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Vážení čtenáři
SOBáčku,

XIV. ročník

Městys Radomyšl, „Vesnici Jihočeského kraje
roku 2005“, najdete v Pošumaví, nedaleko Strakonic
v malebném údolí obklopeném věnci pahorků. Je
ta
e to magické místo, které rodák, nebo zakořeněný
vuj
š
„přistěhovalec“ nemůže již nikdy úplně opustit, a každý
eme na
kdo ho jednou navštíví, pociťuje neodolatelné nutkání
znovu a znovu se sem vracet.
Díky bohaté historii, sahající až do pravěku, velkému množství památek
a pestrému společenskému životu je Radomyšl stále vyhledávanějším místem pro
turisty.
V samém centru se nacházelo rozsáhlé pohřebiště,
pocházející z dob osídlení
prvními Slovany ve 12. století. V jednom z hrobů byl
nalezen známý radomyšlský
vampýr. Od 14. století byla
bohatá historie neodmyslitelně spjata s řádem Maltézských rytířů. První písemná
zmínka o Radomyšli je z roku
1284, kdy byla obec zmiňována jako majetek panského
rodu Bavorů ze Strakonic.
Nejen z kalendářů, je
známé místní selské baroko. V historickém centru se
pyšně tyčí věž kostela sv.
Martina se zachovalým románským jádrem. Od kostela, kolem rybníka „Vražda“ vede lipovou alejí unikátní kamenná křížová cesta
z 18. století. Na konci křížové cesty se naskýtá nádherný pohled na Šumavu ale
hlavně poutní kostel sv. Jana Křtitele, který je známý také díky filmové svatbě
Troškovy „princezny ze mlejna“, nebo ze 3. řady seriálu Nemocnice na kraji města.
V kostele se skvělou akustikou se konají koncerty. Vystupovala zde například Marta Kubišová. Pokud bude turista pokračovat dále po nově vybudované turistické
trase směrem na Osek, narazí po několika minutách na malý židovský hřbitov,
kde jsou pochováni prarodiče světoznámého spisovatele Franze Kafky. Zdejší krajina pronikla v motivech i do jeho románu Zámek. Zrekonstruované Maltézské
náměstí a Kostelní ulice pak každému turistovi umožní vrátit se na chvíli do „doby
petrolejových lamp“. V parku na náměstí pod klasicistní radnicí se tyčí mariánský sloup, který byl postaven v roce 1860 jako ochrana před požáry. Nedaleko
náměstí stojí rodný domek Josefa Kováře, nálezce slavného literárního podvrhu,

Nevím jak Vám, ale mně období prázdnin uplynulo
jako kdyby to nebyly dva měsíce, ale pouze dva týdny.
Toto období, které vždy toužebně očekávají děti již od
začátku roku, uteklo jako voda v řece a je tu září.
Měsíc září je obdobím, kdy všichni ještě
vzpomínáme na krásné chvíle léta, kdy jsme si užívali
hřejivých slunných dní (pro některé možná příliš
horké a v jistých dnech až nepříjemné) a trávili jsme
očekávané dny dovolené.
Léto je přímo výzvou na příjemné prožití teplých
večerů vyplněných setkáními s nejbližšími a přáteli,
při kterých nesmí chybět přípravy pokrmů na ohni,
grilování a posezení při dobrém moku.
Září nám však signalizuje, že se musíme smířit se
skutečností pomalu končícího léta. Nezadržitelně
plynou poslední letní dny a v závěru tohoto měsíce již
mnohdy nastolí realitu podzimu. Neúprosně dochází
ke zkracování dne ve prospěch noci. Ale tento měsíc
nemůžeme vnímat pouze negativně, protože je
branou do přicházející podzimní atmosféry, kdy bude
celá příroda oděna do krásných barevných scenérií.
Již v současné době se v ní nachází různé barvy
dozrávajících plodů, které nám hojně vydává.
Ještě hodně chvil potrvá, než se vše živé začne
ukládat k zimnímu odpočinku a spánku. Jsou
před námi poslední teplé večery, kdy při posezení
u plápolajícího ohníčku tato atmosféra člověka
přivede k zamyšlení nad tím, co již uplynulo a co nás
čeká. Zmiňuji tuto skutečnost proto, že mě se v této
chvíli vybavila vzpomínka na mně dříve sdělenou
úvahu, kterou si zde dovolím volně citovat.
Malý chlapec večer doma sedí, pozoruje maminku
a vidí, že pláče. Ptá se jí „Proč pláčeš?“ - „Protože
jsem žena“ – zní odpověď. „Nerozumím“ – maminka
ho objala a doplnila – „A ani nikdy neporozumíš“.
Chlapci to stále vrtalo hlavou a zanedlouho se zeptal
tatínka – „Tati, proč se mi zdá, že maminka někdy
pláče bez důvodu?“ Odpověď zněla stroze „Všechny
ženy pláčou bez důvodu“.
Když vyrostl a stal se mužem, stále mu to vrtalo
hlavou a nerozuměl, proč se ženy rozpláčou tak
lehce. Jako poslední možnost volal Boha, a když se
ho dovolal, zeptal se – „Bože, proč se ženy rozpláčou
tak lehce?“
Bůh odpověděl: „Když jsem tvořil ženu, musela
být výjimečná. Udělal jsem jí plece dost silné, aby
unesla váhu světa, ale natolik jemné, aby poskytovala
pohodlí. Dal jsem jí vnitřní sílu, aby vydržela porod
dítěte a odmítnutí, které jednou velmi okusí od
svých dětí. Dal jsem jí tvrdost, která jí pomůže stále
pokračovat, když se všichni ostatní vzdávají, a starat
se o svoji rodinu navzdory chorobám a únavě bez
stěžování. Dal jsem jí cit, milovat své děti za všech
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Městys Radomyšl je nejen příjemným
místem pro život, ale i atraktivní
lokalitou pro turisty

2

Svazek obcí Blatenska - září 2019

Co se v SOBu událo
a co se bude dít

-

-
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Tradiční stolní kalendář SOBu na
rok 2020 je již v distribuci a v prodeji.
K dispozici je v členských obcích SOBu
a k zakoupení je v prodejně Hračky –
se
e
v S O B u p papír Alena Tomášková v Blatné.
- V rámci dotačního programu Jihočeského
kraje pro dobrovolné svazky obcí, SOB obdržel
dotaci na projekt „Činnost SOBu v roce 2019“. Při realizaci projektu
bude zakoupeno mobilní promítací plátno. Do této doby měly členské
obce možnost zapůjčení pouze promítací techniky a plátno si musely
shánět jinde. Nyní už budou mít k dispozici celou sadu. Dále nám
bude v rámci projektu poskytnut příspěvek na mzdu účetní SOBu
a na propagační a publikační činnost. Tuto částku ve výši 40.000,00
Kč SOB využije na vydávání dvouměsíčníku Blatensko SOBě.
Na středu 2. října 2019 připravujeme jednání Rady SOB a Valné
hromady SOB. Na toto jednání bude navazovat vzdělávací akce
s námi známým lektorem JUDr. Lubošem Průšou.
SOB spolupracuje při přípravě akce „Oficiální ukončení jihočeské
cykloturistické sezóny 2019 aneb za krásami Blatenska“, která je
plánována na neděli 6. října 2019. Start a cíl bude na návsi v obci
Buzice. Registrace účastníků akce bude probíhat od 9,00 do 10,00
hodin. Účastníci budou mít možnost vybrat si ze tří možných tras
v délce 13 km, 34 km a 59 km. Ukončení akce a vyhlášení výsledků je
plánováno mezi 16,00 – 17,00 hodinou. Všichni, kdo se úspěšně vrátí
do cíle, budou zařazeni do slosování o věcné ceny. V průběhu dne
bude v Buzicích zajištěn doprovodný program a občerstvení.
V pondělí 26. srpna proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření Svazku
obcí Blatenska za rok 2019 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby
a nedostatky“.
Své příspěvky, články, reportáže i s fotografiemi, pozvánky na dění
u Vás, další informace o životě ve Vašich obcích posílejte, prosím,
pouze na naši e-mailovou adresu: sobacek@blatensko.eu.

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 novou aktivitou
Svazu měst a obcí ČR. Realizace tohoto projektu byla prodloužena
do 31.12.2019. Novou klíčovou aktivitou je „Lokální ekonomika“.

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 4 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
Ing. Jiří Rod, tel.: 383 420 300
e-mail: rod@blatensko.eu
Kancelář SOBu na adrese:
Na Tržišti 727, Blatná
tel.: 728 881 358, 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.eu
Úřední hodiny:
Pondělí		
8,00 – 11,00
Středa		
8,00 – 11,00
Pátek		
8,00 – 11,00

12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Katalog veřejných služeb je k dispozici na http://www.blatensko.eu/
svazek-obci-blatenska/centra-spolecnych-sluzeb-projekt-smo-cr/katalogverejnych-sluzeb-blatenska-189cs.html nebo k vyzvednutí v tištěné
podobě v kanceláři SOB.
Dana Vohryzková

Kalendář SOB na rok 2020

- V rámci projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB
II“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113 probíhali průběžně
individuální schůzky a porady s konzultanty akčních plánů.
- Na 17. září 2019 je připravena třetí vzdělávací akce pro účetní
členských obcí SOB s lektorem Ing. Davidem Vičarem.
- Ve středu 2. října 2019 proběhne druhá část vzdělávání pro starosty,
volené zástupce obcí, úředníky a zaměstnance obcí s lektorem JUDr.
Lubošem Průšou.
- Na přelomu měsíce října a listopadu je připravována vzdělávací akce
k problematice GDPR.

Od poloviny září je možné zakoupit tradiční stolní kalendář SOBu na rok
2020 v prodejně Hračky a papír Alena Tomášková Blatná. Stolní kalendáře
budou k dispozici samozřejmě ve všech členských obcích SOBu.
Informace v kalendáři slouží jako pozvánky na nejrůznější akce na
Blatensku v roce 2020. Zároveň je kalendář dokumentací toho, jak
proběhly plesy, maškarní bály a vůbec všechny společenské, kulturní,
sportovní a další události v našem regionu.
Foto na titulní stránce kalendáře „Oslavy založení SDH v Chlumu“ poskytla
paní Miluše Kordulová.
Poděkování za pomoc při realizaci kalendáře z Blatenska patří všem
obcím, organizátorům akcí, fotografům a dalším „spolutvůrcům“ našeho
kalendáře.
Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková

VU3V na Blatensku
Virtuální univerzita třetího věku bude
pokračovat i v zimním semestru nového
akademického roku. Poprvé se sejdeme ve čtvrtek 3. října 2019 v 9,00
hodin ve velké klubovně Komunitního centra aktivního života v Blatné.
V zimním semestru máme na výběr opět ze dvou kurzů – první kurz
„Evropské kulturní hodnoty“ a druhý kurz „Kouzelná geometrie“.
Studenti mají možnost navštěvovat pouze jeden z kurzů, nebo mohou
navštěvovat oba kurzy současně. Každý kurz obsahuje 6 přednášek.
Zájemci o studium Virtuální univerzity třetího věku se mohou
přihlásit ještě před zahájením zimního semestru osobně v kanceláři SOB
na adrese: Na Tržišti 727, Blatná nebo e-mailem: blatensko@blatensko.
eu případně na telefonu: 728 881 358. Poslední možnost pro přihlášení
je pak při zahájení zimního semestru přímo na přednáškách vždy ve
čtvrtek (tj. 3. 10. 2019 a 10. 10. 2019). Cena jednoho kurzu vychází
na 350,00 Kč. Tuto částku je potřeba uhradit bankovním převodem na
bankovní účet SOBu.

Uzávěrka příjmu příspěvků
do listopadového vydání
SOBáčka č. 71
je v neděli 3. listopadu 2019.

Příspěvky posílejte pouze na e-mail:
sobacek@blatensko.eu
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MAS Blatensko dne 27.8. 2019 ukončilo
věcné hodnocení a výběr projektů
do vyhlášené výzvy č.4 Bezpečnost
obyvatel II. Vybrané projekty byly
předány k závěrečnému ověření na
Centrum regionálního rozvoje.
Za MAS Blatensko, o.p.s.Ilona
IROP

Seznam projektů schválených k podpoře ve 4. výzvě - MAS Blatensko – IROP –
MaškováManažer
Bezpečnost obyvatel II.

Seznam projektů schválených k podpoře ve 4. výzvě - MAS Blatensko
– IROP – Bezpečnost obyvatel II.
Pořadí

Registrační číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Počet
bodů

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011860

Město Bělčice

Chodníky podél
silnice III/1765
Bělčice

65

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011681

Město Blatná

Úprava chodníku
T.G.M. město
Blatná

55

vybraný projekt
hraniční projekt
nevybraný projekt

Představujeme projekty podpořené v rámci Operačního programu
Zaměstnanost:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Blatensku,
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010167.
Služby pro rodiny s dětmi PREVENT nabízí podporu a pomoc rodinám
z Blatenska, které se dostaly do obtížné životní situace.
Obracet se na ni mohou rodiče, kteří řeší potíže:

•
•
•
•
•

s péčí a výchovou dítěte,
s komunikací v rodině,
se zvládáním předškolních i školních povinností dětí,
s bydlením,
s dlouhodobou nezaměstnaností, s dluhy apod.

Součástí služby je také doprovod na úřady, do školy či do jiných institucí.
Sociální pracovníci svým klientům pomáhají při obtížích v kontaktu
se státní správou, v komunikaci se školou či jinou institucí. Poradí
i s vyplněním různých formulářů nebo s žádostí o dávky.
Nejčastěji jsou služby poskytovány terénní formou v předem
domluveném čase, tedy přímo v domácnostech klientů nebo dle
domluvy na půdě škol, úřadů či jiných institucí.
Pracovnice zastihnete na adrese Nádražní 661, 388 01 Blatná
(1. patro KCAŽ)
každý pracovní čtvrtek od 9 do 13 hodin.
Tel. kontakt: 727 860 104 nebo 725 456 750.
Email: sas@prevent99.cz
Služby jsou pro klienty zdarma.
Provozovatelem je nezisková organizace PREVENT 99 z.ú.
Projekt byl zahájen 1. ledna 2019, předpokládané ukončení projektu
31. 12. 2021

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Blatensko II
Realizace projektu MAP Blatensko II pokračuje v plném proudu. Na konci
měsíce července byla podána 1. zpráva o realizaci projektu a Žádost
o proplacení. V měsíci září proběhly opravy dle připomínek řídícího
orgánu MŠMT.
V měsíci říjnu proběhne konference s aktéry MAP s účastí „MAPáků“
z jiných území. Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách

MAS Blatensko. Ve své práci budou také pokračovat pracovní skupiny,
které jsou stále otevřeny novým členům, kterým vzdělávání dětí
a žáků není lhostejné. Informace o dění v projektu můžete sledovat na
webových stránkách MAS http://www.blatensko.cz/mas/map02.php

Slovo na úvod - Pokračování ze str. 1

okolností, dokonce tehdy, kdy ji její dítě hluboce ranilo. Dal jsem
jí sílu přijmout svého manžela navzdory jeho chybám a zformoval
jsem ji z jeho žebra, aby chránila jeho srdce. Dal jsem jí moudrost,
aby věděla, že dobrý manžel nikdy neraní svoji ženu, ale někdy
zkouší její sílu a rozhodnost stát vedle něho bez výhrad. A nakonec
jsem jí dal slzu, kterou uroní, která je výlučně její, aby ji použila
kdykoliv je to potřeba.“
Co z toho vyplývá – Krása ženy není v šatech, které nosí,
v postavě, kterou má, ani ve způsobu, jakým si češe vlasy. Krása
ženy musí být v jejích očích, protože ty jsou bránou k jejímu srdci,
k místu, kde sídlí láska.
Na závěr mi dovolte nám popřát, aby ženy zůstaly stále ženami
a my si jich vážili ať již jako maminky nebo jako ženy. Mějme se
vzájemně všichni v úctě. Myslím si, že lidský život je velmi krátký,
a proto nevím, proč si lidé z něj vzájemně dělají peklo. Mnohdy
svoje chyby přisuzujeme druhým a ne sobě.
Proto Vám a všem přeji–žijme své životy v pokoře, ve
vzájemné úctě, ve zdraví a vzájemné lásce nejen k sobě, ale i k naší
hlavní matce – Matce Zemi.
Ing. Jiří Rod, Sedlice
člen Rady SOB
Představujeme naše obce - Pokračování ze str. 1

Rukopisu zelenohorského a pár kroků odtud, na Dolním náměstí
u pantáty Melichárka nechal Josefa Švejka přespat Jaroslav Hašek
v románu Osudy dobrého vojáka. V areálu fary se podařilo opravit
středověkou komendu, kde budujeme muzeum, které by mělo být
otevřeno v roce 2021.
Za návštěvu určitě stojí také místní části Domanice, Láz, Rojice,
Podolí a Leskovice, které jsou vstupní branou do Radomyšle ze
všech světových stran.
Každý turista ocení komplexnost služeb. Protínají se zde turistické
trasy a cyklotrasy. V letních měsících je v provozu oblíbený „Letní
areál“ se dvěma bazény, sportovišti, občerstvením a ubytováním.
Pro skvělou kuchyni je oblíbená restaurace „Na Křenovce“ a pivo
jako křen je i v restauraci „Sokolovna“. Je zde základní a mateřská
škola, supermarket, praktický, zubní i dětský lékař, kadeřnictví,
masáže, autoopravna, pneuservis, lehkoatletický areál, tenisový
kurt atd.
Významnou součástí života městyse je také bohatý spolkový
a kulturní život. Právě spolková činnost je velkou chloubou
městyse. V současné době zde aktivně působí 16 občanských
sdružení. Baráčníci, SDH Radomyšl a Leskovice, Svaz žen,
Myslivecké sdružení Borek, TJ Sokol, TJ, Sbor sv. Martina, Tenisový
klub, chovatelé, včelaři, cvičení žen v Radomyšli a Leskovicích,
Divadelní spolek, Klíček a Radomyšlské babči. Všechny spolky jsou
velmi aktivní a finančně zajištěné. Z rozpočtu městyse získali na
podporu své činnosti za 15 let 6.000.000,-Kč. Ročně se v Radomyšli
uskuteční kolem 50 kulturních, sportovních, nebo vzdělávacích
akcí. Na Úřadu městyse bylo díky dotaci z fondů EU vybudováno
pro spolky zázemí. Důležité je, že spolky v Radomyšli pochopily,
že budou ještě úspěšnější, pokud budou vzájemně spolupracovat.
Díky nové bytové výstavbě v Radomyšli a místních částech došlo
k výraznému nárůstu počtu občanů a také dětí ve školách. Má zde
sídlo několik významných firem, které včetně cca 40 drobných
živnostníků zde vytvářejí více než 300 pracovních míst. To vše se
velmi pozitivně odráží na ekonomice městyse.
Podrobné informace na www.radomysl.net
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Jaké problémy Vaší obce Vás nejvíce trápí a jak byste je chtěl
řešit?
V letošním roce jsme se ve spolupráci s firmou ČEVAK pustili do
postupné obnovy více než 40 let staré kanalizace. Je to proces,
který odhaduji tak na 10 let. Bohužel velká část kanalizace jde
přes soukromé pozemky, jejichž majitelé nad ní postavili ploty, zdi
a další stavby bez ohledu na zákonné věcné břemeno, což obnovu
výrazně komplikuje.
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké
máte dlouhodobé plány?
Majetek městyse je kromě zmíněné kanalizace až na drobnosti
opraven. Zejména díky dotacím se v Radomyšli v posledních letech
investovalo kolem 600 mil. Kč. Co se týká plánů, tak v roce 2021
bychom chtěli otevřít nové muzeum ve středověké komendě v areálu
fary a největší plánovanou investicí je rekonstrukce sokolovny,
kterou jsme získali v roce 2013 od Sokolů. Předpokládané náklady
jsou kolem 30 mil. Kč. Rekonstrukce by měla být dokončena do
konce roku 2022.
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Radomyšl má našlápnuto a jsem přesvědčen, že za 20 let
bude zase o velký kus dál a občané budou stále pyšní na to, že
jsou Radomyšláci. Snažíme se pracovat koncepčně, vytváříme
strategické plány, ale je mnoho faktorů, které rozhodují o rozvoji
obcí, aniž by je zastupitelé mohli ovlivnit. Tak například víme,
že do 20 let bude v Radomyšli a místních částech cca 50 nových
rodinných domů a bytů. S tím, je spojený nárůst počtu obyvatel,
dětí ve školách a při dobrém fungování České ekonomiky také
nemalý přísun finančních prostředků do rozpočtu městyse. Také
ale víme, že po dobách hojnosti, přichází půst, tak je opravdu těžké
tak daleko předjímat. V každém případě je vždy potřeba myslet na
zadní kolečka a v době, kdy se daří vytvářet rezervy na horší časy .
Pokud nepřijdou tím lépe .
Prozradíte na sebe něco
osobního?
S postupujícím věkem slevuji
z mnoha svých zásad. Jako
příklad mohu uvést, že ještě
před několika lety jsem si
nedovedl představit psa
v bytě a teď občas leží i na
gauči.
Co Vám udělá radost? A co Vás zaručeně rozčílí?
Radost mám, když vidím, že občané jsou spokojeni a dobře se jim
tady žije. Mám radost z velké aktivity místních spolků a z toho, že zde
vyrůstá početná a perspektivní mladá generace. Asi jako každého

ís
První p

S jakými představami jste šel do komunálních voleb? Jaké jsou
slasti a strasti starosty obce?
Nelíbilo se mi, jak to v Radomyšli funguje a měl jsem chuť to
změnit. Co se týká práce starosty, tak pokud budu hovořit za sebe,
pozitiva výrazně převažují, ale je to dáno hlavně tím, že se mohu
opřít o skvělý tým lidí. Nejhorším nepřítelem je přebujelá a často
nesmyslná byrokracie, která mi sebere spoustu času, který bych
mohl věnovat důležitější práci pro naše občany.

em

První písemné
zmínky o obcích
Blatenska

ích

Už před svým zvolením
starostou jste byl členem
zastupitelstva obce?
Předtím jsem nebyl nikdy
v zastupitelstvu obce.

Které místo na Blatensku (mimo
Vaši obec) máte rád?
Jezdíme se ženou hodně na kole,
Blatensko máme projeté celé
a krásné je to tady všude. Ještě lepší by to bylo, kdybychom si
mohli dát po cestě beztrestně alespoň 1 pivo.

obc

Od kdy jste zvolen starostou
obce?
Od roku 2002

mě rozčiluje lidská hloupost, ale
snažím se přes to přenést, protože
vím, že si tím ničím hlavně svoje
zdraví, a to mi za to nestojí.

né zmínky

o

V čele městyse Radomyšl
stojí pan Luboš Peterka. Rádi
bychom Vám, milí čtenáři
a
čtenářky,
představili
pana starostu v krátkém
rozhovoru.

Tchořovice

Podle znalce české toponomastiky
Antonína Profouse je název vsi odvozen
od jména Tchoř; šlo tedy o ves lidí Tchořových.
Ve starších písemnostech ovšem najdeme často i tvar Thorovice
a v ještě dřívějších dobách dokonce Dchořovice.
V některých zdrojích se můžeme dočíst, že nejstarší známá
písemná zmínka o Tchořovicích pochází z roku 1321. To je ale jen
výsledek mylné interpretace místního názvu „Horouicz“, který
se vícekrát objevuje v latinsky psané listině Viléma ze Strakonic
z 1. 11. 1321, potvrzující majetek strakonických a horažďovických
johanitů, darovaný jim Vilémovými předky a bratrem Bavorem
III. Z toho bylo také vyvozováno, že Tchořovice patřily původně
právě tomuto rytířskému řádu. Jméno „Horouicz“ však neoznačuje
námi sledovanou obec, ba ani Hořovice, jak by se mohlo zdát, ale
Horažďovice, které se ve starších latinských a německých textech
objevují nejčastěji jako „Horawitz“.
Pro první historickou zprávu, jíž lze bez pochybností spojit s našimi Tchořovicemi, je tedy nutno sáhnout do poněkud mladší doby,
ale jen o velmi málo, o pouhé půl století. Dne 5. 7. 1372 byl na
faru do Kocelovic dosazen po rezignaci dosavadního faráře Petra
nový duchovní správce Oldřich. Stalo se tak na návrh pražského arcibiskupa,
Zdeňka z Rožmitálu, Jana
„de Dchorzowicz“ a Beneše
a Zdeňka z Kocelovic, kteří
se zde dělili o patronátní
právo. Zmíněný Jan se psal
bezesporu po Tchořovicích, neboť tato ves patřila i v pozdějších staletích
oficiálně do kocelovické
farnosti, třebaže ta byla
od 17. století administrována z Kasejovic, od josefínských dob pak přestala
jako samostatný právní
subjekt existovat a místní Listina z 25. 6. 1357 s nejstarší písemnou zmínkou
o Třebohosticích
kostel se stal definitivně filiálním ke Lnářům. Velká část Tchořovických ovšem nadále pohřbívala v Kocelovicích své mrtvé.
Tchořovice tedy vstupují do historie prostřednictvím přídomku
(predikátu) místního šlechtice. Onen Jan je dost možná totožný
s Janem Kykou z Tchořovic, který odkázal klášteru benediktinů na
Ostrově u Davle plat ze vsi Smolivce (Starého), k jehož odvádění se
roku 1408 zavázal před církevními orgány Hroch z Maršovic, pán
hradu Třemšína.
K roku 1389 uvádí August Sedláček Jodoka z Tchořovic. V letech
1393 a 1400 je pak připomínán Beneš z Tchořovic, a to opět jako
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spolupatron kocelovického kostela. Jeho
přídomek je v této době v pramenech
komolen do formy „de Horzouicz“
a „de Chorzouicz“. Roku 1402 měl blíže
nespecifikovaný spor s Jaroslavem
z Homberka a Šťáhlav.
Počátkem 15. století se nejspíše
vazby Beneše na Tchořovice uvolnily,
ačkoli si původní predikát ponechal,
Pečeť Beneše z Tchořovic
a potkáváme ho ve výrazně vzdáleném
z roku 1415
koutu jižních Čech. V letech 1412 a 1415
totiž vystupuje jako svědek na dvou listinách, které vydal Hroch
z Maršovic (v prvém případě i se svými syny Janem a Hrochem
ml.) pro městečko Kaplici. Beneš k oběma písemnostem přivěsil
svou pečeť, z níž poznáváme alespoň částečně jeho rodový erb. Jak
bylo tehdy běžné, objevuje se v pečetním poli místo štítu přilba
s klenotem; v tomto případě jím byla vlčí hlava s krkem.
Kde se tchořovický vladyka vzal právě v okolí Kaplice, nelze
s jistotou říci. Možná zde získal nějaký majetek a rozhodl se tu
usadit, možná svou roli sehrály příbuzenské vztahy. Není vůbec
vyloučeno, že byl s Hrochem z Maršovic spřízněn. O tomto
pánovi erbu pětilisté růže, nyní sídlícím na Pořešíně, přece víme,
že v našem kraji býval přinejmenším Benešovým sousedem. Již
roku 1398 koupil od Kunráta ze Lnář zádušní majetek lnářské fary
v Zámlyní, v roce 1408 vlastnil Třemšín a s Janem Kykou z Tchořovic
měl majetková práva ke Starému Smolivci. Hrochův příbuzný Hrdoň
z Maršovic sídlil roku 1430 v Hajanech, které byly po jeho smrti
soudně odevzdány roku 1463 vdově Elišce z Kojákovic.
Vraťme se ale zpátky do Tchořovic. Další zpráva o vsi pochází
z roku 1409, kdy je v horažďovické městské knize uváděn místní
purkrabí („purgrauio in Dchorzowicz“) jménem Mareš. Ten ale
nejspíše již nesloužil původním tchořovickým vladykům, ale jejich
následovníkům, pánům z Vartenberka a Zvířetic, z jejichž rodu
je zde připomínán jako první roku 1412 Vilém. Ten prodal 8 kop
grošů platu ze vsi „Dchořovic“ Petru Trkovcovi z Trkova, který je
uvedeného roku odkázal oltáři sv. Maří Magdaleny ve špitálu na
tachovském předměstí. To už je ale jiná kapitola.
Do přelomu 14. a 15. století je rovněž odbornou literaturou kladen
vznik tchořovické vodní tvrze, jež vyrostla na lichoběžníkovém
půdorysu a byla tvořena prostorným jižním palácem, hranolovou
vstupní věží a menšími budovami přistavěnými k vnitřní líci
obvodové zdi po celé západní a severní straně. Zda ji vybudovali
ještě příslušníci místního vladyckého rodu, či teprve páni
z Vartenberka, nelze rozhodnout. Jisté ale je, že již předtím muselo
ve Tchořovicích nějaké sídlo existovat, přinejmenším v podobě
rezidenčního dvorce, jestliže měli nejstarší známí vlastníci potřebu
se po vsi psát.

Obec Třebohostice
a její místní části

od pana Lva koupenými“. Do desk zemských byla tato transakce
zapsána až roku 1544.
V roce 1552 byl již Adam Řepický ze Sudoměře po smrti a jeho
vdova a poručnice sirotků Markéta, rozená hraběnka z Gutštejna,
odprodala toho roku Třebohostice Vojtěchu Horčicovi z Prostého
na Bratronicích. Tím se ves stala součásti bratronického statku
a zůstala jí až do konce patrimonijního období v roce 1850.
Podrobný popis statku Bratronice z roku 1611, kdy byl jeho
majitelem Jan nejstarší Horčice z Prostého (syn výše zmíněného
Vojtěcha), uvádí v Třebohosticích 16 sedláků a 5 chalupníků, kteří
své vrchnosti odváděli ročně 49 kop a 19 grošů úroku. Byla tu již
tehdy také krčma a kovárna. Kovář Šimon vykonával v době sklizně
více dní roboty než ostatní, ale byl za to osvobozen od všech
ostatních povinností. Jména některých hospodářů tu přetrvala až
do dnešních dob. Byli to Kalbáč, Krejčovic (tj. Krejčí), Levý, Holub,
Koloušek, Machale, Mareš, Pučil, Rod, Franěk, Přibek, Duras,
Vávra, Polánka, Choutek, Pytel, Nepodal, Bureš a Kubašta.
Po třicetileté válce, jak nás informuje nejstarší český daňový
katastr poddanské půdy – berní rula z roku 1654, bylo ve vsi osm
starousedlých sedláků: Šimon Rychtář (příjmení dle funkce), Šimon
Levý, Matěj Kareš, Tomáš Machale, Petr Šimsa, Václav Půjčil, Jiří
Rod a Šimon Kalbáč. Dalších šest bylo nových, ovšem z původních
rodů: Matěj Koloušek, Jan Kubašta, Matouš Přibek, Jiří Duras, Jan
Polánka a Vít Pytel. Dále ve vsi žili dva chalupníci (Bartoloměj
Zelenka, Vít Hanous), domkář Havel Nepodal a byly tu zřejmě
dvě hospody, z nichž jednu provozoval hostinský Matěj a druhou
krčmářka Dorota.

Zadní Zborovice
Od roku 1961 je místní částí obce Třebohostice dříve samostatná
obec Zadní Zborovice. Na Strakonicku jsou ve vzdálenosti necelých
13 km vzdušnou čarou dvě vsi téhož jména; ta druhá je odlišována
přízviskem Přední. Ostatně je také starší. Jen jako Zborovice
(„Sborouicz“), čili ves lidí Zborových (Sborových), je poprvé
připomínána v listině Viléma ze Strakonic z 5. 11. 1318, jejímž
prostřednictvím tento pán potvrdil strakonickým a horažďovickým
johanitům všechen majetek, který jim daroval jeho děd Bavor I.,
otec Bavor II., matka Anežka i bratr Bavor III. U Zborovic je ovšem
připsáno, že tuto ves koupil přímo strakonický převor Dětřich.
To, že je uváděna bez jakéhokoli přívlastku, dokládá, že byla v té
době jedinou toho jména v okolí a neexistovala tudíž potřeba ji
jakkoli odlišovat. Tak tomu bylo zřejmě ještě na počátku 16. století,
neboť když roku 1507 postupovala Barbora ze Švamberka tuto ves,
kterou měla v zástavě od strakonických johanitů něco málo přes
tři roky, svému synu Václavovi ze Stradonic, hovoří se stále jen
o Zborovicích. Teprve k 27. 11. 1538 máme zprávu, že obec města
Strakonic vykoupila ves „Zborovice položením za Krty“, kterou
johanité zastavili v souvislosti s budováním rybníka. Zde již není
sebemenších pochyb, že jde o dnešní Zadní Zborovice.

Třebohostice
Ačkoli reálné počátky vsi lidí Třebohostových, jak původ tohoto
místního jména vykládá Antonín Profous, sahají jistě hlouběji do
minulosti, v psaných pramenech se objevuje až od poloviny 14.
století. Nejstarší známá písemná zmínka pochází z 25. 6. 1357, kdy
král Karel dává svolení Vilémovi ze Strakonic, aby mohl ze zástavy
své sestry Markéty, manželky Hynka Hlaváče z Dubé, vyplatit vsi
Doubravici („Dubrawicze“) a Třebohostice („Trzebyehoscycze“),
na nichž měla pojištěna věno, a odevzdat je do dědičného
vlastnictví svému synovci Baškovi z Blatné. Je tedy zřejmé, že
ves byla v této době majetkem velmožského rodu erbu střely,
jehož prostřednictvím se dostala k blatenskému panství. K němu
příslušela patrně až do časů Zdeňka Lva z Rožmitálu, který ji ve
snaze zmírnit svou tíživou finanční situaci prodal někdy počátkem
16. století Řepickým ze Sudoměře. Když se totiž roku 1528 dělili
bratři Hynek, Adam a Ctibor Řepičtí o dědictví po otci, připadla
k Adamovu dílu též „ves Třebohostice i také s lesy a s horami

Ves Zborovice za Krty - z urbáře strakonického panství z roku 1569

Jejich držba městem byla nejspíše jen epizodického charakteru,
neboť v dalších letech se vždy uvádí mezi vesnicemi strakonického
řádového panství, a to až do zrušení poddanství a roboty. V jeho
urbáři z roku 1569 jsou již zapsány obě vsi a odlišeny údajem
o své poloze. Přední Zborovice zde figurují jako „Zborovice za
Radčovici“, to jest za Radošovicemi, a Zadní Zborovice, jež náležely
do mnichovské rychty, opět jako „Zborovice za Krty“. V té době
hospodařili ve vsi Matouš Kochan (též uživatel pozemků takzvané
Kačerovské poustky), Jan Havlů (kromě svého měl ještě grunt
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Národní archiv (dále jen NA), Desky zemské větší, sign. 10, fol. H 10´;
sign. 45, fol. A 19.
NA, fond Řád maltézský – listiny, inv. č. 2408, 2419, 2712.
Státní oblastní archiv (dále jen SOA) v Třeboni, fond Velkostatek
Strakonice, sign. H-VII-1, kn. 1244; inv. č. 277, sign. H-XVIII-R, ukn 277.
SOA v Třeboni, fond Cizí statky, inv. č. 634, sign. Přední Zborovice II 356
A 1.
SOA v Zámrsku, fond Rodinný archiv Černínů-Morzinů, Vrchlabí, inv. č.
2172, kar 146.
Státní okresní archiv Český Krumlov, fond Archiv města Kaplice, inv. č. 2,
sign. I/2; inv. č. 3, sign. I/3.
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747–748.
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Vlkův), Václav Polánka, Šimon na Soukupově gruntě, Martin
Mrvata, Petr na Vokáčově gruntě, Vavřinec Kubovec, Martin Petele
(obhospodařoval současně i Havlovský grunt), Anna Ratajová
a Václav Novák, kteří odváděli vrchnosti plat v obvyklých termínech
(na sv. Jiří a na sv. Havla). Za louku u vsi, zatopenou rybníkem, platil
Slavík z Únic.
V roce 1640 jsou ve vsi uváděny grunty Kochanovský, Kučerovský,
Hodánkovský, Havelcovský (Velkovský), Polánkovský, Soukupovský,
Mrvatovský, Frantovský, Kubovcovský, Petelovský, Ratajovský,
Novákovský a chalupy Šoustovská, Kusovská, Klečanovská,
Houdkovská, Frantovská a Novákovská.
Berní rula eviduje k roku 1654 celkem 11 sedláků (Václava
Kochana, Evu Hodánkovou, Řehoře Havlů, Michala Polánku, Pavla
Soukupa, Matěje Mrvatu, Martina Frantu, Havla Kubovce, Václava
Petele, Bartoloměje Rataje, Matěje Nováka) a 5 domkářů, z nichž
jeden byl kovář jménem Jiří, dva byli ševci, jeden Václav, druhý
Matěj Franta, a dva tkalci – Václav Pulda a Matěj Křiva.
Vladimír Červenka
Prameny a literatura:
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Září:		
Říjen:		

Jubilanti v osadě
Drahenický Málkov

Šťastný Radek 50 let
Cibulka Václav 75 let
Brejcha Josef 65 let

Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní
pohodu.
			
Luboš Kylián – předseda OV Dr. Málkov

Oslavy 110 let od založení sboru
Trocha historie nikoho nezabije

Sbor dobrovolných hasičů v Drahenickém Málkově si letošní
rok připomíná 110. let od založení sboru. Na výborové schůzi dne
22. 1. 1909 přijal tehdejší obecní výbor návrh starosty Jana Peška,
aby se obci zakoupila stříkačka a byl založen sbor dobrovolných
hasičů . Hned 1. 2. byla zakoupena stříkačka od ústřední prodejny
stříkaček v Praze. V roce 1934 si sbor polepšil a zakoupil
dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy Sigmund OlomoucLutín. V následujícím roce byl její křest a také slavnostní odhalení
pomníku na památku padlých v 1. světové válce, který sbor
postavil . V roce 1975 byla sboru po třech letech práce oficiální
předána nová požární zbrojnice včetně vybavení. Ve slavnostním
průvodu bylo tenkrát na 120 uniformovaných hasičů a 300
ostatních občanů. Sboru byla předána i stříkačka PPS 12 výměnou
za slabší PPS 8. V roce 1976 byla dokončena požární nádrž a sbor se
zúčastnil hašení dvou lesních požárů a okrskové soutěže. Na konci
80. let dobrovolná činnost sboru vyvrcholila účastí na okresní
soutěži v Černěticích u Volyně. V 90. letech začal útlum, sbor se
účastnil pouze okrskových kol. Čekalo se na generační obnovu,
která nastala v roce 2009 při oslavách 100. let od založení sboru.
V témže roce se k mužskému družstvu přidalo i družstvo žen a o rok
později i družstvo veteránů. V roce 2011 proběhla generální oprava
stávající stříkačky, která dostala zbrusu nový kabát i výkon.
V roce 2013 sbor odkoupil od obce Tisov motorovou stříkačku značky
Smékal, pravděpodobně z roku 1934. Mašina prodělala rekonstrukci, za
kterou patří velké dík Martinu a Václavu Lapkovým. K majetku sboru
patří i stříkačka PPS 8 a od roku 2017 má sbor k užívání i přívěsný vozík
a plovoucí čerpadlo. Jelikož sbor nevlastní zásahové vozidlo, nevyjíždí
naše jednotka mimo obec, ale stará se o drobné zásahy na domácí
půdě jako např. hašení hořících kontejnerů, čerpání vody ze sklepů či
prořezávání cest po nepříznivé sněhové či větrné kalamitě. V současnosti
má sbor 62 členů. Starostou sboru je od roku 2017 Miroslav Levý. Za
desetiletou kariéru v hasičském sportu se sboru (k 30.8.2019) podařilo
získat 105 pohárů.

Průběh oslav

Počasí nám přálo, možná až moc. Kvality slunečního jasu jistě oceníte
v hasičské uniformě nebo nedej bože v zásahové uniformě. Proto jsme
se snažili naše hosty moc netrápit zdlouhavými proslovy. Ve 12 hodin
na návsi, u pomníku padlých v 1.sv. válce, začal náš den. Přítomné sbory
se zahlásily starostovi našeho sboru Miroslavu Levému, k pomníku byl
položen věnec a průvodem se došlo do našeho sportovního areálu.
Zde byl areál slavnostně otevřen, tohoto úkolu se zhostili předseda
osadního výboru Drahenický Málkov Luboš Kylián a místostarosta města
Blatná Pavel Ounický, kteří přestřihli pásku a přednesli krátké proslovy.
Dalšího slova se ujal poslanec parlamentu České republiky Lukáš Kolařík,
starostka OSH Strakonice Jaroslava Boukalová. Místní omladina spolu
s panem Ounickým odhalila slavnostní kámen u lípy vysazené k našemu
krásnému výročí. Poté všichni naší lípě přihodili drobet hlíny, aby se jí
lépe dařilo. Já jako jednatelka jsem přítomné seznámila s historií našeho
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sboru. Společně se starostou jsme ocenili všechny přítomné zástupce
sborů, hosty a připadla nám ještě milá povinnost ocenit sedm našich
nejstarších členů – Václava Cibulku, Věru Cibulkovou, Pavla Fouse, Jitku
Fousovou, Stanislava Kuděje, Milana Štěpána a Jaroslavu Viktorovou. Po
řečnících se pak zapotili hasiči z Blatné, kteří nám předvedli vyprošťování
osoby z vozidla po dopravní nehodě. Během celého dne byla také
k vidění řada historické techniky. Jelikož humoru není nikdy dost,
připravila si místní děvčata ve složení Růžena, Božka, Otylka, Fanča,
Máňa, Bláža a Tonča alias Hana Fousová, Ladislava Kyliánová, Pavlína
Lapková, Jana Levá, Jaroslava Pazderníková, Zuzana Vlčková, Martina
Vodičková společně s místním donchuánem důchodcem Bohoušem
alias Milanem Vodičkou autentický zásah z poloviny dvacátého století.
Holky přišly na to, že kýblema a košema na brambory požár asi neuhasí,

stejné podmínky. Mezi muži kralovali kluci z Bezdědovic „B“ (20,98),
druzí byli „Choboťáci“ (23,39) a bronz putoval do Mečichova (24,40).
V kategorii žen to nejvíc sedlo holkám z Bezdědovic (26,20), druhé
skončili ženy z Buzic (28,77) a bronz zůstal v Málkově (30,74). V kategorii
veteránů měli nejvíc štěstí ti z Chobota (26,64), stříbro získali „naši“
(29,39) a bronz putoval do Skaličan (50,24).
Po vyhlášení výsledků nám Martin Lapka ještě předvedl, co se stane,
když se rozhodnete hasit rozpálený olej v pánvi vodou. Že to byl parádní
výbuch vám ani nemusím vyprávět. Celým dnem nás prováděl DJ Karel
Zbíral a po něm už převzali štafetu kluci z Kapely Scéna.
Na závěr bych ráda poděkovala sponzorům . Za mediální podporu
děkujeme Rádiu Blatná a Blatenským listům . Za dary nejen finanční
pak Městu Blatná, Agro Sedlice, Jihočeskému kraji, Strakonickému
pivovaru, ZD Bělčice, Blatenské rybě a dalším .
Největší dík pak patří všem hasičům i nehasičům, kteří se
aktivně podíleli na přípravě takové velké a náročné akce. Takže díky
a jsme nejlepší!!!!
Lucie Kyliánová
jednatelka sboru

Pouťový fotbal

V Málkově to prostě žije. Další týden po výročí byl náš sportovní areál
opět plně připraven k použití. Tentokrát naše super zázemí ovládli fotbalisté. Konal se totiž pouťový turnaj v malé kopané. Počasí bylo příjemné
stejně tak jako průběh celého dne. Šest týmů soupeřilo ve vzájemných
soubojích o to, kdo bude nejlepší. V čele výsledkové listiny stálo

ale taková motorová stříkačka značky Smékal by jim dost pomohla. Tu
jim naštěstí dotlačí místní mladící Roman Fík a Venca Lapka a hořící
katastrofa je zažehnána. Za krásné vystoupení je čekala ještě krásnější
a lahodnější odměna v podobě dortu.
Na dalším programu byla soutěž v požárním útoku, a aby to nebylo
jen tak, všechny družstva ke svému pokusu musela použít naší mašinu.
Naštěstí to ta naše „holka“ vydržela ve zdraví a všech 18 týmů mělo

družstvo AFK Rozmetač, které s třinácti body kralovalo tabulce. S deseti
body a lepším skorém se na druhém místě umístil tým z Bezdědovic.
Třetí místo získalo mužstvo O.P. Slavia. Bramborovou medaili získal
domácí Grand Hotel Málkov, pátý byl tým s tajemným názvem B.B.C,
šestá příčka patřila Černému květu. Nejlepším střelcem se stal Petr
Ďulík a brankářem „Burčák“. Večer pak nemohla chybět venkovní taneční zábava pod taktovkou Malkovanky.

Rozloučení s prázdninami

Prázdniny utekly jako voda a je čas vyrazit zase do školek, škol a za
pracovními povinnostmi. V Málkově si prostě umíme objednat počasí,
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Sbor dobrovolných hasičů Skaličany,
Osadní výbor a FK KOZEL pořádají
v rámci skaličanského posvícení
netradiční turnaj:

SKALČANSKÁ
PENCLE
8. ROČNÍK

Memoriál Stanislava Solara

SKALIČANY - SOBOTA 12. ŘÍJNA 2019
ani tentokrát nezklamalo a na rozlučku s prázdninami bylo krásně. Děti
tak mohli využít dětské hřiště za hospodou, kde se konalo poprázdninové
sezení. Rodiče a prarodiče si zase mohli popovídat, co vše o prázdninách
zažili a viděli. Limonády a pivo tekly proudem, k chuti pak přišlo výborné
pečené maso na houbách a další dobroty, které se objevily na stolech.
Tak ahoj prázdniny.
Lucie Kyliánová

SKALIČANY - NEDĚLE 13. ŘÍJNA 2019
13:00 EXHIBICE O ZLATOU KOSU
(STAŘÍ KOZLI VS. KOZLÍCI)
VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE VYUŽIT NA ROZVOJ OBCE,
OBECNÍCH AKTIVIT, HASIČSKÉHO SBORU,
NA REKONSTRUCI OBECNÍHO OBJEKTU ČP. 20,
NA ODMĚNY PRO STARTUJÍCÍ A NA PODPORU MLÁDEŽE

Ahoj léto, ahoj prázdniny!

Poslední srpnová sobota je ve Skaličanech vždy ve znamení
rozloučení s létem a prázdninami . Moderátor toho letošního dne
hned na začátku akce s ohledem na blížící se začátek školního roku,
směrem k dětem poznamenal: „… tak co, už se vám to blíží, že, tak
si to dnes hezky užijte…“ A děti poslechly a den si náležitě užily,
a to hlavně díky skvěle připraveným hrám a dovednostem, které
dokonale přichystaly hlavní organizátorky Jana Mazánková a Hana
Bari, kterým znamenitě sekundovali ostatní rodiče, děti i mládež
a samosebou i místní hasiči, v jejichž režii den vrcholil hasičskými
radovánkami a jak jinak, než s vodou. Čtyři desítky dětí a stejný
počet dospělých (škoda jen, že na společné foto se nám nepodařilo
přesvědčit všechny) si den i následný večer prožili spokojeně, neb
počasí více než přálo a dětský úsměv na rtech a jiskřičky v očích
byly tou nejlepší odměnou pro všechny, kteří se na bezvadném dni
a jeho organizaci podíleli, díky!
Václav Cheníček

Rybolov

Společné foto

TURNAJ DRUŽSTEV
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
HUDEBNÍ PRODUKCE - KAREL

KDE: LOUKA ZA BÁRTÍKŮ - „KOZEL ARÉNA“

SKALIČANY

Mali hasiči

9:00
13:00
16:00
17:00

Přijďte se bavit, přijďte si zahrát,
poklábosit, občerstvit se,
prostě přijďte pobejt
na skaličanské posvícení!

TURNAJ DRUŽSTEV
UZAVŘEN:
FK KOZEL SKALIČANY
BLATNÁ - VÝBĚR SVĚTA
SK BÝCI BUZICE
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
V EXEKUCI A CHYTÁNÍ
PENALT, KATEGORIE:

PŘÍPRAVKA
MLÁDEŽ
ŽENY
MUŽI

AKCE SE KONÁ ZA
KAŽDÉHO POČASÍ
CENY

Účastníci akce obdrží
tradičně netradiční odměny
od našich štědrých sponzorů

Občerstvení zajištěno
v běžném rozsahu

Hledáme knihy, filmy
a seriály ze školního
prostředí
S blížícím se dnem výročí prvního otevření naší
školy jsme vyhlásili mezitřídní soutěž. Dali jsme si symbolický cíl: Najdeme aspoň „115“ knih, filmů nebo seriálů ze školního prostředí. Některé
třídy se do boje pustily
s velkou vervou. Z počátku jsme se obávali,
zda cíl vůbec splníme.
Nakonec jsme jej více
než dvakrát překročili.
Celkem všichni soutěžící našli celkem 244
knih, filmů nebo seriálů. Nejúspěšnější třída,
která odevzdala celkem 419 odpovědních
lístků (sčítaly se všechny hlasy za každého
žáka ve třídě), získala
velký dort složený ze
sladkostí a pitíček. Třídy na druhém a třetím
místě byly také odměněny.
Děkujeme
všem
soutěžícím, kteří se zapojili do soutěže. Poděkování patří i jejich pedagogům či ostatním, kteří
dětem při vyhledávání pomáhali.
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JAK se u nás skvěle vaří

Dne 29. 8. 2019 proběhlo
finálové kolo soutěže Nejlepší
kuchař 2019 ve školním
stravování.
Tuto
soutěž
pořádala Asociace kuchařů
a cukrářů České republiky.
Náš kuchařský tým ve složení
Gabriela Kopáčková a Hana
Mičianová se probojoval do
finále v kategorii Nejchutnější
pokrm v základních školách.
Zadáním od poroty bylo uvařit
pokrm z krůtího masa, zeleniny
s přílohou. Naše paní kuchařky připravily krůtí karbanátky, zeleninové
pyré a jáhlové knedlíky.
Do finále postoupilo 10 týmů z celé republiky. Každý tým měl na
uvaření a servírování dvě hodiny. Svůj pokrm museli soutěžící představit
odborné porotě, od níž si pak vyslechli chválu a někdy i trochu kritiky.
Náš tým se ve finále umístil na vynikajícím 4. místě.
Tímto bych chtěla poděkovat celému kuchařskému týmu za skvělou
reprezentaci školy i školní jídelny.
Martina Michalová

Na nás všechny nečeká
jen klasická školní výuka.
Nejvýznamnější
akcí
tohoto školního roku je
naplánována na 21. září
– oslavy 115. výročí školy,
které si připomene Dnem
otevřených
dveří,
na
který se všichni společně
připravujeme. Návštěvníci
si budou kromě prohlídky
budovy školy i vyzkoušet některé školní aktivity, a tím se vrátit do svých
školních let. Všechny návštěvníky rádi uvítáme.
V září 2019 začínáme využívat dotační program Šablony II., díky
němuž nabízíme žákům Čtenářský klub (v rámci ŠD) a Klub konverzace
v cizím jazyce, pro žáky ohrožené školním neúspěchem hodiny
doučování. Podporu získanou i naši pedagogové, kteří budou moci
absolvovat vzdělávací akce nebo mezi sebou sdílet dobré zkušenost
prostřednictvím konzultací a vzájemných hospitací – obě tyto aktivity
budou přínosem i pro naše žáky.
Ani na pravidelné akce letos nezapomeneme. Již v září vyrazí naši
šesťáci na třídenní adaptační pobyty, aby se lépe sžily jejich třídní
kolektivy s novými třídními učitelkami. Pro sedmáky pak v únoru
připravujeme lyžařský výcvik. Žáci 3. a 4. tříd zvládnou správnou

techniku plaveckých stylů plaveckém výcviku. Ve spolupráci s Radou
rodičů zorganizujeme Čertovské zastavení a Velikonoční jarmark
s vystoupeními našich mladších žáků a prodejními tvořivými dílnami,
pro žáky 2. stupně je připravován Žákovský ples.
Výčet těchto akcí se bude aktuálně doplňovat a rozšiřovat.
Připravujeme i překvapení pro naše prvňáčky pro jejich uvítání v nové
roli – ROLI ŽÁKŮ a projektový den.
Co na závěr? Hlavně velké přání směřované všem – žákům, rodičům
i pracovníkům školy. Ať vám všem školní život přináší radost z úspěchu
a poznávání nového, ať najdete v případě nesnází pomoc svého okolí
(doma i ve škole) a ať si na konci školního roku můžeme všichni společně
říci, že jsme vše zvládli, jak jsme mohli nejlépe.
Jana Krapsová
ředitelka školy

Nový školní rok
Není to tak dlouho, co jsme se rozcházeli na zasloužené prázdniny
a dovolené po deseti školních měsících, a už začíná nový školní rok.
Scházíme se všichni odpočatí a plni očekávání, co rok 2019/2020 přinese.
Největší změnu přinesl první školní den pro naše prvňáčky, kteří
přišli za doprovodu svých rodičů poprvé do školy a zasedli do lavic, aby
je mohly přivítat jejich třídní učitelky. Velmi důležitý rok čeká na naše
vycházející žáky, kteří mají před sebou důležité rozhodování, kam podají
přihlášky na další studium. Což bude jen první krok k vysněnému oboru.
Musí se také důkladně připravit na přijímací zkoušky, ty pak úspěšně
složit a mít štěstí, aby se dostali mezi přijaté.

Plánované akce na nejbližší období
11. - 13. září

adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. C

16. - 18. září

adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B

19. září

ČEZ, Adient Strakonice (exkurze podpořená Jihočeskou
hospodářskou komorou) - 9. třídy

21. září

Oslavy 115. výročí školy - den otevřených dveří
(10:00 - 17:00)

23. září

O prasátku Arturovi (EVVO pohádka, Bečovské Společnosti Divadla Dětí - Karlovarské hudební divadlo) - 1.
- 3. třídy

26. září

ROADSHOW Blatná (SOŠ Blatná) - přihlášené třídy
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říjen

třídní schůzky pro 9. ročník (účast pracovnice Úřadu
práce Strakonice – podpora volby dalšího studia)

21. října

Společné dlabání dýní (spolupráce s MŠ Vrchlického
Blatná) - VII. A

22. října

Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník
(třídní učitelky/é, výchovná poradkyně)

29. listopadu

Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd,
tvořivá a prodejní vánoční dílna)

únor

Žákovský ples (akce SRPŠ pro žáky 2. stupně,
KCAŽ Blatná)

8. dubna

Velikonoční jarmark (vystoupení 2. a 4. tříd,|
tvořivá a prodejní velikonoční dílna)

květen

Atletická všestrannost (atletické závody pro žáky 1.
stupně, doprovodné soutěže pro děti organizované
žáky 9. ročníku)

červen

návštěva partnerské školy ve slovenském Važci
(přihlášení žáci, pedagogové a zástupci města)
– dokončení projektu Řemesla regionu

červen

meziškolní softbalový turnaj

červen

Akademie

Zahájení školního roku
2019/2020 na ZŠ TGM
Blatná
Léto je jistě příhodný čas pro aktivní odpočinek i lenošení.
Krásných letních dní letos bylo požehnaně. Doufám, že jste je
stejně jako naši žáci prožili podle svých představ, na dovolených
s rodinou, děti na letních táborech nebo v laskavé péči prarodičů.
Ve škole se nezahálelo ani o prázdninách. Jako každý rok
proběhly rozsáhlejší opravy a stavební práce. Rozšířili jsme
prostory sborovny a učebny vedle ní. V přízemí byly vyměněny
dveře ve všech učebnách, kabinetech, školních družinách
a toaletách. Šatny, jídelna a některé učebny jsou nově vymalovány.
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům školy, paní zástupkyni,
provozním zaměstnancům, pedagogům, že pracovali i nad rámec
svých povinností tak, aby škola byla připravena na nový školní rok.
Město Blatná v rámci programu IROP žádalo dotaci na projekt
„Rozšíření výukových prostor ZŠ T. G. Masaryka Blatná“, tato
dotační žádost byla úspěšná. V druhé polovině srpna se začalo
s přípravnými pracemi na školním dvoře a práce na výstavbě této
přístavby budou ve školním roce 2019/2020 pokračovat. V rámci
dotačních programů IROP žádala škola ve výzvě zahrnuté ve
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území
Místní akční skupiny MAS Blatensko o.p.s. na období 2014–2020“
o dotaci na projekt s názvem „Rozšíření ZŠ TGM do podkroví“. Tato
žádost byla podpořena a k realizaci dojde v roce 2020.
Výuka v letošním roce bude nadále probíhat podle ŠVP ,,Škola
pro život – šance pro všechny“. Žáci jsou rozděleni do 17 tříd, 10 tříd
je na 1. stupni a 7 tříd na 2. stupni. Školní rok jsme zahájili se 414
žáky. Výuku bude zajišťovat 28 pedagogů, školní družina bude mít
7 oddělení, v nichž bude pracovat 7 vychovatelek. Ve třídách a ve
školní družině bude spolupracovat 7 asistentek pedagoga a 2 školní
asistenti. Opět jsme využili rozvojový program na podporu výuky
plavání – finanční podpora na dopravu. Jsme zapojeni do operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzva č. 2_16-022 Podpora
škol formou projektů. Další projekt je také z OP VVV – Zvýšení
kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí
vzdělávání a gramotnost, konkrétně pro SC (přírodopis, fyzika,
chemie, zeměpis). Jsme zapojeni do aktivit „Učíme se navzájem“
v rámci projektu Pedagog 21. století, který je také hrazen z OP VVV.
Zapojili jsme se také do projektu Podpora společného vzdělávání

v pedagogické praxi, hrazeného Evropským sociálním fondem
v rámci dotačního titulu OP VVV. Nově jsme zapojeni do projektu
„Sportuj ve škole“. AŠSK v kalendářním roce 2019 realizuje projekt
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem „Sportuj ve
škole“, který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc“. Projekt se
týká žáků 1. - 5. ročníku, přednostně je určen pro žáky navštěvující
ŠD. Tento projekt je zaměřen na všeobecnou sportovní přípravu,
míčové hry, florbal, hokejbal, atletika. Projekt bude realizován
v pátek ve 13:30- 15:00 pro 1.–3. ročník pro 2 skupiny. Ve středu
ve 13:30 – 15:00 pro 1 skupinu žáků 4. – 5. ročníku.
Letošní celoškolní projekt se bude týkat významné události
v našich dějinách a to sametové revoluce roku 1989. Společně si
připomeneme tuto euforickou dobu, která znamenala pro naši zemi
po dlouhých letech komunismu návrat ke svobodě a demokracii.
Chtěla bych všem žákům popřát, aby právě začínající školní
rok byl pro Vás rokem úspěchů, radosti a poznání. Učitelům
a zaměstnancům přeji, aby to byl rok pohody, pracovní jistoty
a optimismu.
Nemohu zapomenout na naše prvňáčky. Prvňáčkům přeji, aby
všechno nové, co na ně čeká, zvládli společně se svými učitelkami
i rodiči s úsměvem!
Žákům deváté třídy přeji, aby dokázali zmobilizovat veškeré
své síly a zvládli se soustředit na učení více než jindy, aby byli
úspěšní při přijímacích řízeních na střední školy . Věřím Vám, že
vše zvládnete ! Mějte šťastnou ruku při volbě svého dalšího studia .
Ještě jednou VŠEM přeji úspěšný školní rok 2019/2020.
Mgr. Zdenka Voříšková, ředitelka školy

Přivítání prvňáčků
2. září byl pro všechny školáky začátek nového školního roku.
Zvlášť prvňáčkům začala nová etapa života. V tento důležitý den
„D“ doprovodili prvňáčky jejich rodiče a další příbuzní. V hale školy
a před třídou však na ně čekali ještě žáci devátého ročníku a jejich
třídní učitelka, kteří je v naší škole přivítali. Do Sluníčkové třídy
k paní učitelce Pavle Fousové přišlo 22 prvňáčků a Duhovou třídu
obsadilo 23 nových školáčků. Během dvou prvních týdnů se noví
žáčci naučili už spoustu nových věcí a seznámili se s naší školou
a se svými staršími kamarády .
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Plány na druhé pololetí si zatím necháme pro sebe, ale už teď
můžeme prozradit, že nás letos čeká další z našich oblíbených
maratónů, i letos se budeme snažit propojit sport s dobrými
skutky, ale víc už opravdu neprozradíme.
Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Exkurze Vimperk

I pro naše deváťáky to byl zvláštní den. Udělali krok do
posledního ročníku na základní škole. Čeká je výběr školy pro své
povolání, přijímací zkoušky a mnoho dalších životních zkoušek.
Držme jim palce, aby jejich cesta byla co nejméně trnitá. Aby ten
první a poslední školní rok byl pro všechny příjemnější, funguje
u nás na škole „Patronát nad prvňáčky“. Musím říct, že je hezké
vidět, když z vašich prvňáčků vyrostou slečny a mladí muži, kteří
berou na sebe zodpovědnost a dokáží být staršími kamarády našim
nejmladším žáčkům. Velice děkuji paní učitelce Ivaně Matějovicové
a deváťákům za čas, který nám věnují, už se těšíme na společně
strávené chvíle. A co nás společného čeká v nadcházejícím
školním roce? Pasování na školáka, výlov rybníka, vánoční besídka,
předávání vysvědčení, nacvičování akademie, přespání ve škole,
táborák a určitě ještě spousta dalších hezkých společně strávených
chvilek. Tak hurá vpřed J.
Mgr. Pavla Fousová, učitelka 1. stupně

Žákovský parlament
na ZŠ TGM Blatná
Masařky, jak se nazývají členové ŽP, chystají na září letošního
roku nové volby. Znamená to, že stávající členové parlamentu mají
za sebou dva roky, za které stihli uspořádat nespočet akcí. Mezi ně
patří například Maratón dobrých skutků, se kterým se letos chtějí
přihlásit do soutěže Co dělají školy pro demokracii, kterou pořádá
organizace Škola pro demokracii. Finále soutěže proběhne v Senátu
ČR a my pevně věříme, že se nám podaří se do finále dostat.
A co čeká letošní nově zvolené parlamenťáky? Neochudíme je
o oblíbené akce jako například Od maminky chutná nejlíp. Akce,
kterou připravujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory. Určitě
se znovu zúčastníme projektu Nadace Karla Janečka, který nese
název Jsem laskavec. Letos se zaměříme na pomoc zvířátkům,
respektive navštívíme a nabídneme pomoc Záchytným kotcům
v Blatné. Před Vánoci nezapomeneme na sbírku pro Azyl Sírius, ve
které budeme tradičně vybírat granule pro psy a kočky, konzervy,
deky, matrace, seno, hračky, vodítka a jiné potřeby pro mazlíčky.

V září se žáci přírodovědných praktik, IV. A VI. ročníku zúčastnili exkurzí do společnosti Jihosepar, a. s. ve Vimperku. Exkurze
byly zorganizovány v rámci projektu „Škola zařídí – kraj zaplatí“.
Projekt je zaměřen na zvýšení informovanosti žáků v oblasti nakládání s odpady, a to možností
uspořádat školní exkurzi do
vybraných zpracovatelských
provozů a dozvědět se tak, jak
dále nakládat s vytříděnými
odpady. Společnost Jihosepar,
a. s. se zabývá svozem a úpravou vytříděného odpadu. Na
třídící lince probíhá separace
plastů a papíru podle druhu.
Vytříděný odpad firma zasílá k dalšímu využití. Prostory
určené ke zpracování odpadu si žáci prohlédli za doprovodu ředitele firmy. Druhou
aktivitou dne byla návštěva
informačního střediska NP
Šumava Idina Pila. Expozice je
zde zaměřena na boubínskou
hornatinu, historii Boubínska, Boubínský prales a další chráněná
území v okolí. Na děti také čekalo překvapení v podobě postaviček
skřítků.
Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, koordinátorka projektu

Oslava 30. výročí sametové
revoluce na ZŠ TGM Blatná
Sametová revoluce patří ke klíčovým historickým událostem naší
země a základní škola T. G. Masaryka v Blatné si k oslavě jejího 30.
výročí připravila pro své žáky několik akcí, které je nejen s rokem
1989 blíže seznámí, ale umožní jim také nahlédnout do života
v této době, a rovněž rodiče a prarodiče žáků budou mít možnost
zavzpomínat na tuto událost a předat současným studentům
mnoho zajímavých vzpomínek a postřehů formou dotazníků.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Blatná, paní Malinovou
a Berndorffovou proběhnou besedy k danému tématu. Ve škole
budou promítány filmy, které zejména žáky nižších ročníků
kreslenou formou přenesou do roku 1989 a zprostředkují jim
klíčové události, které se tohoto roku udály. Starší žáci budou mít
možnost seznámit se s historickými publikacemi, které se k tomuto
tématu vztahují a následně diskutovat s panem Chlebcem na toto
téma.
Dne 8. listopadu proběhne ve škole „retro den“, během kterého
se bude konat výstava předmětů, jež byly v této době používány
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v různých sférách lidského života. Žáci se tak budou moci blíže
seznámit s náčiními používanými v různých profesích, školními
potřebami, přehrávači hudby a mnoha dalšími artefakty. Aby byla
atmosféra roku 1989 navozena ještě více, přijdou nejen žáci, ale
i členové pedagogického sboru dobově oblečeni.
Celá vzpomínková akce bude završena projektovým dnem,
v rámci kterého si studenti zvolí z nabídky možných témat, která
s rokem 1989 souvisí, jedno, se kterým se hlouběji seznámí
a vypracují z něho pod vedením příslušného pedagoga a za
pomoci ostatních spolužáků plakát, který bude později společně
s ostatními vystaven v aule školy.
Mgr. Hana Třísková, koordinátorka projektu

Vážení spoluobčané.
Rád bych touto cestou poděkoval firmě E.ON ČR s.r.o. za zapůjčení
elektro skútru Městské policii Blatná. Tento skútr máme zapůjčený
již potřetí, opět na letní sezónu od července do září. Jak bylo psáno
již v loňském roce, skútr využíváme pro kontrolu ve městě Blatná,
zejména kontrolu míst, kde je s osobním vozidlem horší přístup,
jako jsou třeba altán na Vinici, nebo Pumpark. Rovněž je využíván ke
kontrole blatenských osad. Z oblasti elektromobility můžete více zjistit
na ww.ecofuture.cz/elektromobilita.
V letošním roce Městská policie Blatná ale dostala i elektroskútr
vlastní. Tento budete
moci potkávat v ulicích, dokud to jen bude
– podle počasí – možné. Skútr byl městem
Blatná zakoupen právě
na základě velmi dobrých zkušeností při zapůjčování obdobného
stroje od firmy E.ON
c.z. s.r.o.
Skútr má pro naši službu mnoho výhod. Místa, která kontrolujeme,
především za účelem dohledu nad veřejným pořádkem a ochrany
majetku města Blatná, jsou roztroušena na celé ploše katastru města,
včetně okrajových částí. Skútr je velmi obratný a rychlý a není problém
s ním kontrolovaná místa projet i několikrát za den, při velmi nízkých
provozních nákladech a s minimálními dopady na životní prostředí. Na
jedno nabití, které trvá cca 4 hodiny, najede až 100 km při maximální
rychlosti 70 km/h. V současné době máme tedy skútry dva, není ale
problém je rozeznat, protože náš vlastní je proveden v barvách Městské
policie.
Dále bych Vás chtěl upozornit na jednu důležitou novinku. Většina z Vás si již asi
všimla, že v centru města byly
staré a poruchové parkovací
automaty nahrazeny novými.
Stalo se tak i kvůli zkvalitňování služeb obyvatelům. V nových parkovacích automatech je totiž již možno platit
platební kartou a také je zde
možnost vrácení hotovosti při
přeplatku. Parkovací automat
vrací na mince do hodnoty
50,- Kč. Takže odpadají problémy se skutečností, když člověk
nemá v peněžence drobných 5
korun na krátkodobé zaparkování. Větší mince se v peněžence většinou najdou, a pokud ne, je zde
stále možnost uhradit parkovné platební kartou. Návod v automatech
je jednoduchý, stačí dle něho postupovat. Nadále zůstává v platnosti
možnost hradit parkovné prostřednictvím SMS.
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A je tu podzim
Čas dovolených pro valnou
většinu skončil a mnozí se začínají
soustředit na sklizeň ovoce nebo
úklid zahrádek . Je to potřeba a není
dobré nechávat vše na poslední
chvíli . V letošním roce nebylo sice
Bělčice
takové sucho jako v tom loňském,
ale voda chyběla . I v obecním vodojemu
se v jednu chvíli hladina povážlivě snížila . Vše jsme překlenuli
a doufejme, že příští rok bude líp (alespoň co se vody týče) .
Sucho nesucho, v Újezdecké ulici se pracovalo na kompletní
rekonstrukci. Práce pokračují solidním tempem, i když to není
bez drobných komplikací. Ty se řeší za pochodu a já věřím, že
nevyřešených záležitostí bude po ukončení prací opravdu jen
velmi málo. Rovněž je jasné, že stavba působí nepříjemně na
běžný život občanů zde trvale žijících. Proto bych chtěl všem
poděkovat za schovívavost a trpělivost. Už to snad do konce
nebude trvat tak dlouho. Pak bude vše nové, pro mnohé
nezvyklé, ale za čas se bude na špatný stav vozovky či chodníků
jen vzpomínat. Stejně tak na hluk od stavebních strojů.
V tomto roce se nedělá jen v Újezdecké ulici, ale bude se
nebo už se buduje i jinde. V druhé polovině října by se měl
rekonstruovat asfaltový povrch v části Rožmitálské ulici, dále
se bude rozšiřovat dětské hřiště pod lípami a v okolních obcích,
odborné učebny v ZŠ a další drobné záležitosti. Na první dva
projekty jsme získali 70 % dotaci z MMR a učebny budou z 95
% hrazeny z IROPu. Stejně tak bychom měli dostat dotaci na
kanalizační řad v Újezdecké ulici z programu Jihočeského kraje
ve výši 1.2 mil a dotace na chodníky v rámci rekonstrukce
Újezdecké ulice ve výši 95 % z IROPu. Věřme, že vše dobře
dopadne a celkové náklady na všechny projekty budou o to nižší
z obecního rozpočtu.
Naše knihovnice Věrka M. V. si připravila pár zajímavých akcí
na podzimní část roku, proto si mohou čtenáři přečíst (na jiném
místě tohoto výtisku) plakátky, které na tyto akce zvou. Budu
moc rád, když se těchto plánovaných akcí zúčastní co nejvíce lidí.
Pak to má vše smysl a člověk má hned větší radost.
Chtěl bych zmínit, že jsme umožnili použít prostory bývalé
ordinace dětské lékařky ve zdr. středisku pro služby masáže
a pedikúra. Leták s kontakty je také na jiném místě tohoto
výtisku. Tyto služby u nás delší čas chyběly, tak je nyní můžou
zájemci využít.
Čas přímo letí a je třeba zmínit, že advent je tady za krátkou
chvíli . Tradičně budeme chystat slavnostní rozsvícení vánočního
stromu . Podrobnosti k tomu poskytneme snad v příštím čísle
SOBáčku, ale také je najdete na našich webových stránkách či
vyvěšených plakátech.
Závěrem přeji všem krásný barevný podzim a ať každý stihne
do konce podzimu vše co nestihl do posud. Víme všichni, jak
bývá závěr roku hektický.
Hezký podzim.
Pavel Vejšický, starosta města Bělčice

Junák oslavil 25 let od založení
Letošní rok si připomínáme neuvěřitelných 25 let od založení
našeho spolku Junák - „Spolku seniorů z Bělčic a okolí“.
K tomuto výročí mi dovolte znovu použít pár vět ze zprávy již
20 let staré, která ale nejlépe popisuje vznik spolku v r. 1994.
Jeden ze zakládajících členů spolku František Ráž tehdy napsal
ve své zprávě k 5. výročí založení: „Tehdy (v r. 1994) se jednou
sešli k uhašení žízně v útulné závišínské hospůdce místní, lesáci
z Drahenického Malkova i několik chalupářů. Slovo dalo slovo,
vzpomínali jsme na minulost i rozebírali přítomnost – jako čerství
důchodci jsme najednou nevěděli co s volným časem. Bylo nám
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spolu se vzpomínkami na mládí a u dobrého pivečka moc hezky.
Odsud byl už jen krůček k rozhodnutí scházet se pravidelně jednou
za 14 dnů, a to ve středu odpoledne. Cítili jsme se plni síly a elánu
– prostě jako junáci“. O něco později složili kapelník Kočovský ze
Záhrobí a František Ráž hymnu spolku, kterou si dodnes na každé
schůzi s chutí zazpíváme.
Dovolte mi nyní pár slov o těch, kteří se v průběhu dlouhých
25 let nejvíce o spolek zasloužili, o naši činnosti v minulosti
i současných úvahách, jak pokračovat dále.
Prvním oficiálním předsedou spolku se stal František Cibulka
z Podruhlí. Věnoval spolku spoustu času a byl spolu s Ing. Karlem
Benediktem hlavním organizátorem a pořadatelem všech našich
akcí. S pomocí tehdejší pokladní Věry Benešové zavedli do spolku
pevný řád a sepsali stanovy. V r. 2004 František Cibulka bohužel
podlehl těžké nemoci a ve věku 76 let umírá. Předsednictví se ujal
Jiří Čížek z Bělčic, který tuto funkci vykonával 3 roky. Na jeho místo
byl v lednu 2008 zvolen Vlastimil Šilhavý, místopředsedou pak
Ladislav Simandl. V srpnu 2008 ukončila z rodinných důvodů práci
pokladní Věra Benešová a svoji funkci předala Jarce Simandlové,
která tuto činnost zastává úspěšně k velké spokojenosti nás
všech dodnes . Na výroční schůzi v r.2015 byl novým předsedou
zvolen Ladislav Simandl, místopředsedou Vlastimil Šilhavý,
zapisovatelkou Eva Lapková. V září 2018 nás bohužel navždy
opustil dlouholetý předseda a místopředseda spolku Vlastimil
Šilhavý, který pracoval v jedné z obou funkcích přes více než 10
let a odvedl pro spolek obrovský kus práce. V listopadu 2018 byl
novým místopředsedou zvolen Josef Pekárek.
Od svého založení v r. 1994 prošlo spolkem postupně 80–90
členů – někteří se jen mihli, druzí zanechali mezi námi svoji
stopu . Vstupem dalších a dalších příchozích se ukázala i potřeba
pozměnit zaměření spolku směrem k rozšíření zájmové a kulturní
činnosti . Postupně jsme do našeho programu začali zařazovat
odborné přednášky, pořádání výstav ovoce a hub, spolupráci
na aktivitách pořádaných obcí a v neposlední řadě konání
atraktivních zájezdů v dojezdových vzdálenostech .
V oblasti kultury se kromě oblíbených koncertů Rožmitálské
Venkovanky staly tou pravou „třešničkou na dortu“ pravidelná
hudebně-literární pásma „Pohledy do kraje“ na bělčické Višňovce.
Naposledy se toto literární pásmo plné poezie uskutečnilo v r.
2007, od té doby pořádáme každé léto přátelské „Posezení na
návsi“ v Drahenickém Malkově s řadou zajímavých hostů . Veškeré
kulturní dění ve spolku bylo velmi úzce a nezapomenutelně
spjato s osobností Ing. Karla Benedikta, který nás v r. 2017 navždy
opustil. Bez jeho nápadů a podnětů by se neuskutečnila ani
jedna přednáška, beseda či výstava. V kulturním dění spolku byl
stejně nenahraditelnou osobností jako Vlastimil Šilhavý v oblasti
promyšlené přípravy a bezchybné organizaci našich zájezdů.
V r. 1998 navázal spolek úzkou spolupráci se „Spolkem Beneše
z Blíživy“ ve Hvožďanech. Od té doby se navzájem podporujeme
ve svých aktivitách – na řadu z nich by síla jen jediné organizace
nestačila.
Hlavním cílem zakládajících členů spolku Junák bylo v r. 1994
udržovat a pěstovat stará i nová přátelství a dožít společně co
nejlépe zbytek života. V posledních několika letech se částečně
změnil charakter spolku, ale nezměnila se tato základní myšlenka
– sejít se občas s dobrými přáteli a strávit společně v dobré
náladě pár hodin. Jubilejních 25 let existence spolku nám dává
dobrou příležitost k zamyšlení, jakým směrem se může a bude
naše činnost dále vyvíjet. Zárukou, že pokračovat bude, je 32
současných členů včetně jednoho člena zakládajícího. Všichni
chodí na schůze a jak sami tvrdí, chodí rádi. Už jen tato skutečnost
je více než dostatečnou pobídkou pro nás všechny k dalšímu
pokračování a dalším společným krásným prožitkům. Tak nejlépe
uctíme památku všech členů, kteří spolkem prošli a již nejsou
bohužel mezi námi.
Marie Benešová, kronikářka spolku Junák

Blíží se nám posvícenský čas a tak místní lidová knihovna Bělčice vyhlašuje soutěž:

O NEJHEZČÍ HNĚTYNKU OZDOBENOU DĚTMI
Hnětynky do soutěže noste prosím ve výpůjční době knihovny.
Hodnotit je budou návštěvníci knihovny a děti ze ZŠ a MŠ Bělčice.
Soutěž je anonymní a vítěz dostane sladkou odměnu.

BĚLČICE – NOVÉ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

MASÁŽ A PEDIKŮRA
MASÁŽE LEVANDULE – OD ZÁŘÍ 2019

ANDREA MAŠKOVÁ
TEL: +420 777 358 680
Email: masaze-belcice@seznam.cz

Klasická masáž, sportovní masáž, poúrazová
masáž, baňky.
Objednat lze telefonicky.
Masáže: pondělí a středa – v prostorách
bývalé dětské ordinace ve zdravotním
středisku.

PEDIKÚRA A ÚPRAVA NEHTŮ – OD ŘÍJNA 2019

PETRA BĚHAVÁ
TEL: +420 775 291 011
Email: petrab.pedikura@email.cz

Objednat lze telefonicky.
Pedikúra: pondělí - v prostorách bývalé
dětské ordinace ve zdravotním středisku

VÝSTAVA
ZELENINY
A BRAMBOR

Jsme krajem pěstitelským, převážně různých odrůd brambor, a proto vznikl
nápad, uspořádat výstavu zeleniny a brambor zvláštních tvarů. Jako např. srdce,
pr..lku nebo psa či koně a podobně.
Kdo chce tento zeleninový výpěstek vystavit (který bude spíše k pousmání),
ať jej v období od září do listopadu přinese omytý do knihovny.
Nejoriginálnější výpěstek bude drobnou cenou odměněn.
Výstava všech donesených exponátů zeleniny a brambor netradičních tvarů,
bude k vidění pro širokou veřejnost, na bělčické radnici v období adventu.
Zahájení výstavy je plánované v den slavnostního rozsvícení vánočního stromu.
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Z ničeho se nedá dělat věda,
ani z vědy ne,
natož pak ze života.
J. Werich

Be

MLK BĚLČICE A MĚSTO BĚLČICE
Pořádají:

KDY:

HALLOWEEN

ve čtvrtek 31.10.2019 od 16:00 hodin,
na bělčické radnici

Sejdeme se společně na bělčické radnici v 16:00 hodin, kde vyzdobíme radnici
Halloweenskou dekorací a vyřežeme strašidelné dýně.
Mezi 16:30 – 17:00 hodinou vyrazíme na Halloweenský lampionový průvod ke
Třem Křížům, kde si děti zkusí menšího bobříka odvahy. Masky v průvodu jsou
vítané, lampión přinést vlastní.
Na ohništi U Tří Křížů bude možnost si opéct vuřta. Přinést vlastní i pití.
Tentokrát občerstvení není zajištěno.

Předpokládaný konec akce v 18:00 hodin.

Kdo má a rád daruje dýně k vyřezání i menší okrasné dýničky, budu jedině ráda.
Prosím noste je do knihovny nebo na radnici do zasedací místnosti. Děkuji.

Město Bělčice a MLK Bělčice pořádají cestopisnou besedu:

TOMÍK NA CESTÁCH
Kdy: úterý 3.12. 2019 od 18:00 hodin,
ve velké zasedací místnosti na bělčické radnici
Mladý cestovatel Tomáš Vejmola z Hranic na Moravě podnikl odvážnou cestu. Dopravní
prostředek si vybral vskutku netradiční – Tuk – Tuk starý 35 let. Z Thajska vyrazil přes Myanmar,
Indii, Nepál, Írán, Turecko a další země, dokud po 13 000 kilometrech nedorazil do roka a do dne
do České republiky. O výjimečné zážitky a neuvěřitelné situace neměl Tomík nouzi: nabídky
k sňatku, útěk před slonem, příšerní Indové, ale i nádherný Írán. To vše vám Tomík povypráví
s humorem a nadsázkou.

zd ě d o v i c e

Info z Bezdědovic,
Dobšic a Paštik

Společenské a kulturní dění v obci
Narodili se ...
23.1. Melisa Javná, Bezdědovice 17
21.3. Sofie Flachsová, Bezdědovice, Dobšice 26
30.4. Jakub Čelko, Bezdědovice, Dobšice 5
15.6. Simona Motyková, Bezdědovice 97
23.8. Radek Křesina, Bezdědovice 95
Tak vítáme Tě Meliso, Sofie, Jakube, Simono a Radku v tom světě
mezi námi, ať pýchou jsi a pokladem šťastných rodičů.
Rodičům blahopřejeme! Vítání občánků se uskuteční v začátkem roku
2020. Pozvánka rodičům bude včas zaslána.

Opustili nás…
V červenci:
V srpnu:

Marie Mikolášková, nar. 1940, Bezdědovice
Josef Motyka, nar.1938, Bezdědovice

Čest jejich památce!

Za obec Jiří Bláha, starosta

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ
V sobotu 13.7. 2019
se v Bezdědovicích konal
druhý ročník nohejbalového turnaje trojic ČAKcup. Turnaje se zúčastnilo
celkem 7 trojic. Hrála se
tedy jedna skupina, kdy
zúčastněné trojice střetly
mezi sebou. Po sehrání
všech vzájemných zápasů
se vytvořil pavouk podle
umístění ve skupině, dále
se hrálo vyřazovacím způsobem. O třetí místo si
zahrály trojice Končáci a ČAK. Po vítězství si třetí místo zajistila trojice
Končáci.
V nejdůležitějším zápase turnaje se střetla trojice Vinice a Kanci. Po
napínavém zápase vyhrála trojice Vinice a převzala pohár za vítězství.
Když byl turnaj občas přerušován dešťovými přeháňkami bylo
možné se schovat v postavených stanech a když se vyjasnilo mohlo
se pokračovat v bojích. Turnaji přihlíželo mnoho diváků, kteří hlasitě
povzbuzovali nejen své favority i ostatní hráče.
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Za vzornou organizaci turnaje bych chtěla poděkovat organizátorovi
p. Otovi Burianovi ml. Na ceny do turnaje přispěla Obec Bezdědovice
a další sponzoři. Občerstvení pro všechny bylo zajištěno. O žíznivé hráče
i diváky se starala p. Alena Buriánová. Myslím, že mohu za všechny
zúčastněné říci, že to byla povedená akce.
Text: Alena Vestfálová
Foto: Alena Vestfálová
• 5.10. 2019 Turnaj v křížové sedmě od 12:00 hodin
v obecním hostinci
• 13.10.2019 Posvícení – průvod obcí s hudbou
a posezení na zahrádce před obecním hostincem
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz

Stanování u potoka

Krátce o dění
v Doubravici
Pouťový víkend
Do

O třetím červencovém víkendu, 20.
července a 21. července se u nás konala
pouť. V sobotu od 14:00 hodin se konal
fotbalový turnaj „Memoriál Josefa Křivance
a Karla Fořta staršího“. Turnaje se zúčastnilo domácí mužstvo
mužů, Mnichov a Osek B. Všechna utkání měla vysoké tempo,
každý z hráčů i přes velké horko předváděl kvalitní výkony. Pořadí
bylo následující: 1. místo – Osek B, 2. místo – Doubravice a 3. místo
obsadil Mnichov. Večer od 20:00 hodin se konala pouťová zábava,

u b rav i c e

Za finanční podpory obce a SDH Bezdědovice jsme v sobotu 24. 8.
2019 již potřetí uspořádali pro malé i velké trempy akci s názvem Stanování u potoka. Akce se konala u potoka pod kapličkou a odstartovala
ve 14 hod. Nejdříve jsme všichni postavili stany. Ve stanovém městečku
tentokrát vyrostlo sice méně stanů než loni, ale o to více se nás sešlo
přes den. Pro děti jsme připravili soutěže, kterými se bavily celé odpoledne. Dalším bodem programu pro děti bylo natřít barvami velké dřevěné hřiby. Ty vyrostly loni na loučce u potoka a zůstanou zde jako ozdoba.
Z důvodu nejistého počasí jsme tuto akci odložili, a tak se na ni děti
mohou do budoucna těšit.
k tanci a poslechu hrála kapela Kosatky. V neděli krátce po obědě
se konal průvod obcí. Vycházelo se od hasičské zbrojnice, poté
se položil věnec u pomníku padlých na návsi. Následoval krátký
proslov starosty obce Karla Fořta mladší a potom se pokračovalo
na fotbalové hřiště. Od 14:00 hodin se na hřišti konalo fotbalové
utkání starých gard, mezi domácími a pány z Lomu. Utkání bylo
vyrovnané, ale nakonec zvítězili hosté v poměru 3:4.

V našem stanovém městečku nechyběla možnost vykoupat se
v připravené rybářské kádi a malém bazénku, což děti s nadšením uvítaly.
Během odpoledne se měly možnost posílit dobrotami, které tradičně
napekly maminky. Když zapadlo sluníčko, opekli jsme maso a někteří,
jako správní trempové, buřty nebo brambory. V zákoutí kempu se točilo
pivíčko a debatovalo.
Než se děti začaly chystat do svých spacáků, opět otestovaly svou
nebojácnost na noční stezce odvahy. Pak už se vydaly spát a rodiče
měli konečně možnost v klidu popovídat. Ráno jsme všichni společně
posnídali a začali uklízet a balit. Okolo oběda jsme se rozloučili. Myslím,
že třetí ročník této akce se opět vydařil a všichni byli spokojení.
Podlešáková Iveta

Rozloučení s létem
Poslední srpnovou sobotu se
konalo na fotbalovém hřišti „Rozloučení s létem“. Rozloučení začalo
exkurzí do místní vodárny, která se
nachází mezi Doubravicí a Nahošínem. Nedávno proběhla rekonstrukce a modernizace vodárny, tak

zde bylo k vidění mnoho
technických
zajímavostí.
Poté se všichni přemístili
na hřiště, kde bylo pro děti
připraveno mnoho soutěží
a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení.
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Loučení s létem
Výlet do ZOO

Hluboká nad Vltavou

První prázdninovou sobotu zpestřil
mladým hasičům z Hajan výlet do ZOO
Ohrada. Jelo 15 dětí v doprovodu rodičů
a všichni si to bez rozdílu věku užili.
H a ja n y
Děti se svezly novou hasičskou dodávkou
a dozvěděly se spoustu zajímavých informací
o zvířatech žijících v zoologické zahradě. Počasí
celý den výletníkům přálo, a tak nechyběla ani zmrzlina. V pozdních
odpoledních hodinách se všichni sice unavení, ale plní zážitků a nových
poznatků, vrátili domů.
Velký dík patří SDH Hajany za uspořádání a financování výletu.
Hana Gregorová

Hajanská pouť

Letošní pouť připadla na neděli 28. července. Již během
předešlého týdne zavítaly už po třetí do Hajan kolotoče, na které se
těšili naši nejmenší. Oslava tradiční pouti však započala již v sobotu
dopoledním turnajem v minifotbálku. Klání se zúčastnilo pět
družstev, boj to byl velmi urputný, ale hlavně si všichni užili hodně
legrace. Odpolední program byl v Hajanech novinkou, konal se
1.ročník „Hajanského minifestu“. Na pódiu se představily rockové
a punkové kapely z dáli i okolí. No, nutno dodat, že tato hudba
byla jen pro „fajnšmekry“! V neděli odpoledne bylo přichystané
posezení pod stany na hřišti a tam celá akce také začala. Byly k vidění
také řemeslné stánky, které program pouti příjemně zpestřily. Pan
starosta Miroslav Bláha přivítal všechny přítomné, poděkoval jim
za pomoc při zkrášlování naší obce a také shrnul akce, které se
uskutečnily během letošního roku. Po projevu jsme se přemístili
ke kapli sv. Anny, kde byla odsloužena mše svatá a proběhlo
položení věnce k pomníku padlých. Odpolední posezení malým

i velkým zpříjemnilo loutkové
divadelní vystoupení a drezura
koní Míly Simandla ml., která
je pro diváky vždy neskutečným
zážitkem. Hosté hajanské pouti
mohli navštívit naše krásně
zrekonstruované muzeum, ve
kterém jsou k vidění exponáty,
které do muzea darovali místní
spoluobčané. Vlídným slovem
výstavu doprovázel pan Petr
Štěpán, který mnohé z exponátů
zrestauroval. V prvním patře
bylo možné zhlédnout nové
prostory hajanské knihovny. Až
do večerních hodin hrála k tanci
i poslechu kapela pana Koubka.
Zdeňka Jestřábová

V sobotu 31. srpna se v Hajanech na hřišti od 15 hodin konal
7. ročník úspěšné akce pro děti a mládež nazvané „Loučení
s létem“. Na trávě byla připravena stanoviště s jednotlivými
disciplínami, například střelba, házení míčkem na cíl, skákání
v pytlích a ukázka vybavení sanitky se základy zdravovědy. Na
všech stanovištích dostali malí odvážlivci razítko a za plný počet
byli na konci odměněni drobnými dárky a sladkostmi. Mimo jiné
se děti vydováděly na nafukovacím skákacím hradu. Součástí
této akce byly i hasičské závody našich nejmenších. Jako první se
nám představila přípravka z Hajan. Jejich závod připomínal malé
broučínky, kteří sotva unesou hadici, ale nakonec bravurně pokořili
oba připravené terče. Po nich nastoupili mladší žáci a nakonec své
síly poměřili starší žáci. Ve všech kategoriích se hajanští umístili
v předních lilniích. Vítězové byli odměněni medailemi a všichni
zúčastnění obdrželi maličkost za snahu. Celá akce byla velmi
zdařilá, malí i velcí se dobře bavili a určitě jim v tu chvíli nevadilo,
že se loučí s prázdninami!

Memoriál Václava Vaněčka

Již sedmým rokem pořádalo SDH Hajany ve spolupráci s Obecním
úřadem v Hajanech noční hasičskou soutěž „Memoriál Václava
Vaněčka“. Soutěžila sedmičlenná družstva od nastartovaného
stroje, osvětlená byla pouze základna a terče. Útok byl proveden dle
starých pravidel hasičského sportu. Celé klání vypuklo ve 21,00 hod
na hřišti. Soutěžilo se v kategoriích muži, ženy, veteráni. Všechna
vítězná družstva byla odměněna krásnými poháry a lahvinkou
na zahřátí nebo uzeninkou na svačinku. Veškeré dění i výsledky
jednotlivých družstev profesionálně komentoval pan Karel Zbíral
a hudební doprovod tentokrát zajistila skupina Talisman, která to
na pódiu pěkně rozjela. Velký dík patří všem dobrovolným hasičům
i nehasičům, kteří se podíleli na realizaci obou úspěšných akcí.
Zdeňka Jestřábová

Obec Hajany Vás srdečně zve
na
besedu s cestovatelem
panem Františkem Šestákem
4. 10. 2019 od 18. 30 hod
v Hajanské hospodě
Vstupné dobrovolné!
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o základní kámen křížku. Provinilec rozbití
křížku v obci nenahlásil.
Naštěstí jsou v Chlumu
šikovní pánové a poničený křížek dokázali
opravit. Díky jim za to.

Milí, zlatí!
My, hajanské čarodějnice,
Vás srdečně zveme na

Miluše Kordulová
Sraz 1. 11. v 18,30 hod před hospodou

Hasiči

Lampionový průvod strašidel
Opékání vuřtů

Udělení čestného
občanství
Dne 27. 7. 2019 bylo v pohostinství
obce Chlum předáno starostou
obce R. Paulusem a místostarostou
M. Jeníčkem za přítomnosti občanů
Chlum
čestné občanství obce profesoru MUDr.
Jaroslavu Fajstavrovi DrSc. Profesor Fajstavr
jezdí do naší obce do své roubenky od roku 1971. Pan profesor
je mezinárodně uznávaným představitelem otorinolaryngologie,
zejména pro své vynikající výsledky v chirurgické léčbě sluchových
vad a v onkochirurgii (chirurgická léčba nádorů). V naší obci, ale

i v okolních obcích profesor Fajstavr pomohl s léčbou mnoha
pacientů, kteří se k němu se žádostí o pomoc přihlásili. Obec proto
jako poděkování za obětavost udělila profesoru Fajstavrovi čestné
občanství naší obce při příležitosti jeho devadesátých narozenin.

Anča Band
27. 7. večer v Chlumu na indiánském plácku proběhl koncert
blatenské skupiny dance muzic Anča Band.

Poničený křížek
Počátkem srpna kdosi neznámý poničil sakrální stavbu – křížek, který stojí na křižovatce chlumské cesty od kravína a silnice
Blatná Bělčice. Ulomený kus kovového kříže chlumští našli opřený

Dne 5. 7. 2019 se na hřišti
v Chobotě uskutečnil 11 . ročník
hasičské soutěže o pohár starosty
obce Chobot. Své síly přijelo
poměřit 23 družstev, z toho 13
družstev mužů, 5 týmů žen a stejný
Chobot
počet družstev veteránů. Soutěž byla
zahájena kategorií mužů, kterou ovládlo
družstvo z Bezdědovic před domácími, třetí
skončili muži z Podlesí. Mezi ženami vládlo družstvo z Podlesí, před
Drahenickým Málkovem a Chobotem. Kategorii veteránů vyhrál
domácí tým, druzí byli veteráni z Chluma a třetí místo obsadil
Drahenický Málkov .
Hasiči z Chobota se během léta zúčastnili soutěže v Drahenickém
Málkově, uspořádané v rámci oslav 110. výročí založení místního
sboru, muži obsadili druhé místo a veteráni zde vyhráli.
10. srpna 2019 byla hasičská soutěž v Uzenicích, zde muži
vyhráli, ženy byly druhé. Aby byla sbírka kompletní, veteráni
obsadili třetí místo.
První zářijovou sobotu proběhly v Blatné oslavy 140. výročí
založení sboru, které zpestřila hasičská soutěž uspořádána na třídě
J. P. Koubka. Na této soutěži družstvo žen zvítězilo a muži byli druzí.

Nohejbal
Poslední srpnový den se v Chobotě konal tradiční turnaj
v nohejbale trojic. Tohoto klání se zúčastnilo 6 družstev a vítězství
si odvezla trojice z Kasejovic. Po turnaji následovalo příjemné
posezení za doprovodu kytary.

Obec Chobot
K pořízení požární techniky a věcných prostředků požární
ochrany byla získána dotace z rozpočtu Jihočeského kraje 70 778
Kč, finanční zdroje zajištěné žadatelem činili 31 000 Kč, celkové
náklady na realizaci projektu činili 101 778 Kč .
Realizace III. etapy opravy silnice č. 1115 od Ženatého dubu do
Újezda u Skaličan stála 285 235 Kč, z toho dotace činila 171 000 Kč
a obec Chobot z vlastních zdrojů investovala 114 235 Kč.
Jaroslava Kvasníková
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Střípky z Kadova, Pole,
Lnářského Málkova,
Vrbna a Mračova
Ka d ov

„Mysl je jako padák. Funguje jen, když
je otevřená.“
Zig Ziglar

O čem víme, že se chystá?
•
•
•

Sobota 9. 11. – Martinské posvícení v Poli,
Mše svatá v kapličce sv. Martina v Poli

Neděle 1. 12. – rozsvícení vánočního stromku
v Poli s posezením v klubu
Sobota 7. 12. –Peklo v Poli na zámku

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách
www.kadov.net
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí
7.00 – 12.00
Středa		
7.00 – 12.00
Čtvrtek			
Pátek		
7.00 – 12.00

12.30 – 14.00
12.30 – 14.00
16.00 – 18.00

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

Koncert varhaní a duchovní hudby

V sobotu 24. 8. 2019 proběhl další mimořádně krásný koncert
varhanní a duchovní hudby v kostele sv. Václava v Kadově. Na varhany
famózně zahrál pan Jan Kalfus a svým úžasným zpěvem všechny
přítomné uchvátil pěvecký sbor Velkobor. Cílem koncertu bylo rozeznít
zachráněné varhany, přinést zúčastněným skvělý umělecký zážitek
a přispět další částkou, tentokrát ve výši 9 400,- Kč, na účet veřejné
sbírky na další důkladnější opravu varhan (bylo by potřeba kolem 2
milionů korun českých). Pro tuto chvíli jsou varhany zachráněny, ovšem
uvidíme, co a jak bude dál. Děkuji všem, kteří se na přípravě koncertu,
i úklidu po něm, podíleli.
Vt
Foto: Ing. Jiří Vlček

Rybářské závody v Poli
V sobotu 20.7.proběhly v Poli již
3 rybářské závody. Nově jsme zavedli
i dětskou disciplínu. Akce začala v 7:30,
kde proběhl nejdříve zápis a v 8 hodin
start. Zúčastnilo se celkem 25 rybářů
z toho 6 dětských rybářů. Startovné bylo
pro dospělé 130 Kč a pro děti 100 Kč,
kde klobása byla k zápisnému zdarma.
Jako poprvé jsme měli i pečené ryby na
kameni, děkuji Lukášovi Čadovi. Závody
končily v 13.30 a vyhlášení ve 14 hodin. Děkujeme naší starostce za
obstarání trofejí.
1. místo		
2. místo		
3 místo		

p. Jaroslav Augustýn
p. František Ernest 		
p. Kazák			

se 479 body
se 466 body
se 386.5 body

Kryštof Vlach 		
Tomáš Hanzlík 		
Marek Sitter 		

se 266 body
se 101 body
s 26 body

Dětští rybáři:
1. místo		
2. místo		
3. místo 		

Zátah na kachny v Poli
Začátkem května si
opět polští hasiči pořídili
na ves kachny. Poněvadž
jich minulý rok bylo
málo, museli jich vzít 21
ks. O výkrm kachen se
staral Lukáš Čad a dobře.
Měly pěknou váhu.
Zátah na kachny se konal
11.8. Každý měl svou
funkci od chytání přes
škubání až na porcování.
Škubali všechny věkové
kategorie a i muži. Po
ukončení akce škubání jsme jako odměnu měli
pohoštění, které bylo kachní polévka od Jitky
Slavíčkové a guláš se žampiony od Luboše Tomana
a Petra Husarika. Musím říct, že tato akce se velice
povedla.

Loučení s létem v Poli
V sobotu 31.8. se polští
hasiči rozloučili s létem.
Jako pohoštění jsme měli
prase pečené v popelnici.
jako další chod večera byla
česnečka od Jitky Slavíčkové.
K poslechu a k tanci hrál na
kytaru Jan Holý.
Markéta Čadová

Festival Divadla ToTeM

V sobotu 27.7. proběhl v Mračově festival Divadla ToTeM s názvem
1+1=20. V lesíku nedaleko osady mohli diváci shlédnout několik
divadelních představení i si poslechnout hudbu. Hlavním hostem festivalu
bylo brněnské Divadlo Líšeň,
které uvedlo svou novinku,
zenovou pohádku Spoutaný
trávou. Festivalem oslavili
Tomáš a Tereza Machkovi
z Mračova 20 let společného
života a tvorby.
Tereza Machková
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Léto v Kocelovicích
V průběhu letošního léta jsme
se posunuli zase o kousek dál ve
zvelebování budovy bývalé školy.
Během měsíce července došlo
ke kompletní výměně oken v celé
budově, včetně autobusové čekárny.
Ko
c e l o v i c e Stará dřevěná okna byla nahrazena
novými plastovými. A aby nebyl pozměněn
celkový vzhled budovy, byla vybrána okna, která se
nejvíce podobala jak barevným odstínem, tak hlavně členěním, oknům
původním. Zároveň byly nainstalovány i nové vnitřní parapety. Při
přípravě prostor na rekonstrukci bylo zjištěno, že zdi v místní hospůdce
by si opět zasloužily menší opravy a hlavně novou výmalbu. Toto bylo
provedeno hned po dokončení instalace nových oken. Zde musím
poděkovat kocelovickým ženám, které pomáhaly s přípravou prostor
před započetím prací, ale pak se hlavně postaraly o umytí nových oken
a uklizení všech prostor po dokončení rekonstrukce.
Čtvrtý srpnový víkend se nesl v duchu kocelovické poutě. V pátek
před poutí byla místním hostinským uspořádána taneční zábava. Po
třech letech k nám tedy dorazila skupina Anča Band, která k poslechu
i tanci vyhrávala až do ranních hodin. Sobotní večer byl pak spojen
s posezením u pečeného masa z divokého prasete na dvorku u hospůdky.
Nedělní odpoledne patřilo u většiny místních pouťovým návštěvám.
Bohužel, stejně jako loni, ani letos k nám nedorazili (tento rok z důvodu
střetu akcí) komedianti, a tak nebylo možné utratit nějakou tu kačku za
kolotoč, cukrovou vatu či zábavu na střelnici.
V sobotu 31. srpna
uspořádaly kocelovické
ženy akci pro děti
s názvem Rozloučení
s prázdninami. Pro děti
byly opět připraveny
zábavné
úkoly
či
soutěže, za jejichž
splnění dostaly odměnu
v podobě sladkostí či
drobných potřeb do
školy. Součástí této akce
byla také ukázka zásahu
kocelovických dobrovolných hasičů na hořící papírový domeček. Po
úspěšném uhašení většího ohně si děti mohly zkusit domek dohasit za
asistence místních hasičů.
První zářijovou sobotu se v Blatné konaly oslavy 140 let od založení
blatenského sboru dobrovolných hasičů. Jako členové SDH Kocelovice
jsme se těchto oslav zúčastnili. V pozdějších odpoledních hodinách
proběhla soutěž v požárním útoku, kterého se účastnilo celkem 15
mužských týmů. Nečekali jsme od našeho útoku žádné velké zázraky,
i vzhledem k tomu, že před závodem neproběhl ani jeden trénink.
Nakonec se nám ale vše podařilo a ve výsledném hodnocení jsme
vystoupali na bednu a obsadili třetí místo. Proto jsme si i přes nepřízeň
počasí hasičské oslavy v Blatné velmi užili.
Martin Lukáš

Profesor František Machovec

Letos, 31. října 2019, si připomeneme nejen my v Kocelovicích,
výročí 110 let od narození profesora Františka Machovce. Chalupa
čp. 74, kde žili jeho rodiče, zemědělci, stojí pod zalesněnou Zelenou
horou. Obecnou školu vychodil v Kocelovicích, měšťanskou školu
navštěvoval v Blatné. Byl nadaný a dobře se učil, takže v letech
1924-1928 vystudoval učitelský ústav v Příbrami. Po jeho úspěšném
ukončení v roce 1928 nastoupil učitelskou dráhu, kterou neopustil
celý život (kromě tří let po válce, kdy od 1. března 1946 do 31.
března 1949 působil ve funkci okresního knihovnického inspektora
při Okresní osvětové radě v Blatné).
V letech 1945-1948 studoval na přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. První státní zkoušku složil ze zeměpisu
a přírodopisu. Vysokoškolská studia dokončil dálkově v roce 1961
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na Vysoké škole pedagogické v Praze, obor zeměpis a biologie a stal
se středoškolským profesorem. Jako učitel začínal v Černívsku, poté
působil v Tochovicích a dlouhou řadu let učil na měšťanské škole
v Blatné. Krátce působil i v Hradišti (u Kasejovic), ve Hvožďanech,
v Bělčicích, v Sedlici a znovu v Blatné. Naposledy učil na gymnáziu
ve Strakonicích, kde vypomáhal i po svém odchodu do důchodu
1.srpna 1971. Vypomáhal i na základních školách a v roce 1976
jako průvodce na státním zámku Blatná.
Oženil se v roce 1938 a měl dvě děti, dceru Markétu a syna
Františka. Byl velikým znalcem přírody v celé krajině pod jižní částí
Brd, hlavně na území bývalého blatenského okresu mezi Příbramí
a Nepomukem. Jako konzervátor ochrany přírody si všímal hlavně
rozšíření chráněných a vzácně se vyskytujících rostlin a těžce nesl
každou ztrátu některého druhu květeny nebo zpěvného ptactva.
O chráněných rostlinách psal do Živy, časopisu Národního muzea,
Zpráv Muzea Jihočeského kraje, Ochrany přírody a regionálních
novin. Byl členem Československé botanické společnosti při
ČSAV. Tento pracovitý botanik byl vzdělaný také v dalších oborech
a stejně pečlivě sbíral materiál k vědecké práci. Jeho rozsáhlá
vědecká činnost byla oceněna řadou čestných uznání, a to i od
ministerstva školství.
Velkou láskou profesora Machovce byly rodné Kocelovice,
kam téměř po celý život každou neděli chodil za příbuznými.
Organizoval zde první sjezd rodáků v roce 1972, kam s sebou
přivedl svého dlouholetého přítele a spisovatele Ladislava
Stehlíka. Při přednáškách vyprávěl nejen o zajímavostech krajiny,
ale zasvěcoval posluchače do důležitých momentů v životě naší
obce. Byly to také pověsti, které poutavě vyprávěl; o bezhlavém
psu v Rozsoší, kališťské bábě a zlém lnářském direktorovi, slepém
vesnickém muzikantovi a kocelovické kapele, i o našich rybnících.
Názvy kocelovických rybníků seřadil a začlenil je do melodie známé
písničky Vesničko má pod Třemšínem:
Vesničko má pod Třemšínem, sousedící s Hornosínem, o tobě
sním každičkou noc, přirostla jsi mě k srdci moc .
Vy rybníky, krásné svým jménem, vévodí vám Velký jeden,
a Hubenov blízko Řiště, nad Hlinovny bylo naše hřiště.
Rybník Měleč nad Hvozdecem, býval dětským rájem v létě
a Staňkovský mezi lesy, býval opomenut kdysi.
Ty rybníčky Sádlov a Protivec, snad nepřijdou nikdy vniveč, rybník
Malý vedle školy, toho bychom zapomněli a ten Dlouhý u Rozsoší,
…. tam jsme byli doma hoši.
Naposledy přednášel František Machovec v rodných Kocelovicích
na téma ochrany přírody 16. listopadu 1984. O necelý půlrok
později již nebyl mezi živými. Jeho úmrtí dne 4. dubna 1985 bylo
nečekané. Nekrolog v časopise Naše noviny mu věnoval jeho přítel,
spisovatel Ladislav Stehlík.
Pro dvouměsíčník Sobáček připravila
Milada Cihlová, Kocelovice

Přehled počasí v červenci a srpnu 2019
v Kocelovicích a blízkém okolí

Červenec 2019 byl teplotně téměř o 2 °C nad normálem (průměr
byl 19,5 °C, normál je 17,6 °C) . Nejvyšší teplota byla naměřena
25.7., 34,5 °C, nejnižší pak 10.7., 7,5 °C . Ve výšce 5 cm nad zemí
pak tento den byly pouhé 2,2°C. V červenci 2019 bylo 7 tropických
dnů a 18 letních (s teplotou 30 °C a více a 25 °C a více) .
Srážkově byl srpen 2019 hluboce podnormální. Spadlo 48,4 mm
srážek, normál je 80,9 mm. Nejvíce srážek spadlo 29.7., 14,7 mm.
Srážky se vyskytly v celkem 11 dnech, ve dvou dnech bylo více než
10 mm. Kroupy v červenci nebyly.
Sluneční svit v červenci byl normální – slunce svítilo 240 hodin,
normál je 236,8 hod. Nejdéle slunce svítilo 4.7., 15,0 hodin, žádný
den nebyl bez slunečního svitu.
V červenci bylo 5 dnů se silným a jeden den s bouřlivým větrem –
1.7. dosáhl vítr v náraze 24,8 m/sek = 89,3 km/hod. V červenci bylo
6 dnů s bouřkou, 3 dny s mlhou, 2 dny jasné a 10 dnů zatažených.
Při bouřkách bylo napočítáno 1820 blesků v kruhu o poloměru 20
km kolem Kocelovic.
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Výpar vody z otevřené vodní hladiny dosáhl 131.5 mm (nejvyšší
výpar byl 26.7., 8,5 mm), srážkový deficit jenom v tomto měsíci je
83,1 mm.
Srpen 2019 byl teplotně nadnormální (průměr 19,2 °C, normál
je 17,1 °C) . Nejtepleji bylo 18. srpna, 30,7 °C . Nejchladněji bylo 15 .
srpna, kdy ráno teplota poklesla na 7,1 °C a v přízemní vrstvě na
3,6 °C . V srpnu byly tři dny tropické a 17 letních .
Srážkově byl srpen podnormální, spadlo 59,8 mm srážek,
normál je 79,3 mm. Nejvíce pršelo 20. srpna – 15,7 mm. Srážky se
vyskytly celkem v 18 dnech, ve dvou dnech bylo více než 10 mm.
Ani v srpnu se kroupy nevyskytly.
Sluneční svit byl v srpnu podnormální, slunce svítilo 191,4
hodiny, normál je 228,0 hodin. Nejdéle slunce svítilo 9. srpna –
13,1 hodiny, jeden den byl bez slunečního svitu.
V srpnu byl pouze jeden den se silným větrem (11.8. – 17,9 m/
sek=64,4 km/hod). V srpnu bylo 10 dnů s bouřkou, 8 dnů s ranní
mlhou, nebyl žádný jasný den. Při bouřkách bylo napočítáno 1207
blesků v okruhu 20 km kolem Kocelovic. Výpar vody z volné hladiny
byl v srpnu již menší, 83,4 mm, srážkový deficit se ale stále zvyšuje.
Větší srážky na obzoru zatím nejsou.
Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice, 1.9.2019

Pohádkový vršek

Naše výprava SPaDLa
na pečení buřtů

Můj pohádkový vršek se nachází
po pravé straně u lesa ve Škalkách
směrem k rybníku Mostenský
u velké borovice se pyšní Rumcajs
s Mankou a Cipískem. Nová
postavička je červená Karkulka a vlk,
La žá n ky
který se moc nepovedl. Sněhurka
dává pozor na sedm trpaslíků, vodník si
hlídá svoje hrnečky. Nový je Motýl Emanuel,
Maková panenka a Rákosníček, v Krakonošovo zahrádce většina
kytiček uschla, ale neustále vysazují nové. Občas mě něco uletí,
tak vyrobím a namaluji nové. Je tam kamenná lavička, ideální ticho
a krásný odpočinek.
Autor a foto Marie Kovářová

Jako každé léto navštívila skupina SPaDLa naše známé na chatě
ve Škalkách u rybníka Mostenský, šlo se ve čtvrtek odpoledne. Než
jsme vyrazily, daly jsme si na cestu štamprdličku, aby se lépe šlo.
Koupily jsme si buřty, chleba i dobré víno. Letos bez hudby, tak
snad zase jindy. Jako každý rok mívám v batohu nějaký převlek, a to
je o zábavu postaráno. Retro spoďáry a rádiovka a výzva na souboj,

Naši oslavenci

jen jí uskutečnit. Volba padla na Jarku, dostala župan a bylo veselo.
První kolo moje prohra, škemrala jsem o další kolo, aby mě Jarka
nechala vyhrát, tak se taky stalo. Škoda, že jsme brzy odcházely,
někteří musely ještě v pátek do práce. Toto odpoledne jsme si užily, tak zas nějakou akci musíme vymyslet. Veselo přece musí být.   
Autor a foto Marie Kovářová

V naší obci oslavili narozeniny:
Zdenek Matoušek
Josef Kovář 		
Jan Hála 		

60
75
82

Dodatečně všem přejeme
hodně dobré zdraví.

Přání novomanželů
9. srpna čekala naše skupina SPaDLa na novomanžele Škodovi,
až se budou vracet ze svatebního obřadu, abychom je mohly
zatáhnout, předat dárek, popřát hodně štěstí na společné cestě
života. Nevěsta Veronika pochází z Lažánek, svatebčané byli štědří,
vždyť bylo asi sedmnáct aut. Tak ještě jednou přejeme krásné
prožité manželství. Potom jsme se usadily pod lípy u pomníku,
kde jsme hodovaly, dostaly jsme krabici chlebíčků i nějaká ta láhev
byla, přece na štěstí novomanželů.   
Autor a foto Marie Kovářová
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100 hradů a zámků

na lnářském zámku...

Tímto hravým názvem je pojmenována nová expozice, která je od července instalována na zámku ve Lnářích.
Návštěvníci si tak stále ještě mohou
v jednom ze zámeckých sálů prohlédLnáře
nout téměř 150 dalších hradů, zámků a tvrzí
na jednom místě. Jedná se samozřejmě o zmenšené modely, které vyrobil a zapůjčil Martin Mašek z Plzně. K vidění tu
jsou takové skvosty architektury jako Karlštejn, Orlík, Hluboká nad Vltavou, Rožmberk, Vranov nad Dyjí, Křivoklát a spousta dalších, známých
i těch méně známých.
Čechami to, ale zdaleka nekončí! Desítky hradů a zámků, které jsou
zde ve zmenšené podobě, se hrdě tyčí v Rakousku, Německu, Francii,
Slovensku, Polsku nebo i v Rumunsku, jako například známý ,,Drákulův
hrad“ – Bran. Zastoupeno je i Japonsko nebo Sýrie...
Milovníci filmů a pohádek ocení i popisky s lokacemi, kde se natáčela
například Šíleně smutná princezna, Arabela, Zlatovláska, Popelka,
O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Bílá i Čachtická paní a další
a další filmy a seriály.
Návštěva výstavy je možná do 6. října dle otevírací doby zámku, ale
díky velkému zájmu také na objednávku až do konce prosince.
Miroslav Uriánek – kastelán zámku Lnáře

100

hradů a zámků na lnářském zámku

VÝSTAVA
více jak stovka modelů hradů, zámků a tvrzí z Čech, Moravy i světa

prohlídka zdejšího loveckého zámečku v majetku Lesů České republiky.
Následoval přesun k pomníku padlých partyzánů
na Dědku. Odtud se naše
tempo přiostřilo, protože
jsme sjížděli do Starého
Smolivce. Po průjezdu
obcí jsme pokračovali na
pouť do Mladého Smolivce. Po malém občerstvení
v místní hospůdce jsme
opět vyrazili volným tempem do Lnář. Hned jak jsme vyjeli do tmy, jeden z účastníků uslyšel
syčení. Píchnul kolo. Okamžitě nastoupil rychlý servisní tým a po
shledání závady vynesl rozsudek „je to marné“, plášť i duše byly
zpuchřelé. Tomuto účastníkovi patří velká poklona, protože dojel
až domů (7 km) na prázdném kole!
Ve Lnářích se odpojily dvě účastnice a ostatní pokračovali
přes Hradiště a Bezděkov do Chanovic. Zde se odpojila poslední
účastnice. Parta pěti cyklistů se vydala dál do Slatiny, Čečelovic,
Záboří, Jindřichovic, Mačkova, Blatné, Paštik. Krásnou lesní
pěšinkou jeli dál do Dobšic a Závišína, odtud pak po silnici do
Kocelovic, Řišť a přes kopec zpět do Zahorčic. Ženy ujely celkem
36 km, muži 80 km.
Srdečně Vás zveme na poslední cykloturistický zážitek letoška.
V sobotu 19. října 2019 se uskuteční Podzimní Kolštrek aneb
Rozloučení se sezónou 2019. Start proběhne v Zahorčicích od
kapličky. Pojedeme se podívat na podzimně zbarvenou přírodu
do okolí.
Za Kolštrek Křepín Marie Tesařová

Zahájení školního roku
v Základní škole Lnáře

I přes uplakané počasí, které 2. září ráno panovalo, vstoupili školáci
do nového školního roku s úsměvem. Paní ředitelka Jitka Venclová ve
škole přivítala nejen starší školáky, ale také tři nové prvňáčky, pro které
to byl velice významný den. Každý z nich si odnesl na památku pamětní
list a také kornout se sladkostmi.

Otevřeno do 6. řííjjna 2019
dle otevírací doby zámku

Na objednávku až do konce roku !!!
tel. 604 401 432

Prvňáčci společně s druháky

www.zameklnare.eu

Šerošlap 2019
V sobotu 10. srpna 2019 v nočních hodinách se uskutečnil již
10. ročník cykloturistického setkání pod názvem Šerošlap. Letošní
ročník se opět vydařil. Skupina cyklistů byla smíšená, pět mužů a tři
ženy. Jelo se po nenáročných asfaltových cestách lesem i městem,
do kopce i z kopce.
Start byl ve 21:00 hod v Zahorčicích u kapličky. Volným tempem
jsme vyrazili po asfaltové polní cestě do Řišť, Březí, dále po silnici do Hvožďan a odtud až do Vacíkova, kde proběhla vnější noční

Prvňáček Daneček

Prvňáček Matěj

Prvňáček Sárinka
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K rodičům, pedagogickým zaměstnancům i žákům promluvil pan
místostarosta Vladimír Červenka, který jim popřál úspěšný školní rok
a radost ze školní práce.
V novém školním roce jsme přivítali nové pedagogické pracovníky,
paní učitelku Jaroslavu Pribolovou a paní Miloslavu Juklovou, která na
naší škole bude působit jako speciální pedagožka a asistentka pedagoga.
Mgr. Eva Šilhanová

Mateřská škola Lnáře

V letošním školním roce jsme přivítali v naší jednotřídní mateřské
škole 28 dětí. Slavnostní zahájení školního roku proběhlo za účasti místostarosty Mgr. Vladimíra Červenky a rodičů nově příchozích dětí. Na
ty se již těšily obě pedagogické pracovnice a jedna školnice.
Chloubou naší mateřské školy je za
poslední roky nově zbudované
prostředí – ve třech místnostech byly položeny nové podlahy, do všech prostor MŠ byl
zakoupen nový nábytek a podlahové krytiny. Dále byl u nového chodníku s bezbariérovým
přístupem vybudován vchod
s kamerou a vrátníkem. Poslední akcí v minulém školním roce
bylo zakoupení a instalování dětského zahradního domku (místo stávajícího) na zahradě MŠ. A za to vše patří poděkování zřizovateli – Obci
Lnáře.
Také při uzavření o hlavních prázdninách se v mateřské škole pracovalo.
Některé místnosti byly vymalovány a vše uklizeno a připraveno tak, aby
děti zahájily nový školní rok v příjemném a upraveném prostředí.
Koncepcí naší školy je vychovávat spokojené a radostné děti,
připravené na další život. Podporujeme jejich tvořivost, schopnost
dívat se kolem sebe, vytvářet pozitivní vztahy k sobě i k druhým lidem.
Využíváme moderní výukové pomůcky, ať je to Klokanův kufr nebo
interaktivní tabule. Usilujeme o to, aby čas prožitý v naší mateřské škole
byl příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.
Přejeme tedy všem dětem spokojené a radostné dny v naší mateřské
škole, hodně kamarádů a společných zážitků.
Za MŠ Lnáře: Alena Mašková

TROCHA HISTORIE – NIKOHO NEZABIJE
Zemědělství na Lnářsku po 2.sv. válce
(citace z lnářské kroniky)

Zápis z roku 1977:
Jednotné zemědělské družstvo „Vítězný únor“ se sídlem ve Lnářích
vzniklo sloučením čtyř JZD a delimitací bývalé části Semenářského státního
statku Horažďovice střediska 03 ve Lnářích.
JZD Lnáře
založeno 1957
JZD Kocelovice
1958
JZD Záhorčice
1957
JZD Tchořovice
1956
Středisko 03 SSS Horažďovice
delimitací 1977
V této době JZD Lnáře zahrnuje v sobě pracovní jednotky: Lnáře – Hajany
– Kocelovice – Záhorčice – Tchořovice jako výrobní jednotky, pomocnou
a vedlejší výrobu a konečně nevýrobní část v rámci jeho působnosti.
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Členěním vzhledem k hlavním výrobním a ostatním činnostem jest
upraveno ve způsobu střediskového – odvětvového řízení takto:
01 středisko rostlinné výroby
02 středisko živočišné výroby
03 středisko služeb – mechanizační dílny, stavební středisko,
autodoprava
04 středisko zahradnictví a školek
05 středisko správní (včetně bytového zařízení a závodního
stravování)
Sloučením JZD Lnáře s bývalou částí střediska 03 Lnáře SSS Horažďovice
ke dni 1. dubna 1977 se zpětnou platností od 1. ledna 1977 přineslo nemalé
úkoly a problémy jak po stránce pracovní i ekonomické.
Výměra od SSS
JZD
Celkem obhospodařuje

786,- ha
1566,- ha
2352,- ha

Počet členů JZD je 585, z toho 320 žen a stálí pracovníci činí 336 osob,
z toho 200 žen.
Bylo nutné přikročiti k novému uspořádání provozoven vzhledem k nové
formě odvětvového řízení, aby nebyla narušena výroba a plnění plánovaných
úkolů. V pokračování konsolidace byly uspořádány sklady, vymezena jejich
působnost, s odpovědnými pracovníky byla sepsána dohoda o hmotné
odpovědnosti za jim svěřené prostředky. Byl zaveden nový oběh dokladů
závazný pro všechny provozy a činnosti JZD. Konečně bylo nutno dořešit
personální otázky členů a sjednocení odměňování.
V přínosu nových činností v souvislosti s převodem bývalé části 03
Lnáře (výroba osiv a sadby, speciální odvětví zahradnictví a školek, závodní
stravování, bytové hospodářství) lze spatřovat další možnosti jak postupovat
a ovlivnit hospodářství JZD.
Ve stanovách JZD Lnáře jsou mimo hlavní zaměření na velkovýrobu
povoleny ONV Strakonice tyto činnosti: autodoprava pro cizí, kovářství,
truhlářství, lesní práce a zemní práce. V souvislosti se sloučením se
střediskem bývalé části statku podalo JZD Lnáře žádost o dodatek k vlastním
stanovám na rozšíření další činnosti a to prodej květin a školkařských
výpěstků v oddělené místnosti prodejny za maloobchodní ceny.
(pokračování příště)
Marie Vrátná

Zámek Lnáře

zve milovníky vážné hudby na koncert souboru

Kvarteto Martinů

11. října 2019
od 18 hodin

Vstupné 100,-

Vstupenky pouze v předprodeji!

Koncert se uskuteční v zámeckém sále Apollon - počet míst je omezen!
Kvarteto Martinů:

Lubomír Havlák – housle, Zbyněk Paďourek – viola, Libor Kaňka – housle, Jitka Vlašánková – cello

Rezervace na: infozameklnare@seznam.cz , tel. 603 396 457
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PODZIMNÍ KOLŠTREK
PODZIMNÍ KOLŠTREK
A NEB
A NEB
ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU
ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU
2019
2019
Pro vyznavače cykloturistiky jsme si dovolili připravit rozloučení se sezónou 2019.
Na trasu volným tempem hromadně vyrazíme v sobotu 19. října 2019 v 10 hodin ze Zahorčic
od místní kapličky.
Pro vyznavače cykloturistiky jsme si dovolili připravit rozloučení se sezónou 2019.
Na
trasu volnýmsitempem
hromadně
vyrazíme v sobotu
19. října
2019
v 10atd.),
hodin
ze Zahorčic
Doporučujeme
vzít sebou
kromě technického
zabezpečení
(duše,
lepení
oblečení
pro
od
místní kapličky.
nepříznivé
počasí (teplé oblečení, pláštěnku atd.) a bezpečnostní doplňky (CYKLISTICKÁ
HELMA)
Doporučujeme si vzít sebou kromě technického zabezpečení (duše, lepení atd.), oblečení pro
nepříznivé počasí (teplé oblečení, pláštěnku atd.) a bezpečnostní doplňky (CYKLISTICKÁ
HELMA)
Prezentace započne v 9:00 hod.
Zahorčice čp. 10
Start v 10:00 hod.
Zahorčice u místní kapličky
Startovné 50,- Kč
Prezentace započne v 9:00 hod.
Zahorčice čp. 10
Start
v 10:00
hod.
Kontakt
pro zodpovězení
případnýchZahorčice
dotazů: u místní kapličky
Startovné 50,- Kč
Mobil: 732 279 104
Kontakt
pro zodpovězení případných dotazů:
E-mail: jaroslavt@blatna.net
Adresa: Marie a Tomáš Tesařovi, Lnáře 139, 387 42 Lnáře
Mobil: 732 279 104
E-mail:
jaroslavt@blatna.net
V případě
nepříznivého počasí může být akce přesunuta na jiný termín.
Adresa: Marie a Tomáš Tesařovi, Lnáře 139, 387 42 Lnáře
V případě nepříznivého počasí může být akce přesunuta na jiný termín.

Memoriál
Míly Vaňáče
a Jiřího Himla

V sobotu 3. srpna se na hřišti
v Lomu uskutečnil jubilejní čtyřicátý
ročník Memoriálu Míly Vaňáče a Jiřího
Himla. Fotbalové odpoledne mělo na
programu dva zápasy. Nejdříve se od 14.00 hod.
střetli st. gardy Lomu a Junioru Strakonice a od 16.00 hod. o putovní
pohár družstva TJ Lom a Sokola Sedlice. Letos jsme přivítali vzácné
hosty. Těmi byly děti z dětského domova ve Zvíkovském podhradí,
které dlouhodobě podporujeme. Po skončení sportovní části turnaje
byly vedení domova předány věcné dary ze sbírky hráčů a fanoušků TJ
Lom, finanční zisk ze vstupného a dále finančně přispěli obec Lom
a hráči staré gardy Junioru Strakonice.
Utkání starých gard:
Lom – Junior 2:6 		
pol. 0:0
Branky: Týma 2 - V. Šrámek 2, Maršala 2, Mára, Šíp
Se soupeřem jsme vydrželi držet krok do stavu 2:3, ale potom se
projevila větší kvalita na straně fotbalistů Junioru. Ti zvítězili zcela
zaslouženě.
O pohár starosty obce Lom:
Lom – Sokol Sedlice 1:0
pol. 1:0
Branka: Vierer z penalty
Rozhodnutí přinesla 32. minuta, kdy proměnil penaltu Roman
Vierer. Ten nám tak zajistil překvapivé vítězství. Sedličtí, kteří hrají
I. B třídu, měli navrch, ale v koncovce selhali. Po dlouhé době tak
pohár zůstal doma. V krásném letním počasí zápasy sledovalo zhruba
100 diváků.
Jiří Čabrádek
předseda TJ Lom, z.s.

Lom

Rozloučení
s prázdninami

Rozloučení s prázdninami začalo
v Mačkově v podvečerních hodinách
bitvou ve vybíjené. Poté se 26 dětí
vypravilo na šipkovanou po vsi. Plnily
M a č ko v
úkoly, zpívaly, soutěžily. Na konci v lese na
ně čekal poklad. Po vyčerpávajícím hledání
našly hrnec plný peněz – čokoládových peněz.
Spokojeně odešly na hřiště, kde se všichni posilnily čerstvě opečenými
buřty. Děti si rozdělily spravedlivě poklad a pohodlně se usadily před
připravené plátno. Když letní kino pod širým nebem setmělo, rozběhl
se film. Byla to velmi pěkná, nově zpracovaná, napínavá pohládla
Kráska a zvíře. Po závěrečných titulcích se děti odebraly spokojeně
k maminkám s vidinou postýlek a krásných snů.
Za dospěláky přeji všem dětem úspěšný školní rok a těším se zase na
další akce strávené s tou naší drobotinou.
Věra Pangrácová – kulturní referentka obce

Turnaj v nohejbalu

Klub stolních tenistů, uspořádal turnaj v nohejbale dvojic.
Předseda mačkovského uskupení Jiří Kolář byl s účastí na nultém
ročníku maximálně spokojený, proto tento rok uspořádali stolní tenisté
první ročník tohoto turnaje.
Zúčastnilo se 6 dvojic. První místo obhájil Jiří Kolář tentokrát
s vylosovaným Františkem Černým, stříbro si odnesl Michal Brabec
a Leoš Peroutka a třetí místo získal Martin Kadlec (Máček) s Jiřím
Doležalem.
Startovné činilo 150,--Kč v ceně startovného bylo jedno pivo
a nohejbalisté si mohli pochutnat na grilovaném jehňátku, které dal do
placu předseda klubu. Paní hostinská se starala o plynulý přísun tekutin.
Počasí bylo v porovnání s rokem minulým horší, ale sportovcům to na
chuti si zahrát vůbec nevadilo.

Zahájení lovecké sezóny

Tento víkend začala lovecká sezona na kachny nejen myslivcům
z Mačkova. Za velmi nepříznivého počasí se sešlo 9 domácích, 11 hostů
a společně se čtyřnohými a nepostradatelnými pomocníky vyrazili na
dva rybníky.
Natěšení myslivci střelili 90 kachen. Po půlročních starostech
konečně trocha odměny. Na takzvanou poslední leč se přemístili do
místní hospůdky, kde spořádali guláš a rozebrali úspěchy a neúspěchy
honu. Po probraných plánech dalších činností a s přáním „Lovu zdar“ se
rozešli k domovům.

DNE 5.10.2019
NA NÁVSI OBCE OD 8,30h – 11,30h.

svoz

elektroodpadu,
velkoobjemového odpadu (VOO),
nebezpečného odpadu (NO)
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Dne 11.-13.10. 2019
pořádá obec Mačkov zájezd na

Burčákový pochod

a Hody s místním folklórem.
Místo konání-Dubňany
Odjezd ráno od autobusové zastávky Mačkov v 5.00h. Návrat v neděli 22.00h
Autobus hrazen obcí
Ubytování, stravu a pití si hradí každý sám. S sebou výstražné označení používané mimo obec.
Zájezd bude uskutečněn na základě potvrzení ubytování – případná cena 250,--Kč.
Přihlášky volejte na tel. číslo 721 170 031. Popřípadě nahlaste starostce obce.

Vážení občané
Srdečně Vás zveme na

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
A
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Dne 2.11.2019 14:00
Ve společenském sále hospůdky
Čeká Vás: * Vítání našich nejmladších občánků
* Přivítání našich starších obyvatel
* Vystoupení dětí našich obyvatel
* hudba
* Občerstvení a předání dárků

Dobrovolná brigáda
na pomoc přírodě
V sobotu 7. 9. 2019 se ráno v osm
hodin sešla skupina myštických občanů u bývalého zazeměného rybníčku
v lese nedaleko Vahlovic. Ten byl před
M yštice
pěti lety z rozhodnutí obce a za pomoci
dotace Agentury ochrany přírody a krajiny
(AOPK) přeměněn v soustavu 13 různě velkých tůní.
Toto místo totiž již tenkrát hostilo řadu vzácných druhů živočichů a rostlin a bez zásahu hrozilo, že se celé promění v jednolitý porost orobince. Akce byla úspěšná, podařilo se vytvořit pestrý biotop, doslova plný
vzácných organizmů, v čele s rdestem trávolistým, tedy rostlinou, která
v celé ČR roste již jen na 10 místech. Bohužel se tyto tůně neobejdou
bez další pomoci a péče. Důležité je bránit všudypřítomnému zarůstáním konkurenčně silnými druhy, které vytlačují ty vzácnější a ohrožené.

O tom, že má cenu se lokalitě věnovat, svědčí i fakt, že se v několika tůních drží voda celoročně i přes velmi suché letní měsíc, přesto že nemají
žádný přítok.
Celkem se nás sešlo 15 (Petr, Ondra, Dominik a Hanka Šípkovi, Pavel
a Kubík Cardovi, Tomáš Koželuh, Michal Truneček, Mejra Dlabač, Honza
Mikeš, Ota Pekárek, David Nováček, Lukáš Růžička a rodina Višničkova).
I přes drobný déšť se celá skupinka vrhla na vytrhávání houževnatých
oddenků orobince v zarostlých tůní, vyřezávání dřevinného náletů
a kosení porostů agresivní třtiny. Práce to byla poměrně náročná,
používali jsme křovinořez, mačety i holé ruce. Ti nejmenší pomocníci
nebyli v hustém vysokém porostu vůbec vidět, posuďte sami z fotografií.
Brigáda trvala asi 4 hodiny a byla odměněna obědem v nedaleké
hospodě u Labutě. Akce byla čistě dobrovolná, obec Myštice zajistila
oběd a nářadí, odborný dohled měl na starosti Petr Šípek. Děkujeme!
Jsem ráda a těší mne, že některým z nás i přesto, že se nevěnují
profesně ochraně přírody, není stav blízkého okolí lhostejný. Alej
u Myštic je tomu dalším příkladem, již ve 3 etapách se podařilo dosadit
několik desítek nových topolů a příští rok se bude ještě pokračovat.
Podobně pracujeme na obnově mokřadu nad obcí Výšice. Kdybyste se
chtěl někdo zúčastnit podobných akcí, budeme rádi, informace budou
na webu obce Myštice.
I přes rozporuplné názory na tyto aktivity se nic nemění na tom, že
mokřadní biotopy u Vahlovic poskytují prostor pro život řadě druhům,
které v okolní intenzivně využívané krajině již nemají kde žít. Není nutné
dodávat, že každá nově zbudovaná tůň navíc napomáhá udržovat vodu
v krajině!
Hanka Šípková

Plácaná
s ﬂorbalovou
hokejkou
Sobota: 2.11. 2019
KD Myštice
Hra 3:3
(max. 5 hráčů v týmu)
Přihlášky: 721 548 075
Uzávěrka přihlášek: 26.10. 2019
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Hlasujte pro proměnu radomyšlské středověké komendy

V rámci výstavy Má vlast probíhá hlasování o nejlepší stavební proměnu. Soutěží 110 staveb z celé CR,
proměna středověké stavby v Radomyšli je jednou z nich a má pořadové číslo 2.
Rad

Hlasovat můžete na http://cestamipromen.cz/promeny-2019/850
Podrobnosti můžete rovněž najít na webových stránkách Radomyšle www.radomysl.net

o my š l

autoři fotografií: Ing. Luboš Peterka, Josef Zábranský, Petr Zikmund

Má vlast

CESTAMI PROMĚN
2019/2020
ObdObí realizace:
1. 8. 2015 – 30. 11. 2016
iniciátOr:
Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl,
P. Roman Dvořák, administrátor farnosti Radomyšl
investOr:
Ministerstva kultury ČR – program Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Římskokatolická farnost Radomyšl
Další partneři:
Městys Radomyšl

Radomyšl
Jihočeský kraj

Radomyšl

PrOjektant:
Ing. Roman Balík
Ing. arch. Josef Zábranský
realizátOr:
VERTIGO Písek, s.r.o.
František Polan, Mečichov

Městys Radomyšl

Středověká kurie upravená na barokní sýpku
při v ýzkumu mladohradištního pohřebiště
v radomyšli v roce 1963 byly odkryty také pozůstatky středověké tvrze. Jedna z objevených staveb
souvisí s románskou fází kostela. Jedná se o kurii,
později přestavěnou na barokní špýchar, který
se zachoval až do dnešní doby. Bohužel se tento
významný objekt dlouhodobě nacházel v havarijním stavu. Městys radomyšl ve spolupráci se
Suverénním řádem Maltézských rytířů, který byl
majitelem objektu, usiloval od roku 2008 o jeho
záchranu. ta se nakonec podařila až v letech
2015 a 2016 ve spolupráci s novým majitelem –
římskokatolickou farností radomyšl.

V roce 2015 proběhla 1. etapa rekonstrukce, která
zahrnovala statické zajištění, obnovu stropů, schodišť, omítek, krovu a výměnu střešní krytiny. V rámci
2. etapy v roce 2016 proběhla obnova vnitřních
omítek, oprava podlah a schodiště.

V současné době městys radomyšl, který má objekt
v dlouhodobém pronájmu, zahájil ve spolupráci
s phDr. Bořivojem nechvátalem, CSc., Jihočeským
muzeem v Českých Budějovicích a Muzeem
středního pootaví Strakonice přípravné práce na
vybudování muzea městyse v tomto objektu.

A medieval curia transformed into a Baroque granary

Římskokatolická farnost Radomyšl

www.cestamipromen.cz

remains of a medieval fortress were revealed within
research of the radomyšl burial ground in 1963.
One of the discovered structures was related to the
romanesque phase of the church. it was a curia,
later rebuilt into a baroque granary, which has been
preserved until today. Unfortunately, this important

building had been in a dilapidated state for a long
time. the town of radomyšl, in cooperation with
the sovereign Military Order of Malta, which was
the owner of the building, had been committed
to its preservation since 2008. they eventually
succeeded in 2015 and 2016 in cooperation with

the new owner, the roman catholic church. the
radomyšl municipality, which has a long-term lease
of the building, has just begun preparatory work to
build a municipal museum here.

Design: Matěj Čadil

POŘÁDAJÍ

Asociace
Entente Florale CZ

Souznění

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍ

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
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Na stezku odvahy přišlo 200 dětí
Poslední prázdninový pátek se konala již tradiční stezka odvahy,
tentokrát ve zbrusu novém kabátě. Po stopách radomyšlských pověstí se
vydalo bezmála 200 nadšených dětí, často i s rodiči. Každý byl zvědavý,
jak to s těmi pověstmi v Radomyšli je a bylo. Všichni se sešli na staďáku,
kde se před cestou občerstvili a mohli si užívat doslova letní kino. Počasí
bylo krásně letní, byl nádherně teplý večer i noc. S přibývající tmou se
vydaly první skupinky odvážlivců na stezku. Po cestě je čekalo ztvárnění
místních pověstí a legend.
Na Rybníčku byl anděl padlých napoleonských vojáků, kteří byli podle
legendy pochováni v Souhradech. Po světýlkách stezka pokračovala
Kostelní ulicí ke kostelu sv. Martina, kde se kolemjdoucím zjevila
bezhlavá kobyla. Potom, co ušlapala bezbranná housata ji proklela stará
kořenářka, a tak měla podle pověsti setnutou hlavu a zvonila v kostele
umíráček. Hned vedle kostela je krásná, nově opravená komenda, tento
večer byla útočištěm upírů, kteří vystoupili ze svých hrobů. Říká se, že
tito ďáblem posedlí lidé byli ve středověku pohřbení v okolí kostela sv.
Martina a v hrobě měli probodnutá srdce kůlem. Od komendy vedla
stezka směrem k hasičárně. Těsně u ní se objevil světýlky osvětlený
vchod do farské zahrady. Na zahradě už stezka vyznačená nebyla
a kolemjdoucí se museli spolehnout na rady bludiček. Ty s lucerničkami
a krásně osvětlené poletovaly po zahradě a nejednoho kolemjdoucího
zlákaly ze správné cesty, která vedla za vodníkem. Podle pověsti lákaly
bludičky svou lucernou kolemjdoucí v okolí Vraždy do mokřin a močálů
a ti se tam potom utopili. To se naštěstí na této prázdninové stezce
nestalo a všichni kolemjdoucí pokračovali právě k Vraždě, kde byl velmi
blízko vody krásně ozdobený kočár. Tím kočárem, se hned po svatbě,
jeli novomanželé Michalcovic poklonit ke hrobu ke sv. Jánu. Když se
dlouho nevraceli, tak se je vydali svatební hosté hledat a našli už jenom
utopené novomanžele, právě v rybníce. Otec ženicha řekl, že je to rybník
vražedný, a proto Vražda, jak ji známe dnes i my. Od Vraždy pokračovala
stezka směrem ke sv. Jánu, tou cestou mohli kolemjdoucí potkat
klekánici, která vždy po odzvonění klekání nahání děti, které ještě nejsou
v posteli a toulají se venku. V lipové aleji, která lemuje cestu k Jánu, je
jedna lípa rozlomená po úderu bleskem. K té se váže také jedna pověst,
která říká, že zde sedlák pásl krávy, v tu náhle přišla silná bouře a uhodily
sem blesky. Protože měl sedlák krávy na řetězu, našla žena mrtvé krávy
a bohužel i jeho. Od lípy stezka pokračovala přes hřbitov, kde se zjevovali
duchové a kostlivci, směrem za kostel k tajné chodbě. Podle pověsti je zde
tajná chodba, která by mohla vést na různá místa. Ta naše chodba vedla
k pokladu, který našel
farář Mikuláš Křížek
a nechal za něj v 16.
st. postavit kostel.
Kdo byl odvážný,
ten chodbu prošel
a mohl si z pokladu
kousek vzít s sebou.
Z poza kostela stezka
vedla k bočnímu
vchodu. Světýlka tam
kolemjdoucí lákala,
a tak všichni mohli

vstoupit do svíčkami osvětleného kostela, kde se krásně rozléhal zvuk
varhan. Hlavním vchodem kolemjdoucí kostel opustili a vydali se na
spodní cestu k Jánu. Tady potkali bílou paní, která žádala o pomoc se
stěhováním stavebního materiálu z Domiňáku, který hlídala, směrem
na kopec ke kostelíčku a pěti kapličkám. Vrchnost totiž chtěla na
Domiňáku postavit kostel. Ona proto v noci stěhovala kameny a dřevo
na druhý blízký kopec. To se opakovalo. Až nakonec vrchnost dostala
strach z nadpozemských sil a nechala postavit kostel sv. Jana Křtitele
na místě, kde stojí až dodnes. Na spodní cestě, kdy už se kolemjdoucí
vraceli zpátky na staďák potkali ještě ohnivé muže, kteří chtěli zapálit
Radomyšl, jako tenkrát v dávné době, kdy Radomyšl skoro celá shořela.
A nakonec potkali ještě nevěrnou ženu, jejího manžela a milence. Podle
pověsti zde byla studna, kde byla nevěrná žena utopena.
Po světýlkách se všichni kolemjdoucí dostali až zpátky na staďák,
zde všichni odvážlivci dostali diplom za statečnost. Někteří byli tak
vtaženi do dějů, že se vydali na stezku ještě jednou. Podle užaslých
úsměvů se dá soudit, že si všichni kolemjdoucí cestu do bájné
historie moc užili.
Ovšem nebylo by povedené akce, kdyby nebylo nápadu a lidí,
kteří se na přípravě podíleli. Každý si vzal tu svou pověst za svou
a věnoval jí, nejen při stezce, mnoho energie a příprav. Proto patří
všem dobrovolníkům velký dík.
A ať už to s těmi pověstmi bylo tak, či jinak, tento nezapomenutelný
večer si budeme dlouho pamatovat, protože jsme poznali Radomyšl
zase o něco blíže …
Za TJ Vendula Krejčí
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Tradiční stanování pro děti
v Leskovicích
Na konci srpna se konalo v Leskovicích tradiční víkendové stanování pro malé hasiče a děti z Leskovic. Na Drahách jsme postavili v sobotu po obědě stany, poté následoval Branný běh pro děti. Po trase
cca 1,5 km byly rozmístěny fáborky a šest hlavních stanovišť: děti
si vyzkoušely střelbu vzduchovkou, lezení po vodorovně zavěšeném
laně, vázání uzlů,
základy zdravovědy, na dalším
stanovišti musely dobře určit co
se čím hasí a na
posledním místě
jmenovaly topografické značky
a zkoušely orientaci na mapě.
Na
Drahách
byl po celou dobu
skákací hrad. Po
zakončení běhu a rozdání medailí jsme si
všichni opekli buřty
na ohni, snědli výborný kotlíkový gulášek
a nezastavilo nás ani
počasí a ještě jsme
večer prošli bojovku
s hádankami, kterou
jsme zakončili v leskovské hospůdce.
Program byl bohatý, jako odměna nám
dospělým byla spokojenost dětí a večerní posezení u zvuku
kytary, dobrého pití
a celým dnem značně znavené spící děti ve stanech.
Ráno se dobrovolníci probrali malou rozcvičkou a děti opět
v plné síle si daly ještě diskotéku. Po zhodnocení sobotního dne
a společném úklidu jsme se rozjeli do svých domovů.
Díky patří všem, kteří jakkoliv přispěli ke konání této velmi
povedené akce.
Kadečková Michaela

Setkání rodáků v Rojicích
Dne 31.8.2019 proběhlo v místním kulturním stánku
«Hasičárna» obce Rojice, od 14:00 hodin «Rojické vzpomínání»,
které zahájil náš starosta Ing. Luboš Peterka. Sešlo se celkem 69
občanů. Nejvíce setkání ocenili ti nejstarší. Den byl zalit sluncem
a vzpomínání probíhalo v srdečné a pohodové atmosféře dlouho do
noci. Celá tato akce proběhla pod záštitou Městyse Radomyšl. Za
což všichni děkují.

Obec baráčníků Radomyšl
Od počátku tohoto roku, celé pololetí jsme se opravdu nezastavili,
ples, návštěva Senátu, nácviky a přípravy na 80. výročí spolku
spolu s rozvinutím nového praporu znamenalo velké úsilí, proto si
zasloužili všichni letní odpočinek.
Z regulí baráčníků, vyplývá, že nejen pro svůj prospěch a své
pobavení jsme slibovali společně pracovat, ale povinností naší
je i pospolitost, vzájemné setkávání a podpora, proto musíme
oplatit návštěvu XXIV. župě v Praze a podpořit jejich 70 výročí, kde
půjdeme slavnostním průvodem až na pražský hrad a posléze se
zúčastníme výročního zasedání v opravené rychtě na Malé Straně.
Další z povinností je též návštěva Obce Řevnice/ příbramská župa/
při jejich oslavách. Touto skutečností též reprezentujeme městys
Radomyšl a splácíme tak trochu dluh za finanční přízeň celého
zastupitelstva a všech lidí, kteří baráčnické akce navštěvují .
Co nás čeká – během podzimu budou probíhat valné volební
zasedání ve všech obcích a též náš spolek v Radomyšli bude volit
nové konšelstvo. V období adventním bychom rádi uskutečnili
některou z vánočních tradic, ale to je ještě tajná představa a přání.
Za Obec baráčníků Radomyšl – Jůzková Zdeňka

Dorostenci TJ Radomyšl
vezou medaili z MČR v nohejbale
O víkendu 24. a 25. srpna proběhlo v Č. Brodě mistrovství ČR
dorostu v nohejbale dvojic a trojic. Do překrásného areálu tamního
oddílu se sjela kompletní špička této věkové kategorie a po oba dny
se byl ke zhlédnutí parádní nohejbal. O to více potěšující je, že se
zástupce našeho okresu, hráči TJ Radomyšl rozhodně neztratili.
Do sobotního turnaje dvojic bylo přihlášeno 25 sestav, které byly
rozděleny do osmi skupin, ze kterých do vyřazovací části postoupily
vždy dva nejlepší celky. Osmifinále bylo konečnou pro B tým
(Švancar, L. Votava, Vachulka), který podlehl po boji celku Vsetína
A. To oddílový A tým (Buriánek, Slavíček, Hokr) si vedl lépe, nejprve
v osmifinále hladce přehrál Přerov, pak ve čtvrtfinále Zbečník,
ale v semifinále bohužel prohrál se Vsetínem, který pak dokázal
získat titul. V souboji o třetí místo pak po vyrovnaném boji podlehl
domácímu B týmu a obsadil nepopulární čtvrté místo.
Konečné pořadí MČR dorostu v nohejbalu dvojic:
1. Vsetín A
2. Č. Brod A
3. Č. Brod B
4. Radomyšl A
S ještě větším odhodláním získat medaili nastoupili naši hráči
do nedělního turnaje trojic. Přihlášeno bylo celkem 18 sestav,
rozdělených do čtyř základních skupin, ze kterých opět postupovaly
dva nejlepší celky. Po nadějném začátku se B týmu (Švancar, L.
Votava, Vachulka, Havlík) nepodařilo postoupit ze skupiny, když
skončil na třetím místě. O poznání lépe se vedlo A týmu (Slavíček,
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Buriánek, Hokr, Ježek), který dokázal svou skupinu vyhrát a měl do
čtvrtfinále lehčího soupeře. V utkání proti Přerovu byla od počátku
patrná převaha našeho týmu, který dokázal bez problémů zvítězit.
V semifinále nás čekal stejně jako v sobotu Vsetín a bohužel byl
opět nad naše síly a nás čekalo utkání o třetí místo. V něm hráči
zmobilizovali poslední síly a dokázali celkem hladce přehrát tým
Zbečníku a získat vytoužené medaile.
Konečné pořadí MČR dorostu v nohejbalu trojic:
1. Čelákovice A
2. Vsetín A
3. Radomyšl A
4. Zbečník
Josef Slavíček st. (trenér):
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čarodějnice. Na Valentýna si děti posílaly přáníčka, na Halloween
dlabaly místo dýní melouny. Na Vánoce jim paní kuchařky napekly
několik druhů vánočního cukroví. I když se program zdál být nabytý,
stihly si i odskočit na výlet do Chýnovských jeskyní a Housova mlýna
v Táboře.
Děti na druhém běhu si již druhým rokem mohly plnit bobříky,
ale nejen to. Přijeli se za námi podívat cvičení psi včetně 3 štěňátek,
zatancovali jsme si bojový tanec Capoeira. Velký úspěch měla
i bublinková párty, kde jsme měli míchané nápoje od profesionálního
barmana. Protože nám počasí letos opravdu přálo, nic nebránilo
uspořádáni zimní olympiády – na programu byl biatlon a hokej. Na
výlet jsme se vydali také do Tábora, ale jeli jsme se vyskotačit do
Jump areny a podívat se do táborského podzemí.
Nadšení nás dospělých se odrazilo v náplni a náboji obou běhů.
Je fajn, že i v dnešní době si dokážeme užít s dětmi na Chvalově
v lesích nezapomenutelné chvíle, kdy se smějeme, soutěžíme,
tvoříme a bavíme se.
Za TJ Radomyšl Monika Babková

Na MČR jsme odjížděli s vědomím, že dorostenecká kategorie
je velmi vyrovnaná a žena umístění mezi nejlepšími bude třeba
předvést maximálně bojovný a koncentrovaný výkon. Chtěl bych
touto cestou poděkovat mým svěřencům, že mě nezklamali a že
v obrovské konkurenci dokázali obstát. Zisk medailí je pro nás
třešničkou na dortu za celosezonní přípravu a je tou nejlepší
pozvánkou na utkání play off dorostenecké ligy, když v neděli 1.
září od 14 hodin přivítáme na domácím stadionu ve čtvrtfinále tým
Modřic.
V neděli 1.9. rozehráli nohejbalisté čtvrtfinále dorostenecké ligy,
když doma porazili 4:0 Modřice.
Milan Koubovský, předseda TJ

Vážený a milý čtenáři,
rád bych sdělil několik informací v souvislosti ze začátkem
školního roku. Naše škola ZŠ Radomyšl má v současné době 10 tříd,
z toho dvě druhé, a tři oddělení školní družiny. V posledních létech
počet žáků stále přibývá. Za tento fakt jsem velice rád. Konkrétně je

Letní tábor Chvalov 2019
O prázdninách opět TJ Radomyšl uspořádala dva běhy letního
tábora na Chvalově. Celkem se nám sešlo 100 dětí z Radomyšle
a okolí, aby část letních prázdnin strávily v přírodě ve stanech se
svými kamarády. Prvním během se linulo téma čtvero ročních
období a s tím spojené svátky. Hned první den děti slavily Silvestr
a vítaly Nový rok. Tím se jejich tábor rozpoutal. Hned potom si
užívaly pletení pomlázek na Velikonoce, stavěly májku a pálily
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stav k 2. 9. 197 žáků na prvním a druhém stupni. Co dále? Snažíme
se například podpořit zájem dětí o nejrůznější aktivity, především
formou zájmových kroužků všeho druhu. Tento fakt velice kladně
hodnotila v uplynulém školním roce i ČŠI z Českých Budějovic.
Veškeré další informace jsou uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti
školy za školní rok 2018/2019.
Závěrem? Chtěl bych poděkovat zřizovateli, hlavně panu
starostovi Ing. Luboši Peterkovi, za dlouholetou velice kvalitní
spolupráci.
Jiří Pešl, ředitel školy

Ohlédnutí za rozloučením
s prázdninami v Domanicích

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RADOMYŠLI
PŘIVÍTALA PRVŇÁČKY
Nový školní rok přináší
změny nejen pro učitele, ale
hlavně pro žáky. Tou největší
je přechod dětí z mateřské do
základní školy. Děti se budou
muset vypořádat se změnou
režimu, s pravidelnou školní
prací i domácí přípravou.
Nějakou dobu potrvá, než si děti
zvyknou na povinnosti, které
škola přináší. Odměnou jim
bude i mnoho radosti a zábavy,
která ke škole neodmyslitelně
patří. Děti začnou navštěvovat
zájmové kroužky, které zde
nabízíme a budou se zapojovat
do mnohých mimoškolních aktivit. Do 1. třídy letos nastoupí 23
žáků. Společně s nimi přivítáme i paní asistentku p. Evu Mrázovou,
která nám bude po celý rok pomáhat. Chtěla bych všem dětem,
které přijdou 2. září poprvé do školy, popřát vydařený start, hodně
úspěchů i nová přátelství. Rodičům pak klidný a bezproblémový
vstup dětí do školy a hodně radosti ze svých malých školáků.
Ivana Třeštíková, učitelka 1. třídy

Nové kroužky pro děti
na ZŠ Radomyšl
S novým školním rokem, přichází do školy i nové kroužky pro děti.
Jeden z nich je pro žáky na prvním stupni. Ve spolupráci s oddílem
házené HBC Strakonice 1921 vznikl ve škole kroužek miniházené.
Žáci by se měli formou her a průpravných cvičení naučit základní
dovednosti – házet a chytat míče, dribling, přihrávat, střílet a osvojí
si pravidla miniházené. Miniházená je kolektivní sport, je velmi
rychlý a živý, děti používají měkký míč a hrají na menší branky.
Druhým kroužkem ne úplně tradičním jsou sportovní aktivity pro
děti z druhého stupně. Jednou měsíčně si s dětmi uděláme sportovní
výlet. Na září máme naplánovaný cyklo výlet, na říjen projížďku na
in-line bruslích, v listopadu turistiku v okolí Radomyšle, v prosinci
bruslení na zimním stadionu a v lednu pokud nám bude přát počasí,
zkusíme snowboard. Věřím, že oba kroužky potěší naše žáky a užijí
si při nich spoustu legrace.
Monika Babková

Prázdniny
O prázdninách jsme si vybraly volno. Za to od září to zase
rozjedeme. Pokračuji kurzy drátkování, bude čtvrtletní sezení
u Vacků, jedeme do termálů, do skláren v Německu i do Soběšic. Jet
muže každý, ale členky dostávají příspěvek. /chcete-li jet přidejte
se/. V listopadu začne předvánoční kolotoč výstavou Duchů a Dýní,
vánoční trhy, vánoční koncert školy, Zvonečkový průvod, Mikuláš
atd. je toho hodně. Hned v lednu do Sokolovny přijede zazpívat
Jakub Smolík, kolem Velikonoc farář Zbygniev Czendlik s Jiřím
Zmožkem a v září Zdenek Troška. Jak vidíte je se na co těšit a my se
zase budeme těšit na vás.
ZO ČSŽ Blanka M.

Bábinky a prázdniny

Prázdniny zahájily bábinky společným výletem s vnoučaty.
Navštívily kostel sv. Jakuba Většího v Čížové a prohlédly si celou
obec Čížová. Odtud pokračovaly do Záchranné stanice živočichů
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Divadelní spolek Radomyšl

Hajany

Makov, kde mohly děti vidět nejrůznější ptáky a drobná zvířátka
a poslední zastávkou se stala Pohádková kovárna v Selibově. Při její
prohlídce provázely děti pohádkové bytosti, umožnily jim pošeptat
přání zlaté rybce a venku pro ně nachystaly různé soutěže. Počasí
se vydařilo a dětem i dospělým se toto prázdninové putování moc
líbilo.
Druhou prázdninovou středu vyrazily bábinky za kulturou.
Nejdříve se zastavily v Božeticích v tamním Muzeu mlynářství,
pekařství a zemědělství. Mohly si zde připomenout nářadí a způsob
života, které mnohé z nich znaly z mládí. Jak žertem poznamenala
průvodkyně, mohly by bábinky o dřívějším životě zemědělců
poučovat zaměstnance muzea. Hlavním cílem cesty však bylo
divadlo s otáčivým hledištěm v Týně nad Vltavou a představení
„Lucerna“.
Na poslední červencovou středu si bábinky naplánovaly setkání
v oblíbené leskovické hospůdce. Leskovická „děvčata“ jim však
nachystala překvapení – od zamčených dveří hospůdky je zavedly
šipky na zahradu k Jarušce Hradské, kde je pod pergolou čekalo
bohaté pohoštění včetně domácích lívanců.
První srpnovou sobotu se bábinky vypravily do Hajan. Přestože
jim tentokrát počasí nepřálo, i tak strávily příjemné odpoledne
a večer poslechem vystoupení kapely Babouci.
Letošní prázdninové výlety si mohly s bábinkami užít i jejich
vnoučata. Takže v polovině srpna vyjely navštívit ZOO. Ale zcela
zvláštní – malé, jihočeské. Pokud nevíte, kde ho hledat, najdete ho
v Jemnicích u p. Šindeláře. Pan Šindelář je zanícený chovatel tak
u něj můžete vidět nejrůznější druhy holubů, slepic, kachen, králíky,
krůty, ovce, ale i papoušky, bažanty nebo pávy. Nevadí mu dělit se
o své potěšení ze zvířat s jinými lidmi, takže ochotně uvítal i výpravu
z Radomyšle a provedl ji celým hospodářstvím. A protože děti jsou
zkrátka děti, nejvíc je zaujaly houpačky, skluzavka a kolotoč, kde si
mohly vyhrát, zatím co bábinky si u kávy povídaly se svými hostiteli.
Poslední srpnová středa proběhla ve znamení nenásilného
seznamování dětí s přírodou. Ačkoli naše děti rozhodně znají
exotická zvířata jako třeba slona nebo žirafu, mnohé určitě netuší, že
mládě laně je koloušek a samice divokého prasete je bachyně. Proto
bábinky spolu s vnoučaty navštívily sedlickou oboru. V Myslivecké
síni vyslechly poutavý výklad Ing. Brožovského o historii obory až
po současnost, prohlédly si vycpaná zvířata a ptáky a shlédly film
o českých oborách. Vzhledem k tomu, že v oboře se nesmějí volně
pohybovat návštěvníci, následovala vyhlídková jízda autobusem,
při které mohly děti vidět zvířata, která zde žijí, například daňky
a divoká prasata.
Bábinky

Režie: Richard Semiginovský

Hudba: Wolfgang Amadeus Mozart

Český překlad: Jaromír Nohavica

Libreto: Lorenzo da Ponte

11. října 2019 -

19 0 0

13. října 2019

-

16 0 0

18. října 2019

-

19 0 0

Divadlo F. Šrámka Písek

8. listopadu 2019

-

19 0 0

Sokolovna Blatná

9. listopadu 2019

-

19 0 0

23. listopadu 2019

-

19 0 0

24. listopadu 2019

-

16 0 0

Sokolovna Radomyšl

DK Strakonice

Vstupné v p ř edprodeji – cena: 150 Kč
Městys Radomyšl – partner projektu

Dne 2. listopadu 2019 ve 1400 hod.
se v komendě v areálu fary v Radomyšli
uskuteční slavnostní

KŘEST KNIHY Bořivoje Nechvátala
,
která mapuje historii městyse od pravěku do roku 1918.
Po křestu knihy bude následovat program

ke 30. výročí „Sametové revoluce“
netradiční pásmo hudby a slova

v podání Jitky Baštové a Jindřicha Macka.

Vstup zdarma.

ČSŽ RADOMYŠL
zve
na vystoupení JAKUBA

SMOLÍKA

v Sokolovně v Radomyšli

21. 1. 2020 v 19 hod.
Vstupné: 180 Kč

Předprodej na ÚM Radomyšl od 1. 11. 2019
Sedlice
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Pouť v Sedlici

V pondělí 22. června odstartoval
v Sedlici tradiční Svatojakubský
pouťový týden, na který se
každoročně těší děti i dospělí.
V prvních dnech měli návštěvníci
možnost zavítat na prodejní výstavu
Sedlice
obrazů paní Čížkové v zasedací místnosti
radnice. Již od úterý byly na náměstí
v provozu pouťové atrakce pana Kučery. Děti
se mohly pohoupat na lodičkách, zastřílet si ve střelnici, svézt se
na autíčkách nebo si zaskákat na trampolínách. Od pátku se přidala
i výstava pivních etiket, ale i dalších předmětů spojených s pivem
pana M. Škarvady, umístěná na panelech v hlavní chodbě budovy
radnice. Od 17 hod se konal tradiční volejbalový turnaj amatérů
o pouťový koláč. Výkony byly bravurní a nálada skvělá.
Sobota byla ve znamení fotbalu. Ve 13 hod se všichni fanouškové
sešli na fotbalovém stadionu, aby zhlédli zápas mladší i starší
přípravky proti rodičům. Na ten navázalo utkání Staré gardy Sedlice
proti týmu z Podolí. Pouťová zábava v zahradní restauraci hotelu
Na Velké Hospodě završila sobotní večer přátelským posezením
u dobrého pití při poslechu živé hudby.

Hlavní program byl však směřován na neděli. Letos se ale
neuskutečnil přímo na náměstí, nýbrž na louce pod fotbalovým
hřištěm. Návštěvníci si zde užili barevný pouťový jarmark doplněný
hudbou kapely Rytmix, nabízela se keramika, domácí marmelády,
oděvní i bylinkové doplňky, ručně malované tenisky, květiny
a samozřejmě dobré jídlo a pití. Nechyběl ani program pro děti.
Ty si mohly vyrobit různé šperky nebo vyzkoušet virtuální realitu.
Představila se také společnost Sedlická krajka o.p.s., která si pro
všechny připravila workshop, jehož hlavním výtvorem byla kytička
z pouti.
Hlavní pouťový program byl zahájen v 10 hod ukázkou dravců
s pěkným povídáním o nich, kterou zajistil Myslivecký spolek
Trchov. Velký potlesk si vysloužila také obě vystoupení skupiny
historického šermu Vendetta. Odpoledne se na fotbalovém
hřišti představili naši muži, kteří sehráli utkání proti týmu Junior
Strakonice. Program probíhal již tradičně také v kostele, kde mohli
zájemci zhlédnout výstavu o léčbě malomocenství, poslechnout si
přednášku o donátorech kostela svatého Jakuba Staršího nebo se
zúčastnit komentované prohlídky.
Na své si přišli i milovníci veteránů. K vidění byly historické
motorky i osobní automobily. Celý program završil odpolední
koncert zpěvačky divadla Semafor paní Oliny Patkové.
Výstavní plochy doplnila také výstava Domova Petra Mačkov
v bývalém kupectví. Počasí nám navzdory předpovědi přálo, a tak
se den nesl v příjemné sousedské atmosféře.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě i realizaci
celého programu podíleli.
Text: Kateřina BrabcováFoto: František Jirsa

Kabelkový veletrh

Na přelomu července a srpna se Český svaz žen Sedlice připojil
k charitativní akci Kabelkový veletrh Deníku. Na Městkém úřadě
jsme vybíraly kabelky, bižuterii a dětské knížky. Podařilo se vybrat
48 kabelek, 148 knih a pár hezkých kousků bižuterie. Vybrané
věci byly nabídnuty k prodeji 4. září v českobudějovickém IGY
na veletrhu kabelek. Výtěžek šel nadaci Jihočeské naděje, která
podporuje talentované sociálně znevýhodněné děti. Děkujeme
všem, kteří tutu akci v Sedlici podpořili.
Katka Prexlová
Český svaz žen Sedlice

Střelecký den

První srpnovou neděli se v Sedlici na fotbalovém hřišti uskutečnil
třetí ročník střeleckých závodů ze vzduchovek. Celkově se zde sešlo
na 90 střelců a střílelo se v kategoriích předškoláci, mladší žáci,
starší žáci, ženy a muži. Na stupně vítězů se postavili za mladší
žáky: 1. Nelly Trávníčková, 2. Jan Kůra, 3. Aneta Barvířová. Za starší
žáky: 1 Štěpán Kalužík, 2. Adam Formánek, 3. Václav Mareš. Starší
žáci SHOT OFF – rozstřel: 1. Eliška Sudová, 2. Ladislav Kovařík, 3.
Dominik Trávníček. Z žen se nejvícekrát trefila do terče Monika
Jíňová, jako druhá Petra Barvířová a třetí Hana Hrdličková. Z mužů
si zlato vystřílel Stanislav Trávníček, stříbro Pavel Suda a bronz
Zbyněk Hrdlička. Cenné kovy přijela opět předávat hokejová
legenda brankář Dominik Hašek za jehož přítomností na této akci
stojí jeho kamarád a hlavní organizátor tohoto dne Ladislav Kovařík .
Velký dík patří přávě jemu za organizaci a také všem ostatním,
kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu této akce. Všem
přítomným děkujeme za účast a přejeme štěstí v příštím ročníku.
Text, foto = Martina Kovaříková

Návštěva partnerské obce Sedlice
na Slovensku (16. – 19. 8. 2019)

Partnerství města Sedlice a obce Sedlice (okres Prešov) se
započalo již před 10 lety díky iniciaci tehdejšího starosty pana
Františka Kopáčka. Snad ani František tehdy netušil, jak silné vazby
a jaká pevná přátelství se vytvoří. Je skvělé, že vztahy mezi Čechy
a Slováky ani po 26 letech od rozdělení obou zemí nevychladly, že
stále k sobě patříme, a že to tak cítíme ve svých srdcích.
Do Sedlice jsme se vydali na oslavu 95. výročí založení
dobrovolného hasičského sboru. Po 11 hodinách cesty nás čekalo
velmi srdečné přivítání za zvuků obou státních hymen. Tamní
pan starosta Mgr. Marek Guman ve svém úvodním slově vyzdvihl
poselství uzavřené partnerské smlouvy.
V sobotu nás čekal výletový den. Navštívili jsme zajímavé opálové
doly Dubník a poté Ľubovnický hrad, tyčící se nad městečkem Stará
Ľubovňa. Důlní činnost opálového dolu byla přerušena v roce 1922
a objekt byl na celých 90 let uzavřen . Díky milé paní průvodkyni
jsme se dozvěděli o způsobech těžby i bývalých majitelích .
Zajímavostí tohoto dolu je největší opál na světě, který zde byl
vytěžen v roce 1775 a získala jej tehdejší panovnice Marie Terezie
(vážil 594 g) . Hrad nad Starou Ľubovňou nás přivítal napínavým
vystoupením sokolnic . Poté následovala komentovaná prohlídka,
při které jsme zhlédli expozice o přestavbách hradu, výrobě piva
i destilátů . Společně jsme pak vylezli na nejvyšší věž a odtud se
rozhlédli po šarišském kraji. Krásný den završilo milé vystoupení
folklórního souboru Sedličan.
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Hlavní program byl směřován na neděli. Za účasti předních
představitelů profesionálních hasičů Slovenské republiky jsme
v průvodu ozdobeném třemi prapory kráčeli ke kostelu na mši
svatou. Při mši pan farář vysvětil novou památní stuhu na hasičský
prapor sedlických, kterou na výraz dlouholetého přátelství věnoval
hasičský sbor naší Sedlice. Po slavnostním obědě následovala
hasičská soutěž v požárním sportu za účasti našeho dívčího
družstva. Holky sice nevyhrály, ale ostudu rozhodně neudělaly.
Vždyť za vítězným domácím týmem zaostaly o necelou vteřinu, a to
závodily s cizím vybavením. Vysloužily si krásný pohár i nadšený
potlesk. Slunečné odpoledne zakončil koncert slovenské skupiny
Kabát revival.
V pondělí nás pan starosta Marek Guman překvapil nápadem
vyrazit do Vysokých Tater. Této výzvě nešlo odolat, a tak jsme
místo domů zamířili do Tater na Štrbské pleso, vyjeli sedačkovou
lanovkou a pak stoupali strmě vzhůru na vrchol Solisko. Pro většinu
z nás to byla první pokořená dvoutisícovka. (2070 m).
Chtěla bych poděkovat především našim slovenským přátelům,
hasičům i představitelům obce, za jejich milé pozvání i za péči
a lásku, s jakou se o nás starali. Poděkovat chci také manželům
Vohryzkovým za perfektní a bezproblémové cestování.
Text: Kateřina Brabcová
Foto: Michal Šindelář

Příměstský tábor v Sedlici

Český svaz žen se
rozhodl
uspořádat
o letních prázdninách
první
příměstský
tábor
v
Sedlici.
Jednalo se o 5
dní v srpnu a bylo
přihlášeno 15 dětí
v rozmezí 6 až 11 let.
Základnou se nám
stala místní hasičárna,
kde se po celý týden
pro děti výborně
vařilo. Počasí nám
celý týden přálo a pro děti byl připravený bohatý program – sportovní
dopoledne na fotbalovém hřišti, prohlídka hasičské zbrojnice a její
vybavení, zdravověda, šipkovaná, opékání a návštěva nově otevřené
sedlické knihovny. Podařilo se nám uspořádat i několik výletů. Nejdříve
jsme jeli vlakem do Březnice, kde jsme měli domluvenou prohlídku
zámku. Zavítali jsme i do zámeckého parku a sladkou tečkou byla
návštěva cukrárny. V dalších dnech jsme navštívili Agro Sedlice, kde jsme
si prohlédli nový kravín doprovázený výkladem od paní Ing. Brožovské.
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Nejvíce se ale děti těšily do sedlické obory, která není běžně otevřena
veřejnosti. Po domluvě s panem Ing. Brožovkým jsme měli možnost
navštívit nádherný Myslivecký sál. Nechyběla ani projížďka oborou. Měli
jsme štěstí a viděli jsme zvířecí obyvatele obory – jeleny, divoká prasata
a daňky. V pátek jsme se rozloučili formou diskopárty a děti dostaly
trička, která si zdobily textilními barvami dle své fantazie. Dle ohlasů
se dětem líbilo a těší se na příští rok. Doufáme, že se nám podaří dát
dohromady personál, aby se mohl tábor uskutečnit.
Tex a foto Katka Prexlová
Český svaz žen Sedlice

Konec prázdnin

Nemůže tomu být
už jinak – i letos jsme
se
s
prázdninami
rozloučili na fotbalovém
hřišti při akci Loučení
s prázdninami. Letošní
téma bylo ‘tenkrát
na západě’. Pro děti
(i dospělé) si Český svaz
žen Sedlice připravil
odpoledne plné zábavy.
Akci zahájil náčelník
a starosta v jedné osobě, Vladimír Klíma. Nechyběla stanoviště
s různými westernovými úkoly, velká lanovka přes celou šíři
fotbalového hřiště a tombola. Velkým hitem byl rodeo býk. Děti
si
mohly
jízdu
vyzkoušet kolikrát
chtěly a pro dospělé
byla
přichystáná
soutež o cenné
poukázky. Nebylo to
vůbec jednoduché
se
na
býkovi
udržet.
Nejlepším
jezdcem se stal Jirka
Čabrádek.
Počaší
nám přálo až moc a tak SDH Sedlice přijel s hasičskou technikou
a ulevil nám trochu od horka. Děkujeme všem za účast, veké
díky patří sponzorům a všem, kteří se na organizaci akce podíleli.
Těšíme se na příští 10 . ročník .
Text Kateřina Prexlová
Foto Iva Dolejšová

Tradiční krajkářství na Sedlicku,

pod tímto názvem se budou město Sedlice a Sedlická krajka
o . p . s . ucházet o zápis do „Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky“.
Zápis Sedlické krajky do Jihočeského seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury v roce 2017 se stal velkou motivací,
aby se tradiční paličkování krajek ucházelo i o zápis do národního
seznamu.
V souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury ČR
zpracovávají společně návrh včetně požadovaných příloh. Velmi
podnětná byla srpnová osobní konzultace v Národním ústavu
lidové kultury ve Strážnici, jako jedna z nezbytných podmínek pro
podání vlastního návrhu.
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Začátkem září bude
Sedlická krajka, o.p.s.
a město Sedlice, odesílat
společný
dopis
adresovaný paní hejtmance Jihočeského kraje
Ivaně Stráské s žádostí,
o zařazení do programu
jednání rady s nadějí, že
záměr podání návrhu do
národního seznamu se u členů rady setká s kladným vyjádřením.
Sedlická krajka splňuje všechny podmínky pro podání návrhu
na zápis do národního seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové
kultury.
Krajka
v Sedlici i přilehlém okolí
žije, tradiční řemeslo se
přenáší z generace na
generaci, cvakání paliček
přináší radost a potěšení
v mnoha rodinách, vzájemná
výměna a spolupráce s Horní
Falcí je pro obě strany velmi
obohacující a osvěžující.
Bez krajkářek by toto tradiční řemeslo dávno zaniklo, jejich
pomoc bude nutná i při zpracování vlastního návrhu do národního
seznamu. Krajkářky nespí ani na vavřínech, ani na paličkách
a dosažení prestižního zápisu bude oceněním jejich úsilí nutného
ke zvládnutí a udržení tohoto tradičního řemesla. Bude to ještě
běh na dlouho trať a snad budeme v roce 2021 znát výsledek.
Martina Srbová
ředitelka o . p . s . Sedlická krajka

Sedlická krajka, o.p.s.
uspořádala seminář

Sedlická krajka, o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice
uspořádala seminář pro Jihočeské a Hornofalcké krajkářky na velmi
aktuální téma „Financování tradičního řemesla a autorský zákon“.
Toto setkání krajkářek se uskutečnilo v bavorkém Tiefenbachu na
samém sklonku léta (v sobotu 31.8.) a samozřejmě nechyběli ani
zástupci partnerských obcí a města Sedlice. Součástí semináře byla
i prohlídka zázemí a sbírek Hornofalckého krajkářského spolku
v Schönsee a muzea paličkované krajky v Tiefenbachu. Cílem tohoto
semináře bylo prohlubování již navázané spolupráce a předání
zkušeností a poznatků ohledně daného tématu. Myslím, že toto
setkání bylo opět velmi podnětné a poděkování patří nejenom
našim zúčastněným krajkářkám, ale převážně těm bavorským,
včele se starostou obce Tiefenbach L. Pröglerem, za poskytnutí
zázemí a 100% servis včetně občerstvení. Doufám, že nás čeká
v budoucnu ještě spoustu takových přínosných setkání.
Martina Srbová
ředitelka o . p . s . Sedlická krajka

100 let knihovny v Sedlici

V letošním roce slaví
Místní lidová knihovna
v Sedlici 100 let od svého
založení. O vybudování
rozhodlo
zastupitelstvo
dne 5. října roku 1919,
tedy necelé čtyři měsíce
po vydání knihovnického
zákona, který nařizoval
obcím
povinnost
zřídit
knihovny.
Knihy
byly
tehdy velmi drahé a mnozí
obyvatelé si je nemohli
dovolit. Vznik knihoven měl
pomoci šířit a prohlubovat
vzdělanost
mezi
všemi
vrstvami
obyvatelstva.
Iniciátorem zřízení naší
knihovny byl pan učitel
Cvach z Lažan.
Dne 4. září od 17 hod. se
na Městském úřadě v Sedlici
uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor knihovny v přízemí
radnice. Knihovna získala nejen nové vybavení a nové knihy, ale
také zajímavé soubory her, které mají nalákat i ty nejmenší čtenáře.
Záměrem knihovny je oslovit děti i žáky a probudit v nich zájem
o četbu knih.
Nový prostor slavnostně otevřel bývalý pan starosta František
Kopáček, který stál u myšlenky zřídit knihovnu právě v těchto
prostorách. Přál si, jak uvedl ve svém projevu, aby babičky
a dědečkové nemuseli chodit nahoru do patra po strmých schodech.
Čestným hostem byl cestovatel, nadšený cyklista a spisovatel
(autor několika cestovatelských publikací), pan František Šesták .
Jeho slova všechny přítomné zahřála u srdíčka . Mluvil nejen
o cestování a svých zážitcích, ale také o svém vztahu k vlasti
a k Sedlici . Bylo to velmi milé .
Pozvání přijala také bývalá paní knihovnice paní Řandová, která
obdržela od pana starosty Vladimíra Klímy kytici za 58letou práci
pro knihovnu.
Věřím, že knihovna získá mnoho nových příznivců, a že se
čtenářům v nových prostorách bude líbit.
Text: Hana Kulandová, knihovnice
Foto: Jan Škrle

Žáci na reprezentačním zápase
U21 ČR proti Litvě

V pátek 6. září jsme odjeli na reprezentační zápas jedenadvacítky
Česko – Litva do Českých Budějovic. V autobuse jsme se dobře
naladili, abychom mohli podpořit naše mladé reprezentanty.
Přijeli jsme asi hodinu před začátkem utkání, a tak jsme měli
možnost vidět i trénink. Při zápase byla vidět důraznost, bojovnost
i odhodlání. Za fandění se nám naši borci odvděčili výhrou 2:0. Po
závěrečné děkovačce nám někteří z hráčů dali své podpisy. Mezi
nimi i Adam Hlošek, idol fotbalové mládeže. Cestou domů jsme se
zastavili v McDonaldu. Moc jsem si to užili.
Rád bych poděkoval p. Kovaříkovi za zprostředkování lístků.
Text a foto: Josef Brabec,
trenér žáků TJ Sokol Sedlice
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SDH Sedlice
Stanování za Pilou
Jako každý rok jsme pro mladé hasiče připravili stanování.
V pátek 12. 7. jsme měli sraz u hasičárny v Sedlici, kde jsme
naložili stany, tašky a vše potřebné i s dětmi do hasičského auta
Ford a vyrazili směrem na zapůjčenou louku od skautů z Pačejova.
Navečer jsme postavili stany a k večeři si opekli buřty, někdo
i párek, nebo salám. Večer byla přichystaná stezka odvahy, kterou
si připravili hasiči a hasičky ze sboru, ale protože začalo pršet,
tak se stezka zrušila. V sobotu 13. 7. k snídani kromě rohlíků se
sýrem, a salámem byly i koláče a buchty, které nám upekly šikovné
maminky. Moc všem chutnalo. Poté nás čekala přírodovědná
procházka. Mezitím nám vedoucí Pája a Láďa přichystali
podobnou stezku, kde se plní úkoly jako na podzimním kole hry
Plamen. Na oběd, který nám připravila Jana Krejčová, jsme se na
řízky s bramborem   a okurkový salát moc všichni těšili. Po obědě
byl polední klid a pak hurá na plnění úkolů. Střelba ze vzduchovky,
přeručkování   vodorovného lana, zdravověda, uzlování a pro
zpestření i šplh na laně, zavěšeném na větvi stromu. V podvečer
nám přijela zahrát Sabina Rodinová na kytaru. Večer jsme znovu
se staršími mladšími hasiči připravili stezku odvahy, i když opět
začalo pršet a déšť zhasínal svíčky, podle kterých se šlo, ji prošli
všichni malí hasiči. Všichni plni zážitků usnuli, jako když je do vody
hodíme. V neděli 14. 7. jsme po snídani začali balit mokré věci,
stany a odjeli zpět do Sedlice
na hasičárnu, kde na děti čekali rodiče. Dětí se zúčastnilo 14
a někteří se při odjezdu domů ptali, kdy se zase pojede stanovat.
Každý za účast obdržel «Diplom za hasičské stanování“. Tak snad
zase příští rok a s lepším počasím.

Ukázka požárního útoku
na Pohárové soutěži v Sedlici
Každý rok na Pohárové soutěži v Sedlici mají ukázku naši mladí
hasiči, vyplňují tak volný čas než se sečtou výsledky soutěžních
družstev, muži, ženy  a veteráni. Děti tak ukáží, co se naučili a i když
se něco nepovede, obdrží vždy potlesk od diváků a od sboru také
nějakou tu sladkost a menší dáreček. Družstvo je sestaveno vždy
z dětí, kteří přijdou, neboť jsou prázdniny a ne každý je zrovna
v Sedlici.
Text: Magdalena Mazáčková

O putovní pohár starosty města Sedlice

Osmý ročník hasičské soutěže se konal v sobotu 2. srpna již
tradičně na fotbalovém hřišti. Akci si nenechalo ujít celkem 24
soutěžních družstev. V kategorii mužů se utkalo celkem 13 týmů,
v kategorii žen celkem 6 týmů a v kategorii veteránů celkem
5 družstev. Akce byla zahájena chvíli po 13 hodině přivítáním
soutěžících starostou SDH Sedlice Josefem Keřkou a starostou
města Vladimírem Klímou. V kategorii mužů zvítězilo družstvo SDH
Sudoměř s výsledným časem 19,68. Kategorii žen ovládly hasičky
z Černětic s časem 21,96. V kategorii veteránů obsadilo první mís-

to družstvo z Novosedel s časem
19,48. Tým domácích mužů obsadilo 7. místo s časem 21,99 a tým žen
skončil na 6. místě s časem 64,33.
Mezi posledním soutěžním týmem
a vyhlášením výsledků se o vyplnění
času postaraly děti z SDH Sedlice
s ukázkou požárního útoku v jejich
podání . Věříme, že se akce líbila
soutěžícím i návštěvníkům a příští
rok se na hřišti sejdeme znovu .
Text: Nikol Opplová

Prázdninový tréning zručnosti

V neděli 11.8. měli možnost
návštěvníci Prázdninového trénigu
zručnosti prověřit své schopnosti.
Při vytváření vodního mlýnku si
jeho funkčnost ověřili v umělém
korýtku. Oříšek hlavně pro starší
děti a dospělé bylo dotvoření
spojovacího prvku obří kuličkové
dráhy a technické dovednosti
s praktickým využitím si zdokonalil
každý u montáže funkční ptačí
budky. Estetické cítění se uplatnilo v budování minizahrádek a kdo
chtěl svou zručnost opravdu potrénovat využil k tomu poi-ky,
balanční labyrint nebo s-staff.
Akce byla určena pro všechny věkové kategorie a v prázdninovém
období se stala vítaným zpestřením. Pro posílení byly k dispozici
domácí, kokosové sušenky.
Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Modrásek a věda na ulici

Začátek školního roku jsme si zpestřili vyhodnocením pokusu,
který mohli občané Sedlice sledovat během prázdnin. Je známo,
že voda je látka s mimořádnými vlastnostmi a v našem životě je
nenahraditelná. Proto jsme se rozhodli, že vyzkoušíme jednu
z jejích vlastností v boji o záchranu čistoty spodních vod.
Jak všichni víme, odstraňování zeleně z chodníku a ulic ve
městech je proces, který se dosud neobejde bez těžké chemie,
mechanizace a lidské námahy. Následky dlouhodobého znečištění
spodních vod jsou obecně známe: vedou k úbytku žádoucích
druhů hmyzu a rostlin, „zajedování“ hmyzu dosud neškodného,
přemnožení nežádoucích bakterií a řas (sinice nevyjímaje) atd.
Následné snižování kvality našeho vlastního života je logickým
důsledkem.
Tak což to vzít trošku jinak? Řekli jsme si, že ověříme v praxi to,
že voda rychleji začne vařit, je-li studená. S využitím varné konvice
jsme vodu o 100°C nalili na část zeleně vesele se deroucí ze spárů
chodníku a dlažby před Modráskovo výlohou. První pokus těsně po
dešti – voda v pletivech rostlin je studená. Druhý pokus za horkého
dne – voda v pletivech rostlin je zahřátá. Pro jistotu jsme pokusy
ještě jednou zopakovali a výsledek? Rostliny zalité vařící vodou
v chladném počasí opravu zašly. Naproti tomu v horku se rychle
„otřepaly“ a vesele rostly dál.
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Co říct na závěr? Kéž by nějaký konstruktér dokázal „vychytat“
technické řešení tak, aby bylo možné tuto vlastnost vody využít ve
velkém pro dobro nás všech i samotné přírody. Jen pro pořádek:
tento pokus by měl vždy proběhnout pod dohledem dospělých.
A jaký užitek vzniká budeme-li takto dál pokračovat? Kromě
dobrodružného ověřování a společně strávených chvil ušetříte
svému městu nebo obci nemalé prostředky.
A jaký nás čeká další pokus? Během podzimního období
umístíme ptačí budky do sedlické třešňovky a do buzického hradu…
no a na jaře vyhodnotíme jejich obsazenost. Další zajímavosti na
našich stránkách www.modrasek-zs.flox.cz.
Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Výroba adventních věnců
a svícnů při svařáku
Přijďte s námi vyrábět advetní věnce a svícny, které si odnesete
s sebou domů. Aby nám to šlo hezky od ruky, nebude chybět něco
na zahřátí a něco dobrého na zub. Stačí si přinést svůj základ na
věnec či svícen, svíčky a bodáky. Větvičky i dekorace dodáme.
Všichni jste srdečně vítáni. Pořádá Český svaz žen Sedlice, poplatek
50Kč.

Adventní setkání
Město Sedlice zve všechny spoluobčany na Adventní setkání,
které se uskuteční v sobotu 30. listopadu od 14hod. Nebude chybět
vystoupení dětí MŠ a ZŠ Sedlice, tradiční adventní trhy, občerstvení
a rozsvícení vánočních světel. Všichni jsou srdečně zváni.

Zpívání u jesliček
Sice máme stále léto, ale už teď plánujeme letošní Zpívání
u jeliček. Pokud by vaše děti měly zájem zpívat vánoční koledy 26.
prosince v sedlickém kostele, tak se prosím ozvěte Katce Prexlové
na tel 773 991406. Zkoušky domluvíme společně. Budeme se na
všechny těšit.

Šk

vořetice

Putování z Obory
na Křesovec
ukončené
ve Škvořeticích

V sobotu 7. září se uskutečnila pouť
z Obory u Radobytec ke kostelíku na Křesovci.
Pouť připravily sestry těšitelky (www.sestrytesitelky.eu) na památku
své zakladatelky Matky Rosy – Barbory Vůjtěchové. Barbora Vůjtěchová
se v Oboře narodila a jako mladá chodila na pouť ke kostelíku nad
Pacelicemi. Sestry měly obrázek místa kam jejich zakladatelka chodila,

ale dlouho nemohly určit,
kde se stavba nachází. Až
minulý rok, při návštěvě
farnosti Radobytce, se
podařilo místo určit.
Sestry přijely v sobotu
ráno ke kapličce v Oboře,
kde v 10 hodin pouť
začínala. Devět sester
bylo z Rajhradu u Brna,
dvanáct ze Slovenska
a dvě dokonce až
z Argentiny. Přivítaly je starostka Mirotic Martina Mikšíčková a Marcela
Vašínová, starostka Cerhonic, kde bylo připraveno zázemí a program
pro sestry, které se necítily na pěší pouť a dojely do cíle auty. Kromě
občerstvení a modlitby v zámecké kapli vyslechly také přednášku pana
Přibyla o počátcích křesťanství v jižních Čechách. Pěší pouti se účastnily
nejen sestry těšitelky, ale i lidé z okolích farností. Za mírného mrholení
jsme šli přes Radobytce, kolem Bořic do Jarotic, kde rodina Veselých
připravila pro poutníky výborný oběd (pečené maso, zelenina, koláče).
Cestou jsme se pod vedením moderátorky sestry Heleny modlili,
zpívali, povídali si, navzájem se seznamovali. Doufali jsme, že mrholení
přestane, ale mrholení naopak postupně přešlo v drobný déšť, který nás
provázel celou druhou část pouti.
Na závěr pouti byla plánována mše před kostelíkem nad Pacelicemi.
Barokní kostel Proměnění Páně na vrchu Křesovec již desítky let chátrá,
jeho technický stav je žalostný. Byl postaven v letech 1763–1765, zřejmě
podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera nebo jeho žáků. Kostelík je
nyní v majetku spolku Omnium, který postupně začíná s jeho záchranou.
Ve Škvořeticích a Pacelicích věnovali místní občané přípravě závěru
poutě hodně úsilí a času. V sobotu týden před poutí vyrazili na brigádu
ke kostelíku, zbavili jeho okolí náletových dřevin, stromů, posekali trávu.
V den pouti tam pod vedením starosty Jaroslava Chlandy navezli lavice
a stoly. Další brigáda byla v kapli Panny Marie Bolestné ve Škvořeticích,
kde byl proveden velký úklid pro případ deštivé varianty pouti. A deštivá
varianta opravdu nastala. Závěrečnou mši sloužil ve zcela zaplněné kapli
ve Škvořeticích P. František Hemala, člen komunity petrinů v Písku.
Během mše déšť ustal a po skončení mše připravili škvořetičtí pro
účastníky u kaple bohaté pohoštění.
Velký dík patří sestrám těšitelkám za iniciativu a všem, kteří se na
přípravě pouti podíleli.
text: František Jirsa
foto: Anna Vacířová

Tc h
o

řovice

Informace z obce
Tchořovice
Ukládání kabelů
NN do země

Od června letošního roku začala
firma Elektromontáže Blatná ukládat do
země elektrické kabely pro firmu E.ON. Výkopové práce omezovaly
a znesnadňovaly pohyb i dopravu v naší obci celé léto. Postupně
byly uzavírány komunikace v místech, kde právě probíhaly výkopové
práce. V září by měly být dokončeny veškeré zemní práce a dochází
k postupnému přepojování jednotlivých nemovitostí. Zároveň jsou
demontovány elektrické dráty vedené vzduchem. Majitelé nemovitostí,
kteří měli umístěny kabely na nástřešáku, si konečně mohou oddychnout
od této nepříjemné zátěže své nemovitosti. Stejně tak dojde k odstranění
betonových sloupů, což uvítají především majitelé pozemků, na kterých
tyto sloupy stojí. Trafostanice, která byla umístěna v zahradě u obecního
úřadu, je nově přemístěna na pozemek vedle železniční trati. Ze zahrady
a především z blízkosti dětského hřiště tak zmizí nevzhledné betonové
sloupy a dráty. Odstraněním betonových sloupů a drátů elektrického
vedení přispěje rovněž k lepšímu celkovému vzhledu naší obce.
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Veřejné osvětlení
V letošním roce pokračuje výstavba veřejného osvětlení v naší obci.
Projekt navazuje na výstavbu veřejného osvětlení v jižní části obce
směrem na Blatnou, která byla realizována v loňském roce. Letošní
akce je svým rozsahem mnohem větší, nové veřejné osvětlení nahradí
stávající osvětlení umístěné převážně na betonových stožárech, které
budou odstraněny. Stavba probíhá formou přípolože ke kabelovému
vedení NN v majetku firmy E.ON a z tohoto důvodu bylo situování
navržené rekonstrukce veřejného osvětlení dáno návrhem budoucí
trasy elektrických kabelů. Umístění stožárů veřejného osvětlení bylo
zvoleno tak, aby splňovalo požadavky předepsaných norem ČSN
v souvislosti se zatříděním komunikací v obci do různých světelných
tříd. Zároveň jsme při přípravě projektu v roce 2018 přímo v terénu
prodiskutovávali s projektanty umístění jednotlivých sloupů se svítidly.
Cílem budování nového osvětlení v obci je zajištění osvětlení pozemních
komunikací a přilehlých chodníků dle norem, zvýšení pocitu bezpečí
v obci, zvýšení bezpečnosti dopravy, pohybu chodců i cyklistů a zvýšení
bezpečnosti z hlediska prevence kriminality. Při ukládání kabelů do
země, jsme se museli vypořádat s různými problémy, jako je málo
místa pro uložení kabelu či sloupu vzhledem k uložení již existujících
sítí, dodržení norem a podobně. Rovněž někteří majitelé nemovitostí
nesouhlasili s umístěním svítidel v blízkosti jejich domů. Jejich důvody
byly různé, např. v místě plánovaného sloupu údajně parkují auto,
či nechtěli, aby okolí jejich domu bylo osvětleno. Největší problém
způsobil majitel jedné nemovitosti na návsi, který nechtěl, aby na návsi
byla umístěna světla z důvodu, že mu budou světla svítit do oken, a že
světly dojde k znetvoření návsi, kde se nachází kulturní památka –
domy ve stylu selského baroka. Vzhledem k jeho stížnosti adresované
stavebnímu úřadu v Blatné, se zdrželo stavební řízení a hrozilo
pozastavení celého projektu. Aby projekt mohl dále pokračovat, byla
po dohodě s projektanty inkriminovaná 3 světla z projektu vyřazena.
Z tohoto důvodu bude v současnosti v centru obce nasvětlena pouze
hlavní komunikace s přilehlými chodníky a samotná náves bude bez
světel. O vzniklé situaci byli na schůzce v srpnu informováni majitelé
nemovitostí na vsi v okolí kaple, kteří většinou osvětlení návsi naopak
požadují. Sdílím rovněž stejný názor, neboť se jedná o osvětlení
centrální části obce, které je důležité nejenom pro majitele přilehlých
nemovitostí, ale i pro ostatní občany nebo kohokoliv, kdo se v této části
obce ve večerních či nočních hodinách pohybuje. Vzhledem k tomu, že
světla v projektu nejsou, budeme muset nejdříve získat nové povolení
k jejich postavení.
Zemní a výkopové práce a položení kabelů veřejného osvětlení
provádí firma Elektromontáže Blatná. Osazení sloupů, instalaci LED
svítidel a zapojení veřejného osvětlení provádí firma SATHEA VISION
s.r.o.
Práce začaly probíhat v době letních prázdnin, v současnosti se
dokončují zemní práce a v září započne osazování sloupů a svítidel.
Předpokládané náklady na celý projekt jsou téměř 3 miliony Kč. Tyto
náklady jsou vyšší, než je alokovaná částka v rozpočtu obce na letošní
rok. Situace se z finančního hlediska dala řešit dvěma způsoby: buď
dokončit celou akci včetně financování v letošním roce s tím, že chybějící
finanční částku by obec řešila půjčkou nebo akci rozdělit na dvě etapy,
první s realizací v roce 2019 a druhá s realizací v roce 2020 (částku na
dofinancování výstavby veřejného osvětlení zapracovat do rozpočtu na
rok 2020). Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili druhou
variantu řešení, tj. rozložit realizaci projektu na rok 2019 a rok 2020
tak, aby bylo vše financováno z rozpočtu obce. V letošním roce tak
nebudou postavena některá svítidla, přičemž termín realizace by se
mohl posunout v případě pozitivního výsledku hospodaření.

Prodloužení chodníku
u silnice I/20
Pokud bychom se chtěli vrátit k prvopočátkům tohoto projektu,
museli bychom se vrátit pět let nazpět. Ano, již tehdy započaly prvotní
práce na přípravě této akce. Na začátku roku 2014 jsme společně
s tehdejším místostarostou, projektantem i dalšími kompetentními

osobami několikrát obcházeli inkriminované místo kolem hlavní silnice
I/20 směrem na Blatnou, kde pohyb chodců při tak frekventované
komunikaci byl velice nebezpečný. Vznikl projekt výstavby chodníku,
který byl rozdělen na tři etapy vzhledem k omezeným finančním
možnostem obce. Stavební povolení jsme získali na jaře roku 2015.
V tomto roce jsme také realizovali I. etapu, která vedla po obecním
pozemku, a z důvodu bezpečnosti chodců bylo navrženo vést tuto část
dále od hlavní komunikace za příkopem, neboť v tomto místě to situace
dovolovala. Etapa byla zakončena lávkou přes Pálenecký potok.
Následně bylo potřeba uložit do země elektrické kabely a připravit
veřejné osvětlení, které v této části obce chybělo. Z důvodu nemožnosti
ukládat inženýrské sítě podélně v komunikaci (nedovolovalo to znění
tehdy platného zákona) se celý projekt zastavil. Po změně legislativy
došlo následně v roce 2018 k uložení elektrických kabelů společně
s kabelem pro veřejné osvětlení a instalaci svítidel. Realizace II. a III.
etapy výstavby chodníku tak mohla pokračovat a provedla ji firma Radek
Šimsa, služby – mechanizace, zemní práce v červenci letošního roku.
V současnosti zbývá dořešit některé dokončovací práce a majetkoprávní
vztahy, neboť pozemek pod chodníkem je ve vlastnictví státu a právo
hospodařit s ním má ŘSD. Do současnosti nás realizace tohoto projektu
vyšla na téměř 1.400.000 Kč.

Doplnění závor na přejezdu P1269
na trati Blatná – Nepomuk
Železniční přejezd je křížením komunikace I/20 s regionální
železniční tratí Blatná – Nepomuk a nachází se v blízkosti zastávky
Tchořovice. V současnosti je přejezd zabezpečen světelným
zabezpečovacím zařízením bez závor. V rámci akce bude tento přejezd
vybaven závorami se světelnými výstražníky. Součástí stavby budou
i stavební úpravy přejezdové konstrukce přejezdu včetně rekonstrukce
železničního spodku i svršku a rekonstrukce navazujícího přechodu pro
pěší. Doplněním závor by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti silniční
i železniční dopravy na tomto přejezdu. Projekt byl připravován od
roku 2017 a realizace měla proběhnout již v roce 2018. Ve skutečnosti
byly přípravné práce zahájeny až teď v září 2019. Samotná realizace
doplnění závor a rekonstrukce přejezdu by měla být realizována v říjnu
2019 za úplné uzavírky komunikace I/20. Investorem celé akce je Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace.

Polní cesty

Po komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Tchořovice byly
v minulosti upraveny pouze některé přístupové komunikace (polní cesty)
k jednotlivým pozemkům vyznačené v mapě. V současné době vzhledem
ke změnám vlastníků pozemků se objevil problém s přístupností na
některé pozemky, neboť cesty, které jsou sice v mapách naplánovány,
jsou obhospodařované, a tudíž není možné se na určité pozemky
dostat. Zároveň by tyto nové cesty mohli využívat místní občané při
vycházkách do blízkého okolí, turisté či cyklisté. Z tohoto důvodu obec
požádala na jaře v roce 2016 Státní pozemkový úřad ( SPÚ)o úpravu cest
parc. č. 2024, 2557 2526, 3718 vše v k. ú. Tchořovice. V roce 2017 nechal
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SPÚ vypracovat projektovou dokumentaci a následně v roce 2018 bylo
vydáno stavební povolení ke stavbě 3 polních cest v okolí Tchořovic.
V roce 2018 z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla akce
realizována. Práce na výstavbě polních cest budou zahájeny letos v září.
Investorem akce bude Státní pozemkový úřad.

Pouť ve Tchořovicích

• Sobota 28. 9. 2019
• Pletená pohádka – představení Divadýlka Kuba v 15 h
v pohostinství ve Tchořovicích

• Beseda s kronikářem obce – v 17 h v místním pohostinství
• Neděle 29. 9. 2019
• Mše svatá – v 15 h v kapli sv. Václava ve Tchořovicích

Prodejna u Boušů čp.7
Prodejna / krámek / na návsi, v těsné blízkosti kapličky. Prodej
smíšeného zboží tu byl zahájen v roce 1920 panem Františkem Boušem
a jeho manželkou Boženou Boušovou. Až do roku 1951 byla v soukromém
vlastnictví této rodiny, následně jako prodejna n.p. Jednota. Prodejna
byla uzavřena v roce 1963 po zbudování nové, moderní prodejny čp 96.
V roce 1962 byla tato prodejna předmětem rozsáhlého šetření
na nedodržování hygienických předpisů. Rada obecního národního
výboru ve Tchořovicích se s kontrolním řízením neztotožnila. S velkou
pravděpodobností to mělo ale vliv na urychlené výměně s novou
moderní prodejnou.

Sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční v pátek 4. 10.2019 na OÚ
Tchořovice 7:30 – 11:30, 16–8 h.

Pronájem hospody Na Kopečku
Obec Tchořovice pronajme hospodu Na Kopečku ve Tchořovicích
u hlavní silnice I/20. Zahájení pronájmu je možné od 1. 11. 2019. Budova
čp. 102 stojí u hlavní silnice I/20, v přízemí se nachází pohostinství
a v 1. patře byt. Více informací na OÚ Tchořovice a na internetových
stránkách obce www.tchorovice.cz.
E. Křivancová, starostka obce

Tchořovické prodejny
Prodejna u Polanů čp. 26

Dům byl prodejnou / krámkem / smíšeného zboží ve Tchořovicích
pravděpodobně od roku 1893, kdy se stává jeho majitelem bývalý
mlynář František Polan, Ten po dlouhodobé nemoci umírá dne 16. ledna
1928. Jeho pokračovatelem byl jeho syn Antonín Polan, v neznámé době
dokonce zástupcem nakladatelství Vyšehrad v Praze. který několik let
získával obchodní zkušenosti i u svého strýce Antonína Polana ve Vídni.
Ten také tuto prodejnu, z donucení, uzavírá v roce 1950.
V letech 1960–71 byla v tomto domě sběrna mléka od místních
hospodářů, kdy se k tomuto účelu využívala místnost bývalé prodejny.
Tato činnost, především z pohledu manželky Anežky Polanové, nebyla
tu vůbec vítanou záležitostí. Následně sběr mléka byl v nedaleké obecní
váze.
Vzhledem k zanedbání jakékoliv údržby po smrti majitele, dům
značně chátral a teprve po smrti jeho manželky v roce 1996, kdy
objekt získává nového majitele, byl celý objekt opraven. V roce 2009
byla provedena poslední oprava, při které byl zazděn původní vchod
do krámku /na pravé straně v průčelí domu/, který jej odlišoval od
jiných domů, a osazeno na jeho místo okno. V roce 2010 je nabízen na
internetu k prodeji.
Jako doplnění je nutno uvést, že po dlouhá léta od svého mládí
v tomto domě sloužil Václav Novák z Kocelovic. Jeho život nebyl lehký
zvláště po smrti majitele Antonína Polana. Byl znám jako velký pracant,
jezdící pravidelně s trakařem, bos jenom v kalhotách na kšandách. Po
odstěhování do pečovatelského domu, krátce nato umírá.

Prodejna Tchořovice čp. 26, r. 1910

Prodejna u Boušů Tchořovice, r. 1962

Prodejna potravin a smíšeného zboží čp. 96
Prodejna byla postavena svépomocí obyvatel obce a následně,
na základě smlouvy, předána n. p. Jednota ve Volyni. Slavnostně
byla otevřena dne 15. srpna 1963, s celotýdenním provozem. První
prodávající byla Božena Boušová z čp. 7. Náklady na výstavbu činily 250
000 Kč.
Po roce 1990 žádalo zastupitelstvo obce její navrácení, ale bez
jakéhokoliv úspěchu. Snaha o získání prodejny do vlastnictví obce vedla
nakonec k tomu, že ji obec v roce 1998 kupuje od n. p. Jednota zpět
za 400 000Kč. Z toho 100 000 Kč zaplatil obecní úřad ve Tchořovicích,
ostatní peníze zapůjčili obyvatelé obce.
V prodejně se vystřídala celá řada prodavaček, ale jejich výčet
není pravděpodobně úplný. Marta Krajčová 1983, Vlasta Vaňatová
1984, Židová 1984, Říkovská 1988, Floksová 1990, Fišerová 1990,
Jana Čadková 1990. Prodavačkou od roku 1999 byla Alena Dušková
s omezením prodeje pouze v pondělí, ve středu a v pátek. V sobotu byl
omezen prodej pouze na 3 hodiny.
V roce 2000 byla dokončena nástavba nad prodejnou vybudováním
jedné bytové jednotky a místnosti pro kadeřnictví. Celkové náklady
činily 1 167 427 Kč
Zajímavý návrh byl předložen do rady obce Tchořovice v roce 1994,
který navrhoval propojení části obce – Drah od Kaprů čp. 60 k Sedláčkům
čp. 86 dřevěným přechodem přes úžinu rybníka Dolejšího, aby se zkrátila
cesta do prodejny tamních obyvatel. Pro velké náklady i bezpečnostního
„rizika“ bylo od tohoto záměru upuštěno.
Dne 30. září 2011 se prodejna, z ekonomických důvodů a na základě
rozvázání pracovního poměru vedoucí prodejny A. Duškové, uzavírá.
Zásobování bylo řešeno pojízdnou prodejnou každé pondělí od 14,45
hod. se stanovištěm u kaple sv. Václava. Ale 13. března 2012 je prodejna
znovu otevřena novým provozovatelem Václavem Hausrem ze Lnář a to
každý den kromě čtvrtka a neděle. Ve všední den od 8 do 11 hod. a od
14 do 17hod., v sobotu pak od 8 do 11hod. Ale k 1.3.2014 se prodejna,
pro minimální návštěvnost, znovu uzavírá a obec se vrací k zásobování
obce pojízdnou prodejnou.
Na základě povolení OU se v bývalé prodejně spotřebního zboží
od 1.3. 2014 otevírá prodejna Bazaru. Prodej základních potravin je
zajišťován v obci, i v současné době, pojízdnou prodejnou.
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Prodejna v čp. 12
Na krátkou dobu, pravděpodobně krátce po roce 1900, je v přístavku
domu /dnes čp 72/, zřízena prodejna smíšeného zboží rodinou Drnků.
Provoz byl uzavřen krátce po roce 1918.

Prodejna v čp. 16
S velkou pravděpodobností tu byla do roku 1813 prodejna
koloniálního zboží v majetku židovské rodiny Šimona Basche, která tu
do této doby pobývala. V témže roce se odstěhovala do Blatné. Prodejna
byla umístěna v dříve obývané části / dnes hospodářská budova/ v těsné
blízkosti silnice, a z této strany byly i vstupní dveře do obchodu.
Je pravděpodobné, že jiná židovská rodina vlastnila další prodejnu
koloniálního zboží v domě čp. 22. Hospodářská budova a „vejminek“
přiléhající ke státní silnici+ toto naznačují, bez dalších známých údajů.

Prodejna tabáku a cigaret /trafika/
První známá trafika byla u Marie Kellerové v čp. 41, která ji v roce
1936 umírá a trafika zde končí. Téhož roku prostřednictvím Okresního
úřadu v Blatné získává trafiku válečný invalida z I. svět. války František
Jánský z čp. 46. Prodejna byla umístěna v jeho domě přímo u státní
silnice v nástavbě – dnes hospodářská budova. Zde bylo vybudováno
prodejní okénko, před ním kamenný můstek překrývající silniční příkop.
Prodávaly se zde cigarety, tabák na příděl tzv. „tabačenky „papírky na
ubalení cigaret a sirky / zápalky/ a další. Jeho manželka Marie Jánská
„hokynařila – chodila s nůší po obci a vykupovala přebytky od místních
sedláků /vajíčka, máslo, tvaroh apod./, které následně vlakem vozila
do Plzně na trh. Na konci roku 1945, odstěhováním rodiny Jánských ze
Tchořovic do pohraničí, se trafika uzavírá.
Dne 1. ledna 1946 přešla koncese na prodej tabáku na válečného
invalidu pana Václava Krejčího čp.89. Protože nevlastnil vhodnou
místnost pronajal si místní obecní váhu, kterou si k tomuto účelu
vhodně upravil, ale současně zajistil i možnost vážení na obecní váze.
V říjnu 1947 si postavil na obecním pozemku dřevěnou trafiku poblíž
domu čp. 6, /v místě kde jsou dnes kontejnery na komunální odpad
/. Tabákové výrobky vozil si z domova na osobně vyrobené dřevěné
káře. Pomáhala mu i jeho družka Marie Krůtová, která po smrti pana
V. Krejčího dřevěnou trafiku zrušila a prodej na krátkou dobu přesunula
ke svému domu. Prodej byl ze zahrady přes dřevěný plot s okénkem
na cestu vedoucí od nádraží směrem na Draha. Trafika se definitivně
uzavírá v roce 1949. Prodej tabákových výrobků se přesouvá do hostince
U Čadů čp. 82.
Není jistě bez zajímavosti, že dřevěnou trafiku pana Václava Krejčího
koupil Miloslav Kopáček z čp. 19, a stála po dlouhá léta na dvoře po
pravé straně za vraty objektu. Měl zde malou dílnu a současně tu
garážoval svoji motorku. Následně ji prodává do Kocelovic.

Cukrárna čp. 77
V přístavbě školy směrem severním / bývalý obecní úřad, později
klubovna SSM/, byla v březnu 1997 zřízena místní cukrárna v pronajaté
části vlastním nákladem Hany Končelíkové čp. 110. Z ekonomických
důvodů byla ale na jaře 2002 zrušena i přes to, že se jednalo o dobré
a kvalitní výrobky. Po povodni v roce 2002 stala se azylovým domem
rodiny Josefa Končelíka. Při rekonstrukci školy v roce 2009 je tato stavba
rozdělena na 2 bytové jednotky.				

Ondatra pižmová
/Ondatra zibethica/
Není naší původní zvěří, pochází z Kanady. Na území našeho státu žije
od roku 1905, kdy byla uměle vysazena v počtu 5 párů, nebo 5 jedinců,
do rybníka poblíž Staré Huti nedaleko Dobříše. Nechal je zde vysadit
vlastník panství Colloredo Mansfeld, pravděpodobně jako pozornost
a připomínku vlasti, paní Ivoně Colloredo Mansfeldové, která byla
původem kanaďanka.
Záhy po rozmnožení se podařilo ondatrám z rybníka uprchnout. První
výskyt ondatry byl na zdejších rybnících zaznamenán již v roce 1907
a to na rybníce Hořejší, o rok později /1908/ byl jeden exemplář ubit
bičem ve stáji v Kadově. Místní řídící školy ji předal zástupci velkostatku.

Ondatra - článek v tisku

Následně byl tento exemplář vycpán a jako dar předán Velkostatkem ve
Lnářích, obecní škole v Kadově. Byl to teprve čtvrtý exemplář usmrcený
mimo Dobříš a jeho okolí.
Z roku 1912 se zachoval tento zápis. ..“krysa pižmová, jak bylo
nezvratně zjištěno, zničila na Smyslovském Jezárku násadu vajec lysky
černé. Hrozné škody nadělala ve zdejším revíru na rybničních hrázích.
Raky a škeble v rybnících skorem již zničila úplně. Ministerstvo orby
vypsalo cenu na vynalezení prostředku ku hubení ondatry…“. Záznam
z roku 1920 uvádí: ..“ urozený pan baron ustanovil, že veškerý ochranný
personál může si z každých 10 odstřelených ondater ponechati 7,
zbývající 3 kusy nejlepší jakosti vyhradil si pro sebe. Tj. při nynější ceně
25 Kč za kus /v roce 1921 to již bylo 200.- Kč/, pro personál velký dar…“.
Velmi rychle se přemnožila a svého populačního vrcholu dosáhla někdy
kolem roku 1950. Od té doby je zaznamenán pokles jejího stavu, který
pokračuje do současnosti.
Dnes je stav téměř kritický. Na rybnících se vyskytuje několik málo
párů, bez jakéhokoliv náznaku jejich přítomnosti. Dříve tolik početná
skupina „tchořovických lovců pižmovek“, se z obce vytratila.
Karel Krejčí
Foto Karel Krejčí
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U ze n i c e

Hasičské cvičení o Pohár obce
Uzenice se konalo 10.8.2019. Počasí
nám vůbec nepřálo, celý den pršelo,
přesto se akce uskutečnila, protože
hasiči nejsou z cukru. Zúčastnili se
družstva z Březí, Chobota, Skaličan,
Drahenického Malkova, Myštic,
Uzeniček a domácích Uzenic.

Tabulka výsledků:

Muži:				
1.Chobot			
2.Březí			
3.Uzeničky
4.Skaličany A			
5.Skaličany B			
6.Uzenice B			
7.Uzenice A			
8.Myštice – neplatný pokus

Ženy:
1.Chobot
2.Drahenický Málkov
Veteráni:
1. Skaličany
2. Uzenice
3. Chobot
4. Drahenický Málkov

Závěrečnou soutěž o sud
piva, vyhrálo družstvo Chobota. Na závěr, když už naštěstí
nepršelo zahrála kapela Růžová budoucnost a zpěvačka
této kapely Karolína s místními dětmi nacvičila refrén
rockové písně, což se jim moc
povedlo. Po celou dobu akce,
bylo připraveno občerstvení,
místní ženy připravily a pekly
bramboráky a napekly různé moučníky, které se dávaly zdarma,
tímto všem, kteří se na této akci podíleli moc děkujeme. Na sobotu
28.9.plánujeme pouťovou zábavu s hudbou a občerstvením.

Obec Velká Turná
Od té doby, kdy obec získala do
svého vlastnictví objekt bývalé hospody
U mostu, probíhá jeho postupná
rekonstrukce. Veškeré větší opravy jsou
podmíněny získáním financí z dotací.
Ve
Na letošní podzim je naplánovaná oprava
á
l k á Tu r n střechy nad sálem. Na místě starých
suchých záchodků ve dvoře hospody by měla
vyrůst budova nových toalet a skladu sportovního náčiní. Sociální
zařízení pro dětské a sportovní hřiště opravdu velmi postrádáme a jeho
výstavba se stala pro Obecní úřad prioritou. Na jaře začali s demolicí
starých suchých záchodků členové mysliveckého sdružení Bárovka Osek,
kteří v rámci své brigády odstranili střešní krytinu. Teď je třeba rozebrat
krov a objekt co nejdřív zbourat, aby mohla stavba nových toalet začít
hned, jak obec získá dostatek financí.
Na návsi obce dojde k rozšíření a úpravě stání kontejnerů na tříděný
odpad. Objem stávajících nádob je nedostačující a bohužel se často
stává, že kontejnery na tříděný odpad (zejména plast) jsou znovu
naplněny ještě týž den, kdy byly vyvezeny. Obecní úřad proto objednal
další nové kontejnery. Dva plastové a jeden kovový, kterým bude
nahrazen plastový kontejner na sklo, jehož kolečka se často pod váhou

střepů rozlamovala. Občanům naší obce děkujeme za pečlivé třídění
domovního odpadu.
Nad dětským hřištěm do stínu lip byly umístěny nové lavičky, ze
kterých mohou maminky sledovat své hrající si děti, nebo příznivci
sportu fandit hráčům nohejbalu a volejbalu.
Ivana Mrázková,
místostarosta obce

SaK Turná z.s.

V sobotu 14. srpna jsme se zúčastnili představení Rebelové na
otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Po zkušenostech z loňského roku,
kdy nebyl o zájezd do divadla valný zájem a několik vstupenek dokonce
propadlo, jsme tentokrát vypravili malý autobus a objednali pouze 23
lístků, které si členové spolku snadno rozebrali. V Týně nad Vltavou jsme
byli už podruhé a opět se nám moc líbilo.
Posledního srpna se děti rozloučily s prázdninami. Členové spolku pro
ně připravili soutěže a hry na hřišti v obci. Teplota vzduchu dosahovala
ke 30 °C, a proto si děti nejvíc užily hry s vodou – potápění v kbelících
a bitvu vodními bombami. Naše ženy napekly pro děti domácí koláče,
meloun a nanuky také přišly k chuti. Špekáčky se tentokrát opékaly na
grilu, který nám půjčili hasiči.
V sobotu 21.9. odehrajeme na hřišti v obci tradiční turnaj ve volejbale.
V neděli 6.10. se vypravíme na výlet na zříceninu hradu Dívčí kámen.
V pondělí po posvícení o tzv. Pěkné hodince odehrají členové
divadelního spolku Čelakovský v sále Hospody Na Rozhrání divadelní
komedii s názvem RAJČATUM SE LETOS NEDAŘÍ.
Ivana Mrázková

Činnost SDH Velká Turná
Letošní činnost SDH Velká Turná byla na kulturní a brigádnické akce
bohatá. Svou práci začali členové JSDHo zásahem dne 3.února v ranních hodinách při sněhové kalamitě a to povoláním JSDHo na odklízení
padlých stromů na silnici I.tř u obory. Další událostí byla pohotovost při
větrné mršti EBERHARD 10.března 2019. Naštěstí v této větrné smršti
nebyl zásah jednotky potřebný. Pak již následovala kulturní a brigádnická činnost. V sobotu 13.dubna byla svolána plánovací a hodnotící schůze do Hospody Na Rozhrání. Na programu bylo vyhodnocení zabijačky
a dětského dne. Dále byl naplánován jarní program. Na počest ukončení
II.sv.války byl položen věnec u pomníku padlých v obci. V květnu násle-
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dovalo okrskové požární
cvičení v Oseku a předvedení požárního auta
HENSCHEL na oslavách
založení sborů ve Skaličanech a v Chrášťovicích.
První sobotu v červnu
pak provedli členové SDH
pálení klestí na obecním pozemku Pazderna
a v sobotu 15.června
následovala brigáda na
čistění Rojického potoka. O prázdninách jme se sešli v něděli 18.srpna na brigádě na úklid požární zbrojnice a přípravu požárního auta na
STK. V neděli 24.srpna byl na rozloučení s prázdninami uspořádán tradiční nohejbalový turnaj trojic na pískovém hřišti v obci. K občerstvení

se podávala grilovaná klobása a strakonické pivo. Ve středu 4.září byla
provedena STK na požárním voze HENSCHEL na stanici technické kontroly v Písku. Posledním výjezdem požárního vozu v letošním roce bylo
předvedení na leteckém dni ve Strakonicích v sobotu 7.září. Po tomto
výjezdu bude následovat zaparkování požárního vozu ve stodole čp.6,
kde bude provedena v zimním období oprava chladiče a nádrže na
benzín. V požární zbrojnici probíhá v průběhu září oprava této budovy,
a to výměna oken, vrat, okapů a drobné opravy omítek. Pro členy SDH
tato oprava obnáší vystěhování požární výzbroje a po provedené opravě opětovné nastěhování výzbroje pro nepřetržité zabezpečení požární hotovosti. V sobotu 19. října čeká členy sboru příprava posvícenské
zábavy, na kterou srdečně zveme všechny spoluobčany. Sportovní rok
bude uzavřen v pátek 27.prosince uspořádáním vánočního turnaje ve
stolním tenise v sále Hospody Na Rozhrání. Kalendářní rok 2019 ukončíme výroční členskou schůzí, která je naplánována na sobotu 28.prosince
v sále Hospody Na Rozhrání.

Obec Velká Turná v letošním roce požádala
a v rámci schválených dotací provedla a provádí
stavební práce na obecním majetku. V rámci stavební akce „Prodloužení
vodovodu na p.č.1007/1,
v k.ú. Velká Turná“ bylo
za přispění Ministerstva
pro místní rozvoj postaveno v měsících 6.a7.2019
prodloužení hlavního řadu
vodovodu v délce 194,73m
v obci Velká Turná pro
nové stavební parcely. V současnosti bude napojena jedna budova,
která je takto stavebně připravena. Stavební akce byla provedena
v celkových nákladech Kč-495.446,- (bez DPH). Z čehož obec uhradila ze svého rozpočtu částku Kč-415.446,- a částka Kč-80.000,byla uhrazena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpora bydlení v roce 2019 (11706)-Technická infrastruktura
( 117D063 ) projekt 1 TI Velká Turná.

Svazek obcí Blatenska - září 2019
V měsíci září 2019 budou provedeny práce na požární zbrojnici na st.68 v k.ú. Velká
Turná, pod názvem projektu „Oprava požární
zbrojnice JSDHo Velká Turná JPO V“. Práce
budou provedeny v rozsahu, výměna vstupních vrat, výměna 3x
oken, výměna vikýře
sušárny hadic, budou
vyměněny okapy a okapové svody a částečně
bude opravena vnitřní
omítka a malba. Projekt
je realizován za finanční spoluúčasti Jihočeského kraje z dotace –
Neinvestiční dotace pro
jednotky dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje. Celkové náklady oprav Kč-145.135,(s DPH). Dotace z Jč.kraje je Kč-91.000,- a podíl z rozpočtu obce
Kč-54.135,-.
Obec Velká Turná v měsíci září a říjen 2019
provede opravu MK v obci na pozemcích
1014/1 a 1002, od odbočky na Milavy v délce
204,60m pod názvem projektu „Oprava MK
III.tř. Velká Turná-Milavy-ÚSEK č.I.-intravilán“ V uvedeném úseku bude
provedena pokládka nového
asfaltového povrchu a frézování stávající živice. Akce
bude provedena za finanční spoluúčasti Jihočeského
kraje pod názvem dotačního
programu – Podpora oprav
a rekonstrukcí místních komunikací, 1 výzva pro rok
2019. Celkové náklady jsou
Kč-663.965,- (s DPH). Dotace z Jč.kraje Kč-311.165,a vlastní podíl z rozpočtu
obce Kč-352.800,Jihočeský kraj v letošním roce na základě podané žádosti přispěl z Programu obnovy venkova na projekt obce Velká Turná
pod názvem „Oprava nemovitosti čp.6 na
parc.č.st.32-III-ETAPA-Oprava střechy sálu
a hospody“. Oprava
bude spočívat ve výměně střešní krytiny
a latí, osazení folie,
opravě a impregnace
krovu, výměně okapů a svodů a výměně
klempířských
konstrukcí střechy nad
sálem a hospodou
čp. na st.32. Oprava
bude provedena do
listopadu 2019. Celkové náklady akce
Kč-417.746,- (s DPH).
Dotace od Jč.kraje
Kč-240.000,- a vlastní
podíl z rozpočtu obce
Kč-177.746,-.
Starosta obce Velká
Turná Pavel Šípek
Fotodokumentace
Pavel Šípek
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Školní projekt

„Pečuj o své zdraví“

Na letošní školní rok jsme na naší
škole mimo jiné připravili celoroční
projekt s názvem „Pečuj o své zdraví“,
v rámci kterého chceme dětem
nabídnout různorodé aktivity zaměřené
Záboří
na ochranu zdraví a zdravý životní styl. První
z akcí už proběhla, a to projekt VZPoura úrazům.
Dále připravujeme setkání s p. Kučerovou s canisterapeutistické skupiny,
která děti naučí především zodpovědnému přístupu ke psům, celodenní
workshop na téma první pomoc, cyklovýlet do Chanovic, besedu
s p. Romanem Povalou, který byl závislý na drogách, a zúčastníme se
akce Sportem proti rakovině. O zdravém stravování se žáci dozvědí
i v programu nazvaném Zdravá 5
Na nejbližší měsíce jsme pro děti a rodiče připravili i další akce:
Například podzimní výlet do Českého Krumlova nebo adventní setkání
s rodiči, které bude provázet vystoupení dětí a výroba vánočních
dekorací.
V tomto školním roce se nám povedlo opět rozšířit nabídku kroužků.
K těm, co už úspěšně fungovaly v minulých letech, ať už v rámci
projektu Šablony (čtenářský klub a klub logických a deskových her),
ZUŠ (keramický) nebo pod taktovkou ochotných rodičů a pedagogů
(moderní gymnastika, fotbal, náboženství, hra na keyboard), přibyl letos
kroužek badatelský a počítačový.

VZPoura úrazům

Jsou mezi námi lidé, kteří fňukají kvůli každé maličkosti. A pak taky
takoví, kterým osud nerozdal zrovna příznivé karty, přesto si vůbec
nestěžují a dokáží se na svoje problémy dívat s patřičným nadhledem.
K těm druhým určitě patří dva Honzové, kteří navštívili naši školu
v rámci projektu VZPoura úrazům. Oba jsou od mládí trvale upoutaní
na invalidní vozík, ale i přes svůj handicap kolem sebe celé dopoledne

rozdávali optimismus a dobrou náladu. Připomněli nám, že často
zdánlivá maličkost, vlastní hloupost nebo obyčejná klukovina mohou
mít doživotní následky.
Ukázali dětem rizikové situace a vysvětlili, jak jim pokud možno
předejít. Vyprávěli o tom, jaký je život na vozíku, jak je nutné mít
uzpůsobené auto nebo domácnost, jaké sporty lze provozovat.
Ochotně odpověděli na jakýkoli dotaz a nezalekli se při tom ani hodně
choulostivých témat. Oni sami se svému úrazu vzepřeli a teď chtějí
udělat vše proto, aby upozornili na danou problematiku mladé lidi,
kteří se leckdy nechají vyhecovat k neopatrnosti, která může mít fatální
následky. Myslím, že na tohle setkání naši žáci ze 6. - 9. třídy nikdy
nezapomenou.

Zemí zamyšlenou
2019
TK

Bla miš

Den 6. července připadl na sobotu
a tedy na další ročník turistického
pochodu Zemí zamyšlenou, který
připavil TK Blamiš za pomoci několika
blatenských příznivců turistiky krásným
Blatenskem. Star a cíl byl u kiosku U Boženy.

Turistické trasy byly tři a to:

Pěší 15 km z Blatné do Pacelic, Škořetic, před Jůžovem po vlastním
značení do Buziček a přes Buzice zpět do Blatné.
Pěší 25 km Z Blatné do Pacelic, Škvořetic, Nový mlýn, Myštice,
Střížovice Ženatý dub, Paštiky, Bezdědovice, Blatná.
Cyklo 43 km z Blatné
přes Jindřichovice, Záboří, Bratronice, Milčice, Sedlice, Mužetice, Dol, Lom a přes
Buzice zpět do Blatné.
Počasí bylo velmi
příznivé,
teplotně
nadprůměrné a bez
jakékoliv
dešťové
kapky. Celkem se akce
zúčastnilo 70 turistů.
Z celkového počtu
bylo 20 Blateňáků.
Ale to je podle našich poznatků z jiných pochodů asi stejné na mnoha
pochodech, kde místní jsou v menšině. To je asi proto, že své okolí
dobře znají. Přesto se nám v cíli svěřil jeden turista z Blatné, že část
25 kilometrové trasy i když je rodilý blateňák vůbec nezná. Mnoho lidí
skutečně nezná některá místa v okolí svého bydliště. V cíli si turisté měli
možnost poslechnout i pěkné písničky při kytaře. Další ročník bude
4.července 2020. Turisté byli s trasami, organizací i občerstvením velmi
spokojeni a přislíbili nám účast na dalším ročníku.
Snad všechno vyjde podle našich představ.
TK BLAMIŠ
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NOVÉ CENTRUM ŠKOLENÍ A KURZŮ V BLATNÉ
Školení 2019 / 2020

IT

BLATNA

2500,- / osoba / celý výukový den

domov i sebe

MICROSOFT
Word, Excel, Powerpoint, Outlook

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

GRAFICKÉ EDITORY
Photoshop, Illustrator, Gimp, Corel Draw

Zabezpečení, ochrana dat, uživatelské
rozhraní MS Windows 10

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

3.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.

E

T

W

A

info@blatnait.cz

+420 705 237 866

www.blatnait.cz

Fügnerova 975
388 01 Blatná

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

NAŠE DALŠÍ SLUŽBY
PROFI WEB

SERVIS PC

MARKETING

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

PRODEJ IT TECHNIKY

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

V ceně výuky je vedený oběd, občerstvení a materiály k výuce
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA A NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY POŘÁDAJÍ PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE CYKLOTURISTIKY

OFICIÁLNÍ UKONČENÍ
CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY
V JIHOČESKÉM KRAJI
ANEB
ZA KRÁSAMI BLATENSKA
START I CÍL V OBCI BUZICE – náves (4 km východně od Blatné)
Registrace: 9:00 | Start: 10:00 | Předpokládaný konec setkání: 17:00
PŘIPRAVENY 3 TRASY:
13 km – pro rodiny s dětmi ,nenáročná | 34 km – doporučená, středně náročná | 59 km – dlouhá, náročnější
Povrch: 70% asfalt, ostatní zpevněné polní a lesní cesty
Doporučená kola: krosová, horská
ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ A BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM I PRO NECYKLISTY

6. října 2019
ZAJIŠTĚNA BEZPLATNÁ DOPRAVA ÚČASTNÍKŮ
CYKLOBUSY DO BUZIC Z:
1) ČESKÉ. BUDĚJOVICE (7:30/ 8:15) – PROTIVÍN (8:50/ 9:00) –
BUZICE(9: 35)
Kontakt: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz
T: 602 451 749 – V. Votřel
2) TÁBOR (7:00/8:00) – BUZICE (9:30)
Kontakt: dol.jos@seznam.cz
T: 721 377 654, 398 998 682 – J. Doležal
3) PÍSEK (7:15/ 8:00) – STRAKONICE
(8:30/ 9:00) – BUZICE (9:35)
Kontakt: osobně na Infocentru Sladovna
T: 606 082 991 – M.Sládek
NUTNÁ REZERVACE MÍST NA
UVEDENÝCH KONTAKTECH DO 4. 10.
SKUPINA ČEZ

Mediální partneři:

Obec Buzice, CK Rytíři Bělčice, Emil Budos Pacelice, Jiří Vetešník, Elektromontáže Blatná, Domácí pekárna Blatná, Cyklosport Petr Soukup, Drogerie
Blovský, General Weld Blatná, Autoškola Filip Řezáč, Ing. Robert Flandera

Ve Škalí
je opět živo

nezvedá se, smutně leží.
Copak je to za chudáka?

proč jsi tady, řekni přeci,
pak si zpátky leť ke hvězdám.“
A tak Venca, i když nerad,
dráčku pravdu poodhalil,
že rodiče kdysi odnes,
že se nejspíš hodně zmýlil.

V domečku u Kamenožroutů
co v chlumském lomu stále stojí
kameny už nepečou se,
přesto život v domku bují.
Malý Mudla, chlumský dráček,
pomalu se drakem stává,
hodná kachna Josefína
i dnes na něj pozor dává.

Kachna s Mudlou před
domečkem
pěkně sedí u snídaně,
když tu náhle z velké výšky
cos černého padá na ně.
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Hodná kachna Josefína
dodala co orel neřek´,
pro chudáčka dráčka Mudlu
nastal ve všem velký zmatek.
„Ty jsi orel“, ptá se Mudla,
„co se ti tam v nebi stalo?“
„Jsi zraněný, mám ti pomoct,
máš bolavé pravé křídlo?“

„Tak kde je táta s mámou, orle,
rychle mi je zpátky dones.
Už se těším na rodiče,
nevěděl jsem o nich dodnes.“

„Hje-hjé-keke, naboural jsem
do topolu,
díval jsem se z výšky na myš,
jsem orel Venca tady z Hory,
ty jsi Mudla? O mně nic nevíš?“

Orel vzlétl, křídly mávl,
Škalím znělo hje-hjé-keký,
netrvalo vůbec dlouho
a Venca byl zase zpátky.

9

Řešení sudoku z červencového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 69 bylo jako vždy ve třech různých úrovních
obtížnosti.Tajenky: UŽÍVÁME SI (lehká verze, kontrolní 1.řádek 374826951); SLUNÍČKA A (středně těžká verze,
kontrolní 1. řádek 853742619); LETNÍCH DNŮ (těžká verze, kontrolní 1. řádek 684129753). Výherci: Anna Matějková,
Lnáře 34; Věra Pojmanová, Žižkov II. 3130, Havlíčkův Brod; Naděžda Vaňáčová, Chlum. Uvedení výherci si mohou
vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 31. října 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 70 (tj. z zářijového 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 31. října 2019.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravili Ivana Zemánková a Jiří Rod.

Středně těžká:
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1=E, 2=O, 3=T, 4=Ě, 5=E, 6=D,
7=P, 8=L, 9=S
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Těžká verze:
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Z Mudly brzy vyrostl silný drak.
S prací pomáhal tátovi Rudlovi.
Maminka Kudla dál vařila
kamenné pochoutky. Josefína
si ve Škalí zařídila kadeřnický
salón a orel Venca jí do salónu
na křídlech donášel zákazníky.
Nakonec všechno dobře
dopadlo, tak jak to má v životě
být.
Miluše Kordulová

Kameny se zase pečou,
Kudla vaří, Rudla kámen
připravuje,

„Ty jsi divný, orle Venco,
znáš mě ale já tě neznám,

Lehká verze:

5

Co hodná kachna Josefína?
V domku s nimi stále žije
a tak malý dráček Mudla
maminky má doma hned dvě.

Rudlu s Kudlou opatrně
před jejich domkem vyložil,
omluvil se, že je věznil,
že rád by všechno napravil.

Dráček Mudla udiveně
na orla Vencu z Hory kouká,
za pomoci Josefíny
orlu třísku z křídla vyndá.

S velkým křikem hje-hjé-keké
padá na zem tělo ptáka,

Škalí je zas plné hostů,
Mudla štěstím překypuje.
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1=D, 2=S, 3=Y, 4=J, 5=O, 6=M,
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1=L, 2=É, 3=N, 4=O, 5=Z, 6=V,
7=D, 8=O, 9=E

Blatensko SOBě 70. číslo vyšlo v pondělí 30.09.2019 v Blatné. Vydáno Svazkem obcí Blatenska pod e. č. MK ČR E 18255. Ročník XIII. Poslední
číslo vyšlo v červenci 2019. Uzávěrka příštího čísla je v neděli 3.11.2019. Grafický návrh: Petr Liebscher. Sazba: Pavel Korous. Tisk: Blatenská
tiskárna s.r.o. Na vydání se podíleli starostové a starostky měst a obcí Svazku obcí Blatenska a další dopisovatelé. Redakční rada: Rada Svazku obcí
Blatenska. Náklad 6200 ks. Redakce e-mail: sobacek@blatensko.eu tel.:383 420 300, Ing. Jiří Rod. Názory dopisovatelů se nemusejí shodovat
s názory redakce, příspěvky mohou být redakčně kráceny .

