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Slovo na úvod

Představujeme naše o
bc

e

Ačkoliv se nám na konci léta mohlo 
zdát, že jsme nad jarní vlnou COVIDU 
zvítězili, podzim nám ukázal, že opak je 
pravdou. Většina místa i času v médiích 

patří právě tomuto novému prevítovi – každý den se 
o něm dozvíme nějakou novou (zaručenou) zprávu, objeví 
se nějaká nová predikce vývoje, nový názor odborníka 
i „odborníka“. Valí se na nás řada různých čísel, různě 
přepočtených – o tom, jak přesná tato čísla jsou, můžeme 
polemizovat (vždyť i oficiální statistiky se z různých zdrojů 
různí). Máme za sebou několik zásadních omezení, která 
všem pozměnila osobní, pracovní i společenský život. 
Přes všechna naše vlastní pro i proti, bychom se měli 
snažit chovat se tak, aby se šíření zastavilo, nebo alespoň 
zpomalilo. V době, kdy píši tento příspěvek, se zdá, 
že něco zabralo (nikdo neví co, ale něco…) – po dnech 
a týdnech raketového růstu začala čísla klesat, i když ten 
pokles je asi relativní – stále máme cca 30 % testovaných 
vzorků pozitivních.  Doufám, že tento klesající trend vydrží 
co nejdéle, že se život vrátí brzy do normálních kolejí – 
počínaje návratem dětí do školních lavic, odhozením 
roušek, znovunastartováním společenského a kulturního 
života a konče návratem štamgastů ke svým stolům. Vždyť 
co víme o tom, co se všechno děje ve stínu covidu…

Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům v novém 
(snad klidnějším) roce 2021 všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí a životního optimismu.

Obec Předmíř
Obec Předmíř a její místní části Metly, Řiště a Zámlyní, 

se nachází na severozápadním okraji Jihočeského 
kraje – na pomezí krajů Jihočeského, Plzeňského 
a Středočeského. Jedná se o poklidnou část kraje, kde 
se nenachází žádný průmysl ani silnice I. třídy – v krajině 

se střídají plochy orné půdy a luk, lesklé plochy rybníků, 
rybníčků, potoků, tůní a lesů. Nejvyšším bodem je vrchol 

Metelské hory - 548 m.n.m., a v krajině určitě zaujme svou 
rozlohou 51 hektarů Metelský rybník. 

První písemné zmínky o obcích jsou různé – Předmíř (1318), Metly (1429), Řiště 
(1318), Zámlyní (1381). Podle historických zápisů se jednalo o obce spíše chudé 
a obyvatelé se věnovali převážně zemědělské činnosti. Vzhledem k velkému množství 
vodních ploch a vodním tokům, které je spojují, zde existovalo několik mlýnů. 

V obci Předmíř od r. 1863 do r. 1968 fungovala základní škola, pro děti předškolního 
věku od r. 1959 do r. 1965 zemědělský, později žňový útulek.

Společná historie obcí se začala psát od 1. 1. 1972, kdy došlo ke sloučení obcí jak po 
linii jednotných zemědělských družstev, tak místních národních výborů (v roce 1974 se 
připojila ještě obec Březí, která se v roce 1994 opět osamostatnila). Tak jak se dařilo 
družstvu, tak se ruku v ruce rozvíjela i obec – došlo k vybudování vodovodu, rozrůstal 
se areál družstva, postaveny byly bytovky, v r. 1979 byl zahájen provoz mateřské školy 
(skončil v r. 2002).  Většina obyvatel pracovala v JZD, což se v devadesátých letech začalo 
měnit a řada z nich začala dojíždět za prací do podniků v okolí – zejména pak do Blatné. 

Mohlo by se zdát, že obec si žila poklidným životem. Bohužel, ne vždy tomu tak bylo – 
za zmínku stojí několik požárů, z nichž největší byl v roce 1675, kdy údajně vyhořela celá 
obec Metly. A do dění obce zasáhly i dvě povodně – první v roce 1895 a druhá, kterou 
má většina z nás stále v živé paměti – v roce 2002.

V čele obce Předmíř stojí 
pan Ing. Pavel Karlík. Rádi 
bychom Vám představili 
pana starostu v krátkém 
rozhovoru.

Pavle od kdy jsi zvolen 
starostou obce? 
Od roku 2010.

Už před svým zvolením 
starostou jsi byl členem 
ZO?
Ano, jedno volební období.

S jakými představami jsi 
šel do komunálních voleb? 
Jaké jsou slasti a strasti 
starosty obce?

Během prvního volebního období, které jsme 
od roku 2006 absolvovali společně s p. Cihlou jako 
členové zastupitelstva se na nás obrátilo několik 
občanů s nápady, co by se dalo dělat, proč se neděje 
to, či ono. Tenkrát jsme byli mladí, snad i ambiciózní, 
zapálení a nic nebyl problém. Takže jsme společně 
s několika dalšími v roce 2010 kandidovali za sdružení 
nezávislých kandidátů. A tak začal můj život s obcí…

Začalo asi roční rozkoukávání se, doba zjišťování 
skutečnosti, že ne všechno jde tak, jak si člověk zvenčí 
myslel. Nemohu ani říct, že jsem byl vhozen do vody, 
abych plaval – já tam krásně spadnul.
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Co se v SOBu peče

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
- Tradiční stolní kalendář 
SOBu na rok 2021 je již v distribuci 
a v prodeji. K dispozici je v členských 

obcích SOBu a k zakoupení je 
v Infocentru Blatná a prodejně Hračky – 

papír Alena Tomášková v Blatné. 
- Ve středu 7. října 2020 proběhlo jednání Rady SOB a Valné 

hromady SOB. Hlavním bodem jednání byla příprava návrhu 
střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2022 – 2024 
a příprava návrhu rozpočtu SOB na rok 2021. Dále se jednání 
VH SOB účastnili zástupkyně Místní akční skupiny Blatensko 
a informovaly přítomné zástupce obcí o aktuální činnosti MAS 
Blatensko. Předsedkyně SOB předala informace o projektech, 
které SOB v současné době realizuje.

- Zimní semestr akademického roku 2020/2021 Virtuální 
univerzity 3. věku jsme zahájili již tradičně ve čtvrtek 1. října 
2020. Pro první kurz tentokrát bylo vybráno téma „Rituály 
evropských královských rodů“ a přihlásilo se 28 studentek. 
Pro druhý kurz bylo vybráno téma „Historie a současnost 
české myslivosti“. Druhý kurz byl zahájen ve čtvrtek 8. října 
2020 a přihlásilo se na něj 7 studentek. Bohužel po prvních 
schůzkách z každého kurzu přišlo opět vyhlášení nouzového 
stavu a společná setkání při přednáškách musela být zrušena. 
Uvidíme, jak se situace bude nadále vyvíjet, jestli bude ještě 
možné do konce semestru uspořádat nějakou společnou 
přednášku, nebo budou muset studentky semestr dokončit 
formou samostudia.

- V měsíci listopadu 2020 byla zpracována zpráva o zajištění 
udržitelnosti projektu ve společném projektu „Doplnění sběru 
separovaných odpadů ve Svazku obcí Blatenska“, registrační 
číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/00002 64. Poděkování patří 
všem zástupcům obcí, kteří poskytli obratem podklady pro 
zpracování zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. Dále chci 
poděkovat také panu Pavlu Bulkovi z Technických služeb Města 
Blatná, který dodal podklady za všechny obce, ve kterých 
sváží odpady Technické služby Města Blatná a ušetřil tak práci 
starostům obcí. Celkově bylo na území Svazku obcí Blatenska 
za třetí rok provozu v době od 14. 11. 2019 do 13. 11. 2020 
v pořízených nádobách vytříděno 255,8 tun všech druhů 
odpadů.

- Poslední letošní Valná hromada Svazku obcí Blatenska je 
naplánována na pondělí 7. prosince 2020. Nejdůležitějším 
bodem jednání bude schvalování rozpočtu SOB na rok 2021. 

- 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.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

- V rámci projektu „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí 
SOB II“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113 probíhaly 
průběžně individuální schůzky a porady s konzultanty akčních 
plánů a plánů rozvoje sportu.

- Realizace projektu bude ukončena k 31.12. 2020.
Dana Vohryzková

Komunální služby na Blatensku
registrační číslo: 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015705

Potřeba projektu „Komunální služby na Blatensku“ vyplynula v rámci 
dlouhodobého komunitního plánování sociálních služeb na Blatensku. 
O potřebě zahájení projektu se hovořilo, diskutovalo a zároveň plánovalo 
několik let nazpět. To všechno nebylo úplně jednoduché. Nakonec 
byl celý projekt postaven tak, že vyřešil dva problémy najednou. První 
problém má především vyřešit místní nezaměstnanost osob, které mají 
problém najít uplatnění na trhu práce. Z důvodu koordinace a efektivnosti 
intervencí na podporu zaměstnanosti byl projektový záměr projednán 
s územně příslušným kontaktním pracovištěm Úřadu práce Strakonice. 
Druhý problém měl v podstatě přidanou hodnotu, protože zároveň 
nabízel služby – praní, žehlení a mandlování prádla, které v mikroregionu 
Blatensko úplně chybí. Do budoucna se počítá s rozšířením služeb 
švadleny (opravy oděvů), ševce (opravy obuvi) a možná další služby, 
které na území Svazku obcí Blatenska zcela chybí. Jedná se o služby, 
které mohou významně pomoci osobám, které mají problém zvládat péči 
o svoji domácnost např. z důvodu stáří, či zdravotního handicapu. 

Když byla upřesněna myšlenka projektu, nastaly starosti s financováním 
a s přípravou prostor, které nebyly úplně jednoduché. V druhé polovině 
loňského roku se naskytla možnost požádat o dotaci z Operačního 
programu Zaměstnanost, prostřednictvím Místní akční skupiny Blatensko, 
o.p.s. Po zdlouhavém vyřizování a neustálém doplňování žádosti o dotaci 
nakonec přišla dobrá zpráva, že dotace na tento projekt bude poskytnuta. 
Dotace je poskytnuta na mzdy zaměstnanců prádelny a na nákup vybavení 
prádelny.

Příprava realizace projektu tedy musela nabrat velmi rychlý spád. Bylo 
potřeba uzavřít nájemní smlouvu na prostory, kde se bude provozovna 
nacházet. Dalším oříškem bylo získání živnostenského oprávnění pro 
provoz prádelny. Urychleně musela být zadána veřejná zakázka na 
nákup vybavení prádelny – tzn. nákup praček, sušičky, mandlu a dalšího 
drobného vybavení potřebného pro provoz prádelny. Dále bylo potřeba 
řešit personální obsazení pracovních míst. Ve spolupráci s Úřadem 
práce byly vytipovány osoby z cílových skupin s potřebou flexibilní 
formy zaměstnání. Podmínky výběru těchto osob byly pevně stanoveny 
podmínkami dotace.

Realizace projektu Komunální služby na Blatensku, registrační číslo: 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015705 byla nakonec zahájena 1. září 
2020. Zaměstnány jsou celkem 4 osoby, z toho 1 pracovní místo ve výši 
1,0 úvazku a 3 pracovní místa ve výši 0,5 úvazku. Zaměstnaným osobám 
je poskytnuto příjemné pracovní prostředí, individuální přístup, odborné 
vedení a poradenství formou mentoringu. Realizací projektu došlo ke 
snížení lokální nezaměstnanosti, ale i posílení sebevědomí a finanční 
samostatnosti zaměstnaných osob. Pro všechny obyvatele členských obcí 
SOB budou poskytovány nové kvalitní služby praní, žehlení a mandlování 
prádla. Tyto služby budou zcela novou službou, která na území Svazku 
obcí Blatenska úplně chybí.
Ještě mi dovolte připomenout několik čísel k projektu:
Realizace projektu Komunální služby na Blatensku, registrační číslo:  
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015705  bude probíhat do 28. února 2023.

Celkové způsobilé náklady projektu 3.007.460,00 Kč

Dotace 95 % 2.857.087,00 Kč

Vlastní podíl 5 % 150.373,00 Kč

Na závěr bych touto cestou chtěla poděkovat pracovnicím Místní akční 
skupiny Blatensko za spolupráci při podání žádosti o dotaci, Městu Blatná 
za podporu při realizaci našeho projektu, firmě Leifheit za poskytnutí 
vybavení prádelny, zaměstnancům Domova pro seniory Blatná a Domova 
Petra Mačkov za praktické rady při rozjíždění provozu a v neposlední řadě 
i zaměstnancům prádelny za dobře odváděnou práci.

Dana Vohryzková
Předsedkyně Svazku obcí Blatenska
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Komunální služby
Blatenska

praní a žehlení | mandl | švadlena

Svazek obcí Blatenska
Spálená 727, 388 01  Blatná

IČO: 68538189
Dana Vohryzková tel.: 728 881 358

e-mail: pradelna@blatensko.eu

 

PONDĚLÍ | 9,00 – 12,00; 13,00 – 16,00

STŘEDA | 9,00 – 12,00; 13,00 – 16,00

PÁTEK | 9,00 - 11,00
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1. Kapna................................................................................................................................17,- Kč
2. Prostěradlo................................................................................................................15,- Kč
3. Povlak na polštář..............................................................................................10,- Kč
4. Ručník, utěrka..............................................................................................................7,- Kč
5. Osuška..................................................................................................................................9,- Kč
6. Ubrus...................................................................................................................................15,- Kč
7. Závěs, záclona....................................................................................................21,- Kč
8. Sedák.................................................................................................................................10,- Kč
9. Deka, spacák (jiná výplň než peří a  ovčí vlna)...............25,- Kč
10. Mikina, vesta, košile....................................................................................20,- Kč
11. Tričko..............................................................................................................................15,- Kč
12. Kalhoty.........................................................................................................................15,- Kč
13. Zástěra, šaty.......................................................................................................14,- Kč
14. Ponožky...................................................................................................................8,- Kč
15. Plyšové hračky do 30 cm...........................................................10,- Kč
16. Potah na matrace.................................................................................50,- Kč
17. MANDLOVÁNÍ vyprané suché prádlo na jednolůžko 
(kapna, polštář, prostěradlo)..................................................................10,- Kč

Ceník praní a mandlování prádla

| U ručního žehlení se připočítává částka 20,-Kč za kus.
| Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

| Dopravu nezajišťujeme.
| Individuálně může být stavena cena vyšší např. u nestandardního 

prádla velkých rozměrů nebo při silném znečištění.
| Dodací lhůta 5 dní, do dodací lhůty se nezapočítává den příjmu, 

sobota, neděle a svátky.
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Základní informace o projektu CSS 
Realizace projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „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 byla ukončena k 31. prosinci 2019. 
Od 1. ledna 2020 do 31. března 2020 běžela tzv. povinná 
udržitelnost po ukončení projektu. Od 1. dubna 2020 došlo 
k druhému prodloužení projektu do 31. prosince 2020. Pokud 
nenastanou nějaké změny, tak od 1. ledna 2021 do 30. září 2021 
poběží dále tzv. povinná udržitelnost po ukončení projektu. Touto 
povinností se rozumí pokračování v aktivitách Centra společných 
služeb minimálně v rozsahu jednoho pracovního úvazku, který je 
možno rozdělit mezi více pracovníků. 

Ve středu 7. října 2020 proběhlo 10. Setkání starostů v rámci 
projektu CSS, které bezprostředně navazovalo na jednání 
VH SOB.

Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB:

Dana Vohryzková, tel.:728 881 358
e-mail: vohryzkova@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 12,30 – 16,00

Středa  8,00 – 11,00 12,30 – 16,00

Pátek  8,00 – 11,00

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

Dana Vohryzková

M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

Vážení a milí čtenáři Sobáčku,
za kolektiv zaměstnanců 

Svazku obcí Blatenska Vám 
do nového roku 2021 přeji 
především pevné zdraví, 
hodně štěstí, příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu svých blízkých, 
klid, pohodu a hodně 
úspěchů v osobním i pracovním životě.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

MAS Blatensko dne 12.11. 2020 ukončilo 
věcné hodnocení a výběr projektů 
do vyhlášené výzvy č.5 Kvalitní 
a dostupné vzdělávání pro všechny 
generace II a výzvy č.6 Bezpečnost 
obyvatel III. Vybrané projekty byly 
předány k závěrečnému ověření na 

Centrum regionálního rozvoje.
Za MAS Blatensko, o.p.s.

Ilona Mašková
Manažer IROP

Seznam projektů vybraných k podpoře 
v 5. výzvě - MAS Blatensko – IROP –
Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny 
generace III

Pořadí
Registrační 

číslo 
projektu

Žadatel Název projektu Počet 
bodů

1.
CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_07
5/0014877

Základní škola 
a Mateřská škola Záboří,                         
okres Strakonice

Zvyšování kvality 
a dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání v Základní 
škole a Mateřské 
škole Záboří, okres 
Strakonice

95

2.
CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_07
5/0014480

Základní škola Radomyšl, 
okres Strakonice

Modernizace 
počítačové učebny 
a výtah v ZŠ Radomyšl

75

3.
CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_07
5/0014893

Základní škola 
a Mateřská škola Bělčice,                     
okres Strakonice

Vybavení 
specializované učebny 
s dílnami

60

4.
CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_07
5/0014885

Základní škola a Mateřská 
škola T.G.Masaryka 
Sedlice, okres Strakonice

Stavební úpravy 
a přístavba ZŠ Sedlice 50

Seznam projektů vybraných k podpoře 
v 6. výzvě - MAS Blatensko – IROP –
Bezpečnost obyvatel III.

Pořadí
Registrační 

číslo 
projektu

Žadatel Název projektu Počet 
bodů

1.
CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_03
8/0014910

Město Bělčice
Chodníky podél  
komunikace 1.máje, 
Bělčice

50

Uzávěrka příjmu příspěvků
do lednového vydání

SOBáčku č. 77
je v neděli 10. ledna 2021.

Příspěvky posílejte na e-mail:
sobacek@blatensko.eu
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V roce 2014 byl obci podle 
návrhu Mgr. Červenky při-
dělen obecní znak a vlajka.

V roce 2018 byla u pří-
ležitosti 700 let od první 
písemné zmínky o obci 
Předmíř vydána kniha 
„Předmířsko“, ve které je 
podrobně zachycena mi-
nulost a současnost nejen 
samotné Předmíře, ale 
i obcí Metly, Řiště a Zámly-
ní.

V současné době činí 
katastrální výměra obce 
1079 ha, průměrná nad-
mořská výška je 491 m. 
n. m. a žije zde 335 oby-
vatel. Aktivně zde půso-
bí Myslivecké sdružení 
Předmíř, Sbory dobrovol-

Rozhovor se starosty - Pokračování ze str. 1

Do letošního roku, resp. do začátku této zvláštní doby covidí, se 
v obci dařilo držet i společenský život – mezi již tradiční akce patřil 
novoroční pochod na Metelskou horu, dětský maškarní a pyžamový bál 
pro dospělé, hasičský bál, oslava Dne dětí, rozloučení s prázdninami, 
čerti (peklo) v Předmíři, pletení adventních věnců, rozsvěcení vánočního 
stromečku. Na pořádání se podíleli jak členové zastupitelstva a členové 
dobrovolných spolků, tak i dobrovolníci z řad občanů. Za to jim patří 
velký dík a osobně bych si přál, aby se akce dařilo uspořádat i poté, co 
snad tato zvláštní doba skončí či co se s tímto virem naučíme žít a běžně 
fungovat.

A za dva měsíce (přesně od ledna 2011) tam spadla i účetní, 
protože bývalý účetní ve funkci skončil. Dnes mi při vzpomínkách 
na první rok vyskočí i úsměv na tváři. S odstupem času mi dochází 
i slova, které mi říkal můj předchůdce ve funkci, a také (i když se mi 
to, teda spíš nám, tenkrát nezdálo) koukám s respektem na práci 
nejen toho jednoho starosty, ale všech předchůdců.

A ty slasti a strasti? Těší mě každá vydařená akce, jak společenská, 
kulturní, tak investiční. A je jedno, jak je velká. Ubíjí mě naopak stále 
se zvyšující byrokracie, vyplňování smysluplných i nesmyslných 
dotazníků, které se někam odešlou, aby záhy přišel další, skoro 
stejný, který se musí odeslat jinam. V dnešní době různého sdílení 
informací to nechápu a asi nikdy nepochopím. A ještě jeden 
příklad – dotace. Do dneška mám v archivu dokumenty z doby, 
kdy se po povodních budovalo Metly – složka, která tenkrát stačila 
na postavení celé vesnice dnes nestačí na realizaci průzkumného 
vrtu na pitnou vodu. Takže představa, že bych dneska, stejně jako 
tenkrát studoval při zaměstnání vysokou školu a zároveň vykonával 
funkci neuvolněného starosty? Určitě ne! Jo, asi jsem byl mladý J. 
Tady musím poděkovat rodičům a přítelkyni, že to se mnou vydrželi 
a podporovali mě. No a pak je jedna věc někde mezi tím, co mě těší 
a co mě ubijí, ale patří to k funkci – člověk se nikdy nezavděčí všem, 
a co člověk to názor, tak i když je nás v zastupitelstvu sedm, první 
vlnu kritiky, záporné reakce a podobně vždy první schytá starosta. 
On je ten, který je první na ráně (i když u nás to občas utlumí 
účetní, která v kanceláři sedí)
Jaké problémy Vaší obce Tě nejvíce trápí a jak bys je chtěl řešit? 

Těch problémů je několik. Asi tím největším jsou chybějící stavební 
parcely pro rozvoj obce. S tím souvisí i zvyšující se průměrný věk 
obyvatel.

Dalším problémem jsou finance – jsou akce, na které se dá 
našetřit, ale dnes je doba, kdy se většina akcí realizuje za pomocí 
dotace. A jak jsem již popsal výše, tak administrativní náročnost 
dotačních titulů neustále stoupá.
Dále bych mohl jmenovat omezené pravomoci obce, zejména 
v oblasti dodržování veřejného pořádku. A další a další…
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké 
máte dlouhodobé plány? 

V současné době máme několik akcí, které musíme dotáhnout do 
zdárného konce. Tou první je kolaudace stavebních úprav obchodu 
v Předmíři – úpravami došlo ke zmenšení prodejny v přízemí 
a vybudování dvou bytových jednotek – jedné v přízemí a druhé 
v patře.

Pracujeme na připojení průzkumného hydrogeologického vrtu do 
soustavy, zajištění těch stávajících před průsakem vody povrchové. 
Do finále jdou také úpravy prostor obecního úřadu. Zde došlo ke 
změně dispozic, opravě již nevyhovujících a značně zapáchajících 
toalet a instalaci otopné soustavy (takže už nebudeme topit pouze 
v jedné místnosti, aby ostatní v lepším případě chladly, v horším 
zdi plesnivěly). Navážeme úpravami prostranství před obecním 
úřadem, resp. cest okolo budovy obecního úřadu, čeká nás obnova 
komunikace k nově postavené nemovitosti, zde se spoluúčastí 
majitele. Začínáme připravovat dokumentaci pro stavební povolení 
na odkanalizování našich obcí – mimo Metel, kde byla kanalizace 
s ČOV vybudována po povodních. Na zvážení bude také doinstalace 
otopné soustavy do pohostinství, knihovny, popřípadě na sál. 
Nemáme pořádně kde uskladnit obecní techniku, takže v minulých 

ných hasičů Metly a Předmíř a opět se dává dohromady i sbor v Řištích. 
V Předmíři funguje pohostinství a na jaře letošního roku se po něko-
likaleté pauze podařilo sehnat i provozovatele obchodu se smíšeným 
zbožím. Přes obec prochází několik turistických tras a nachází se zde 
několik přírodních pamětihodností – lípa v Předmíři u č.p. 48, pastvina 
u Zahorčic s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů a zkamenělá 
kráva za obcí Zámlyní. 

P
ře

d
m

íř
sk

o

Předmířsko

700 let

Obec Předmíř - Pokračování ze str. 1
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Informace z regionu

i

letech jsme směnili s Agraspolem Předmíř a.s. část pozemku jejich 
bývalého areálu v Zámlyní, kde plánujeme plochu opět zpevnit, 
vystavit alespoň přístřešek na uskladnění a techniku zde parkovat. 
Nějakým způsobem budeme muset řešit skládkování biologicky 
rozložitelného odpadu. K tomu všemu se musí připočítat prostředky 
na údržbu stávajícího majetku obce. Takže je vidět, že všechno 
bude záležet na financích, určitě není v našich možnostech dělat vše 
najednou. Asi není tajemstvím, že finanční kompenzace související 
s covidem se promítnou (vlastně už promítají) do příjmu obecního 
rozpočtu.
Jak vidíš „svou“ obec za 10 nebo 20 let?

Pevně věřím, že neustále se rozvíjející. Věřím, že se podaří po 
covidu nastartovat všechny společenské akce, na které jsme byli 
zvyklí, popřípadě i něco navíc. Hodně bude záležet na přístupu 
občanů. Ačkoliv se to možná někomu nezdá, tak obec nedělá pouze 
starosta a těch (v našem případě) sedm zvolených zastupitelů. 
Obec dělají hlavně její občané. Nebo přesněji všichni ti, kdo se v ní 
nějakým způsobem zdržují…
Prozradíš na sebe něco osobního? 

Nejen prací je člověk živ, takže po práci rád relaxuji. Loni jsem 
se odhodlal a po absolvování kurzu v autoškole mi vyplnili poslední 
volnou kolonku řidičáku. Takže jsem zakoupil motorku a tím se mi 
otevřely neuvěřitelné obzory. Odsunul jsem jízdní kolo (což jsem 
teda úplně neplánoval, ale letos na tachometru zůstane nula) 
a sednul za dosud nepoznaná řídítka. Tím jsem povýšil můj oblíbený 
gastroturismus úplně do jiného levelu J . Ale jinak opravdu rád 
cestuju – řídítka i volant – to jsou věci, za kterými dokážu vypnout, 
nebo mi naopak něco nového napadne… No a pak samozřejmě 
rodiče a přátelé, se kterými rád posedím a třeba i něco (dobrého) 
vypiju…
Co Ti udělá radost? A co Ti zaručeně rozčílí?

Mám radost, když se cokoliv podaří, umím se radovat z maličkostí. 
A co mi dokáže rozčílit? Tomu se snažím vyhýbat. Ale taková srážka 
s blbcem…. A taky přetvářka, bezohlednost, neúcta, nadřazenost 
a věčně nasr… (vytočený) lidi….
Které místo v Jihočeském kraji (mimo Vaši obec) máš rád?

V Jihočeském kraji nemám místo, které bych neměl rád. Každé 
místo má svoje kouzlo.  
Něco na závěr?

Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podílí na chodu obce. A je jedno, jestli je to hasič, myslivec 
nebo v žádném spolku neangažující se člověk. Rád vidím, když rodiče 
zapojují do akcí i své děti, stejně tak jako to bylo za našich mladých 
let – kolikrát si dneska vzpomeneme u piva na zážitky z kroužku 
Mladého požárníka. Třeba pak budou tyto děti pokračovat v tom, co 
tady děláme dneska.

A už opravdu závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům SOBáčku 
pevné zdraví, životní pohodu, štěstí – prostě vše nej nejen v roce 
2021.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

majitelům a zaměstnancům Kulturní 
kavárny Železářství U Šulců za nápad 
a realizaci obdarovat zaměstnance 

přímé péče Domova PETRA Mačkov 
občerstvením z jejich produkce.
Jejich dobroty pomáhají kompenzovat 

velmi těžkou práci našich zaměstnanců 
v obtížných podmínkách uplynulého období. Ještě jednou děkujeme za 
podporu a spoustu výborného jídla!

Je velmi povzbuzující vědět, že na Vás někdo v těžkých časech myslí. 
Moc si toho vážíme!

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

Vytápíte peletami? Norma nestačí, 
požadujte certifikaci

S nadcházející zimní sezónou 
je opět aktuální otázka vytápění. 
Stále větší oblibě českých 
domácností se těší dřevní pelety. 
S poptávkou roste i nabídka 
a pelety nabízí celá řada výrobců. 
Spotřebitel by měl být ovšem při 
koupi pelet ostražitý a vědět, že 
norma ČSN EN ISO 17 225-2 je 
pro výrobce pouze technickým doporučením a není právně závazná. 
Osvědčení o kvalitě je navíc vydáno pouze na základě vzorku, který 
výrobce na počátku výroby dodá do laboratoře. 

Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je mezinárodní certifikace 
ENplus®, kterou v současné době vyžaduje značná část výrobců 
peletových spalovacích zdrojů. V tomto případě certifikační orgán 
kontroluje celý proces – od kvality vstupní suroviny přes výrobu, 
skladování, manipulaci, obchodní procesy a periodicky 1 x ročně 
kontrolu kvality pelet. Certifikované pelety jsou na obalu řádně 
označeny logem certifikace, třídou kvality a číslem licence. Pokud jsou 
pelety volně ložené, je tato certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco 
tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit certifikací s nejvyšší jakostí 
A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen 77 %. Nekvalitní 
pelety mohou poškodit kotel, snížit jeho životnost a mít negativní dopad 
na životní prostředí. Nákup levných pelet proto nemusí být ve finále tím 
nejlepším a nejlevnějším řešením. 

Pokud si nejste jisti, čím se při volbě vhodného zdroje vytápění 
pro váš dům nebo výběru kvalitního paliva řídit, využijte bezplatnou 
a komerčně nezávislou poradnu! Na bezplatnou konzultaci (na téma 
vytápění, zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro energeticky 
úsporná opatření apod.) se do Energy Centre 
České Budějovice (ECČB) můžete objednat 
na tel. čísle 387 312 580 nebo emailem na 
eccb@eccb.cz, bezplatná linka (záznamník): 
800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je 
spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Zprávy z našich obcí

DRAHENICKÝ 
MÁLKOV
Oslavenci v osadě 

Drahenický Málkov
V říjnu oslavila významné životní jubileum paní 

Emílie Štěpánová, která se dožila krásných 95 let. Jménem osadního 
výboru Drahenický Málkov bych jí rád popřál hlavně pevné zdraví.

Luboš Kylián

Rok 2020 v naší osadě
Rok 2020 jsme zahájili tradičním novoročním špacírem. V sobotu 

7. března jsme oslavili mezinárodní den žen. Bohužel další plánované 
akce (maškarní a hasičský bál, velikonoční trhy) nám překazil nástup 
pandemie koronaviru. Po částečném uvolnění proticovidových 
opatření jsme mohli uspořádat 13. 6. dětský den – májovský desetiboj, 
18, července fotbalový turnaj a venkovní pouťovou zábavu a 29. 8. jsme 
se rozloučili s prázdninami a nejen s nimi. Po nástupu druhé vlny jsme 
bohužel museli zrušit posvícenskou zábavu. S největší pravděpodobností 
padají i adventní trhy a degustační soutěž. 

Co se týče investičních akcí, byla dodělána fasáda na obecním domě 
a vybudována zámková dlažba ve sportovním areálu. V osadě byl 
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nainstalován digitální rozhlas, přes který budeme moci vysílat obecní 
záležitosti. Na příští rok máme naplánované tyto záměry:

1) přívod vody z obecní studny („v soudce“) do obecního domu. 
2) vyčištění odpadních struh v délce cca 400m. 

Touto cestou chci poděkovat všem občanům, kteří v této nelehké dobře 
přiložili ruku ke zvelebení naší osady. 

Do zbytku roku přeji všem spoluobčanům hlavně pevné zdraví. 
Mějme se rádi. Věřím, že společnými silami překonáme současnou krizi. 

Luboš Kylián
předseda OV Drahenický Málkov

SKALIČANY
Výročí 
republiky

Vzhledem k aktuálnímu stavu 
v souvislosti s epidemiologickou 
situací související s výskytem 
tzv. koronaviru, byla připomínka 
vzniku Československé republiky 
realizována ve Skaličanech pouze 
v komorní formě. Starosta Sboru 
dobrovolných hasičů Skaličany Jiří 
Blovský společně s členem revizní 
rady Lubomírem Mazánkem 
položili věnec k pamětní desce 
padlých skaličanských vojínů 
v 1. světové válce zasazenou ve stěně kaple sv. Jana Nepomuckého 
a minutou ticha uctili jejich památku.

Václav Cheníček 

JAK učíme na dálku?
Neuběhly ani dva celé měsíce školního roku 

a opět se brány školy pro naše žáky uzavřely. Dle 
prvotních informací to mělo být pouze na dva 
týdny s týdnem prodloužených prázdnin, ale vše 
bylo na přelomu října a listopadu jinak. Nevíme, 
jak dlouho budeme muset školní výuku realizovat na dálku.

Byli jsme moc rádi, že jsme v rámci 
přípravného týdne a následujících dní 
věnovali dostatek času na přípravě případné 
distanční výuky. Všichni pedagogové prošli 
vzděláváním zaměřeným na komunikační 

prostředí Google Classroom, abychom sjednotili komunikační prostředí 
pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. Prostředí Google Meet bylo vybráno 
pro online hodiny, protože jeho ovládání je jednoduché a nevyžaduje 
speciální instalace, pouze zajištění jednotného přístupu všem žákům. 

Pro sdílení úkolů výuky na dálku byla nakonec vybrána dvě prostředí. 
Pro nejmenší žáky (1. – 3. ročník) paní učitelky otestovaly komunikaci na 
dálku již v září prostřednictvím Školy v pyžamu. Starší žáci se připravovali 
na elektronickou cestu školní výuky na portálu Google Classroom 
(Google Učebna). 

Pro první dva týdny uzavření 
školy byla nastavena výuka na dálku 
v méně náročném režimu, aby se 
všechny strany sžily se všemi cestami 
elektronické komunikace a zjistily, zda nemají potřebu technické pomoci 
(byla poskytnuta školní technika k zapůjčení) či další instruktáže (byla 
poskytnuta metodická pomoc pedagogům, žákům i rodičům). 

Protože nám situace nedovolila vrátit se do školních lavic na začátku 
listopadu, došlo k navýšení online hodin v hlavních předmětech (český 
jazyk, matematika, cizí jazyky, v omezené míře naukové předměty).

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se do vzdělávání 
žáků zapojují – za plné nasazení našich pedagogů, pro které je tento 
způsob výuky naprosto nepřirozený, a rodičů našich žáků, kteří musí 
ke svým běžným rodinným a pracovním povinnostem přidat i „školní“ 
povinnosti a během dne se mění na „učitele“ nebo u nejmenších žáčků 
i na „distanční asistenty pedagoga“. Všichni tvoříte skvělý tým, který 
provede naše žáky – vaše děti náročným způsobem vzdělávání.

Jana Krapsová
ředitelka školy
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JAK se šesťáci seznamovali?
7.- 9. září 2020 se naši noví šesťáci zúčastnili adaptačního kurzu. 

Děti čekal velmi bohatý program nabitý nejrůznějšími aktivitami na  
stmelení kolektivu a poznání nového třídního učitele v příjemném 
prostředí vrbenské přírody. Zvláštní poděkování patří lektorům, třídním 
učitelům a rodičům, kteří pomohli odvézt batohy.

Šafr Miroslav 
třídní učitel VI. A

Ve dnech 7. – 9. září 2020 se naše třída zúčastnila adaptačního kurzu 
ve Vrbně. Do tábora, kde jsme byli ubytováni, jsme šli pěšky. Cesta 
nám rychle ubíhala. Hráli jsme tam spoustu pěkných her. Nejvíce mě 
bavila jízda na lyžích a golf. Moc zábavná byla noční hra. Cestou zpátky 
jsme hráli hru „Potopa, bomba, vítr“. Rád bych tam šel znovu.

Šafařík Vojta
žák VI. A

a z důvodu protiepidemiologických opatření jen žákům z pár tříd. Přesto 
za jediný den bylo zakoupením předmětů vybráno 1 605,- Kč, které 
posíláme na konto společnosti.

Děkujeme všem žákům a paním učitelkám, kteří přispěli na potřebnou 
pomoc nemocným dětem.

členové žákovského parlamentu

Poskytování nezbytné péče 
o děti rodičů některých profesí

V těchto dnech je naše škola v provozu dle rozsahu určeného krizovým 
štábem Jihočeského kraje. Cílem tohoto provozu je zabezpečit možnost 
docházení do práce zaměstnancům klíčových složek pro zabezpečení 
zdravotní péče a bezpečnosti na našem území. Poskytujeme tedy 
nezbytnou péči o děti těchto zaměstnanců. 

Snažíme se vytvářet pro ně 
vhodné a příjemné prostředí. 
Přáním nás všech je, aby doba 
strávená v našem zařízení byla 
pro děti i pro nás ve všech 
směrech příjemná a pozitivní. 
Čas, který společně trávíme, 
se nese ve znamení bližšího 
poznávání se a seznamování 
navzájem. Ve srovnání s běžným 
provozem máme mnohem více 
prostoru na delší rozhovory a rozebírání zajímavých témat. Zároveň se 
u nás potkávají děti z různých škol a vzájemně si vyměňují své zkušenosti. 

Sychravé podzimní počasí nás v tomto období přímo vyzývá 
k různým kreativním činnostem, a proto jsme se třeba pustili do tvoření 
z přírodních materiálů. Vyrobili jsme si barevné podzimní stromy, 
ježky a veselé sovičky. Příroda nás baví a velmi inspiruje. Další téma, 
které jsme nemohli opomenout, bylo blížící se připomenutí svátku tzv. 
Dušiček, tedy Památky všech zesnulých, který ale děti vnímají spíše jako 
Halloween. Kreslili a malovali jsme zdobené dýně, vyráběli strašidelné 
i veselé kostlivce. Zkoušeli jsme složit z jednotlivých dílů celou kostru 
člověka. V rámci odpočinkových činností jsme poslouchali audio 
pohádky nebo četli oblíbené knížky. Pro své knížky jsme si také vyrobili 
barevné záložky s obrázky. 

JAK probíhá 
plnění úkolů z fyziky 
při distanční výuce?

Žáci 7. ročníku dostali v rámci distanční 
výuky fyziky domácí úkol. Natočit krátké 
video, ve kterém se pokusí prezentovat 
elektrování těles. Žáci natočili opravdu 
krásná videa, ve kterých zapojili svoji 
fantazii. Všem žákům, kteří úkol odevzdali, 
se práce povedla na jedničku.

Šafaříková Hana
učitelka fyziky

JAK jsme pomohli 
v rámci sbírky ŽIVOT DĚTEM?

Několik let pomáháme 
rodičům s nemocnými dětmi díky 
celostátní sbírce Život dětem, 
pořádané také na naší škole. Na 
jaře jsme ji nemohli uskutečnit, 

a proto jsme ji vyhlásili teď, kdy je pomoc ještě potřebnější.
Prodej jsme naplánovali na týden 13. - 16. října, ale vše bylo nakonec 

jinak z důvodu uzavření školy. Mohli jsme prodávat předměty (kolíčky 
s magnetem, gumové náramky, pravítka /měnící se, s násobilkou/, 
magnetky se zvířátky a CD s vánočními písněmi) pouze jeden jediný den 

Občas se naše škola promění i v kino. Na přání dětí jsme již společně 
zhlédli příběh modrého ježka jménem Sonic, nebo známou pohádku Lví 
král. Tyto příběhy si dále připomínáme omalovánkami, které nás baví 
vybarvovat. Protože nechceme zahálet ani v oblasti pohybu, v rámci 
rekreačních činností tančíme ve třídě na oblíbené písničky. Nejvíce nás 
baví písničky na přání. 

Každý den také soutěžíme o malé, sladké odměny. Dětem je 
zabezpečeno stravování v naší školní jídelně, kde nám šikovné paní 
kuchařky připravují jednu dobrotu za druhou. 

Zabezpečeno je samozřejmě internetové připojení, umožňující 
povinnou online výuku. Společně si děti plní i úkoly zadávané při 
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distanční výuce, které si přináší s sebou. Tím se snažíme odlehčit jejich 
rodičům, kteří plní v této době tak náročné pracovní povinnosti.

Vnímáme, že situace není jednoduchá pro nikoho z nás, jsme však 
moc rádi, že můžeme pomoci. 

Rybová Jaroslava
vychovatelka školní družiny

Veselé zoubky s Hurvínkem
Letošní druháčci – třídy II.A, II.B se 5. 10. 2020 ve škole zúčastnili dm 

preventivního programu „Veselé zoubky“. Cílem programu je pomoci 
dětem zorientovat se v oblasti správné péče o chrup a prevenci zubního 
kazu.

Ve třídě děti zhlédly zábavně-vzdělávací film „Jak se dostat Hurvínkovi 
na zoubek“. Od Hurvínka se dozvěděly, jak se mají správně starat 
o své zoubky a jak je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. 
Následovalo společné vyplnění pracovních listů a kresba veselého 
zdravého zoubku.

Po splnění všech úkolů děti dostaly za odměnu samolepky se správným 
postupem čištění zoubků a preventivní balíčky, které obsahovaly zubní 
kartáček a pastu, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro odměření 
minimálního času potřebného k důkladnému vyčištění chrupu. Děti 
pracovaly s radostí a úsměvem! :-)

Tímto chceme poděkovat společnosti dm drogerii markt s.r.o. Veselé 
zoubky za organizaci preventivního programu a zaslaný materiál k výuce.

Fialová Jana, Motyková Lenka
třídní učitelky II. A, II. B

Masaryčka 
v době covidové

Když jsme předávali žákům 30. června 
vysvědčení, doufali jsme a věřili, že od září 
rozjedeme naplno prezenční výuku. Výuka 
prezenčním způsobem skutečně začala! Musím říct, že více než jindy 
byli vyučující na tento způsob výuky natěšení. Pedagogové přípravu 
na výuku skutečně nepodcenili. Podle doporučení České školní 
inspekce vypracovaly metodické komise jednotlivých předmětů 
plán, jakým způsobem a jak časově se vypořádáme s učivem, které 
nemohlo proběhnout v jarních měsících a je součástí našeho školního 
vzdělávacího programu. V těchto pracovních týmech velice citlivě 
a promyšleně zapracovali učivo do stávajících témat pro tento školní 
rok. Součástí tohoto plánu byla také nabídka pedagogických intervencí 
z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka v jednotlivých 
ročnících. Podle zájmu usuzuji, že nejen rodiče, ale i žáci tuto nabídku 
kvitovali. Tyto hodiny jsou zaměřené na procvičení a upevnění učiva, 
které bylo probráno v distanční výuce v jarních měsících. 

Distanční výuka nemůže plně nahradit výuku prezenční, to si 
uvědomují všichni, nejen pedagogové. Velkou pozornost jsme proto 
věnovali přípravě na možnost, že vývoj epidemiologické situace nebude 
příznivý a naši žáci se budou muset vzdělávat opět distančně. Na konci 
srpna zveřejnilo MŠMT, že budou poskytnuty finanční prostředky školám 
na pořízení technického vybavení. Prioritně jsme tyto prostředky využili 
na nákup notebooků, abychom mohli zprostředkovat vybavení žákům, 
kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky. 
Během několika dní, kdy byla nařízena distanční výuka nejdříve pro 
2. stupeň a v řádu několika dní poté i pro žáky 1. stupně, jsme zapůjčili 
žákům celkem 52 notebooků. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pedagogům za jejich 
svědomitou a obětavou práci. Velká část učitelského sboru se potýkala, 
nebo se stále ještě potýká, s onemocněním covid 19. Přesto většina 
z nich, když jim to zdravotní stav dovolil, nepřerušili online výuku. 
Obdivuji kolegyně, které se doma starají o své malé děti, a přesto jsou 
ochotné a schopné zastat online výuku. Vážím si toho.
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Chtěla bych poděkovat i rodičům, kteří musí denně řešit online 
výuku dětí, připravovat se s dětmi a pomáhat jim s úkoly. Buďte, prosím, 
trpělivými pomocníky a rádci, i když vím, že to je náročné. Společně 
tuto situaci zvládneme! Odměnou nám budou vědomosti a dovednosti 
našich – vašich dětí! 

Milí čtenáři, každý z nás prožívá tuto zvláštní dobu jinak, a přesto 
ji možná vnímáme stejně. Každému přináší tato situace do života jisté 
komplikace. Musíme řešit problémy, které nás zaskočily a nedovedli jsme 
si je možná ani představit. Přeji všem, abychom neztráceli optimismus, 
aby nás neopouštěl zdravý nadhled a to nejdůležitější, abychom byli 
zdrávi! 

Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

Švihadliáda ve školní družině
Vzhledem ke koronavirovým opatřením probíhala tradiční švihadliáda 

v každém oddělení školní družiny zvlášť. Kromě prvních tříd se zapojily 
do soutěže všechny třídy prvního stupně. Akce se zúčastnilo celkem 
83 dětí.  Absolutním vítězem švihadliády se stala Kateřina Jeníčková 
z 5. B s nejvyšším počtem 254 skoků přes švihadlo. Dětem se soutěž 
moc líbila a těší se na další turnaj,  který se bude konat ke konci školního 
roku.

Místo Jméno a příjmení Třída Skoky

1. Poustková Klaudie 2. A 100

2. Šmrhová Klára 2. A 45

3. Kovalová Laura 2. A 22

1. Vanačová Klára 2. B 52

2. Hourlík Tomáš 2. B 37

3. Sýbková Klára 2. B 35

1. Pekárek Tomáš 3. A 47

2. Terourová Lenka 3. A 30

3. Mrázek Filip 3. A 20

1. Pechrová Aneta 4. B 300

2. Baťková Sofie 4. A 199

3. Hrubá Anežka 4. B 77

     1. Jeníčková Kateřina 5. B 254

2. Smetanová Eliška 5. A 101

3. Mašková Karolína 5. B 91

Bc. Dagmar Holínová
vychovatelka ŠD

Fotosoutěž školní družiny
Jako každý rok jsme pár dní po zahájení školního roku vyhlásili pro 

všechna oddělení školní družiny FOTO soutěž. Tentokrát jsme zvolili téma 
„Nejhezčí fotka z prázdnin 2020“. Letos se zúčastnilo celkem 30 malých 
fotografů. Hlasování probíhalo poslední zářijový a první říjnový den. 
Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci byl znemožněn vstup rodinných 
příslušníků žáků do budovy školy, a proto hlasovali pouze zaměstnanci 
školy a samozřejmě děti. 237 hlasů rozhodlo o tomto výsledku:

1. místo – Michaela Červenková z 3. B (23 hlasů) za fotky s jejím 
pejskem

2. místo – Ondřej Mývalt z 2. A (21 hlasů) za fotky z výletů po Česku
3. místo – Aurélie Šebestová z 3. B (17 hlasů) za fotky s koňmi
4. místo – Tomáš Pekárek z 3. A (13 hlasů) za fotku z návštěvy 

miniatur známých staveb
5. místo – Tim Flandera z 2. A (11 hlasů) za fotku z výletu u vody
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se vždy koná v hale školy. 

Ani toto však nemohlo kvůli pandemii proběhnout ve standardním 
režimu. Namísto toho jsme všechny soutěžící navštívili v jejich třídách, 
kde jsme jim oznámili výsledky a všem předali drobné sladkosti. Prvních 
5 fotografů dostalo diplomy a drobné ceny. 

kolektiv vychovatelek ŠD

Žákovský parlament 
ZŠ TGM Blatná

Nejsme lhostejní k tomu, jak vypadá město, ve 
kterém žijeme. Dokážeme popsat, co se nám líbí, všimnout si pozitivních 
změn, ale dokážeme vnímat i to, co bychom rádi změnili. Proto jsme 
letos využili příležitosti aktualizace Strategického plánu rozvoje města. 
Prostřednictvím regionálního tisku vyzýval městský úřad občany Blatné, 
aby se v anketě vyjádřili k dění ve městě. My jsme neváhali a anketu 
jsme zpracovali se členy žákovského parlamentu. V průběhu několika 
schůzek jsme dali dohromady spoustu zajímavých podnětů, které jsme 
chtěli osobně předat paní starostce. Bohužel vlivem epidemiologické 
situace zůstalo jen u stanovení termínu schůzky. Podklady jsme poslali 
elektronickou formou a budeme věřit, že se brzy s paní starostkou 
setkáme osobně. 

Z podkladů z třídnických hodin vznikla v průběhu října zajímavá 
příručka pro žáky, ve které se snažíme upozornit na rizika spojená 
s pobytem v karanténě, nebo s online výukou. Když jsme se 10. března 
tohoto roku loučili s dětmi, nikdo z nás nevěděl, kdy a za jakých 
podmínek se do školy vrátíme. Jedno bylo ale při odchodu patrné … 
Většina žáků měla z nečekaných „prázdnin“ radost. Nadšení je ale 
postupně opouštělo. Myslím, že víceméně všichni zjistili, že pobyt 
doma jim (kromě pozdějšího vstávání a hraní online her s kamarády) 
přinesl i spoustu pocitů, na které nebyli tak docela připraveni. Potýkali 
se s návalem učiva, kterému chyběl výklad učitele. Někteří, obzvlášť 
ti starší, se potýkali sami s technickými problémy při distanční výuce, 
protože mnozí rodiče pracovali. Asi si ani nedokážeme představit ten 
pocit, kdy se žák, který se na jaře vůbec neúčastnil distanční výuky, 
vrátil v září mezi ty, kteří byli v kontaktu denně. I takové případy se 
staly. Chtěli jsme alespoň trochu přispět k uklidnění žáků, kteří si se 
svými pocity neví rady, a tak vznikla příručka, ve které se nebojíme 
pojmenovat to pozitivní i to negativní, co distanční výuka nebo pobyt 
v karanténě může přinést. Mezi žáky jsme ji stihli distribuovat v den, kdy 
se opět dozvěděli, že na nějaký čas zůstanou doma v izolaci. Příručku 
jsem do tříd roznášela osobně a mohu říct, že tentokrát se z nečekaných 
„prázdnin“ nikdo neradoval. Myslíme na všechny žáky, aby toto těžké 
období zvládli. Uděláme maximum pro to, aby toto odloučení od 
kolektivu nechalo co nejmenší následky. Žákovský parlament plánuje 
schůzky online, tak jak už jsme si to vyzkoušeli na jaře. Kdyby nás chtěl 
kdokoliv kontaktovat, neváhejte.

Mgr. Ludmila Růžičková
koordinátorka ŽP
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Vážení čtenáři SOBáčku,
rádi bychom v této nelehké době poděkovali 

za podporu a pomoc, která nám z vašich řad byla 
vyjádřena. Zejména Kulturní kavárně Železářství 
u Šulců za obědy pro naše zaměstnance, paní 
Andree Šmídové za svíčku pro zdraví, paní Urešové 
za občerstvení pro naše zaměstnance v přímé péči a také paní Marii 
Křivancové z Doubravice, která nám každoročně věnuje ozdoby na 
hnětýnky pro naše klienty.

Velké poděkování patří i studentům SZŠ Písek, dobrovolnicím, paní 
Zdeně Braunové a slečně Lucii Mazalové. Obě jmenované pracují bez 
nároku na odměnu. Patří jim náš dík, obdiv a úcta. V závěru nám dovolte 
také poděkovat za dosavadní přízeň a spolupráci. Přejeme Vám jménem 
klientů a zaměstnanců domova do roku 2021 pevné zdraví, stálý 
optimismus a jasnou mysl.

kolektiv zaměstnanců domova

Zaměstnanci si pochutnávají na obědě z Kavárny u Šulců

Klientky při pečení hnětýnek

Dne 2. 11. jsme si v našem domově připomněli 
Památku zesnulých tradičním 

Světýlkovým dnem

Děti z MŠ Husovy Sady potěšily naše 
klienty voňavými levandulovými pytlíčky 

k Mezinárodnímu dni seniorů

Adaptační kurz 2020 
SOU Blatná 

Na začátku školního roku tradičně 
pořádá Střední odborné učiliště (SOU) 
Blatná https://soublatna.cz adaptační kurz pro studenty prvních ročníků 
učebních oborů Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik a Opravář 
zemědělských strojů. Již podruhé se tento kurz pořádal v nádherném 
rekreačním areálu Lažánky.

S realizací kurzu pomáhala SOU Blatná firma ELIO, http://elio.cz, 
která má sídlo v Praze a má s pořádáním těchto kurzů bohaté zkušenosti. 
Cílem adaptačního kurzu bylo umožnit studentům prvních ročníků, jejich 
třídním učitelům a učitelům odborného výcviku vzájemné poznání, a to 
na samotném začátku školního roku. 

Adaptační kurz je veden prvky zážitkové pedagogiky. Studenti si 
utvářeli sociální vazby formou nejrůznějších her, dovedností, besed 
a soutěží. Též šlo o to zapamatovat si jména svých spolužáků a najít si 
místo v kolektivu třídy. 

Letošní kurz vedli profesionálně lektoři Martin a Gabriela. Navázali se 
studenty blízký kontakt. Některé aktivity byly určené pouze studentům 
a lektorům. Jiných se účastnili i třídní učitelé.

Skoro po každé aktivitě následovalo zhodnocení pod vedením 
lektorů. Některé hry byly náročné fyzicky, jiné na spolupráci, ale byly 
studenty i námi pedagogy hodnoceny kladně. Studenti si adaptační 
kurz užili, zvláště kladně hodnotili posezení u ohně v kruhu. Z reakcí 
studentů, pedagogického sboru i lektorů vyplývá, že adaptační kurz 
splnil svůj účel. Studenti si z adaptačního kurzu odvezli zážitky, poznali 
kamarády i pedagogy, což jim pomůže ve studiu.

Text a foto: SOU Blatná

Jízda zručnosti 2020 
na SOU Blatná

Dne 1. října 2020 pořádalo Střední odborné učiliště Blatná, 
Zemědělský svaz České republiky a Agrozet České Budějovice a.s. 
19. ročník oblastní soutěže „Jízda zručnosti 2020“. Soutěž je určena 
pro studenty učilišť a středních škol, kteří v rámci studia získají řidičské 
oprávnění k řízení traktoru. 

Vedení SOU Blatná uvítalo vzácné hosty. Jízdu zručnosti navštívili Ing. 
Petr Lidinský z Agrozetu České Budějovice, bývalí pracovníci a absolventi 
SOU Blatná a další návštěvníci z řad veřejnosti.

Po deváté hodině vystartoval první soutěžící. On a stejně tak další 
museli před diváky předvést své dovednosti v ovládání moderního 
traktoru Zetor s přívěsem projetím trasy s jedenácti překážkami. Šlo např. 
o průjezd osmičkou, přesné zastavení u rampy, přejezd lávky, slalom aj. 
Klíčovým prvkem bylo couvání traktorem s přívěsem do modelu úzké 
garáže, viz foto. Rozhodčí hodnotili přesnost splnění jednotlivých úkolů 
a čas jízdy.

Jakmile odjel poslední soutěžící, vrcholila nervozita. Pořadatelé 
vyplňovali připravené tabulky, sčítali časy a trestné body, tiskli diplomy, 
připravovali ceny.

U stupňů vítězů se shromáždili soutěžící, učitelé šesti zúčastněných 
škol i veřejnost. Ceny předávali Ing. Petr Lidinský z Agrozetu České 
Budějovice, ředitel SOU Blatná Ing. Miroslav Čapek a zástupce ředitele 
pro odborný výcvik Bc. Stanislav Kučera.
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Velké uznání si zaslouží dvě soutěžící dívky, které předvedly rychlou 
profesionální jízdu, jen neabsolvovaly couvání do modelu garáže. 
Těsným rozdílem pouhých 2 s zvítězila Miroslava Růžičková, Střední 
odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice. Jako druhá se umístila 
závodnice z VOŠ a SOŠ Březnice.

V hlavní kategorii žáků se na 1. místě se umístil Josef Dušek ze SOU 
Blatná, který absolvoval 3. ročník oboru Opravář zemědělských strojů 
a nyní studuje nástavbu Podnikání. Krásné 2. a 3. místo vybojovali 
soutěžící ze Středního odborného učiliště zemědělského a služeb Dačice. 
Závodníci z Dačic tedy obsadili všechna 3 místa „na bedně“, viz foto.

Ocenění si zaslouží ze všech zúčastněných škol učitelé autoškoly 
a všichni pracovníci škol, kteří se studenty odvedli poctivou práci. Na 
závěr se sluší poděkovat štědrým sponzorům, kteří dodali pro prvních 
10 soutěžících hodnotné ceny. Jsou to AGROZET a.s. České Budějovice, 
Zemědělský svaz České republiky, PRILLINGER Radomyšl, BP-SERVICE 
s.r.o., ZOD Němětice, ZOD Předslavice. Město Blatná a Leifheit Blatná.

Text a foto SOU Blatná

Bělčice

Novinky z Bělčicka
Ani jsme nedočetli minulé vydání 

„sobáčka” a už tu máme další, nové 
vydání. Musím se přiznat, že vzhledem 
k tomu, co se děje v celé naší republice, 

není možné napsat nic o proběhlých 
akcích, jak jsme byli vždy zvyklí. Celá 

situace nedovolovala pořádat prakticky nic. 
Nemohu si odpustit poznámku, že uvolnění, 

které v průběhu prázdnin bylo, bylo až přiliž velké. Teď nemohli děti 
usednout do školních lavic, což je podle mě mnohem důležitější, než 
se vozit na poutích v autíčku nebo 
se koupat v moři. Ale je to jak je 
a podle mého názoru se musíme 
všichni semknout a epidemii 
zvládnout se vztyčenou hlavou. 

Nicméně se u nás nezahálelo. 
Již na jaře jsme provedli výsadbu 
nových stromů v dolní části náměstí 
a Újezdecké ulici.

Prostředky na celou akci 
s názvem „Rekonstrukce zeleně 

2. části bělčického nám. – výsadba stromů” nám poskytl Státní fond 
životního prostředí ČR ve výši 148 776,- Kč. Dále se realizovalo umístění 
nových polopodzemních kontejnerů na plasty a sklo. 

Zde jsme rovněž žádali úspěšně o dotaci Jihočeský kraj v rámci 
programu POV. Kontejnery jsou umístěny a myslím si, že plní funkci jak 
technickou, tak i estetickou. Odstranění kontejnerů z Blatenské ulice 
bylo už opravdu nutné, neboť nepořádek, který zde byl týden co týden, 
už se nedalo dál přehlížet. Tímto bych rád upozornil všechny občany, 
kteří využívají umístěných kontejnerů na plasty, sklo, šatstvo a olej, 
že v následných měsících a letech budeme stále víc usilovat o správné 
používání těchto nádob. Když to jinak nepůjde, umístíme kamery 
tam, kde se bude nepořádek dělat. Hříšník bude nahlášen na Policii 
ČR, která bude přes úřad Životního prostředí tyto nepříjemnosti řešit. 
Není možné, aby kdokoli pohodil pytel svého odpadu ke kontejnerům. 
Pokud jsou kontejnery plné a čeká se, až jej svozová firma vyveze, musí 
si každý ten svůj odpad vzít zpět a počkat, až bude kontejner prázdný. 
Je to nepříjemné, ale jinak to nejde. MěÚ Bělčice je zprostředkovatel 
možnosti třídit odpad, ale zcela jistě nejsme povinni uklízet nepořádek, 
který někteří občané dělají. Hodilo by se trochu ohleduplnosti. To jsem 
trochu odbočil. 

Dále se povedlo realizovat, opět dotačně podpořenou, akci 
„Rekonstrukce a odbahnění vodní nádrže Obora”. Velmi povedená 
rekonstrukce, která naší nádrž Oboru pozvedla do úplně jiné kategorie. 
Zde nás podpořilo MZe, které nám z celkově uznatelných nákladů 
podpořilo cca 1 mil. Kč. Dále jsme byli trochu donuceni uložit potrubí 
v hrázi Hostišovického rybníčka, protože SÚS Jčk se pustila do pokládky 
nového asfaltového povrchu v obci Hostišovice. Za to jsme všichni moc 
rádi. Průtah Hostišovicemi bylo opravdu nutné opravit. Nyní nebudeme 
v případě rekonstrukce celého rybníčku zasahovat do komunikace, což je 
skvělé. Jako poslední vetší akci čekáme na dokončení přestavby nového 
dopravního automobilu pro hasiče a tím budou v tomto roce naše 
aktivity „vyčerpány”. Snad se vše povede dotáhnout administrativně do 
konce a budeme na závěr roku kladně bilancovat. 

Nyní nás čeká schválit rozpočet na rok 2021, který doufám, bude 
o mnoho lepší než rok 2020.  Na rok 2021 máme připraveno celou řadu 
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projektů, které bychom rádi realizovali i s přispěním dotačních titulů, 
o které budeme žádat. Ale o tom zas příště. 

Závěrem přeji všem, aby alespoň vánoce proběhli v normálním 
duchu a my se mohli v rodinném kruhu v klidu sejít a pohovořit. Myslím, 
že nám to chybí čím dál víc. Hlavně ten klid. Tak šťastný advent všem 
a krásné svátky vánoční. 

Pavel Vejšický, starosta

Březí

Naši jubilanti
V listopadu a prosinci oslavili či 
oslaví svá významná 
životní jubilea tito naši občané
Malá Ludmila  73 let

Jeníčková Zdeňka 86 let
Ladmanová Marie  79 let

Ladman Jaroslav   78 let

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

Buzice

VYBUDOVÁNÍ 
NOVÉHO HŘIŠTĚ

Naše obec se během září dočkala 
nového hřiště, které bylo postaveno na 
návsi u kapličky. Nejen buzické děti mají 

radost ze zmodernizovaného hřiště, kde 
se momentálně nachází kolotoč, houpačky 

a také sklu-
zavky s tunelem. 

Zároveň zde bylo vystavěno také fit-
ness hřiště zejména pro dříve narozené 
občany. Samozřejmě, že posilovací ná-
stroje mohou využívat i všichni ostatní, 
kteří si chtějí udržet dobrou kondici či 
protáhnout svaly. 

Závěrem bych chtěla popřát všem 
uživatelům nově vybudovaného hřiště 
mnoho šťastných chvil a spokojených 
úsměvů. Jen to bude skutečnou 
odměnou za vynaložené úsilí. 

Monika Peltánová

Doubravice

Krátce o dění 
v Doubravici
Výlov a stavba 
schodů obecního 

rybníka
První říjnovou sobotu se konal výlov obecního rybníka 

a týden na to se konala stavba schodů. 
Text: Marcel Bečvář

Výměna dveří a oken 
v hasičské zbrojnici

Během září proběhla výměna 
dveří a oken v hasičské zbrojnici, 
která stála 84.206,- Kč. Byla reali-
zována firmou OKNOSTYL group 
s.r.o.. Dotace byla poskytnuta 
z dotačního programu Jihočes-
kého kraje – Neinvestiční dotace 
pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. 
Výzva pro rok 2020 a činila 41.000,- Kč.

Text: Lída Matoušková
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Milí spoluobčané,  
přejeme Vám krásné dny adventní,  

požehnané Vánoce  

a 

v novém roce hodně zdraví, štěstí, lásky  

a 

radosti ! 

Chlum

Volby 
do zastupitelstva 
kraje a senátu

I přes nepříznivou situaci s covidem 
-19 v naší obci proběhly volby bez 

problémů. Volební komise i volitelé 
dodržovali předepsané postupy a tak jsme 

poprvé v životě viděli volební komisi i občany, 
kteří k volbám přišli s rouškami na obličeji. V Chlumu volilo 32,68% 
oprávněných voličů. Na prvních třech místech voliči zvolili ANO s 22%, 
ODS s 18% a SPD s 12%.

Volilo se také v roce 1898 a to dne 
9.října. Z tohoto roku zde uvádím 
část doslovné citace tehdejší volební 
propagace:

Soudruzi rolníci!
Opět máme se dostaviti k volebnímu 

osudí, bychom si zvolili svého zástupce 
a poslance do říšské rady, parlamentu 
to, v němž tvořiti se mají zákony ku 
pokrokovému blahobytu veškerého 
lidu, kde však ve skutečnosti až posud 
působeno bylo jen pro blaho tak zvané 
inteligence a velkokapitálu na úkor 
lidu obecného vůbec a středního stavu 
zvláště, při čemž nejvíce stav selský 
trpěl a klesal v záhubu.

To vše děje se proto, že rolníci volili 
si posud za poslance takové muže, kteří 
pouze před volbami znali a vyhledávali své voliče, po volbě si na ně ani 
nevzpomněli a jsouce poslušni svého klubového kommanda dbali jedině 

prospěchů svých vlastních a zejména prospěchu svých spoluvrstevníků.
K odpomožení téhož raděno a všeobecně uznáno za nutné voliti ze 

svého středu poslance rolníka. Však ani tento pokus se posud úplně 
neosvědčil, protože namnoze rolničtí poslanci ze strachu o mandát 
podrobují se úplně kommandu klubových předáků, mlčí a hlasují dle 
kommanda namnoze i ve svůj a svých voličů neprospěch.

Zůstává nám tudíž jediný poslední prostředek – voliti rolníka 
energického, odhodlaného a samostatného.

Po několika dalších podobných odstavcích se na konci letáku uvádí:
Pročež, rolníci, buďtež pamětlivi hesla „svůj k svému“ a volte 

souhlasně s námi samostatného rolníka pana Jana Rataje z Vráže. 
Důvěrníci rolníků z volebního okrsku Píseckého, Mirovického, 

Březnického, Blatenského, Strakonického, Volyňského 
a Horažďovického.

Výlov rybníku 24. 10. 2020
A bylo to podobné jako u voleb. Koronavirus ovlivnil i výlov našeho 

obecního rybníku. Lovilo se bez přítomnosti veřejnosti, rybáři měli 
roušky, jenom ryby si roušky na odchod z rybníku nevzaly. Prodej ryb 
před obecním úřadem byl také poznamenán rouškami a rozestupy mezi 
kupujícími.

Miluše Kordulová
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Kadov

Kocelovice

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

„Čím se liší překážka a příležitost? Našim 
postojem. Každá příležitost má v sobě 

překážku a každá překážka znamená příležitost.“                 
Quasimodo

Procházíme velmi zvláštním obdobím, které nás na všech frontách 
prověřuje a věříme, že ho prostě zvládneme. Nevíme, co se chystá, ale 
určitě zase bude lépe. 

Přejeme všem Lásku v srdci, pevné Zdraví a pokojné Vánoce a celý 
Rok 2021.

Za Obec Kadov Vladimíra Tomanová

14.ročník běhu 
Kocelovice-Hornosín-
Kocelovice

Pro organizátory běhu Kocelovice-
Hornosín-Kocelovice byl letošní 

14.ročník trochu komplikovanější, 
protože epidemie Covid-19 zasáhla 

a zasahuje do všech částí života. V nejisté době 
se před datem konání závodu mnozí běžci ptali, zda závod bude, a byli 
rádi, když se jim dostalo kladné odpovědi. Mnohé sportovní akce byly 
zrušeny, a tak sportovci vítali každou příležitost pro porovnání svých 
výkonů s ostatními. V září byla protiepidemická opatření ještě celkem 
mírná a tím pádem se mohl závod v sobotu 19.září uskutečnit.

Organizátoři běhu jsou již za léta konání závodu sehraní a mají 
zkušenosti, proto příprava probíhala od sobotního rána hladce – postavit 
zázemí, označit trať a zabezpečit kritické úseky, registrovat závodníky, 
připravit ceny a napsat diplomy, letos i zajistit potřebná hygienická 
opatření atd.  

Běžci se k závodu přihlašovali od 9 hodin před kocelovickou hospodou, 
uvnitř se pak mohli převléci, nechat i své věci a pak odcházeli ven, aby se 
před závodem rozběhali a rozcvičili.  V 10 hodin byl závod odstartován 
a 38 závodníků (29 mužů a 9 žen) vyrazilo na trať dlouhou 6,7 km.  
Podmínky pro běh byly příznivé, ráno před startem bylo chladněji kolem 
10°C, ale do startu se oteplilo až na 24°C. V závěru závodu foukal vítr 
závodníkům do zad, což se projevilo na rychlejších časech většiny z nich. 
Byly vypsány kategorie podle věku, nejvíce byla obsazena kategorie 
mužů 40-49let.

Trasu závodu většina běžců zná, přijeli ostatně většinou ti, kteří se 
účastní každý rok. Závod vyhrál stejně jako loni Erik Svoboda z klubu PK 
vytrvalci RB (čas 24:40, kategorie M3 – muži 50-59 let), druhý doběhl 

Zdeněk Nehonský z Plané nad Lužnicí (25:00, kategorie M2 – muži 40-
49 let), třetí pak Ondřej Hulač z SK Čtyři dvory České Budějovice (25:41, 
kategorie M2). Loňské vítězství obhájila také Jitka Dušková z TT Tábor 
(27:55, kategorie Z2 – ženy 36-49 let). Druhá žena v cíli byla Barbora 
Karvanová – Čabrádková z Radomyšle (31:42, kategorie Z2), třetí pak 
Marie Vyorálková ze Sedlice (36:06, kategorie Z2). Nejrychlejšími 
Kocelováky byli Jan Vetešník (28:45, M0 – muži do 19 let) a Eva Rážová 
(42:47, Z1 – ženy 19-35 let). Všichni startující závod dokončili. Celkové 
výsledky byly rozeslány závodníkům, kteří poskytli adresy.

Po doběhu čekalo na závodníky tradiční občerstvení, při kterém 
probírali své výkony a organizátoři mezitím vyhodnotili pořadí. Před 
vyhlášením výsledků starosta Kocelovic Karel Lukáš letošní závod 
zhodnotil, poděkoval závodníkům za účast a předal věcné ceny prvním 
třem v jednotlivých kategoriích. 

Běhu Kocelovice-Hornosín-Kocelovice se účastní v posledních letech 
kolem 40 startujících. Účastní se ho jak vyloženě rekreační běžci, tak 
běžci výkonnostní. Někteří závodníci přijedou jednou, jiní se účastní 
pravidelně, mnozí přijíždějí i ze vzdálenějších míst.

Věříme, že v roce 2021 (18.září) bude situace příznivější a na startu 
15.ročníku běhu Kocelovice-Hornosín-Kocelovice bude více startujících 
než letos a že přijdou z Blatenska a okolí. Velký dík patří Obecnímu 
úřadu Kocelovice, že závod podpořil a místním občanům, kteří věnovali 
svůj volný čas a pomohli při organizaci.

Martin Holan

Přehled počasí v září a říjnu 2020 
v Kocelovicích a blízkém okolí

Září 2020 bylo teplotně nadnormální. Průměrná teplota 
byla 14,3 °C, normál je 12,7 °C. Nejtepleji bylo 15.9., 28,8 °C, 
nejchladněji 28.9., 3,5 °C. V přízemní vrstvě jsme naměřili ten den 
0,2 °C. V padlinách mohla již teplota klesnout pod nulu. V září bylo 
ještě pět letních dnů s teplotou 25 °C a více. K prudkému ochlazení 
došlo v závěru měsíce, na horách se objevil první sníh.

Srážkově bylo září slabě podnormální (spadlo 40,4 mm srážek, 
normál je 46,5 mm). Paradoxem je, že téměř celý měsíc vůbec 
nepršelo a všechny srážky spadly v rámci toho výrazného ochlazení. 
Nejvíce pršelo 25.9., spadlo 19,6 mm srážek. Pouze v pěti dnech 
přesáhly srážky 1 mm.  Výpar byl v září 60,2 mm, srážkový deficit 
se opět zvětšil.

Sluneční svit byl v září výrazně nadnormální, slunce svítilo 
219,6 hodiny, normál je 157,3 hodiny. Nejdéle slunce svítilo 9.9., 
12.4 hodiny. Bez slunečního svitu byly tři dny.

Pro letošní září bylo charakteristické velmi slabé proudění 
vzduchu, největší náraz větru byl naměřen 26.9., 13,7m/sek 
= 49,3 km/hod.  Dva dny ještě byly s bouřkou, pět dnů bylo jasných 
a šest zatažených. V šesti dnech byla mlha.

Říjen 2020 byl teplotně slabě nadnormální. Průměrná teplota 
byla 8,4 °C, normál je 7,8 °C.  Nejtepleji bylo 3. října., 21,0 °C, 
nejchladněji 28.10., -1,9 °C a 5 cm nad zemí -3,4°C. Podzim dal 
o sobě vědět prvními mrazovými dny. V říjnu byly dva.

Srážkově byl říjen nadnormální, spadlo 52,2 mm srážek pouze 
v kapalném stavu, normál je 40,1 mm. Nejvíce pršelo 14. října, 
9,2 mm. Srážky větší než jeden mm se vyskytly ve 13 dnech.  Výpar 
byl v říjnu 21,3 mm, došlo ke snížení srážkového deficitu. 

Sluneční svit v říjnu byl výrazně podnormální, slunce svítilo 
69,9 hodiny, normál je 112,0 hodin. Nejdéle slunce svítilo 4.10., 
9,3 hodiny. Šest dnů bylo bez slunečního svitu. 

Souhrnně lze říci, že v říjnu převládala velká oblačnost 
(20 zatažených dnů) s častými srážkami, v první polovině ještě 
poměrně teplo, druhá polovina října již byla výrazně chladnější. 
Bouřky se již nevyskytly, zato bylo 17 dnů s mlhou, vítr byl v říjnu 
v průměru velmi slabý, největší náraz byl 29.10. při přechodu 
studené fronty 18,7 m/sek = 67,3 km/hod.  Pouze dva dny byly 
se silným větrem. Velké množství žaludů prý věští tužší zimu, 
necháme se překvapit. Zatím do půlky listopadu bude pokračovat 
stávající charakter počasí bez výrazného ochlazení.

Vladimír Kovář
meteorologická stanice Kocelovice 
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Lažánky

 Železná neděle 
v Lažánkách

Jako za starých časů v neděli 4.září 
se konala „Železná neděle“. Dopoledne 
se sešli hasiči a uklidili všechno staré 

železo, které později odvezli do sběrných 
surovin. Podařilo se jim ještě uklidit 

trampolíny.                          

Položení věnce 
k pomníku

Jarka Halaburdů osobně připravila vě-
nec na památku zesnulých, pomohla jsem 
při připevnění na pomník, proto patří Jar-
ce poděkování. Jinak o květinovou výsad-
bu a zalévání se starám já celé roky. Mys-
lím, že o tom ani nikdo neví, jako každý rok 
uklízím na podzim listí a to věřte, to je ho, 
proto si aspoň musím poděkovat sama.

Posvícení
Naše Posvícení 2020 se letos neuskuteční kvůli COVID – 19. Škoda, 

je to jednou do roka a všichni si to každý 
rok užíváme, jak ženy tak domácí. Zpívá se, 
tancuje, veselo musí být, je to jednou za rok. 
Všude nás dobře pohostí i štamprdličku na 
zahřáti dostaneme. Největší veselost bývá 
na konci, pokaždé to někdo odnese, ale to 
k tomu patří. Snad příští rok se budeme 
těšit a určitě provětráme naše kroje. 
Proto jsem vystavila na starém úřadu za 
oknem sestřih fotek od roku 2010 až 2019, 
aby se zavzpomínalo na různé veselé 
momenty.
Lažánky přejí všem čtenářům krásné 
vánoční svátky a v novém roce dobré 
zdraví.

Autor a foto Marie Kovářová Lažánky

Letní kino 
v Lažánkách

12.září se počasí umoudřilo, tak se 
mohlo promítat venkovní kino na hřišti. 
Sešlo se asi 40 lidí, což je velká škoda. 
Promítalo se   S Tebou mě baví svět. Bylo 
zajištěno občerstvení všem, kdo přišel 
se to líbilo, dětem i starší generaci.

   Sběr nebezpečného 
odpadu

Letos 11. října byl přistaven 
velký kontejner pro nebezpečný odpad. 
To musí být dvakrát do roka dle vyhlášky 
ze zákona. Lidé se aspoň zbaví všeho 
nepotřebného, nakonec se úplně zaplnil, 
při dokončení pomáhali hasiči. I taková 
televize mého mládí, stará určitě přes 60 
let byl to unikát, se ocitla na skládce, tak 
sem se nechala vyfotit. 

Co je u nás nového
V ulici k nové zástavbě bylo 21.října 

namontováno pouliční nové zrcadlo, 
montáž provedl Jiří Třeštík, Josef 
Halaburda, Josef Kovář a radila jim Hana 
Váňová.  

Lnáře

Novinka 
na knižním trhu

U příležitosti letošního 100. výročí 
vzniku Církve československé husitské 
spatřila světlo světa a knižní trh 

obohatila publikace Biografický slovník 
Církve československé husitské (ISBN 

978-80-7000-167-7), vydaný touto církví nyní 
na podzim za podpory Ministerstva kultury České 

republiky. Je dílem 31členného autorského kolektivu historiků, archivářů 
a dalších odborníků pod redakčním vedením PhDr. Martiny Jindry a Mgr. 
Marcela Sladkowského. Předmluvu napsal aktuální patriarcha církve 
ThDr. Tomáš Butta, s jednotlivými etapami jejího vývoje od počátku 
v roce 1920 až do současnosti seznamuje čtenáře historický nástin z pera 
Bohdana Kaňáka. Následuje vlastní encyklopedická část obsahující na 
603 stranách bezmála 750 biografických hesel. Koncepce jejich výběru 
je co nejširší, „doslova od patriarchy po uklízečku“, aby byla čtenáři 
představena celá škála těch, kdo se podíleli a podílí na vzniku a fungování 
této specificky české národní církve. Převažují pochopitelně duchovní 
osoby, ale je zde zastoupena celá řada laiků, bez jejichž pomoci by trvání 
a úspěšné působení této náboženské organizace sotva bylo myslitelné 
a možné. Jména a zásluhy těchto osob jsou tak prostřednictví publikace 
zdůrazněny současníkům a zachovány pro povědomí budoucích generací. 
Z osobností spjatých s naším regionem byli do knihy zařazeni kupříkladu 
Adolf Arnošt, František Božovský, Jaroslav Fiedler, Alois Janovský, 
Michael Lang, Ladislav Mašek, Karel Pechatý či Jaroslav Šobr, z laiků třeba 
Božena Arnoštová nebo sochař František Bílek. Každé heslo je opatřeno 
samostatným přehledem použitých pramenů a literatury, mnohá též 
fotografiemi popisovaných osob. Samozřejmostí je seznam použitých 
zkratek a šifry jednotlivých autorů, kteří do encyklopedie přispěli.

Kniha má celkem 640 stran, je vázaná s tvrdými deskami, na 
polokřídovém papíru. Díky jednoduché, ale vkusné grafické úpravě 
působí velmi příjemným dojmem. K dostání je v internetovém knižním 
obchodě Kosmas za cenu 441,- Kč (www.kosmas.cz).

Vladimír Červenka, Lnáře



Svazek obcí Blatenska - listopad 202018

Mačkov

Jubilanti
Paní Hanzlíková Marie           70 let
Pan Kratochvíl (Jony) Miroslav     70 let

Zastupitelé obce přejí našim 
oslavencům pevné zdraví, štěstí, 

optimismus, lásku bližních a radost ze 
života.

Upozornění
Pokud by obyvatelé potřebovali obstarat nákupy potravin, léků, 
drogerie nebo jinou pomoc neváhejte volat tel. č. 724 848 204

Kultura
Je nám líto:

1) Vánoční vázání věnců musíme vzhledem k situaci zrušit. 
2) Nebude ani slavnostní rozsvícení vánočního stromu se svařeným 
vínem, ani zpívání koled.
3) Mikulášská nadílka na sále obce také nebude.
4) Čerti, kteří chodí do rodin přijdou, pokud to vývoj situace dovolí.
5) Výdej kaprů 23.12. na návsi bude probíhat tradičním způsobem
6) 26.12. bruslení bude zařízeno dle situace, včas budou občané 
informováni.
7) Ping pong na sále rovněž, dle vývoje nákazy.
8) Zrušené vítání občánku, zlaté svatby, výroční schůze i setkání 
dříve narozených, setkání rodáků proběhne v náhradním možném 
termínu.

Práce v obci
a) Do poloviny prosince bude hotové víceúčelové hřiště bez finálního 

povrchu, ten se bude pokládat v příštím roce do konce dubna.
b) U rybníku Drašták je vybudován další propustek.
c) U nádraží a u Dudů je opravena kanalizace.
d) Obec koupila pozemky okolo dočišťovací vodovodní stanice 

a začala upravovat příjezd k této stanici.
e) V lesích se pokračuje s výsadbou nových stromků a úklidem klesti 

po kůrovcové kalamitě.
f) Od prosince budou na nově vybagrovaném rybníku Nový opět 

ryby, určené pro výuku rybolovu dětí do 15 let.
g) Hospůdka, kde je nový provozní pan Michal Šmíd, zůstává prozatím 

uzavřena.  
h) Obec má v plánu požádat o dotace na další projekty, které má 

již hotové. (cyklostezka, prodloužení kanalizace, prodloužení 
vodovodu, chodník k Domovu Petra).

Novoroční přání
Zastupitelé obce přejí v předvánočním čase obyvatelům Mačkova 

i čtenářům SOBobáčku hodně zdraví, jak tělesného, tak i duševního. Také 
vám přejeme zvládnutí všech úskalí spojených s vládními opatřeními, 
rovněž klidné a radostné prožití vánočních svátků. 
Do nového roku splnění všech přání, zdraví, štěstí, osobních i pracovních 
úspěchů, taktéž soudržné, pracovité, rozumné, laskavé i nápomocné 
a přející spoluobčany, díky kterým obce vzkvétají a díky kterým se 
v takovém prostředí dobře žije.

H. Míková starostka obce 

Radomyšl

Letní tábor 
na Chvalově 
pořádaný 
TJ Radomyšl 

ve fotografii.



19Svazek obcí Blatenska - listopad 2020



Svazek obcí Blatenska - listopad 202020

Vítání občánků 26.9.2020
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Malí hasiči z Leskovic se zúčastnili 
Otavského plamínku

S dětmi jsme strávili celou neděli na soutěži ve Strakonicích, tentokrát 
s umístěním družstva Přípravky na 4.místě a družstvo Mladších žáků 
obsadilo místo 10. Dostali jsme ocenění i za týmovou práci, která 
spočívala ve vybarvení 30 metrů omalovánek. Sladká odměna nás za to 
nemine, stejně jako Pavlíka M., který zde oslavil své narozeniny. Podpořit 
nás přišli i starosta Luboš Peterka a poslanec Jan Bartošek.
Michaela Kadečková 

Dne 12. 9. 2020 soutěžili mladí hasiči 
s novými dresy v Katovicích

Leskovice vyslaly jedno 
družstvo přípravky a druhé 
mladších žáků. Přípravka se 
umístila na krásném prvním 
místě, mladší žáky od medaile 
dělily pouze vteřiny a obsadili 
páté místo. Katovičtí 
nezklamali a celou akci měli 
krásně připravenou.

Michaela Kadečková 
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Bábinky a podzim
Září si bábinky začaly užívat opět aktivně. Druhou zářijovou středu 

uspořádaly v Leskovicích rozloučení s létem a na tuto akci pozvaly pana 
Antonína Pačinka. Ten jim ještě spolu s kamarádem zahrál na kytaru 
a zazpíval spoustu trampských písní, které si mohly vybírat dle vlastního 
přání. Zpíval celý sál a nechyběl ani tanec. Leskovické ženy připravily 
občerstvení (pro všechny navařily kotel bramboračky a napekly 

„bramborku“ a vdolky) a na přítomné čekaly dárečky – ptáčci vyrobení 
Věrkou Janoušovou a Blankou Peterkovou a záložky, které bábinkám 
z jejich dětských a současných fotografií nechala zhotovit Jaruška 
Hradská. Přesně týden poté se vypravily do Lenory. Tam na ně čekalo 
seznámení s pekařem Augustinem Sobotovičem, který jim ukázal, jak 
peče chleba, housky a lenorské placky v historické peci. Bábinky strávily 
příjemný půlden provoněný čerstvým pečivem, k chlebu pro ně byly 
připraveny dva pekáče masa rovněž upečeného v peci a k tomu všemu 

patřilo i poutavé vyprávění pana Sobotoviče o historii pece a jeho práci. 
Než se dopekla první dávka chleba, stačily navštívit i místní Sklářské 
muzeum.

Bohužel to bylo jejich na (zatím netušíme jak) dlouho poslední 
setkání. Přísná opatření přijatá na ochranu nás všech zatím přerušila 
naše společná setkávání. V tuto chvíli přejeme všem jenom hodně zdraví 
a těšíme se na lepší časy.

Marie Zdeňková

Strašidelná cesta kolem Radomyšle 
na motivy Erbenovy Kytice
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Mateřská škola Radomyšl
V září 2020 nastoupilo do MŠ v Radomyšli 115 dětí. Ve školce funguje 

5 tříd a i když je situace výjimečná, tak alespoň několik fotografií z aktivit, 
které děti prožily v měsíci září.

Renata Škodová, ředitelka MŠ
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Cyklistický kurz – Třeboň
V polovině září jsme vyjeli na odložený cyklistický kurz. V neděli 

ráno nám pomohli tatínkové naložit na vozík za autobusem kola a my 
mohli vyrazit do Třeboně. Hned v neděli jsme vyjeli na zahřívací jízdu 
kolem Třeboně, jeli jsme kolem rybníku Svět. Druhý den už naše vyjížďka 
byla celodenní a měla okolo 50 km. Cestou zpět nás překvapila 20 cm 
hluboká říčka, ale nenechali jsme se zastrašit, vzali kola do ruky a říčku 
přebrodili. O zážitky během kurzu nebyla nouze. V rybníce Hejtman 
v Chlumu u Třeboně jsme objevili zvláštní rosolovitou „věc“, kterou nám 
místní objasnili jako bochnatku. Každý den jsme se zastavili na koupání 
v některé z místních pískoven. Počasí připomínalo spíše léto a ne dny 
v září. Po večerech jsme se brouzdali osvětlenou Třeboní, odvážně 
jsme došli i ke Schwarzenberské hrobce. Ve čtvrtek nastal čas na balení 
a odjezd zpět do Radomyšle. 23 žáků z Radomyšelské základky si užilo 
letní počasí na kolech v Třeboni a mají na co vzpomínat, protože ujeli 
krásných 162 km.

Mgr. Monika Babková, ZŠ Radomyšl
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Sedlice

Přehled projektů 
města Sedlice 
podpořených 
z dotačních 

programů 
v roce 2020 - 2. částPřehled projektů města Sedlice podpořených z dotačních programů 
v roce 2020 - 2. část:

Název projektu výše dotace Kč poskytovatel

Ekologické a k přírodě šetrné technologie při 
hospodaření v lesích

186 480 Jihočeský kraj

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 
40 let věku

221 176 Jihočeský kraj

Zřizování nových oplocenek
41 000 Jihočeský kraj

Jak se vyhlašovala republika
Dne 28. 10. jsme si v Sedlici připomněli Den vzniku samostatného 

československého státu, jehož počátek datujeme do roku 1918. Letos 
jsme tedy oslavili 102. výročí. Tradiční oslavy se státními hymnami 
a slavnostními proslovy vystřídal kvůli koronavirové pandemii neveřejný 
pietní akt. Zdraví lidí je nejdůležitější a zavzpomínat na historii může 
každý sám v pohodlí svého domova.

Na počátku 1. světové války byla naše země součástí Rakousko-
uherské monarchie a jen málokdo věřil, že se to změní. Snahy 
jednotlivých národů o větší autonomii vedly pouze k stále se zvyšujícímu 
politickému i hospodářskému útlaku. Vládl strach z vojenského soudu, 
zatýkání i poprav. 

Přesto se našli tací, kteří v myšlenku samostatnosti věřit nepřestali. 
Vzpomeňme na profesora T. G. Masaryka, který po odchodu do exilu 
vystoupil v květnu roku 1915 ve švýcarském Curychu s memorandem 
nazvaným Independent Bohemia (Nezávislé Čechy). Bylo to při 
příležitosti 500. výročí upálení Mistra Jana Husa. Zde veřejně prohlásil, 
že válkou získá český národ svobodu a samostatnost a že povinností 
každého Čecha je činit vše pro svobodu národa. 

Připomeňme si také významného regionálního politika Antonína 
Kalinu, okresního tajemníka v Blatné a později starostu blatenského 
Sokola, který se zasloužil o formování myšlenek samostatnosti v našem 
kraji. Zájmy Blatenska, Strakonicka i Písecka hájil jako poslanec Říšské 
rady od roku 1907.  Po vypuknutí války se stal blízkým spolupracovníkem 
T. G. Masaryka a zapojil se do domácího odboje. V jednom ze svých 

vystoupení na jednání Říšského sněmu ve Vídni, v květnu 1917, veřejně 
odmítl odpovědnost českého národa za válku a vyslovil požadavek 
na sloučení veškerého národa československého v jeden samostatný 
politický celek s úplnou suverenitou. V říjnu 1918 se zúčastnil schůzky 
příslušníků domácího i zahraničního odboje ve švýcarské Ženevě. Zde 
zahájila delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání 
s představiteli protirakouského zahraničního odboje vedeného Edvardem 
Benešem o vytvoření a podobě samostatného československého státu. 
Dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou vedenou prezidentem 
T. G. Masarykem. Po vzniku Československa působil Antonín Kalina jako 
vyslanec v Bělehradě. 

O vzniku samostatného československého státu se jako první 
dozvěděli občané města Písku díky redaktoru Františku Hanzlíčkovi. 
Ten se účastnil generální stávky dne 14. října, v jejímž závěru měla být 
vyhlášena samostatnost. Záměr byl ale prozrazen, Praha obsazena 
vojsky a vyhlášení republiky odvoláno. To už ale František Hanzlíček 
nevěděl. Po jeho proslovu z balkonu písecké radnice vyplenil dav několik 
kanceláří a město zaplavily prapory v národních barvách. Když přijel 
následující vlak od Prahy, vyšlo najevo, že republika vyhlášena nebyla 
a monarchie trvá. Hanzlíček byl zatčen. Když byla 28. října republika 
konečně vyhlášena, Písečtí tomu nechtěli věřit, a tak ji znovu vyhlašovali 
až následujícího dne.

V Sedlici bylo Československo vyhlášeno až 30. října 1918 za účasti 
všech vlasteneckých spolků. V tento den vzpomínáme také na sedlické 
občany, vojáky, kteří bojovali za svobodu v řadách ruských, italských 
a francouzských legií. Československé legie (československá zahraniční 
armáda organizovaná představiteli zahraničního odboje) se formovaly 
ve státech Dohody – v Srbsku, Francii, Rusku a Itálii, původně z krajanů 
žijících zde před válkou a později z řad válečných zajatců. Mezi významné 
sedlické legionáře patřili Martin Talián, který padl v bitvě u Zborova, 
a poručík Josef Šavrda. Jeho život vyhasnul v roce 1918 u Orlovky na 
Urale. Jejich význam připomínají pamětní desky na rodných domech. 
Na pomnících padlých jsou i jména sedlických občanů a občanů z osad 
města Sedlice, kteří bojovali a padli v řadách c. k. rakousko-uherské 
armády, a v tento den na ně také vzpomínáme.

S tichou pietou se ke vzpomínce připojili také členové Československé 
obce legionářské – David Maňhal a Miroslav Šavrda.

Text: Mgr. Kateřina Brabcová
Foto: Jana Smolová/Kateřina Brabcová
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Den české státnosti v Blatné
V pondělí 28. září jsme se spolu s paní místostarostkou města 

Sedlice, Kateřinou Brabcovou, a Josefem Brabcem zúčastnili Dne české 
státnosti v Blatné. Tuto připomínku ke Dni české státnosti, na svátek 
patrona české země sv. Václava, pořádá již několik let blatenský spolek 
Nobiscum Humanitas („Kultura s námi“), jehož členkou je i starostka 
Sokola Blatná, paní Blanka Malinová, která nás pozvala. Činností tohoto 
spolku je organizování kulturních akcí na zámku v Blatné. V minulých 
letech se Dne české státnosti účastnil i Taneční soubor města Sedlice, 
který zatančil Českou besedu.

Letos bylo místo konání kvůli deštivému počasí přesunuto z nádvoří 
blatenského zámku do sokolovny. Během zahájení jsme drželi čestnou 
stráž s praporem se svatováclavskou orlicí. Funkce praporečníka se 
v uniformě vojína čs. prvorepublikové armády ujal Josef Brabec.  Dalším 
členem čestné stráže byl David Maňhal (člen ČsOL jednoty Strakonice) 
v uniformě šikovatele 1. čs. střeleckého pluku M. Jana Husa, jehož 
střelcem byl i sedlický rodák Martin Talián. V tomto pluku byla ctěna 
svatováclavská tradice i tím, že do bojů u Zborova původně nastupoval 
jako pluk Svatováclavský.

Jako první promluvil blatenský farář P. Rudolf Hušek, který mimo 
jiné připomněl, že i Blatná je městem s úctou ke svatováclavské tradici, 
o čemž svědí fakt, že se zde nachází hned několik soch svatého Václava. 
Svůj proslov zakončil citátem z básně F. Halase ze sbírky Torzo naděje 
z roku 1938. 

Následoval proslov Davida Maňhala, ve kterém hovořil 
o svatováclavské tradici v českých a československých dějinách. 
Podrobněji se pak zaměřil na 1. a 2. světovou válku i na první republiku.

Dalším bodem kulturního programu bylo vystoupení žáků ZUŠ Blatná 
v krojích s lidovými písněmi doprovázené hrou na hudební nástroje pod 
vedením pana učitele M. Škanty. Následovalo vystoupení mažoretek 
Prezioso Sokol Blatná (tančila i Sandruška Růžičková) a koncert kapely 
Missa Karel Kryl.

Děkujeme starostce Sokola Blatná, paní Malinové, za pozvání 
a v příštích letech se zase rádi zúčastníme.

Text: David Maňhal
Foto: Kateřina Brabcová

Soutěž o nejlepší hnětynku
V neděli 27. září se v hasičské zbrojnici konala soutěž o nejlepší 

hnětynku – tradiční posvícenské pečivo. Podle nařízení opatření 
ministerstva zdravotnictví proti rozšíření onemocnění COVID-19 byla 
nutná dezinfekce rukou u vstupu a účastníci museli mít roušky, které 
bylo možné sundat pouze při konzumaci jídla a nápojů. I za těchto 
ztížených podmínek se sešlo několik soutěžících.

Hnětynky hodnotili všichni účastnící setkání. Hodnocení bylo 
anonymní, při příchodu byla hnětynkám přidělena čísla a až po sečtení 
výsledků se oznámilo kdo kterou přinesl. Každý nejdříve napsal na 
hodnotící lístek čísla tří hnětynek, které se mu nejvíce líbily na pohled. 
Po první kole hlasování dostali přítomní k vyplnění malý test, při kterém 
mohli uplatnit své znalosti pekařských technik a potřebných surovin.  
Pak se hnětynky nakrájely a na lístek se zapsala tři čísla hnětynek, které 
nejvíce chutnaly. Hlasy se sečetly s tímto výsledkem: Nejhezčí hnětynky 
ozdobila Laurinka Sulková, nejchutnější upekla Katka Brabcová.

František Jirsa
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I na naší školní zahradě jsme si užili podzimních činností. Pro divoká 
prasátka jsme nasbírali kaštany a žaludy, vzorně jsme si vlastnoručně 
shrabali spadané listí a za odměnu jsme si v ohýnku upekli vynikající 
brambory. 

Brzy se budeme připravovat na nejkrásnější období v roce. Celé 
předvánoční období si budeme užívat v klidu s vánočními písněmi 
a připomeneme si vánoční zvyky a tradice. Dovolte nám za celý náš 
kolektiv Vám všem popřát mnoho zdraví, rodinné pohody a štěstí 
v celém novém roce 2021.

Za MŠ Sedlice Zdeňka Rodová

Podzim v MŠ Sedlice
Všichni jsme se po prázdninových dobrodružstvích těšili na setkání 

se svými kamarády a spolupracovníky z mateřské školy. Seznámili jsme 
se s novými dětičkami a začali vyrábět, vyprávět, kreslit, malovat, cvičit, 
zpívat, hrát si……..

Netrvalo však dlouho, objevil se zrádný „korona vir“ a díky němu jsme 
byli nuceni upravit provoz školky podle nových vládních nařízení. Pro 
nás to znamená vzdát se mnoha akcí a aktivit, po kterých se nám stýská. 
Museli jsme odříci všechny návštěvy se svými zábavně vzdělávacími 
programy, podzimní a předvánoční vyrábění s rodiči, výlet za zvířátky 
do obory nebo na výlov rybníku. Nejvíce se těšíme, až nás bude moci 
přijet rozveselit se svými humornými pohádkami s hudbou a písničkami 
nejoblíbenější divadlo LUK z Českých Budějovic.

Bavíme se tedy prozkoumáváním okolí našeho města. Podnikli jsme 
několik delších vycházek do přírody. Viděli jsme průběh sklizně brambor 
a kukuřice. Při vycházce do areálu zemědělského podniku AGRO nás 
zaujaly obrovské zásoby brambor, zpracování kukuřice, všichni jsme 
se zvážili na velké váze pro traktory a nákladní auta. Ze svých stájí nás 
pozorovaly kravičky, býci a telátka. O kousek dál jsme zase my měli 
možnost sledovat skotačení malých i velkých ovcí koziček, koníků. 
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Škvořetická pouť
Škvořetická pouť nabídla spor-

tovní vyžití i Mši svatou. Ochuzeny 
nezůstaly ani děti. Tradiční pouť 
v malebné obci Škvořetice patřila 
odnepaměti k těm nejvyhlášenějším 

a nejvyhledávanějším.
Na tom se nic nezměnilo ani dnes. 

Parta dobrovolníků a vedení obce i letos 
připravili pouťové oslavy důstojné a zábavné. 

Prostě tak, jak to má být. 
Samotné zahájení v sobotu ráno se neslo ve sportovním duchu. Na 

ploše tělovýchovného areálu u rybníka Dalině se uskutečnil nohejbalo-
vý turnaj, který uspořádal obecní zastupitel Petr Šavrda. Vůbec nešlo 
o předvedení nějakých vrcholových čísel. Ryze amatérské týmy si prostě 
v kamarádském prostředí protáhly kosti a udělaly žízeň. Ale i tak nabídly 
divákům kvalitní podívanou. 

Škvořetice

Ze šesti zúčastněných sestav dali celé čtyři dohromady domácí 
(Kopyta, Navri tým, Slayer a Základka). A je zajímavé, že přesně v tomto 
pořadí také místní ulovili všechny medaile plus nádavkem bramborovou 
pozici. S předposledním flekem se museli spokojit hosté ze Skaličan. 
Černého Petra vyfásli hráči z Buzic. 

K pestrosti pouťového programu přispěla následně Mše svatá, 
konaná v Kapli Panny Marie Bolestné ve spodní části obce. Nenechalo 
si ji ujít cca 50 dobrých křesťanů. Součástí náboženské vsuvky byla i pěší 
pouť sester Těšitelek z Rajhradu u Brna. Tyto příslušnice církevního řádu 
odhodlaně absolvovaly již podruhé cestu od Obory u Cerhonic až do 
Škvořetic, doprovázené věřícími z Blatenska, Písecka i Prahy. V důsledku 
koronavirové pandemie byla tentokrát zaznamenána slabší účast. 
Chyběly i sestry ze zahraničí – loni tu žehnaly VĚŘÍCÍM poutnice až 
z Argentiny a Itálie, zastoupeno bylo také Slovensko. Přes tento fakt se 
náboženská akce velmi zdařila. Obec stejně jako loni zajistila pohoštění, 
včetně neodmyslitelných pouťových koláčků. 

Stranou dění nezůstali ani ti nejmenší. Pro ně obec objednala velký 
skákací hrad, který byl v neustálé permanenci. Dokonce v takové, 
že byl problém o nedělním podvečeru rozdováděný potěr z této 
atrakce vyexpedovat. Tentokrát bohužel chyběl kolotoč se střelnicí – 
provozovatel z Příbrami zrušil na poslední chvíli své angažmá, ačkoliv 
se sám obci doslova původně vnutil. Tato nepříznivá okolnost naštěstí 
nikomu vrásky do čela nevytesala. Pouťové veselí korunovalo společné 
přátelské posezení s pečením prasete. 

Na škvořetickou pouť zavítal i kandidát do senátu a starosta městyse 
Radomyšl Luboš Peterka, aby strávil s místními lidmi hezké chvíle. 

Je úžasné, že se i tady ve Škvořeticích drží tradice starých poutí. Kdy 
jindy k sobě mají lidé tak blízko, vyjma vánoc? 

V. Šavrda

Co je nového ve Škvořeticích 
a jak jsme opravili střechu hospody

Tak u nás ve Škvořeticích už máme plně funkční kanalizaci. Čistička 
odpadních vod je sice ještě v záběhu, ale s malinkatými problémy jede. 
Vodovod také funguje – a co dál? Zastupitelstvo a starousedlíci, kteří 
mají naši obec opravdu rádi, dali hlavy dohromady a koumali co ještě 
zlepšit. Jasné je, že obec musí mít svou hospůdku. Vesnice bez hospody 
je mrtvá vesnice. Kam se hrabe internet, facebook, instagram a kdoví co 
ještě na dobře fungující hospodu, kde se probere politika, místní drby, 
kdo krade a kdo ne, a hlavně v hospodě se člověk dozví, kdo co umí, 
v čem je dobrý a kdo je ochotný pomoci, když je nouze nejvyšší. K tomu 
je také potřeba mít dobré pivo, milého hostinského a útulné prostředí. 
To všechno v naší vesnici je, jenže hospůdka dosluhuje, hodně do ní 
zatéká a peněz moc nezbývá na rozsáhlou rekonstrukci. Skoro všechny 
prostředky spolkla kanalizace, vodovod a úprava komunikací. V naší vsi 
ale máme moc prima chlapy, kteří umí vzít za práci, tak slovo dalo slovo 
a akce „Z“ byla na světě. Starosta obstaral veškerý materiál na novou 
střechu a šlo se na to. Vypuklo to o volebním víkendu.  Minimálně deset 
chlapů vyskákalo na střechu hospody a staré tašky šly dolů. Přistavený 
valník byl plný za chvilku a dolů šly i staré latě. Naše volební komise hned 
na první pohled věděla, kdo maká na střeše a kdo se dostavil jenom 
volit. Chlapi obalení pavučinami a řádně špinaví si jen odskočili od 
práce na střeše, celí se vydesinfikovali v chodbě před volební místností, 
nasadili roušku a v kalupu odvolili a šup zpět do práce. Samozřejmě se 
sešlo i dost čumilů, a že se bylo na co koukat.  V neděli večer byly latě 
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postačí osvícení mostu pouze pomocí 8 svítidel určité intenzity svítivosti. 
Proto došlo k výměně pouze těchto 8 světel. Ze zbývajících 7 sloupů, 
na která nebyla nová světla instalována, byla demontována původní 
světla a sloup nahoře zavíčkován. Tyto sloupy není možné odstranit, 
neboť jsou součástí zábradlí na mostě. V tomto ohledu jsme museli 
respektovat vyjádření vlastníka mostu, kterým není obec, ale stejně 
jako celá komunikace I/20 Česká republika a právo hospodařit s ním má 
Ředitelství silnic a dálnic. 

Na tuto akci jsme v letošním roce žádali o dotaci Jihočeský kraj 
v rámci programu Podpora chytrých měst a obcí. Celý tento dotační 
program byl ale na jaře letošního roku kvůli omezení dotací Jihočeského 
kraje z důvodu koronavirové pandemie zrušen. Celá akce ve výši 150 000 
Kč tak byla uhrazena z rozpočtu obce.

V rámci dotací Jihočeského kraje v roce 2020 jsme žádali rovněž 
o dotaci na výstavbu druhé etapy projektu „Výstavba VO Tchořovice 
– severní část“ (první etapa realizována již v roce 2019). Výstavba 
nových sloupů a osazení novými LED svítidly v této druhé etapě vyšlo 
na 669.886 Kč. Tato druhá etapa výstavby VO byla finančně podpořena 
dotací 230.000 Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Program 
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020.

Jeden sloup s LED svítidlem se stmívacím modulem byl nově 
instalován v ulici vedoucí od hasičské zbrojnice směrem k letišti, kde 
jsme využili akce firmy E.ON, která ukládala v této lokalitě elektrické 
kabely do země. Kabel veřejného osvětlení byl uložen přípoloží 
k tomuto elektrickému kabelu. Tyto práce pro firmu E.ON prováděla 
firma Elektromontáže Blatná.

V současnosti připravujeme další akce menšího rozsahu týkající se 
veřejného osvětlení v obci, které mají doplnit již vybudovanou soustavu 
VO. 

Dosadba stromořadí 
– letiště Tchořovice

Během podzimu 2019 byla podél severní hranice betonové plochy 
bývalého letiště realizována náhradní výsadba stromů v rámci akce 
budování polních cest. Jednalo se výsadbu stromořadí celkem 30 kusů 
dřevin v délce zhruba 280 m. Je zde zastoupeno celkem pět druhů 
domácích dřevin – javor mléč, borovice lesní, dub zimní, jeřáb ptačí 
a lípa srdčitá. 

V letošním roce nám firma ARBORES z Písku připravila projekt na 
dosadbu tohoto stromořadí neovocných dřevin podél betonové plochy 
letiště. Akce byla na podzim 2020 realizována firmou Šíp – zahradní 
architektura a služby s.r.o. ze Strakonic. Vysázeno bylo celkem 80 stromů 

Veřejné osvětlení
V létě letošního roku byla 

vyměněno 8 kusů původních světel 
na mostě ve Tchořovicích za nová LED 
svítidla. Projekt navazoval na výstavbu 

veřejného osvětlení v naší obci, která 
byla realizována v letech 2018, 2019 

a 2020, a propojil jednotnými svítidly obě 
části výstavby veřejného osvětlení Tchořovice - 

jih a Tchořovice - sever. Celý průtah hlavní komunikace 
I/20 obcí je nyní nasvícen stejnými svítidly. Výměnu svítidel prováděla 
firma SATHEA VISION. Osvětlení bylo osazeno na původní sloupy na 
mostě tak, aby splňovalo současné předpisy a normy. Led svítidla jsou 
vybavena zařízením umožňujícím dálkovou regulaci a správu svítidla. 
Jedná se o tzv. chytré osvětlení, které pomocí řídícího modulu stmívání 
můžeme dálkově ovládat. Stmíváním svítidel v nočních hodinách, kdy je 
frekvence pohybu chodců v obci minimální nebo téměř nulová, stejně 
tak průjezd vozidel po komunikaci je menší, dojde k úspoře elektrické 
energie. Veřejné osvětlení snížením intenzity osvětlení v nočních 
hodinách je zároveň šetrnější k přírodě, k okolní krajině a nočnímu 
prostředí a respektuje soukromí a zdraví obyvatel.

Při výstavbě mostu bylo tehdy osazeno celkem 15 svítidel. Při 
výpočtech, která firma SATHEA VISION nyní provedla, bylo zjištěno, že 

Tchořovice

na místě, celá střecha pod folií a pokračování za týden. Jenže celý další 
týden lilo jako z konve a nešlo pokračovat. Pan hostinský s obavami 
vyhlížel ve výčepu, kde má mokrý flek na stropě a už věděl, že to bude 
chtít vymalovat. Když se počasí alespoň trošku umoudřilo, chlapi na to 
vlítli znovu a věděli, že za víkend musí být hospůdka pod střechou – 
a byla.  Bylo to krásné představení vesnické sounáležitosti. Když si člověk 
uvědomí, že to dělali ve svém volnu, že za to nic nechtěli a že tam byla 
převaha „mlaďasů“, tak to v dnešní době bylo skoro sci-fi.  Řemeslně je 
práce odvedená v nejvyšší kvalitě. Už se všichni těšíme, až vláda dovolí 
a budeme v naší suché hospůdce děkovat „našim klukům“ za dobře 
odvedenou práci.  Snad starosta alespoň zaplatí soudek piva.  To ale není 
všechno.  Moc bychom chtěli mít i hezčí celou náves. Snad se nám to 
povede příští rok. Trošku jsme už začali. Na návsi máme kapličku, která 
byla celá opršelá, zaprášená, nevýrazná, a tak jsme jí dali nový „mejkap“. 
Je teď moc hezká, moc jí to sluší. Tak až pojedete přes Škvořetice, 
usmějte se na ni.

JK
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Uzeničky

Krátce z Uzeniček
Letošní rok akcím nepřál, proto se 

uplynulém období stalo v obci jen málo 
věcí. Na jaře bylo z bezpečnostních 
důvodů prořezáno a poraženo několik 

starých stromů. Koncem května se 
opožděně stavěla Májka, při které se 

obyvatelé obce mohli sejít a užít si po 
dlouhé době společnou akci.

Ivana Havličkova

Uzenice

Dětské hřiště
Bohužel kvůli pandemii koronaviru 

museli být všechny naplánované akce 
zrušeny. Jediná akce, která se dotáhla 
do konce byla výstavba dětského hřiště 
s fitness prvky. Na tuto akci byla použita 

dotace v rámci POV Jihočeského kraje. 
Kvůli nedostatku místa museli být dětské 

prvky zmenšeny. Touto cestou přejeme všem 
občanům hlavně hodně zdraví a pevné nervy 

k zvládání téhle pro všechny nepříjemné situace. 
Marešová 

s téměř shodným druhovým složením jako vloni. Pouze borovice lesní 
byla nahrazena javorem babykou. Mladé stromky jsou kotveny třemi 
kůly a opatřeny ochranou proti okusu zvěří.

Záměrem výsadby je podpořit krajinný ráz optickým rozdělením 
obrovské plochy letiště a přilehlých polí vyšší vegetací, vybudovat 
krajinný prvek pro zlepšení místního mikroklimatu a poskytnout tak 
lepší biotop pro drobné živočichy. Stromy mají v přírodě významnou 
úlohu – pohlcují jemný polétavý prach a další škodliviny produkované 
automobily, omezují hluk, v létě poskytují stín, fungují jako přírodní 
větrolam a každý strom je domovem mnoha druhů živočichů.

Celý projekt stál 296 982,40 Kč. Část nákladů ve výši 200 665,- Kč 
by měla být uhrazena z dotace Ministerstva životního prostředí v rámci 
Programu péče o krajinu v roce 2020 – Podprogramu pro zlepšení 
dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Zbývající část nákladů 
na výsadbu stromořadí uhradí obec ze svého rozpočtu.

Chraňte domov i sebe 
– bezpečnostní desatero

Po teplém létě přichází podzim a zima a s tím samozřejmě 
ochlazení Začíná topná sezóna a zvýšené riziko vzniku požáru v našich 
nemovitostech. Z pohledu hasičů představují obrovské riziko i jiné 
příčiny vzniku požáru. Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje, je 
i plamínek svíčky, kterou si doma zapálíme, otevřeným ohněm, a proto 
bychom ji v domácnosti neměli nechávat bez dozoru. Příčin požárů 
je mnoho. Vzhledem k vysokým počtům požárů v domácnostech, 
které mají mnohdy tragické následky, připravilo Generální ředitelství 
HZS ČR Bezpečnostní desatero, které je spolu s vydáním tohoto čísla 
časopisu Blatensko SOBĚ distribuováno do Vašich domácností. Snažme 
se dodržovat rady v tomto desateru a udělejme vše pro to, abychom 
předešli vzniku požáru a chraňme tak svůj majetek i zdraví. 

Koronavirová pandemie
Nikdo z nás na počátku letošního roku 2020, když jsme si do 

nového roku přáli hodně zdraví, netušil, jak důležité toto přání bude 
v následujících měsících. Rok 2020 zůstane paměti nás všech spojen 
s nákazou koronavirem. Stejně jako v jiných obcích po celé naší republice 
došlo i v naší obci od jara k podstatnému omezení kulturního života. Již 
připravené či plánované akce, které se konají u nás v obci každoročně, 
byly zrušeny. V tomto ohledu se situace určitě nezlepší ani do konce 
letošního roku. Jedinou akcí, která se o pouti v září uskutečnila, byla 
mše svatá v místní kapli sv. Václava 28. 9. 2020, kterou sloužil P. Rudolf 
Hušek. 

Vypadá to, jako by se život v naší obci zastavil, ale je to jenom zdání. 
Přestože i příjmy obce jsou oproti plánovaným na letošní rok nižší, 
pokračujeme v připravených investičních i jiných akcích.

Nikdo z nás podobnou situaci nezažil a nebyl na ní připraven.  
V obci jsme se již několikrát potýkali se složitými životními situacemi 
při povodních, které naši obec postihly. Stejně jako jsme se „poprali“ 
s povodněmi, věřím, že i současnou situaci se nám společnými silami 
podaří zvládnout.  Již podruhé je v naší republice vyhlášen nouzový 
stav a všichni sledujeme vývoj situace s nákazou. Děkuji všem, kteří 
dodržují přijatá opatření, především omezení pohybu či nošení roušek 
a podobné ochrany úst a nosu, nebo pomáhají svým příbuzným, 
známým či sousedům.

První jarní vlnu nákazy jsme zvládli i díky vzájemné pomoci v rámci 
rodiny či sousedské výpomoci především obstaráváním nákupů našim 
starším spoluobčanům. 

Občané Tchořovic mohou k nákupu v naší obci využít prodejnu 
smíšeného zboží, která zajíždí do obce k místnímu pohostinství vždy 
ve čtvrtek v 10:55 a prodejnu masa a uzenin, která zajíždí do Tchořovic 
rovněž k místnímu pohostinství ve čtvrtek mezi 14 a 15 hodinou.

Přeji si, abychom celou situaci společně zvládli. Nebojte se říci si 
o pomoc, dejte nám vědět, jaké máte problémy, co potřebujete a pokud 
to bude v našich silách, budeme se snažit tyto problémy řešit nebo Vám 
alespoň poradit, na koho se se svým problémem obrátit. 
(Kontakty: tel. starostka 725 883 262, místostarosta 725 031 415, 
email ou@tchorovice.cz)

Přání
Začíná doba adventu, doba očekávání a pro ty nejmenší doba, kdy 

odpočítávají každý den, než přijde Ježíšek. Letošní advent bude jiný než 
v předchozích letech vzhledem k současné situaci a omezení pohybu, 
uzavření obchodů, zrušení předvánočních akcí či jarmarků. Přesto Vám 
všem přeji klidné prožití této předvánoční doby a příjemně strávené 
vánoční svátky   v rodinném kruhu.

Eva Křivancová, starostka
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sobě vlastním pan Bohumil 
říkal, že se musí vzájemně 
doplňovat, protože man-
želka špatně vidí a on zase 
špatně slyší. Přesto sledují 
dění v obci, nechybí při 
žádných volbách, chodíme 
za nimi s přenosnou urnou. 
Ještě nedávno pan Bohu-
mil jezdil autem, stará se 
o králíky, zahrádku, paní Růženka o květiny.

Do dalších let jim přejeme hlavně zdraví a ještě mnoho společných 
šťastných a láskyplných chvil.

Záboří

Hledáme pracovníka  
na renovaci veteránů  

Místo zaměstnání: Blatná  

Nejlépe důchodce  
(není podmínkou).  

Zájemci hlaste se na telefonu: 
602 447 827 

 

NOVÁ POBOČKA V PÍSKU 

 

 

 

!!!NOVÁ POBOČKA!!! 

Čechova 449   Práce pro každého 
Písek                TEL:  +420608774234 
                  E-mail: novak@netmarks.cz 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hledáme zájemce na tyto pozice: 

Operátor/ka  výroby  Automotive  
Operátor/ka  skladu ( VZV,atd) 
Nabízíme, ubytování, týdenní zálohy, 
stravenky, příspěvek na ubytování,  
příspěvek na dopravu, příplatky směnnost,  
Nově: 5000,- Kč po zkušební lhůtě* 
*odměna vázaná na docházku 
                                                                                                                                                

Platinová svatba 
v Záboří

Sedm desítek let společného života 
v manželství – to je vzácný okamžik. 
Ne nadarmo nese toto výročí název 

jednoho z nejcennějších drahých kovů. 
Právě takové výročí svatby oslavili 23.9. 

manželé Linhartovi ze Záboří.
Je to neuvěřitelných sedmdesát let, kdy měli tehdy dvaadvacetiletý 

Bohumil a dvacetiletá Růženka svatbu v zábořském kostele. Od té doby 
jsou stále spolu. To se povede málokomu. Život manželů Linhartových 
nebyl jistě jen procházkou růžovou alejí. Prožili 
spolu krásné i zlé chvíle, šťastná i ta méně 
šťastná období, tak jak je život přinášel. Ta 
jedna z nejhorších chvil byla před rokem, kdy 
přišel o život při autonehodě jejich dvacetiletý 
pravnuk.

Paní starostka Ludmila Brožová spolu se 
členem zastupitelstva Michalem Říšským přišli 
manželům Linhartovým popřát k jejich krás-
nému výročí s kyticí a dárky. Bylo velice pří-
jemné strávit s oslavenci pár chvil a zavzpomí-
nat s nimi. Výřečný pan Bohumil vzpomínal na 
to, co bylo a usměvavá paní Růženka chvílemi svého manžela „krotila“, 
aby neprozradil příliš. Bylo na nich vidět, že u nich doma vládne poho-
da, spokojenost, láska a tolerance, že si jeden druhého váží. S humorem 
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Výlov Chlumáku
Vodník Rudolf hlučně zívl,
pod vrbu se uložil,
v klidném snění u rybníku
tichou temnou noc prožil.

Mlžné ráno na Chlumáku
do dne se dnes probouzí,
Rudolf trochu rozespalý
z lože svého vychází.

„Co se děje, to je hrůza,
kam se voda poděla?
A co holky, moje rybky,
ztratily se docela.“

„Rybky, kde jste, jdu vás hledat,
musíte tu někde být.
Žabko Bětko, nevíš, kde jsou,
kde se jenom mohly skrýt?“

Bětka kvákla pozdravení,
a Rudolfovi povídá:
„Jen se koukni Zelenáči,
kdo na hrázi traktor má.“

Rudolf celý ustrašený 
ke hrázi se zahleděl,
a co viděl, pro pána krále,
hned nejraděj by zapomněl.

Chlap jeden, druhý, třetí, další,
na břehu i ve vodě,
rybky loví do svých sítí,
na loďku potom dají je.

 „Kamarádky moje drahé,
rychle plavte ke mně sem,
ochráním vás před rybáři,
šťastný bude příští den.“

Rybka Vlasta vodníčkovi
rybím hlasem povídá:
„Neboj se Rudo, vždyť jdem do Sázky,                    
tam zima není tak krutá.“

„Brzy z jara vrátíme se,
ohlídej nám rybníček,
už se těším, až si spolu
dáme vodní jarní taneček.“

A tak hodný vodník Rudolf
k cestě rybkám zamával,
sám se potom ve svém loži
k zimnímu spánku přichystal.

A nebyl sám.
Ptáci, hmyz i netopýři,
stromy, mouchy, květinky,
před zimou si raděj zdřímnou
i bez teplé peřinky.

Peřinku máme my, děti. Zvířátka se před zimou 
ukrývají, jak nejlépe dovedou. Na jaře pak opět 
plně ožijí a dělají nám radost.

Miluše Kordulová

Řešení sudoku ze zářijového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 75 bylo jako vždy ve třech různých úrovních obtížnosti.
Tajenky: KÉŽ BY BYLO (lehká verze, kontrolní 1.řádek 314597826); MEZI LIDMI (středně těžká verze, kontrolní 
1. řádek 437862195); VÍCE LÁSKY (těžká verze, kontrolní 1. řádek 387596124). Výherci: Blanka Čadková, Lnáře 
224, Dana Pavlíková, Láz 27, Dagmar Malečková, Uzenice. Uvedení výherci si mohou vyzvednout výhru (drobné 
ceny) v kanceláři SOB nejpozději do 30. ledna 2021. Po vyřešení SUDOKUz čísla 76 (tj. listopadového vydání 2020) 
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 10. ledna 2020.  
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