. 
Sice jsem neprošel celou trasu pochodu, ale večer jsem ke své radosti 
úspěšně našel ubytovnu. Druhý den  jsme se byli podívat na „fingova-
nou“ svatbu v krojích. V kroji oblečený ženich prochází městem spolu se 

Mačkov
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V Mačkově vítali nový život a
vzdali úctu stříbrným skráním

Už podruhé  přivítali  do  života  nového  občánka  na  půdě  obecního 
úřadu  starostka  Hana  Míková  a  místostarosta  Milan  Šmíd.  Rozkošná 
holčička Ema Kovářová sice samozřejmě nechápala, co se kolem ní děje, 
ale o to víc  to prožívali  rodiče  Jiří Kovář a Kateřina Barátová. Zástupci 
obce předali mladé rodině dary.

Sváteční mačkovské odpoledne pokračovalo oslavami zlatých svateb: 
Eva /72 let/ a Václav /72 let/ Křišťanovi a Josef Zach /69 let/ s Ludmilou 
/69  let/.  Paní  Eva  Křišťanová  vede  kroniku  Mačkova.  Pan  Křišťan  je 
členem  Hasičského  sboru  Mačkov  a  aktivním  členem  Mysliveckého 

Mary Kay v Mačkově
Dne 21. 10. 2016 se konal v Mačkově den krásy s Mary Kay. Přijela za 

námi do Mačkova paní Andrea Sádlová z Blatné, kosmetická poradkyně 
Mary Kay. Na každou účastníci této akce čekala kompletní péče o ruce 
a kosmetické poradenství. Ve finále ještě líčení. Akce se vydařila, přišlo 
asi 10 žen, které odcházely krásně nalíčené a upravené.

spoustou lidí v krojích, k čemuž jim hraje folklórní hudba. Dojde k domu 
nevěsty.  Zazpívá  jí  ,  ona  jemu  a  pak  spolu  tancují.  K  tanci  se  přidají 
i ostatní. Celý výlet byl moc hezký.“ (Pavel K.)

„Víkend na Moravě se vydařil, opravdu se nám líbil. První den jsme 
absolvovali burčákový pochod, při kterém jsme ochutnali spoustu veli-
ce dobrých, zdařilých burčáků, ale narazili  jsme  i na  jeden, který nám 
majitel  tak  vychválil,  že  jsme  neodolali,  ovšem  jeho  zkvašený  zápach 
jsme nepřekonali a byli jsme rádi, když jím Sade zdarma obdaroval ko-
lemjdoucí. Večer jsme příjemně strávili v místní restauraci „U Chytilů“. 
Druhý den jsme se běželi k Chytilům nasnídat, prošli jsme si Dubňanskou 
pouť a honem zase do hospůdky k Chytilům na výborný oběd za 169,00 
Kč „Sněz, co sníš“. Odpoledne od 14.30 hodin jsme se všichni shromáždi-
li před místním výborem, kde začal průvod „Krojované svatby“. Myslím, 
že to byl opravdu krásný, nezapomenutelný zážitek pro všechny diváky. 
A co ubytování? Ubytování bylo opravdu prosté, co můžeme za 100,- Kč 
chtít. Škoda, že nám nezatopili! Tak snad zase někdy příště na nějakou 
společnou akci.“ (Peroutkovi)

Milí čtenáři SOBáčku, 
chtěla  bych  Vám  popřát,  a  to  nejen  občanům  Mačkova,  krásné 

Vánoční svátky, pohodu a zdraví v novém roce 2017.
Myslím, že se musím vyjádřit k nadcházející akci K. H. Borovský. Již 

110  let  je umístěn na místním kopečku,  zvaný Hůrka,  základní kámen 
k pomníku K. H. Borovského, který byl položen 50 let po jeho smrti jako 
vlastenecký počin velkostatkáře z Čekanic.

I já se celý život ptala a ptám, proč právě stojí v Mačkově a proč tu 
tolik let není pomník, kterého byl kámen předzvěstí. Myslím si, že toto 
nedokončené dílo našich předků stojí za pozornost a za dokončení. Proto 
velice děkuji Jednotě K. H. Borovského ze Strakonic o zájem i za věnování 
praporu pro tuto příležitost. Vladimíru Šavrdovi za organizační pomoc, 
panu Piaseckému, farářovi z Blatné, sokolům, baráčníkům z Radomyšle, 
selské jízdě, skautům, panu Kalbáčovi za besedu, paní Valérii Zawadské 
za přednes Tyrolských elegií i domovu Petra za ilustrační doprovod, panu 
Pavlovi Hanzlíkovi za pozlacení písma a obyvatelům Mačkova za pomoc 
při přípravě. Zvláště bych chtěla poděkovat obci Hajany, která přislíbila 
věnovat kámen na tento pomník i s dopravou na zmíněnou Hůrku. 

K zhodnocení  roku. Ke konci  října  jsme úspěšně dokončili Program 
obnovy venkova na r 2017-2021. Přestavěli hasičskou zbrojnici a právě 
dokončujeme  výměnu  veřejného  osvětlení.  V  obci  stále  probíhá 
pozemková  reforma. Máme  nové  aktivní  webové  stránky.  Podařilo  si 
nám  tento  rok  vyčistit  rybník  Bahýnko  od  úmorného  a  odolávajícího 
„žabince“.  Máme  přislíbenou  opravu  nádražní  budovy  a  následnou 
výstavbu  nové  železniční  zastávky.  Zakoupili  jsme nový  stan  do  obce. 
Příští  rok  obec  plánuje  opravu  horní  větve  obecního  vodovodu 
a rekonstrukci dětského hřiště a rozšíření veřejného osvětlení. 

Hana Míková, starostka

Akce konané do konce tohoto roku:
03.12. Mikulášská
23.12. Výdej kaprů
26.12. Společné bruslení

28.12. Ping-pong
31.12. Silvestr na sále obce 
V únoru roku 2017:
Maškarní pro děti
Hasičský ples

Hana Míková, starostka
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9. Westernový den 
v Domově PETRA Mačkov

V Domově PETRA Mačkov má úspěšná terapeutická práce s koňmi již 
dlouholetou tradici. Vždy jednou ročně domov pořádá tzv. Westernový 
den. Jeho 9. ročník letos připadl na středu 14. 9. 2016.

Pozvání přijala tato zařízení: DOZP Osek, DOZP Zběšičky, Denní a tý-
denní stacionář Duha Písek,  Domov Libníč a Centrum sociálních služeb 
Empatie  Č.  Budějovice,  Denní  stacionář  pro mentálně  postižené  děti, 
mládež  a  dospělé  Strakonice,  Klíček  Tábor,  Sociální  pohoda  o.p.s.  Ja-
vorník, DOZP Milíře, STROOM DUB o.p.s. a Domov pro seniory Světlo 
Drhovle. 

Zaměstnanci Domova PETRA Mačkov připravili pro všechny zúčastně-
né opět bohatý program: soutěže s westernovou tématikou, přehlídku 
hipoterapeutických koní a jejich společné vystoupení s klienty domova 
PETRA, vystoupení mažoretek, kejklíře Vojty Vrtka a další. Nechybělo ani 
výborné pohoštění.  K tanci a poslechu zněla v celém venkovním areálu 
domova country hudba. Krásným slunným odpolednem všechny prová-
zela moderátorka Hitrádia Faktor Jana Křížová. 

Na financování Westernového dne se podíleli sponzoři, kterým patří 
naše poděkování: MVDr. Viktor Stošek, Servis  Jiří Kolář, Dudák – Měš-
ťanský pivovar Strakonice a.s., DENTIMED s.r.o., VESAD s.r.o. a Labora-
toř Písek. Poděkování samozřejmě patří i všem zaměstnancům domova, 
kteří se na přípravě celé náročné akce podíleli. Odměnou jim bylo, že si 
všichni příjemně strávené odpoledne užili a dobře se bavili.

Nyní  se už ale  těšíme na příští  rok, kdy proběhne desátý,  jubilejní, 
ročník Westernového dne v Domově PETRA Mačkov.

Z hasičské zbrojnice v Mačkově se 
stanou dvojčata

Pět řemeslníků a dvacet brigádníků z obce Mačkov se vystřídalo na 
přestavbě objektu místní hasičské zbrojnice. Budova byla rozdělena na 
dvě části - obecní a právě hasičskou. Taková dvojčata. Siamská. „Členové 
sboru mají ve své půlce zaparkované auto a uskladněny stříkačky. Obecní 
úřad v  té své má zase uloženy potřeby pro venkovní akce,“ vysvětluje 
starostka  Hana Míková.  Celá  akce  vysála  z  obecního  rozpočtu  částku 
60 000 korun.

Vladimír Šavrda

Výtluky, veřejné osvětlení, 
zářící tělesa na vánoční strom

Obecní úřad Mačkov má ve svém diáři  ještě několik úkolů, které si 
předsevzal  splnit do konce  roku.  „Předně plánujeme spravení  výtluků 
na spojovací komunikaci mezi Mačkovem a Hněvkovem. Dále chceme 
realizovat  projekt  nového  veřejného  osvětlení  v  celé  obci,  včetně 
ploch  před  klientským  domovem  Petra.  A  konečně musíme  nakoupit 
zářící tělíska na ozdobu vánočního stromu. Ta stávající praskají,“ uvádí 
starostka obce Hana Míková.

Vladimír Šavrda

Vánoční nadílka kaprů 
Zastupitelstvo obce oznamuje občanům Mačkova, že dne 

23. 12. 2016 budou v dopoledních hodinách 

připraveni k odběru kapři 
(přesný čas a místo bude upřesněno místním rozhlasem) 

Cena: první kus zdarma, další 50,- Kč/kus 
 

Milé děti z Mačkova, 
srdečně Vás všechny zvu na 

Mikulášskou nadílku 
v sobotu 3. 12. 2016 ve 14.00 hodin 

v sále obecního hostince 

Těším se na Vás, Váš Mikuláš    
„Když slíbíš, že polepšíš se a odprosíš andílka, možná že se najde přece Mikulášská nadílka.“    

sdružení Mačkov. Paní Zachová vypomáhá v Domově Petra. Josef Zach 
stál v čele obce Mačkov jako starosta v letech 1990 až 2014, je členem 
Hasičského sboru Mačkov. 

Do  třetice  v  jednom  jediném  odpoledni  proběhlo  setkání  dříve 
narozených  občanů,  kterých  se  sešlo  třicet.  Na  všechny  přítomné 
čekalo  občerstvení  a  velmi  pěkné  vystoupení  mačkovské  drobotiny 
s veršovánky a básněmi, taneční show svěřenců ZUŠ Blatná. Nechyběl 
ani  Jiří Doležal  st.  /67  let/,  který  se  vždycky  rád  zapojoval do veřejné 
činnosti.  Bez  něho  by  ani  slavný mačkovský motokros  nebyl  tím,  čím 
byl. K dobré náladě a všeobecné duševní pohodě pak až do večerních 
hodin vyhrával na harmoniku muzikant Roman Mlíčko. Ale výsledek stál 
jistě za to a spokojenost všech zúčastněných byl tou nejhezčí odměnou. 

Vladimír Šavrda
Hana Míková, starostka obce

(Kráceno, celý text uveřejněn v Blatenských listech ze dne 11. 11. 2016, č. 19)
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Oslava životního jubilea
Ve čtvrtek 20. 10. 2016 oslavila krásné 90. narozeniny klientka Do-

mova  PETRA Mačkov  paní  Marie  Mrázová.  Výborný  dort,  pohoštění, 
hudba,  zpěv  i  krásná  květina  navodily  skvělou  atmosféru  této  oslavy. 
I přesto, že se celý život musela vyrovnávat s těžkým handicapem, těší 
se paní Marie dobré kondici. Za to určitě patří velké poděkování všem 
zaměstnancům, kteří  jí každodenně trpělivě poskytují velkou podporu 
a péči na vysoké úrovni. 

Všichni z Domova PETRA Mačkov přejí Marušce hlavně pevné zdraví, 
klid a pohodu a další léta prožitá v kruhu těch, co ji mají rádi.

Co se chystá

10. 12. 2016
Mikulášská besídka 

a divadelní 
představení

18. 12. 2016
Zpívání koled v kapli

31. 12. 2016
Silvestrovský 

ohňostroj

Mečichov

Posvícenská zábava
V  sobotu  15.  října  se  konala  na 

sále  v  Předmíři  posvícenská  zábava. 
K  původně  plánované  večerní  akci 
pro  dospělé  však  letos  přibyla  nová, 
v naší obci dosud nekonaná, odpolední 

posvícenská zábava pro děti. Osvědčené 
duo  Jana  &  Tereza  připravilo  pro  děti 

řadu soutěží a kdo přišel, skutečně nelitoval. 
Vzhledem  k  tomu,  že  se  nápad  zrodil  na  poslední 

chvíli  a  už  se  nepodařilo  zajistit  „živou“  kapelu,  museli  jsme  využít 
hudbu reprodukovanou. Ale ani to nebyl problém a trio DJ Jára Solar, 
Dominik Martínek a Pepík Mála dokázalo zvednout ze židlí i rodiče.

Večerní zábava už byla klasika. Skupina „Kudrnáči“ hrála jako o život, 
všichni přítomní se bavili hodně přes půlnoc. Samozřejmě za podpory 
naší milé hospodské Peti a jejích pomocníků.

Setkání důchodců
V sobotu 5.  listopadu  jsme na  sále v Předmíři připravili  akci,  která 

byla v našich hlavách už dávno – Setkání důchodců. Samotné akci před-
cházela dlouhodobá příprava: získání partnerů, zajištění programu, ob-
čerstvení,  zajištění pozvánek a  jejich distribuce občanům. Pro nás ale 
není  nic  překážkou.  V  zastupitelstvu  jsme  si  rozdělili  úkoly,  několikrát 
jsme se sešli na strategické poradě, abychom opravdu na nic nezapo-
mněli a akce se začala rýsovat. Partnerem se pro nás stala akciová spo-
lečnost Agraspol Předmíř, jejíž vedení se postavilo čelem k úkolu zajistit 
pro všechny zúčastněné večeři. Pozvánky, které připravila šikovná paní 
účetní,  roznesli v obcích  jednotliví  zastupitelé; v obci Březí  se o  jejich 
distribuci (pro své bývalé zaměstnance) postarali pracovníci Agraspolu 
(obec Březí se k pořádání nepřipojila). O kulturní vystoupení jsme požá-
dali ZŠ a MŠ Lnáře a ochotnický spolek OREL Kasejovice, k tanci a posle-
chu jsme objednali heligonku Pepíka Janouška. V pátek jsme připravili 
sál a moc jsme si přáli, aby se akce vydařila.

Předmíř
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Radomyšl

Všechny komunikace 
v Radomyšli jsou 
opravené, 
náklady od roku 2004 přesáhly 

70 mil. Kč.
Městys  v  roce  2016  završil  13  let 

trvající  proces  oprav  stávajících  a  budování 
nových  komunikací  dokončením  finálního 

povrchu včetně chodníků v lokalitě nové bytové výstavby Na Baborčici 
a  opraveny  poslední  zbývající 
místní  komunikace  u  bytovek, 
k  úpravně  vody  a  odbočka 
z ulice Blatenská kolem areálu 

ZD. Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 561.472,-Kč.

Znamená  to,  že  na  konci  roku  2016  je  všech  51  km  místních 
a účelových komunikací městyse nových, nebo opravených. Ještě v roce 
2004 byla polovina místních komunikací  v dezolátním stavu. Zejména 
díky dotacím se podařilo investovat do oprav cca 45 mil. Kč (Na Rybníčku, 
k rybníku Vražda, Maltézské náměstí, Kostelní ulice, ke kostelu sv. Jana, 
do Kaletic včetně rekonstrukce mostu, Na Závisti, Na Trávníkách, k č.p. 
212, č.p. 5,  z Leskovic do Lázu,  z Lázu na hranici katastru Chrášťovice 
a všechny místní komunikace v Domanicích, Rojicích, Leskovicích, Lázu 
a Podolí)
Pro ilustraci

Co  se  týká  výstavby  nových 
komunikací,  jedná  se  zejména 
o  komunikaci  včetně  sítí  od 
bytovek  k  nové  bytové  zástavbě 
Na  Baborčici,  kde  stojí  46  nových 
rodinných  domů  a  další  se 
připravují,  dále  chodník  od  hlavní 
silnice  k  Základní  škole  včetně 
parkovišť před ZŠ a MŠ. Náklady na 
tyto nové stavby činily 15. mil. Kč. 

Navíc  Jihočeský kraj na základě našich  in-
tervencí  provedl  opravu  ulice  Podolská  za  2 
mil. Kč a v letošním roce ulice Písecká za 8 mil. 
Kč, které jsou jako silnice II. třídy ve vlastnictví 

kraje. Zejména rekonstrukce ulice Písecká byla velmi náročná, jelikož se 
dělala nová až do hloubky 90 cm a její součástí bylo přeložení el. vede-
ní  a VO do  země,  výměna plynovodu,  vodovodu,  včetně  všech  stáva-

r. 2008 současný stav

A jak to v sobotu dopadlo? K naší velké spokojenosti, protože úderem 
14.  hodiny  byla  připravená místa  v  sále  téměř  obsazena.  Po  přivítání 
starostou  obce  Ing.  Pavlem  Karlíkem,  předsedou  představenstva 
Agraspolu Předmíř,  a.s.  Ing.  Josefem Chourou a paní místostarostkou 
Jarmilou Solarovou se představili milým vystoupením žáci lnářské školy 
pod  vedením  paní  ředitelky Mgr.  Jitky  Venclové  a  paní  učitelky Mgr. 
Nadi Hlínové. Velkým potleskem byla odměněna  též módní přehlídka 
oděvů  30.  let  minulého  století  v  podání  kasejovického  spolku  OREL, 
doplněná velmi vtipným slovním doprovodem podloženým informacemi 
z místních kronik. O uspokojení chuťových pohárků se postarala svými 
pečenými  roládami  paní  hostinská  a  dobrou  večeří  paní  kuchařky 
Agraspolu. Pan  Janoušek  s heligonkou a  jeho hudební doprovod hráli 
jako o život ke spokojenosti všech zúčastněných. Všem patří velký dík. 
Ten patří za přístup k organizaci i všem členům zastupitelstva.

A všem je nám jasné, že se zrodila nová, vlastně staronová, tradice.

Co se povedlo a co se chystá
Během letošního léta jsme uskutečnili několik stavebních akcí, které 

dle  mého  názoru  přispěly  ke  zlepšení  vzhledu  našich  obcí.  V  rámci 
realizace akce „Obnova místní  komunikace  - Metly“, došlo k položení 
nového asfaltového povrchu na zničené části komunikace Metly – Březí 
(na hranice k.ú. Metly). Jednalo se celkem o tři úseky, v celkové délce 
cca 500m. Tato akce byla  realizována s 50% dotací z Ministerstva pro 
místní rozvoj. Další větší akcí, kterou jsme realizovali z grantu, tentokrát 
Jihočeského kraje, byla „Rekonstrukce budovy OÚ“. Při této akci došlo 
k výměně starých oken za nová. Grant na tuto akci činil 60% celkových 
nákladů. Další menší akce  jsme  již  realizovali  z  vlastních prostředků – 
jednalo  se  o  úpravu  prostranství  pod  obchodem  v  Předmíři,  opravu 
opěrné  zdi  pod  budovou  OÚ  (boční  část)  a  opravu  vnitřku  kapličky 
v Řištích. 

A  co  že  se  to  chystá?  K  prioritám  příštího  roku  bude  patřit  další 
etapa rekonstrukce obchodu, kde bychom rádi vyměnili střešní krytinu, 
další etapa rekonstrukce budovy OÚ, také výměna střešní krytiny popř. 
instalace  centrálního  topení  (na  tuto  akci  bude  zpracována  žádost 
o  dotaci  z  POV  Jihočeského  kraje),  rádi  bychom  vyměnili  technologii 
úpravny vody a nově vystrojili vrty. 

V těchto dnech oslavili 
nebo oslaví výročí 
tito naši spoluobčané:

Malá Marie (72), Hodková Marie (86), Skuhravá Marie (76)
Všem  uvedeným  jménem  obce  blahopřejeme  a  do  dalších  let 

přejeme stálé zdraví a mnoho životních úspěchů.
Pavel Karlík, starosta obce

A přání a pozvánka nakonec 
Na závěr mně dovolte popřát všem našim občanům klidný a pohodový 

rok  2017  prožitý  ve  zdraví  a  spokojenosti.  A  přidávám  i  pozvánku  na 
tradiční Novoroční pochod na Metelskou horu.

Pavel Karlík, starosta obce
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ji jako každoročně navštívil Ing. Luboš Peterka. Zhodnotili jsme činnost 
letošního roku a letmo se dotkli i roku 2017. Celé zasedání nám zpestřili 
děti  mateřské  i  základní  školy  pásmem  lidových  tanečků  a  na  závěr 
zatančila mladá chasa „Československou besedu.“ Zasedání bylo věcné, 
stručné ke spokojenosti domácích i hostů z ostatních OB.

Dne 20. 11. 2016 jsme pozváni do obce Mačkov, abychom předvedli 
naše národní kroje při příležitosti slavnosti obce. Při Mikulášské besídce 
pro dospělé bychom měli vystoupit s lidovými tanečky. Potom už v klidu 
a  pokoji  budeme prožívat  svátky  vánoc  a  těšit  se  svých  vnoučat,  dětí 
a dobrých přátel.

Zapsala: Jůzková Zdeňka OB Radomyšl

Vánoční zvyky a tradice:
Co jsou vánoce v dnešním pojetí? Velká část světa se odchyluje od 

jakékoli víry, od víry v přírodu a síly, které udržují  její řád. Pro ně jsou 
Vánoce svátky toku peněz, jídla a zboží. V šustění bankovek, příborů se 
vytrácí duch, který odedávna vládl období končícího roku.

Vánoce  jsou  v  dnešní  době  spojovány  s  narozením  Ježíše  Krista. 
Ježíš je skutečně historická postava, dějiny ovšem o přesném datu jeho 
narozené mlčí. Kořeny oslav připadajících na konec roku však leží daleko 
v  minulosti.  Tehdy  se  věřilo,  že  bůh  Slunce  se  každým  rokem  znovu 
a znovu rodí. A právě noc z 24 na 25 prosince pokládali za okamžik jeho 
nového  zrození.  Lidé  vypozorovali,  že  slunce  koncem  prosince  začíná 
stoupat  výš  a  výš  vysvětlovali  si  tento  jev  narozením  a  růstem  nově 
narozeného  slunečního  dítěte.  Proto  byly  noci  související  s  návratem 
slunce odpradávna považovány za posvátné. Dávající zrod nejen slunci, 
ale jeho prostřednictvím i přírodě a tím i člověku.
Betlém  nebo  jesličky:  V  roce  1223  postavil  v  italské  Umbrii  jáhen 
Giovanni  Bernardone,  později  světec  známý  pod  jménem  František 
z Assisi první  jesličky. První český betlém představili veřejnosti  jezuité 
v roce 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Byl první nejen v Čechách, 
ale i v celé střední Evropě. Základní figurky jsou Ježíšek v jeslích, Marie 
a Josef, oslík a vůl, pastýři se stády oveček a postavy tří králů-mudrců 
z Východu. Stavění betlémů bylo nejrozšířenějším vánočním zvykem až 
do 19. století, kdy se novým symbolem Vánoc stal vánoční stromeček.
Vánoční  stromek: Zdobení  stromku  bylo  ještě  začátkem  16.  století 
katolickou  církví  považováno  za  pohanský  zvyk  a  jako  takové 
pronásledováno. Teprve koncem 16. století byl stromek vzat na milost 
Je zajímavé, že první stromky byly prý věšeny za špičku od stropu. První 
stromeček  v  Čechách  se  rozsvítil  v  Praze  roku  1812  ve  vile  ředitele 
Stavovského divadla Jana K. Liebicha.
Koledování:  Také  koledy  navazují  na  zvyky  běžné  před  vznikem 
křesťanství.  Zpěv  koled  měl  nahradit  rituální  zpěvy  na  počest  boha 
Saturna-tak  zvané  saturnálie.  Koledování  samo  se  neomezovalo  na 
jeden  večer,  dobou  koledování  bylo  celé  období mezi  Štědrým dnem 
a svátkem Tří králů,
nejčastěji  se  koledovalo  na  Štědrý  den,  na  Štěpána  a  na  Nový  rok. 
Posláním  koledníku  bylo  obejít  zpěvem  a  v  průvodu  všechny  domy 
a každému popřát do nového roku zdar v hospodářství i osobním životě. 
Koledníci byli považováni za dobrou věštbu, byli vítáni 
a obdarováváni. 
Milí občané, neboť tento zpravodaj vychází naposled v tomto roce, 
dovolte, abych všem popřála krásné Vánoce, ať už křesťanské, nebo 
pohanské, oboje jsou ve znamení víry. Hodně zdraví, štěstí v kruhu 
svých blízkých.

Jůzková Zdeňka, panímaminka OB Radomyšl

Omluva
Omlouvám  se  paní  Táně  Chalupské  za  chybu  v  textu  o  rodině 
Jany  Germanis  -  Hildprandt,  která  vznikla  při  přepisu  článku  mojí 
nepozorností. Děkuji za pochopení.

Blanka Matoušková

Co bychom si přály v novém roce
Tak  jako  každý  rok  i  letos  jsme  pořádaly  spoustu  akcí  pro  děti 

i  seniory.  Je  celkem  jedno,  jestli  ženy  nebo  bábinky,  protože  to  jsou 
většinou totožné osoby. A to nás trápí. Moc bychom jsme uvítaly, kdyby 
se náš kolektiv rozrostl o mladé ženy, dívky, maminky s novými nápady, 

jících  přípojek  a  vybudování 
5  nových  přípojek,  rozšíření 
a rekonstrukce stávající kana-
lizace  a  vjezdů  do  přilehlých 
nemovitostí. 

Velkým  přínosem  neje-
nom pro místní, ale  také pro 
turisty  byla  oprava  turistické 
trasy  k  židovskému  hřbitovu 
směrem  na  Osek,  kterou  na 
základě  iniciativy  městyse 
provedly LČR v roce 2011 a stála 3 mil. Kč. 

Luboš Peterka, starosta

Od listopadu můžete v Radomyšli
třídit staré elektro 
a pomůžete tím zdravotně postiženým

Na  parkovišti  v  ulici  Blatenská 
(koloniál U Brabců)  je od  listopadu 
kontejner na elektroodpad.
Kontejner je určen na  počítače 
včetně myší  a  klávesnic,  sluchátka, 
baterie,  fotoaparáty,  videokamery, 
kalkulačky,  kazetové  magnetofony, 
elektronické  hudební  nástroje, 
MP3,  mobily,  tablety,  elektronické 
hračky,  hudební  přehrávače,  rádia, 
telefony.

Do kontejnerů je zakázáno vhazovat například bio odpad, plasty, papír, 
televize,  zářivky,  žárovky,  monitory,  autobaterie,  barvy,  zbytky  jídla, 
nebezpečný odpad, olej, dětské pleny apod. 
Navíc  za  každý  1  kg  starého  elektra  vhozeného  do  kontejneru  obdrží 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč. Více informací na 
www.radomysl.net.

Lenka Šandová 

Obec baráčníků Radomyšl
Ke  sklonku  roku  2016  probíhají  ve  všech  baráčnických  Obcí  valná 

hodnotící zasedání, protože vzájemná soudržnost a podpora je součástí 
regulí navštěvují se při této příležitosti členové obcí a zástupci žup.

My též navštívíme OB Vodňany, Malenice, Pištín, Písek a Prachatice 
což jsou Obce, které spadají do naší X. župy. Obec baráčníků v Radomyšli 
uskutečnila hodnotící valné zasedání dne 6.11.2016 . Jako vzácný host 

současný stavr. 2011
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znalostmi,  dovednostmi  a  chutí  dělat  něco  pro  sebe,  své  i  jiné  děti 
a lidičky. Já osobně ráda předám pomyslné žezlo dalšímu. Je pravda, že 
ČSŽ  je organizace spojená v mysli  lidí  s bývalým režimem, ale dnes  je 
to politicky o něčem  jiném a pracovně  stejné  jako dřív. Účelem  je  se 
pobavit, odpočinout si od dětí, pokecat si, sejít se a třeba i udělat něco 
pro druhé, zasoutěžit si ap. Prostě žít  tak  jak  je na vesnici  zvykem, to 
jest pospolu. 

U nás je opravdu velký výběr činností od sportu přes kulturu, divadlo 
po turistiku či cvičení nebo zpěv v kostele. Není až tak nutné za tím vším 
dojíždět,  jen  je  třeba  se poptat  a přidat  se  k nám. Chlapi  se domluví 
v  hospodě  a  celkem  to  funguje,  ale my  ženy  k  sobě  jaksi  nemůžeme 
najít  cestu.  Proto  neváhejte  a  máte-li  chuť  se  nějak  zapojit,  napište 
na blanka0mat@seznam.cz a dozvíte se více. Nebo zajděte na radnici 
a  tam  vám  dají  kontakty  na  hasiče,  chovatele,  včelaře,  volejbalistky, 
nohejbalisty, baráčníky, sbor, divadlo aj.  Jsem optimista a tak věřím, že 
se nám přání splní. 

Blanka Matoušková 

Co je to halloween? 
Je to svátek, který  vznikl z židovské tradice a rozšířil se hlavně v Irsku 

a odtud do anglosaských zemí. Teprve poté do Ameriky. Tento svátek 
oslavuje mrtvé v předvečer svátku Všech svatých. At se to nám starším 
líbí či ne, je to v dnešní době velmi oblíbený svátek, hlavně u dětí. 

V neděli 30 října prošel Radomyšlí dětský průvod v kostýmech i bez, 
s  vyrobenými  i  koupenými  světýlky.  Prošel  přes  několik  soutěžních 
stanovišť  v  příjemném  podvečerním  počasí.  U  Mrázů,  na  sídlišti,  je 
čekalo  překvapení  v  podobě  nádherné  výzdoby.  Ve  tmě  svítil,  šustil 
a kvílel duch, před vraty lezl černý pavouk, blikala pavučina a kocourovi 
červeně žhnuly oči. Děti se zamotávali do pavučin a moc se jim to líbilo. 
Díky za to.

Průvod  skončil  na 
hasičárně,  kde  na  děti 
čekala  tříčlenná  skupina 
tanečníků  s  ohněm.  Je-
jich  vystoupení  děti  sle-
dovaly mlčky a nikdo ani 
nešpitl.  Bouřlivý  potlesk 
ukončil  jejich  vystoupe-
ní. No a pak šel někdo do 
hospody,  jiní  k  táboráku 
upéci  si  buřty  nebo  to-
pinky  a  dát  si  teplý  čaj. 

Za všechny pořádající jsem ráda za rozzářené oči dětí, protože to je pro 
nás největší odměna.

Tajný výlet
Dvě babči  se  rozhodly,  že  těm ostatním připraví  překvápko.  A  tak 

se  jelo 5. října do neznáma autobusovými  linkami. Do poslední chvíle 
nikdo  nevěděl  kam.  Po  vystoupení  z  autobusu  se  šlo  pár  set  metrů 
polní  cestou  směrem  na  Švecburk.  Víte  co  to  je?  /švec  je  jméno 
a burg je hrad/. Je to nejmenší hrad v Čechách s velmi mladou historií. 
Romantický  hrádek  má  věž  a  palác  a  k  němu  přilehlé  dvě  místnosti 
s  kapličkou  sv. Huberta.  Celá  stavba má  rozměry 10x10m. Nachází  se 
nad  obcí  Kváskovice  a  jeho  stavbu  zahájil  v  roce  2005  mÍstní  občan 
Jan  Švec.  Za  pomoci  kamarádů  posbíral  kameny  a  hrad  si  pro  svoje 
potěšení postavil. Dokončil jej v roce 2007. Dle pověsti na místě bývala 
tvrz, která zanikla za třicetileté války. Musím říct, že hrad se moc líbil. 
 Zpět jel autobus za delší dobu, hospůdka zavřená a proto se rozhodly 
přejít do Paračova. Zde se náhodně setkaly s paní Věrou  Kotvovou, která 
je pozvala k sobě a pro zahřátí uvařila teplý čaj. Za to jí patří poděkování 
od 14 žen z Radomyšle.

Výlet se všem líbil. Slávce Klasové dík za krásný nápad a přejeme si 
jen tak dál.

 Napsala B.M. ve spolupráci s paní Věrou Janoušovou

Vítání občánků 15. 10. 2016
Tradiční vítání občánků se konalo v sobotu 15. října 2016 v obřadní 

síni Úřadu městyse Radomyšl. Na řadu přišlo celkem 12 dětí, 3 kluci a 9 

holčiček,  naroze-
ných od  1.  3.2016 
do 31. 8. 2016.

Přivítání  mimi-
nek,  rodičů  a  pří-
buzných  se  ujal 
předseda  sociál-
ního  a  kulturního 
výboru  pan  Pavel 
Kříž.  Své  nejmen-
ší  kamarády  při-
šly  pozdravit  děti 
z  mateřské  školy 
Radomyšl,  které 
si  pod  vedením  učitelek  paní  Renaty  Kozákové  a  paní  Zuzany  Hrašo-
vé připravily pěkný kulturní program. Poté  je vystřídal se slavnostním 
projevem starosta městyse Ing. Luboš Peterka.

Rodiče  se  následně  zapsali  do  pamětní  knihy  městyse,  obdrželi 
pamětní  list  a  knížku  k  narození  dítěte,  drobný  dárek  a  finanční  dar 
od  městyse.  Maminky  si  odnesly  květiny.  Slavnostní  akt  završilo 
fotografování.

Nově narozeným občánkům i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojený život.

Olga Majerová, matrikářka

Dlouho očekávaná, neočekávaná 
diskotéka v Radomyšli

Den  poté  napsal  DJ  František Mareš  na  Facebook,  že  se  podařilo 
přetočit hodinky o 13  let zpátky. Až z toho běhal mráz po zádech,  jak 
se  něco  takového  seběhlo.  Jednoho  dne  jsem  si  řekla,  že  diskotéky 
v Radomyšli byly tradiční a přes deset let i dost oblíbené a pravidelné, 
a  tak  zkusíme  udělat  jednu  vzpomínkovou  právě  pro  ty  lidi,  kteří 
Radomyšlské  diskotéky  udělali  legendárními.  A  ten,  kdo  22.  10.  2016 
dorazil  do  Sokolovny  v  Radomyšli,  byl  u  toho,  že  se  vydařila  se  vším 
všudy.  Diskotéka  naprosto  předčila  jakékoliv  očekávání  všech.  Sešlo 
se neuvěřitelné množství  lidí,  kteří opravdu  zavzpomínali  na nedávno 
minulé  a  krásné  časy.  Setkání  s  přáteli,  skvělá  muzika  jako  tenkrát, 
tradiční  sklípek,  tahání  lanem  a  hvězdička  na  ruce  od  vstupu  udělaly 
z  tohoto  říjnového  večera,  večer  nezapomenutelný.  Za  sebe  jsem  si 
řekla:  „Docela  dobrý  nápadJ.“  Po  tomto neopakovatelném večeru,  se 
těšíme na další takový, podobný a magický. Dáme včas info a budeme 
moc rádi, když u toho budete opět s námi, v Radomyšli na vzpomínkové 
retro diskotéce. Zase určitě začneme právě včas …

Vendula Vaněčková

Posvícenské koláče
V  sobotu  odpoledne  5.  11.  se  Na  Křenovce  sešlo  20  pekařek 

a  porota.    Nálada  byla  výborná,  soutěžní  vzorky  na  nejvyšší  úrovni. 
Porota  měla  velmi  těžkou  práci.  Po  složitém  a  vyčerpávajícím 
ochutnávaní rozhodli muži z poroty takto:

1.  Irena Poklopová
2.  Maruška Hřebíčková
3.  Dana Majerová 

 Některé výrobky byly velmi originální. Například nazdobený  svatební 
koláč od baráčnice paní Jůzkové, jako poděkování pro bábinky za jejich 

Rozárie a Terezie TomaškováOndřej Baloušek
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společně  s  vedením  školy, 
pedagogickými pracovníky, 
hasičským  záchranným 
sborem,  červeným  křížem 
a  armádou.  Děti  si  celou 
soutěž  užily  a  podaly 
neskutečný  výkon.  Zvláště 
chceme  poděkovat  paní 
Gabriele  Jonášové,  která 
tuto  soutěž  organizovala. 
Též  děkujeme  všem,  kteří 
se účastnili celé akce.

Nela Kvardová, Diana 
Koubková, Jitka Ježková, 

Marie Vodáková, Anna Blatská, vše žákyně 9. třídy ZŠ Radomyšl
Jiří Pešl, ředitel školy

Plavání ve školním roce 2016/17
1.,2. TŘÍDA  9.9. – 11.11. 2016   9:00 – 10:30   
3.,4. TŘÍDA  15.2. – 19.4. 2016  10:40 – 12:15   

Každoročně se naši žáci účastní výuky plavání. V plaveckém bazénu ve 
Strakonicích pod vedením zkušených učitelek plavání STARZ (Správa tě-
lovýchovných a rekreačních zařízení).

Škola  si  váží  přístupu  rodičů,  kteří  získání  této  důležité  dovednosti 
významně finančně podporují.

Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

MŠ Radomyšl
Podzimní  období  prožily  děti  v  naší  školce  s  pestrým  programem. 

Předškoláci  jezdili od  září do  listopadu   plavat na plavecký  stadion ve 
Strakonicích, mladší děti několikrát navštívily solnou jeskyni.    Divadelní 
pohádky  „Kamarádi, mějme  se  rádi“,  „Křemílek  a Vochomůrka“  a  Po-
pletené pohádky“ udělaly dětem radost. Již několik  let k nám jezdí na 
návštěvu pejsci ze strakonického útulku. Předvedou dětem, co všechno 
dokáží, jak jsou šikovní a jak umí poslouchat. Na zahradě mateřské školy 
se děti starají s paní učitelkou o dvě morčata, sbíráme pro zvířátka ža-
ludy, kaštany a celou zimu pravidelně přikrmujeme ptáčky. Na začátku 
listopadu jsme si společně s rodiči vyrobili krásné, barevné svíčky a nyní 
se již necháváme unést adventním časem. Druhého prosince nás navští-

spolupráci. Nebo koláče se zapečeným penízem či lihovinou. Cena útěchy 
byla dělena mezi dvě ženy, které se musely k penízku prokousat,  jako 
za jejich dětských let.  Po gurmánském  posezení jsme volnou  zábavu 
ukončily dříve, protože v sokolovně bylo divadlo. Poděkování patří Pavle, 
Daně, porotě a všem soutěžícím.
Jak sami vidíte, nuda nemá u nás šanci a pořád se něco děje.

 za bábinky S.K. a V.J.

Svatováclavské slavnosti v Blatné 
Poslední zářijový pátek se vydalo 11 žen do Blatné na slavnosti na 

zámku.  Cesta  vlakem  byla  tentokrát  velice  prospěšná  pro  všechny 
účastnice  zájezdu. Po velkém dohadování  jsme zakoupily v automatu 
společnou jízdenku cirka za 69 korun. Cena nás velmi  mile překvapila 
až do té doby, než se objevil pan revizor. Ten se s úsměvem, nicméně 
nekompromisně  vyjádřil,  že  jízdenka  je  neplatná  a  že  buď  doplatíme 
do správné výše nebo si na další zastávce vystoupíme. To jsme celkem 
ochotně  přijaly,  neboť  následovala  Blatná,  náš  cíl.  Pan  revizor  nás 
proškolil jak obsloužit automat, což jsme využily při zpáteční cestě.

Než  začaly  slavnosti,  zašli  jsme  na  dobrou  kávu  a  něco  na  zub  do 
cukrárny k Fišerům. Cestou na zámek jsme si prohlédly kostel a výstavu 
obrazů.

Program se nám velmi  líbil, počasí přálo a tak to byl pěkně prožitý 
den. Zpáteční cestu jsme zvolily  přes  zámecký park, který je  příjemný 
a pěkně upravený.

bábinky S.K. a V.J.

Atletické úspěchy žáků ZŠ
V úterý dne 27. září se v Blatné konaly atletické závody pro žáky II. 

stupně. 
Z naší školy se účastnilo 12 žáků.
6. třída: Ferencz Deak, Michal Varga, Martin Jiřík
7. třída: Kristýna Nováková
8.  třída: Adam Vachulka,  Lukáš Votava, Zdeňka Kabourková, Štěpánka 
Hřebíčková
9. třída: Denis Juřica, Diana Koubková, Eliška Brychtová, Alena Tomášková
Získaná ocenění:

1. místo – skok do dálky mladší žáci – Ferencz Deak
1. místo – skok do dálky mladší žákyně – Kristýna Nováková
1. místo – běh na 800 metrů starší žákyně – Alena Tomášková
2. místo – skok do dálky starší žákyně – Štěpánka Hřebíčková
3. místo – běh na 600 metrů mladší žákyně – Kristýna Nováková
3. místo – 4x60 metrů štafeta starší žákyně – Diana Koubková, Eliška 
Brychtová, Štěpánka Hřebíčková, Zdeňka Kabourková
4. místo – běh na 60 metrů starší žákyně – Diana Koubková
4.místo – běh na 1500 metrů starší žáci – Denis Juřica

Tereza Třeštíková, ZŠ Radomyšl

Mladý záchranář pošesté…
Dne  14.  září  proběhla  na  naší  škole  soutěž Mladý  záchranář.  Žáci 

prvního  a  druhého  stupně  se  zúčastnili  mnoha  soutěží  v  okolí  naší 
školy.  Děti  se  aktivně  zapojily  do mnoha  zábavných  disciplín,  kterými 
byly např. střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, džberovka a také 
naučné testy a disciplíny, které zachraňují  lidské životy – první pomoc 
a požární příprava.  Žáci deváté  třídy  se podíleli  na organizaci  soutěže 
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ví Mikuláš s čertem, připravujeme vánoční besídky pro rodiče. Vánoční 
koledy si poslechneme a zazpíváme na vánočním koncertu, připravíme 
si ukázky vánočních zvyků a děti se nejvíce těší na vánoční nadílku od 
Ježíška. Přejeme Vám všem krásný adventní čas.

S pozdravem ředitelka MŠ Radomyšl Renata Škodová

Máte doma historické fotografie 
Radomyšle?

Žádáme občany, kteří mají doma historické fotografie Radomyšle 
(budov  nebo  společenského  života),  o  jejich  zapůjčení.  Fotografie  si 
ofotíme a ihned vrátíme. Děkuji.

Luboš Peterka, starosta

Několik ochutnávek 
z archivu Městyse Radomyšl
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Sedlice

žáků Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Sedlici. Pro 
malé  návštěvníky,  ale  nejen  pro  ně,  je  připraveno  představeními 
loutkového divadla „Táta a máma“. V chodbě radnice nebude chybět 
anděl  přijímající  „Ježíškovu  poštu“  –  přáníčka  od  dětí  Ježíškovi  – 
s prosbou o vyplnění  tajných přání  (přáníčka bude možno vyrobit 
přímo na místě v „dílně svazu žen“).

Návštěvníci adventního setkání si budou moci nakoupit vánoční 
dárky  a  obdivovat  celou  řadu  výrobků  regionálních  výrobců  jako 
např.:  výrobky  sedlické  pa ličkované  krajky  a  doko nalé  repliky 
historického skla z bělčické sklárny, nebude chybět tradiční „dílna“ 
svazu žen, kde si budou moci všichni vyrobit přáníčka a různé dárky 
s  vánoční  tématikou,  umělecké  perníčky  paní  Čelkové  z  Dobšic  – 
včetně  ukázek  zdobení,  křehké  kouzlo  skleněných  figurek  paní 
Hálové  z  Lažánek,  paní  Lenka  Adamcová  nabídne  dekorační 
předměty zhotovené  technikou „patchwork“ a oděvní prvky  ruční 
výroby, bude možné nakoupit až 140 druhů koření z různých koutů 
světa u pana Stibůrka, u paní Bílkové můžete zavzpomínat na doby 
našich  babiček  –  jejich  křížaly  a  nakoupit  různé  druhy  sušeného 
ovoce. 

Odpoledne  bude  zakončeno  slavnostním  rozsvícením  vánoční 
výzdoby města.

Novoroční Sešlost
Město  Sedlice  Vás  srdečně  zve  na  osmnáctou  „Novoroční 

sešlost“, která se bude konat 1. 1. 2017 od 16 hodin. K poslechu, 
zpěvu a dobré poho dě bude hrát „Kapela – Václava Kováře z Oseka“. 
Nebudou chybět prostředky na zahřátí a proti nachlazení (např.: čaj 
ovoněný  pro duktem  z  Božkova  a  pro  dámy  teplý  punč  z  griotky). 
Setkání  bude  zakončeno  tradičním  ohňostrojem.  Přijďte  přivítat 
společně nový rok.

Jiří Rod, starosta města

Na kole k pomníku 
CH. Battaglii

V  sobotu  1.  října  2016  město 
Sedlice  pořádalo  již  tradiční 
podzimní  cyklo-akci  s  názvem  „Na 
kole  k  pomníku  CH.  Battaglii“  a  neb 

„Rozloučení  s  cyklistickým  létem 
2016“.  Zahájení  proběhlo  ve  14.00  hodin 

u  fotbalového  stadionu  v  Sedlici.  Svatý  Petr 
nám byl opět nakloněn a počasí velice přálo pro vyjížďku na kole. 
Letošního  ročníku  se  zúčastnilo  více  jak  padesát  cyklistů  různých 
věkových kategorií. Ani letos nechyběli tradiční účastníci na našich 
cyklo-akcích z řad dříve narozených, pan František Šesták, František 
Barcal, Zdeněk Baloušek, František Ředina a celá řada dalších. Jelo 
se  po  klidných  komunikacích  (s  minimální  dopravní  zátěží)  -  dvě 
trasy:  modrá  –  Sedlice  –  Čekanice  –  Chvalov  –  Bratronice  a  zpět 
(délka 18 km); červená - Sedlice – Čekanice – Chvalov – Bratronice’ 
– Nahošín – Doubravic – Lažany – Čekanice – Sedlice (délka 21 km). 
V cíli na účastníky čekalo malé občerstvení – čaj, káva a moravské 
dvojité  koláčky,  nealkoholické  studené  nápoje  atd..  Závěrem 
zbývá pozvat cyklistickou veřejnost na příští rok na „Zahájení jarní 
cyklistické  sezóny“,  které  se  uskuteční  v  sobotu  25.  března  2017 
se startem ve 14.00 hodin na silnici u Základní školy T. G. Masaryka 
v Sedlici.

Pozvánka na výstavu
Český  svaz  žen  Sedlice  a  Základní  škola  a  Mateřská  škola  T.  G. 
Masaryka Sedlice Vás  zvou na Výstavu prací  Sedlických dětí a  žen 
s názvem „VESELÉ VÁNOCE“, která se uskuteční v Zasedací místnosti 
Městského  úřadu  v  Sedlici  ve  dnech  8.  -  10.  prosince  2016. 
Výstava bude otevřena od 8.00 do 16.00 hodin. Na této výstavě si 
návštěvníci mohou zakoupit  řadu dekoračních předmětů a výzdob 
s vánoční tematikou. 

Pozvání na Adventní setkání v Sedlici
Město  Sedlice  Vás  zve  na  „Adventní  setkání“,  kulturně  –  tržní 

akci, která se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2016 na náměstí T. 
G. Masaryka v Sedlici.

Kulturní  program  bude  zahájen  ve  14,30  hodin  adventním 
trhem.  V  kulturním  programu  nebude  chybět  tradiční  vystoupení 

Krajkářské slavnosti
2. část, dokončení

V ohlédnutí v minulém čísle, jsme si připomněli Krajkářské slavnosti, 
které proběhly na začátku srpna V Sedlici a v dnešním příspěvku se za-
měříme na odpolední část těchto slavností.

Krajkářské slavnosti se konají každým druhým rokem a  podílejí se na 
nich jak město Sedlice, tak nezisková organizace Sedlická krajka, o.p.s.

Druhou částí programu a slavností na téma „Období 20. let 20. století 
aneb  jak  se  žilo  za  první  republiky“  jsme  zahájili  stylově mafiánskou 
show a bylo to opravdu se vším všudy  ...  ...  s gangstery, s fingovanou 
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Podzim v ZŠ Sedlice
Po  zahájení  školního  roku  se provoz  ve  škole dostal  do normálu  – 

nové  poznatky,  zkoušení  úkoly,  písemky.  Kromě  běžných  činností  se 
mohou žáci účastnit dalších aktivit. Na škole  funguje několik kroužků, 
jejichž počet  každoročně  roste  – paličkování,  hra na  kytaru,  výtvarný, 
keramický, modelářský,  florbal,  karate,  taneční,  sportovní  hry,  zpívání 
s kytarou, stolní tenis, mladí záchranáři.

Běh sedlických nadějí

Do Prahy jsme si sebou 
přivezli  i  naše  milé  kraj-
kářky, které celou výstavu 
oživily  veselým  klapáním 
paliček a ukázkami výroby 
ručně  paličkované  krajky. 
Výstava,  která  byla  takto 
slavnostně zahájena, byla 
přístupna až do 10.9.
Martina Srbová, Sedlická 

krajka, o.p.s.

přestřelkou,  s  únosem  krásné  dívky  a  to  vše 
jsme  koncipovali  přímo  mezi  diváky.  Tuto 
podívanou  zajistili  profesionální  kaskadéři.    Po 
tomto dynamickém začátku,  jsme spustili zlatý 
hřeb  našich  slavností  a  to  módní  přehlídku, 
která  je  vždy  u  našich  diváků  velmi  oblíbená 
a žádána.

Přehlídku,  kde  Sedlická  krajka,  o.p.s.  před-
stavila novou kolekci krajkových doplňků a odě-
vů  jsme  rozdělili  do  tří  částí.  Ve  dvou  prvních 
to  byly  převážně  krajkové  soupravy  jako  ná-
hrdelníky,  náušnice,  náramky,  které  jsou  pro 
současnou, moderní ženu, určené jak na běžné 
nošení,  tak  kolekce  luxusní,  určená  pro  spole-
čenské  události.  V  posledním  bloku  přehlídky, 
jsme chtěli diváky nejen ohromit, ale také poba-
vit a proto poslední vstup byl v duchu slavností, 
tedy v duchu 20  let a mohli  jste vidět dobové 
oblečení, plné lesklých flitrových šatů a peří, do-
plněné jak jinak, než paličkovanou krajkou.

Jednotlivé bloky přehlídky oddělovaly taneč-
ní a hudební vystoupení jako ukázky dobových 
tanců například- charlestonu a vše podtrhlo vý-
borné hudební těleso BLUE-STAR pod vedením 

Václava Marka, které interpretuje taneční a swingovou hudbu.
Ve druhé polovině slavností jsme pak vyhlásili vítězky „Bienále sed-

lické krajky“ v oboru paličkovaná krajka, které jsme pak přímo na podiu 
zaslouženě odměnili hodnotnými cenami. Všem vítězkám ještě jednou 
gratulujeme a doufáme, že do příštího ročníku, který proběhne v rámci 
Krajkářských slavností v roce 2018, se přihlásí opět velký počet krajkářek 
– malých i velkých.

A co říci na závěr? Snad jenom poděkovat Vám všem, kteří jste se na-
šich slavností zúčastnili, ať už jako běžní návštěvníci nebo jako krajkářky, 
bez kterých by naše slavnosti byly neúplné a které po celý den předvá-
děli výrobu krajek a velké díky patří také všem účinkujícím, kteří ze sebe 
vydali maximum a všem dobrovolníkům a pořadatelům. 

Moc se již teď těším na další ročník, který nás čeká v roce 2018 a nám 
všem přeji příjemný a klidný podzim.

Martina Srbová, ředitelka Sedlické krajky, o.p.s.

Výstava krajek 
v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky

Město Sedlice a Sedlická krajka, o.p.s. uspořádaly dne 26. 9. prestižní 
výstavu v prostorách atria Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Výstava se konala pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR  Ing.  Jana Bartošky  a  Sedlická  krajka připravila  pro ná-
vštěvníky průřez svojí činností. Návštěvníci měli možnost vidět jak krajky 
historické, datované do přelomu minulého století, tak kolekci krajek ze 
současné tvorby. Výstavu zahájil taneční soubor Sedlice a předvedl „Čes-
kou besedu“, která krásně zapadala do konceptu celé výstavy.
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SK NAKAMA SHOTOKAN 
– úspěch na BUDAPEST OPEN

V druhé polovině září ve dnech 17. – 18. 9. 2016 se zúčastnil trenér 
SK NAKAMA SHOTOKAN Sedlice Marek Pohanka velice silně obsazeného 
turnaje v Maďarské Budapešti. Startovali zde závodníci z 31 států celého 

 
 

Zimní koncert lovecké hudby 
 

v kostele sv. Jakuba v Sedlici 
v sobotu 10. prosince v 18 hodin 

 

Trubačský půlkruh 
AJAN kvartet 

                      

                      složený z hudebníků 
                 Českého národního symfonického  

                                                                      orchestru a  
                            Národního divadla moravskoslezského 
 

 
 

Tříkrálová sbírka 
     v Sedlici  
           se koná 
      v neděli 
8. ledna 2017 

světa.  Je  to  turnaj, kterým začíná druhá polovina sezóny a  je zároveň 
prvním testem po letní přípravě. Startoval zde přímo pod hlavičkou Sed-
lického oddílu a v nabité konkurenci vybojoval vynikající 2. místo v ka-
tegorii kata muži.

Národní Pohár žáků 
v Českých Budějovicích - 2. kolo

Druhé  kolo  Národního 
Poháru Českého svazu karate se 
konalo v Českých Budějovicích 
23.  10.  2016.  Bylo  to  velmi 
blízko,  a  tak  bylo  vybráno 
několik  nadějných  a  trochu  již 
vyzávoděných  karatistů,  aby 
sbírali  poprvé  také  zkušenosti 
mezi  závodníky  z  celé  České 
republiky.  Určitě  to  pro 
všechny byla  veliká  zkušenost, 
i když to tentokráte na stupně 
vítězů ještě nestačilo. 

Každý vyhraný zápas se urči-
tě počítá a zúročí se v další pří-
pravě na závěr podzimní  sezó-
ny – Krajský pohár Jihočeského 
svazu karate, který se bude konat opět v Českých Budějovicích.

Sedlický  oddíl  reprezentovali  Adam  Formánek, Monika  Židová,  To-
máš Vylita, Jakub Bláha a bohužel nemohla nemocná Rozálie Pacnerová.

Podzim  patří  tradičně 
také  školnímu  turnaji  ve 
stolním tenise, ze kterého 
po měsíci  vzejdou  repre-
zentanti pro okresní kolo. 
Naši  borci  obsadili  3. 
místo v kategorii  starších 
žáků, 2. místo v kategorii 
mladších žáků a starší žá-
kyně  zaslouženě  zvítězily 
a postoupily do krajského 
kola. Tradicí  se také stala 
podzimní atletická soutěž 
v Blatné. Za krásného po-
časí  a  v  konkurenci  šesti 
škol  předvedli  naši  žáci 
výborné  výkony.  K.  Brab-

cová 1. místo 60 m, Š. Klímová 2. místo 60 m, D. Drastíková 2. místo 
vrh koulí, štafeta dívek (Žáková, Brabcová, Heligová, Klímová) 2. místo, 
D. Míčka 3. místo 1500 m, V. Hudáková 3. místo skok daleký, K. Dolej-
šová 3. místo skok vysoký a štafeta chlapců (Novák, Semiginovský, Au-
gustin, Řehoř) 3. místo. Popáté jsme uspořádali „Sedlický Běh naděje“, 
tentokrát nám přálo i počasí. Celá škola se zúčastnila projektu „Záložka 
do knihy spojuje školy“, díky kterému jsme se seznámili se žáky ZŠ s MŠ 
Zemianská Olča. Poprvé jsme v září uspořádali „Olympijský den“, ve kte-
rém si žáci vyzkoušeli několik sportovních disciplín.

A co nás v nejbližší době čeká? V listopadu „oblíbené“ třídní schůzky, 
vystoupení žáků na předvánočních akcích, mikulášská nadílka, vánoční 
prázdniny. V listopadu by měla proběhnout okresní kola v halové kopané 
a ve florbalu, kam určitě vyšleme naše reprezentanty. Deváťáci již nyní 
vybírají budoucí  střední  školy. Zápis do 1.  ročníku proběhne 4. dubna 
2017. 

Marek Charvát, ředitel školy

Osmáci vyrábějí záložky do knih

Olympijský den
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Pohádka 
O Koblížkovi 
a o Budulínkovi

Pouťové  nedělní  dopoledne 
2.  října  2016  zpestřila  především 
těm  nejmenším  ve  Tchořovicích 
loutková  pohádka  O  Koblížkovi 
a  o  Budulínkovi  v  podání  herců 
Divadla  Říše  loutek  z  Prahy.  V  10 
hodin  se  sál místního  pohostinství 
zaplnil malými diváky v doprovodu 
rodičů  či  prarodičů.  Stejně  jako 
v  minulých  letech  bylo  z  reakcí 
dětí  zřejmé,  že  se  jim  pohádky 
líbily.  Neopakovatelným  zážitkem 

pro děti bylo určitě setkání loutek s dětmi po skončení představení, kdy 
herci umožnili dětem  prohlédnout si loutky zblízka a dokonce si na ně 
sáhnout. 

Škvořetice

Vítání občánků ve 
Tchořovicích

V  sobotu  1.  října  2016  jsem  na 
obecním úřadu ve Tchořovicích mohla 
přivítat  mezi  nové  občánky  jednu 
holčičku  a  dva  chlapečky  –  Amálii 

Hůrkovou, Jana Josefa Křivance a Ondřeje 
Matějku.  Slavnostní  vítání  zahájila  hrou  na 

housle  Hanka  Honzová.  Nové  kamarády  přivítaly 
svým  vystoupením  také  tchořovické  děti  pod  vedením  paní  Mileny 
Bolinové. Spolu s blahopřáním k narození miminka a přáním především 
hodně zdraví, štěstí, lásky i spokojenosti v životě, byly rodičům předány 
dárky a maminkám květiny. Pozoruhodné  je určitě  i  to, že všechna tři 
miminka se narodila na jaře v průběhu jednoho týdne.

Tchořovice

Růže 
pro dříve narozené

V měsíci říjnu oslavili pan Václav Choura 
/81 let/, paní Libuše Pešková /89 let/ a paní 
Marie  Židová  /84  let/.  V  listopadu  oslavili 
paní  Ludmila  Šornová  /83.  narozeniny/ 
a  pan  Vincenc  Šavrda  z  Pacelic  /80. 
narozeniny/.

Obecní  úřad  v  čele  se  starostou  Lubomírem  Novým  touto  cestou 
přeje všem  jubilantům, aby nikdy nevyhasl oheň štěstí a spokojenosti 
jejich  domova,  aby  se  jim  dostávalo  lásky  a  péče  blízkých  a  aby  do 
budoucnosti hleděli s důvěrou, optimismem a odvahou.

 Vladimír Šavrda

Mše v kapli Panny 
Marie Bolestné 

Tradiční poutní slavnost v kapli Pan-
ny  Marie  Bolestné  v  sobotu  10.  září 
začala  v  půl  třetí  modlitbou  růžence. 
Od  15  hodin  pokračovala  mše,  kterou 

celebroval  P.  Marcin  Piasecki.  U  oltá-
ře  ministroval  mladý  polský  bohoslovec, 

který byl  několik  týdnů na návštěvě u P.  Piasec-
kého v Blatné a poznával církevní život u nás.   Bohoslužbu na klávesy 
doprovázel  Richard  Semiginovský  ve  spolupráci  s  Václavem  Rodinou 
ze  Sedlice. Na  závěr účastníci  zazpívali  píseň  „Tisíckráte pozdravujem´ 
Tebe“. Poděkování za krásný zážitek patří  také všem,  jejichž zásluhou 
byla kaple pečlivě uklizena a vyzdobena.

František Jirsa

Sedlici rozzářily dýně a lampiony
V sobotu 29. 10. 2016 se v Sedlici konal již 3. ročník halooweenské 

veselice. Celou akci, jako pravidelně, organizoval Český svaz žen. Stejně 
jako  v  minulých  letech,  i  letos  se  soutěžilo  o  nejzajímavější  masku 
a vydlabanou dýni. Také byla pro děti připravena  tvůrčí dílna, drobné 
soutěže, nebo diskotéka.

Novinkou  byla  „Velká  stezka  odvahy  za  světel  lampionů“.  Kdo  se 
nebál, mohl sám, s kamarády, nebo s rodiči projít cca 2 km dlouhý okruh 
vedoucí mimo město. Cesta byla vytyčená jen lucerničkami. O adrenalin 
se  tu postarali  dobrovolníci  ze  sedlického  fotbalového oddílu,  kterým 
tímto svaz žen vyslovuje velké „Díky“ za pomoc.

Kdo si netroufl, mohl si projít „dýňovou cestu.“ Jak napovídá název, 
byla trasa zdobena dýněmi, které alespoň trochu osvětlovaly cestu ve 
zhaslých ulicích města. Děti našly  dvě  stanoviště,  kde  skládali  lidskou 
kostru, nebo poznávaly  jen čichem běžné kuchyňské ingredience,  jako 
třeba ocet, vanilku a podobně.

Český svaz žen děkuje všem sponzorům a Městu Sedlice.
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STŘÍBRNÁ MEDAILE PATŘÍ 
TCHOŘOVICÍM

V sobotu 22. října proběhlo okresní kolo hry „Plamen“ (závod požár-
nické všestrannosti) v Česticích. Soutěže se zúčastnilo cca na 300 dětí 
z celkem 18 sborů okresu Strakonice. 

Děti museli v rámci soutěže předvést umění střelby ze vzduchovky, 
ošetřit správně zranění, překonat překážku, uvázat uzle, práci s mapou 
a buzolou či prokázat znalosti z oblasti topografie a požární ochrany. Na-
konec ještě předvedli šikovnost a rychlost na disciplíně štafeta požárních 
dvojic, kde ukázali, jak umí rozvinout, spojit a zase svinout hadicové ve-
dení. 

Tyto a ještě další znalosti a dovednosti získávají děti od svých vedou-

SDH Tchořovice 
zve echny děti, rodiče a místní občany na:

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU 
V sobotu 3. 12. 2016 od 15:00 

v hospodě Na kopečku

TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED 
U VÁNOČNÍHO STROMU 

Na návsi u kapličky od 17:00, všichni jsou 
srdečně zváni. Přijďte si společně s dětmi 
zazpívat koledy a navodit tu správnou 

vánoční atmosféru.

VÝROČNÍ SCHůZI HASIČů
V sobotu 7. ledna 2017 
v hospodě Na kopečku 

od 19:00.
Všichni občané jsou srdečně zváni, občerstvení 
zajištěno, po schůzi hraje k poslechu i tanci 

hudební skupina NORMÁL.

Na startu zleva Vojta Obrmajer, Vojta Zitko, Adélka Zitko, Honzík Čadek a Šimon

Jsme prostě jedničky

cích, kteří mají za cíl získávat a upevňovat všestrannou sportovní zdat-
nost mladých hasičů a zároveň zvyšovat jejich znalosti. 

Přes  velkou  konkurenci  získali  naši  mladší  hasiči  krásné  6.  místo 
a naši starší úžasné a hlavně zasloužené 2. místo na okresní soutěži. Za 
získanou stříbrnou medaili jsme se jeli vyřádit do bazénu v Horažďovi-
cích a pochutnali  si na výtečné pizze. Všem moc gratulujeme, moc se 
Vám to povedlo. Jen tak dál.

Foto i text M. Čadková

Drakiáda na letišti
Již podruhé se na ploše bývalého letiště ve Tchořovicích uskutečnila 

v  sobotu  8.  října  2016  odpoledne  Drakiáda.  Do  vzduchu  se  vznesli 
pestrobarevní malí i velcí draci. Vál příznivý vítr a tak draci létali jedna 
radost.  Jeden  z  draků,  který  létal  nejvýše,  nakonec  ulétl  úplně.  Akci 
nepřerušila  ani  dešťová  sprška,  která  se  v  jednu  chvíli  přehnala.  Děti 
malovaly draky křídami také na plochu letiště. V závěru jsme si opekli 
buřty nad ohníčkem a zahřáli se teplým čajem.  I přes nepřízeň počasí 
věřím,  že  všichni  účastníci  odcházeli  spokojeni  z příjemně  stráveného 
odpoledne. Poděkování patří paní I. Machovcové a Z. Nejedlé za pomoc 
při organizaci této akce.

Pozvání na připravovanou akci 
– výstava betlémů

Obec Tchořovice zve zájemce na výstavu betlémů v kapli sv. Václava 
ve Tchořovicích. Výstavu  zahájíme první  adventní  neděli  27.  11.  2016 
v 16:30 spolu s rozsvícením vánočního stromu. Výstava bude otevřena 
každou následující adventní neděli 4. 12., 11. 12. a 18. 12. od 14 do 15 h. 

Vánoční přání
Vážení spoluobčané,

začíná doba adventu, doba očekávání, rozjímání, zklidnění. V poslední 
době je to však většinou období velkého předvánočního shonu, uklízení, 
pečení  či  shánění  dárků.  Ráda  bych  Vám přesto  popřála,  abyste  toto 
krásné období adventu prožili v klidu a v pohodě. Přeji Vám příjemné 
a spokojené prožití vánočních svátků.

Eva Křivancová, starostka obce

Přání do nového roku 1917
Přeji  obyvatelům  Tchořovic  a  všem  čtenářům  regionálního 

dvouměsíčníku Blatensko  SOBě  v  novém  roce  2017  všechno nejlepší, 
zdraví, životní úspěchy a osobní pohodu.

V jednom ze starých záznamů jsem nalezl následující přání, o které se 
chci s vámi podělit, které je jistě nevšední, ale nutí k zamyšlení: „Přejme 
si, aby až zemřeme, se na nás co nejdříve zapomnělo, to bude známka 
toho, že jsme nezůstali nikomu nic dlužni a že jsme se chovali slušně“. 
Přiznám se, že já jiné přání nemám.

Karel Krejčí, kronikář obce Tchořovice
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Účast na festivalu ptactva
Dne  2.10.2016  v  neděli  bylo  možno  se  zúčastnit  akce  s  názvem 
Vycházka  s  pozorováním  ptactva  „Festival  ptactva  2016“,  který 
proběhl  v okolí  rybníka  Labuť a pořádali  jej ornitologové,  členové 
České společnosti ornitologické a její jihočeské pobočky Jihočeského 
ornitologického  klubu,  ze  ZO  ČSOP  20/04  Blatná,  účastníci  mohli 
shlédnout  ukázky  kroužkování  (v  rámci  výzkumu  ptačích  populací 
na  Blatensku).  Byla  to  velmi  příjemná  zkušenost  a  pro  všechny 
účastníky jedinečná možnost prohlédnout si drobné ptactvo zblízka. 
I  když  počasí  nepřálo  a  víceméně  neustále  drobně  pršelo,  přece 
jen se sešlo dost nadšenců, kteří měli zájem si ptáčky prohlédnout 
a něco se o nich dozvědět a i přesto, že vodní ptactvo, které zde je 
na rybníku a který byl  letošní rok vypouštěn, k pozorování, na nás 
bohužel  nečekalo,  nebylo  rozhodně  čeho  litovat,  drobné  ptactvo, 
nám to všem rozhodně vynahradilo – kdo jste kdy viděl zblízka sýkoru 
modřinku,  sýkoru  koňadru,  sýkoru  lužní,  sýkoru  babku,  červenku 
obecnou, kose černého, budníčka menšího, pěnici černohlavou, hýla 
obecného, či střízlíka, a další, které si již nepamatuji, poznali byste 
je od sebe? Uzeničtí akci navštívili v hojném počtu a nejen děti byli 
nadšené. Děkujeme organizátorům.

Připravované kulturní akce
Výroční valná hromada SDH Uzenice se bude konat 3. 12. 2016 od 
19,00 hod. v klubovně dobrovolných hasičů v Uzenicích, s hudbou 
pana Jančara a občerstvením. Všichni jsou srdečně zváni.

Obec Uzenice přeje všem krásné a klidné Vánoce a hlavně hodně 
zdraví a spokojenosti v celém novém roce 2017.

Den seniorů
Dne 5. 11. 2016 se konal den seniorů 
v  hostinci  U  Krejčů,  občané,  kteří 
na  podzimní  setkání  seniorů  přišli, 
zavzpomínali  na  život  a  dění  v  obci 
i okolí v době svého mládí i v dobách 

dávno minulých. Toto období si všichni 
společně se starostou a kronikářkou obce 

přiblížili  prezentací  o  hlavních  osobnostech 
a  důležitých  meznících  v  dějinách  obce,  promítáním  fotografií 
a  připomenutím  obce  v  literárním  díle  a  záznamech  v  kronikách. 
Všichni, kteří se zde setkali, si měli co sdělit, a s radostí si popovídali 
o životě. K veselé, povznášející náladě přispěl báječný harmonikář 
pan Velíšek ze Lnář a milí a pečliví majitelé hostince.
          Veronika Pýchová

Zájezd do sklípku
Obce  Uzenice,  Myštice  a  Chobot  se  společně  vydaly  do  sklípku 
na Moravu. Zájezdu se v půlce října účastnilo celkem 38 zájemců, 
ubytováni jsme všichni byli v obci Strážnice a pár kilometrů do obce 
Petrov  jsme si  zpestřili  procházkou,  kde proběhla ochutnávka vín. 
Nálada  byla  výborná  a  vzhledem  k  tomu,  že  jedním  z  účastníků 
byl  i  harmonikář  Romana  Mlíčků  z  Myštic,  tak  jsme  společně 
Moravanům  zazpívali  i  ty  naše  jihočeské písničky.  Jak  jinak  to  říct 
než po moravsku … pěkné.

Gabriela Kučerová

Uzenice

Den seniorů v Uzenicích - Foto Veronika Pýchová

Festival ptactva - Foto Petr Pavlík

sklípek Petrov - Foto Petr Hrubý
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Velká Turná

různých soutěžích či přehlídkách.
Vánoční akcí pořádanou SDH je turnaj ve stolním tenise. Tento turnaj 

je vždy organizován
na  protažení  těla  po  svátečních  dnech,  kdy  hlavní  náplní  bývá 

sledování pohádek a vyjedení stolů plných jídla. V úterý 27. prosince od 
13:00 hod. si proto přijďte všichni protáhnout svá těla do sálu Hospody 
Na Rozhrání při turnaji ve stolním tenise.

Pokud nás nepřekvapí požár nebo živelná katastrofa, bude poslední 
akcí letošního roku Výroční členská schůze sboru, která je plánována na 
středu 28. prosince 2016 od 19:00 hod. do sálu Hospody Na Rozhrání. 
Vedení  SDH  a  členové  zhodnotí  události  v  uplynulém  roce,  naplánují 
se  akce pro  rok následující  a  dojde  i  k malému pohoštění  a  stmelení 
členské základny sboru.

ATC-Milavy
Letošní  letní  turistická  sezóna  byla  jak  na  počasí,  tak  na  turisty 

průměrným  rokem.  Restaurační  zařízení  nabízela  služby  rychlého 
občerstvení  i  stálá  hotová  jídla.  Nápojů  bylo  v  nabídce  nepřeberné 
množství.  Zákazník  si  mohl  vybrat  z  několika  restauračních  zařízení. 
V ubytování byla nabídka také široká, s možností ubytování ve stanech, 
karavanech, mobylheimech, v chatkách, základních nebo s kuchyňkou 
či WC a v neposlední řadě byla možnost ubytování v pokojích ve zděné 
budově s kuchyňkou a společným WC. Kulturní vyžití zajistil každý kemp 
z  jiného  soudku.  Počínaje  hudebním  žánrem  country,  živou  muzikou 
nebo  diskotékou  v  sále.  Při  teplých  večerech  hrála  odpolední muzika 
u vody. V letním období jsou na pískových kurtech v kempu obce Velká 
Turná  pořádány  tradiční  nohejbalové  a  volejbalové  turnaje.  Letošním 

vrcholem  sezóny  byl  výlov  rybníka  Milavy,  který  provedla  1.  a  2. 
listopadu společnost Blatenská ryba, spol s.r.o. Při výlovu bylo k vidění 
tradiční  řemeslo,  které  je  i  přes  možnosti  využití  moderní  techniky 
z  velké  části  prováděno  ručně.  Pro  návštěvníky  bylo  ve  dnech  výlovu 
připraveno v místní restauraci k zakoupení spoustu rybích specialit např. 
rybí  polévka,  řízek  z  kapra  se  salátem  či  chlebem,  katův  šleh  z  kapra 
nebo  kapr  na  zelenině. Na  zahřátí  se  podával  horký  grog,  punč  nebo 
káva. Nechybělo ani čepované pivo ze Strakonic.

Dětský den
Nově založený spolek SaK TURNÁ, uspořádal v sobotu 3. září „Dět-

Činnost SDH 
Velká Turná

Letní  a  podzimní  činnost  SDH 
Velká  Turná  byla  jako  vždy  bohatá. 
V  sobotu  18.  července  2016  provedli 
členové  SDH  čistění  Rojického  potoka, 

došlo  k  odbahnění  kamenného  koryta 
v  zastavěné  části  obce  a  poté  k  jeho 

propláchnutí.  Tradiční  „Neckyáda“  byla 
tentokrát  chudší  z  časového  důvodu.  SDH  byl  totiž  pozván  na  oslavy 
120 let založení SDH Pamětice, které začínaly od 13:00 hod. Naše účast 
spočívala  v  předvádění  starého  hasičského  auta  HENSCHEL.  Členové 
sboru předvedli požární útok na čtyři proudy v dobových uniformách za 
zvuku požárního zvonce. Ukázka proběhla v pořádku a pak následovala 

volná zábava a doprovodný program. Oslavy se vydařily. 
Další  akcí  byl  nohejbalový  turnaj  trojic  konaný  v  sobotu  27.  srpna 

na pískovém hřišti v obci.  Zapsaných mužstev bylo  sedm. Počasí nám 
přálo, občerstvení bylo zajištěno a nálada hráčů byla výborná. Všichni 
zúčastnění si pěkně zahráli. Vítězství obhájilo mužstvo Těžká trojka.

Tradiční  kulturně  společenskou  akcí  je  v  obci  Posvícenská  zábava. 
Letos se konala v sobotu 15. října v sále Hospody Na Rozhrání. K tanci 
a poslechu zahrála od 20:00hod. skupina K-BAND. Tato kulturní sešlost 
je  možností  k  pohovoření  se  sousedy.  Vždyť  90%  zúčastněných  byli 
domácí.

Po  sportovních  a  kulturních  akcích  následovala  příprava  požární 
techniky  na  zimní  provoz.  V  sobotu  5.  listopadu  byly  přezkoušeny 
požární stříkačky a připraveny na zimní provoz. Příprava spočívá v dobití 
akumulátorů  jednotlivých  strojů,  vypuštění  vodních  náplní  a  kontrola 
nemrznoucích směsí v motorech stříkaček. Dále byla zametena požární 
zbrojnice a seskládány hadice, které byly používány v letním období při 

Vyčistěný Rojický potok pod mostem – odbahněno. Foto Pavel Šípek

Požární útok HENSCHEL -Pamětice  Foto archiv SDH Pamětice

Výlov rybníka Milavy –  Foto Pavel Šípek

Dětské stanování - Foto Pavel Šípek
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Chanovice

Přehled akcí
17. prosince – sobota, „Vánoční koncert Volného 
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, 
od 18.oo hodin, předvánoční koncert, zámecký areál 
(Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)

26. prosince – pondělí, „Koncert sester Strolených“, 
od 17.oo hodin, vánoční rodinné muzicírování, 
zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, 

ZŠ a MŠ   Chanovice)

25. a 26. prosince – neděle a pondělí, „Chanovický betlém“, 
ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše)

31. prosince – sobota, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, 
KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice)

1. ledna – neděle, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, 
od 13.oo do 16.oo hodin, sváteční podívání na Šumavu a Prácheňsko, 
rozhledna na vrchu Chlumu (Obec Chanovice)

1. ledna – neděle, „Chanovický betlém“, sváteční setkání ve skanzenu 
(Vl. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)

7. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života 
v Pošumaví“, v 8.3o hodin start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou 
v KD v Chanovicích (Obec Chanovice)

8. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků 
(Charita Horažďovice)

28. ledna – sobota, „Rybářské odpoledne, kulinářské speciality“, 
od 14.oo do 19.oo hodin, beseda o rybách a rybářství, recepty 
a ochutnávky, rybí speciality, kapela Z Vršku z Blatné, KD Chanovice 
(Obec Chanovice)

4. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples, 
KD Chanovice (Holzindustrie Chanovice)

16. února – čtvrtek, „Nacismus a Klatovsko“, od 18.oo hodin, beseda 
s autorem publikace „Klatovsko pod nacistickým útlakem“ historikem 
Janem Jirákem, KD Chanovice (Obec Chanovice)

18. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, 
KD Chanovice (TJ Haas Chanovice)

V měsíci srpnu a září byla provedena oprava propustku na komunikaci 
u  transformátoru  za  částku  Kč-353.454,-.  Tato  akce  byla  provedena 
z  dotace  Ministerstva  dopravy  ve  výši  Kč-290.964,-.  V  měsíci  říjen, 
listopad a prosinec 2016  je prováděna stavební akce „Oprava budovy 
školy  Velká  Turná  čp.55  -III/ETAPA,  výstavba  plynovodní  a  vodovodní 
přípojky“. V této akci bude provedena výstavba plynovodní a vodovodní 
přípojky pro tento objekt a oprava soklových omítek, svislá hydroizolace 
základového  zdiva  a  oprava  komínového  tělesa.  Smluvní  cena  díla  je 
Kč-429.727,-.  Tato akce  je prováděna z dotace  Jihočeského kraje POV 
ve výši Kč-190.000,-. V letošním roce probíhaly práce na údržbě zeleně 
v obci a údržbě místních komunikací. V říjnu se konal podzimní sběrný 
den  velkoobjemového  a  nebezpečného  odpadu.  Odpad  byl  odvezen 
a zlikvidován firmou ROS a.s. Strakonice.
-Fotodokumentace  –  Oprava  silničního  propustku-(  provedeno  za 
finančního přispění Ministerstva
 dopravy ČR).

Foto Pavel Šípek.

Čeká nás
	Rozsvícení vánočního stromu na návsi obce 

- sobota 3. prosince 2016 od 16:00 hod.
	Mikulášská nadílka - pondělí 5. prosince 2016 od 17:00 hod.
	Vánoční turnaj ve stolní tenisu 

- úterý 27. prosince 2016 od 13:00 hod.
	Výroční schůze SDH Velká Turná 

- středa 28. prosince 2016 od 19:00 hod.
	Silvestrovská veselice v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné 

– sobota 31. 12. 2016.

ský  den“.  Samotná 
akce  byla  zahájena  již 
v  pátek  v  odpoledních 
hodinách  stavěním  sta-
nů  na  dětském  hřišti 
v  obci.  Členové  spolku 
a  rodiče  uspořádali  pro 
děti kempování u ohně. 
V  sobotu  ráno  čekala 
na  nocležníky  sladká 
snídaně  s  čajem  nebo 
„kakaíčkem“. Od 10 ho-
din byly pro děti připra-
veny  soutěže  a  doved-
nostní  úkoly.  Z  potoka 
vylezl  vodník,  Červená 
karkulka  vozila  děti  na 
vlkovi,  ježibaba  hlídala 
perníkovou  chaloupku, 
cirkusový medvěd jezdil 
na kole a králové a prin-
cezny  rozdávali  jablka 
a zakleté žabáky. Dětem 
se  podání  tohoto  dne, 
které  zorganizoval  nový 

spolek SaK, velice líbilo.
Jíž teď se všichni těší na příští rok. 

Stavební akce a činnost 
zastupitelstva obce
V  roce  2016  byly  provedeny  v  ATC-Milavy  tyto  údržbářské  práce 
a nákupy strojů a vybavení:
V  rámci  vlastních  sil  byla  provedena  oprava  prasklé  zdi  v  budově 
rozvodny el. energie u volejbalových hřišť (havárie). Stávající část zdi byla 
vybourána, byly provedeny nové základy a na nich vystavěna nová rohová 
zeď,  která  byla  omítnuta.  Celkový  rozsah  cca  9m2  zdiva.  Náklady  na 
materiál cca Kč-5.000,-. Dále byla provedena oprava stávajícího rozvodu 
el. energie a koncových přípojkových skříní z důvodu uvedení rozvodů 
do  souladu  s  revizemi.  Oprava  byla  provedena  zaměstnancem  obce. 
Náklady  na  materiál  elektroinstalace  cca  Kč-45.000,-.  V  Odpadovém 
hospodářství  byla  provedena  oprava  vanových  kontejnerů  (nátěry, 
vyvaření plechových částí, výměna zrezlých plechových částí). Náklady 
na  opravu  kontejnerů  Kč-25.000,-.  Pro  rozšíření  služeb  turistům  byla 
zakoupena automatická pračka a stůl na ping-pong v ceně Kč- 13.500,-. 
Za využití této služby turisté platí. Zastupitelstvo obce zadalo zpracování 
studie  využitelnosti  areálu  staré  hospody  čp.  6.  Tato  studie  rozdělila 
areál  na  jednotlivé  využitelné  části  a  to:  stodola  skladový  objekt, 
hospoda, objekt technické infrastruktury a objekt víceúčelový (sklad + 

WC). Jako první bude provedena 
projektová  dokumentace 
k  výstavbě  víceúčelového 
objektu  (sklad  +  WC),  která 
bude  sloužit  pro  stavební 
povolení.  Tento  objekt  bude 
sloužit jako letní WC a skladové 
prostory  pro  sportovní  náčiní 
a  příslušenství  pro  potřeby 
dětského  a  pískového  hřiště 
v  obci.  V  rámci  opravy  obecní 
kanalizace  byla  provedena 
oprava kanalizace z budovy OÚ 
Velká  Turná.  Stávající  vedení 
bylo provedeno ve starém klusu, 
které se částečně zbortilo. Tato 
část  byla  nahrazena  novým 
platovým  potrubí.  V  současné 
době  se  pracuje  na  odvodnění 
nábřežní  komunikace  v  obci. 

Princezna a žabák - Foto Pavel Šípek

Oprava budovy školy Velká Turná čp.55 
(provedeno za finančního přispění 

Jihočeského kraje) - Foto Pavel Šípek
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                         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 

Cukrárna Kavárna Segafredo 
V Blatné – firma Anna Fišerová 

 

PŘIJME 
 

PPRROODDAAVVAAČČKKYY  
Měsíční příjem od 14 000 ÷ 16 000,- Kč 

 

 Nevyučené v oboru zaučíme. 
 Možnost ubytování na dvoulůžkovém pokoji. Po delší vzájemné 

spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0. 
 Při špatné dostupnosti do zaměstnání, možnost svozu. 
 Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SO a NE. 
 Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: AAnnnnaa  FFiiššeerroovváá  oossoobbnněě,,  nneebboo  nnaa  tteell..::  660022  665599  554455  

Kooperativa v Blatné 

od listopadu 2016 

na nové adrese!

Nově nás najdete na
náměstí Míru 206, Blatná.

Zastavte se u nás – dárek máme 
pro každého.

koop_cb_blatno_003.indd   1 11.10.16   15:44

16. 12.  Zpívání u kapličky ve Dvorci, od 16.00 hodin, zazpívají děti    
  z MŠ Dvorec a „Srbští muzikanti“, po vystoupení občerstvení  
  v podobě „svařáku“, pořádá Český zahrádkářský svaz Dvorec 

17. 12.  Posezení maminek, od 20.00 hod., 
  Mateřské centrum Beruška

18. 12.  Adventní koncert ZUŠ Nepomuk, od 15.00 hod., 
  aula ZŠ Nepomuk

21. 12.  Vánoční koncert ZUŠ Nepomuk, od 17.30 hod., 
  aula ZŠ Nepomuk

26. 12.  Vánoce s Karmínou, vánoční koncert, od 16.00 hodin, 
  kostel sv. Jakuba Většího, Nepomuk

Kulturní a informační centrum Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk
Tel.: 371 591 167
E-mail: infocentrum@nepomuk.cz
Web: www.nepomucko.com / www.nepomuk.cz

3. 12.  Kabát revival Plzeň, od 21.00 hod., Sokolovna Nepomuk 

4. 12.  S čerty nejsou žerty a Mikuláše se nebojíme, od 16.00    
  do 18.00 hod., klubovna Pionýra

5. 12.  Mikuláš v Mateřském centru Beruška, od 9.30 hod.

10. 12.  Předvánoční setkání seniorů, od 14.00 hod., Sokolovna    
  Nepomuk, hraje PiňaKoláda 
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Zveme tímto veřejnost do 
naší podnikové prodejny firmy LEIFHEIT v Blatné, 

která je otevřena na  adrese:

(budova bývalé prodejny Elektro Jankovský)

nové

Náměstí Míru 204, 388 01 Blatná 

Vždy o nápad lepší Vždy o nápad lepší

LEIFHEIT s.r.o., Blatná
hledá do hlavního pracovního poměru z důvodu dalšího rozvoje závodu

Zaměstnancům nabízíme:

Nástup možný ihned!

Kontakt:

Jitka Stropnická
+420 389 828 816
+420 727 875 396
jitka.stropnicka@leifheit.com

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / DĚLNICE

-  garanci každoročního platového růstu
-  prémiový systém hodnocení
-  příspěvek na stravování
-  příspěvek na dopravu
-  příspěvek na údržbu pracovního oděvu
-  příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
-  13. plat
-  5 týdnů dovolené
-  zaměstnanecké benefity dle interních pravidel
-  pracovní poměr na dobu neurčitou

vzhůru k již na startu avizované stezce určené k procházce po bosé stez-
ce u studánky pod Komárovem. Pro účastníky pochodu ji zde vytvořily 
děti inspirovány krásnou stezkou naboso v zážitkovém parku ZEMĚ RÁJ 
u Kovářova. Stezka Myštické patnáctky měla ještě jednu zajímavost a to 
„ honby za lízátkem „. Po projití a prožití stezky nohy opět do turistické 
obuvi a hurá na další kilometry. Kolem samoty Komárov pak do Lučkovic 
a ke kontrolnímu stanovišti Brejle. Trasa nás vedla dále do Mirotic, kde si 
všichni mohli prohlédnout Alšův dům a zároveň se občerstvit. Pak přes 
Brabčulku do obce Míreč,  kolem Nového mlýna,  Lacinou  zpět do  cíle 
v Myšticích, kde nás po úspěšně absolvovaném pochodu čekal odznak 
účastníka pochodu tentokrát v modré barvě s bílou labutí. Po předložení 
tohoto odznaku bylo možné si vybrat zdarma klobásu nebo párek. Nut-
no dodat, že zvláště klobása byla výborná. 

V  hospodě  si  turisté  sdělili  své  zážitky  a  všichni  ocenili  výbornou 
organizaci a moc hezký přístup všech pořadatelů. Všichni se shodli, že se 
příští rok sejdou opět na 9. ročníku krásné Myštické patnáctky. 

TK BLAMIŠ

Myštická patnáctka 
2016

A je tu sobota 24. září 2016, termín 
krásného pochodu pro všechny, kteří se 
chtěli projít a prožít si krásnou přírodu 
kolem Myštic u Blatné a  rybníku Labuť. 

Jako každý ročník mají pořadatelé připra-
venou novou trasu. Kde ty trasy pořád berou? 

Ano je to v nadšení nejen dospěláků, ale i dětí, kte-
ré se pro organizaci pochodu nadchly tak, že v podstatě stačí jen letmý 
dozor a zase další ročník je tady. Celý tým pořadatelů nás na startu opět 
něčím překvapil. Domácí pampeliškový med, karamelová lízátka pro ty 
nejmenší,  ručně vyrobený časopis s  informacemi kolem pochodu. Pak 
se s námi na pár hodin s přáním hezkých zážitků rozloučili a vyslali nás 
na trasu, která už podle jednotlivých míst byla zajímavá. Trasa Myštické 
patnáctky: Myštice – Kostřata – studánka pod Komárovem /stezka pro 

bosé  nohy/  -  Ko-
márov – Lučkovice 
– Brejle – Mirotice 
–  Brabčulka  –  Mí-
reč – Laciná – Myš-
tice. Od startu nás 
cesta zavedla k ro-
dinnému Penzionu 
Mlýn Kostřata, kde 
se mohou  ti,  kteří 
chtějí  prožít  hez-
ké  dny  v  přírodě 
ubytovat  a  strávit 
krásnou  dovole-
nou.  Lesní  cestou 

TK Blamiš



Blatensko SOBě 53. číslo  vyšlo  v pondělí 28.11.2016 v Blatné. Vydáno Svazkem obcí Blatenska pod e. č. MK ČR E 18255. Ročník X. Poslední číslo 
vyšlo v září 2016. Uzávěrka příštího čísla je v pátek  6.1.2017. Grafický návrh: Petr Liebscher. Sazba: Pavel Korous. Tisk: Blatenská tiskárna s.r.o.  
Na vydání se podíleli starostové a starostky měst a obcí Svazku obcí Blatenska a další dopisovatelé. Redakční rada: Rada Svazku obcí Blatenska. 
Náklad 6250 ks. Redakce e-mail: blatensko@blatensko.eu  tel.:728 881 358, Ing. Radka Vokrojová.  Názory dopisovatelů se nemusejí shodovat  
s názory redakce, příspěvky mohou být redakčně kráceny .

Vážení čtenáři, 
Řešení sudoku ze zářijového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 52 bylo ve třech různých úrovních: lehká verze – jde 
podzim (číslice v 1. řádku 538249761), středně těžká verze – kratší dny (č. v 1. ř. 314897562), těžká verze – dobré 
víno  (č.  v  1.  ř.  487952613). Výherci: Helena  Fürstová, Blatná 424; Martin Novák, Blatná 816; Marcela Vacková, 
Radbytce 15. Uvedení úspěšní luštitelé si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 
pátku 6. ledna 2017, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 728 881 358. Gratulujeme. 
Po vyřešení SUDOKU z čísla 53 (listopad 2016) zašlete tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU 

s označením obtížnosti na E-mailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, 
Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do pátku 6. ledna 2017. 

SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili: Stanislav, Ivana a Ema z Olomouce.  
Radka Vokrojová
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Vláček a tunel
Na nádraží chvilku stál,
z nudy koly zaskřípal,
pak zlehounka zahoukal
aby všechny varoval.

„Pozor, pane strojvůdce,
pozor, pane výpravčí,
já už mám čas odjezdu,
má kolečka se roztančí.“

„Po kolejích pojedu,
přes louky a přes lesy,
rychle všichni nasedat.
Tak Honzíku, kdepak jsi?“

Do prvního vagónku 
tlustá paní nasedla
a s pánem v černém obleku
hned hlučný hovor zapředla.

„Kam vy, pane, jedete,
bych hrozně ráda věděla,
já do Budějic dortíčky
upéct jsem se rozjela.“

Než to stihla vyzvědět
vláček přijel k tunelu,
ten tunel hrozně černý byl
a měl mizernou náladu.

„Ty se mi vláčku nelíbíš.“
Řek‘ tunel hlasem jako hrom.
„Před břichem mám závoru
tlustou jako padlý strom.“

„Nedovolím nikomu,
aby tím mým břichem jel
a tebe vlaku ošklivý
raději bych neviděl.“

Vláček chvilku smutný byl,
vždyť on přeci hezký je,
pak se ale rozhodl,
že nad tunelem vyzraje.

Cuknul trošku doprava,
do polí a do bláta
aby si kola nezmazal,
vzlétl jako ptáčata.

Na obláček doletěl,
slunko na něj svítilo,

tolik krásy najednou
by v tom tunelu nebylo.

Vedle vláčku nad mraky 
dva koníci křídlatí
vesele se prohání
oba dva jsou strakatí.

Pohoda tam nad mraky
mezi všemi proplula,
než si tlustá panička
těch koníčků všimnula.

„Hele pane, koukněte,
dvě hrozný
 jsou tu příšery.
Ten vlak letí nad mraky,
Já snad omdlím: ó, scherry.“

Vláček mrknul na koně,
koník k oknu přiletí,
tlustou pani do sedla
na svá záda posadí.

Druhý koník z okénka
toho pána vytáhl,
na hřbet si ho posadil,
po nebi se s ním proběhl.

Paní i pán hudrují
„Škandál, já chci do vlaku,
vždyť mám platnou jízdenku,
platí i na oblaku?“

Tlustá paní zapiští:
„Musím upéct dortíček,
co si koni myslíte,
strkat mě na obláček.“

Koník s vláčkem jako dřív
zas na sebe mrkají,
co ta divná paní chce
už se ani neptají.

Hned za tunelem koleje,
na nich zase vláček je.
Tlustá paní a černý pán
okna mají dokořán.

Slunce svítí ostošest
a kde jsou ti koníčci?
Na obláčku v nebesích
sní si svoje sladké sny.

Miluše Kordulová


