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Slovo na úvod

Žili s námi aneb lidé na Blatensku 
Jaroslav Průcha

Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

je polovina března a jistě se většina lidí na Blatensku 
těší na příchod jara a teplejšího počasí. Osobně mám 
zimu rád, protože jsem příznivcem nejen letních sportů, 
ale i těch zimních.

Jak jistě všichni víte, v říjnu loňského roku se konaly 
volby do zastupitelstev obcí. U nás proběhla velká změna, 
z našeho zastupitelstva ze zdravotních důvodů odstoupil 
dosavadní starosta Josef Kadlec, který táhl obec od jejího 
založení. Pod jeho vedením se naše vesnička pozvedla, 
udělala se spousta práce, oprav a hodně se toho 
vybudovalo. Za zmínku stojí zdejší sportovní areál, který 
má mnoho využití. Dá se říct, že je vytížen od poloviny 
dubna do konce října, jak z hlediska nohejbalových zápasů, 
tak při trénincích a závodech hasičů. Kolem areálu vede 
cyklostezka, takže je často využit k odpočinku a relaxaci 
pro každou věkovou kategorii. Děti do 15 let využívají 
trampolínu, houpačky, skluzavky a ti starší outdoorové 
cvičební prvky, které budeme do budoucna rozšiřovat. 
Za tuto veškerou snahu podporovat mládež v jakémkoli 
sportu a rozvíjet naši obec bych bývalému starostovi 
Josefovi Kadlecovi rád poděkoval a popřál mu pevné 
zdraví. Věřím, že se novému zastupitelstvu podaří navázat 
na tuto úspěšnou práci a naše obec bude dále rozkvétat.

Miloš Kadlec
starosta obce Chobot

Letos uplynulo 125 let od narození Jaroslava Průchy
Učitel, spisovatel, hudebník a autor loutkových her pro děti se narodil 4. února 

1894 v Kocelovicích. V té době zde učitelovala již třetí generace Průchů, jejich rod zde 
působil v kocelovické škole nepřetržitě od roku 1787 do roku 1919. Jaroslav studoval na 
plzeňském gymnáziu, po vzoru svých předků nastoupil jako učitel v kocelovické škole. 
V roce 1917 složil doplňovací zkoušku na učitelském ústavu v Příbrami, učil v Blatné 
na měšťanské škole, roku 1921 nastoupil do školy v Sedlici. Od roku 1923 nastoupil na 
školu v Blatné, spolupracoval s ochotnickým spolkem, který uváděl jeho hry. Sám též hrál 
divadlo a byl ředitelem a dirigentem zpěváckého spolku Úslavan i hudebního odboru 
zdejšího Sokola. Byl také tajemníkem okresního školního výboru. Hudební vzdělání 
získal v Plzni při gymnaziálních studiích u symfonika prof. Ot. Bradáče. Byl členem spolku 
spisovatelů - beletristů „Máj“. 

Větší část Průchovy literární pozůstalosti je uložena ve sbírkách Muzea Josefa Siblíka 
v Blatné, kam je předal jeho 
syn Jaroslav Průcha (žil v Milíně 
a zemřel roku 2005). Jaroslav 
Průcha zemřel předčasně ve 42 
letech 2. února 1936. Pamětní 
deska na škole v Kocelovicích byla 
odhalena 25. srpna 1946. O životě 
a osudech rodiny je zaznamenáno 
v knize Naše Kocelovice (autorka 
Milada Cihlová), vydané Obecním 
úřadem Kocelovice v roce 2012. 

Dcera Jarmila, *31. 3. 1931 
provdaná Hanzalová, byla učitelka 
a žila ve Vimperku. Blatnou a dce-
ru Jarmilu Chvátalovou pravidel-
ně navštěvovala, byla přítomna 
na pátém setkání rodáků a přátel 
obce Kocelovice v roce 2012. Ze-
mřela v 86 letech 11. září 2017. 
Do rodiny patřila také zesnulá 
zpěvačka Vlasta Průchová, dcera 
Františka Průchy. Její manžel byl 
známý kardiolog Jan Hammer, je-
jich syn Jan Hammer žije od roku 
1968 v USA. 
a) Dětské:
Pro tatíčka presidenta (6. vyd.) 
1919, Krakonošova medicina (3 
vyd.), 1919, Blaničtí rytíři (2.vyd.), 
1921, Pohádka o práci, 1921, V kronice města Blatné (rok 1914 1933 str. 312) je uveden ucelený 

přehled jeho celovečerních her, které vyšly tiskem. 

TAJEMNOU KRAJINOU 
BLATENSKA

11. 4. ČTVRTEK | 14:30 | 
Vernisáž výstavy
14:30 | Zahájení
14:45 | Pohádka: JAK KAŠPÁREK S KA-
LUPINKOU SLAVILI VELIKONOCE
Workshop s Janou Halló „Papírový tyjátr“
Vyhlášení výsledků soutěže

XVI. ročník soutěže 
Příroda Blatenska

1. 4. - 31. 5. 
KCAŽ Blatná
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Co se v Sobu událo
- Ve spolupráci se ZUŠ, Městem 
Blatná a CKVB byl vyhlášen XVI. 
ročník soutěže Příroda Blatenska 
tentokrát s názvem „Tajemnou 
krajinou Blatenska“. V březnu 

proběhne hodnocení předaných obrázků 
v jednotlivých kategoriích. Dne 11. dubna 

2019 budou slavnostně vyhlášeny nejlepší 
práce a předány ceny autorům obrázků. V průběhu 

měsíců duben a květen proběhne výstava prací v Komunitním centru 
aktivního života.

- V měsíci únoru proběhlo jednání Valné hromady SOB. Na programu 
bylo např.: schválení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 
v ORP Blatná pro rok 2019, informace o rozpočtových opatřeních, 
bylo projednáno uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti 
cestovního ruchu s destinační společností Píseckem. Hlavním bodem 
jednání byly volby do Rady SOB. Byla zvolená nová Rada SOB ve 
složení: Jiří Bláha, Ing. Pavel Karlík, Tomáš Koželuh, Bc. Kateřina 
Malečková, Ing. Luboš Peterka, Jiří Plechatý, Ing. Jiří Rod, Vladimíra 
Tomanová a Dana Vohryzková. Dále byl zvolen Pavel Vejšický jako 
kontrolor SOB. Po skončení jednání VH SOB zasedla nově zvolená 
Rada SOB. Jediným bodem jejího jednání byla volba předsedy a dvou 
místopředsedů SOB. Do funkce předsedkyně SOB byla zvolena Dana 
Vohryzková, funkci 1. místopředsedkyně bude vykonávat Bc. Kateřina 
Malečková a 2. místopředsedkyně bude Vladimíra Tomanová. 

- V průběhu měsíce února byla vypracována a podána žádost o dotaci 
z MMR na společný projekt SOBu s názvem: Prezentací úspěšných 
projektů k rozvoji území Svazku obcí Blatenska. V rámci tohoto 
projektu bude uspořádána konference s prezentací úspěšných 
projektů SOBu, bude uspořádána vzdělávací akce pro volené 
zástupce obcí a budou pořízeny propagační předměty SOBu.

- Dále byla podána žádost o dotaci z dotačního programu Jihočeského 
kraje – Podpora činnosti mikroregionů na činnost SOBu. Z tohoto 
programu byl žádán příspěvek na mzdu pro účetní SOBu, pořízení 
promítacího plátna a dále na publikační a propagační činnost Sobu, 
kde uplatníme náklady na vydávání dvouměsíčníku Blatensko SOBě.

- Z nového projektu MPSV s názvem „Zvyšování profesionalizace řízení 
SOB a obcí SOB II“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_0
80/0010113, který byl podpořen celkovou částkou 8.113.437,50  Kč, 
dojde k financování tvorby akčních plánů pro obce, budou vytvořeny 
nové webové stránky pro SOB, bude financováno vzdělávání pro 
veřejnou správu a poskytováno poradenství v oblasti GDPR.

- V rámci projektu byla v únoru uspořádána první vzdělávací akce 
pro volené zástupce a zaměstnance obcí s JUDr. Lubošem Průšou 
se zaměřením na aktuální otázky legislativy pro veřejnou správu 
tentokrát na téma: zákon o obcích, průběh jednání zastupitelstva 
obce a pořizování zápisů z jednání zastupitelstva obce, jednací řád 
zastupitelstva obce.

- Po uzávěrce Sobáčku byla uspořádána vzdělávací akce pro účetní 
členských obcí s nám již známým lektorem Ing. Davidem Vičarem. 
Vzdělávací akce byla zaměřena na aktuální otázky účetnictví malých 
samosprávných celků. Přihlášeno bylo celkem 20 účetních členských 
obcí SOB.

Dana Vohryzková

Co se v SOBu peče

Základní informace o projektu CSS
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je aktivitou Svazu měst 
a obcí ČR.

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB: 
Dana Vohryzková, tel.: 728 881 358, 
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu

Mgr. Michaela Vohryzková, tel.: 607 032 192, 
e-mail: projektcss@blatensko.eu

Renáta Vaněčková, tel.: 383 420 300, 
e-mail: vaneckova@blatensko.eu

Kancelář SOBu na adrese:  
Na Tržišti 727, Blatná, tel.: 728 881 358 
e-mail: blatensko@blatensko.eu

Úřední hodiny:
Pondělí  8,00 – 11,00 12,30 – 16,00
Středa  8,00 – 11,00 12,30 – 16,00
Pátek   8,00 – 11,00

M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

Uzávěrka příjmu příspěvků
do březnového vydání

SOBáčka č. 68
je ve středu 1. května 2019.

Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 
Blatensko II

Od 1. 1. 2019 probíhá na území 
MAS Blatensko projekt Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání Blatensko II (MAP 
Blatensko II). Tento projekt bude realizován 

v délce 48 měsíců. Cílem projektu je zlepšit kvalitu 
vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 
znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských 
aktivit pro následné společné řešení místě specifických problémů 
a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Projekt navazuje na 
projekt MAP Blatensko I, který byl v území realizován od dubna 2016 
do listopadu 2017.

14. 2. 2019 proběhlo setkání aktérů MAP II, kteří budou na tomto 
projektu spolupracovat.

- Byla zpracována povinná analýza přínosů na téma: Dotace v CSS 
Blatensko. Z analýzy vyplynulo kolik času a peněz uspoří jednotlivé 
obce v případě, že je podána žádost o dotaci na společný projekt. 
Pracovnice SOBu žádost vypracují, zajistí veškerou administraci, 
podílejí se na vlastní realizaci, připraví výběrové řízení a nakonec 
vyúčtují. Zpracovaná analýza je k dispozici a nahlédnutí v kanceláři 
SOB.

- V průběhu ledna a února připravily pracovnice CSS členským obcím 
žádosti o dotace včetně příloh. Jednalo se o žádosti především 
z dotačních programů Jihočeského kraje – investiční a neinvestiční 
dotace pro JSDHO.

- Katalog veřejných služeb je k dispozici na http://www.blatensko.eu/
svazek-obci-blatenska/centra-spolecnych-sluzeb-projekt-smo-cr/ 
nebo k vyzvednutí v tištěné podobě v kanceláři SOB.

Dana Vohryzková
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Změna SCLLD
V současné době právě probíhá změna Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje MAS Blatensko, o.p.s. (SCLLD). Změna se 
týká Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost, kde 
nejsou čerpány finanční prostředky dle původního plánu. Jedná se 
o tyto změny:

Změna č. 1 - snížení alokace v Opatření 1.1.1. Podpora zachování 
a rozšíření sociálních služeb a podpora komunitní sociální práce 
a komunitních center včetně úpravy Indikátorů. Změna č. 2 - navýšení 
alokace v Opatření 1.5.1 Neformální a zájmové vzdělávání dětí, 
podpora pro rodinných opatřeních. Změna č. 3 - přidání Opatření 1.5.2 
Zaměstnanost, podpora flexibilních forem zaměstnání včetně přidání 
Indikátorů, převedení části alokace z jiných opatření.

Po provedení těchto změn řídícím orgánem, budou na konci dubna 
vyhlášeny 2 výzvy v rámci OPZ:
•	 Výzva č. 4 Zaměstnanost – podpora flexibilních forem zaměstnání
•	 Výzva č. 5 Prorodinná opatření II

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.
blatensko.cz/mas

Tereza Ptáčníková

Pokračování ze str. 1

Lidé na Blatensku  
Jaroslav Průcha

Žili s námi

Kouzelný prsten, 1924, Frantíkovy 
trampoty, (2. vyd.), 1922, Čarovný 

proutek, 1923, Mudraváček, 1927, 
Pod vlastním krovem, (2.vyd.), 1927, 

--Krakonoš a kmotr Kalous, 1927, Kulíšek, 
1930, Šotkova šibalství, 1932, Sen noci 

štěrdovečerní, 1932, O matce Vlasti, 1932, Pohádka zimního večera, 
1922, Zlatovláska 1921, Trampoty mistra Konopáska, 1925, Čertův 
švagříček, 1925, Šťastný Vávra, 1928, Nesem vám noviny, 1930, 
Kašpárek v nešťastném království, 1929, Kocourkovští mudrlanti, 1931, 
Kašpárkovi není hany, vítězí i u Morany, 1931, Caparti, 1933, Maminčino 
srdce, 1934.

b) Pro ochotnická jeviště: 
O princezně hrdopýšce (Pohádka se zpěvy), 1924, Páně Valentinův 
lásky sen (Veselohra) 1925, Srdce z perníku (Lidová hra se zpěvy), 1926, 
Na záhořské škole (Veselohra), 1928, Zlatá muška ( Veselohra), 1929, 
Silvestrovské aktovky: Silvestr pana Kazimoura, 1926, Apolo, 1930, 
Faraonský prášek, 1931, Čest vezmi na Silvestra všechny telegramy! 
1931.
c) Loutkové hry: 
Kašpárek v pekle, Pohádka o štěstí, Jak Kašpárek Jiráska oženil, Kašpárek 
za aprovizací, Kašpárek hledá byt, Kašpárek dvorním lékařem, Bavlnka 
a Rorejs, Kašpárek ministrem, Kašpárek a loupežníci, Kašpárek vždy 
ví si rady, O zakleté labuti, Z učených přednášek profesora Kašpárka, 
Tři bratři, Čertův švagr, Jak Kašpárek pomohl kmotru Drndálkovi, 
Loupežníci na Vranově, Krakonoš a zlá žena, Kašpárek u krále větrů, 
Kašpárek, švec a hloupý čert, Když je komu nejhůře, Kašpárek mu 
pomůže, Čarovný závoj, Zmoudření kozy Drcany, Kašpárek přenocuje 
u ježibaby, Očarované housle, Rubín krále Jaromíra, Kašpárek a Honza 
jdou do světa, Krakonošova vánočka, O mlsné princezně, Zlatý brouk, 
Ošizený hastrman, Bramborový král, Klubíčko na vandru.
d) Beletrie pro mládež: 
Šťastní ubožáci (rozebráno) 1921; Němá tvář (Povídky o zvířatech) 1925; 
Na dračkách (hrst rozmarných příběhů a pohádek s ilustracemi F. V. 
Eisenreicha) 1932; Hrst veselých výstupů (2. vyd.) 1931. 

Připravila Milada Cihlová, Kocelovice

Město Sedlice
a jeho místní části 
– 1. díl

Dol (Důl)
Historické počátky této vsi, či spíše 

osady, provází nejasnosti, stejně jako 
již její samotný název. Při příjezdu nás vítá 

cedule s nápisem Dol, katastrální území se však 
jmenuje Důl. Pod týmž označením najdeme ves v operátech sčítání lidu 
z let 1900 a 1910. V roce 1921 ovšem figuruje ve stejném zdroji jako Dol. 
Etymologie obou variant tohoto místního názvu, ač se na první pohled 
může zdát, že nějak souvisí s těžbou, vychází dle Antonína Profouse 
z polohy osad podobného jména v údolí či v dolíku. Stejný badatel 
spojuje s naším Dolem listinu z 16. 5. 1313, jíž král Jan Lucemburský 
dává benediktinskému klášteru na Ostrově u Davle výměnou za ves 
Zalužany své vsi Horčápsko (Horzeczawsko), Starou Vodu (Staravoda), 
Lisovice (Lissowicze) a Důl (Duol). Již při letmém pohledu na mapu nás 
může zarazit, že zatímco první tři lokality se nachází v blízkosti Tochovic, 
které samy zmíněnému klášteru náležely, Důl, pokud by mělo jít 
skutečně o ten náš, je od nich vzdálen více než 20 km. Naopak necelých 
8 km východně leží na okraji Chraštic místní část Na Dole, kde dříve stál 
panský dvůr, jenž mohl hypoteticky vzniknout na místě starší vsi a převzít 
její jméno. Geografická blízkost se zbývajícími třemi lokalitami by této Výtvarné práce dětí z MŠ Lnáře
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domněnce nasvědčovala. Pak ovšem musíme připustit, že zpráva z roku 
1313 nikterak nesouvisí s Dolem u Sedlice. Mnohem pravděpodobnější 
je, že se ho týká jiná, a to z 13. 7. 1548, kdy Jan Dejm ze Stříteže 
přijímá od svých bratrů Jindřicha, Petra a Aleše jako dědický podíl ves 
Rakovice spolu s Krsicemi, Kozárovicemi, Dolem, Lučkovicemi, Mírčí 
a Vadkovicemi, které měla rodina v zástavě od Bohuslava ze Švamberka 
na Zvíkově. A vskutku, osada, mezitím vyplacená, příslušela posléze 
opět ke zvíkovskému panství, jež bylo 19. 9. 1575 zapsáno Bohuslavovu 
synovci Kryštofovi ze Švamberka do zemských desek jako dědičné. Hned 
o tři roky později odprodal Kryštof Důl s dvěma poddanými hospodáři 
a dále též se třemi osedlými, krčmou a mlýnem v Lučkovicích a jedním 
člověkem a třemi mlýny v Mírči Ondřeji Řesanskému z Kadova na Starém 
Smolivci, bývalému úředníku svého strýce Jindřicha ze Švamberka na 
Bechyni. Zeměpisné souvislosti dovolují se domnívat, že v uvedených 
třech případech (1548, 1575 a 1578) šlo s největší pravděpodobností již 
o náš Dol, a tak je možné rok 1548 pokládat za zatím nejstarší zjištěný 
doklad existence této vísky. 

Na samém sklonku 16. století byla osada připojena ke statku 
Škvořetice a jako taková figuruje v jeho urbáři z roku 1591. Ten 
zaznamenává stále jen dvě poddanské usedlosti. Na jedné hospodařil 
Jakub Valcha a na druhé Jiřík Valcha. V roce 1635 jsou zmiňovány tři 
grunty. První byl Valchovský, který po Janu Valchovi převzala vdova 
Markéta a pak syn Jiřík, uváděný ještě v berní rule roku 1654. Další 
byl grunt Petra Dolského, vlastně Maška, jenž zakoupil jeho otec Jan, 
mlynář z Mírče, a v roce 1635 ho jako pustý a vypálený obdržel Petrův 
synovec Adam Klof, rovněž jmenovaný v berní rule. Třetí grunt, zvaný 
Rouskovský, si jako opuštěný přivlastnila vrchnost. V pozemkové knize 
statku Škvořetice najdeme k roku 1593 ještě záznam o gruntu, který 
koupil od sirotků Viktorina, Matěje a Martina Klíbcových Martin Zajíc, 
po jehož smrti byl nově oceněn a předán Janovi Bitiskému z Mužetic. 
V berní rule však tato usedlost chybí.

Se statkem Škvořetice byl také Dol připojen na počátku 18. století 
k panství Blatná. Ani pak nevynikal velikostí. V závěru patrimonijního 
období (1840) je zde evidováno sedm domů s 38 obyvateli a mlýn.
Holušice

Poznání nejstarších dějin vsi poněkud komplikuje skutečnost, že stejný 
název nesou v jižních Čechách ještě dvě další. Jedna přitom leží jen něco 
málo přes 20 km severovýchodně od té naší nedaleko Orlické přehrady, 
druhá pak na Pelhřimovsku. Antonín Profous, který odvozuje název vsi 
od osobního jména Holúch (Holušice – ves lidí Holúchových), pokládá 
za první známou zmínku o ní přídomek Jana Příbrama „z Holusic“. Ten 
v době válek mezi katolíky a kališníky „opověděl“ (veřejně vyhlásil 
nepřátelství) spolu se dvěma dalšími drobnými šlechtici Jindřichovi 
z Rožmberka, Oldřichovi z Hradce a Jindřichovi z Kolovrat a postavil se po 
bok Lva z Rožmitálu, jenž přes jinak katolickou orientaci podpořil svého 
čerstvého švagra, vůdce kališnické strany Jiříka z Poděbrad. Dochovaný 
opovědní list je s ohledem na širší souvislosti datován k 31. 5. 1450 
a uchovává jej Státní oblastní archiv v Třeboni. Kromě spojitosti s pánem 
z Rožmitálu, majitelem blatenského panství, však nic nenaznačuje, že 
Jan Příbram se skutečně psal po námi sledované vsi.

Spolehlivější údaje o Holušicích na Blatensku pochází až z 16. století. 
Roku 1528, což je zatím vůbec první datum, jež s nimi můžeme zcela 
bezpečně spojit, byly předmětem dědického porovnání mezi bratry 
Hynkem, Adamem a Ctiborem ze Sudoměře. Spolu s Dobeví, Velkou 
a Malou Turnou, Horním Poříčím (u Katovic), Nákřím a dvěma pustými 
usedlostmi v Dívčicích (u Hluboké nad Vltavou) připadly Ctiborovi. 
Po něm následoval syn Petr Dívčický, který ale zboží v obou Turných 
a v Holušicích prodal strýci Adamovi Řepickému ze Sudoměře na Řepici 
a Sedlici (zápis prodeje do obnovených zemských desek provedl roku 
1545). V té době byla ve vsi jedna svobodná usedlost, na níž seděl jistý 
Jakub, jehož majetek byl roku 1557 odhadován na 75 kop grošů. O půl 
století později však již není v Holušicích žádný svobodník uváděn. Buď 
zemřel bez dědiců, nebo se z ekonomických či jiných důvodů uvázal 
v poddanství a pozbyl tak svého postavení.

Adam Řepický začlenil Holušice do statku Sedlice, který po něm 
přešel na jeho dceru Kateřinu a zetě Zdeňka ze Šternberka. Rodinné 
jmění, zahrnující vedle Sedlice ještě statek Opálku na Klatovsku, zdědilo 
jejich sedm synů – Adam starší, Pavel, Štěpán Jiří, Jan, Ladislav, Václav 
a Albrecht, kteří se o něj záhy rozdělili. Takzvané dílčí cedule, jak se 

tehdy říkalo podrobnému popisu jednotlivých dědických podílů, nesoucí 
datum 9. 9. 1577, jsou mimořádně cenným pramenem a v tomto 
příspěvku budou ještě vícekrát citovány. Ves Holušice byla spolu s částí 
Chrášťovic a Rošic přidělena ke 4. dílu. Jmenovitě jsou při tom vypočteni 
i jednotliví poddaní hospodáři, kteří aktuálně ve vsi žili. Byli to Jan 
Hadrava, Jan Havel, Václav Havlík, Jan Novák, Mikulášek, Václav Krček, 
Martin Šimánek, Jiří Kokes a Brož Krotký. Některá z těchto příjmení zde 
zaznamenává i berní rula z roku 1654. Dodejme, že ves zůstala součástí 
sedlického panství až do konce patrimonijní éry v roce 1850.
Mužetice

Podobně jako u Dolu a Holušic je první známá písemná zmínka 
o Mužeticích – vsi lidí Mužatových, jak její název vykládá Antonín 
Profous – relativně pozdního data. Souvisí s odprodejem okrajových 
části blatenského panství Adamem Lvem z Rožmitálu a jeho věřiteli 
pro dluhy, které zdědil po svém slavném a kdysi mocném otci Zdeňku 
Lvovi. Finanční krize pánů z Rožmitálu přispěla k obohacení mnoha 
drobných šlechticů sousedících s jejich panstvími. V našem konkrétním 
případě to byli bratři Jan a Zikmund Kalenicové z Kalenic, kterým Adam 
Lev odprodal smlouvou z 24. 11. 1540 vsi Mužetice, Lom a díl Lučkovic. 
Kalenicové je pak natrvalo připojili ke svému statku Škvořetice, s nímž se 
na počátku 18. století dostaly zpátky k blatenskému panství.

Roku 1591 nechal Beneš Kalenice z Kalenic sepsat urbář svého 
škvořetického statku, čili knihu, v níž byly zaznamenány všechny 
povinnosti poddaných vůči vrchnosti. Z ní se dovídáme, že v Mužeticích 
bylo na sklonku 16. století osm sedláků – Říha Nováček, Matěj Šilhavý, 
Jan Janda, Škach, Jan Mulač, Jakub Kopáček, Vaněk Kopáček a Jan Žák. 
V době pobělohorské, kdy statkem Škvořetice vládla paní Ludmila 
Kalenicová, rozená Dejmová ze Stříteže, uvádí pozemková kniha 
grunty Žákovský (jinak Bitiského, posléze Kořánovský), Vladykovský 
(jinak Novákovský, pak Šachovský), Šilhavého, Jandovský, Škachovský, 
Mulačovský, Kopáčkovský (jinak Hltovský), Maňhalovský a chalupu 
Bártovskou (jinak Bitiského). Další srovnání pak nabízí berní rula z roku 
1654, která ve vsi eviduje sedláky Matěje Hlta, Jindřicha Maňhala, Jiříka 
Šacha, Martina Šilhavého, další dva, Jana Škacha a Jana Mulače, jako 
„na živnosti zkažené“ (zanedbávající hospodářství ve prospěch řemesla 
nebo obchodu), chalupníka Matěje Kořána a Jandovský domek obývaný 
obecním pastýřem.
Němčice

Rovněž Němčice, to jest ves lidí Němcových, patří v českých zemích 
k vcelku rozšířeným místním názvům. Zprávy v pramenech, týkající 
se lokalit tohoto jména, je tudíž nutné vyhodnocovat s náležitou 
opatrností. Naše Němčice jsou bezpečně doloženy při dělení statku 
(panství) Sedlice mezi bratry ze Šternberka roku 1577, kdy zde byly tři 
poddanské usedlosti s hospodáři Šimůnkem, Benýškem a Jankem. Stejný 
počet, jen jiná jména (Jan Bulan a nově oselí Jiřík Lebeda a Jan Prokop), 
uvádí i berní rula z roku 1654. Součástí sedlického panství zůstala ves až 
do konce feudalismu.

Počátky vsi jsou stejně jako v mnoha jiných případech zahaleny 
mlčením pramenů. I zde můžeme jen stanovit, ke kterému datu již 
existovala, dobu a okolnosti vzniku však nikoli. V našem případě je zde 
ale jedna souvislost, která vede k jisté domněnce, jež by mohla tuto 
otázku zodpovědět, či přinejmenším nabídnout alternativu jejího řešení. 
Dne 3. 10. 1494 byla sepsána listina, jejímž prostřednictvím odkázal 
Petr Kaplíř ze Sulevic na Vimperku svůj nemovitý majetek příbuzným 
Zdeňku Malovcovi z Chýnova a Pavlovi Malovcovi z Borotína. Tomuto 
měla po Petrově smrti připadnout konkrétně tvrz, dvůr a ves Sedlice 
s patronátem nad místním kostelem, dále ves Rojice a ještě jeden dvůr, 
který Petr koupil od bratří Bohuslava a Zdeňka z Němčic. Kde přesně se 
měl tento dvůr nacházet, však není blíže specifikováno, ale vzhledem 
ke geografické blízkosti Sedlice je možné, že šlo právě o naše Němčice. 
Historik August Sedláček soudí, že uvedení vladykové, kteří nosili v erbu 
znamení kohouta, se psali po Němčicích na Klatovsku. Majetkově 
zakotveni ale byli na sklonku 15. století především v okolí Mirovic. 
Roku 1491 nechali spolu s Václavem Lísou z Lisovic zapsat do desek 
zemských prodej Zalužan Bořivoji Šicovi z Drahenic. Zmíněný Václav 
pravděpodobně také pocházel z jejich rodu, neboť kolem roku 1517 
se připomíná jistý Bohuslav Lísa z Němčic jako majitel zboží v Myslíně 
mezi Mirovicemi a Březnicí. Ostatně i Zdeněk z Němčic, který se usadil 
v Praze, bývá označován stejným příjmením. Pokud byly predikátním 
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sídlem těchto šlechticů Němčice na Blatensku, tedy přesněji dvůr téhož 
jména, pak můžeme uvažovat, že jeho pozdější majitelé Malovci, kteří ho 
zdědili po Petru Kaplířovi, jej někdy v první půli 16. století zrušili a jeho 
pozemky rozdělili poddaným, čímž mohla vzniknout ves. Nicméně je to 
jen hypotéza.

Vladimír Červenka 
(dokončení v příštím vydání: Sedlice)

Z historických pramen
ů

Zaniklá drobná 
sakrální architektura 
ve Lnářích

Jedním z charakteristických rysů 
obce Lnáře, který přispívá k její turistické 

atraktivitě, je značná koncentrace 
sakrálních objektů. Najdeme zde dva kostely, 

několik kaplí, volně stojících světeckých soch, 
božích muk a křížů. Bývalo jich více, ale některé se do dnešních časů 
nedochovaly a jejich vzhled známe jen z fotografií nebo z vyprávění 
pamětníků. Dvěma z nich je věnován tento příspěvek.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

První z oněch staveb je zachycena 
na pohlednici lnářské návsi z 30. let 
minulého století, jež se mimo jiné 
objevila v minulém čísle Blatenska 
SOBě (ke zveřejnění ji zapůjčil pan 
Vladislav Bouše). Šlo o klasicistní 
zděnou výklenkovou kapličku, 
situovanou uprostřed křižovatky 
tří tehdy okresních cest v prostoru 
před hostincem Přístav. Měla 
podobu čtyřboké hranolové stavby 
členěné jednoduchou kordonovou 
a výraznější korunní římsou, s nízkou 
jehlancovou střechou vrcholící 
bohatě kovaným křížem, bezpochyby 
původně náhrobním a zde druhotně 
užitým. Kdo, kdy a proč ji vystavěl, se 
mi nepodařilo zjistit. Zřejmě poprvé 
je zachycena na mapě Stabilního 
katastru z roku 1837. Na starší 
vojenské mapě (josefské) z 60. let 18. století ji však nenalezneme. Lze se 
jen dohadovat, že mohla být postavena třeba v roce 1829 u příležitosti 
100. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého. Tradiční zpodobnění 
tohoto světce ve formě dřevěné polychromované sochy vyplňovalo 
výklenek na západní straně kapličky. 

Na jaře 1909 došlo v souvislos-
ti s chystanou biskupskou vizitací ve 
Lnářích k celkové renovaci stavby, 
kterou z pozice patronátního komisa-
ře, to jest úředníka zodpovědného za 
péči o církevní stavby pod patronátem 
velkostatku, organizoval důchodní Jo-
sef Rieger. Kaplička byla vyspravena, 
obílena, ohrazena dřevěným plotem, 
aby ji nepoškozoval procházející do-
bytek, a pokáceny nevzhledné stromy 
okolo. Původní 106 cm vysokou sochu 
světce, jež byla uložena do klášterní-
ho muzea, nahradil obraz malovaný 
na dřevě od renomované řezbářské 
firmy „Petra Buška synové“ v Sychro-
vě, která o sedm let dříve dodala ol-
táře a kazatelnu včetně sochařské vý-
zdoby do kostela v Kocelovicích. Bez 
zajímavostí není ani to, že Ludvík Bu-

šek (1869–1958), mladší bratr majitelů závodu Dominika (1855–1935) 
a Konstantina (1861–1938), byl od roku 1901 zaměstnán na lnářském 
velkostatku jako zahradník ovocných školek. 

O svátku sv. Jana 16. 5. 1909 ve dvě hodiny odpoledne se k opravené 
kapličce vydalo mimořádné procesí z kláštera za účasti téměř všech bratří 
augustiniánů (jinak se tento den tradičně chodilo ke svatojánské soše 
do Podhájčí). Na místě samém pak vykonal převor konventu a duchovní 
správce lnářské farnosti P. Alois Majer za přítomnosti veřejnosti 
požehnání obrazu a pobožnost. Při krátké promluvě zdůraznil význam 
úcty ke sv. Janu Nepomuckému a pokáral ty, kteří obecně brojí proti 
všemu dobrému, neboť, jak sám uvádí v klášterních letopisech, celá akce 
si v obci našla i své kritiky. V této době se totiž část veřejnosti již klonila 
k názoru, že Nepomucký byl vlastně vytvořen účelově jako náhrada za 
M. Jana Husa a jako jeden z nástrojů pobělohorské rekatolizace vedoucí 
k potlačování našeho národního uvědomění. Po první světové válce to 
vyústilo až ve vlnu ničení nepomucenských památek. 

Do další osudů kapličky se promítla změna duchovního ovzduší 
vlivem hrůz první světové války a následného rozvoje demokratické 
občanské společnosti v samostatném státě. Dne 31. 3. 1930 byla 
na schůzi obecního zastupitelstva projednávána žádost válečného 
invalidy Jana Boudy o povolení postavit si vedle kapličky kiosek. 
Duchovní správa spolu s některými občany vznesla proti tomu námitky 
z náboženských i estetických důvodů a také proto, že kiosek by tam 
bránil plynulosti provozu. Při následném komisionálním řízení byly tyto 
připomínky zohledněny a stavitel František Müller z Radošic, který měl 
akci provádět, navrhl najít jiné místo. Obecní rada, v níž měli převahu 
stoupenci a sympatizanti Církve československé, však přesto schválila 
původní záměr. „Opozice“ se tedy odvolala k okresnímu úřadu do Blatné 
a k památkovému úřadu do Prahy. 

Zánik kapličky, která zřejmě během dalších let chátrala, čemuž 
přispíval i narůstající provoz na okolních komunikacích, nastal v éře 
socialismu. Roku 1961 přikročilo MNV Lnáře za předsednictví Karla 
Pohanky k její demolici a zdůvodnilo ji snahou zlepšit přehlednost 
křižovatky u Přístavu. Obraz světce – olejomalba od Frà Josefa Patery 
(frátera Josífka) z roku 1928, jež nahradila předchozí obraz z počátku 
století – byl uložen ve hřbitovním kostele sv. Mikuláše (v inventáři 
kostela z roku 1972 však již zaznamenán není) a materiál z kapličky 
použit k výdlažbě návsi. Na okraji uprázdněného prostranství pak 
byla vybudována zděná autobusová čekárna uvedená do provozu již 
v červenci téhož roku.
Kaplička sv. Isidora a Notburgy

Nacházela se na dvoře domku čp. 89 proti rybníčku Jordánku 
pod klášterem u silnice do Kocelovic. Jedinečná byla svým stářím 
i zasvěcením, ačkoli v tomto případě nelze spolehlivě říci, zda ho měla již 
od počátků své existence. Ani u této kapličky neznáme dobu a okolnosti 
vzniku. Rovněž nevíme, zda si po celou dobu udržela původní podobu, 
nebo prošla nějakými výraznějšími přestavbami. Pravděpodobně však 
stála již na konci 17. století. Na obrazové mapě lnářského panství z roku 
1698 je totiž v místě, které lze zhruba ztotožnit se skutečnou polohou 
kapličky, vyznačena omítnutá sloupková stavba se stříškou plnící funkci 
zástupného symbolu pro drobné zděné objekty sakrálního charakteru. 
Podobně i na panoramatickém prospektu Lnář od Johanna Josepha 
Dietzlera z roku 1725 vidíme při úvozové cestě ze Lnář kolem kláštera 
pod Kalvárií, dnes Anínem (Annabergem), zděnou stavbičku s křížkem 
na vrcholu. Jako orientační bod pochopitelně neunikla ani pozornosti 

Původní socha z kapličky
sv. Jana Nepomuckého na lnářské návsi 

(foto Svatojánské muzeum v Nepomuku)

Kaplička sv. Jana Nepomuckého 
s obrazem od Frà Josefa Patery z roku 

1928 (Svatojánské muzeum v Nepomuku)

Výstavba autobusové čekárny na okraji prostranství po zbořené kapličce 
sv. Jana Nepomuckého (fotoarchiv obce Lnáře)
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tvůrců vojenských map 
z 60. let 18. století, na 
nichž je zaznamenána jako 
zděný objekt.  

Na počátku 19. století 
vznikl v jejím bezprostřed-
ním sousedství domek 
(čp. 89). Postavil ho Jan 
Hausner z Blatné, který 
roku 1808 odkoupil od 
vrchnosti příslušný po-
zemek, o němž se z pra-
menů dovídáme, že šlo 
o „bývalou vápennou pec 
při vsi Lnářích i s vůkol ta-
kové ležícím neužitečným 
vršíčkem neb kopcem pod 
kaplí pro 72 čtverečného 
sáhu vedle panského pole 
na Kalvárii nazvaného“. 
V roce 1816 prodal domek 
za 300 zlatých Martinu 
Vacíkovi ze Lnář († 1835), 

po němž tu bydlel s rodinou jeho syn, zedník Pavel Vacík (1818–1886). 
Dalším obyvatelem domku byl na sklonku 19. století nádeník Jan Štrencl 
(1861–1936), jemuž se zde narodily děti Růžena (1897) a Jan (1899). Ná-
sledoval kolem roku 1903 obuvnický tovaryš Jan Pohanka, rodem z Ka-
sejovic. Poté se tu usadila rodina bednářského pomocníka Josefa Karlíka 
(1870–1960), původem z Planin, který se do Lnář, odkud pocházela jeho 
manželka Marie Modrová (1874–1943), přistěhoval roku 1905 z Plzně 
a nastoupil jako zaměstnanec do zdejšího pivovaru barona z Lilgenau. 

S Karlíkovými bydlela v domku téměř do konce života ještě vdova 
Marie Kšírová (1845–1922), která si přivydělávala doručovacími 
službami pro blízký klášter, a v roce 1910 také Václav Bláha, čeledín 
v panském dvoře, s rodinou. 

Další generaci představuje Josef Karlík (* 1900), vyučený zedník, 
jehož život se však uzavřel velmi předčasně již roku 1934. Zanechal po 
sobě vdovu Františku rozenou Maškovou z čp. 88 (1902–1996) a dvě 
malé děti - Miloslavu a Františka.

Vraťme se ale zpět ke kapličce. Na mapě Stabilního katastru 
z roku 1837 je zakreslena na pozemku cesty, která procházela kolem, 
z čehož můžeme usuzovat, že v té době nebyla chápána jako součást 
příslušenství domku čp. 89. V klášterní kronice čteme, že ji roku 1896 
renovoval akademický malíř Karel Vaněk z Prahy, jenž tehdy pobýval 
a pracoval v klášteře. Je kupříkladu autorem výmalby lodi a kněžiště 
kostela Nejsvětější Trojice, obrazu sv. Anny (Vyučování Panny Marie) na 
jednom z oltářů v severní boční lodi či obrazu Panny Marie Bolestné pro 
nástavec hlavního oltáře v hřbitovním kostele sv. Mikuláše. Převor Alois 
Majer mu zadal i přemalbu barokních lunetových obrazů na dolních 
chodbách konventu. S prací ale nebyl spokojen, nechal Vaňka dokončit 
toliko dva a posléze jej propustil ze služeb.

Na obnovu kapličky přispěl 5 zlatými důchodní a patronátní komi-
sař lnářského velkostatku Josef Rieger, menšími částkami pak další 
dobrodinci. Po dokončení oprav byla dne 18. 10. 1896, shodou okol-
ností nebo možná i záměrně 
o svátku sv. Lukáše, patrona 
malířů, požehnána převorem 
Majerem, který v promluvě 
vyložil důvod jejího vzniku 
a význam. O čtyři roky pozdě-
ji byla fotograficky zvěčněna 
kadovským farářem P. Janem 
Pavlem Hillem. Díky tomu 
známe její architektonickou 
podobu a zčásti i malířskou 
výzdobu. Šlo o stavbu obdél-
ného půdorysu na mírně kó-
nickém soklu, s prostou kor-
donovou a korunní římsou, 

vrcholící ozdobně profilovaným atikovým 
štítem se zvlněnými boky, zakončeným ka-
menným čučkem s železným křížkem. Upro-
střed byla mělká, půlkruhem zaklenutá nika, 
na jižní straně s obrazem sv. Isidora v klasic-
kém zpodobnění oráče, který se modlí, za-
tímco koňské spřežení s pluhem za něj vede 
anděl. Po stranách výklenku byla písmem 
napodobujícím gotickou majuskuli vymalo-
vána zbožná prosba „Svatý Isidore, oroduj 
za nás“. Podobné řešení měla zřejmě i druhá 
strana kapličky s obrazem sv. Notburgy.

Sv. Isidor, zvaný Rolník (Sedlák) či 
Madridský, je španělský světec, který měl 
žít ve 12. století a pracovat jako šafář, 
podle jiných verzí ovšem jen jako prostý 
oráč, u jistého šlechtice v Madridu. Za 
blahoslaveného jej papež prohlásil roku 
1619 (oslavné básně k této události složil 
významný básník Lope de Vega), svatořečení 
se dočkal již v roce 1622. Roku 1769 byl 
prohlášen za patrona Madridu. Svátek má 
v církevním kalendáři 15. 5., tedy na počátku 

španělského léta a v době vrcholícího evropského jara. 
Do českých zemí proniká jeho kult po Bílé hoře, a to zprvu hlavně 

přičiněním jezuitů, jejichž řád měl původ právě ve Španělsku. Již roku 
1630 byl vydán první překlad Isidorova životopisu do češtiny, první 
český životopis od P. Johanna Eusebia Nieremberga pak vyšel roku 1673. 
Začala také vznikat zbožná bratrstva ke cti tohoto světce. Nejstarší bylo 
v Koníně na Moravě a dosáhlo úředního potvrzení již roku 1634.

Legendy líčí sv. Isidora jako ctnostného a zbožného muže, jenž dovedl 
dělit svůj čas mezi práci a modlitbu, byl dobrým hospodářem a konal 
skutky milosrdenství. Přirozeně se k jeho osobě pojilo také několik 
zázraků. Smyslem Isidorova kultu tak bylo nabídnout venkovskému 
lidu vzor k trpělivému a pokornému přijímání jakýchkoli činností, 
včetně těch nejpodřadnějších, a ukázat, že poctivá zemědělská práce, 
stejně jako každá jiná, může pozvednout i toho nejprostšího člověka 
k svatosti. Není tedy divu, že se úcta ke sv. Isidorovi u nás ujala, třebaže 
nikdy nenabyla takového významu jako kult národních světců. Sakrální 
stavby jemu zasvěcené (většinou menších rozměrů) a jeho samostatná 
zobrazení najdeme po celých Čechách. Kupříkladu kaple v Budenicích 
u Slaného se stala dokonce vyhledávaným poutním místem v rámci 
středních Čech. V okolí Lnář se pak další kaplička, u níž je uváděno toto 
zasvěcení, nachází uprostřed polí nedaleko Dožic při cyklostezce do 
Starého Smolivce.

Isidor Rolník je zobrazován v prostém oděvu s kalhotami pod kolena, 
punčochami a kabátem, obvykle hnědém, s kloboukem a pracovním 
náčiním, případně při konkrétních zemědělských činnostech. Ze scén 
jeho života je ve výtvarném umění nejčastěji reflektována právě ta, kdy 
se oddává modlitbě a orbu místo něj vykonává anděl (andělé), což je 
odkaz na konkrétní příběh z isidorské legendy. 

Doplňujícím protějškem mu byla sv. Notburga (asi 1265–1313), 
jejíž kult se do českých zemí šířil z Bavorska a Rakouska. Podle legendy 
prožila celý svůj život jako prostá služka na hradě Rattenbergu v Tyrolsku 

Sklípek na místě zaniklé kapličky sv. Isidora a Notburgy (foto autor článku, březen 2019)

Sv. Notburga

Sv. Isidor Rolník

Kaplička sv. Isidora a Notburgy, 
foto P. Jan Pavel Hille, 1900 (Městské muzeum v Blatné, 

Sbírka skleněných negativů, č. N 254)
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a přechodně jako děvečka u sedláka v nedalekém Ebenu am Achensee. 
Vynikala zbožností, pokorou a pracovitostí. Mezi její ctnosti patřila 
i schopnost odpustit těm, kdo jí ublížili. Její příklad tak dodával vyšší 
smysl životu a práci všech poddaných a sloužících, podobně jako tomu 
bylo u sv. Isidora ve vztahu k zemědělskému lidu. K jejímu svatořečení 
v pravém slova smyslu vlastně nikdy nedošlo, pouze byl kult roku 1862 
oficiálně uznán papežem. Přesto je označována přívlastkem „svatá“. 
Její památka připadá v liturgickém kalendáři na 14. 9. Zobrazována je 
v prostém oděvu služky a mezi její atributy patří srp, džbán, svazek klíčů, 
chléb či klasy. 

Zajímavý doklad úcty k sv. Isidorovi a Notburze ve Lnářích, v našem 
kraji dost ojedinělý, zanikl na počátku 30. let minulého století. Podle 
ústního sdělení se tak stalo asi roku 1932 nebo 1933, kdy byla kaplička 
z iniciativy Marie Karlíkové, rozené Modrové, po dohodě s církevními 
úřady zbořena, poněvadž se nacházela již ve velmi špatném stavu 
a materiál, který z ní odpadával, ohrožoval okolo se pohybující lidi. Dnes 
se v jejích základech nachází venkovní sklípek. 

Vladimír Červenka
Prameny a literatura:
Státní oblastní archiv (dále jen SOA) v Třeboni, fond Řád augustiniánů – 
bosáků, Lnáře, inv. č. 6, ukn 6; nezpracovaná část fondu, kart. č. 5.
SOA v Třeboni, Sbírka matrik, sign. Blatná 27; Lnáře 5, 9. 
SOA v Třeboni, fond Velkostatek Lnáře, inv. č. 365, ukn 351; inv. č. 441, 
sign. OS Blatná 152, ukn 427; inv. č. 467, sign. OS Blatná 104, ukn 453.
Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Strakonice, fond Archiv obce Lnáře, 
inv. č. 1, ukn 1.
SOkA Strakonice, fond Okresní úřad Blatná (nezpracováno), Sčítání lidu 
1910, 1921 – Lnáře čp. 89. 
MIKULEC, Jiří, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, 
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ŠIMŮNEK, Robert, Kulturní krajina Černínů z Chudenic: obrazová mapa 
panství Lnáře (1698) a Dietzlerův prospekt Lnář (1725), Jihočeský 
sborník historický, roč. 84, 2015, s. 410–450.
ŠTĚPÁNEK, Pavel, Sv. Isidor Rolník/Madridský, in: Pavel Štěpánek, 
Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů, Praha 
2018, s. 260–265.
VALEŠOVÁ, Barbora, Bratrstvo sv. Isidora v Knínicích u Boskovic, tiskem 
nevydaná diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 
Ústav evropské etnologie, Brno 2011.    
Josefské vojenské mapování. Dostupné on-line z htps://mapire.eu.
Mapy Stabilního katastru. Dostupné on-line z https://archivnimapy.
cuzk.cz.

Včelařství 
na Blatensku má 
svůj učební obor

Ve Středním odborném učilišti 
v Blatné se již od roku 2010 dá studovat 

obor Včelař. Do té doby znali zájemci 
o včelařství pouze Střední odborné učiliště 

včelařské v Nasavrkách u Chrudimi. Ačkoliv je tento 
učební obor hodně vzdálený klasickým zemědělským profesím, zapadl 
do portfolia nabízených studijních oborů na učilišti v Blatné velmi dobře 
co se do zájmu a obsazenosti týče. Aktuálně Střední odborné učiliště 
nabízí studium v oborech: Automechanik, Opravář zemědělských 
strojů, Autoelektrikář, Elektrikář a Včelař. Obor Včelař se v Blatné 
studuje (stejně jako v Nasavrkách) pouze dálkovou formou, v Blatné 
je výuka víkendová, 1x měsíčně po dobu dvou let. Od září 2019 bude 
v SOU v Blatné obor Elektrikář také vyučován dálkovou formou (kromě 
pokračující denní formy). Podmínkou přijetí na dálkové obory je zdárné 
ukončení středního vzdělání, ukončené maturitou nebo výučním listem. 

Za deset let absolvovalo obor Včelař v Blatné téměř 200 studentů. 
Absolventi získávají výuční list v oboru včelařství a zpracování včelích 
produktů. Studenti přistupují ke studiu z různých pohnutek a s různým 
stupněm znalosti oboru.  Od toho je však sestaven celostátní školní 

vzdělávací program pro obor Včelař, 
kde se pamatuje nejen na úplné 
základy oboru, ale také na profesionální 
včelařské provozy. Kromě teorie 
a konzultací zahrnuje učební obor 
praktická cvičení v chovu včel, získávání 
včelích produktů a hodnocení jejich kvality. Lekce probíhají také v dílně 
a laboratoři. Příjem přihlášek ke studiu pro školní rok 2019/2020 byl 1. 
března ukončen. Přihlášek bylo podáno téměř padesát, a protože se 
otevírá pouze jedna třída pro 24 studentů, proběhne v rámci přijímacího 
řízení znalostní test ze základů biologie a ekologie. Podrobné informace 
jsou uvedeny na www.soublatna.cz/dalkove-studium/ .

Pro příznivce včelařství a konzumenty medu máme dobrou zprávu. 
Již druhým rokem je 20. Květen oslavován jako Světový den včel. Na 
víkend tomuto datu předcházející (18. -19. 5. 2019) připravila Pracovní 
společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., projekt „Den otevřených úlů“, 
kdy můžete navštívit včelnice včelařů po celé České republice. Včelaře, 
kteří budou přijímat exkurze, poznáte podle speciální cedule, kde 
budou upřesňující údaje setkání. Kromě zajímavého povídání o včelách, 
nahlédnutí do praktického včelaření a ochutnávky medu budete moci 
určitě i med zakoupit. 

Protože 17. 5. (pátek) a 18. 5. (sobota) máme v SOU Blatné 
výuku oboru Včelař, rádi přivítáme ohlášené návštěvy i ve Středním 
odborném učilišti. Dejte nám vědět na tel. 728 717 375 nebo mail 
ptexl@email.cz . Pátek 17. 5. je vhodný pro školní exkurze.

Nashledanou v Blatné u včel. 
Petr Texl, třídní učitel 

Oboru Včelař v SOU Blatná

Informační cedule, označující včelaře, který se zapojil do projektu 
„Den otevřených úlů“ a kterého je možné navštívit

Takto může vypadat návštěva včelnice

Bude vás zajím

at
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Pásová seč,
naděje pro 
druhy lučních 
ekosystémů?
V poslední době slýcháme až nebývale 

často o poklesu celosvětové populace 
hmyzu. Je jedno jestli se zaměříme na USA, kde 

například východní populace ikonického monarchy stěhovavého 
poklesla o 80% a ta západní o šokujících 95%, nebo jestli se podíváme 
na Německo, kde ubylo za 30 let 76% létavého hmyzu. Podobně ubývají 
i druhy na hmyzu závislé – například polní a luční ptáci, kteří alespoň 
v určitém období svého života konzumují hmyz. V ČR poklesla jejich 
populace za posledních 15 let v průměru o 25%, ale třeba u koroptve 
polní to je neuvěřitelných 98%! Přičemž koroptev byla ještě v 50. a 60. 
letech minulého století považována prakticky za nevyhubitelnou. 

Hlavní důvody poklesu hmyzích populací byly pojmenovány na 
základě důsledného studia cca 600 vědeckých prací letos v únoru 
na stránkách odborného časopisu Conservation biology. Jako hlavní 
problém se ukázalo:

1) příliš intenzivní zemědělství spojené s přeměnou habitatů, 
2) znečištění prostředí včetně agrochemie, 
3) invazní a expanzivní organismy a 
4) globální změna klimatu.
Intenzivně využívaná krajina tedy není schopna podporovat populace 

hmyzu či planě rostoucích rostlin ale i jiných druhů jako jsou zajíc polní, 
skřivan polní či čejka chocholatá. Schválně, kolik jste letos viděli zajíců? 
Osobně, pokud bych potřeboval ukázat svým dětem zajíce, mám daleko 
větší jistotu, že ho uvidím na sídlišti na Praze 6 (po setmění) než na 
polích v okolí Myštic. Problémem není jen to, že nám mizí běžné druhy, 
ale hlavně to, že naše krajina, tradičně formovaná a obhospodařovaná 
lidmi, přestává zvládat své funkce, které od ní tak potřebujeme. Ano, 
v řadě věcí si pomůžeme, dnes již nepotřebujeme zcela kvalitní půdy 
pro pěstování obilí, upravíme vodní režim a ošetříme agrochemií. 
Nepotřebujeme čisté rybníky (v 50. letech měli průhlednost běžně 
přes 1 metr), neboť se pojedeme vykoupat do bazénu a vodu si přece 
upravíme. Jenže až příliš často se věci obrací proti nám. Příkladem 
nechť jsou naše lesy, kde si lesníci díky zákonem stanovené vysoké 
intenzitě produktivity porostů sami zadělali na obrovský problém – 
rozhodně nebude velkým překvapením, pokud naráz přijdeme o velkou 
část porostů i na Blatensku.

Ale zpět k loukám a polím, kolektivizace a novodobé pozemkové 
reformy vedly k obrovskému nárůstu velikosti ploch osetých stejnou 
plodinou. Zmizely remízky a okraje polí. Krajina je obhospodařovaná 
plošně a téměř ve stejném termínu. Podobné je tomu i s loukami. 
Intenzivní senoseč sama o sobě fyzicky odstraní velkou část hmyzu 
a následné balíkování podobně. Kolegové ve Švýcarsku prokázali, že 40% 
sarančí zahubí samotná sekačka a dalších 40% je pak „sbalíkováno“. To 
je 80% likvidace jedné skupiny hmyzu během rutinní sklizně. Podobně 
na tom jsou i motýli, jejichž housenky přijdou okamžitě o živné rostliny 
a dospělci o nektar. Například osud žluťáska barvoměrného byl 
zpečetěn špatným nastavení Agro-environmetálním schématu dotací, 
prostě jsme si jej vysekali.

Existuje z toho cesta? Ano i ne. Globální pokles hmyzích populací 
zastavíme špatně, ale i na lokální úrovni se dá něco podniknout. 
Především lze diverzifikovat seč – sekat různě v různých termínech. 
Obce mohou ponechávat nesečené motýlí loučky (kosit třeba až 
v srpnu či září). Zemědělci mohou žádat SZIF o dotace na ponechání 
nesečených pásů v loukách. Mimochodem toto opatření je velmi 
efektivní. V loňském roce jsme se s kolegy z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy podíleli na studiu vlivu tohoto kompenzačního 
opatření. Byli jsme velmi pozitivně překvapeni jak ponechání travních 
pásů i v jednom jediném roce velmi efektivně pomohlo hmyzím 
společenstvům a to jak na úrovni celkové hmoty hmyzu přítomné na 
louce, tak i na úrovni druhového složení. Zdá se, že někdy rozhodují 

i maličkosti. Nekompletní kosení travních ploch sice může snížit výnosy, 
ale refugia pro hmyz a jiné živočichy umožní lepší fungování agro-
ekosystémů, což se může projevit i v menší nutnosti používat chemické 
ochranné přípravky nebo lepším přežívání opylovačů. Škůdce mohou 
kontrolovat predátoři a parazité přeživší v nekosených pásech.

Petr Šípek, entomolog
PřF UK Praha a obyvatel Myštic

O  č e š t i n ě

ž zs
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Vandalismus
Mohlo by se zdát, že vandalismus 

je problém posledních desetiletí, ale 
tak tomu není. Vandalové, příslušníci 
starogermánského kmene, přišli 
během stěhování národů odkudsi 

ze severu, usadili se v Polsku a potom 
v Podunají. V pátém století po Kristu se 

do čela kmene postavil král Geiserich (nebo 
taky Genserich), levoboček právě zesnulého krále Gundericha. V čele 
Vandalů stál půl století. 

Muž spíše malého vzrůstu, „těla nevzhledného, ale ducha 
vynikajícího“, který po pádu z koně celý život kulhal, se narodil někdy 
kolem roku 389 u jezera Balaton a brzy se ukázal jako schopný a silný 
panovník.  Pod jeho vedením si to Vandalové namířili přes Galii do 
Španělska. Tam založili mocnou říši – Andalusii. Původně to byla 
Vandaluzia.

Vandalismus
Svévolné a nesmyslné poškozování a ničení cizího majetku, které 

nepřináší žádné obohacení. Pachatel k němu zpravidla nemá jiný motiv 
než „užít si trochu toho adrenalinu“, „pobavit se“, „odreagovat se“.

Ale Evropa Vandalům nestačila. Přeplavili se přes Gibraltar a obsadili 
skoro celé jižní pobřeží Středozemního moře. Po vzoru Římanů si 
pořídili loďstvo a podnikali pirátské výpravy po okolí. Nakonec obsadili 
i Kartágo a ze severní Afriky se stala Vandalská říše, k níž patřily 
Baleárské ostrovy, Korsika, Sardinie a Sicílie. 

Jenže Vandalové prý nebyli žádní vandalové – tedy barbaři, kteří 
svévolně ničí kulturní a civilizační hodnoty. Oblékali se do hedvábí, 
bydleli v překrásných palácích, jedli vybrané lahůdky, denně se koupali, 
chodili do divadla a na koňské dostihy. V Africe stavěli křesťanské 
kostely, zlatníci vytvářeli nádherné šperky a napodobovali ušlechtilé 
antické mozaiky.

V roce 455 se Vandalové vylodili v Itálii a namířili si to na hlavní město. 
Před branami Říma je požádal papež Lev I., aby zbytečně neprolévali 
krev. Slíbili mu to. Vzápětí Řím vyplenili, pobili muže a znásilnili ženy, 
kradli a loupili a plenili a drancovali a odnesli, co mohli. Zmocnili se 
i židovského pokladu, který římské vojsko za císaře Tita zase pro změnu 
ukradlo v hlavním jeruzalémském chrámu.  

Proč vlastně Vandalové vyvrátili Řím? Prý za tím byla žena. 
Vandala Geisericha prý do Říma povolala Eudocie, vdova po císaři 
Valentinianovi. Senátor Petronius Maximus zabil mého muže, zmocnil 
se trůnu – a násilím i jí. Eudocie se mu chtěla pomstít a Geiserich jí 
vyhověl. Geiserich si v Římě nahamonil nejen poklady. Jako zajatce 
odvedl i stovky řemeslníků, kteří pak budovali v Kartágu jeho rezidenci 
po vzoru paláců římských císařů.   

Po kmeni Vandalů se nezachovalo zhola nic. Až na slovo 
vandalismus. O konec říše Vandalů se postaral byzantský generál 
Belisaris, který v září roku 533 dobyl Kartágo, na hlavu porazil 
vandalskou armádu a odtáhl do Konstantinopole s kupou zajatců 
a obrovskou kořistí. 

V srpnu 1794 si na vyrabování Říma vzpomněl biskup Henri Baptiste 
Grégoire z Blois. V pařížském Konventu označil počínání francouzských 
revolucionářů – jakobínů – za kulturní vandalismus. 

Hanlivé označení barbarských ničitelů bylo na světě a brzy se ujalo 
ve slovníku prakticky všech evropských národů.  

Příspěvek zazněl v pořadu
Českého rozhlasu „Slovo nad zlato“ 
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Filatelie (nejen) na Blat
en

s k
u 

Jan Evangelista 
Purkyně

byl český fyziolog, anatom, 
biolog, básník a filosof; otec malíře 
Karla Purkyně. Svým příspěvkem 

o živočišných tkáních složených z buněk 
s jádry se stal jedním ze spoluzakladatelů 

nauky o buňkách – cytologie 
Narodil se v Libochovicích v roce 1787 17. 

nebo 18. prosince. Purkyňovi bydleli v prostorách libochovického 
zámku, který spolu s okolním panstvím patřil knížeti Dietrichsteinovi. 
Otec Jana Evangelisty, Josef Purkyně, byl správcem tohoto panství. 

Když bylo malému Janovi šest let a jeho 
mladšímu bratru Josefovi dva roky, však 
zemřel a matka s oběma dětmi se musela 
přestěhovat a žít velice skromně. Chytrý 
a bystrý Jan se výborně učil (začal chodit do 
české libochovické školy), uměl dobře zpívat, 
hrát na housle, na pikolu, a kromě toho 
četl s velkým zájmem české knihy a noviny 
a u místního kaplana se začal učit latinsky 
a řecky. Tenkrát bylo v českých zemích 
běžné, že se nadané děti nemajetných rodičů 
vzdělávaly v klášterních školách. I malý 
Purkyně, když skončil libochovickou školu, 

byl poslán na piaristické gymnázium do Mikulova, který patřil tehdy 
knížecímu rodu Dietrichsteinů, u nichž Purkyňův otec sloužil. Byl přijat 
jako chrámový zpěvák do pěveckého sboru a přitom zde chodil do školy. 
Roku 1804 absolvoval piaristické gymnázium, poté seminář, a protože 
církevní piaristický řeholní řád byl v té době vyhlášený pedagogickým 
působením, Purkyně do něho vstoupil a chtěl být učitelem. Učitelskou 
dráhu zahájil v klášterní škole ve Strážnici, v místě, kam chodil do školy 
i „učitel národů“ Jan Amos Komenský, a poté učil ještě rok na normální 
škole v Litomyšli.

Jan Evangelista Purkyně v té době pilně studoval spisy, vychovatelské 
i filozofické spisy, v nichž se mimo jiné dočetl také o významu vědy 
a velkém poslání učenců. Zapůsobily na něj tak, že se rozhodl vystoupit 
z piaristického řádu, který příliš svazoval jeho svobodomyslné představy 
o vědecké práci, a odešel studovat na pražskou univerzitu. Začal na 
filozofické fakultě, která byla tehdy jakýmsi předstupněm před vlastní 
univerzitou. Bylo to pro něho krušné období, protože si musel na studia 
vydělávat doučováním dětí z bohatých rodin. V letech 1810 - 13 působil 
jako vychovatel syna barona Hildprandta na zámku v Blatné.

„Baron František, c. k. komoří, předal panství blatenské již r. 1827 
synu svému Ferdinandovi sv. pánu z Hildprandtů (nar. 19. Března 1797). 
Tehdy vychovatelem byl slovutný český učenec Jan Ev. Purkyně, jenž 
vyučoval mladého barona předmětům filosofickým s vyhlídkou, že 
později vydá se se svým elévem do horní akademie ve Šťavnici, ježto 
Purkyně se předešlá léta s velikou láskou přírodními vědami zabýval. 
Když po porážce Napoleonově v Rusku Rakousko k alianci s Pruskem 

a Ruskem přistoupilo a baron Ferdinand do vojenského tábora co člen 
gardy české povolán byl, vzdal se Purkyně svého postavení a podporován 
jsa od rodiny Hildprandtů, oddal se studiu medicíny. Měl v úmyslu 
cestovati do Švýcar k Pestalozzimu a Fellenbergrovi, chtěje se prakticky 
seznámit s jejich metodami vychovávacími a dle jejich vzorů pomocí 
barona Hildprandta založiti zvláštní ústav vychovávací pro přírodní vědy, 
z čehož však později sešlo.“ (J. P. Hille, Paměti města Blatné)

Hlubší biologické po-
znatky, o něž se stále 
více zajímal, získal na 
lékařské fakultě, kterou 
ukončil roku 1818. Po 
dráze praktického lékaře 
však netoužil, lákaly ho 
spíše teoretické problé-
my medicíny, a proto ně-
kolik let působil jako uni-
verzitní asistent. Když se 
mu konečně roku 1823 

naskytla možnost stát se univerzitním profesorem fyziologie ve Vrati-
slavi (dnešní polská Wroclaw), odešel z Prahy do Slezska, které tehdy 
patřilo Prusku, a žil zde sedmadvacet let.

Ve Vratislavi přijali Purkyně nevlídně a velmi dlouho mu dávali na-
jevo, že jeho jmenování profesorem namísto jejich kandidáta jim není 
vhod. Purkyně však svým chováním, pracovitostí, elánem a nápaditostí 
bral všem svým protivníkům vítr z plachet. Jeho přednášky se záhy staly 

nejzajímavějšími a nejnavštěvova-
nějšími univerzitními výklady, pro-
tože Purkyně je nečetl pouze z knih 
jako ostatní, ale výklad o různých 
jevech provázel současně pokusy. 
Experimentální činnost se snažil co 
nejvíce rozvíjet, neboť byl přesvěd-
čen, že univerzita nemá být pouze 
odbornou školou, ale také středis-
kem vědy, v němž si mají studenti 

osvojovat i základy a způsoby vědecké práce. Při uskutečňování těchto 
myšlenek byl Jan Evangelista Purkyně nesmírně houževnatý a obětavý. 
Protože jeho návrh na vybudování fyziologického ústavu vratislavská 
univerzita neustále odmítala, zřídil toto 
pracoviště nejprve ve svém bytě a nakonec 
založení ústavu prostřednictvím minister-
stva přece jen prosadil. Byl to první samo-
statný fyziologický ústav na světě, který se 
stal vzorem dalším podobným vědeckým 
zařízením i na jiných univerzitách.

Jan Evangelista Purkyně učinil tolik obje-
vů a zabýval se tolika vědeckými problémy, 
že je všechny nelze ani uvádět. Mnohé jsou 
spojeny přímo s jeho jménem, například 
Purkyňovy obrázky. Purkyně totiž doká-
zal, že čtyři obrazy, které vznikají v oku po 
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osvětlení, jsou důsledkem zakřivení čtyř 
lomných ploch v oku, a to přední a zadní 
plochy rohovky a přední a zadní stěny čoč-
ky, a že z jejich velikosti je možné usuzovat 
na stupeň zakřivení. Také Purkyňův jev se 
týkal objasňování činnosti oka a vidění. Je 
to zjištění, že s ubývajícím světlem neztrá-
cejí jednotlivé barvy viditelnost stejnoměr-
ně, neboť červená a žlutá barva se zdají 
například tmavší, kdežto modrá a zelená 
naopak světlejší. Také další objev přinesl 
zcela nové poznatky. Jsou to tzv. Purkyňo-
vy buňky v mozečku, což jsou velké, stro-
mečkovitě rozvětvené buňky, které mají 
význam při řízení pohybu savců. V srdeč-

ním svalu Purkyně popsal tzv. Purkyňova vlákna, která zprostředková-
vají srdeční rytmus. Když se zabýval studiem kůže, zjistil, že lidé mají na 
dlaních a bříšcích prstů kožní kresbu, která je u každého člověka odlišná. 
Tímto poznatkem vlastně položil základy, na kterých se později rozvinula 
daktyloskopie, která je dodnes běžně používanou metodou identifika-
ce osob. Ve výčtu výsledků jeho vědecké práce a objevů bychom mohli 
pokračovat dál. Například objevem útvaru, známého jako tzv. Purkyňův 
zárodečný měchýřek, což je vlastně jádro vaječné buňky. Dospěl k němu 
po třech měsících nepřetržitého studia vývoje a složení ptačího vejce 
před líhnutím, k němuž použil dvaadvacet slepic, které si sám kupoval. 
Do dějin přírodovědy se Jan Evangelista Purkyně zapsal také tím, že 19. 
září 1837 přednesl na sjezdu přírodovědců a lékařů v Praze zprávu, v níž 
podal první stručný nástin buněčné teorie.

V roce 1850 se Purkyně, tehdy již jako věhlasný, uznávaný vědec, 
vrátil na pražskou univerzitu. Již za rok zde založil fyziologický ústav (ve 
Spálené ulici), v němž postupně rozvinul fyziologická bádání. Zapojoval 
se též do společenské-
ho života a stál u zrodu 
řady vědeckých a vlas-
teneckých spolků (Spo-
lek českých lékařů, So-
kol, Hlahol, Umělecká 
beseda). Bez jeho účasti 
se neobešla žádná důle-
žitější kulturní událost, 
ani položení základního 
kamene Národního divadla v Praze 1868. Stýkal se s lékaři a se všemi 
předními postavami národního obrození. Josef Jungmann a Jan Svato-
pluk Presl, s nimiž se znal již z dřívější doby, sice už nežili, ale chodili 
ho navštěvovat další: básníci Hálek, Neruda, Čelakovský, spisovatelky 
Němcová a Světlá, malíři Čermák, bratři Mánesové a Maixnerové, dále 
Šafařík a jiní. I s nimi měl Purkyně o čem rozmlouvat, protože nebyl pou-
ze přírodovědcem, ale i básníkem a překladatelem. Ovládal totiž několik 
jazyků, běžně přednášel latinsky, německy a později i česky, uměl řecky, 
francouzsky, překládal z italštiny, z němčiny přeložil do češtiny některé 
Goethovy a Schillerovy básně a do polštiny přeložil básně Františka La-
dislava Čelakovského. Oba se znali již z vratislavské univerzity. Když Če-
lakovský brzy po návratu do Prahy zemřel, vzal si Purkyně k sobě jedno 
z jeho šesti dětí, syna Ladislava, který se později stal význačným českým 
botanikem. V Purkyňově domácnosti žil (kromě jeho dvou synů, Ema-
nuela, který se zabýval botanikou, a Karla, později význačného českého 
malíře) nějaký čas později slavný rostlinný fyziolog Julius Sachs. Byl sice 
Němec, česky neuměl, ale přesto publikoval v českém časopisu Živa. 
Jeho články překládal do češtiny i mladý Čelakovský.

Vynikající výsledky vědecké práce, nezměrné úsilí o rozvoj vědy 
i kulturního života, to vše vyneslo Purkyňovi nebývalou proslulost, 
vážnost a popularitu již za jeho života. Když 28. července 1869 zemřel 
a 31. července se konal jeho pohřeb, zúčastnily se ho tisíce lidí, včetně 
předních vědců a umělců tehdejší doby. Jeho mnohostranné zásluhy 
ocenila i novější doba. Například i tím, že jedna z našich univerzit, 
v Brně, byla v letech 1960 – 1990 nazvána jeho jménem. V současnosti, 
kdy slaví sté výročí založení, se jmenuje Masarykova.

Připravil Václav Špatný

Historické pohlednice obce 
Doubravice ze soukromé sbírky, 
zapůjčila paní JD, děkujeme.
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Zprávy z našich obcí

DRAHENICKÝ MÁLKOV

SKALIČANY

Tříkrálová sbírka 
na Blatensku

Tříkrálová sbírka je největší 
dobrovolnickou akcí v České republice. 

Na Blatensku se ze sbír-
ky již stává tradiční udá-

lost, která do ulic nebo vašich 
domácností přináší radost a úsměv. 

Letošní sbírka se konala od 1. – 14. 1. 2019.

Výsledky TKS 2019 Blatensko:

Obec: Počet kasiček Částka     v Kč

Sedlice 7 38 687

Sedlice - Laciná, Dvořetice 1 2 134

Sedlice - Holušice 1 2 355

Sedlice - Mužetice 1 2 815

Hajany 1 4 864

Škvořetice 2 7 435

Bělčice 4 9 046

Bělčice + kostel 1 5 187

Bezdědovice 2 6 944

Mačkov 1 1 491

Chlum u Blatné 1 4 077

Kocelovice 1 2 445

Kadov, Vrbno 1 5 899

LnářskýMálkov, Pole 1 5 549

Lnáře 3 9 778

Tchořovice 2 10 212

Lažánky 1 4 780

Buzice 1 3 690

Čečelovice 1 6 898

Hornosín 1 8 000

Předmíř, Řiště 1 6 289

Metly 1 3 460

Slivonice 1 2 453

Záboří 3 11 152

Uzenice 1 4 225

Uzeničky 1 4 473

Blatná – kostel 2 5 437

Blatná 13 43 042

Mečichov 3 5 694

Čekanice 1 3 372

Celkem 61 231 883

Všem dobrovolníkům, koledníkům, vedoucím skupinek a všem 
ostatním, kteří se do sbírky jakkoli zapojili, patří velké díky. Děkujeme 
všem dárcům, kteří koledníčky vlídně přijali a věnovali do zapečetěných 
kasiček finanční příspěvek.  

Marie Mašková
Oblastní charita Strakonice

Kom
unitní plánování sociálních

 s
lu

že
b

Svátek žen v Drahenickém Málkově
V sobotu 9. března se málkovské ženy sešly v místní hospodě při 

oslavě MDŽ. Z rukou předsedy 
osadního výboru Luboše Kyliána 
převzalo celkem 23 žen krásné 
primule. Předseda OV, Terezka 
Králová, Sára a Stáník Hořejších 
a Barborka Lukešová pod vedením 
paní učitelky Terezy Kyliánové 
zarecitovali přítomným ženám 
básně k jejich svátku. Pak už přišly 
na řadu chlebíčky, zákusky, káva 
nebo čaj a příjemné popovídaní.  
Hudební kulisu obstaral Václav 
Lapka a o perfektní obsluhu se 
postaral Vlasta Lukeš. 

16. března proběhl od 14 hodin 
dětský maškarní bál a od 20 hodin 
bál hasičský.

Lucie Kyliánová

Co se děje ve Skaličanech?
Skaličanští obyvatelé nelenili ani v zimních měsících. Prosincové 

zdobení vánočního stromu se odehrálo v příjemné atmosféře a nová 
světla a ozdoby, které zajistila Martina Ředinová, zářila dlouhý čas, 
dokonce ještě počátkem března tohoto roku. Ne, nezbláznili jsme se, 
to jen jeden z patriotů (Milan Počta) prohlásil, že „přece nebudeme 
likvidovat tak hezký stromek, takový jsme ještě neměli“. Běžně jej 
odstraňujeme ze skaličanského návrší na návsi na Tři krále, ale tentokrát 
jsme neřekli, který rok, takže se může stát, že až budete číst toto vydání 
SOBě, které vychází koncem března, bude na návsi ve Skaličanech ještě 
stát vánoční strom, pokud onen smrk do té doby neopadá. 

Poměrně rychlým tempem pokračují brigádnické činnosti na 
rekonstrukci obecního domu. Práce na konci loňského roku finišovaly 
mocným tempem a to tak, že jedna z místností, ona zasedací, mohla 
projít zatěžkávací zkouškou v podobě vánočního a také neplánovaného 
silvestrovského posezení. Se starým rokem se tak pár desítek obyvatel 
rozloučilo pospolitě a rok nový tradičně přivítali u stromku na návsi. 
Brigádnická činnost pokračovala i během ledna a února a během tříletých 
prací se brigádníci pomalu blíží pěti tisícovkám odpracovaných hodin. 
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Lyžařský výcvik
Opět se nám po roce přiblížil čas lyžařského 

kursu. V sobotu 16. února jsme se vydali do Železné 
Rudy, naším cílem byl šumavský hotel Belveder. 
Cesta k hotelu naštěstí nebyla příliš dramatická, 
neboť silnice byly tento víkend bez sněhu a ledu.

Po příjezdu do hotelu jsme se všichni ubytovali a následoval společný 
program ve společenské místnosti. Následující den jsme se přesunuli 
na svah, kde nás paní učitelky rozdělily do tří družstev podle našich 
lyžařských dovedností. Každé družstvo pak na svahu plnilo své úkoly, při 
nichž se jeho členové zdokonalovali v lyžování. Nesmíme opomenout 
ani krátkou běžeckou výpravu na Pancíř, jehož vrcholu ne všichni 
dosáhli. Nevadí, alespoň jsme se k němu přiblížili. Jedno odpoledne 
jsme navštívili obchody a cukrárnu v Železné Rudě, abychom si mohli 
doplnit beznadějně se tenčící zásoby dobrot.

Po večeřích jsme se scházeli v místní tělocvičně, kde jsme hráli různé 
hry, předváděli jsme pantomimu a skládali jsme báseň o lyžařském 
kurzu. A jelikož se jedna z básniček velmi podařila, rozhodli jsme se o ní 
s vámi podělit. Museli jsme použít tato slova: Martina, Jana, Dana, Peťa, 
Olča, lyže, týden, permanentka, Belveder.

Na Belvederu u vleku
potkáme Janču a Peťu v převleku.

Týden na Železné Rudě, 
bordel je v lyžárně všude.

Martina, to je lyžařka.
Danča zase běžkařka.

A Olča, to je machr,
ta jezdí jako Schumacher.

A všichni spolu jezdí dolů,
až se za nimi práší z dolů.

Horníci čumí jako fretky
a běží si koupit permanentky.

Jenže na lyže nemají prachy, 
tak si dělají do kalhot pořádný hrachy.

To jsou naše instruktorky z lyžáku,
máme je všechny na háku.

žáci 7. ročníku
účastníci LVVZ 2019

V obecním domě nás čeká ještě mnoho a mnoho práce, ale s elánem 
s jakým se místní nadšenci zapojují do prací, se nikdo nemusí obávat, že 
bychom tuto činnost nedotáhli do kýženého konce. Nosit klobouk, tak 
před Vámi všemi, kteří odvádíte spoustu dobré práce pro obecné blaho 
na úkor svého volného času a na úkor svých rodin, smekám! 

V zasedací místnosti obecního domu se počátkem roku také odehrála 
výroční valná hromada místního hasičského sboru, která bilancovala 
uplynulé období a plánovala co dál. Hlavním bodem programu byla 
organizace výročí 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů 
Skaličany. Oslavy s výročím spojené proběhnou o skaličanské pouti, 
zejména v sobotu 18. 5. 2019. Součástí oslav bude i hasičská soutěž 
a zejména pak ocenění starších členů našeho sboru, kterým jsme vděčni 
za jejich, v mnohých případech ještě dnes aktivní a příkladnou činnost. 

V době uzávěrky tohoto vydání SOBě již bylo domluveno i pokračování 
sportovních klání se sousedy z Buzic, které mělo pokračovat 
autobusovým zájezdem na sušický zimní stadion. O výsledcích těchto 
soubojů budou média bezpochyby informovat. Kompletní souboj 
v různých sportovních disciplínách bude pokračovat po celý letošní rok 
a měl by utužovat přátelskou atmosféru a nabídnout možnost vyžití 
a aktivního odpočinku od shonu všedních dnů našich životů.

Václav Cheníček

120 

                                                                                 
  11:00 hod. pouťová mše svatá v kapličce, položení věnce k pomníku padlých 

  14:00 hod. zahájení oslavy, projev zástupců obce, SDH a OSH  

      ocenění členů SDH Skaličany, křest almanachu, dekorování sborů   

  15:00 hod. ukázky historické hasičské techniky 

  15:30 hod. soutěž v požárním útoku (muži, ženy, veteráni) 

  17:30 hod. vyhlášení výsledků, předání cen 

  18:00 hod. taneční zábava - K-BAND  
    

Po celý den zajištěno občerstvení a skákací hrad pro dě od společnos E.ON 

Sbor dobrovolných hasičů Skaličany 
 

 

Ni ku zisku, ni ku slávě, bližnímu ku pomoci! 

 1899 - 2019  let  

  

Pozvánka k oslavám 
výročí založení sboru 

 

Zveme širokou veřejnost a spolky českého hasičstva ku konání slavnosti založení sboru našeho!  
O Vaši spokojenost starati se budou členové a příznivci hasičského sboru Skaličany. Sobota 18. května 2019 

 

Město 

Blatná 

Hospoda   
U Čiláka  
Buzice Ing. Petr Bednář 

ZOD 
Škvořetice 

P R O G R A M  

Skaličany - úterý 30. 4. 2019 

 od 16:30 hodin na tradičním místě 
 

 

 

Před setměním lampiónový průvod dětí  
i dospělých od májky k čarodějnicím 

 

Občers tvení  v  běžném rozsahu zaj i š těno!  
Dobrou náladu, něco na opečení a lampióny si vezměte s sebou! 

 
 

Dět i  obdrž í  buř t íky  zdarma 
 

Podmínkou účasti je úsměv na tváři, dobrá nálada  
 a absence hněvu a naštvanosti! 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ A OSADNÍ VÝBOR SKALIČANY 
POŘÁDAJÍ A SRDEČNĚ ZVOU NA 
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Školní ples
V pátek 1. února proběhl již osmý ročník oblíbeného Školního 

plesu. Děkuji všem mladistvým, že neseděli doma a plně zaplnili sál 
Komunitního centra. Nejen zaplnili, ale hlavně svojí dobrou náladou 
a chutí k tanci přispěli ke zdárnému průběhu plesu. 

O báječnou atmosféru se postarala vynikající skupina Harryho led-
vina z místní základní umělecké školy. Pod vedením Jiřího Výborného 
natrénovali žáci ZUŠ spoustu nových skladeb, které přitáhly všechny na 
parket. V úvodu plesu a o dalších přestávkách bylo možné zhlédnout ta-

neční představení dětí 
z taneční školy. Jejich 
vedoucí, paní Dana 
Strnadová, všem krás-
ně předvedla kroky 
tanců tcha-tcha, jive 
i moderní matyldy. 
Při poslední přestávce 
si mohli žáci zatančit 
s balónky a pomeran-
či a vyhrát tak sladké 
ceny. 

JAK jsme zruční 
– poznáme s MERKURem

Muzeum Blatná uspořádalo výstavu stavebnice MERKUR. Z naší školy 
ji postupně navštívilo několik tříd. 
Naše třída VIII. A ji navštívila v lednu. 

Nejprve trochu o vlastní kovové 
stavebnici MERKUR, která se spo-
juje šroubky a matičkami. Můžeme 
stavět podle přiložených plánků 
(např. letadlo, jeřáb, lokomotivu aj.) 
nebo dle vlastní fantazie. Jednotlivé 
díly jsou od sebe barevně odlišené 
a také různě dlouhé. Stala se staveb-

Maškary, kam se podíváš
Celý únor jsme se ve školní družině věnovali přípravě na masopustní 

veselí. Spojení tradice a dětské kreativity je vždy pěkné zpestření 
programu ve školní družině. Děti si tvořily bláznivé klobouky, zvířecí 
masky i barevné kravaty. Někteří odvážlivci se pustili i do celých kostýmů. 

Pátky jsme pak věnovali radovánkám a soutěžím. Masky se vzájemně 
představily, zatančily si tanečky s balonky, složily puzzle, zahrály rošádu. 
Žádná maska neodešla bez odměny a úsměvu na tváři.

vychovatelky ŠD

nicí pro všechny generace. Vytvořil ji už v roce 1925 pan Jaroslav Vancl. 
Viděli jsme na výstavě několik smontovaných modelů, např. 

Petřínskou rozhlednu, uhelnou těžební věž, vlaky nebo malý kolotoč. 
Nakonec jsme si také mohli vyzkoušet zručnost svých prstíků a něco 
z této stavebnice vytvořit. 

Všichni si tuto výstavu užili a na malou chvíli jsme se vrátili do dob 
našich rodičů a prarodičů!

Šimon Chalupecký, žák VIII. A

JAK být zdravý?
Ke zdravému životnímu stylu jsou žáci vedeni nejen během běžné 

výuky předmětů, do kterých je toto téma zařazeno. Naše škola je 
zapojena do několika programů, které nám pomáhají jejich povědomí 
o přístupu k vlastnímu zdraví více rozšiřovat.

Jsme zapojeni do programu OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL, v rámci 
kterého všechny děti dostávají jedenkrát týdně obě položky - mléko 
(mléčný výrobek) i ovoce (ovocnou šťávu, zeleninu). Ne všechny druhy 
ovoce či zeleniny ale dobře známe. Proto organizátor projektu pravidelně 
zasílá ochutnávku netradičního ovoce a zeleniny i s informačními 
kartami. Někteří učitelé 1. stupně tuto službu využili pro projektovou 
výuku a rozdělováním ovoce s poučením z kartiček zpestřili klasickou 
výuku předmětů prvouka nebo přírodověda.

Neseznamujeme žáky jen se správným stravováním. Správné péči 
o chrup jsou děti vedeny od malička svými rodiči. Společnost dm drogerie 
markt s.r.o. pravidelně nabízí projekt ZDRAVÉ ZOUBKY, který zábavnou 
formou seznamuje prvňáčky se správnou technikou péče o dětský chrup. 
Děti si odnesou i dárek v podobě malých vzorků a drobným přesýpacích 
hodin pro měření doporučené doby čištění zoubků.
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Budoucí prvňáčci
S blížícím se termínem zápisu naši školu navštěvují předškolní třídy 

z obou blatenských mateřských škol. Akcí „Prvňáčkem na zkoušku“ se 
snažíme budoucím školákům ukázat život malého prvňáčka v praxi. 
Letos k nám zavítali předškoláčci 5. února (MŠ Šilhova) a 8. února (MŠ 
Vrchlického a Husovy sady).

Na tento den se moc 
těšili i současní žáci 1. tříd, 
kteří své mladší kamarády, 
mnohdy své bývalé spolužáky 
z MŠ, přivítali ve svých 
třídách, pustili je na svá místa 
a ukázali jim, jak jsou šikovní 
a malý zlomek toho, co se 
již naučili a na jejich malé 
kamarády teprve čeká. Další 
překvapení na předškolní 
děti čekala v tělocvičně. 
Nejprve si děti užily pohádku 

„O dvanácti měsíčkách“ v podání dramatického kroužku pod vedením 
paní vychovatelky Marie Kulhové, potom si je převzali naši osmáci 
a sportovní soutěže mohly začít. Za své výkony si děti odnesly malé 
medaile a velký kornout se sladkými lízátky.

Rodiče i děti dostaly pozvánku na prezenční akci „Půjdem spolu 
do pohádky“, která seznámí rodiče s běžným provozem naší školy, 
získají informace od učitelek budoucích prvních tříd a budou si mocí 
prohlédnout budovy školy. Po celou dobu je připraven program pro 
jejich děti – předškoláčky, který si symbolicky vzali pod patronát naši 
páťáci a deváťáci.

Ráda bych tímto velmi poděkovala všem sponzorům, kteří umožnili 
prožít náctiletým krásný večer plný tance a dobré nálady. Velmi děkuji 
zaměstnancům KCAŽ za vstřícnost a pomoc při organizaci a přípravě 
plesu.

Doufám, že už se všichni těší na další ples v roce 2020.
Jana Španihelová

předsedkyně SRPŠ

JAK jsme úspěšní?
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a soutěžní klání na okresní 

i vyšší úrovni jsou v plném běhu. Žáci e svými pedagogy postupně 
vyrážejí měřit své síly ve vědomostních, uměleckých i sportovních 
kláních. Na všechny, kteří se zúčastní soutěží a reprezentují své nadání 
a naši školu, jsme vždy velmi pyšní. A máme opravdu být na koho hrdí, 
jen posuďte sami.

Matematická olympiáda
kategorie Z5
11.-12. místo Hromada Michal (V. A)
13.-14. místo Čanda Tomáš (IV. B) 
15.-17. místo Kratochvílová Adéla (V. A) 
18.-25. místo Fejtl Matěj (V. B); Tůma Tadeáš (V. B); Vilítová   
  Markéta (V. B)

Dějepisná olympiáda
3. místo  Chalupecký Šimon (VIII. A) – postup do krajského  
  kola
10. místo Flandera Štěpán (VIII. A)
28. místo Zemanová Martina (VIII. A);

Chemická olympiáda
kategorie D (8. a 9. ročník)
4. místo  Kolár Jan (IX. A)
12. místo Šafaříková Tereza (IX. B)
15. místo Bejčková Adéla (IX. B)

Olympiáda v ruském jazyce
kategorie ZŠ 8. - 9. ročník
5. - 6. místo Fiřt David (VIII. B)
7. - 8. místo Vaňáčová Lucie (VIII. B); Kratochvílová Iva (VIII. A)

Olympiáda v německém jazyce
kategorie ZŠ
4. místo  Vondrová Sandra (IX. A)
5. místo  Bejčková Adéla (IX. B)

Olympiáda v anglickém jazyce
kategorie I. A
9. místo  Panfil Doina (VII. B) 
kategorie II. A
3. místo  Antoš Jan (VIII. B)

Zeměpisná olympiáda
kategorie A
7. místo  Hanousek David (VI. A)
kategorie C
5. místo  Kolár Jan (IX. A)

Olympiáda v českém jazyce
kategorie I.
10.-13. místo Bejčková Adéla (IX. B) 
18.-21. místo Kolár Jan (IX. A)

Hledáme mladého chemika
2. testovací kolo
21. místo Šafaříková Tereza (IX. B) - postup do 3. praktického kola
120. místo Šorna Robert (IX. B)
192. místo Šejvar Adam (IX. B)
3. praktické kolo
11. místo Šafaříková Tereza (IX. B)

Florbal
Kategorie III. - hoši
OKRESNÍ KOLO 3. místo 
Kategorie IV. - hoši
OKRESNÍ KOLO 9. místo 
Náboj JUNIOR (matematicko-fyzikální soutěž)
4. místo Bejčková Adéla (IX. B), Šejvar Adam (IX. B), Synek Antonín 
(IX. B), Flandera Štěpán (VIII. A)
5. místo Rod Filip (IX. A), Vlach Dalibor (IX. A), Kolár Jan (IX. A), 
Houdek Svatopluk (IX. A)
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Biatlon
Na začátku února jsme využili přívaly sněhu a zorganizovali závody 

v biatlonu pro žáky 7. – 9. tříd. Pro závody jsme využili školní dvůr 
a zasněžený pozemek. Děti musely proběhnout určitý úsek, nasadit 
si běžky(zapůjčené ze „školní lyžárny“, jejíž vybavení je financováno 

SRPŠ), trefit co nejvíce plechovek s pomocí praku a nakonec odklikovat 
či oběhnout trestná kola. Závod se uskutečnil formou štafety a všichni 
si celou akci moc užili. Pro velký úspěch plánujeme v létě biatlon se 
střelbou ze vzduchovek. Za pomoc při organizaci děkuji Ing. Martině 
Michalové, Mgr. Tereze Kuparové a Bc. Jaroslavě Rybové. 

Miroslav Šafr, učitel TV

Lyžařský výcvikový kurz 
ZŠ TGM Blatná

LVK se uskutečnil ve dnech 6. -12. 1. 2019 na 
šumavském Zadově na chatě Cihelny. Celkový 
počet žáků 7. A a 7.B byl 40. Děti byly tentokrát 
rozděleny do tří výkonnostních skupin, nacvičovaly za ideálních 
sněhových podmínek základní lyžařské dovednosti. Kromě praktických 
činností na svahu se na večerních přednáškách seznámily s historií 

lyžování, výzbrojí a výstrojí, bezpečnostními předpisy na svahu 
a krásami lyžařského sportu. Součástí kurzu byla návštěva horské služby 
na Zadově a přednáška o práci HS. Vyvrcholením LVK byly závody ve 
slalomu a večerní karneval s diskotékou. Kromě drobných zdravotních 
problémů nedošlo k žádnému vážnému zranění. Žáci si výcvik velmi užili 
a byli spokojeni.

Jaroslav Voříšek, vedoucí lyžařského výcviku

Netradiční předávání vysvědčení 
v prvních třídách

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 dostali prvňáčci na naší škole své první 
vysvědčení. V tento slavnostní okamžik k nim zavítali jejich patroni 
z devátých tříd, aby jim vysvědčení předali. Toto vysvědčení bylo trochu 
netradiční, neboť chlapci dostali modré a děvčata růžové. Kromě 
vysvědčení si prvňáčci odnesli i osvědčení o práci v zájmovém kroužku, 
který v naší škole navštěvují. Na závěr se prvňáčci se svými patrony 
vyfotografovali, aby měli na tento slavnostní den pěknou památku.

Dominika Zelenková, třídní učitelka 1. B

Úspěchy v soutěžích v 1. pololetí
Matematická olympiáda: 4. místo Jan Lepič 9. B, 
9. místo Lucie Vokurková 9. A. Oba žáci postoupili do krajského kola, 
které proběhne v průběhu března. 
Chemická olympiáda: 9. místo Jan Lepič 9. B
Konverzační soutěž v anglickém jazyce: 6. místo Pavel Říha 9. A
Zeměpisná olympiáda: 1. místo Václav Karlík 6. B 
– postoupil do krajského kola, které se koná v březnu.
Soutěž veverky Rezky: 1. místo Adéla Zitková 4. B, 
2. místo: Štěpán Král 4. A
Kdo umí, umí: 2. místo: Matěj Kupar 6. A, 
3. místo Veronika Koubková 5. A

Výsledky za 1. pololetí
S vyznamenáním prospělo 262 žáků. 55 žáků získalo za 1. pololetí 
pochvalu třídního učitele, 2 žáci obdrželi na vysvědčení pochvalu 
ředitelky školy. 

Dana Houzarová, zástupkyně ředitelky školy

Exkurze 8. ročníku zaměřené 
na výběr povolání
Moira a Otavan, Strakonice

Pozornost týkající se volby povolání je věnována na naší škole již 
žákům osmého ročníku. Ve čtvrtek 14. 2. 2019 byla 8. A rozdělená do 
dvou skupin, aby navštívila dvě textilní strakonické firmy. Modrá skupina 
s výchovnou poradkyní Mgr. Blankou Posavádovou navštívila Otavan 
Třeboň. Zelená skupina s třídní učitelkou Ing. Mgr. Ivanou Matějovicovou 
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vedli, přijeli přímo za námi do školy. Součástí kurzu bylo i přespání ve 
škole, které si parlamenťáci moc užili. 

V rámci kurzu trénovali rozvíjení komunikačních dovedností, ale také 
nácvik řešení konfliktních situací nebo rozhovorů s autoritami. Všichni se 
v průběhu kurzu dostali do situace, kdy museli překonat sami sebe např. 
vystoupit před skupinou s vlastním životopisem. Vyzkoušeli si také různé 
role. Ve skupinových aktivitách nacvičovali soudržnost a schopnost řešit 
problémové úkoly. V průběhu kurzu jsme se dostali i na otázky týkající se 
naší školy, děti se naučily základy mapování školy, které příští školní rok 
představí svým spolužákům při společném projektu. 

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Regionální konference 
„ŽP jako součást obce“ 

V pátek 1. března 
proběhla v Komunit-
ním centru aktivního 
života v Blatné Re-
gionální konference 
žákovských parlamen-
tů, kterou pořádal 
žákovský parlament 
ZŠ TGM Blatná. Naše 
pozvání přijali parla-
menťáci ze ZŠ Březni-
ce, ZŠ Hvožďany, ZŠ E. 
Beneše Písek a ZŠ JAK 
Blatná. První účastní-
ci konference dorazili 
na místo už krátce po 
osmé hodině. Celé do-
poledne probíhalo v přátelské atmosféře, jednotlivé týmy se představily 
a v krátké prezentaci ukázaly také nejzajímavější projekty svého žákov-
ského parlamentu. Pak jsme na místě přivítali starostku a místostaros-
tu Města Blatná p. Kateřinu Malečkovou a p. Pavla Ounického, kteří 

zhlédla provoz a výrobu 
ve firmě Moira. 

Pan průvodce nás pro-
vedl celou výrobou od 
první navlečené nitě až 
po finální výrobek, který 
opouští tuto výrobu. Do-
zvěděli jsme se mnoho 
zajímavostí, viděli jsme 
práci strojů ve zpomale-
né rychlosti, zažili jsme  
i podmínky práce. Žáci 
zjistili, že to není snadná 
práce. Přestože současná 
výroba je již plně auto-
matizovaná, zaměstnanci pracují ve velmi hlučném prostředí, mnohdy 
i v místech, kde je silný zápach a vysoká vzdušná teplota i vlhkost. Pří-
nosem pro žáky bylo poznání textilní výroby. V případě možnosti by rádi 
znovu navštívili jiný výrobní závod.

Ivana Matějovicová, třídní učitelka 8. ročníku
Druhá skupina z 8. třídy s výchovnou poradkyní a v doprovodu 

vedoucí strakonické pobočky Jihočeské hospodářské komory paní Blanky 
Ratajové navštívila oděvní firmu Otavan Třeboň, závod Strakonice. 
V úvodní části nás pracovnice podniku p. Kasalová seznámila s výrobním 
programem firmy. Otavan šije pracovní oděvy pro různá povolání. 
Obléká policisty, hasiče, záchranáře, truhláře, šije rondony pro kuchaře, 
zástěrky pro servírky, speciální kalhoty pro dřevorubce, moskytiéry pro 
vojáky, pláště pro studenty VŠCHT Praha (navrhl oděvní návrhář Česlav 
Jaroš). Šijí zde různé další pracovní oděvy dle objednávek klientů. Žáci 
si mohli některé oděvy i obléci. Paní Kasalová nám popsala jednotlivé 
kroky výroby od konstrukce střihu v počítačovém programu a za pomoci 
speciálních strojů přes počítačový projekt rozložení jednotlivých dílů, 
dále stříhání, šití až po dokončovací práce (začištění, žehlení, skládání). 
Prošli jsme celý provoz, kde pracuje kolem 20 lidí. V praktické části 
workshopu si žáci mohli vyzkoušet pod dohledem střihačky stříhání 
jednotlivých dílů a šití. Každý si vyrobil z připraveného materiálu nákrčník 
z funkční textilie a podložku pod hrnec. Na závěr proběhlo zhodnocení. 
Dětem se nejvíce líbily praktické činnosti, zaujaly je obleky (záchranáři, 
policisté, moskytiéra, dřevorubecké kalhoty).

Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

Maškarní karneval v MŠ Vrchlického
V pátek 22. února jsme se třídou navštívili Mateřskou školu 

Vrchlického. Děti měly v tento den maškarní karneval a my jsme si pro 
ně připravili různé hry a soutěže. S dětmi byla zábava a atmosféra byla 
přátelská. Poté, co si děti zasoutěžily, šli jsme společně tancovat. Paní 
učitelky byly nadšené, a když jsme odcházeli, tak nám moc děkovaly. 
Byla to příjemná akce a všichni si ji užili.

Barbora Kodýdková, žákyně 9. A

Dokážeme víc, než si myslíme
Členové žákovského parlamentu z 1. stupně měli možnost se ve 

dnech 21. a 22. února zúčastnit prožitkového kurzu organizace CEDU 
(Centrum pro demokratické učení). Zkušení lektoři, kteří dvoudenní kurz 
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Základní umělecká škola Blatná 
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná 
tel.: 383 422 536 –e-mail: zus@blatna.net 
 
vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 
 

ZÁPIS ŽÁKŮ 
 

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

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

 
Zápis se koná v květnu v týdnu od 27. – 31. května 2019 

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

(rodiče se dostaví s dětmi) 
 
Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni: 
 

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmický motiv 
Výtvarný obor: dokázat rozlišovat barvy, prokázat představivost a schopnost využití daného 
prostoru (výkres), přinést vlastní práci libovolného výtvarného stylu 
Taneční obor:žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu 
__________________________________________________________________________ 
 

Ve čtvrtek 13. června 2019 Vás srdečně zveme na koncert nejmladších žáků, 
který se koná v sále ZUŠ od 17:00 hodin 

 
 
 

Nová možnost studia 
na SOU v Blatné

Střední odborné učiliště Blatná od 
září 2019 nově otevírá obor 26-51-
H/01 ELEKTRIKÁŘ v dálkové formě 
vzdělávání. Studium je určeno pro zájemce, kteří již získali střední 
vzdělání v jakémkoliv jiném oboru, jež mohou doložit výučním listem či 
maturitním vysvědčením.

Výuka odborných předmětů bude probíhat 1x týdně (odpoledne od 
14 do 20 hodin) po dobu 2 let. Celkový rozsah výuky je stanoven na 200 až 
220 hodin ročně. Mírně větší časová dotace bude věnována odbornému 

    P O Z V Á N K A 
N A 

V E L I K O N O Č N Í 
                 V Ý S T A V U 
                   SRPŠ při ZŠ TGM Blatná 
                        Vás srdečně zve na prodejní výstavu 
                   prací žáků naší školy, která se uskuteční 
 

     ve středu 3. 4. 2019                                              
od 9,00 hodin do 16,00 hodin 

    ve čtvrtek 4. 4. 2019                                             
od 9,00 hodin do 13,00 hodin 

 
     
 

Výstava bude zahájena 3. 4. 2019 v 9,00 hod. 
   vystoupením dětí z II. A, a dětí z kytarového kroužku. 

 
        
 

          TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.  
 

společně s vedením školy p. Zdenkou Voříškovou a Danou Houzarovou 
a koordinátorkou ŽP Ludmilou Růžičkovou představili projekt Maratón 
pro Město Blatná aneb Maratón dobrých skutků. Členové žákovského 
parlamentu ZŠ TGM měli možnost přiblížit jednotlivé oblasti, o které se 
ve městě staráme a na které dohlížíme. Závěr konference byl v režii a ru-
kou našich bývalých parlamenťáků, kteří si udělali čas a zhostili se role 
lektorů. Provedli děti programem zaměřeným na posilování kolektivu 
a trénink předávání informací. Jsme moc rádi, že naše pozvání přijala 
i Jihočeská televize, která z celého dopoledne a z našeho Maratónu pro 
Město Blatná pořídila krátkou reportáž, kterou můžete najít v archivu 
Jihočeské televize nebo na www školy. 

Děkujeme všem školám, které přijaly naše pozvání a dorazily na 
konferenci žákovských parlamentů. Naše škola je Konzultačním centrem 
pro žákovské parlamenty a naší náplní je šířit principy demokratického 
učení mezi další školy. Vzájemným potkáváním a předáváním si 
zkušeností se nám to, jak doufáme, daří. 

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

výcviku na dílně a menší část budou tvořit konzultace v učebně s podílem 
samostudia. Cílem je připravit studenty na závěrečné zkoušky totožné 
jako mají absolventi denního studia. Po úspěšném absolvování obdrží 
absolventi výuční list v oboru a osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 
5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vzdělání v oboru Elektrikář dosud poskytovalo učiliště pouze v denní 
formě vzdělání pro žáky vycházející ze základních škol. Počty absolventů 
zdaleka nepostačují potřebám praxe. Ze strany zaměstnavatelů je po 
odbornících s tímto vzděláním enormní poptávka. Přitom se potřeba 
kvalifikovaných elektrikářů do budoucna bude dále zvyšovat, zejména 
s nastupujícím rozvojem elektromobilů. Při opravách těchto vozidel 
budou muset mít mechanici i elektrotechnické vzdělání, protože budou 
pracovat na elektrických zařízeních s nebezpečným napětím.

Z tohoto důvodu požádala škola o možnost poskytovat obor 
i v dálkové formě. Žádost byla podpořena Krajským úřadem v Českých 
Budějovicích a schválena Ministerstvem školství. 

Nabídka je určena dospělým zájemcům, pro které není reálné 
absolvovat denní studium. Zejména pro ně nabízí škola možnost doplnit 
si vzdělání v elektrotechnice dálkovou formou. Bližší informace ke studiu 
najdete na ww.soublatna.cz
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První dítě roku 2019
Prvního ledna 2019 jsme v televizi 

zaznamenali zprávu, že se v písecké 
nemocnici minutu po půlnoci narodilo první 
miminko roku – chlapeček Tomášek, váha 
3,7 kg, zdravý, mající se čile k světu. O to 
větší radost jsme měli, když jsme zjistili, že 
se jedná o nového občánka našeho města 
– synka Hanky Konopíkové z Bělčic. Domluvili jsme si schůzku, koupili 
dárek pro miminko, kytičku pro maminku a 5. února jsme se vydali na 

návštěvu. Srdečně nás přivítala novopečená 
babička, tety a maminka malého Tomáška, 
po chvíli přišel i dědeček. Při posezení 
a milém popovídání čas rychle ubíhal. Malý 
Tomášek byl opravdu celou dobu moc hodný 
a spokojený. Nastal čas se rozloučit. Popřáli 
jsme mamince a Tomáškovi hodně zdraví, 
štěstí, pohody a hodně krásných, společně 
strávených chvil. Na závěr pan starosta vyfotil 
Tomáška s dárkem.

Hana Bobková, matrikářka
Pavel Vejšický, starosta

Bělčice

70 LET OD ZALOŽENÍ ZUŠ BLATNÁ 
 

Základní umělecká škola Blatná 
Vás srdečně zve 

 
dne 31. května 2019 

na koncert k příležitosti  
 

ZUŠ Open 2019 
a 

70. výročí od založení školy. 
 

Dále bude probíhat Den otevřených 
dveří od 9:00 do 19:00 hodin. 

Otevřena 3. etapa 
stálé expozice
Městského muzea 
Blatná
od 28. 3. 2019
www.ckvb.cz 

Hana Storchová – grafika 
do 5. 5. 
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Národní přírodní památka 
Kocelovické pastviny 
do 31.5. 
Galerie v Íčku

Jihočeské klavírní kurzy 2019
29. 6. - 12. 7.
33. ročník jihočeských klavírních kurzů 
Přihláška a více informací na webu CKVB

Jarní Bělčicko
Jaro je opět tady, alespoň to 

kalendářní, a příroda se probouzí. Asi 
pro mnohé nejkrásnější období celého 
roku se blíží. Po zimě jistě období 
příjemné. Sluneční paprsky dopadají 

na vychladlou zem, která se probouzí, 
a v ní začínají pučet rostliny. Kdo nestihl 

uklidit zahradu, je nejvyšší čas tak učinit. Zima 
nám dopřála docela dost sněhové nadílky, takže 

je půda prosáklá vodou. Kéž by jarní a letní měsíce nebyly suché jako 
v loňském roce a vláha byla po celý rok. Ale na to jsme samozřejmě příliš 
maličcí, abychom to dokázali ovlivnit. Každopádně jsme na pučící zeleň 
připraveni a stroje jsou po zimní údržbě nachystané na další rok jejího 
kosení a úklidu.

Každou zimu se snažíme vykonat stavební úpravy na radnici, která si 
to jistě zaslouží. Letos jsme se pustili do kanceláře starosty. Rozebrala se 
dřevěná podlaha, která byla ve velmi špatném stavu. Po uložení železných 
traverz jsme namontovali podlahu novou a současně došlo i na instalaci 
nových elektrických rozvodů. V této chvíli je již dílo dokonáno a nutno 
dodat, že je příjemné chodit po podlaze, která se nehoupe. Příští zimu 
se budeme muset pustit do podlah vedlejších kanceláří, neboť jsou ve 
stejně špatném stavu, jako byla ta v kanceláři starosty. 

Teď bych rád podal pár informací ohledně rekonstrukce Újezdeké 
ulice. Mnoho z vás se mě ptá, jak to bude vše probíhat. Odpovídám 
stále stejně. Je zpracována zadávací dokumentace a výzva do 
výběrového řízení. Poté, co bude vše schváleno radou Jihočeského kraje 
(mělo proběhnout 14. 3. 2019), bude výzva zveřejněna. Následovat 
bude výběr nevýhodnější nabídky zhotovitele stavby. Hned, jak bude 
zhotovitel vybrán a dojde k podpisu smlouvy o dílo, budu apelovat 
na zorganizování mýtinku, kde by nám zástupce zhotovitele, případně 
i zástupce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje sdělil, co bude 
následovat včetně časového harmonogramu prací a jednotlivých etap 
stavby. Je třeba se určitě připravit na omezený provoz vozidel a spoustu 
individuálních řešení. Dali jsme se do boje, musíme bojovat. Bude 
to náročné, ale věřím, že výsledek bude stát za to. Takže konkrétní 
informace zatím nemohu poskytnout. Mohu jen slíbit, že se budeme 
snažit vyjít vstříc každému, pokud to bude jen trochu možné.

V letošním roce budou Velikonoce trochu později, než je běžné, ale 
přesto jsou již za dveřmi. Tento bezpochyby nejvýznamnější křesťanský 
svátek je spojen se spoustou lidových tradic. Ti, kteří se křesťany 
necítí, mohou brát Velikonoce jako vítání jara. Užijme si proto všichni 
Velikonoce co nejpříjemněji a samozřejmě v duchu lidových tradic jej 
oslavme.

Pavel Vejšický, starosta
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Místní lidová knihovna Bělčice
Místní lidová knihovna Bělčice nabízí v tomto roce k vypůjčení 

11.933 knih. Knihovní fond se neustále obměňuje a přibývají nové 
a nové knihy. V loňském roce to bylo 345 kusů. Knihovnu v minulém 
roce navštívilo 2.724 osob a uspořádalo se 29 kulturních a vzdělávacích 
akcí pro veřejnost.

Je možné si také zapůjčit časopisy objednané i darované: Květy, 
Téma, Rybářství, Zahrádkář, Receptář, Sluníčko, Dráček. 

Novou službou od března je donáška knih až domů. Týká se to 
především nemocných a nemohoucích čtenářů z Bělčic, a to vždy po 
domluvě. Další novou službou jsou hudební gratulace pro místní občany 
k životnímu jubileu na Českém rozhlasu České Budějovice – písničky na 
přání.
Každé pondělí – Káva, kafe, kafíčko – od 9:00 hodin se bude v knihovně 
podávat káva. Přijďte si do knihovny odpočinout od každodenních 
starostí, samoty, povinností a můžete zde strávit celý den a povídat se 
sousedy.
Každou středu – od 15:00 – 16:30 hodin - Kdo si hraje, nezlobí. Ať jsme 
malí, nebo velcí, hry nám vždycky úsměv vrací. Jsi doma sám? Přijď do 
knihovny, kde si spolu s kamarády můžete zahrát: Prší, Dostihy a sázky, 
Lodě, Lego….

Březen – měsíc čtenářů, knihy
Pojďme společně vymyslet logo MLK Bělčice. Mohlo by se používat 

na čtenářské průkazky, webové stránky knihovny, informační letáky 
a články do časopisu SOB.

Návrhy obrázku s logem knihovny prosím noste do knihovny a poté 
bude čtenáři vybrán ten nejhezčí, který bude odměněn. Již nezobrazujte 
sovu, brýle, knihu, pero, neboť jsou použity v jiných knihovnách.
Zveme od dubna na pravidelné pondělky a středy na akce:
	Tvořivá velikonoční dílna dne 3. 4. 2019 od 14:00 hodin na 

bělčické radnici v zasedací místnosti - výroba velikonoční dekorace 
z přírodních materiálů.

	Tradiční pálení čarodějnic na Višňovce 30. 4. 2019.
Připravujeme:
•	 Zájezd na divadelní představení do příbramského divadla v květnu 

2019.
•	 Karetní turnaj – Prší.
•	 2. 6. od 14:30 h. – Den dětí na fotbalovém hřišti – hry, soutěže, 

diskotéka
•	 8. 6. od 6:00 hodin – Rybářské závody na rybníku Polívka – pro 

rodiče s dětmi - 
•	 29. 6. 2019 – Tradiční bělčická pouť
•	 27. 7. 2019 – divadelní zájezd do otáčivého hlediště Týn nad 

Vltavou – večerní představení Lucerna, cena vstupenky 200,- Kč + 
doprava. Zájemci se již nyní mohou hlásit v MLK Bělčice.

 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA BĚLČICE 
ZVE 

NA PRAVIDELNÉ POSEZENÍ DO KNIHOVNY 

„KÁVA, KAFE, KAFÍČKO“ 

Každé pondělí od 9:00 hodin se bude v knihovně 

podávat káva.  

Přijďte si do knihovny odpočinout od každodenních 
starostí, samoty, povinností a můžete zde strávit celý 
den a povídat se sousedy. 

MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA BĚLČICE                      

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ 
AŤ JSME MALÍ, NEBO VELCÍ, 

HRY NÁM VŽDYCKY ÚSMĚV VRACÍ 

 
Každou středu od 15:00 – 16:30 hodin 

 

Jste doma sami, přijďte do knihovny, kde potkáte 
spoluhráče a můžete si společně zahrát: 

Člověče nezlob se, Prší, Dostihy a sázky, Lodě, Lego….. 

Město Bělčice a MLK Bělčice pořádají: 

Čarodějnice 
V pondělí 30. dubna na vršku Višňovka 

od 18.00 hodin. 

Program akce: 

 čarodějnická diskotéka 
 opékání špekáčků na malém ohništi (přinést vlastní) 
 čarodějnické soutěže pro děti 
 zapálení velké vatry ve 20.00 hodin 
 22.00 hodin - odchod z Višňovky – lampiónový 

průvod- směr náměstí, k májce 

Masky čarodějnic – vítané, lampión je nutný přinést vlastní 

Dobrovolníci při hladkém průběhu akce jsou vítáni 

Občerstvení zajištěno 
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MÍSTNÍ LIDOVÁ KNIHOVNA BĚLČICE 
POŘÁDÁ TVOŘIVOU DÍLNU 

VÝROBA VELIKONOČNÍ DEKORACE 
Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 

 

 
KDY: 13. 4. 2019 od 14:00 hodin 

KDE: ve velké zasedací místnosti na bělčické radnici 

Vše potřebné bude připraveno, hodilo by se přinést 
tavící pistoli, mašle, stuhy a 50,- Kč. 

MLK Bělčice a MDŽ
Dne 8. 3. 2019 se v bělčické knihovně uskutečnilo posezení pro ženy 

k jejich svátku MDŽ. V letošním roce byla tato akce organizována po 
létech poprvé, proto byla pojata trochu komorněji. Nikdo netušil, kolik 
se sejde našich žen a bude chtít společně tento den oslavit.

Úderem deváté hodiny dopolední se ženy začínaly scházet. Při kávě 
a menším pohoštění zde strávily celé dopoledne. Zavítal mezi nás i pan 
starosta Pavel Vejšický, který ženám poděkoval za účast, popřál hlavně 
zdraví k jejich svátku a předal jarní květinu. Také děti ze školní družiny 
s paní učitelkou D. Heverovou se zapojily do oslavy a vyrobily pro ženy 
papírové květiny, které byly všem přítomným dámám předány.

Věřím, že se všem akce k MDŽ líbila, neboť každá oslavenkyně 
odcházela s úsměvem na tváři a novými vědomostmi. Děkuji touto 
cestou za všechny ženy Městskému úřadu Bělčice, neboť bez jejich 
ochoty a pomoci by tato akce neproběhla. Věřím, že v následujícím roce 
se oslava MDŽ stane i u nás tradicí a bude mít i větší účast.

Věra Mašková Vaňáčová, knihovnice

Zprávičky z bělčické školičky
Návštěva Techmánie

Víte, co to je Van de Graaffův generátor, Archimédův šroub 
nebo Jákobův žebřík? Proč ve vzduchoprázdnu není nic slyšet? Proč 
moderátoři počasí nenosí zelené šaty nebo kolik zlata je ve vašem 
mobilním telefonu? Na tyto otázky a spoustu dalších už znají odpověď 
naši žáci, kteří 21. února navštívili plzeňskou Techmánii. Několik hodin si 
mohli hrát a při tom zkoumat, bádat a objevovat, jak a proč věci kolem 
nás fungují. A co se jim nejvíce líbilo?

Líbila se mi show s Van de Graaffovým generátorem (Honza), „cesta 
do středu Země“, (Míša), simulátor bagru (Zdeněk), hudební pexeso 
(Vojta U.), exponát s krajinou, který simuloval koloběh vody v přírodě 
(Vojta Š.), Titanic, protože jsem si mohl vyzkoušet, jak bych se cítil na 
převrácené lodi (Milan).

Veselé zoubky
V úterý 26. 2. se prvňáčci připojili k preventivnímu programu Dm 

drogerie „Veselé zoubky“. Společně hledali odpovědi na otázky, jak se 
správně starat o své zuby, co zoubkům prospívá a škodí, ale i jakým 
způsobem se jejich dočasný chrup mění za stálý. Zároveň se snažili 
pomoci a poradit nešťastnému dráčkovi, co má dělat s bolavým 
zubem, jak těmto problémům předcházet pravidelnou návštěvou 
zubaře. Na závěr projektového dne děti získaly malou odměnu od Dm 
drogerie v podobě zubního kartáčku, zubní pasty, žvýkaček bez cukru 
a přesýpacích hodin pro odměřování správné délky čištění zubů. Snad 
jim získané znalosti pomohou při správné péči o své zuby.

Bezdědovice

Z ničeho se nedá dělat věda
ani z vědy ne, natož pak ze života.
Jan Werich

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik

Naši jubilanti…
Život píše zas o rok víc,              narozeniny oslav tak, jak se slaví.
slovíčkem psaným chci říct:               Popíjej víno, písničku zpívej,
Žij podle svého, měj pevné zdraví,       s veselou náladou na svět se dívej. 

V měsíci lednu, únoru, březnu oslavili životní jubileum:
p. Jiří Podroužek, Bezdědovice (70 let)
p. Bohumil Šebánek, Bezdědovice (70 let)
pí Anna Vydrová, Bezdědovice (70 let)
p. Ota Burian, Bezdědovice (75 let)
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Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 
pevné zdraví, pohodu a životní elán. 

Za obec Jiří Bláha, starosta

Dětský maškarní ples 
v Bezdědovicích

V neděli 10. 2. 2019 byl pro děti připravený od 13:00 hodin ve 
společenském sále obecního hostince v Bezdě dovicích tradiční dětský 
maškarní bál. První masky 
se začaly scházet už kolem 
půl jedné. Během chvíle 
byl sál zaplněný dětmi ve 
velmi zajímavých a pěkných 
maskách. Celé odpoledne 
uváděl a doprovázel hudbou 
Jarda Havel v zajímavé 
masce Robota. Při hrách, 
různých soutěžích, které byly 
připraveny, se dětem věnovaly 
paní Lenka Bláhová a paní 
Jiřina Hamplová, které byly 
také převlečeny v maskách.

Za účast v soutěžích děti 
obdržely drobné dárky, 
sladkosti a domů si každé dítě 
odneslo nafukovací balónek. Odpoledne se vydařilo, bylo plné zábavy, 
smíchu, radosti a spokojenosti. Účast byla opravdu hojná a o to víc se 
nechtělo věřit, že už je čas jít domů. Všechny děti odcházely s úsměvem 
na tváři a příjemně unavené. Doufáme, že i příští rok se sejdeme v tak 
hojném počtu. Maškarní dětský bál pořádaly, tak jako každý rok, členky 
ČČK ve spo lupráci SDH a Obcí Bezdědovice. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat nájemci obecního hostince slečně Kateřině Cieslarové 
a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě této akce. 

Text: Alena Vestfálová
Foto: Alena Vestfálová

A na jaké akce se můžete těšit? 

•	 29. června Pouťová taneční zábava – Bezdědovice obecní hostinec
•	 30. června Pouť (Bezdědovice, Dobšice, Paštiky)

Na všechny akce Vás srdečně zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese 

www. bezdedovice.cz

Bratronice

Retro oslava MDŽ
Mnozí lidé už ani MDŽ neslaví, neboť 

jej mají zaškatulkovaný jako svátek 
komunistický. Mohou za to nejspíše 
bujaré oslavy, které za režimu 8. 

března probíhaly. Všudypřítomné rudé 
karafiáty dostane z hlavy asi jen málokdo. 

A přesto nemá tento svátek s komunisty ve 
svých počátcích nic společného.

My jsme rády, že v obci Bratronice se tato tradice 
plně obnovila, kde i letos 9. 3. 2019 od 19 hodin probíhala retro oslava 
v kulturní místnosti obce Bratronice, která byla stylově vyzdobená. 
Samozřejmostí se stalo, že pan starosta Jan Adámek, předává pozvánky 
nejen ženám z obce Bratronice, ale i všem ženám, které odtud pochází. 
Už pozvánka slibovala bezvadnou zábavu. Dle přiložených fotografií, je 
zřejmé, že většina žen a dívek pojala tuto výzvu za svou. 

Oslavu ve stylovém oblečení zahájil pan starosta Josef Adámek 
projevem: Vážené soudružky, děkuji vám jménem národního výboru 
za vykonanou práci … … Po vtipném projevu pana starosty následovala 
kulturní vložka v recitaci budovatelských básní v podání místních žen 
v pionýrských krojích (Michaela Baštová, Monika Adámková a Hana 
Krejčírová). Toto vystoupení bylo velice zábavné, všichni jsme se 

náramně bavili. K dobré náladě přispěli svou hudbou Vojtěch Běle – 
harmonika a František Bašta – bubny. Na stolech bylo opět přichystáno 
mnoho dobrot, kde nechyběly šunkové chlebíčky s vlašským salátem 
a celý večer skvělou obsluhu obstarávaly „pionýrky“, za což jim patří 
veliké poděkování. Ve sklenkách bylo připraveno „skvostné víno“ značky 
Sklepmistr. 

Na závěr obdržela každá žena nepostradatelný rudý karafiát 
a bonboniéru. Účast byla velká a všichni jsme si užili spoustu legrace. 

Za všechny účastnice Mirka Šilhanová

Březí

Naši jubilanti
Všem oslavencům, kteří oslavili či 
teprve oslaví v průběhu března 
a dubna svá životní jubilea, přejeme 
do dalších let pevné zdraví, mnoho 

životního elánu, spokojenosti a pohody.

Čejková Marie 70 let
Straková Marie 84 let
Pintová Milada 67 let
Čejka Jan  76 let
Kubeš Jiří  82 let
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Soutěžící museli poslepu z pěti kostiček postavit kříž. Tady už nebyli 
všichni tak úspěšní. Dodatkovou disciplínou bylo „Bludiště.“ Mladší měli 
v jednodušším modelu, postaveném jak jinak než z lega, dostat kuličku 
co nejdříve do cíle. Starší měli ten samý úkol, avšak model byl mnohem 
složitější. Jako vítěz celého klání vzešel Jakub Gregor, který obhájil loňské 
prvenství. Akce to byla skvělá a jen se potvrdilo pořekadlo:
Kdo si hraje, nezlobí!

Masopust v Hajanech
V sobotu 2. března 2019 

pořádala obec Hajany tradiční 
Masopust. Začal přesně ve 
14,00 hod na Zbirohu před 
„Bartušků“. Starosta obce pan 
Miroslav Bláha povolil maskám 
vstup do Hajan a předal jim 
klíč, kterým si ves odemkly. 
Na ozdobeném voze seděla 
hudba, která vždy před domem 
zahrála písničku na přání. 
Každá hospodyňka si připravila 
pohoštění – výborné koblížky, 
koláče, uzené a jiné pamlsky. 
Samozřejmě nechybělo něco 
na zahřátí. Na voze úplně vzadu 
seděl Bakus, který na celou akci 
dohlížel. Po ukončení průvodu 
byl uložen do rakve a pohřben na celý rok až do příštího Masopustu. 
Do akce se zapojily snad všechny věkové skupiny od nemluvňat až po 
seniory. Hajany ožily a všichni zúčastnění si to pěkně užili. 

Zdeňka Jestřábová, místostarostka

Dětský maškarní bál 
a Hasičský ples

V sobotu 2. února odpoledne se na 
sále obecního úřadu uskutečnil dětský 
maškarní bál. Přišly menší i větší děti 

a všechny si zábavné odpoledne moc 
užily. Masky byly jako každý rok kreativní, 

maminky je pro své ratolesti vybraly opravdu 
pečlivě. Pěkné a zábavné hry a soutěže si pro děti 

připravila paní Jitka Venclová, hudební doprovod bravurně zajistil pan 
Jan Gregor, všechny přítomné obsloužila paní Hana Gregorová a celou 
akci včetně bohaté tomboly pomohla uskutečnit paní Edita Zíková. Za to 
všem patří velký dík!

Hasičský ples
Jednou z největších událostí v naší malé obci je jistě tradiční Hasičský 

ples. Letos se konal v sobotu 2. února. Tanečníků a tanečnic se sešlo 
tentokrát poskrovnu, ale i tak se zábava rozjel velmi dobře. Celou akci 
zahájil starosta SDH pan Jiří Jestřáb, který všechny přítomné přivítal, 
a po té už se tančilo, povídalo, pilo a veselilo až do ranních hodin. 
K tanci a poslechu nám hrálo oblíbené hudební seskupení Radka Šimsy. 
Nechyběla ani tombola, která byla letos netradiční – dražily se ceny 
podle čísel a nikdo netušil, co vlastně vyhrál!

Příprava takové akce je velmi náročná, především časově. Proto 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pořádání plesu podíleli, těm, 
kteří přispěli do tomboly, i těm, kteří se plesu zúčastnili, a tím podpořili 
zájem o dění v naší malé obci.

Kostičkobraní
V neděli 24. února se v Hajanské 

hospodě konal již 3. ročník 
Kostičkobraní. Sešlo se patnáct 
soutěžících ve věku od 3 do 12 
let. První disciplínou bylo postavit 
z kostiček krokodýla. Zadání to 
bylo náročné, ale všichni se s tím 
bravurně poprali a výtvory byly 
opravdu skvostné. Druhý úkol byl 
postavit stůl a židle. I tady neměly 
děti problém. Myslím, že i mnohý 
supermarket prodávající nábytek 
by mohl závidět. Třetí a poslední 
disciplína byla nejnáročnější. 

Hajany

 

 

 

 

 

Obec Hajany Vás srdečně zve 

 

v sobotu 6. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 

 

v Hajanské hospodě 
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Obec Hajany Vás zve na besedu s Emilem Kintzlem 

 

Zmizelá Šumava – pokračování 

 
 

Kdy: v sobotu 6. dubna 2019 od 18.00 hod. 

Kde: Obecní úřad v Hajanech, sál v 1. patře 

Hornosín

Pozvánky do obce
Úterý 30. 4. 2019 pálení čarodějnic.
Sobota 4. 5. 2019 pouťová taneční 
zábava – hrají Kudrnáči.
Neděle 5. 5. 2019 pouť sv. Floriána.

Společenská rubrika
Lenka Ježková, Josef Hrdina a Josef Fous se 

dožívají významných kulatých výročí.
Oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojené chvilky 
v kruhu rodinném.

Plánované akce v obci
	Výsadba ovocných stromů v lokalitě u požární nádrže a při cestě 

na Újezdec. 
	Oprava místních komunikací. 
	Výměna podlahové krytiny na malém sále.

Fotograficky z Hornosína    V. Machovec V sobotu se konala tradiční oslava MDŽ, opět na sále místní hasičárny.

Od Nového roku se toho v našem Hornosíně až  příliš neudálo. Asi jako i jinde se konala 
výroční hasičská schůze, na které se hodnotil uplynulý rok, a plánovalo, 

co by bylo vhodné udělat v tom letošním.

Zúčastněné masky před hostincem, připravené vyšlápnout na masopustní průvod obcí.

Momentka z masopustního putování. Soutěže na dětském masopustu na sále hasičárny.

Chlum

Hasičský ples 
– který pořádal sbor 
dobrovolných hasičů 
Chlum
Ples, který pořádal sbor dobrovolných 

hasičů Chlum, se jako každý rok i letos 
vydařil. Konal se 19. ledna a samozřejmě v sále 

našeho kulturního domu. Jak se má správně tančit, předvedly dospělým 
při předtančení děti z tanečního souboru Klubíčko. K tanci a poslechu 
hrála hudba Radka Šimsy. Při muzice bylo veselo, sálem vládla dobrá 
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pohoda, kterou ještě umocnila půlnoční tombola. Hasiči do tomboly 
přichystali mnoho různých cen, které nazvali „Bohatá vepřová a ostatní 
tombola“.

Dětský maškarní ples
Maškarní bál se na sále kulturního 

domu v Chlumu konal 16. 2. za účasti 
velkého počtu princezen, zvěře všeho 
druhu, lovců beze zbraní, navštívil nás 
i Spiderman. Do našeho sálu zavítali také 
Karkulka, pirát a další známé i méně 
známé postavičky. Pro děti pořadatelé 
přichystali řadu her. Na konci maškarního 
odpoledne si každé přítomné dítě odneslo 
dárek a v závěrečné tombole navíc děti 
vyhrávaly pěkné dárky včetně dortů, které 
maminky napekly.

Sněhová nadílka
Pořádná sněhová nadílka, v posledních letech nepříliš častá, přišla 

3.2. Napadlo asi 20cm sněhu. Hned jsme všichni měli dost práce. Lopaty 
a hrabla do rukou a šlo se uklízet. Sníh byl sypký a ulpíval na větvích 
stromů, které se pod jeho tíhou prohýbaly. Později řada větví váhu 
neunesla a zlomila se. Za sníh děkujeme, alespoň přinesl vláhu, která po 
horkém létu chyběla.

Masopustní průvod
Masopustního veselí jsme si užívali 2.3. Počasí nám moc nepřálo, 

občas mrholilo, chvílemi i pršelo ale počasí maškary od průvodu obcí 
neodradilo. Masek se v Chlumu i přes nepřízeň počasí sešlo dost. 
Na závěr průvodu jsme pohřbili Bakuse, kterého v dalším roce opět 
provezeme na voze obcí.

Oslavili jsme MDŽ
V sobotu 9. 3. se naším sálem 

kulturního domu nesla slavnostní nálada. 
Slavili jsme MDŽ. Zahrála nám kapela 
Z Vršku, o zábavu se postaral kouzelník 
s Bublinkovou šou, ze kterého byly 
přítomné děti nadšené. V další části 
odpoledne přednesly chlumské děti 
básničky a zatančily tanečky. O obsluhu na 
sále se postarali chlumští pánové. Domů 
si dámy z této oslavy odnesly krásné 
zážitky a dvě kytičky. Červený karafiát 
a papírovou květinku, kterou vyrobily děti.

Miluše Kordulová
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Co bylo a bude 
v Chobotě?
Akce, které již byly:
	 1. 12. 2018 jsme připravili pro 

naše dříve narozené malé setkání v naší 
hasičárně. Při hezké muzice si všichni rádi 

zazpívali, popovídali a i to občerstvení si všichni 
chválili. Spojili jsme dvě akce, takže v 17.00 hodin jsme slavnostně 
rozsvítili náš vánoční stromeček, takže se zúčastnili ti nejstarší. 
Svařáček všechny zahřál a u stromečku jsme si zazpívali i koledy.

	V lednu byla výroční členská 
schůze sboru dobrovolných 
hasičů. Pěkně připravenou 
zprávu přednesl starosta 
SDH Chobot Tomáš Češka 
a o občerstvení a obsluhu 
se postarali naši mladí 
členové.

	2. března 2019 se odpoledne 
konal dětský maškarní ples 
a večer tradiční společný 
ples SDH Chobot, Uzenice 
a Uzeničky. Jak dětský, 
tak večerní ples se velmi 
vydařily. Sál byl naplněn 
a to hlavně mladými, hudba 
byla skvělá a nálada až do 
ranních hodin výborná. 

	9. března 2019 se v místní 
hasičárně sešla všechna 
chobotská děvčata, aby 
oslavila svůj svátek. Akce se 
povedla a každá si odnesla 
domů svou kytičku.

Plánované akce, které připravujeme:
•	 Velikonoční rachtání a podle počasí se možná zahraje i staročeský 

špaček.
•	 Podali jsme žádost na dotační program zásahové jednotky 

JP05 Chobot na zakoupení: 6 ks zásahových přileb, třech párů 
zásahových bot, tří zásahových obleků, v celkové částce 107.000,- 
Kč.

•	 Další žádost o dotaci byla podána s programu POV na III. 
dokončovací etapu silnice do Újezda a to v částce 250.000,- Kč.

Jubilanti v měsíci únoru – dubnu 2019
Jiří Kubát, Jiří Suchý, Eva Kozáková, František Koníček
Všem jmenovaným jménem obce blahopřejeme a do dalších let 

přejeme stálé zdraví a mnoho životních úspěchů.
Kubátová Anna

Chobot

Střípky z Kadova, Pole, 
Lnářského Málkova, 
Vrbna a Mračova
„Svojí upřímností si nezískáš hodně 

přátel, ale budeš mít kolem sebe 
takové, kteří za to stojí“ (John Lennon)

Odpady v Kadově
Od 11. března 2019 byl opětovně zahájen čtrnáctidenní svoz 

komunálního odpadu každé liché pondělí.
Je možné, že čtrnáctidenní cyklus vývozů se stane celoročním. 

Na obci stále ještě zbývá k zakoupení několik plastových popelnic na 
kolečkách 120 l. Zájemci si mohou koupi domluvit na obecním úřadu 
v Kadově v úřední hodiny nebo telefonicky. Cena je 635,- Kč/popelnice 
120 l. 

Letošní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
a elektrošrotu proběhnou po Velikonocích v sobotu 27. dubna. 
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:

Pondělí 7.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Středa  7.00 - 12.00  12.30 - 14.00
Čtvrtek    16.00 - 18.00
Pátek 7.00 - 12.00

V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině telefonicky 
na tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049 

vt

O čem víme, že se chystá? 

o Neděle 21. 4. – Velikonoční pinčes v bývalé škole v Kadově 
o Úterý 30. 4. – akce spojené s pálením čarodějnic v obcích
o Sobota 18. 5. – Viklanský pouťový turnaj v malé kopané v Kadově
o Sobota 1. 6. – Dětský den ve Vrbně
o Sobota 8. 6. – Setkání důchodců v Kadově

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

Vítání občánků Kadova 
V sobotu 26. ledna 2019 jsme měli v naší obřadní síni v bývalé 

škole v Kadově přivítat 9 našich nových občánků, ale jeden se nemohl 
zúčastnit, tak jich bylo nakonec osm, čtyři holčičky a čtyři chlapečci.  
Slavnostního ceremoniálu se se svými rodiči, prarodiči a dalšími členy 
rodiny zúčastnili Igůrek Pavel z Vrbna, Elenka Cheníčková z Vrbna, 
Honzík Vonášek z Pole, Nikolka Červená ze Lnářského Málkova, Adélka 
Viktorová ze Lnářského Málkova, Simonka Augustinová z Pole, Filípek 
Vrátný z Vrbna a Vašík Machovec z Kadova. Každý obdržel pamětní 

Kadov
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Stupka opět po roce ve Vrbně
8. února 2019 už poněkolikáté navštívil malebnou vesničku Vrbno 

a hospůdku U Kiliánů šéfkuchař Petr Stupka, který připravil tentokrát 
menu O chlebu a pivu v pěti chodech:

1) Dvojí pomáznutí a režný chléb - 
paštika ze zvěřiny, paštika s domácím 
sýrem, s pažitkou, rukolou, polníčkem

2) Pivní polévka s vaječnými nudlemi
3) Sladké vuřty pečené v pivu 

a paprikové cibuli
4) Pečené vepřové žebro marinované 

v medu a černém pivu, chlebový 
knedlík

5) Datlový chléb s černou pivní omáčkou 
a kysanou smetanou.

Celý plný sál se bavil a hlavně si moc 
pochutnal na všech těch dobrotách, které 
pan Stupka připravil. Velké díky patří 
manželům Kiliánovým, kteří vše společně 

knížku, finanční dar ve výši 2.000,- Kč, sazeničku užitkového keříku, 
záznam fotodokumentace na CD a památné foto leporelo z celé akce. 

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou a realizací akce, a všem, kteří 
přišli.

vt 
Foto Milan Demela

Dětský maškarní
Malá fotoreportáž z tradičního dětského maškarního bálu v Kadově, 
který se konal v sobotu 9. února 2019. Děkujeme všem, kteří pomohli 
prací či darem, aby se děti svůj den užily a byly šťastné …  

vt
Foto Pavel Stejskal ml.
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Obec Kadov
hledá pro provoz své organizace

Tábor Vrbno z.ú.
brigádníky na úklid

v nadcházející sezóně 2019 duben - září.
Podmínky a pracovní doba dle dohody.

Bližší informace na tel. 606 631 398 pan Holý.

Volejte, prosím, po-pá v době od 8,00 - 15,00 hodin. Děkujeme.

s šéfkuchařem připravovali. Už se všichni 
těšíme na další kuchařské čarování ve 
Vrbně.
Pivní polévka

Potřebujete na ni špek, cibuli a pórek. 
Hodí se i trochu vývaru. Nejprve vyškvařte 
špek nakrájený na malé kostičky. Z tuku je 
vyceďte a nechte stranou. Na sádle osmažte 
cibuli do zlatova a nakonec vše zasypte 
strouhankou, nejlépe chlebovou a přidejte 
mletý kmín. Tak vznikne zahušťovací složka 
polévky. Pokud chcete, můžete přidat do 
cibulky chvilku před chlebem i kousek 
droždí a hrudku másla. Pak už přijde na řadu 

pivo a voda nebo vývar a porce jemně nakrájeného pórku. Vše zvolna 
provařte asi čtvrt hodiny. Na závěr zašlehejte žloutky nebo celá vejce 
a smetanu a také opečenou slaninu. Pak už jen krátce povařte, přizdobte 
pažitkou či cibulovou natí podávejte s kousky opečeného chleba. 

Foto a text: Miloš Holý

Kocelovice

Počátek roku 
v Kocelovicích

První událostí v novém roce byla 
výroční valná hromada kocelovického 

sboru dobrovolných hasičů, která se 
uskutečnila v sobotu 5. ledna v místní 

hospůdce. Na této sešlosti byla zhodnocena 
činnost za rok minulý a následně byl stanoven 

plán na letošní rok. Po formální části následovalo občerstvení v podobě 
vynikajícího guláše. Samozřejmostí byla i hudební produkce, o kterou se 
postarali místní muzikanti.

Začátek nejkratšího měsíce v roce patřil výletu za šunkami do 
Drahenic, který se konal první únorovou sobotu. Pro všechny zájemce 
byla zajištěna doprava přímo z Kocelovic. V drahenické hospodě si 
všichni zúčastnění mohli zakousnout od uzeného bůčku přes krkovičku 
až po kýtu, salám či klobásu. K tomuto druhu pokrmu nemohl chybět 
zlatavý mok a opět byla v akci i harmonika.

V sobotu 16. února se pak konal tradiční hasičský ples, který se vždy 
těší velké oblibě. Ani letos tomu nebylo jinak a účast byla hojná. V rámci 
tomboly byla opět připravena spousta krásných cen, z nichž několik bylo 
vybráno do velké tomboly, která se losovala chvíli před půlnocí. K tanci 
a poslechu nám opět zahráli vtipní a veselí chlapci z kapely Kudrnáči.

Stejně tak jako ve většině okolních obcí, i u nás byl masopustní 
průvod obcí přichystán na sobotu 2. března. Ačkoli účastníků letos 
nebylo mnoho, i přesto jsme si tento den v rolích spáčů, jeptišek, 
různých zvířátek a dalších masek patřičně užili. Za doprovodu harmoniky 

a vozembouchu jsme po celý den obcházeli všechna stavení v naší obci, 
kde pro nás bylo přichystáno spousta dobrého jídla a pití. Po návštěvě 
posledního stavení se pak většina účastníků přesunula do místní 
hospůdky, kde nám náš pan hostinský vytvořil zázemí pro celý den a kde 
jsme pak i celý masopustní průvod zakončili.

Ani na oslavu Mezinárodního dne žen jsme u nás v obci nezapomněli. 
Sbor dobrovolných hasičů ji společně s obecním úřadem připravil na 
sobotu 9. března. K této akci neodmyslitelně patří i Malá muzika Nauše 
Pepíka, která přijela zahrát i letos a byla již netrpělivě očekávána. Oproti 
předchozím rokům se oslava konala v sobotu, a proto byl i prostor 
na to, aby místní hasiči připravili pohoštění v podobě chlebíčků. Je 
důležité doplnit, že nejenom hasiči se podíleli na občerstvení. Našlo 
se i pár dalších dobrovolníků a dobrovolnic, kteří připravili suroviny na 
chlebíčky, slané pečivo či i něco sladkého k zakousnutí. Zároveň pak 
každá žena dostala kytičku a zákusek. Tuto akci jsme zhodnotili jako 
velmi povedenou a již nyní se těšíme na příští rok!

Martin Lukáš

Přehled počasí v lednu a únoru 2019 
v Kocelovicích a nejbližším okolí

Oba měsíce byly teplotně nadnormální.  V lednu byla průměrná 
teplota -1.2°C, normál je -1.8°C. Nejvyšší teplota v lednu byla naměřena 
17. +7.0°C, nejnižší 19. -9.5°C. Ve výšce 5cm nad zemí 19., -12.4°C. V lednu 
bylo 28 dnů mrazových (minimum pod nulou, maximum nula a více) a 12 
dnů ledových (mráz po celých 24 hodin). Srážek v lednu spadlo 40.9 mm, 
je to slabě nad normálem 35.7mm. Nejvíce srážek spadlo v lednu 26., 6.5 
mm.  Devátého ledna napadlo 9 cm sněhu, 10. pak byla výška sněhové 
pokrývky 11cm. Celkem bylo v lednu 19 dnů se sněhovou pokrývkou. 
V lednu bylo 25 dnů se srážkami, z toho 24 dnů se srážkami sněhovými 
nebo sněhovými s deštěm. Slunce v lednu svítilo 42.8 hodin, normál 
je 52.7 hodin, sluneční svit byl podnormální. Nejvíce slunce svítilo 19. 
ledna, 8 hodin. Vítr byl nejsilnější 14. ledna, kdy dosáhl v náraze rychlosti 
22.3m/sek (80.3 km/hod). V lednu byly dva dny s mlhou, ve 14 dnech 
vůbec nesvítilo slunce, 24 dnů bylo zatažených, 
jasný ani jeden. 

V únoru byla průměrná teplota +2.2°C, normál je -1.0°C, únor 
byl výrazně nadnormální, hlavně ve své druhé polovině, kdy teploty 
dosahovaly jarních hodnot. Nejvyšší teplota v únoru byla naměřena 27., 
+16.0°C. Nejnižší 5. -14.5°C a ve výšce 5cm nad zemí též 5. -16,4°C. Rozdíl 
mezi nejvyšší a nejnižší teplotou byl v únoru 30.5°C. V únoru bylo 20 dnů 
mrazových a pouhé 3 dny ledové, jeden den se silným mrazem. Srážek 
spadlo v únoru 33.0 mm, i únor byl srážkově slabě nadnormální (normál 
je 25.9 mm). Nejvíce srážek spadlo 3. února, 11.7 mm ve sněhu, napadlo 
13 cm sněhu a s předchozí sněhovou pokrývkou leželo 4. února ráno 21 
cm sněhu. Sníh padal vlhký a způsobil pohromu na lesních stromech 
a komplikace v dopravě. V únoru bylo 13 dnů se srážkami, z toho v devíti 
dnech byly srážky sněhové nebo sněhové s deštěm. Sněhová pokrývka 
ležela v únoru 14 dnů. Slunce v únoru svítilo 138.5 hodiny, což je vysoká 
hodnota, protože normál je 84.9 hodin. Nejdéle svítilo slunce 27. února, 
10.2 hodiny. Vítr v únoru byl celkem slabý, byly pouze 3 dny se silnějším 
větrem, největší náraz byl změřen 11. února, 17.4m/sek (62.6 km/hod). 
V únoru bylo 8 dnů s mlhou, 4 dny bez slunečního svitu, jeden jasný 
den a 11 zatažených. Ve druhé polovině února se vlivem teplého počasí 
začíná probouzet vegetace, což je ale velmi předčasné, březen nás může 
ještě nepříjemně překvapit.

Vladimír Kovář, 
meteorologická stanice Kocelovice
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Výroční schůze hasičů
Výroční schůze SDH se konala v nové budově Obecního úřadu v so-

botu 12. ledna. Pozváni byli i mladí hasiči. Po projevu velitele Václava 
Křivance a zhodnocení výsledků 
za minulý rok 2018 se podával 
výborný guláš a sud piva, který 
byl „gratis“. Hrála hudba Radka 
Šimsy a ženy v převlecích své vy-
stoupení pro muže na písničku 
„Ku Praze uhání vlak - Pepíčku 
těš se“.

I když jsme nic nepřipravovali, 
tak naše vystoupení sklidilo 
velký úspěch, do zábavy jsme 
zapojili i muže a rozjela se per-
fektní zábava a bylo veselo. Moc 
lidí nepřišlo, což je velká škoda, 
vždyť je to jednou do roka je tře-
ba si užít dobré zábavy.

Pro dobrou náladu nám na kytaru 
hrál Vladimír Dráb, na bubny 
František Bašta a na harmoniku Eva 
Šmolíková, bez nich by to nebylo 
ono, patří jim velké poděkování. 
Vykynuté těsto se válelo, dávalo 
na ošatky a nechávalo ještě chvíli 
kynout. Z pece se musí vyhrabat 
všechen oheň a poté se chleba 
do ní sází. Byla dobrá zábava, 
na kytaru zahrál i Miloš Holý. 
Mezitím dorazilo ještě několik 
dalších žen. Po upečení se chleba, 
který se vytahuje velkou dřevěnou 
lopatou, leští vodou. Nakonec se 
provedla zkouška zátěže dřevěné 
sázecí lopaty - vydržela. Chleba 
chutnal výborně a všechny jsme si 
jej odnášely domů.

Letos jsme se opravdu zdržely do pozdních večerních hodin. 
Manželům Janě a Milanovi patří velké díky, zase jako každý rok jsme si 
to moc užily.

Lažánky

Úklid v Lažánkách
V sobotu  2. února 2019 hasiči 

uklízeli staré železo, do úklidu se zapojil 
starosta obce Václav Křivanec, dále 
pak Josef Křivanec, David Finěk, Milan 

Prášil, Josef Halaburda, Josef  Kovář 
a Jan Stach. Nakonec se čistila odpadní 

jímka na návsi. Hasiči odvedli dobrou práci. 

Pečení chleba
V sobotu 9. února ve 14 hodin se ženy sešly na návsi u kapličky. Šlo 

se do Vrbna na pečení chleba k manželům Janě a Milanovi Trhlíků. Letos 
nám cestu zpříjemnila veselá stanoviště s postavičkami Krtka, ježek, 
zajíček, myška, žabka a pavouk se svou sítí. 

K tomu jsme se posilňovaly dobrým mokem. Manželé nás vítali 
před branou sklenkou slivovice. Pak se podávalo výborné kyselo velkou 
dřevěnou naběračkou. Zadělávalo se na chleba, v peci již bylo zatopeno. 

Výstava fotek za okny „Klubu Turistů“
Je to výstava z minulých let z našich Masopustů od roku 2012. Každý 

rok se masky mění, ženy si je vždy samy ušijí. Za masky chodí většinou 
ženy a děti. Letos kvůli hudbě se Masopust posunul na 16. března. Tak 
pár vzpomínkových fotek z minulých let.

Marie Kovářová
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pomaloučku blíží ke 
svému konci a z našich 
předškoláků se stávají 
plavci. Je pravda, že se 
najdou i tací, co je strach 
z vody ještě neopustil. 
Na druhou stranu někte-
ří z předškoláků uplavou 
už pěkných pár metrů. 
Děti se s vodou krásně 
sžily a o některých by 
se dalo říct, že jsou jak 
„ryby ve vodě“.

Další velkou událos-
tí v naší mateřské škole 
byl pro děti Maškarní 
ples. Jedním týdnem 
v měsíci únoru nás pro-
vázelo téma „Masopust 
a karneval“. Věnovali 
jsme se tomu, co tato 
slova znamenají a sa-
mozřejmě jsme i něco 
vyráběli. Děti si vymalo-
valy karnevalové masky 
a také si vyrobily klauny. 
Krásně jsme si vyzdobili 
prostory školky a mohl 
začít Maškarní ples. Děti 

si z domova přinesly kostýmy a školka se nám pomalu zaplnila princez-
nami, hrdiny z pohádek, kostlivci a třeba i panem policistou. Jako každé 
správné maškarní se i to naše neobešlo bez hudby, tance, soutěží a smí-
chu. Byla to zábava pro děti i pro zaměstnance mateřské školy. Každá 
maska dostala svoji sladkou odměnu a tak každý odcházel spokojený.  

Pavla Dohnalová, školní asistentka

Lnáře

Mateřská škola 
Lnáře

Za uplynulé období se toho v naší 
mateřské škole událo mnoho, ale pro 

děti byla jedna z nejvýznamnějších udá-
lostí plavání. Hned v lednu naše nejstarší 

děti vyrazily na první hodinu plaveckého 
výcviku. Bez výjimky se všechny moc těšily na 

bazén v Horažďovicích, kde je pro děti spoustu vod-
ních atrakcí a lákadel. První hodinu byly odvážné jen některé, ostatní 
měly z vody a z nového prostřední respekt. Nyní už se nám plavání 

Základní škola Lnáře 
Konec prvního pololetí jsme se snažili dětem v naší škole zpříjemnit 

různými zajímavými akcemi. Společně s dětmi z mateřské školy jsme 
ve školní tělocvičně shlédli pohádku divadelního souboru Okýnko 
Bublinková víla.

Bludišťák
Čtvrtek 31. leden nebyl jen tak obyčejným dnem v týdnu, protože 

v naší malé školičce probíhaly dvě významné události. Hned ráno 
dostaly děti pololetní vysvědčení. Největší radost měli určitě žáci 1. 
ročníku, bylo to jejich první školní hodnocení. Po velké přestávce začala 
tradiční akce Bludišťák. Celá škola se sešla v přízemní učebně 1. ročníku. 
Tam už byly pro zástupce tří družstevpřipraveny lavice a židle. Do 
těchto týmů byli zapojeni žáci ze všech ročníků. Každý tým si vylosoval 
svoji paní učitelku, která mu byla pomocníkem po celou dobu trvání 
akce. Klání to bylo urputné, nejdříve se hádala slova, pak následoval 
přírodovědný a vlastivědný kvíz, dokonce si ti nejmenší zkusili vylovit 
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Maškarní plesy ve Lnářích
Tradiční maškarní ples se v naší škole konal ve středu 20. února. 

Kolem půl druhé odpoledne se otevřely dveře krásně vyzdobené 
tělocvičny žlutými balonky 
s klauny. Masky mohly 
vstoupit. Po krátké 
promenádě a pózování pro 
fotografa začal vytoužený 
ples. Nejen, že se tančilo, 
ale také soutěžilo. Děti 
navlékaly korálky, tančily 
s koštětem nebo poslepu 
věšely prádlo. Pak nadešel 
čas pro tombolu. Každý 
si hodil kostkou, a když 
jim padla jednička nebo 
šestka, mohl si vybrat cenu 
z tomboly. Celé odpoledne 
pouštěl diskžokej Kuba 
Resler hity posledních let. 
Akce se vydařila, děti si 
ples užily a už se těší na 
příští rok.

Jaroslava Boušová
Školáci si celé maškarní dopoledne určitě užili a celí natěšení 

pokračovali v karnevalových radovánkách v sobotu 23. února v Kulturním 
domě ve Lnářích.

Prostorný sál kulturního domu zaplnili udatní rytíři, krásné 
princezny a tanečnice ve slušivých oblečcích, piráti, motýlci, beruškya 
mnoho dalších hezkých masek. O hudební produkci se letos naprosto 
profesionálně postaral pan Jakub Zbíral z Blatné. Příjemné melodie 
známých písniček přímo vybízely přítomné dětičky a jejich rodiče 
k tanci. Děti s chutí nejenom tančily, ale i soutěžily. O bezchybný 
průběh a organizaci nápaditých soutěží se podobně jako v letech 
minulých postarala paní Jaroslava Boušová. Některé maminky našich 
žáků napekly několik druhů výborného cukroví, které páťačka Magda 
s bývalou žákyní školy Emou společně s paní učitelkou Jestřábovou 
prodávaly ve vestibulu kulturního domu za symbolickou cenu. Výtěžek 
z prodeje bude použit jako příspěvek na rehabilitační metodu TheraSuit 
pro Filípka Marka z Dožic. 

Velké poděkování patří zejména organizátorům celého maškarního 
plesu, Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Lnáře pod vedením paní Lenky 
Poštové, díky jejichž společné snaze o získání sponzorských darů 
do tomboly a bezchybný průběh celé akce si určitě všechny děti i jejich 
rodiče užili opravdu hezké odpoledne.

A na závěr bych chtěla ještě jménem zástupců SRPŠ poděkovat všem 
ochotným sponzorům, kteří svými dary přispěli do tomboly.

Jitka Venclová

rybičky z rybníka. Všechna družstva měla vyrovnaný výsledek, a proto 
rozhodla až poslední disciplína – poznávání žáka hmatem. Celou soutěž 
vyhrálo s nejvyšším počtem bodů první družstvo. Velký dík a obdiv patří 
paní učitelce Jaroslavě Boušové, která celou akci připravila, organizovala 
a moderovala. Všichni jsme si to užili a budeme na Bludišťáka dlouho 
vzpomínat.

Zdeňka Jestřábová

Zimní olympiáda
Každoročně, když pořádně nasněží, pořádá naše škola zimní olympi-

ádu. Ani letos tomu nebylo jinak. Jak jistě každý ví, základem zimních ra-
dovánek je kvalitní teplé oblečení a samozřejmě nesmí chybět ani spor-

tovní vybavení - boby. 
Všichni účastníci olympi-
ády, kteří splňovali tyto 
podmínky, mohli závodit 
hned ve dvou disciplí-
nách. První byl slalom 
mezi kuželi a druhou, 
neméně náročnou disci-
plínou, byl sjezd. Nutno 
říci, že síly tohoto utká-
ní byly velice vyrovnané 
a všichni přihlížející byli 
velmi nervózní, kdo ten-

to souboj vyhraje. Vítězná místa byla v každé kategorii tři. Vítězové si 
odnášeli bronzové, stříbrné a zlaté medaile s diplomy. 

Ráda bych za všechny poděkovala všem zúčastněným a doufám, že 
se opět v takto hojném počtu sejdeme zase za rok.

Tereza Skuhravá

Preventivní program 
18. února 2019 se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili preventivního 

programu s názvem Říkat ano, říkat ne. Žáci si ve dvojicích vyzkoušeli 
hru s názvem Indiánská stezka odvahy, při které si museli vzájemně 
pomáhat a spolupracovat, aby došli úspěšně až do jejího konce. 
Poté byla zařazena diskuze o různých situacích, ve kterých se mohou 
ocitnout. Program byl velmi zajímavý a dětem se moc líbil.

Eva Šilhanová

Trocha historie nikoho nezabije 
Zemědělství na Lnářsku po 2. sv. válce
(citace z lnářské kroniky) 

Zápis z roku 1960:

o Po odchodu 27 drobných zemědělců z J.Z.D. a jejich přechodu 
ke Státnímu statku v roce 1959 začalo družstvo se rozvíjet na 
zmenšené základně, která tvořila 240 ha půdy se záhumenkami. 

o V polovině července vypravilo se J.Z.D. na sklizeň sena v pohraničí. 
Seno sekáno bylo na místě, nakládáno na valníky a odváženo 
traktory do Lnář, kde bylo dosoušeno. Pracováno bylo na katastru 
obce Horní Vltavice, okres Vimperk. Vesnice nalézá se na úpatí 
Boubína, as 950 m nad mořem. Vzdálenost ze Lnář činí as 80 km.

o K zlepšení zemědělské výroby zapojil se i zdejší lihovar a sušárna 
vhodným … (nečitelné) ... kmiv.

o Zaměstnanci Zelekvětu zřídily před budovou hospodářství St. 
St. park. Upravili a srovnali terén, oseli plochu travou a vysázeli 
ozdobné keříky.
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Oslava Mezinárodního dne žen 
ve Lnářích

Mezinárodní den žen je dnes vnímán poněkud rozporuplně. 
Někteří nostalgicky vzpomínají, pro jiné má tento svátek tak trochu 
pachuť minulého režimu. Skutečnost je ovšem taková, že jeho počátky 
sahají do vzdálenější minulosti, dokonce až do sklonku 19. století, 

kdy se ženy pustily do boje za 
občanská práva, zvláště pak za 
právo volební, které v té době 
nebylo samozřejmostí ani pro 
velkou část mužů. Zjednodušeně 
řečeno šlo o socialistické hnutí za 
demokratické svobody. Samotné 
datum 8. 3. bylo pevně stanoveno 
až po první světové válce, a to 
na památku stávky newyorských 
švadlen za hlasovací právo 8. 3. 
1908 a podobné demonstrace, 

která těsně předcházela takzvané buržoazní revoluci v Petrohradě, jež 
započala 8. 3. (podle juliánského kalendáře, tehdy v Rusku platného, 
šlo o poslední únorovou neděli). Roku 1975 se MDŽ dostalo oficiálního 

Zápis z roku 1961:
o Během roku byla v J.Z.D. rozšířená mechanizace. Zakoupen 

nakladač hnoje a zemin, kombajn, další traktor značky „Major“ 
a byl družstvu darován elek.ohradník

o V J.Z.D. při žních pomáhal nový kombajn, který po zapracování 
obsluhy dosáhl pěkných výsledků.    

Zápis z roku 1962:
o Družstvo pokračuje v nákupu strojů a rozšiřuje mechanizaci. 

Zakoupen řádkovač obilí, paprskový obraceč, valník za traktor, 
kultivátor a jiné menší stroje.

o Pracovní morálka v družstvu jest velmi dobrá zvláště u žen. U mužů 
se však projevuje zvýšená nemocnost. Jest to důsledek toho, že za 
5 let lidi již zestárli a nábor z řad mladých jest neuspokojivý.

o Státní statky v roce 1961 vybudovaly a letos daly do provozu velký 
a moderně zařízený sklad na obilí a hlavně krmiva (jadrná). Na 
budově jest vysazeno římskými číslicemi 1961, ale dokončen byl 
až v roce 1962.

Zápis z roku 1963:  
o Jak J.Z.D. tak i farma St. St. sklidila sena spíše méně než minulá 

léta. Bylo to způsobeno asi také krutou zimou. K 25. červenci bylo 
přikročeno k žňovým pracem, které zpočátku probíhaly velmi 
rychle. Současně byly v obou sektorech konány otavy, které dobře 
usychaly a v dobrém stavu sváženy do skladů. V polovině srpna se 
počasí zhoršilo, časté deště zdržovaly sklizeň, jmenovitě výmlat. 
Obilí bylo k mlátičkám dováženo ve vlhkém stavu. Do skladů 
bylo dováženo rovněž vlhké a se značnými potížemi dosoušeno. 
Sklizeň žita byla z části … (nečitelné) ... na řádky, a pak kombajnem 
mlácena. Muselo býti pak dosoušeno na volné silnici před školou.

Připravila: Marie Vrátná
(pokračování příště)

uznání ze strany Organizace spojených národů jako dne mezinárodní 
solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost a mír. V České republice je 
od roku 2004 významným dnem.

V letošním roce připadl MDŽ příhodně na pátek. Ve Lnářích jsme 
jej oslavili formou společenského posezení s občerstvením a hudbou 
v přísálí kulturního domu. Každé z přítomných žen, jichž dorazilo nemálo, 
osobně poblahopřál pan starosta a předal přáníčko vyrobené žáky ZŠ 
Lnáře. Při odchodu pak čekala na každou dámu kytička od místního 
zahradníka Jaroslava Tesaře. Hudební produkci obstaral Vladimír Šebek 
z Blatné. Velké poděkování za organizační zajištění akce a její zdařilý 
a příjemný průběh patří především Heleně a Pavlovi Hrubešovým, Aleně 
Maškové, Jitce Hlavsové a Haně Vlasákové.  

Vladimír Červenka
Foto Josef Honz

Kolštrek Křepín aneb
Kdo jsme a co děláme

Jsme parta nadšenců ze Lnář a Zahorčic, která 
uskutečnila v roce 2008 první sraz milovníků 
cykloturistiky právě v Zahorčicích. V té době nám 
zázemí poskytl místní „Alcron“ (pro nezasvěcené jde o obecní domek 
sloužící ke kulturním akcím a společenským setkáním zahorčických 
občanů) a organizační zajištění rodiny Čadků a Brožů ze Zahorčic 
a rodina Tesařova ze Lnář.

Ale jak vůbec vznikl název našeho spolku? A proč jsme se rozhodli 
tyto srazy pořádat? Tak pěkně popořádku. V květnu 2004 jsem měla 
s přítelem (a nyní již manželem) a jeho rodiči možnost se poprvé zúčastnit 
cykloturistického výletu „Tour de Klikáč“, který pořádali manželé 
Rašínovi v Klikařově na Plánicku. Byl to již sedmý ročník a naprosto nás 
to ohromilo a nadchlo. Proto jsme nevynechali ani následující ročníky. 
Těšili jsme se na milé pořadatele, kamarády a samozřejmě na projížďky 
do okolí Klikařova. Pokaždé byl výlet veden jiným směrem. Navštívili 
jsme Žinkovy, Měcholupy, Klášter, Prádlo. Jindy nás organizátoři zavedli 
do Myslíva, Strážovic, Břežan, Nalžovských Hor atd. Mnohá z těchto míst 
zmiňuje ve své Zemi zamyšlené Ladislav Stehlík, jehož jméno je kromě 
Bělčic spojeno právě také s Myslívem.

V roce 2007 se konal poslední, desátý ročník Tour de Klikáč. Šlo 
o výjezdní akci. Zázemí bylo zajištěné v Horském hotelu Prenet na 
Šumavě. Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek. Přes Zelenou Lhotu 
a Hojsovu Stráž jsme se dostali na Špičácké sedlo. Další zastávkou bylo 
Černé jezero, nejhlubší ze šumavských ledovcových jezer, odkud jsme 
pokračovali k Bílé Strži, dále k vesnici Hamry a vodní přehradě Nýrsko 
a zpět na nádraží Zelená Lhota, které se nachází pod Prenetem. Poté 
jsme převzali „štafetu“ my a cykloturistické výlety se od roku 2008 
pořádají v našem krásném kraji, na Lnářsku, Blatensku, Březnicku 
i Nepomucku.

Na začátku jsme si říkali, jestli vůbec budeme schopni vše zorganizovat 
a zastřešit. Motivace byla ovšem velká, a to láska k cykloturistice 
a hlavně radost všech lidí, kteří na srazy jezdili a jezdí.

Název „Kolštrek Křepín“ vznikl následovně. Řekli jsme si, že „Tour 
de“ mají všichni. My jezdíme štreky na kole, proto „Kolštrek“. Křepín je 
název rybníka, který leží při silnici ze Zahorčic do Březí. Je ve vlastnictví 

Podzimní rozloučení se sezónou 2008 - u Kamenné báby v Bezděkově
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velkostatku Lnáře a má rozlohu 11,30 ha. Připomíná se již roku 1677.
Od roku 2008 se do dnešní doby hodně změnilo. Nepořádá se „jen“ 

jeden cyklovýlet, ale uskutečňuje se více výletů, které nejsou zaměřeny 
jen na cyklistiku, ale i na pěší turistiku. Postupně se tyto akce ustálily 
a pořádají se v pravidelných termínech.

Hlavní a organizačně nejnáročnější je cykloturistický sraz v květnu. 
V prvních letech, kdy se počet účastníků pohyboval od 25 do 31, se vše 
připravovalo v Zahorčicích v Alcronu. Pak jsme se museli z důvodu jeho 
rekonstrukce přesunout do čp. 10. Pátý ročník byl výjezdní do Nových 
Hutí na Šumavě, do Penzionu Tetřívek. Tento výlet byl zpestřen nejen 
krásnou přírodou, ale i zastávkou s komentovanou prohlídkou líhně 
pstruhů v Borové Ladě. V šestém ročníku jsme se nakrátko vrátili zpět a na 
přání účastníků (protože jsme rybářský kraj) se vyrazilo „po rybnících“. 
Od sedmého ročníku se pravidelně vyjíždí za poznáváním krás České 
republiky do vzdálenějších míst. Zavítali jsme tak do Novohradských 
hor, České Kanady či na Malý a Velký Blaník. Desátý ročník (2017) byl 
zaměřen na cestu kolem Světa. Ano, byli jsme v Třeboni. Trasa vedla 
rybníkářskou krajinou až do Veselí nad Lužnicí. Druhý den jsme objeli 
rybníky Svět, Rožmberk a navštívili Schwarzenberskou hrobku. V roce 
2018 jsme poznávali krásy Českého lesa nejen na české straně, ale 
i v Německu. Útočiště nám poskytlo rekreační středisko Rybník. Počet 
účastníků se rok od roku zvyšoval až na 40–45. Jezdí s námi mladí, starší, 
ale i malé děti. Zkrátka všichni si přijdou na své. Někdo jezdí pravidelně, 
někdo se přijel „jen“ jednou podívat a někdo přivedl další cykloturisty. 
Tento rok se uskuteční již dvanáctý ročník. Účastníci se mohou těšit na 
poznávání Žďárských vrchů.

První akce tohoto roku máme již za sebou. Hned 1. ledna 2019 
se uskutečnil již tradiční výlet na Třemšín. Někdo šel pěšky, někdo jel 
na kole. Vždy je přitom jedno, zda ve sněhu, na ledu, nebo na blátě. 
Další akcí byla celodenní vycházka, která proběhla 5. ledna 2019 (první 
sobota po Novém roce). Vyrazili jsme ráno v 8 hodin přes Nesvini po 
červené okolo „Plechárny“ do Újezda u Kasejovic, dále do Chloumka 
a Budislavic, kde byla v hospodě u Křížů první občerstvovací zastávka. 
Po ohřátí a načerpání dalších sil, jsme se vydali zdolat rozhlednu 
v Železném Újezdě. K ní jsme dorazili odpoledne v cca 13:30, nasvačili se 
a vyrazili zpět přes Radošice. Bohužel tam byla hospůdka ještě zavřená, 
a tak se pokračovalo rovnou k domovu. To už začalo poprchávat. Domů 

jsme dorazili v 18 hodin, někdo 
příjemně odpočatý po celodenní 
procházce, někdo hodně 
vyčerpaný, ale všichni s dobrým 
pocitem. Celý den nás provázely 
snad úplně všechny podoby 
počasí, které si můžete přát 
i nepřát: větrno, chumelenice, 
déšť i slunečno, teplo, zima.

Pro ty, kteří by se rádi připojili 
a chtěli poznávat Lnářsko, Bla-
tensko, Smolivecko, Nepomucko, 
Sedlicko atd., máme připrave-
nu pravidelnou noční vyjížďku 
(„Šerošlap“), která se uskuteční 
10. srpna a pak podzimní rozlou-
čení se sezónou, jež se bude konat 
19. října 2019. Srdečně zveme.

Marie Tesařová, Lnáře

Před sochou Jakuba Krčína v Třeboni (2017)

U Alcronu v Zahorčicích před startem jednoho z výletů (2009)

Výlet na Třemšín (2010)

Z celodenní vycházky na rozhlednu v Železném Újezdě 5. ledna 2019

 

Obec Lnáře 
zve srdečně na 

ZASVĚCENÍ 
kaple 

v Zahorčicích 

sv. Janovi Nepomuckému 
 

v neděli  

12. května 2019 od 14:00 
 

na zahorčické návsi 
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 100 LET SOKOLA  
ve Lnář ích  

 

25. 5.  –  19.  6.  2019  
 

T v r z  L n á ř e  
 

V e r n i s á ž  2 5 .  5 .  2 0 1 9  o d  1 5 : 0 0  

TJ SOKOL LNÁŘE 
zve srdečně na výstavu 

TJ SOKOL LNÁŘE 
zve srdečně na výstavu 

Mačkov

Beseda 
Zmizelá Šumava

V sobotu 2. 3. jsme měli možnost 
v Mačkově opět přivítat pana Emila 
Kintzla. Tentokrát k nám na sál 

mačkovské hospůdky zavítal s druhým 
dílem svého čtyřdílného cyklu přenášek 

nazvaného Zmizelá Šumava. Usměvavý pan 
Kintzl velmi zajímavě a s humorem sobě vlastním 

vyprávěl příběhy lidí, žijících na Šumavě během První republiky, druhé 
světové války i v období těsně po válce. V deseti krátkých dokumentárních 
filmech nám pan Kintzl poodkryl 
minulost míst na Šumavě, kde 
mnohdy jenom pár kamenných 
zdí či hromada cihel porostlých 
travou a mechem dávají tušit, že 
zde v minulosti hospodařili lidé. 

Panu Kintzlovi patří veliký 
dík za jeho velmi zajímavé 
povídání. Přejeme mu hodně 
zdraví do dalších let a už teď se 
těšíme na další setkání s ním 
a „jeho“ Šumavou. 

Lenka Cohnová

Blahopřání
Blahopřejeme paní Kusalové k jejím krásným 90. 

narozeninám a panu Doležalovi k jeho 70tinám. Přejeme 
hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody do dalších let.

Oslava žen v Mačkově
V pátek 8. 3. se na sále v Mačkově sešly ženy a děti, aby spolu oslavily 

Mezinárodní den žen. Krásně rozkvetlé jarní květinky jako dárek pro ka-
ždou příchozí vykouzlily každé úsměv na tváři. Sešlo se asi padesát žen, 
dívek a dětí, včetně klientek z domova Petra. Místní děti zarecitovaly 
krásné básničky o lásce k babičkám, maminkám a vůbec všem ženám. 
I ti nejmenší zvládli svoji část recitace na výbornou. Odměnou jim byl 
nejenom nadšený potlesk, ale i sladké občerstvení a limonáda. Součástí 
oslavy, kterou mnohé ženy i dívky rády využily, byla i možnost nechat 

 

KKKOOOSSSTTTEEELLL      
NNNEEEJJJSSSVVVĚĚĚTTTĚĚĚJJJŠŠŠÍÍÍ   TTTRRROOOJJJIIICCCEEE   VVVEEE   LLLNNNÁÁÁŘŘŘÍÍÍCCCHHH   

Program 
 19:00 – 21:30  

výstava dokumentů a fotografií 
k osobě P. Karla Václava  
Vystrčila (volně přístupná) 
 

 19:00  
přednáška Vladimíra Červenky 
o zastavení činnosti konventu  
a vyklizení budov kláštera  
bosých augustiniánů  
ve Lnářích v roce 1950  
 

 20:00  
hudební vystoupení Bělčického 
duchovního rytmického sboru 
(BEDRS) 

Pořádáno u příležitosti 110. výročí narození P. Karla Václava Vystrčila (1909–1981), posledního převora 
konventu bosých augustiniánů ve Lnářích a dlouholetého duchovního správce farností Lnáře a Kasejovice. 
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se nalíčit. Zároveň byly 
některé ženy vylosová-
ny a obdržely malé kos-
metické dárečky. Děti si 
užívaly tancování při dět-
ských písničkách a do-
spělí povídali, jedli a pili. 
Setkávání ke dni žen je 
každoročně velmi oblíbe-
né. Místním ženám dává 
příležitost strávit spolu 

příjemné chvíle a užít si chvilku pohody. 
Všem mačkovským ženám přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody 

a těšíme se zase příští rok nashledanou.
Lenka Cohnová  

Kočka má prý devět životů. Andrea 
Rážová jich na mačkovském „ Prší“ 
vyinkasovala dokonce dvaatřicet.
Mačkov- Říká se, že když nejde o život, vlastně se nic neděje. V prvním 
ročníku mačkovského „ Prší“, který uspořádali nájemci tamní hospůdky 
manželé Černí, náhodou ale o život šlo. Vlastně o životy. František Černý 
totiž sestavil s pomocí internetu zajímavá pravidla, kdy každý účastník 
turnaje na obecním sále vedle hostince jako vstupní kapitál obdržel 
desatero lístků, tzv. „ životů“. Kdo o ně během tří půlhodinových kol 
přišel, měl prostě smůlu a „ musel jít“. Naopak kdo jich nahospodařil 
nejvíc, stal se šampiónem.
Jednoduché jako facka.
Napoprvé to co do účasti nebyla žádná sláva. Za prostřené stoly usedlo 
jen deset dospělých a šest dětí. Na vzrušení ze hry a adrenalin to však 
nemělo žádný negativní dopad. Všichni se výborně bavili a případné 
starosti setřásli jako suché listí. Karta stíhala kartu, papírové životy 
putovaly sem a tam, šedé buňky mozkové se snažily pracovat jako 
legendární „ perpetum mobile“. Prostě paráda a báječná atmosféra. 
Andrea Rážová z Chlumu se upnula na vizi „ zprivatizovat“ tolik 
papírových životů, co je karet v balíčku. Tedy dvaatřicet. Asi se 
musela hodně modlit ke všem světcům, co existují, protože jí to 
skutečně vyšlo. Tím pádem také s mohutným náskokem zvítězila. 
„ Jsem na tom lépe než kočka. Ta má životů jenom devět,“ 
prohlásila s úsměvem Andrea Rážová při přebírání hlavní ceny. 

Rážů vůbec turnaji „ pustili 
pěkně žilou». Synátor Milan 
Ráž ml. pro změnu zase 
opanoval kategorii mládeže. 
Jen tatínek Milan Ráž st. zůstal 
„ viset“ na pětce. Takže štěstí 
přálo přespolním. Vypadalo 
to, že doma tuhle karetní hru 
trénují místo snídaně, obědu 
i večeře. „ Ale to tak není. Prší 
nepěstujeme. Zato žolíky jsou 
u nás v permanenci,“ překvapila 
svou odpovědí Andrea Rážová. 
Stříbro mezi dospělými čekalo 
na mačkovského borce Zdeňka 
Pangráce. Medailovou stupnici 

doplnil další místní milovník tradiční lidové zábavy Pavel Henzel. „ Já 
to tedy hraju u nás na dvorku s neteří a synovcem jen příležitostně,“ 
poznamenal sympatický elegán, „ Vzpomínám si, že moje babička se 
vždycky durdila, že kdo mastí karty, je lump. Přitom sama „ čertovy 
obrázky» vesele mazala s dědou ostošest a chovala mě přitom na 
kolenou,» směje se autor hlášky „ Čím víc piju pivo, tím mi to jde líp“. 
Diplom a sladkosti za druhé místo mezi „ omladinou“ putoval na 
adresu domácího kloučka Dominika Horváta. Do světa drahých 
kovů se probojovala ještě Stela Ciniburková, taktéž z Mačkova. 
Závěr patřil báječnému slovenskému guláši, který byl podle jednotného 
soudu „ jako břitva». Takže si na své přišli i ti, kterým list zrovna ten den 
nepadal.

Vladimír Šavrda

Obec Mačkov 

zve všechny na pravidelné lekce ZUMBY 

 

 

 

 

 

 

každý čtvrtek od 17:00 na sále obecního úřadu 

pod vedením instruktorky Martiny Hovorkové 

CENA: 70 Kč / lekce 
 

   

 

 

 

 

 

    



35Svazek obcí Blatenska - březen 2019

 
 
 
 
 
 

Jarní Mačkovský běh - 4.000m 

„od kapličky ke kapličce"  

 

IV. Ročník 
Dne 13.4.2019 

Prezentace od 12.00 hod. Start 13.30 hod. u kapličky 
Ceny pro nejlepší budou ... 

Nejrychlejší převezme putovní pohár starostky obce Mačkov 

Startovné 100 Kč 

Po běhu občerstvení, hudba a třeba i něco více v místním pohostinství 

 

 

 

DĚTSKÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 
KDY: 25. 5. 2019 v 9:30 

KDE: Sraz na návsi 

 

Pochod po okolí Mačkova (vhodné i pro kočárky) 

Cestu si zpříjemníme opékáním buřtů 

S sebou: pláštěnku, příjemnou obuv, pití, skvělá 
nálada 

Po setmění cca ve 
20:00 – lampionový 
průvod (lampiony 

vlastní) 

Stezka odvahy a 
tradiční spaní na 

sále s promítáním 

 

 

 

V Mačkově dne 30. 4. 2019 

Hasiči a děti sraz:  

neděle 28.4.2019 10:00 hod (příprava) 

          Stavění začíná 30.4.2019 17:00 hod. 

Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vás. 

Mačkov
Kdo má  zájem o brigádu na sázení stromků 

3,5Kc/ stromek. 
V průměru se zasází 400 stromku za den. 

Hlaste se na tel. 606 649 405.
Sázení sazečem.

Myštice

Myštický masopust
V sobotu 2. 3. 2019 jsme se sešli jako 

každý rok v hostinci U Labutě, abychom 
mohli v hojném počtu, posilněni 
občerstvením a dobrou náladou, 

vyrazit na tradiční masopustní průvod 
v maskách. Nejvíce se asi těšily děti! Sice 

se nás letošní rok sešlo méně a i průvod byl 
díky počasí výrazně kratší, nicméně legraci jsme 

si užili všichni. 
Děkujeme za usmažení vynikajících domácích koblížků rodině Šounů, 

ti nás každý rok čekají a odměnou jim je tanec s maskami. I paní Mlíčková 
náš průvod vyhlíží a je připravená si naše masky prohlédnout, ocenit 
práci a poměrně velikou vynalézavost při tvorbě masek! K tanci zahrál 

Jan Kostroun a jeho krásný 
flašinet. Další zastávka byla na 
Laciné u Vohryzků a konečná ve 
Dvoreticích. 

Je veliká škoda, že ostatní 
osadníci Myštic se ani z oken 
nevykloní, aby se podívali na 
průvod nebo alespoň zamávali! 
Těchto tradic po celé České 
republice rapidně ubývá, 
a když už jsme si dali tu práci 
s maskami, potěšil by nás 
i úsměv. Věřím, že příští rok 
se masopustní průvod bude 
konat znovu a s větším ohlasem 
místních obyvatel. Děkujeme 
všem zúčastněným!

Hana Šípková
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Předmíř

Tříkrálová sbírka
V neděli 6. 1. 2019 se uskutečnila 

v Předmíři Tříkrálová sbírka. 
Pod záštitou Oblastní Charity ve 
Strakonicích se vydali dobrovolníci do 
všech částí obce. Celkem se podařilo 

vybrat 9 749,- Kč. Všem, kteří přispěli, 
moc děkujeme! Veškeré informaci o této 

dobročinné akci jsou k dispozici na www 
stránkách www.charita-strakonice.cz

Dětský maškarní a Pyžamový bál
V sobotu 16. 2. 2019 se uskutečnil v sále obecního domu v Předmíři 

Dětský maškarní a večer Pyžamový bál. Ve 14 hodin byl pro všechny děti 
připraven vyzdobený sál, kapela Minimax a tombola, a tak mohl začít 
rej masek. Trval až do 17. hodiny. Poté následoval úklid sálu, pauza pro 
kapelu, aby od 20 hod. mohl začít Pyžamový bál. 

Podle ohlasů se obě akce vydařily, i když oproti loňskému roku byla 
o něco menší účast. Avšak, kdo přišel – určitě nelitoval. Poděkování patří 
jak pořadatelům, tak všem zúčastněným.

Knihovna v Předmíři
S příchodem roku 2019 došlo v naší knihovně k výměně knihovnic. 

Paní Janu Poklopovou, která byla několik let s knihovnou spojena 
a svůj úmysl ukončit tuto činnost ohlásila již v listopadu minulého 
roku, nahradila paní Karla Benešová. Pro všechny občany bych chtěl 
připomenout několik informací:
o Výpůjční doba knihovny je každé pondělí od 17:00 do 18:00 h.
o Aktuální seznam knih je k dispozici na webových stránkách obce, 

v knihovně a v kanceláři OÚ
o v knihovně je dostupný stolní počítač s volným přístupem na 

internet (jedná se o povinnost ze zákona), kompletní sadou MS – 
Office a programem Zoner na úpravu fotografií.

o ve spolupráci s knihovnou ve Strakonicích bude realizován knižní 
výměnný fond, tzn. že ve zhruba tříměsíčních intervalech budou 
k dispozici nové tituly

o v případě nutné rychlé výpůjčky (např. povinná četba, přijímací 
zkoušky) je možné, v případě, že je kniha ve Strakonicích, 
realizovat výpůjčku na jeden měsíc, s doručením do naší knihovny 
do týdne.

Podrobné informace k těmto službám jsou k dispozici v knihovně, 
kanceláři OÚ a na e-mailech knihovna@predmir.cz a ou@predmir.cz. 
Zde budou přijímány i návrhy, nápady a připomínky od občanů. 

Dnes již bývalé paní knihovnici bych chtěl poděkovat za vykonanou 
práci a nově nastupující pak pevné nervy a chuť do práce.

Pojízdná prodejna v Předmíři
Poté, co v říjnu minulého roku došlo k uzavření obchodu v Předmíři, se 

nyní podařilo sehnat alespoň pojízdnou prodejnu. Ta bude do Předmíře 
zajíždět každý čtvrtek v 11:25 hodin a zastavovat bude před budovou 
obchodu. Tuto službu zajišťuje pan Motlík ze Sušice, nákup automobilu 
byl realizován Dobrovolným svazkem obcí Horažďovicko a naše obec 
na její provoz přispěla (dle podmínek Svazku) částkou 20 000,- Kč; 
následně bude obcí hrazena i částka 2 000,- Kč/čtvrtletí. V prodejně 
je možné nakoupit jak přímo na místě (sortiment je ale omezený), 
tak přes internetové stránky www.kupujunas.cz, kdy bude nákup se 
sortimentem téměř neomezeným připraven do tašky. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o novou službu (v době uzávěrky máme za sebou první 
zastavení) nedokáže nikdo odhadnout další vývoj. Avšak v tuto chvíli je 
to jediná, byť omezená, možnost zajištění potravin a smíšeného zboží 
v obci. S případným objednáváním sortimentu jsme ochotni pomoci 
v rámci činnosti OÚ.

Pozvánky do Předmíře
Závěrem bych se chtěl opět zmínit o akcích, které nás čekají 

v dohledné době. Již 6. dubna se uskuteční akce „Ukliďme Česko“ – sraz 
účastníků bude mezi 8:30 – 9:00 u kapličky v každé obci. Po provedeném 
úklidu bude připraveno občerstvení na zahrádce před hospodou 
v Předmíři. A další akce, pálení čarodějnic, se uskuteční 30.dubna, před 
hospůdkou v Předmíři.

A s předstihem oznamuji konání ještě jedné akce, která nás ale čeká 
až na podzim – Setkání důchodců. To se uskuteční 16. 11. 2019 v sále 
v Předmíři. K tanci a poslechu bude hrát Malá muzika Nauše Pepíka.

Pavel Karlík, starosta obce
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Radomyšl

Občané Radomyšle 
zaplatí za odpady méně

Jedním z projednávaných bodů 
zastupitelstva dne 31. 01. 2019 
bylo odpadové hospodářství. V roce 

2018 hospodařil městys v této 
oblasti se ztrátou -370.736,-Kč, když 

příjmy z vybraných poplatků a dotace 
od společnosti EKOKOM činily 1.131.828,-Kč 

a výdaje 1.502.567,-Kč. Přesto se zastupitelé rozhodli pro následující 
období snížit poplatky pro občany a majitele rekreačních objektů a to 
tak, že poplatek bude snížen ze stávajících 600,-Kč za osobu, rekreační 
objekt na 400,-Kč, navíc od poplatku budou osvobozeny děti do 3 let, 
osoby s pobytem starší 70 let a osoby s pobytem v sídle ohlašovny na 
adrese Maltézské náměstí 82, pokud se na území městyse nezdržují více 
než 6 měsíců a u nichž není znám jejich skutečný pobyt. Zastupitelé 
se k tomuto kroku rozhodli jednak vzhledem k dobré finanční situaci 
městyse, ale zejména pro to, že Radomyšl, díky tomu, že občané vzorně 
třídí odpad, patří v této oblasti dlouhodobě k nejlepším v ČR.

Lenka Čapková

Odemykání staďáku, 
které otevře novou sportovní sezónu, se blíží

Členové tělovýchovné jednoty se již nemůžou dočkat jara a lepšího 
počasí, které jim dovolí začít pravidelně využívat jejich venkovní areál. 
Přes zimu samozřejmě nezaháleli a pilně trénovali v tělocvičně místní 
ZŠ a připravovali se na strat nové sezony. Ta bude již tradičně zahájena 
slavnostním „Odemykáním staďáku“, které proběhne 13. dubna. 
Slavnostní průvod obcí s několika zastávkami, kde nebude určitě chybět 
dobrá nálada a humorné scénky, tentokráte z pohádky S čerty nejsou 
žerty, bude ukončen v sportovním areálu. Tam následně proběhne 
losovaný turnaj trojic. Pro nejmenší bude k dispozici po celý den skákací 
hrad a pro ostatní bohaté občerstvení.

Start pravidelných soutěží je však naplánován již o týden dříve, 
kdy začíná dorostenecká liga, které se náš oddíl zúčastní. V utkáních 
Botas dorostenecké ligy postupně změří své síly s týmy Karlových Varů, 
Šacungu, Českých Budějovic, Čelákovic a Plzně. Pozvánky na konkrétní 
zápasy můžete vždy najít na internetových stránkách městyse Radomyšl. 
Dorostenci nejsou samozřejmě jediní a tak můžete přijít podpořit i tři 
týmy dospělých v okresních soutěžích nebo tým žáků. Ti budou letos 
nově startovat jednak v okresních soutěžích, ale i KP žáků pro Jihočeský 
kraj. Nesmíme zapomenout ani na naše volejbalistky hrající v okresním 
a krajském přeboru. Držte nám palce a budeme rádi, když si k nám 
najdete cestu.

Volejbalistky Radomyšle 
vedou okresní přebor
Tabulka soutěže Okresní soutěž žen 2018_2019

1.   TJ Sokol Radomyšl 25  23 2 47  : 8 48 

2.   Strakonice Cats 23  19 4 39  : 13 42 

3.   TJ Fezko „S“ 22  16 6 34  :  14 38 

4.   TJ ČZ Strakonice „B“ 25  12 13 28  :  29 37 

5.   TJ Šumavan Vimperk 21  15 6 32  :  14 36 

6.   TJ Sokol Blatná 25  11 14 28  :  30 36 

7.   SK Řepice 25  10 15 22  :  36 35 

8.   TJ Záboří Žížaly 23  10 13 23  :  29 33 

9.   TJ ČZ Strakonice „A“ 25  8 17 19  :  37 33 

10. TJ Sokol Katovice 23  9 14 23  :  30 32 

11. Sokol Volyně 23  7 16 18  :  33 30 

12. Borga Horažďovice 24  2 22 6  :  46 26
Eva Moulíková

Hokejisté Radomyšle zůstali letos 
před branami play off

V letošním ročníku Krajské ligy skončili hokejisté před branami play 
off, když obsadili 11 místo se 30 body za 10 výher a 14 porážek. Od 
14. kola Sokolům výrazně chyběl hrající trenér Radek Hovora, který 
si v zápase s Táborem nešťastně zlomil klíční kost. Hned po skončení 
sezóny začaly přípravy na tu další. Nic se nesmí podcenit, jelikož úroveň 
KHL každým rokem stoupá. Na snímku je kapitán Daniel Jungbauer 
s gólmanem Strakonic Jakubem Myslivcem (také bývalým hráčem 
Radomyšle) po zápase, ve kterém Radomyšl vyhrála 4:3 v prodloužení.

Miroslav Kastner

Bábinky v Temelíně
První měsíce roku 

uplynuly poklidně, 
ve znamení „zimní-
ho spánku“. Přesto 
však bábinky vyrazi-
ly v lednu do světa 
a navštívily Jadernou 
elektrárnu Temelín. 
V informačním stře-
disku se díky poutavé 
přednášce a zhléd-
nutí několika videí 
dověděly spoustu 
zajímavostí o jader-
né energii i provozu 

elektrárny. Poté měly možnost podívat se na školicí středisko, kde se 
budoucí zaměstnanci učí řídit provoz a zvládat i nečekané situace. Ex-
kurzi zakončily opět v informačním středisku prohlídkou stálé expozice 
věnované elektrárně.

Bábinky
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Výročí Bohumíra Lifky
V březnu vzpomeneme 119. výročí Bohumíra Lifky z Radomyšle. 

Tento heraldik, bibliofil, knihovník a archivář celý svůj život věnoval 
a historii a knihám. Jeho význam připomíná pamětní deska na jeho 
rodném domě.

B.M.

Ve dvou to jde vždy lépe
Spojí-li se nápad se šikovností, vznikne z toho hezký výsledek. Naše 

organizace letos zajišťovala program na MDŽ pro ženy z Jihočeského 
kraje v Českých Budějovicích. Ke spolupráci jsme přizvaly naše baráčníky 
a ZUŠ Strakonice. 

V pondělí dudačky Kačka a Vendulka rozezpívaly sál o cca 160 lidech. 
Baráčnické děti sklidily ohromný potlesk za Hanáckou besedu. No 
a jejich maminky se nedaly zahanbit a zatančili taky. Viděli jsme úsměvy 
na tvářích, tu a tam se objevila i slzička dojetí. A to je ta nejlepší odměna 
pro všechny. 

Poděkování patří všem za jejich ochotu vystupovat ve všední den, 
zařídit si volno, hlídání, věnovat svůj čas zkouškám a improvizaci pro 
poměrně velkou nemocnost. 

Pokud někdo ohrne nos nad svátkem MDŽ, je to smutné, protože 
téměř všechny ženy na celém světě si zaslouží lásku, obdiv, spravedlnost, 
a kdo to nechce vidět, toho je mi líto.

za ZO ČSŽ Radomyšl B.M.

„Člobrďo“
Kdo by neznal „Člověče, nezlob se!“. Hrajeme ho doma všichni od 

útlého věku. Je to hra plná smíchu rozčilování a emocí. O pololetních 
prázdninách v sokolovně proběhl turnaj v „Člověče, nezlob se!“. Hrálo se 
u osmi desek v různém věku. Děti, maminky, tatínci - všichni si to opravdu 
užívali. Motivací k výhře byla i hlavní cena: poukaz do Dráčiku. Pro velký 
úspěch a zájem jsme si zahráli druhé kolo o jarních prázdninách.

B.M.

Hasiči z Leskovic uspořádali
v lednu bruslení pro děti

V Radomyšly a Leskovicích
se uskutečnily tradiční masopustní průvody a ples
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Ač sobotní počasí venkovním masopustním hrátkám moc nepřálo, 
my jsme se nebáli a pustili jsme se do obcházení Leskovic v plné síle. 
Každým rokem přibývá krásných masek, nejvíce samozřejmě těch 
nejmenších. Jsme moc rádi, že se neustále rozrůstáme a že i ti malí 
se rádi chopí dodržování tradic, jako my dospělí. Užili jsme si všichni 
plno legrace a zase jsme se snažili o co nejoriginálnější převleky. Letos 
našemu průvodu nechyběla ani kobyla s pravými „koblížky“, tradiční 
vodník, rodina indiánů, kašpárek, mnich, pohádkový Rákosníček, 
Křemílek s Vochomůrkou a spousty dalších povedených kostýmů. Moc 
všem děkuji, že se vždy na podobných akcích sejdeme s dobrou náladou.

 Tereza Žílová Kadlecová 

Vážení čtenáři SoBáčku,
chceme Vás jako v každém čísle informovat o průběhu činnosti Obce 
baráčníků v Radomyšli.

Počátkem nového roku jsme měli plno práce se zajištěním 
každoročního „Staročeského plesu“. Nácvik tanečků s dětmi, pečení 
perníkových srdíček, zajištění cen a další organizační věci. Ples proběhl 
9. 2. 2018 k úplné spokojenosti návštěvníků i pořadatelů. Pokud jste se 
nezúčastnili, přiblížíme Vám jeho program. Po slavnostním zahájení 
patřil parket, jako vždy dětem, tentokrát s nově nacvičenou „Hanáckou 
besedou“. Mladá chasa se nedala zahanbit a již opakovaně odtančila 
oblíbenou „Majzl polku“. Dobrým nápadem bylo pozvat taneční skupinu 
žen ze Strakonic s vystoupením orientálního tance. Byla to pastva pro 
oči nejenom pro pány. Předpůlnoční překvapení na našem plese nesmí 
chybět, letos se ho ujalo sedm statečných sousedů a odvážně zatančilo 
kankán. 

Chceme poděkovat každému, kdo nás podpořil, dětem, všem 
návštěvníkům, paní Evě Majerové za pomoc při každoročním pečení 
perníkových srdcí na volenku, ženám, které nám je pomáhají zdobit, 
také sponzorům za jejich podporu, prostě všem, bez jejichž pomoci se 
nemůže Staročeský ples konat. 

Následující měsíce nás čeká velká příprava na 80. výročí založení 
Obce baráčníků v Radomyšli. Slavnostní zasedání bude 8. června 2018, 
jeho součástí bude kulturní program nejen pro baráčníky, ale pro 
všechny občany domácí i přespolní. Budeme se na Vás těšit, pozvání 
včas dostanete.

Za Obec baráčníků Radomyšl: 
Jůzková Zdeňka – panímaminka OB

Autorské čtení v ZŠ
Celý první stupeň zahájil měsíc březen poněkud netradičně. Naši 

školu po roce navštívila spisovatelka dětské knihy a naše bývalá žákyně 
Barbora Vajsejtlová. Starší žáky ve svém autorském čtení seznámila 
s novým titulem Velký závod a nejmenší školáčci s nadšením poslouchali 
ukázky z knihy „Ať jsou velcí zase malí!“ Po čtení paní Bára zodpověděla 
dětem všetečné otázky a podepsala donesené knihy. 

Moc jí děkujeme za příjemné chvíle a těšíme se na další setkání.
Eva Lukešová, ZŠ Radomyšl 

Maškarní se stalo ve školní družině 
již tradicí

Masopustní čas skončil k 5. březnu a tak ještě v tomto období před 
zahájením postního období, které potrvá do Velikonoc, se uskutečnil ve 
školní družině Základní školy v Radomyšli odpolední maškarní rej. Děti 
ze školní družiny a hlavně jejich rodiče se ujali přípravy s nadšením. Se 
zkušenostmi z loňského roku ti starší děti už věděly, na co se mají těšit. 
Pro prvňáčky to bylo první maškarní odpoledne v základní škole. 

Celé odpoledne 
se neslo v duchu 
soutěží, tance 
a radovánek. Děti 
se učily nové tance. 
Zpestřením bylo 
sladké pohoštění, 
které pro děti upekly 
paní učitelky. Dostalo 
se na každého 
a to i několikrát. 
Každé dítě nejprve 
představilo svou 
masku, aby všichni 
ostatní věděli, pro 
koho případně 
mohou hlasovat. Vybíraly se tři nejhezčí, diplomy a drobné dárečky 
předal vítězům pan ředitel Jiří Pešl. Výsledky jsou následovné.
1. místo – Radka Janová - Smrtka
2. místo – Eliška a Veronika Mandlovy - Králíci Bob a Bobek
3. místo – Lucie Vitteková – Beruška

Adéla Zborníková, ZŠ Radomyšl

Olympiáda v českém jazyce
Dne 28.1. se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Tam 

postupovali dva žáci s nejvyšším počtem bodů. Ve školním kole uspěly 
dvě dívky – Kristýna Nováková z 9. třídy a Jana Tomaševičová z 8. třídy. 
Okresní kolo bylo, stejně jako to školní, složeno ze dvou částí – jazykové 
a slohové. Na každou měli účastníci 60 minut. Obě dívky se do splnění 
úkolů pustily s vervou. V dané kategorii se setkávají žáci 8. A 9. Tříd ZŠ 
a příslušných tříd víceletých gymnázií. Je zde tedy patrný drobný rozdíl 
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ve výkonnosti. Přesto si myslím, že jsme se zcela neztratili. Kristýna 
Nováková obsadila dělené 16. místo a Jana Tomaševičová, pro kterou 
byla soutěž spíše sbíráním zkušeností, obsadila 28. místo z 33 účastníků. 
Příští rok se určitě opět zúčastníme.

Martina Švárová, ZŠ Radomyšl

Barevný týden
Základní škola Radomyšl se již po druhé během školního roku zapojila 

do projektu „Hrdá škola“. Na podzim to bylo v rámci Halloweenu, nyní 
proběhl „Barevný týden“. Cílem tohoto projektu je posilování vztahu 
žáků ke své škole. Snaha o to, aby se žáci cítili na škole dobře a byli na 
svou školu hrdí.

A tak jsme na chodbách školy mohli potkat v pondělí duháčky, 
v úterý červené Karkulky, ve středu Šmouly, ve čtvrtek Rákosníčky 
a v pátek černé vdovy. Každý vyučující k barevným dnům přistupoval 
individuálně. V některých třídách si vysvětlovali význam barev, jinde 
podle barvy byl veden den - červený „srdíčkový“ den, modrý „vodní“ 
apod. Závěrem týdne proběhlo v tělocvičně školy společné focení žáků 
a pedagogů.

Jednoduše zorganizovaný program na týden v daných barvách 
proběhl v Radomyšli na výbornou. V rámci akce se barevně sladila celá 
škola od vedení, pedagogy, žáky až po našeho bezva školníka Edu. 

Děkujeme všem zúčastněným. Nejen děti se po celý týden těšily na 
vyladění školy do zadaných barev.

Gabriela Benešová

Soutěž veverky Rezky 
je přírodovědná vědomostní soutěž pro žáky 3. a 4. tříd, pořádaná 
Domem dětí a mládeže Strakonice. Dne 27. 2. 2019 se vypravilo 11 
žáků ZŠ Radomyšl (Nela Baloušková, Tomáš Čemus, Tereza Křivancová, 
Bára Mrázová, Eliška Medlínová, Daniel Prokop, Lucie Poklopová, Eliška 
Křížová, Tereza Křížová, Veronika Mandlová, Kateřina Kozáková) do 

Centra ekologické výchovy  Strakonice, aby porovnali své vědomosti 
o přírodě s žáky dalších škol okresu. Soutěžili ve znalostním testu 
a v poznávání rostlin a živočichů. Z radomyšlských si nejlépe vedli: 
3. třídy:
Nela Baloušková   11.-13. místo
Eliška Medlínová  18.-20. místo
Daniel Prokop   23. místo
4. třídy
Kateřina Kozáková  6.-8. místo
Lucie Poklopová  6.-8. místo
Veronika Mandlová  9.-11. místo

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Děkujeme také DDM 
za pečlivou přípravu soutěže i možnost strávit velmi příjemné odpoledne 
v CEV Podskalí.

Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

Základní škola Radomyšl
okres Strakonice

vyhlašuje povinný

Z Á P I S
dětí do 1. ročníku na školní rok 

2019 - 2020
Zápis se bude konat 1. dubna 2019 od 12.30 do 16.00 hodin

v budově ZŠ Radomyšl, přízemí vpravo
Dostaví se rodiče s dětmi, 

které dosáhnou do 31. 8. 2019 šesti let
(narozeny 31. 8. 2013 a starší).

K zápisu se dostaví i děti, u kterých rozhodl ředitel školy
o odkladu začátku povinné školní docházky.

Zapsány budou děti s bydlištěm v působnosti Úřadu městyse 
Radomyšl a spádových obcí, tzn. děti s bydlištěm v působnosti 

obcí Chrášťovice, Osek a Velká Turná.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a vyplněné dotazníky 
(k vyzvednutí v MŠ nebo ve škole). Dále pak případné potvrzení 

a zdůvodnění odkladu školní docházky.
Případnou neúčast u zápisu (jen z vážných důvodů) omluvte 

předem u ředitele školy.

V Radomyšli 8. 3. 2019     
Mgr. Jiří Pešl, ředitel školy
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Bakus
Masopustní průvod se letos v Sedlici 

konal v sobotu 2. února. Počasí 
průvodu příliš nepřálo, po slunečných 
dnech v pracovním týdnu nastal 

chladný víkend. Zahájení přesto bylo 
jako z pohádky. Nejprve dělostřelec ve 

slavnostní uniformě vystřelil několik ran 
z hrozivě vyhlížejícího děla. S žádostí o povolení 

průvodu přišli tentokrát Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Starosta byl ale 
zaneprázdněn, seděl v křesílku, nohy na bedně, poloprázdnou láhev 
u ruky a dělal, že dělá. Opravdu velké pracovní vytížení. A tak nejprve 
žadatele vyhodil. Ti se ale nedali odbýt a starostu nakonec přesvědčili. 
Každý z pohádkové trojice dostal povolení projít s průvodem pouze 
několika ulicemi, ale když dali povolení dohromady, vydalo to na celou 
Sedlici. Než průvod vyrazil, byla ještě svatba. Byla to svatba na poslední 
chvíli, nevěsta Bakusinda vypadala, že místo na radnici by už měla 
spěchat do porodnice.

Po svatebním obřadu se dal průvod masek do pohybu. V čele jela pro 
uhašení žízně „Restaurace u hasiče“. A průvod to byl opravdu pestrý: 
bagrista si ve lžíci bagru vezl oběd, upír, kterému od úst ještě kapala 
krev po chutné snídani, lev, stařík v kožíšku, kominík, rádci Iks a Ypsilon 
ze „Šíleně smutné princezny“, Sherlock Holmes s dýmkou, stará babička 
v šátku s košíčkem sena, medvěd, několik mnoho myší s kocourem, 
mnich a jeptišky, smrtka, a ještě další smrtka, král s královnou, brouk 
s dlouhými tykadly (a pivem v jedné ruce a s cigaretou v druhé), několik 
malých princezen a jedna malá čarodějnice, pirát (vlastně malá pirátka), 
Fiona (bez Shreka - nebo to byl Shrek bez Fiony?), vojáci Československé 
lidové armády, husita s palcátem, skupina pestrobarevných klaunů 
s malým roztomilým klauňátkem, maskovaný voják se samopalem, 
hrubá mouka, beruška, malíř pokojů se štětkou v ruce ...

Všichni výše uvedení (a mnozí další) nejprve obešli náměstí a vyrazili 
po povolené trase. K tomu všemu vyhrávala pojízdná kapela. Na 
obvyklých zastávkách načerpaly masky sousedské občerstvení. Všechny 
masky i civilní účastníky průvodu je třeba obdivovat za výdrž v chladném 
počasí.

František Jirsa

Bakus ještě veseleji … to mohl prožít každý, kdo navštívil 1. a 2. 3. 2019 
prodejní výstavu tradičních masek na sedlické radnici. Dospělí i děti 
se pobavili novým vzezřením, neboť si každou masku mohli v reálu 
vyzkoušet.  Ale to nebylo zdaleka všechno. Návštěvníci se dozvěděli 
zajímavosti o tradičnějších kostýmních doplňcích do Bakusova průvodu. 

Sedlice

Mnozí si zakoupili nejen samotné masky, ale i výrobky členek spolku. Celá 
akce proběhla v radostném duchu s trochou nostalgického vzpomínání 
pamětníků. Každý, kdo zažil masopustní průvody, rád povyprávěl svou 
historku ostatním. To byl hlavní úspěch této akce v dnešní uspěchané 
době.

Ivana Eignerová

Maškarní candrbál jen obrazem
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Airsoft bezpečně
Řada rodičů kupuje svým 

ratolestem často nevhodné 
vybavení na airsoft bez ohledu 
na bezpečnost. Dochází pak 
ke zbytečným zraněním 
a ztrátám na majetku. Tomu 
lze předejít včasnou informací. 
Proto 26.1.2019 proběhla 
velmi zajímavá beseda Základy 
a bezpečnost airosftu se členy 11. Útvaru speciálního určení a 58. 
Hloubkového průzkumu FOX. Chlapci se zájmem o tuto moderní aktivitu 
se dozvěděli vše o funkčních částech odpovídajících uniforem, sami 
si mohli rozebrat a sestavit zbraň. Seznámili se také s bezpečnostními 
pravidly a ochrannými prvky. 

Jako pořadatelé jsme s potěšením konstatovali, že tato akce 
probudila zájem o další spolupráci jak ze strany chlapců, tak členů 
zmíněných oddílů. V případě, že chcete i vaše děti ochránit před 
zbytečným zraněním, neváhejte a kontaktujte nás na tel. 607 775 182 
nebo na modrasek-zs@seznam.cz. Rádi připravíme stejnou akci i pro 
další začínající „airsofťáky“ v místě vašeho bydliště.

Text: Ivana Eignerová
Foto Tereza Dudková

Modrásek, zapsaný spolek

MŠ Sedlice
Z důvodu, že nebyl zveřejněn náš příspěvek v minulém čísle, 

opakujeme jeho podání a dovolujeme si připomenout ještě předvánoční 
události v naší mateřské škole.

Pro děti nejkrásnější období v roce je jistě vzrušující očekávání 
na příchod Ježíška. Prvními přípravami na Vánoce bylo nacvičování 
vystoupení na „Adventní setkání“ pořádaného Městem Sedlice. Děti 
z oddělení Zajíčků si připravily veselý příběh o zvířátkách, která přišla 
Ježíška do Betléma pozdravit. 

Před vánoční na-
dílkou ale přichází 
vždy nejprve tajem-
ná návštěva Miku-
láše s andělem vět-
šinou doprovázená 
jedním nebo něko-
lika pekelníky, aby 
prověřili, zda si děti 
dárečky opravdu 
zaslouží. Ani na naši 
školku tyto kouzelné 
bytosti nezapomně-
ly, vyslechly si bás-

ničky a písně, které si děti připravily, a v košíčku přinesly za odměnu 
několik dobrot.

Vánoční těšení přišli sdílet do mateřské školy i rodiče. Společně 
s dětmi si vyrobili vánoční výzdobu v podobě svícnů, papírových 
věnečků nebo ozdob z vizovického těsta. Tyto a další výrobky dětí mohla 
veřejnost shlédnout na výstavě prací sedlických dětí a žen „Veselé 
Vánoce“ v Zasedací místnosti MěÚ Sedlice, kterou pravidelně pořádá 
Český svaz žen Sedlice a Základní škola a Mateřská škola Sedlice. Rodiče, 
prarodiče a další naši hosté shlédli a vyslechli na vánoční besídce písně, 
básně, tanečky, krátké pohádky, andělské a čertovské příběhy, koledy. 
Rozloučili jsme se tak se starým rokem. 

Velké poděkování patří našim sponzorům: pí Martě Pavlové, firmám 
- Blatenská ryba spol.s r.o. a AGRO Sedlice. V roce 2019 hodně zdraví, 
štěstí a klidu Vám všem přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy Sedlice.

Ve školce si užíváme mnoho krásných společných chvil. Navštívilo 
nás naše oblíbené divadélko LUK z Českých Budějovic s netradičně 
upravenou zábavnou pohádkou. Děti si tak se Smolíčkem Pacholíčkem, 
jelenem a jezinkami prožily veselé i dramatické okamžiky a samy se 
mohly při jejich řešení účastnit.

Legraci jsme si všichni užili při maškarním karnevalu v mateřské škole. 
Třídu jsme vyzdobili velkým množstvím barevných balonků. Děkujeme 
žákům devátého ročníku Základní školy v Sedlici za účast v maskách 
a za pomoc. Sami dokázali moderovat taneční hry a soutěže. Deváťáci 
i my paní učitelky jsme se po celou dobu věnovali malým princeznám, 
zvířátkům a pohádkovým bytostem. Na závěr byly děti odměněny 
medailemi. Odměnou nám všem byla radost a šťastné úsměvy na 
tvářích dětí.

V březnu věnujeme pozornost knihám. Seznamujeme se s výrobou 
papíru, jeho využitím. Navštívili jsme naši městskou knihovnu. Pozorně 

Předjaří v ZŠ Sedlice
První měsíce roku bývají 

na události poměrně boha-
té. Kromě tradičního polo-
letního finišování čekalo 
deváťáky rozhodování, na 
jakou střední školu podají 
přihlášku. 

Vedle typicky školních 
povinností se uskutečnilo 
i několik zajímavých mi-
moškolních akcí. Ve třídách 
proběhly preventivní pro-
gramy připravené organizací „Do světa“ a Policií ČR. Žáci 1. – 4. ročníku 
absolvovali plavecký výcvik v Písku, 1. a 3. třída vyrazila na besedu do 
knihovny v Blatné. Žáci dvou nejnižších ročníků navštívili divadelní před-
stavení v mateřské škole.

Stalo se již tradicí, že deváťáci připravují pro své mladší spolužáky 
maškarní karneval. Ten letošní proběhl 21. února. První část patřila 
prvnímu stupni. Účastníků bylo opravdu mnoho, a tak porota, která 
hodnotila nejlepší masky, neměla snadnou úlohu. Stejně těžké to 
měli porotci dalších soutěží. Nakonec drobnou odměnu dostali 
všichni účastníci, takže nikdo neměl důvod ke smutku. Druhá část byla 
vyhrazena pro druhý stupeň. Maškarní karneval se vydařil a osmáci 
již dnes jistě přemýšlejí, čím překvapí spolužáky za rok. Dva dny před 
školním karnevalem uspořádali deváťáci karneval také v mateřské škole. 

V únoru a březnu proběhlo v 5. a 7. ročníku testování Kalibro 
z českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědných, 
humanitních a ekonomických dovedností. Naši žáci tak získají srovnání 
s vrstevníky z celé republiky. 

Marek Charvát, ředitel školy
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První letošní pokračování 
„neobyčejných cest“ zahájila Denisa 
Findejsová 13. ledna vyprávěním 
o Vietnamu. S přáteli procestovala 
tuto zemi na skútrech. Společně 
poznali příjemné lidi, krásnou 
přírodu i výbornou kuchyni. Její 
milé vyprávění doplněné veselými 
historkami všechny velmi zaujalo.

27. ledna následovalo vyprávění 
o cestě na kolech ze Sedlice až 
k Baltskému moři na kolech. 
Přednášku připravili Zdeněk Mikeš a Josef Halaburda. Z momentálního 
nápadu se vyklubala zajímavá, ale i poměrně náročná cesta dvou 
kamarádů, kterou úspěšně zvládli a o své zážitky se s námi podělili. 

Další povídání se týkalo cesty do Íránu, přísné islámské země. 
Proběhlo 10. února a připravila si ho Naďa Strnadová. Vyprávění 
bylo o památkách, mentalitě obyvatel, kultuře i historii tohoto těžce 
zkoušeného státu. 

František Šesták si pro nás připravil na 17. února přednášku o svém 
cyklistickém putování po Sicílii (kolébce italské mafie), o návštěvě 
známé sopky Vesuv a krásné přírodě tohoto italského ostrova. Poutavě 
vyprávěl také o návštěvě Říma a Vatikánu.

Zatím poslední povídání se uskutečnilo 3. března a připravila jej Kat-
ka Prexlová, která vyprávěla o návštěvě Číny, Jižní Koreje a Japonska. Do-
zvěděli jsme se mnoho zajímavého o Velké čínské zdi, Zakázaném městě 
a dalších památkách.

jsme si vyslechli podrobný výklad knihovnice paní Řandové, která se 
stará o zdejší čtenáře již mnoho let. Rádi si prohlížíme obrázkové knihy 
a pravidelně posloucháme četbu pohádek a příběhů dětských hrdinů.

Končí zimní období a my se již těšíme na příchod jara a velikonoční 
svátky. 

Za MŠ v Sedlici Zdeňka Rodová

Kultura sedlickým není cizí
Neobyčejné cesty obyčejných lidí

Po úspěchu v loňském roce pokračují i letos vyprávění o zážitcích 
našich spoluobčanů z míst, která navštívili. Přednášky se konají v místním 
kině vždy v neděli od 17 hodin. Jsme rádi, že je budova místního kina 
šikovně využitá. Pochvala patří členům spolku S.O.V.A., kteří tento skvělý 
nápad vymysleli a dokázali zrealizovat. 

Neobyčejné cesty oby-
čejných lidí budou ještě 
pokračovat putováním Af-
rikou, a to cestou do Sene-
galu (konalo se po uzávěrce) 
a slyšeli jsme toto vyprávě-
ní 10. března a přednášel 
teprve čtrnáctiletý žák 
Základní školy v Sedlici Filip 
Augustin. 

Všechna vyprávění jsou 
velmi oblíbená a získávají 
si stále více posluchačů. Je 
jistě mnohem zajímavější 
poslechnout si přímé 
účastníky těchto cest, 
navíc povětšinou sedlické 
rodáky, než jenom oficiální 
cestopisy tak, jak je známe 
z televize nebo z knih. Řada 

návštěvníků nevynechá ani návštěvu kinobaru, aby si zážitek ještě více 
zpříjemnila. Všude vládne pohoda a dobrá nálada. Kino je další místo, 
kde se lidé mohou vzájemně setkávat se svými blízkými, sousedy 
i kamarády a pohovořit o všedních radostech i strastech. Už teď se 
těšíme na další „cestování“.

Za všechny návštěvníky zapsala Naďa Strnadová

Z činnosti SDH Sedlice
Leden až únor 2019
Výroční valná hromada

V polovině ledna se v sále místníhasičské zbrojnice sešlo více jak 
45 členů SDH Sedlice a 6 pozvaných hostů. Valná hromada se řídila 
programem, který bývá až na malé výjimky pořád stejný. Na úvod 
vystoupil starosta sboru Josef Keřka, který přivítal všechny přítomné 
členy a hosty. Následovalo nacvičené vystoupení mladých hasičů. 
Řízení valné hromady se ujal bývalý starosta sboru a současný referent 
prevence a výchovné činnosti Karel Ambruš. Další v pořadí se ujal slova 
František Doušek, velitel zásahové jednotky, který všechny přítomné 
informoval o činnosti jednotky, požárech, technických pomocích 
a pracovních brigádách, kterých se jednotka za rok 2018 zúčastnila. 
Od Jana Douška ml. následovalo seznámení se soutěžemi, kterých se 
zúčastnilo družstvo mužů a od Zdeňka Beránka pár slov ohledně práce 
a soutěží ženského družstva. Magdalena Mazáčková poté zhodnotila 
práci mladých hasičů za uplynulý rok. Po vyslechnutí zpráv o činnosti se již 
tradičně pokračovalo zprávou o hospodaření sboru, zprávou z kontrolní 
a revizní rady a na závěr proběhlo seznámení se stavem členské základy 
od jednatelky sboru. Dalším bodem v průběhu výroční valné hromady 
byly doplňkové volby – jednatelkou sboru byla zvolena Nikol Opplová, 
vedoucím MH Magdalena Mazáčková a členem výboru sboru byl zvolen 
Zdeněk Beránek. Následovalo předání věrnostní medaile – za 50let práce 
ve sboru byla medaile předána Karlu Ambrušovi a Františku Čalounovi. 
Za 40 let práce ve sboru Janu Doušovi st., Josefu Prexlovi a Jaroslavu 
Tomešovi. Za 30 let práce ve sboru medaili za věrnost dostal Miroslav 
Šindelář a za 10 let dostali medaili Jan Doušek ml. a Petr Sabat. Dalším 
předaným oceněním byla medaile k příležitosti 100 letému založení 
Československa, kterou dostalo 30 členů sboru SDH Sedlice.



Svazek obcí Blatenska - březen 201944

Hasičský ples
První únorová sobota již tradičně patřila v Sedlici hasičskému plesu. 

O předtančení se jako posledních několik let postarala taneční skupi-
na Čtyřlístek Strakonice a skvělou hudbu na celý večer zajistila hudeb-
ní skupina Bosáci z Příbrami. Tento ples bývá v Sedlici známý pro svou 
bohatou tombolu a ani letos tomu nebylo jinak. V tombole bylo mož-
né vyhrát jednu z více jak 420 cen. Největší poděkování patří těm, díky 

kterým se takto bohatou tombolou můžeme pyšnit – sponzorům. Dále 
děkujeme všem hasičům a hasičkám, kteří se na přípravě plesu podíleli, 
a v neposlední řadě bychom rádi poděkovali návštěvníkům plesu za pří-
zeň a věříme, že příští rok se uvidíme zas. 

Text: Nikol Opplová
Foto: Jiří Krejčí

	

	

	
Český  svaz žen Sedlice zve všechny děti a dospě lé  na 

	

v zasedací  místnosti MěÚ  
		

	

	

Český	svaz	žen	Sedlice	pořádá	a	zve	všechny	občany	na	
	

 

	
Co	se	hodí	do	prodeje:		

oblečení,	hračky,	domácí	potřeby,	sportovní	potřeby,	nářadí		a	jiné.		
	

Poplatek	za	připravený	stůl	90Kč,	možnost	vlastního	štendru	
Rezervace	stolu	na	775	877419	nebo	773	991406	

Facebook:	Český	svaz	žen	Sedlice	

	

	

Město	Sedlice	srdečně	zve	všechny	příznivce	cyklistiky	

na	„Memoriál	S.	Říhy,	M.	Krejčího,	R.	Válka,	J.	Veselého	a	CH.	Battagli“	

aneb	

START: u autobusové zastávky v Nádražní ulici 
Sraz účastníků  na Náměstí II  – prostor u autobusové zastávky 

 

Delší trasa: směr Škvořetice, Buzice, Laciná, Myštice, Lom, Mužetice a Sedlice 

Kratší trasa: Škvořetice, Lom, Mužetice a Sedlice 
 

CÍL: Sedlice – hasičárna, občerstvení zajištěno 
Akce je určena široké veřejnosti 

Město Sedlice, Spolek Modrásek, SDH Sedlice 

pořádají a zvou všechny spoluobčany na 

Oslavy 74. výročí osvobození 
s uctěním památky obětí 2. světové války 

8. května 2019 
Zahájení: 14,00 h., dům Josefa Mastíka (Husova 235) 

Program: 

o Pietní akty u domů sedlických hasičů Josefa 
Mastíka a Václav Jirotky 

o Pietní akty u pamětní desky americké armádě 
a pomníku obětem světových válek na náměstí 
TGM 

o Příjezd kolony historických vojenských vozidel 
klubů 4. obrněné divize Plzeň 

o Přednáška „Sedlice v roce 1945“ s výstavou 
a dětským koutkem 

Spolek občanů veřejně aktivních,  

Spolek Modrásek a město Sedlice  

zvou na přednášku 
 

Sokol a jeho význam 

pro vznik Československa 

7. dubna v 17 hodin 
 

Kino Sedlice 
 

Přednáší Marcela Janouchová, 
Členka České obce sokolské 

Vstupné dobrovolné 
Kinobar a šata otevřeny 



45Svazek obcí Blatenska - březen 2019

či jiných odměn. Karneval přilákal spoustu různých pohádkových i nepo-
hádkových postav, které se po celé odpoledne dobře bavily také záslu-
hou DJ Míry, který pouštěl spoustu skvělých písniček. Domů tak všichni 
odcházeli s úsměvem ve tváři. Děkuji všem, kdož se podíleli na celé akci.

Hasičský bál
Po maškarním odpoledni následoval večer od 20:00 tradiční hasičský 

bál, kterým nás provázela hudba Kosatky, která se své role hudebního 
doprovodu zhostila opravdu skvěle. Nechyběla ani tradiční bohatá 
tombola, která všechny zajisté potěšila. Bavili jsme se a tančili až do 
brzkých ranních hodin …. tak, jako na všech našich plesech. Opět musím 
poděkovat všem, kdo přiložil ruku k dílu a přičinil se tak ke zdárnému 
průběhu celé akce.

Oslava MDŽ
Sobota 9. března od 17:00. 
Tak jako každý rok, tak i letos pro nás naši muži, jako poděkování, 

připravili v hospodě Na Kopečku oslavu dne žen. Na začátku nás přivítal 
starosta sboru a pak nám následně muži osobně každé předali květinu 
mnohdy doprovázenou i polibkem. Celé odpoledne nás doprovázela 
příjemná reprodukovaná hudba k poslechu i k tanci, která zněla 
nejenom na přání. Jako občerstvení pro nás vlastnoručně připravili 
vepřové řízečky a jako sladkou tečku výborné zákusky s kávou. Po celou 
dobu akce nám naši muži věnovali velkou péči – doplňovali víno, nosili 
občerstvení i s námi tančili. Děkujeme. 

Martina Čadková

 

 
 

Z programu v kostele 
sv. Jakuba Staršího v Sedlici: 
 prohlídka varhan 

s výkladem a ukázkou hry; 
 výstava liturgických 

předmětů a oděvů. 
 

Zveme Vás na akce:
o Ukliďme Česko – ukliďme Sedlici a její okolí. Již několikrát se Sedlice 

přidala k této celorepublikové akci a ani letos tomu nebude jinak. 
Organizaci akce si vzal na starost opět Spolek občanů veřejně 
aktivních (S.O.V.A), jak tomu bylo v předešlých letech. Sraz je 
v sobotu 6. dubna v 8.30 hod na náměstí TGM v Sedlici. Vhodné 
oblečení a obuv nutné. Pracovní pomůcky budou dodány (rukavice, 
pytle). Občerstvení zajištěno.

o Velikonoční výstava Od 11. do 13. dubna pořádá Český svaz žen 
Sedlice tradiční velikonoční výstavu výrobků dětí MŠ a ZŠ Sedlice. Děti 
nikdy nezklamou a výrobky jsou rok od roku zajímavější. K zakoupení 
také budou regionální produkty v podobě velikonoční dekorace.

o Dětský den v Sedlici Na sobotu 25. května se můžou těšit všechny 
děti. Blíží se Den dětí a Český svaz žen Sedlice si přichystal krásné 
zábavné odpoledne pro děti všech věkových skupin.

Kateřina Prexlová

Tchořovice

Informace z obce 
Tchořovice

V měsíci únoru a březnu 2019 byly 
opraveny omítky a proveden nátěr zdí 
na chodbách v budově obecního úřadu 

ve Tchořovicích čp. 77 z druhého patra 
až do přízemí. Tato akce byla dokončením 

započatých oprav vnitřních prostor této 
budovy v přechozích letech, která zahrnovala 

opravy chodeb a místností v přízemí OÚ. 
Upozorňujeme občany, že v květnu 2019 by měly být zahájeny práce 

na další etapě ukládání kabelů elektrického vedení a veřejného osvětlení 
do země, které budou navazovat na etapu dokončenou v loňském roce 
2018.

Pozvání na připravované akce
•	 Veřejná obecní schůze  - sobota 30. 3. 2019 od 18 hodin v místním 

pohostinství
•	 Beseda s kronikářem obce - sobota 20. 4. 2019 od 17 hodin 

v místním pohostinství
•	 Zájezd do Františkových Lázní – sobota 11. 5. 2019

Bližší informace k akcím budou zveřejněny na www.tchorovice.cz nebo 
ve vývěsce u obecního úřadu.

Eva Křivancová, starostka

Maškarní bál 
V sobotu 2. února ve 14:00 vypukl v hospodě Na Kopečku dětský 

maškarní rej. Bylo zde hodně veselo a ústředními pohádkovými bytostmi 
se tentokráte stali vodníci, kteří se dětem po celou dobu řádně věnovali 
a připravili pro ně spoustu her, zábavy a překvapení v podobě sladkostí 

Mosty ve Tchořovicích
Se silnicemi a cestami přímo souvisí mosty. Tím nejdůležitějším 

v obci byl most na státní silnici, propojující horní a dolní část obce, přes 
úžinu rybníka Dolejší. O mostech z dřívějších dob toho mnoho nevíme. 
Most, který se zřítil při povodni v roce 1895, stál v obci již v r. 1814. 
S největší pravděpodobností byl vybudován ale v letech 1811 –13, kdy 
byla budována silnice. Jednalo se o kamenný most o dvou obloucích. 
Uprostřed mostu stály dva zděné pilíře, z nichž na jednom, vyšším, 
byla zbudována malá kaplička, v ní za sklem byla dána soška sv. Jana 
Nepomuckého, umístěná sem roku 1814. Tento původní most byl 6 
kroků široký, 23 kroků dlouhý a s jednometrovou vysokou obrubou na 
obou stranách mostu. 

Ale P. Alois Mayer ve své knize „Dějiny osady Lnářské“ píše: „… byl 
kamenný se dvěma oblouky, uprostřed potoka vedle mostu směrem 
ke hrázi rybníka Hořejšího stál silný zděný sloup a v němž byla kaplička 
s malou soškou sv. Jana Nepomuckého …“ Jak tedy tento most skutečně, 
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nevíme. Jeho tajemnost dokládá i dochovaný záznam v kronice obce, 
kde je uvedeno: „… zde stál dřevěný most 25 kroků dlouhý a 6 kroků 
široký, na něm z cihel zbudována pyramida a na níž stála socha sv. Jana… 
“. Proč k této zásadní nesrovnalosti došlo je záhadou, ale je to snad 
i vysvětlitelné. 

Je nutno si ale uvědomit, že zápis v kronice je zapsán o více jak 20 
let později, tedy v době, kdy na tomto místě stál dlouhá léta dřevěný 
provizorní most postavený po povodni v roce 1895. A kronikář, který 
nebyl místní, při svých návštěvách Tchořovic se setkával vždy jen 
s provizorním mostem dřevěným. Je zajímavé, že i ústní podání /
přes jedno koleno/ bylo nejednotné a do určité míry se ztotožňovalo 
s popisem v kronice. 

V roce 1906 byla zahájena stavba nového, kamenno - 
železobetonového mostu, který byl v roce 1909 zprovozněn, prý první 
svého druhu v Čechách. Byl třídílný na dvou podporách /pilířích/, široký 
9 kroků a 45 kroků dlouhý. Tento most nebyl postaven na původním 
místě, tam kde stál most předcházející, ale pravděpodobně téměř o dva 
metry níže ve směru toku. 

Po povodni v roce 2002 byly na dně rybníka u mostu /blíže 
k hospodářskému stavení čp. 40/ nalezeny na dně řečiště zbytky 
dřevěných kmenů - pilot. Ty mohly být zbytkem provizorního mostu po 
povodni v roce 1895. Mohly to být ale i pozůstatky po mostě, který zde 
stál ještě před budováním silnice v roce 1811 - 1813. V každém případě 
jsou němými pamětníky dávných, vzdálených časů. 

V době budování mostu v roce 1906-1909 nebyl provoz v obci 
zastaven. K přejezdu místo mostu byl použit brod přes vodoteč, na 
který se najíždělo od čp. 19, dále cesta vedla přes dvůr usedlosti čp. 
14. a ústila na návsi před domem čp. 13. Pro obyvatele byl zhotoven 
dřevěný mostek, později jen několik metrů po proudu, který sloužil 
k přechodu říčky místním obyvatelůmt. A dále se procházelo úzkou 

pěšinou podél hospodářské budovy čp. 16 až na silnici. Přáním obyvatel 
Tchořovic bylo znovu umístit na nově zbudovaný most sochu sv. Jana, 
to jim však nebylo povoleno. Tento most vydržel provoz až do 22. října 
1981, kdy byl zbourán. Z tohoto mostu se prakticky nic nezachovalo. 
Jediný pozůstatek, a to vrchní zaoblená část z některého pilíře, se 
nachází zasazený do trávníku zahrady domu čp. 123.

Někdy kolem roku 1953 byly do okrajových pilířů zabudovány 
osinkocementové roury o přůměru cca 50 a více jak 1,5m hluboko. Pod 
asfaltovým kobercem byly překryty betonovou deskou. Byly určeny 
k uložení výbušných náloží a tím k odpálení mostu, v případě válečného 
konfliktu (ten se v této době předpokládal).

Nahrazen byl mostem novým, betonovým s předpjatými nosníky dne 
22. října 1982. Celkový náklad činil 2.894.390 Kč., ke stavbě bylo použito 
655m3 betonu a 925q betonové oceli. Základní charakteristiky mostu 

jsou následující: průchodnost mostu 26,76 m3, délka mostu 35,77m, 
šířka mostu 7,00m, chodníky v šíři 1,88m. Jak se okolí mostu změnilo, 
dokazuje zazděný vjezd do hospodářské budovy čp. 40, který je pod 
úrovní mostu více jak 1,2m.

Při stavbě mostu byla v obci dopravní uzávěra. Provoz byl odkloněn 
na silnici směrem k rybníku Nový a odtud směrem na Lnáře. Pro místní 
byl povolen přejezd motorovými vozidly po hrázi rybníka Hořejšího. Na 
hráz motorová vozidla najížděla u hospodářské budovy čp. 31, vyústění 
bylo proti domu rodiny Vokurků čp. 2 a opačně. Pro pěší byla zřízena 
dřevěná lávka, přes zúžené koryto vody, která byla ke konci stavby 
zrušena, a využívala se pěšina podél sádek na hráz rybníka Hořejšího.

Po povodni v roce 2002 byl tento most značně poničen a proto došlo 
k jeho rozsáhlé opravě.

Sysel obecný /Citellus citellus/
Rozsáhlá kolonie se nacházela přímo v kamenité cestě na mírném 

návrší, asi 70 m před mostkem přes zátoku rybníka Starý, na cestě 
vedoucí z Tchořovic k Vrbnu. Kolonie byla v celé šíři cesty – 3,5 m 
a v délce cca 40 m. Do jaké hloubky zasahoval labyrint chodeb se 

Současný most v roce 2004

Ze stavby mostu vroce 1983

Lávka pro pěší z r. 1982

Železobetonový most v roce 1956

Ze stavby mostu kolem r. 1910

Dřevěná lávka po povodni v roce 1895
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Uzenice

Krátce o dění 
v Uzenicích

13. 1. 2019 se v naší obci uskutečnila 
Tří králová sbírka. Děkujeme občanům 

za příspěvek na dobrou věc. 19. ledna 
byl pořádán výlet do Sušice na bruslení 

s následnou návštěvou bazénu, pro velkou 
spokojenost se příští výlet na to samé uskuteční 

17. 3. 2019 
26. ledna měli setkání dříve narození v místním klubu s občerstvením 

a hudbou pana Jančara, účast byla hojná, tak doufáme, že si to všichni užili. 
9. února byl pořádán výlet na Churáňov, zúčastnili se běžkaři i vyznavači 
sjezdovek.

Dále chceme informovat občany o tom, že se na 21. 9. 2019 plánuje 
dvoudenní zájezd do vinného sklípku v Hustopečích, spojeného 
s návštěvou Lednického areálu, v případě zájmu kontaktujte místostarosty 
obce.

Za obec Uzenice
Renata Marešová

Maškarní
Hasičský ples se konal 2. března v kulturním domě v Uzeničkách, 

dětský maškarní se také konal ve stejný den odpoledne. Účast na obou 
plesech byla hojná, doufáme, že děti i dospělí si obě tyto akce užili.

Renata Marešová

neví. Celkový počet jedinců byl odhadován minimálně na 150 - 200 
ks. Cestující po cestě doprovázely svýn dozorem stále přítomní jedinci 
sysla. Lokalita zaniká v roce 1972, kdy byla cesta rekonstruována včetně 
podkladu i v tomto úseku.

Připravil Karel Krejčí
Podklady:
Kronika obce Tchořovice
Kronika lnářského kostela
Fotografická dokumentace: /archiv K.K./

Velká Turná

Vepřové hody
Členové sboru v letošním roce začali 

svoji činnost pořádáním tradičních 
vepřových hodů. V sobotu 9. února 
připravili členové SDH se členy 
svých rodin a několika občanů z obce 

k ochutnání zabijačkové pochutiny. 
Kdo si tuto akci nenechal ujít, mohl si 

pochutnat na ovaru s křenem nebo hořčicí, 
na světlé či tmavé polévce a posléze i na jitrničkách 

a jelítkách. Tlačenky byly k mání až druhý den. Po všech pochutinách 
se jen zaprášilo. Na spláchnutí mastnoty se točilo strakonické pivo 
„Otavský zlatý“. 

Cílem akce je podpora venkov-
ských tradic a setkávání občanů 
obce. Při letošních hodech byla pra-
vá zabijačková atmosféra okořeně-
na živou kapelou v osazení buben, 
harmonika a saxofon. Několik vý-
robků si sbor ponechává na občer-
stvení svých členů při brigádnické 
činnosti či schůzích. 

Masopust
Další kulturní akcí pod vedení SDH Velká Turná byl masopustní průvod 

obcí. V 10:30 h. požádal Taťka Šmoula před obecním úřadem starostu 
o zapůjčení obce na tento den pro masopustní průvod. Starosta předal 
pro tuto příležitost Taťkovi klíč od obce a masopustní průvod mohl začít. 
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fotografií ze všech událostí, které se v obci odehrály v minulém roce 
(fotografie poskytl starosta obce pan P. Šípek). Pozván byl také místní 
harmonikář a nechybělo ani pohoštění. Květiny zajistil a ženám předal 
starosta obce.

Ivana Mrázková 

Záboří

Heja hej, máme 
maškarní rej

Den plný neobvyklých masek, 
netradičních činností a hlavně velkého 

rošťačení se nám blížil. Mateřská 
škola v Záboří se na to velice pečlivě 

připravovala. Děti si přes týden vyrobily 
šašky z papíru a vyzdobily jimi nástěnky na 

chodbě. Ze dveří od třídy jsme udělali klauna, který nás během týdne 
vítal do nových dnů a závěrem jsme nafoukli i balonky na výzdobu třídy. 
Vše bylo připraveno a už se jen čekalo na pátek, až to všechno vypukne. 

Dveře školky se rozletěly a mezi dveřmi se začínaly objevovat 
kouzelná stvoření. Mezi nimi se objevil i dinosaurus, zajíček, čarodějnice, 
víly, princezny, superhrdinové, motýlek a další. Pozadu nezůstala ani 
paní učitelka, která se proměnila v pirátku a nechyběl jí ani její věrný 
pirátský papoušek. Pro děti byly připraveny nejrůznější úkoly, jako je hra 
Masopust, štafeta s míčkem na lžíci či tance s balonky. Za splnění úkolů 
dostaly sladkou odměnu, balonek a diplom s Krtečkem, který je jejich 
nejoblíbenější pohádkovou postavou. 

Den se velice vydařil, děti si ho moc užily a společně se těšíme na 
příští rok.

Lenka Končelová, učitelka MŠ

Lyžařský kurz Kramolín
I v letošním roce se žáci naší školy vydali na šestidenní zimní rado-

vánky do Ski areálu Lipno. Ubytováni jsme byli už po několikáté v chatě 
Lanovka, která stojí přímo pod sjezdovkami, což je velká výhoda. Do ly-
žařského výcviku se přihlásil dostatek dětí, aby se mohl pro nás žáky zá-
kladní školy v Záboří uskutečnit. Poděkování patří milému a vždy usmě-

Mimo Taťky Šmouly se průvodu zúčastnil i medvěd, čertí rodinka, 
divoké kočky nebo Křemílek a Vochomůrka. Celkem se sešlo 14 masek. 
Průvod se zastavil u každého stavení a po tanečku s paní domácí si masky 
připily na zdraví. Masky ukončily svůj průvod v 17:00 hod. V Hospodě Na 
Rozhrání.

Sněhová kalamita a činnost JSDHo
V neděli 3. února začal v ranních hodinách vydatně padat těžký 

mokrý sníh. Do oběda ho napadlo přes 20 cm. Úklid takto těžkého 
sněhu přidělával silničářům mnoho starostí. Úklid obecních komunikací 
ve Velké Turné se oproti jiným úklidům protáhl na celý den. To ale 
nebylo to nejhorší. Těžký sníh začal lámat zdravé stromy jako třísky. 
Větve i celé vyvrácené stromy padaly přes komunikace a bylo nutné je 
rychle odklízet. V okolí Velké Turné popadaly stromy hlavně na silnice 
v úseku cesty k Milavům, kde bylo několik polámaných borovic. Úklid 
se prováděl současně při hrnutí sněhu z komunikace. V noci z neděle 
na pondělí v 4:30 h. byla povolána naše zásahová jednotka k odklízení 
padlých stromů na komunikaci I. třídy u Sedlické obory. V pondělí 
dopoledne napadl další sníh. Ten už byl zmrzlý, ale dalších 10 cm ještě 
více zatížilo již tak namáhané stromy. 

Příroda si s námi nepěkně zahrála.
Text a foto Pavel Šípek,

velitel SDH

Pronájem
Obec Velká Turná pronajme Hospodu Na Rozhrání ve Velké 

Turné a Restauraci rychlého občerstvení na hrázi rybníka Milavy. 
Bližší informace najdete na internetových stránkách obce.

Z činnosti SaK Turná z. s.
Divadelní představení

V pátek 15. února odehráli v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké 
Turné členové Scény mladých při DS Čelakovský ze Strakonic situační 
komedii Návrat pana Leguena aneb Víkend ve výtahu od francouzského 
autora Jeana Christopha Barca. Představení plné slovního humoru přišlo 
shlédnout asi padesát místních i přespolních diváků.
Obecní ples

V sobotu 23. února uspořádala Obec Velká Turná tradiční Obecní 
ples. Sál Hospody Na Rozhrání byl zcela vyprodán, k tanci hrála stejně 
jako v loňském roce písecká kapela TOP-TON a stejně jako vloni hrála 
k všeobecné spokojenosti. Program oživilo předpůlnoční překvapení - 
taneční vystoupení členek spolku SaK.
SaK Turná

Již potřetí připravily členky spolku taneční vystoupení na Obecní ples. 
Vždycky je nejtěžší vybrat takovou scénku, která by pobavila všechny - 
muže i ženy, mladé i dříve narozené. Tentokrát tancem ztvárnily píseň 
Ewy Farné „Mám boky jako skříň“. Nácviku se letos zúčastnilo 11 žen ve 
věkovém rozmezí 30-75 let.
Oslava MDŽ

Na sobotu 9. března přichystal spolek pro všechny ženy z obce oslavu 
MDŽ. Členky spolku předvedly své taneční číslo, proběhla prezentace 

Obecní ples ve Velké Turné - předtančení



49Svazek obcí Blatenska - březen 2019

vavému panu řediteli Gutwirthovi, 
který s námi měl pevné nervy, a dá-li 
se říci, v této zkoušce s „huberťáky“ 
obstál na výbornou. Veliké dík sa-
mozřejmě patří starostlivé, usměva-
vé, milující mamince a zároveň paní 
učitelce Jirouškové, která to s tolika 
dětmi všech věkových kategorií také 
zvládla na jedničku podtrženou. Na-
šemu strážnému anděli, panu Pavlí-
kovi bychom také měli odevzdat své 
veliké díky, protože právě on nám 
ošetřoval naše „bebíčka a rýmičky“. 
Další poděkování patří i dalším do-
spělákům, panu Kohoutovi, Volšičkovi 
a Merašickému, kteří stáli vždy poblíž 
s nápomocnou rukou. 

Některé z dětí jely na tento výcvik poprvé a některé už po několikáté, 
proto jsme byli podle našeho lyžařského umění rozděleni na více part. 
Pády, pokřiky a srandičky na sjezdovce nechyběly. Někteří při jízdě 
např. ještě stihli tančit makarénu, jiní se pokoušeli zajet co nejrychlejší 
slalom. Večerní procházky provázely věty jako: „Mně je zima!“, „Dneska 
procházku ne!“, ,“Bolí mě nohy!“ a další... Plavání a jízdy na bobových 
dráhách letos také nechyběly. Děti si to parádně užily. 

Děkujeme všem, že se to i letos takto vydařilo! Až na jedno menší 
zranění si odtud děti přivezly jen zážitky, smích a radost. Nakonec 
děkujeme i chatě Lanovka, která nám poskytla „střechu nad hlavou“ 
a také výborné jídlo. Děkujeme za vše i za ty překrásné medaile, které 
pro nás udělaly společně s instruktory žákyně z deváté třídy! Díky!!

Andrea Matoušková, žákyně 8. ročníku

Oslava MDŽ v Záboří
V pátek, 8. března se konala v Záboří oslava Mezinárodního dne žen 

v místní hospůdce. Sál byl jako vždy slavnostně vyzdoben, na stolech 
krásné květinové dekorace v červenobílé barvě, doplněné svíčkami. 
I dobrovolný číšnický tým byl připraven vzorně obsluhovat přítomné 
ženy. V černých košilích s červeným motýlkem a červenobílou květinovou 
ozdobou to klukům jako vždy moc slušelo.

Pan místostarosta přivítal přítomné, seznámil nás s připraveným 
programem a popřál hezkou zábavu. Jako první vystoupily děti ze 
zábořské mateřské školy s pásmem tanečků a písniček. Své vystoupení 
si užívaly, byly roztomilé a po skončení roznesly přítomným ženám 
vlastnoručně vyrobené dárečky. Odměnou jim byl velký potlesk. 
Na pozvánce na tuto akci bylo psáno „Možná přijde i kouzelník“ 
a kouzelník se opravdu dostavil. Mohli jste ho dokonce zaznamenat 
v soutěži Česko Slovensko má talent. Předvedl několik kouzel, hlavně 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 
ZŠ a MŠ Záboří  

12. 4. 2019         13.00 – 16.00 
Bližší info: 383 49 44 25, zs.zabori@centrum.cz 

Mobilní planetárium v Záboří
Pořad o hvězdách už jsme se školou několikrát viděli, naposledy 

v Techmánii v Českých Budějovicích, ale tentokrát přijelo tzv. mobilní 
planetárium přímo k nám, do školy. V naší sportovní hale vyrostl velký 
stan, který připomínal obří kopeček zmrzliny nebo stříbrné mega vejce. 
Poté, co jsme vstoupili dovnitř a pohodlně se uvelebili na připravených 
polštářích, nám byly promítnuty dva filmy. Jeden o naší sluneční 
soustavě i celé galaxii, v němž jsme se mimo jiné seznámili s jednotlivými 
planetami a zajímavostmi o nich, druhý, bonusový, o tom, jak se měří 
vzdálenosti ve vesmíru, co je to světelný rok apod. Program se nám moc 
líbil, celý prostor vytvářel dokonalou iluzi, připadalo nám to, jako když 
ležíme někde v trávě a pozorujeme nekonečný vesmír, který se kolem 
pohybuje.

V. Bašta, J. Hájek, J. Tarbaj – 7. třída

Šermíři v Zábořské škole
22. ledna 2019 navštívila naši školu už podruhé skupina historického 

šermu „Pernštejni“. Pro děti z celé školy si připravili zajímavý program 
s historickou tématikou: Řím-legie, gladiátoři a císaři.  Divadelníci 
nám připomněli nejdůležitější momenty z dějin starověké římské 
říše, vyprávěli o osudech některých slavných osobností, jako byli G. J. 
Caesar a jeho následovníci-císaři Tiberius, Nero a Caligula. Dozvěděli 
jsme se mimo jiné zajímavosti o vzniku juliánského kalendáře – proč 
mají červenec a srpen shodný počet dnů.  Nejvíce nás zaujaly ukázky 

vojenské taktiky římských legionářů. Některé děti se mohly i zapojit do 
představení a svým spolužákům předvést speciální bojovou formaci 
zvanou želva. Moc se nám líbila také závěrečná ukázka souboje 
gladiátorů z různými typy zbraní, které se v arénách při hrách používaly. 

Veronika Dumská, 7. třída
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občerstvovací zastávce v Čímicích 
jsme se dále po zelené vydali 
do Velké Chmelné. Za krásného 
slunečného počasí nás zelená 
turistická značka přivedla k další 
prodejně smíšeného zboží a tedy 
k dalšímu občerstvení. I tuto 
občerstvovací zastávku jsme 
plně využili. Dlouhým táhlým 
stoupáním jsme se propracovali 
na vrch Kalovy a odtud to nebylo 
daleko na Krásnou vyhlídku, 
odkud jsme měli Sušici jako na 
dlani. Všechny důležité body ve 
městě jsou nádherně označeny 
na informačních panelech, takže 
orientace pro každého velmi 
snadná. Krátká zastávka na malé 
občerstvení a sestupovali jsme 
do Sušice. Na cestě bylo možné 

pozorovat závody v paraglidingu, ale pořád mít hlavu v oblacích, to také 
nešlo. 

S pocity moc pěkně prožitého dne jsme se vydali k domovům. Trasa 
je nenáročná a za pěkného počasí nádherná. 

TK BLAMIŠ

TK Blamiš

Putování Po stopách 
Ladislava Stehlíka
Zemí zamyšlenou 
(XV. etapa)
Patnáctou etapou jsme se rozhodli 

v roce 2017 ukončit naše putování po 
stopách Ladislava Stehlíka. Do konce roku 

byly ještě další akce, kterých jsme se chtěli zúčastnit, a tak další etapy 
putování byly zahájeny až začátkem jara 2018. Ale zpět k XV. etapě, 
kterou jsme se přiblížili k vesničkám Šumavy. Ze železniční stanice 
Žichovice nás vedla zelená turistická značka do obce Čímice, kde byla 
naplánována první zastávka na občerstvení. A můžeme říci, že to 
byla trefa. Prodejna potravin byla otevřená s možností nákupu všech 
možných dobrot. K nesmělému dotazu, zda by nebylo kafíčko, nastala 
od pana vedoucího překvapující odpověď. Cituji: „Ano, jistě, jen se 
posaďte venku na lavičku a za chvilku vám ho přinesu.“ Doplňující dotaz, 
kolik že budeme chtít cukru, nikdo nečekal. Za chvilku se také stalo 
a kafíčko bylo u zájemců. Pan vedoucí bohatě překročil své povinnosti 
a my mu za to poděkovali a děkujeme touto formou ještě jednou. Po 

s kartami, za vydatné asistence přítomných nebojácných žen. Potom už 
přišla řada na hudbu k poslechu i tanci. Manželský pár „Kosatky“ není 
v Záboří neznámý, několikrát tu již vystupovali. Nechybělo občerstvení, 
víno, káva, řízek a zákusky. Číšnický tým se snažil a dbal na to, aby ani 
jedna sklenka nezůstala dlouho prázdná. Ženy se dobře bavily a domů 
odcházely s krásnou žlutou primulkou.          

Jaroslava Vodičková
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL, 
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

28 let praxe na realitním trhu! 
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22      

 Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,  
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde. 

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU! 
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.  

Prezentace na nejvýznamnějších  
realitních serverech a právní servis ZDARMA!  

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

působící realitní kanceláře v regionu.  
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

6. dubna – sobota, „Andělská veselice“, od 20.oo 
hodin, veselice s hudbou, KD Chanovice (Andělky)    

11. dubna – čtvrtek, „Prof. J. Škabrada - památky 
a historické zajímavosti v okolí Chanovic z méně 
známých stránek“, od 18.3o hodin, setkání s prof. 
Jiřím Škabradou, KD Chanovice (Obec Chanovice)

21. dubna – neděle, „Turnaj ve voleném mariáši 
o Mistra Chanovic“, společenské soutěžení místních 

borců, KD Chanovice (místní mariášníci)

27. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost 
u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané 
Újezdu u Chanovic)  

Chanovice

Kamenožrout 
chlumský
V lomu Škalí, kde se vzali,
táta Rudla s mámou Kudlou
z kamenů tam rozdrcených
vyráběli stravu chutnou.

V jeskyňce pod velkým stromem
kuchyňka tam malá byla,
vůně z ní se lomem nesla,
když máma právě dovařila.

Táta Rudla zatím chystal
novou dávku kamení.
Když byl hotov, tiše kvíknul,
pro mamku tajné znamení.              

Kudla se tak dozvěděla,
že má Rudla hrozný hlad,
že by si chtěl pěkně doma
pár kamínků zamlsat.

Jak „kvík“ máma uslyšela,
modrý talíř chystala,
na něj sedm vypečených
kamenů hned nandala.                   

Pochoutka to byla velká,
Rudla mlsal jako drak.
Však draci byli jeho předci
a synek bude také drak.

S těmi dvěma, Rudlou, Kudlou,
v jeskyňce je synáček.
Sice ještě ve vajíčku,
přesto jejich miláček.

O miláčka synka Mudlu
táta s mámou pečují,

střídají se v zahřívání
a písničky mu zpívají.

Mudla zatím ve vajíčku
v dráčka pěkně dospívá,
těší se až ze své slupky
ven se časem podívá.                                   

Rodiče svou pilnou prací
firmu zatím budují,
na obří strom nad jeskyňku
reklamu si zřizují.
Malým písmem je tam psáno
„Přijďte také ochutnat“,
velkým písmem tady stojí
„Pečené kameny u Kamenožrouta 
chlumského“

Receptura na pochoutku
rodinným je tajemstvím,
už bába Rudly kámen pekla
ve svém kamenném pekařství.

Na pamlsky mámy Kudly
z okolí se sbíhají
srnky, lišky, vrabci, sojky,
všichni, co zde bývají.

Každý kdo sem v míru přijde
pečenáček dostane,
kdyby chtěl tu někdo zlobit,
Rudla pryč ho zažene.

Tak si také třeba přijďte
pro pečený kamínek.
Ve Škalí je kamení dost
a v lese plno polínek.

Ještě Vám musím vysvětlit, jak jsem 
se o Kamenožroutech chlumských 
dozvěděla. Přijely k nám dvě slečny, 
Julinka a Adélka a ty mi o pečené 
pochoutce z kamenů řekly a také 
mi přinesly kamínek ochutnat. 
Byl moc dobrý. Ještě jsem se od 
slečen dozvěděla, že rodinku 
Kamenožroutů napadl zlý orel, že 
synka Mudlu vychovávala kachna 
Josefína a nakonec, že vše dobře 
dopadlo. Ale o tom až příště.

Miluše Kordulová

27. dubna – sobota, „Den proti úložišti“, start a cíl v Kvášňovicích, 
program, společná akce obcí regionu proti záměru vybudovat zde 
úložiště radioaktivních odpadů (obce tzv. lokality Březový potok)

30. dubna – úterý, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce 
(občané šesti vesnic obce)

3. května – pátek, „Zahájení turistické a výstavní sezóny“, od 16.oo 
hodin, vernisáž výstavy výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Chanovice, 
hudba, zámecký areál (Obec Chanovice)

Budou i další akce – sledujte plakáty, internetové stránky 
www.chanovice.cz a obracejte se na uvedené kontakty.
Informace: obecní úřad, tel. 376 514 353, e-mail: 
obec.chanovice@email.cz
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Řešení sudoku z lednového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 66 bylo, jako vždy ve třech různých úrovních obtížnosti. 
Tajenky: NASTAL ČAS (lehká verze, kontrolní 1. řádek 475982163); NOVÝCH SNŮ A (středně těžká, kontrolní 1. řádek 
641795823); OČEKÁVÁNÍ (těžká verze, kontrolní 1. řádek 641789253). Výherci: Vlasta Pašková, Blatná; Ludmila 
Tuháčková, Blatná; Lenka Křivancová, Radomyšl. Uvedení výherci si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) 
v kanceláři SOB nejpozději do 30. dubna 2019, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 383 420 300 nebo 
728 881 358 nebo 607 032 192. Všem úspěšným luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. 
Po vyřešení SUDOKU z čísla 67 (tj. z březnového vydání 2019) zašlete, prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) 

z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní 
adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do 30. dubna 2019.  

SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravily paní Ivana a paní Ema z Olomouce.

Obec Velká Turná
pronajme

Restauraci rychlého občerstvení 
s prodejnou potravin - ATC-Milavy

1) Zahájení pronájmu od 1.května 2019
2) Podávání přihlášek do 25.dubna 2019

3) Záměr o pronájmu je zveřejněn na:
- www.velkaturna.cz ( úřední deska )

- úřední deska OÚ Velká Turná
- výše nájemného – Kč-35.000,-/rok.

4) Prohlídka prostor po telefonické domluvě
- mob. 606 690 391 ( p.Pavel Šípek )

Obec Velká Turná
pronajme

Hospodu Na Rozhrání
ve Velké Turné

1) Zahájení pronájmu od 1.května 2019
2) Podávání přihlášek do 25.dubna 2019

3) Záměr o pronájmu je zveřejněn na:
- www.velkaturna.cz ( úřední deska )

- úřední deska OÚ Velká Turná
- výše nájemného - 1Kč/rok.

4) Prohlídka prostor po telefonické domluvě
- mob. 606 690 391 ( p.Pavel Šípek )


