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Rozhovor se starostou obce 
Doubravice
V  čele  obce  Doubravice  stojí 
pan  Karel  Fořt.  Rádi  bychom 
Vám  představili  pana  starostu 
v krátkém rozhovoru.
Od kdy jste zvolen starostou 
obce?
Starostou  jsem  byl  zvolen  ve 
volbách na podzim v  roce 2018. 
Tedy jsem jím již čtvrtým rokem.
Už před svým zvolením starostou 
jste byl členem ZO?
Zastupitelem jsem od roku 2014, tehdy jsem volby vyhrál, 
ale o „starostování“ jsem vůbec nepřemýšlel, necítil jsem 
se na to, nevěděl jsem, co to obnáší.
S jakými představami jste šel do komunálních voleb? 
Jaké jsou slasti a strasti starosty obce?
Doubravici  mám  rád.  Žiju  zde  od  narození,  takže  mi 
záleží  na  tom,  aby  obec  vzkvétala  a  žila.  Samozřejmě 
jsem do voleb šel s tím, že chci „něco“ udělat pro obec. 

Historie obce Doubravice
Původ  jména  Doubravice  není  přesně  znám.  Podle 
některých  historiků  založili  tuto  obec  bratři  jménem 
Doubravové, podle  jiných daly spíše podnět k  tomuto 
názvu  rozsáhlé  lesní  porosty,  někdy  také  nazývané 
doubravy,  které  v  dřívějších  dobách  pokrývaly  velkou 
část území našeho státu.

První písemná zmínka o obci Doubravice pochází  z  roku 
1357.  Tehdy  Doubravice  patřila  ke  strakonickému  panství 

Viléma Bavora. Ten daroval svému příbuznému Baškovi z Blatné 
vsi Doubravice a Třebohostice.
Toto  jeho  rozhodnutí  potvrdil  sám  český  král  Karel  IV.  Je  však  nepochybné,  že  obec 
existovala  řadu  let  před  tímto  datem.  Ale  protože  se  žádné  písemné  materiály 
nedochovaly, je určujícím datem vzniku obce právě tento rok.
Další zmínka je z roku 1569, a to v knize historika Augustina Sedláčka – Děje Prácheňského 
kraje, kdy panství Maltézského řádu ve Strakonicích mělo celkem 11 rychet. Doubravice 
patřila spolu s obcemi Mečichov, Nahošín a osadou Katovsko do tzv. sedmé rychty.
Mnohem víc nám o Doubravici přináší Berní rula z roku 1654. Podle té žilo tehdy v obci 
16 hospodářů,  z  nichž  10 mělo  tzv.  qualitates osedlého,  což  znamenalo,  že  již  v  obci 
hospodařili  řadu  let  před  tímto  datem.  Jediným  nově  osedlým  rolníkem  byl  Matěj 
Skřivanec. Také chalupník byl pouze jeden, byl jím Jiří Křišťan. Zbylí čtyři hospodáři tvořili 
skupinu tzv. na stavení zkažených.
Až do roku 1848, kdy byla zrušena robota, byli doubravičtí občané, jako ostatně všichni 
lidé té doby, povinní pracovat na panství svých nadřízených, kam byli přiděleni. Vedle 
panství  strakonického  a  blatenského,  náležela  obec  v  době  poddanství  ke  statku 
v  Katovsku,  který  byl  filiálním  dvorem  panství  bratronického.  V  čase,  kdy  Bratronice 
spravoval rytíř Talacko z Ještětic, přešla Doubravice pod panství krtské, kam museli lidé 
z  Doubravice  docházet  až  do  roku  1858,  tedy  ještě  deset  roků  po  oficiálním  zrušení 
robotního patentu.

Pokračování na str. 5 Pokračování na str. 6
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Vážení a milí čtenáři Sobáčku,
bývá  zvykem,  že  úvodník  vždy  píše 
starosta obce, která se objevuje v rubrice 
„Představujeme naše obce“.  Tentokrát 
pan  starosta úvodník nenapsal.  Z  tohoto 

důvodu zbylo na mě napsat pár slov na úvod.
Jak  se  říká,  máme  za  sebou  nejkrásnější  svátky  v  roce. 
Dovolte  mi,  abych  Vám  z  tohoto  místa  ještě  jednou 
dodatečně  popřála  především  pevné  zdraví,  štěstí, 
spokojenost,  klid  a  hlavně  pohodu.  Přelom  roku  bývá 
tradičně příležitostí k zamyšlení, jaký byl ten rok uplynulý 
a  zároveň  je  to  čas  k  přemýšlení  o  tom,  jaký  bude  rok 
budoucí.
Máme  za  sebou  již  druhý  rok  plný  všech  možných 
omezení,  restrikcí  a  covidových  opatření.  Chci  věřit,  že 
tento  rok  nám  přinese  trochu  naděje  do  budoucna,  že 
se  vše  zase  vrátí  do  starých  kolejí.  Nepochybuji  proto, 
že  se  nám  s  úspěchem podaří  společně proplout  všemi 
úskalími, které nás v tomto roce potkají.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Každá  ves měla  stanoven  rozsah  robotních povinností vůči  svému panství.  Z  jednoho 
lánu polí se platil celoroční úrok ve výši 1 kopy a 40 grošů. Robotovalo se až 150 dnů 
v roce, zpravidla od sv. Jiří (24. dubna) do sv. Havla (16. října). Robota byla povinná pro 
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MAS Blatensko
Dne  27.  10.  2021  byla  schválena 
Koncepční část žádosti z hlediska 
formálních náležitostí a přijatelnosti – 
Strategie MAS Blatensko 2021–2027, 
nyní MAS bude pracovat na finančních 
plánech  jednotlivých  operačních 

programů.  Nová  Strategie  bude 
podkladem pro vyhlašování výzev v novém 

dotačním období.
Dne  15.  listopadu  byla  vyhlášena  poslední  výzva 

do  IROP  v  probíhajícím  dotačním  období  –  7. výzva IROP – Kvalitní 
a dostupné vzdělávání pro všechny generace III. Informace jsou uvedeny 
na webových stránkách MAS Blatensko, o. p. s., konec příjmu žádostí byl 
15. 12. 2021, byla podána 1 žádost.

za MAS Blatensko, o. p. s. Ilona Mašková, manažer MAS a IROP

MAP Blatensko II
V  říjnu  a  v  listopadu  pro-
běhla  další  setkání  všech 
pracovních  skupin.  Řešila 
se  témata  aktualizace  akč-
ního  plánu,  aktualizace 
investičních  priorit,  kde  se 
budou  plánované  projekty 
překlápět  do  nových  tabu-
lek.  Dalším  tématem  byly 
implementační  aktivity, 
které  jednotlivé školy a za-

řízení plánují (autorské čtení v MŠ a ZŠ, besedy s panem Kurzem, pre-
ventivní kurzy ve školách apod.)
Ve  spolupráci  s  knihovnou  v  Blatné  proběhla  další  setkání  v  rámci 
Bookstaru – Knížka do života. Tématem byly dětské emoce s lektorkou 
Růženkou Vitákovou, která dětem pomocí knížky ukázala, jak pracovat 
s dětským strachem a hněvem 😊
Další aktivity v projektu pokračují dle plánu realizace. 
Přejeme všem pevné zdraví. 😊
MAS Blatensko připravuje podání žádosti o podporu 
Místního akčního plánu III, v současné době probíhá 
příprava  k  podání  žádosti  a  komunikace  s  aktéry 
v  území.  Žádost  bude  podána  do  konce  měsíce 
března.

Co se v SOBu pe
če

Uzávěrka příjmu příspěvků
do březnového vydání

SOBáčku č. 84
je v neděli 6. 3. 2022.

Příspěvky posílejte na e-mail:
sobacek@blatensko.eu

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít

 ¾ Poslední  Valná  hromada 
SOB  v  roce  2021  se  konala  ve  středu 
1. prosince. Hlavním bodem jednání bylo 
projednání  a  schválení  rozpočtu  SOB  na 

rok  2022.  Také  se  projednávalo  navýšení 
členského příspěvku SOB, změna stanov SOB 

a složení inventarizační komise.
 ¾ V průběhu měsíce prosince 2021 zaměstnanci Svazku obcí Blatenska 

zpracovali  na  základě  požadavků  členských  obcí  několik  žádostí 
o dotace, především z Programu obnovy venkova Jihočeské kraje.

 ¾ Průběžně byla poskytována poradenská činnost dle aktuální potřeby 
starostů případně dalších pracovníků obcí.

 ¾ Úspěšně probíhá realizace projektu Komunální služby na Blatensku, 
reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015705.  Od  1.  ledna  2022 
jsme v prádelně rozšířili otevírací dobu pro příjem a výdej zakázek. 
V pondělí je otevřeno 9:00–12:00 a odpoledne 13:00–18:00 hodin.

VU3V na Blatensku
Virtuální univerzita třetího věku v Blatné probíhá již 
desátým  rokem. Blahopřeji  všem  studentům,  kteří 
koncem prosince ukončili  zimní semestr akademického roku 2021/2022. 
V tomto semestru všechny přednášky proběhly formou společných setkání. 
Se  studiem  budeme  pokračovat  dále  i  v  letním  semestru.  Opět  budou 
probíhat  dva  kurzy  najednou.  Každý  kurz  obsahuje  6  lekcí  –  přednášek. 
Studenti mají možnost volby nebo případně mohou navštěvovat oba dva 
kurzy najednou.
Ve čtvrtek 3. února 2022 společně zahájíme letní semestr akademického 
roku 2021/2022. Prvním vybraným kurzem  jsou Dějiny oděvní kultury II.  
Jako druhé  téma byl  vybrán kurz České dějiny a jejich souvislosti.  Tento 
kurz zahájíme ve čtvrtek 10. února 2022.
Zájemci  o  studium  Virtuální  univerzity  třetího  věku  se  mohou  přihlásit 
osobně v kanceláři SOBu na adrese: Na Tržišti 727, Blatná nebo e-mailem: 
blatensko@blatensko.eu případně na telefonu: 728 881 358. Také mohou 
případně přijít na první společné setkání z každého kurzu, kde dostanou 
podrobné informace. Cena jednoho kurzu vychází 350 Kč. Poplatek musí 
být  uhrazen  co  nejdříve,  nejpozději  však  při  zahájení  kurzů,  bankovním 
převodem na účet Svazku obcí Blatenska: 550 180 4544/0600.

Kalendář SOBu na rok 2023 
Pro obyvatele, návštěvníky a  všechny příznivce Blatenska  začínáme  jako 
tradičně připravovat stolní kalendář SOBu na rok 2023. Žádáme zástupce 
obcí,  spolků  a  organizátorů  sportovních,  kulturních  a  společenských 
akcí, aby nám poskytli podklady pro nový kalendář na rok 2023. Prosíme 
Vás o včasné poskytnutí podkladů a  jejich  zaslání na e-mailovou adresu 
blatensko@blatensko.eu  nebo  poštou  na  adresu  Na  Tržišti  727,  388 
01  Blatná  (případně  se  na  tuto  adresu můžete  přijít  domluvit  osobně). 
Svoje  podklady  prosím  zasílejte  co  možná  nejdříve,  nejpozději do 
30. dubna 2022, aby mohl být kalendář včas předán ke zpracování a k tisku. 
Nezapomeňte  uvést  název  akce,  datum  a  místo  konání  akce,  případně 
pořadatele  a  další  podrobnosti. Můžete  nám poskytnout  i  fotografie  ze 
života  v  obcích.  Zde  uveďte  jméno  autora  a  případně  název  fotografie. 
Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci. 

Dana Vohryzková

Přehled uzávěrek Sobáčku pro rok 2022
Uzávěrka
Číslo 84 – neděle 06. 03. 2022, Číslo 85 – neděle 08. 05. 2022
Číslo 86 – neděle 03. 07. 2022, Číslo 87 – neděle 04. 09. 2022
Číslo 88 – neděle 06. 11. 2022, Číslo 89 – neděle 08. 01. 2023
Připomínáme pravidla pro zveřejňování příspěvků v Sobáčku:
1.  SOBáček je vydáván jako informační bulletin zveřejňující  informace 
o dění v regionu, v členských obcích, pozvánky na kulturní, společenské 
a další akce, které pořádají obce, SDH, TJ, ČSŽ v obci nebo jiná občanská 
sdružení a spolky v obci pro obyvatele a návštěvníky obcí. 
2.  Placená inzerce je přijímána v omezeném rozsahu na předposlední 
dvoustranu. Ceník placené inzerce schvaluje redakční rada. 
3.  Příspěvky jsou v SOBáčku zveřejňovány formou:
a)  pravidelných rubrik – zejména informace o regionu, z činnosti SOB,
b)  pravidelných  rubrik  –  za  podklady  do  rubriky  zprávy  z  našich  obcí 
zodpovídá starosta obce nebo jím pověřená osoba,
c)  samostatných článků. 
4.  Příspěvky uveřejněné v SOBáčku nejsou ze strany SOB honorovány. 
5.  Nevyžádané materiály se nevracejí. 
6.  Všichni  dopisovatelé  jsou  povinni  respektovat  právní  úpravu 
ochrany osobních údajů.

M
AS Blatensko, 
o.p

.s
.
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muže ve věku od osmnácti do pětapadesáti let. U žen byl stanoven věk 
od sedmnácti do padesáti roků života. Na lehčí práce, jako bylo pasení 
dobytka, byly využívány i děti, již od 13 let svého věku. Robotní břemena 
byla  velmi  těžká  a  často  i  nesnesitelná.  To  vedlo  k  častým  vzpourám 
a rebeliím, které však bývaly tvrdě potlačeny. Z některých gruntů sedláci 
utíkali, opouštěli svá pole i obydlí, a proto se v Berní rule často dočítáme 
o tzv. gruntech zkažených.
K  těžkým  životním  podmínkám  nemalou  měrou  velmi  negativně 
přispěly i časté války, v jejichž důsledku byly obce rabovány či dokonce 
vypleněny. V  tomto  směru  to byly  především  války  husitské,  ale  také 
válka  třicetiletá,  později  války  o  dědictví  rakouské  nebo  také  války 
napoleonské a pruské.
K  určité  úlevě  dochází  až  v  roce  1771,  kdy  bylo  v  Čechách  zrušeno 
nevolnictví a současně byl ustanoven tzv. Generální urbář, podle něhož 
se lidu velmi ulehčilo. Definitivní konec roboty však přinesl až revoluční 
a velmi bouřlivý rok 1848. Až teprve rok 1850 vytvořil svobodné obce, 
které byly spravovány volenými obecními zastupitelstvy. Tehdejší volební 
řád však vylučoval většinu občanů z volebního práva a dělil obyvatelstvo 
na tři sbory volební. Tyto poměry se změnily až po roce 1918. 
Kolem  roku  1850  došlo  i  k  významným  změnám  správních  obvodů. 
Z bývalých panství vznikaly větší uzemní celky, které se nazývaly okresy. 
Okresy  byly  sdruženy  v  kraje.  Ačkoliv  patřila  Doubravice  do  okresu 
Strakonického a kraje Píseckého, řada správních úkonů byla vykonávána 
v sousedním okrese Blatenském, který ale byl součástí kraje Plzeňského. 
Školu navštěvovaly doubravické děti v Lažanech, poštu měla Doubravice 
v Čekanicích a sídlem farního obvodu bylo Záboří. 
Také  současně  navrhovaná  správní  úprava  počítá  s  tím,  že  obec 
Doubravice  bude  nadále  patřit  do  okresu  Strakonice  a  bude  opět 
hraničním katastrem s blatenským obvodem.
V  proměnách  času  se  ale  obec  postupně  rozrůstala  a  obyvatelstva 
přibývalo. Na počátku 19. století již bylo v obci 39 usedlostí a žilo v nich 
kolem 200 obyvatel. Při prvním oficiálním sčítání v roce 1869 žilo v obci 
383 lidí. O sto roků později v roce 1970 se počet občanů výrazně snížil, 
v té době žilo v obci již jen 260 obyvatel. 
Při  sčítání  v  roce  2000,  měla  obec  90  popisných  čísel  a  žilo  v  nich 
230  obyvatel.  K  1.  lednu  2021  měla  obec  (společně  s  Nahošínem) 
270 obyvatel, z toho 140 mužů, 130 žen. Věkový průměr byl 43, 8 roků.
Z památek v obci je nutno zmínit kapličku Panny Marie Semibolestné. 
Kaple  pocházela  dle  ústního  podání  z  počátku  17.  století,  měla 
osmiúhelníkový tvar a zaujímala plochu pouhých 4 m². Měla dvě malá 
okénka, prejzovou střechu s baňatou věžičkou se zvonkem, který vážil 
37 kg. Tento zvon byl zakoupen  ještě v časech roboty v  roce 1837 od 
jednoho budějovického zvonaře. Přivezl jej tehdy na dřevěném trakaři 
doubravický občan pan Sládek z č. p. 12 (Podhráský). Cesta tam i zpět 
mu trvala 4 dny a za tuto službu obdržel jednu zlatku. Zvonek vyzváněl 
ráno,  v  poledne  a  večer  při  tzv.  klekání  a  pak  doprovázel  zesnulé  při 
jejich odchodu z pozemského světa.
Kaplička však byla malá a občanům nevyhovovala. A tak 13.  listopadu 
1899 svolal  tehdejší  starosta obce  Jan Kuchta obecní  radu a přednesl 
přítomným návrh na postavení nové kapličky. Byl ustaven poradní sbor, 
v jehož čele byl sám pan starosta a vybral si k sobě sousedy pana Václava 
Slance, Matěje Šimsu, Václava Hrubce, Václava Hrabu a Matěje Křišťana. 

Tento poradní sbor rozhodl, že je potřeba postavit kapli takovou, aby se 
v ní nechala sloužit i mše svatá a aby její odkaz sloužil všem generacím 
budoucím.
Základní  kámen  byl  položen  s  letopočtem  1900  a  následně  požádán 
zábořský pan  farář, aby přišel základní kámen posvětit. Tato oslava se 
konala v neděli 18. července roku 1900 ve dvě hodiny odpoledne.
15. července 1902 byla kaple slavnostně vysvěcena a týž den také byla 
sloužena první mše svatá.
V obci se nachází také pomník padlým v první světové válce. Po válce 
se ti, kteří přežili, postupně navraceli do svých domovů. Hospodářská 
situace nebyla dobrá, neboť vlivem války mnoho hospodářství upadlo. 
Přesto  se  život  začal  postupně  konsolidovat.  Oživil  se  život  nejen 
hospodářský,  ale  také  rodinný.  Na  bolesti,  strádání  a  oběti  však  lidé 
nezapomněli. 
Na památku těch, kteří se již do svých domovů nevrátili, se ve většině 
míst naší republiky začaly stavět památníky. Někde to byly jen pamětní 
desky,  jinde  zas pomníky velmi  skvostné a okázalé.  Také v Doubravici 
byla na návrh velitele sboru přijata místním zastupitelstvem myšlenka 
postavit na návsi pomník padlým. K této ušlechtilé myšlence se přidali 
také  občané  ze  sousedního  Nahošína,  kde  byl  počet  obětí  menší 
a  na  postavení  nákladného  pomníku  by  v  Nahošíně  obtížně  finanční 
prostředky získávali.
Za tím účelem se uskutečnila dobrovolná  sbírka,  která vynesla  částku 
1 541,50 Kč. To však na postavení pomníku nestačilo, a tak byli o pomoc 
požádáni doubravičtí rodáci, kteří odešli  za moře. A nebylo  jich málo. 
Na přelomu 19. a 20. století odjelo do Ameriky jenom z Doubravice více 
než  50  občanů  za  novým  živobytím.  A  tito  rodáci  na  svoji  domovinu 
nikdy nezapomněli. Na vyhlášenou výzvu reagovali velmi vstřícně a na 
zamýšlenou  výstavbu  pomníku  padlým  přispěli  nemalými  částkami. 
Celkem bylo vybráno 5 267,50 Kč.
Pomník  zhotovil  kameník  Karel  Trčka  z  Blatné  za  6  000  Kč.  Oplocení 
provedli místní  řemeslníci  nákladem 630  Kč.  Veškeré  pomocné  práce 
a dovozy materiálu byly poskytnuty zdarma.
Vlastní  odhalení  památníku  se  konalo  v  neděli  24.  července  1927. 
Pod patronací místního hasičského sboru pomník posvětil a  současně 
vykonal za padlé vojíny mši svatou zábořský děkan P. Václav Bodlák.

(z Pamětní knihy a kroniky obce Doubravice (1930–1986))
Obec  Doubravice  má  svůj  znak  a  vlajku. 
Znakem  je  ve  stříbrno-zeleně polceném  štítě 
vztyčený  dubový  list  opačných  barev,  v  něm 
stříbrno-červeně polcený osmihrotý kříž.
Dominantní obecná znaková figura dubového 
listu  představuje  tzv.  mluvící  znamení  obce, 
zatímco obecná firugra osmihrotého kříže, jež 
se objevuje  také v historických písemnostech 
obce  na  vrchnostenských  razítcích,  odkazuje 

na  někdejší  dlouholetou  vazbu  obce  ke 
strakonickému  panství.  Heroldská  figura  polcení 

štítu pak vyjadřuje integraci dvou místních částí (Doubravice + Nahošín) 
v  jeden  samosprávný  celek.  Barevné  řešení  návrhu  znaku  vychází 
z „přirozené“ zelené barvy dubového listu a ze stříbrno-červené barevné 
kombinace strakonického panství a současně české země.
Na vlajce obce je zelený list s bílým žerďovým pruhem, širokým jednu 
třetinu  délky  listu.  V  žerďové  a  střední  části  vztyčený  dubový  list 
opačných  barev,  v  něm  bílo-červeně  polcený  osmihrotý  kříž.  Poměr 
šířky k délce listu je 2 : 3.
K obci Doubravice náleží také místní část Nahošín. Nachází se asi 1 km 
východně  od  Doubravice.  První  písemný  doklad  o  této  obci  pochází 
z  15.  století.  V  Místopisu  okresu  Strakonice  (J.  Dyk)  je  uvedena 
poznámka, že v roce 1420, kdy Žižka táhnul z Plzně na Tábor, někteří jeho 
muži nocovali v Třebohosticích a při té příležitosti zavítali do čtyř chalup 
zvaných Nahošín. Zastavili  se zde zřejmě kvůli zásobování. Přítomnost 
husitského  vojka  v  blízkosti  Nahošína  dokládá  i  pověst  z  nedalekého 
Záboří. Nalézá se zde Žižkův kámen, na kterém prý sám Žižka obědval. 
Další  zmínky  o  obci  jsou  většinou  jen  kusé  nebo  je  lze  odvozovat  od 
osudů  Katovska  (dvůr  v  blízkosti  Nahošína)  či  panství  Bratronic,  ke 
kterému obec Nahošín patřila.
Uprostřed  vesnice  je  malá  náves  s  kapličkou,  která  má  obdélníkový 
půdorys, vchod je zaklenutý, vstupní část zdobena pilastry, štítová zeď 
je  trojúhelného  tvaru  s  nikou. Na  vrcholu  sedlové  střechy  se  nachází 
zvonička. Boky zdobí naproti sobě zaklenutá okénka.

Obec Doubravice - Pokračování ze str. 1
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Konkrétní představy  jsem nejspíš  tehdy neměl. Ty vyplynuly asi  až  ve 
chvíli, kdy jsem byl zvolen do čela obce. 
A slasti a strasti? Samozřejmě mám vždy radost, když se podaří nějaký 
projekt v obci dotáhnout do zdárného konce a lidé jsou spokojeni. Ale je 
také mnoho věcí, nad kterými člověk přemýšlí, kudy chodí, a neví, jak je 
vyřešit, zda se podaří to, co jsem si předsevzal a co jsem slíbil…
Jaké problémy vaší obce Vás trápí a jak byste je chtěl řešit?
Kázeň lidí. A to zejména v třídění komunálního odpadu. Ač se snažíme, 
aby lidé měli k dispozici kontejnery na rozmanité druhy odpadu, leckdy 
to některé z občanů příliš nezajímá a dále vyváží odpad  tam, kde být 
nemá. Ale bohužel je to asi problém celorepublikový a ještě nějaký čas 
potrvá, než si lidé zvyknou na to, že ekologie hraje důležitou roli v našich 
životech.
Co chystáte pro obyvatele vaší obce na nejbližší období a jaké máte 
dlouhodobé plány?
Plány jsou, ale v jakém časovém úseku se nám je podaří zrealizovat, to 
nejsem schopný odhadnout. Je třeba dodělat čističky v přidružené obci 
Nahošín,  s tím souvisí  i  kanalizace  v  této obci.  Již  několikátým  rokem 
se  snažíme  rekonstruovat  budovu  MŠ,  v  minulých  letech  bylo  nově 
uděláno sociální zařízení a podlaha v herně. Nyní se chystáme zaměřit 
na prostory v prvním patře (nad MŠ), je zde jeden velký byt, ze kterého 
bychom  chtěli  vytvořit  dvě  bytové  jednotky.  S  bytovou  jednotkou 
počítáme také v Nahošíně v budově bývalého obchodu. A v neposlední 
řadě potřebujeme obnovit osvětlení obce.
Jak vidíte svou obec za 10 let?
To nedokážu říct. Rád bych, aby se podařilo uskutečnit plány, o kterých 
jsem se již zmínil. Co dalšího vyvstane… 
Prozradíte na sebe něco osobního?
Vyučil jsem se zedníkem a tohle povolání mě provází celý můj dosavadní 
život. A baví mě. Již více než jedenáct let jsem abstinent, mám rád kávu 
a  jakýkoli  zákusek. 😊 Mám  to  štěstí,  že  v nedalekých obcích  žije mé 
široké příbuzenstvo, často se navštěvujeme, pomáháme si navzájem, to 
mě těší. Od mládí jsem také aktivním členem hasičů, rybářů a Sokola. 
Pokud je fotbalová sezona, nezmeškám žádný zápas. 
Co vám udělá radost? A co vás zaručeně rozčílí.
Radost  mi  vždycky  udělá  výhra  doubravických  fotbalistů.  A  jakákoli 
vydařená  akce,  ať  je  to  oslava  narozenin,  nebo  dokončený  obecní 
projekt. A rozčílit mě dokáže nedochvilnost, nespolehlivost a plané sliby.
Které místo v Jihočeském kraji (mimo obec) máte rád?
Abych pravdu řekl, moc mě neužije na nějaké výlety. Rád vzpomínám 
na dovolené  v  cizině,  ať  to bylo  kdekoli.  Ale nejradši  jsem doma.  Jak 
nevidím střechu doubravické kapličky, jsem nervózní. 😊
Zajímavosti z obce.
V obci je činných několik spolků. SDH, DRS (rybáři), myslivci a Sokol. Každý 
rok Sokol Doubravice pořádá pouťový  turnaj a  taneční  zábavu, pálení 
čarodějnic  a  opékání  buřtů,  hry  ke  Dni  dětí,  v  zimě  pak Mikulášskou 
nadílku  a  ples.  Jak  letošní,  tak  loňská  plesová  sezona  byla  zasažena 
covidem a s ním spojenými epidemickými pravidly. Ale v jiných letech se 
zpravidla konají tři plesy – hasičský, sportovní a myslivecký. Nezbývá než 
doufat, že se na nich zase jednou sejdeme.

Přehled počasí 
v Blatné za listopad       
Průměrná teplota: 3,2 °C, odchylka od 
normálu: +0,7 °C.
Úhrn  srážek:  43,9  mm,  tj.  112  % 
normálu.

Měsíc  jako  celek  teplotně  velmi  slabě 
nadnormální,  srážkově  slabě  nadnormální. 

Listopad začal vydatnými srážkami hned dne 1., 
kdy  spadlo 19,7 mm srážek,  což  je na  listopad hodně  (vůbec nejvyšší 
čtyřiadvacetihodinový  listopadový  úhrn  srážek  byl  28,5  mm  dne 
22. roku 1992). Listopad přinesl, jak je v tomto měsíci obvyklé, hodně 
zamračených, sychravých a mlhavých dnů. V první dekádě svítilo slunce 
aspoň chvilku každý den, poté následovalo 12 dní zcela bez slunečního 
svitu. Průměrná měsíční oblačnost byla lehce přes 90 % pokrytí oblohy, 

mlhy se vyskytovaly celkem ve dvanácti dnech, ale ve třetí dekádě už 
chyběly.  V  listopadu  bylo  poměrně  malé  rozpětí  extrémních  teplot, 
měsíční maximum bylo naměřeno dne 2. s hodnotou 10,5 °C, měsíční 
minimum –5,1 °C bylo dne 24. Jak bývá v listopadu obvyklé, vyskytlo se 
jak první sněžení (dne 26.), tak i první den se sněhovou pokrývkou (29.). 
Maximální výška sněhu byla 3 cm ve dnech 29. a 30., sníh tedy ležel ve 
dvou dnech.  Za  listopad bylo  naměřeno  16  dnů mrazových  a  19  dnů 
s přízemním mrazem.

Přehled počasí v Blatné za prosinec
Průměrná měsíční teplota: 1,4 °C, odchylka od normálu: +0,9 °C.
Úhrn srážek: 39,3 mm, tj. 104 % normálu.
Měsíc jako celek teplotně velmi slabě nadnormální, srážkově normální. 
V prosinci se střídala období s vyššími teplotami s obdobími chladnějšími, 
ale ani v nich nepanovaly žádné tuhé mrazy, měsíční minimální teplota 
byla totiž jen –6,8 °C dne 10. (jaký to rozdíl od vůbec nejnižší naměřené 
teploty  a  zároveň  blatenského  absolutního  teplotního  minima,  které 
bylo naměřeno dne 29. prosince 1996 –27,8 °C!) Začátek prosince byl 
teplotně nadprůměrný, okolo dne 6.  se ochladilo  a napadl  sníh.  Jeho 
maximální výška byla dne 10. a to 12 cm. Následovala obleva a znovu 
přituhlo těsně před Vánoci, jen na Štědrý den přišla další, i když krátká 
obleva. V  samém konci  roku nás ovlivnil  příliv  velmi  teplého vzduchu 
od jihozápadu, kdy se teploty držely vysoko i v noci a na Silvestra byla 
naměřena měsíční maximální teplota 13,0 °C. I denní teplotní průměry 
byly  v  závěru  roku  velmi  vysoké,  nad  +10  °C,  což  odpovídá  spíše  září 
či  začátku května.  Srážkově byl průběh prosince  značně nevyrovnaný. 
První  dekáda  byla  lehce  nadnormální,  druhá  byla  velmi  suchá  a  třetí 
výrazně  nadprůměrná.  V  prosinci  bylo  zaznamenáno  12  dnů  se 
sněhovou pokrývkou, 7 dnů s mlhou, 3 dny ledové, 21 dnů mrazových 
a 23 dnů s přízemním mrazem.

Přehled počasí v Blatné za rok 2021
Průměrná teplota: 8,1 °C, odchylka od normálu: +0,3 °C.
Úhrn srážek: 679,9 mm, tj. 113 % normálu.
Rok  jako  celek  teplotně  velmi  slabě  nadnormální,  srážkově  mírně 
nadnormální.  Výrazně  teplotně  nadprůměrný  byl  červen,  teplotně 
podprůměrný  byl  duben  a  květen.  Co  se  týče  srážek,  pak  rok  2021 
znovu přispěl k umazání dlouhodobého srážkového deficitu, ale dobré 
by bylo,  aby nebyl  suchý  rok  i  2022. Měsíce březen, duben,  a hlavně 
pak  září  a  říjen byly  sice  srážkově  značně podprůměrné,  ale  v  letním 
období  od  května  do  srpna  spadlo  srážek  hodně,  což  trochu  budilo 
rozpaky nad průběhem léta z hlediska rekreace. Roční nejvyšší teplota 
byla dne 19. června +33,3 °C, nejnižší teplota –21,0 °C dne 12. února. 
Za rok 2021 bylo zaznamenáno 35 dnů s bouřkou (1972 výbojů blesků 
na Blatensku), což je normální počet. Mlha byla v 81 dnech, což je jen 
lehce nadprůměrný počet. Sníh ležel v 57 dnech – normální počet, bylo 
18  dnů  ledových  –  podprůměr,  138  dnů mrazových  –  významně  nad 
normál, dnů s přízemním mrazem 179 – rovněž významně nad normál, 
letních dnů 48 – nepatrně pod normál, 6 dnů tropických – výrazně pod 
normál, ale jeden den s tropickou nocí, což je hodně výjimečné, protože 
se jedná teprve o druhý v historii.

Zdeněk Vondra

Ve společnosti okřídlených manekýnů
Bodovaná výstava exotů v Blatné byla soustem pro odbornou 
i laickou veřejnost, nádavkem se zájemci mohli vyfotit s kapitálním 
exemplářem Ary.

Měsíc  listopad  je zpravidla skoupý na akce společenského charakteru. 
Týká  se  to  i  města  Blatné.  Nicméně  všude  také  platí,  že  výjimka 
potvrzuje  pravidlo.  Členové  „Českého svazu chovatelů“  v  Blatné  si 
právě nevlídný a zachmuřený víkend o půli listopadu zaškrtli v kalendáři 
červeně. Ve  svém areálu nedaleko  školy T. G. Masaryka  totiž v  tomto 
čase zorganizovali třetí bodovanou výstavu exotického ptactva. A dlužno 
podotknout,  že  hrstka  nadšenců  si  opravdu mákla  a  neponechala  nic 
náhodě. Výsledkem byla nesmírně zajímavá a poutavá expozice, která 
za dva dny trvání přilákala 144 platících návštěvníků. Prohlídka celkem 
133 pestře vybarvených exotů nadchla především děti. Ovšem na své 
si přišli i dospělí – lhostejno, či odborníci nebo laici. „Loni jsme tu měli 
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exemplářů víc – přesně 206,“ uvedl  jeden z hlavních pořadatelů Miloš 
Maleček,  „Nicméně  vzhledem  k  neutěšené  situaci,  kterou  nastolila 
opakující se covidová pandemie, je letošní počet více než solidní.“ Dále 
se  zmínil  blíže  o  náročných  přípravách  „ptačího“  podniku:  „Prakticky 
jsme se tomu věnovali už od srpna. Co můžu dát k lepšímu je fakt, že 
úzký profil  lidí, kteří se na tom podíleli, „ztrestali“ za toto období dvě 
flašky  slivovice,“  směje  se  pohodář,  kterému maximální  nasazení  pro 
dobrou věc není cizí. Poslední tři neděle před zahájením výstavy už tam 
prý blatenští obětavci trávili 48 hodin čistého času v jednom týdnu.
Na  unikátní  přehlídce  kategorií  zebřiček,  andulek  barevných,  andulek 
výstavních, kanárů, drobných exotů a agapornisů nemohl chybět a také 
nechyběl  velký  příznivec  zdejší  chovatelské  buňky  –  místostarosta 
Blatné Pavel Ounický. Osobně v obležení dětského kolektivu dekoroval 
jednoho  z  „okřídlených  manekýnů“  stuhou  s  nápisem  „Čestná  cena 
místostarosty“.  Právě  přítomný  „potěr“  mu  pomohl  vybrat  ze  svého 
pohledu  onoho  nejhezčího  z  hezkých  kandidátů  ptačí  říše  v  tamním 
zastoupení.  Spolupráci  s  blatenskými  chovateli  si  Pavel  Ounický 
jednoznačně  a  hlasitě  chválí:  „Město  jim  poskytuje  dotaci  a  oni  na 
oplátku strojí výstavy pro mateřské školky a  I.  stupně základních škol. 
Nejvýraznějším podílem na obohacení veřejného života zůstávají takové 
akce, jako je právě tato dnešní. Ty se ještě konají v lednu a o blatenské 
pouti. Jinak se já pravidelně účastním výročních schůzí této organizace. 
Jsou  to  poctiví  dříči,  co  mají  jasnou  vizi  a  mají  mé  plné  sympatie,“ 
dodává  místostarosta  Blatné.  S  chovateli  Pavla  Ounického  sbližuje 
také skutečnost, že jeho tchán patří mezi holubáře a o blatenské pouti 
vždycky své miláčky vystavuje.
Chovatele  z  řad  mladých  „kádrů“  aby  hledal  o  pravém  poledni 
s  lucernou.  Jednou z  takových světlých výjimek byl  teď v Blatné Josef 
Vaněk  /27  let/  z  Horažďovic.  „Pravda  to  je,“  pokyvuje  hlavou  Josef 
Vaněk,  „Já  zpravidla  všude  na  ptačích  burzách  patřím  mezi  hrstku 
benjamínků.“  Svému  hobby  se  věnuje  prý  pět  let.  „Vlastně  to  začalo 
u mého  kamaráda  z  horažďovického předměstí.  Ten pěstuje  exoty  už 
odmalička. Protože je napůl ochrnutý, chodil jsem za ním mu pomáhat. 
No a slovo dalo slovo – můj táta si přál živou sojku, takže jsme doma na 
dvoře postavili voliéru, pak se začalo podnikat něco s andulkami a dnes 
už mám cca sto papoušků. Otec zase vlastní  iberské straky,  rýžovníky, 
neofémy… Staráme se o veškeré ptactvo dohromady, protože  jedinec 
by to pracovně neobsáhl,“ říká mladý chovatel, co si pod vlastní „křídla“ 
vzal postupem času osm druhů. Aby toho náhodou neměl málo, se svým 
kamarádem ještě pěstuje holuby.
Co se týče osobní přítomnosti na burzách ptactva, stihne v kalendářním 
roce obrazit zhruba pětici těch větších a prestižnějších. Blatná má tu čest 
figurovat mezi nimi. „A potom se snažím být ještě na co největším počtu 
těch menších. Pokud nemusím  jít do práce, nelituji  sobot ani nedělí,“ 
plane  svatým  nadšením  Josef  Vaněk.  Tady  v  Blatné  zaznamenal  před 
dvěma  lety mimořádný  úspěch,  když  hodnotící  odborná  komise  jeho 
agapornise  vyzdvihla na  „zlaté“ bidýlko a  zároveň v  kategorii  andulek 
jeho svěřenci obdrželi stuhu za první a třetí místo.
Rozzářenou  tváří  a  milým  úsměvem  působila  jako  sluníčko  na 
kolemjdoucí  nejvzdálenější  účastnice  soutěže  se  srdíčkem  na  pravém 
místě  –  paní  Marie  Foltýnová.  Do  Blatné  nelitovala  vážit  cestu 
s maminkou  až  z  Pardubic.  Zastupovala  zde  svůj mateřský  klub  ČSCH 
Východní  Čechy  –  „Exotáři  Východních  Čech“.  Jeho  členkou  je  sice 

teprve dva měsíce, nicméně 
už  se  tam  cítí  jako  doma. 
„Byla  jsem  přijata  opravdu 
srdečně  a  mile,  hluboce 
mně  to  dojalo,“  neubrání 
se  pohnutí  paní  Marie 
Foltýnová ani při vzpomínce, 
„Ti lidé v naší organizaci jsou 
od  prvního  do  posledního 
ryzí  charaktery.  Celoročně 
vyvíjí  s  nevšedním 
nasazením  a  obětavostí 
pestrý  program  –  návštěvy 
zoologických  zahrad, 
výjezdy na výstavy, pořádají 
se  besedy  a  přednášky  /
nejen/ s věhlasnými exotáři, 
například  pány  Bartlem, 
Jeřábkem,  Drozbechem… 

Hlavní  zásluhu  na  tak  bohatém 
pásmu  činnosti  mají  náš 
předseda  Jiří  Vojtěch a  jednatel 
Jiří  Stejskal.  Jsou  to  prostě  lidé 
na svém místě – typy, bez jakých 
by  spolková  práce  jako  taková 
povadla,“  netají  se  uznáním 
chovatelka,  u  níž  doma  se  lze 
vedle cca padesáti andulek v čele 
s  hovorným  „Karlíčkem“  setkat 
i  s  pejskem  a  suchozemskými 
želvami.  Její  zásada,  která  by 
si  zasloužila  vytesat  zlatem 
do  kamene,  zní:  „Láska  ke 
zvířatům  převáží  peníze“. 
Upřímná  srdcařka,  pro  kterou 
není  péče  o  němou  tvář  jen 
koníčkem,  ale  přímo  posláním, 
vystavovala  své  miláčky  tady 
v  Blatné  premiérově.  A  hned  si 
odvážela  jednu třetí cenu. „Ona 
je  to celkově naše  teprve druhá výstava. Úplně poprvé  to bylo v Lysé 
nad Labem u příležitosti Mistrovství ČR. A tam jsme naprosto nečekaně 
získali s jiným exemplářem stříbro, které z chovatelského pohledu nelze 
snad  ani  drahokamy  vyvážit.  Taková  těžká  konkurence,  tak  prestižní 
přehlídka a my teprve na startovní čáře…“, váhá se uvěřit  skutečnosti 
ještě  dnes  dobrá  duše  nedocenitelné  aktivity.  I  když  je  paní  Marie 
Foltýnová  nováčkem  mezi  chovateli  exotického  ptactva,  podle  svých 
slov chce co nejdříve „zapadnout“ a usilovně hledá v této společnosti 
budoucí přátele.
Totožným směrem se orientuje nerozlučná dvojka nejen ve společném 
svazku,  ale  i  v  náplni  volného  času  –  Slávek  Horník  ze  Sedliště 
u  Nepomuka  a  jeho  přítelkyně  Helena  Kíbusová,  věrní  členové 
organizace ČSCH Kasejovice. Na výstavy do Blatné jezdí prý pan Horník 
třetím rokem, chovatelství se věnuje rovné čtvrtstoletí: „Přítelkyně se ke 
mně přidala před pěti lety. Takže teď tu káru táhneme dva. Jde o lásku, 
která nezrezaví a zálibu s velkým Z. Jinak by to člověk ani dělat nemohl,“ 
zdůrazňuje sympatický majitel 22 papoušků a 30 andulek, co společným 
hobby zaplnil celou venkovskou zahradu a s přítelkyní Helenou obětavě 
okřídlené  jedince  ručně  přikrmují.  Letos  zaznamenali  nejmasovější 
odchovy  ve  středním  stavu  za  posledních  pět  let:  „Už  z  toho  máme 
obrovskou radost. Udělení čestné ceny dnes tady v Blatné ji jaksepatří 
korunovalo,“ notují si partneři „od voliér“.
Zejména  kanáři  uchvátili  domácího  vzorného  reprezentanta  Jana 
Chlandu  z  Dobšic,  co  vychovává  exoty  úctyhodných  dvacet  let.  A  byl 
to  právě  on,  který  letos  na  domácí  půdě  v  téhle  kategorii  triumfoval 
a mimo  zlata  ještě  bral  dvě  čestné  ceny:  „Ale  nemám  jen  je.  Převzal 
jsem do chovu také andulky a korely – jednou andulkou to začalo a dnes 
jich opečovávám na dvě stě kusů.“ Velmi důležité je, že ke stejné aktivitě 
vede i své děti: „A ono je to skutečně baví. Jednou půjdou nepochybně 
v mých stopách – koneckonců už se  jedná o  rodinnou  tradici,“  zdvihá 
automaticky  prorocky  prst  nadšenec,  co  je  na  ptačích  burzách 
a výstavách pečený vařený.
Organizátoři třetí bodované výstavy v Blatné se postarali také o nevšední 
rozptýlení,  určené  hlavně  dětem.  Paní  Andrea  Vydrová  ze  Záhrobí  tu 
nabízela možnost vyfotit  se  společně  s mohutným exemplářem Ary – 
půldruhého  roku  starým  samcem  Oliverem.  Dost  dětského  publika 
však vzhledem k dominantnímu zjevu opeřence Olivera pouze přispěla 
prostřednictvím peněženek rodičů do kasičky s dobrovolným vstupným 
a stoupnout si k němu odmítala. „Olivera jsem dostala pod stromeček. 
Tím  se mi  splnilo  toužebné dětské přání.  Koupili mi  ho na  inzerát  od 
jednoho  chovatele  z  Přeštic.  Teď  přede  dvěma  týdny  k  němu  přibyla 
i samička.“ Tihle jedinci se prý dožívají až osmdesáti let a dokáží projevit 
obdivuhodnou  šikovnost  a  učenlivost:  „Oliver  se  se mnou  tak  sblížil, 
že  mi  podá  i  nožku  a  dá  pusu,“  usmívá  se  paní  Andrea,  „Naučil  se 
rovněž vyslovit: „Ahoj, Olivere!“ Jenže to řekne, jen když sám chce a to 
musím  ještě  stát  obvykle  někde  za  rohem.“ Má ovšem  i  svůj  zlozvyk: 
„Nic dřevěného před ním neobstojí. Hlodá vesele i dveře a okna. Takže 
v bezpečí je vybavení naší domácnosti jen tehdy, když trůní v kleci,“ dává 
k lepšímu přítel paní Andrei.
Blatenská  výstava  exotů  byla  jako  vždy  připravena  zodpovědně 
a  návštěvníci  se  vyjadřovali  k  programu  i  exponátům  pochvalně. 
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Spát v hostelu není taková divočina
Jednadvacetiletá  Jana  Račanová 
studuje  ergoterapii  na  první  lékařské 
fakultě Univerzity  Karlovy.  V  létě  2021 

se rozhodla přejít sama dálkový trek GR11 
čítající  820  kilometrů  napříč  španělskými 

Pyrenejemi. Ten se jí podařilo ujít za 32 dní.

Jak jste se dozvěděla o trase GR11?
Už  před  třemi  roky  u  mě  byl  zájem  o  dálkové  treky.  Pak  jsem  si  na 
internetu zjišťovala, jaké jsou vůbec možnosti, varianty a co kde je. Na 
GR11 mě zaujalo, že to není tak známé, je to celkem náročné, a hlavně 
tam nechodí tolik lidí.
Chápu tedy správně, že počet turistů na trase byl hlavní důvod, proč 
jste se rozhodla to absolvovat?
Určitě. Například Santiago de Compostela má více variant a  je možné 
si zvolit  i trasu přes Pyreneje, ale je to profláklé a chodí tam moc lidí. 
Každou  noc může  člověk  spát  v  hostelu,  ale  to  není  taková  divočina. 
Pacifická  hřebenovka mě  taky  láká,  ale  co mě mrzí  je  nutnost  koupit 
si permici a získat povolení. Je to masivní a už to není o tom být sama 
v přírodě. A sice byly úseky v národních parcích s poměrně dost lidmi, 
ale  například  v  Krkonoších  je  oproti  tomu  větší  nával.  Zároveň  byla 
místa, kdy jsem celý den nepotkala nikoho, popřípadě jen pár lidí, takže 
to bylo krásně rozložené. 

Obohatila ji i tradiční tombola, kde lidé mohli vyhrát například morčata, 
domácí  kachny,  krmiva,  ale  i  ozdobná  prkénka  do  kuchyně  a mnoho 
dalších cen. Celkem tentokrát čekalo na nové majitele 174 cen. Co se 
týče udílení stužek pro nejlepší exoty, komise jich vydala dvaadvacet.
Láska  k  němé  tváři  vypovídá  vše  potřebné  i  o  lidských  vlastnostech, 
charakterech, duších… Tady v Blatné už bylo řečeno vše.

Vladimír Šavrda

Poznejte Blatensko – 3. část
S  novým  rokem  2022  přichází  na  svět  třetí  část  brožury  „Poznejte 
Blatensko“. V souvislosti s novou vlnou covidu je opět aktuální odklon 
od  zahraničních  cest  a  návrat  k  tuzemským  výletům,  pokud  možno 
mimo  turisticky  exponovaná místa.  K  těmto  návratům  Vás  zve  právě 
vyšlá brožura. Touto třetí a současně poslední částí trilogie je dokončen 
popis  nejzajímavějších  turistických  okruhů  Blatenska.  Dohromady  je 
to 60 tras. Okruhy postupně procházejí všemi 32 obcemi patřícími do 
Svazku obcí Blatenska. Některé trasy, aby byly ucelené, zabíhají zčásti do 
sousedních regionů. Na severozápadě do přilehlých částí okresů Příbram 
(okolí  Hvožďan  včetně  Třemšína)  a  Plzeň  jih  (Kasejovice,  Hradiště, 
Nezdřev, Starý Smolivec, Čmelíny, Radošice, Dožice, Přebudov…).  Jižní 
část zahrnuje mimo Blatenska i Chrášťovice, Osek a Rovnou. Na východ 
shlédneme z Písecka Brloh a část Miroticka. 
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Vybírat peníze půjde v Blatné beze slov – Česká spořitelna nahradí přepážkovou pokladnu 
bankomatem  

Blatná se připojí k rychle rostoucí skupině měst a obcí, ve kterých obyvatelé vybírají a 
vkládají hotovost již jen prostřednictvím bankomatu. Stane se tak poté, co Česká spořitelna 
od 1.února 2022 zruší pokladnu ve své pobočce v Blatné. Otevírací doba pobočky i rozsah 
péče o klienty ve všech ostatních oblastech zůstanou nezměněny. Zaměstnanci v pobočce 
budou v případě potřeby připraveni poradit klientům, jak lze bankomat využívat.  

Kromě možnosti provádět výběry a vklady hotovosti nepřetržitě 24 denně, včetně víkendů, 
umožňují spořitelní bankomaty uskutečňovat také například rychlé převody peněz, které se 
připíší na účet příjemce v tuzemské bance do několika vteřin. Česká spořitelna byla první 
bankou na domácím trhu, která rychlé platby skrze své bankomaty nabídla.  

V případě, že klienti i tak budou potřebovat využít pokladní přepážku s obsluhou, veškeré 
vklady i výběry peněz, včetně vkladních knížek, budou moci vyřizovat např. ve Strakonicích, 
Velké náměstí 55, kde je pobočka České spořitelny s klasickou pokladnou.  

Služby v pobočce v Blatné se zaměří zejména na poskytování finančního poradenství a správu 
financí klientů. Přehled nad rodinnými rozpočty a jejich správou mají klienti České spořitelny 
nepřetržitý také díky modernímu internetovému a mobilnímu bankovnictví George, které 
spořitelna klientům nabízí a které je mezi svými uživateli stále populárnější. Kromě možnosti 
provádět platby, investovat, či spravovat svůj penzijní účet, George dokáže analyzovat i 
příjmy a výdaje a umožňuje tak domácnostem optimalizovat jejich hospodaření.  

Podobně,  jako  v  předchozích  částech,  se  setkáváme  s  fenoménem 
zániku krásných, kameny ohraničených cest. Tyto cesty, původně určené 
pro  žebřiňáky,  jsou  většinou  nepoužívané  a  zarostlé.  Nevyhovovaly 
totiž  šířkou  současné  lesní  a  zemědělské  technice.  Jsme  proto 
nuceni  obcházet  tyto  zaniklé  avšak  dobře  zřetelné  cesty  vyšlapanými 
a vyježděnými kolejemi po sousedních loukách. Mnohé tyto souběžné 
komunikace jsou již v mapách zaneseny jako oficiální.  
V  úvodu  třetí  části  se  formou  úryvků  dočtete,  jak  můj  pradědeček 
– Vilém Kurz – před 125  lety popisoval okružní výlety z Prahy a okolí. 
Jednalo se o 365 výletů, o kterých bychom dnes řekli – výlety Prahou, 
jako např. výlet na Žižkov. Zajímavý byl  i  třístý šedesátý šestý výlet na 
přestupný rok – okružní cesta Prahou, který tenkrát měřil 20 km. Dnes 
by to bylo 150 km, jako vzdušnou čarou z Blatné do Děčína.     
Cena 3. části brožury „Poznejte Blatensko“ zůstává –79 Kč. Všechny tři 
části  jsou k dostání v knihkupectví Kanzelsberger a  Infocentru Blatná. 
Pro přehled a pro toho, kdo má zájem, následuje obsah třetí části. 
Příjemné počtení a hlavně putování Vám přeje

Jan Kurz
Obsah 3. části
Pohled do turistické historie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2
Blatná – blatenská galerie – Mačkov (9 km)  .  .  .  .  .  4 
Blatná – Kněžohájek (6 km).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 
Blatná – Řečice (ODRK – okruh doktora Kyzmana 8 km)  .  .  8
Dol – Bořetice . Holušice – Mužetice (16 km)  .  .  .  .  .  10 
Dožice – Měrčín – Přebudov – Přebudovská příšera 
– Budislavice (14 km).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Hostišovice – Černívsko – Uzeničky (12 km)  .  .  .  .  .  14
Kladrubce – Víska – Čmelíny – Liškov (14 km)  .  .  .  .  .  16

Lidé z regionu - rozhovor 
s Janou Račanovou

Žijí s námi
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Tohle byla vaše první stezka v zahraničí?
Ano. Občas jsme šli s kamarády třeba na týden, aby byla sranda. Sama 
jsem šla jen jednou, a to bylo dva dny přes Český les.
Proč jste se rozhodla jít GR11 sama, ne s někým?
Když jsem si v únoru kupovala letenku, bylo v sázce i to, že bych s někým 
šla.  Cítila  jsem  ale  potřebu  sama  sebe  posilnit  fyzicky  i  psychicky 
a zároveň si pročistit hlavu.
Jaké byly reakce doma, když jste jim to oznámila?
Rodiče  z  toho  byli  vykulení,  ale  říkali  si,  že  do  léta  se  to  určitě  ještě 
změní.  Čím víc  se  to blížilo,  tím  častěji  začaly  hádky o mém odjezdu. 
Bála jsem se, aby mě vůbec odvezli na letiště.
Absolvovala jste před odjezdem trénink na výdrž?
Především posilování, ale nebyl čas na trénování celodenní chůze. Když 
to šlo, snažila jsem se každý den běhat, což bylo na mé fyzičce a větší 
výdrži vidět.
Vzala jste si s sebou na cestu talisman, popřípadě kousek domova pro 
případ smutku?
Dostala jsem před odletem od své tety náramek a od bráchy kamínek 
pro štěstí. Kamarádka mi věnovala také náramek, který i sama vyrobila. 
Dala mi ještě obálku, na které bylo napsáno „Otevři mě, až přijde krize“. 
Nic většího  jsem s sebou nemohla mít, protože na treku šetříte váhu. 
I  po  osekání  výbavy  na  to  nejzákladnější  byla  váha  krosny  s  jídlem 
a pitím 15,7 kg.
Došlo nakonec na otevření obálky pro případ krize?
Ne.  Obálka  se  mi  úplně  vykouřila  z  hlavy  a  pak  už  jsem  ji  otevírat 
nechtěla. Otevřu ji, až přijde krize doma.
Jak vypadal váš přílet do Španělska?
Po  vzlétnutí  ze  mě  opadl  největší  strach.  Přistála  jsem  v  Barceloně 
během noci  a  spala na  letišti, ale bylo mi  to úplně  jedno, nic  jsem si 
z  toho  nedělala.  Když  jsem přijela  v  půl  páté  odpoledne  do  vesničky 
Elizondo a viděla značení GR11, nemohla jsem tomu věřit. Byl to pro mě 
pocit euforie. Následující tři dny jsem to pořád ještě vstřebávala.
Jak dobré je značení na stezce?
Až na Katalánsko je značení úplně suprové. Tam byly úseky, kde nebyla 
žádná značka, nebo když tam byla, tak stará a nečitelná. Musela jsem 

proto koukat do mobilu na Mapy.
cz, kde je GR11 hezky značená.
Orientovala jste se i podle 
něčeho jiného? Vím, že jste se 
i párkrát ztratila…
Většinou,  když  jsem  se  ztratila, 
tak  to  bylo  ze  začátku,  při 
kochání  se  přírodou.  O  půl 
kilometru  později  jsem  zjistila, 
že tam nejsou žádné značky a že 
se musím  vrátit.  Překvapilo mě, 
že  Mapy.cz  používala  například 
i  skupina  Belgičanů,  na  které 
jsem narazila a dala se s nimi do 
řeči.    
Co bylo vaším zdrojem energie 
během putování?
Hlavně jídlo. Zjistila jsem, že bez toho to nešlo. Můj výdej byl obrovský, 
takže jsem jedla jak blázen. Bylo poznat, že po méně vydatné svačině se 
mi za chvíli šlo pomaleji. Je tam hodně kamenitý povrch a člověk se musí 
koukat pod nohy. Co jsem postrádala, byly bílkoviny. Když jsem si koupila 
jogurty, bylo potřeba je hned sníst, protože by se mi jinak zkazily. 
Pokud se nepletu, tak jste si koupila i tvaroh…
To bylo skoro ke konci cesty. Mám tvaroh moc ráda, ale nikde předtím 
ho  v  obchodě  neměli.  Když  jsem  na  něj  narazila,  hnedka  jsem  si  ho 
štěstím bez sebe koupila s tím, že si ho dám až na další zastávce. Teprve 
při vyndání z tašky jsem si všimla ceny 6 €, ale řekla jsem si, že si o to víc 
pochutnám – namazala jsem si ho na chleba a dala si k tomu kiwi. Příště 
musím být opatrnější. (smích)
Podle čeho jste si vybírala místo pro přespání?
Pomohl mi s tím průvodce s vypsanými kempy a obchody. Věděla jsem, 
že například za dva dny potkám obchod a dojdu tam. 
Byl moment, kdy jste si řekla, že teď už zvládnete dojít do konce?
Až po prvním zahlédnutí moře přibližně čtyři až pět dní před koncem. 
Zároveň jsem to brala s respektem. Mohl se mi zvrtnout kotník, cokoliv… 
ale to bych to snad došla i s tím kotníkem. (smích)
Poslední den vaší cesty… jak byste ho popsala?
Celou  dobu  mě  provázelo  štěstí  na  počasí,  jen  poslední  den  pršelo. 
Napadlo mě, že alespoň vyzkouším nepromokavé oblečení, když už ho 
mám s sebou a zůstalo nevyužité. Převlékla jsem se, vyšla ven a přestalo 
pršet.  Ve  chvíli,  kdy  jsem došla  na mys  Cap de Creus,  kterým  i GR11 
končí,  jsem  si  sedla na  část  skály  a nemohla uvěřit,  že  se  to opravdu 
povedlo. Zároveň se mi stýskalo po horách a bylo mi smutno z konce. 
Ještě ten den jsem hledala, co půjdu příště.
Prozradíte, kam se chystáte?
Mám více favoritů. Buď vyzkouším Karpaty, nebo delší trail v Alpách. Do 
budoucna plánuji přejít přes Nový Zéland. Chci zkusit ujít víc než 1000 
kilometrů. Přála bych si, kdyby některé úseky se mnou šli moji nejbližší 
kamarádi. Zbytek bych šla sama.
Proč jste se rozhodla přidávat každodenní příspěvky z vašeho putování 
na instagram?
Chtěla  jsem  sdílet  krásu 
a  zážitky  z  cesty  a  uchovat  si 
někde  své  pocity.  Hodně  lidí 
mi psalo, jestli jsem v pořádku. 
Tohle byl způsob, jak je uklidnit.   
Máte rady pro dobrodruhy 
chystající se na GR11?
Snažte se mít co nejlehčí batoh 
a  nechoďte  v  pohorkách. 
Nejprve mě napadlo v nich  jít, 
ale  po  poradě  s  kamarádem 
jsem  si  je  nevzala  a  bylo  to 
jedině  dobře.  Jestli  má  někdo 
podobný  sen,  tak  ať  se  toho 
nebojí  a  jde  do  toho,  stojí  to 
za to!

text: Lukáš Vaněček, 
fotografie: Jana Račanová
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ČEKANICE

SKALIČANY

DRAHENICKÝ MÁLKOV
Zprávy z našich

 ob
cí

Tříkrálová sbírka 
v Čekanicích
Tříkrálová  sbírka  je  největší  dobrovol-

nickou  akcí  v  České  republice,  probíhá 
vždy v prvních týdnech nového roku a kaž-

doročně se jí účastní desetitisíce dobrovolníků. 
V roce 2021 se vzhledem k protiepidemickým opatřením koledování tří 
králů nemohlo konat. 
V Čekanicích organizovala sbírku stejně jako v minulosti paní Miloslava 
Hrubá, která také vedla jednu skupinku. Ve dvou skupinkách koledovaly 
čtyři  místní:  Anežka,  Terezka,  Martin  a  Natálka.  Vypomohli  jim  dva 
spolužáci  Natálky  ze  základní  školy  v  Sedlici  Ella  a Marek.  Vedoucím 
skupinky může být ten, komu je více něž 15 let, a tak druhou skupinku 
vedl bývalý koledník ze Sedlice Zbyněk. Ke konci koledování začalo sněžit 
a nepříjemně foukat vítr, a tak byli všichni koledníci rádi, když mohli na 
závěr přijmout pozvání do místnosti obecního úřadu, kde na ně čekalo 
teplo z rozpálených kamen, čaj a sladké občerstvení.
Finanční  výsledky  sbírky,  které  budou  použity  na  nákup  automobilu 
pro  terénní  služby  Charity,  nejsou  v  době  uzávěrky  SOBáčku  ještě 
známy, budou uvedeny v dalším čísle. Známým a neméně podstatným 
výsledkem je ale radost koledníků i dárců z toho, že mohli pomoci dobré 
věci.

František Jirsa

Oslavenci v osadě Drahenický Málkov
leden  Marie Štěpánová 95 let
únor  Josef Viktora 85 let

Osadní výbor přeje oslavencům hodně zdraví a životní pohody.
Velice  nás  těší,  že  se 
nám podařily  realizovat 
následující akce: 27. lis-
topadu  2021  se  konalo 
rozsvěcení  vánočního 
stromu na návsi, dopro-
vázeno  zpěvem  koled. 
V  sobotu  11.  prosince 
jsme  se  mohli  sejít  při 
zpívání u kapličky. A na 
Nový rok jsme společně 
vyrazili  na  tradiční  no-
voroční  špacír  na  zříce-
ninu Křikavu.

Lucie Kyliánová

autor fotografie Jiří Kotěra

Skaličanské dění
V  roce  2022  přejeme  všem  čtenářům  SOBě,  obyvatelům  obcí  na 
Blatensku,  aktivním  lidem a  všem,  kterým není  lhostejné dění,  všem, 
kteří  přikládají  ruce  ke  společnému  dílu  (třeba  jen  úklidem  svého 
okolí), pevné zdraví, veselou mysl, dostatek zdravého selského rozumu, 
rozumnou míru štěstí i lásky, nadhled nad zlobou, lhostejností a mnohdy 
dezinformační smrští dnešní doby, pokoru, ohleduplnost, veselou mysl, 
klidné dny a pohodové žití!    

FK Kozel na florbalovém turnaji v Myšticích
„Florbalové plácání“,  tak  je nazván florbalový  turnaj  v Myšticích. Tým 
„Kozlové  Skaličany“  se  v  polovině  listopadu  účastnil  i  tohoto  klání, 
společně se sedmi dalšími družstvy. Naše reprezentace srdnatě odolávala 
zkušenějším týmům, ale nedařilo se nám proměňovat i ty nejvyloženější 
šance  a  soupeřům  tam  prostě  padalo  téměř  vše,  na  rozdíl  od  nás... 
Náš  poslední  zápas  jsme  odehráli  proti  soupeřům  ze  spřátelených 
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sousedních Buzic  a byl  to  vskutku bratrovražedný  souboj  s  patřičným 
nábojem  a  přímým  konečným  soubojem  o  7.  a  8.  místo,  který  jsme 
nakonec urvali  těsně 2  : 1 v náš prospěch. Kozlové odehráli  turnaj ve 
složení Tomáš Voborník, Tomáš Fořt, Lukáš Fořt, Albert Kopecký a Václav 
Cheníček. Vítězství zůstalo v Myšticích, turnaj opanoval tým D2PH.

Brigáda v obecním lese
Na  konci  listopadu  proběhla  brigáda  v  našem  obecním  lese  s  velice 
slušnou účastí, posuďte sami: 25 brigádníků, 7 traktorů (2 s lesnickými 
navijáky, 2 se štípači, 3 jako přepravci polen). Během celodenních čin-

ností  došlo  ke  stahová-
ní  a  skládkování  dřeva, 
k jeho pořezu, svozu, ští-
pání a skládání do hrani-
ce.  Touto  brigádou  tak 
byly zajištěny zásoby do 
obecního  domu  na  ně-
kolik  zimních  sezón.  Na 
tyto  činnosti  navážeme 
v dalším období dokon-
čením těžeb a přípravou 
ploch  na  sázení  nových 

stromků. Buřty na  svačinu byly  věnovány  z prostředků SDH Skaličany, 
stejně  jako zásoby pro pitný režim na místě samém. Oběd pak zajistil 
chutně, ba famózně, mistr vařečky Jiří Kotál, přičemž zásadní proviant 
(vepřové panenky) věnoval brigádníkům Luděk Mička. Točený Radegast 
12° pak na následné vyhodnocení brigádnického dne věnovala rodina 
Dardových za pomoc při stavbě oplocení a další bečku lahodného moku 
věnovala taktéž rodina Vítovcových a manželé Kopeckých. Mechaniza-
ce soukromá i obecní byla poskytnuta zdarma. Všem účastníkům akce 
i jmenovaným patří velké poděkování. 

Skaličanští Kozli na turnaji v Myšticích, 
foto Zdeněk Voborník

Vítězný tým D2PH, foto Václav Cheníček

Zásoby paliva, foto Jakub Darda

Fotopauza na brigádě v obecním lese, foto archiv obce

Zdobení vánočního stromu, Mikuláš a čerti 
Ve  Skaličanech  zdobíme  na  návsi  před  Šounů  vánoční  strom  vždy 
o druhém adventu. Nejinak tomu bylo  i v roce 2021. Poměrně slušná 
účast místních obyvatel i přespolních přátel obce byla zdokumentována 
pro potřeby kroniky a po úspěšném ozdobení stromu se většina účastníků 
sešla v obecním domě na přátelské posezení. Ve stejný den chodil obcí 

Mikuláš  s  andělem 
a  čertovskou  cháskou 
s  naplněnou  knihou 
hříchů  a dítka  i  dospělí 
byli  kontrolováni  stran 
svých  hříchů  a  svého 
celoročního  chování 
a konání. V čertovském 
pytli  a  jámě  pekel 
údajně nikdo neskončil, 
prozatím…

Mikulášova parta, foto archiv obce

Společné foto při zdobení vánočního stromu, foto Jakub Darda

Silvestrovská sešlost a gratulace jubilantům
Na  konci  každého  roku  se  několik 
skaličanských  sousedů  schází 
u  vánočního  stromu  na  návsi  a  loučí 
se se starým a vítají rok Nový a nový. 
Silvestrovskému  rozloučení  se  starým 
rokem  u  vánočního  stromu  v  roce 
2021 předcházely dodatečné gratulace 
k  několika  kulatinám.  Všem  (nejen 
oslavencům)  přejeme  do  dalších  let 
pevné  zdraví,  spoustu  radostí,  štěstí 
a lásky!

Předseda OV Skaličany gratuluje Jiřímu 
Podobovi (70), foto Václav Kotrba

Silvestrovská půlnoční sešlost, foto Václav Kotrba

Gratulace Stanislavu Žižkovi (80), 
foto Václav Kotrba

Starosta SDH Skaličany Jiří Blovský 
gratuluje Iloně Soukupové (60), 

foto Václav Kotrba
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Novoroční pochod okolím obce
Jak  jsme  prezentovali  v  minulém  čísle  „Sobáčku“,  v  roce  2019  jsme 
se  pokusili  uspořádat  nultý  ročník  novoročního  pochodu.  Tehdy  měl 
špacír  jen  jepičí  život, přestože šlo o nápad chvályhodný. Skutečně se 
nás pár sešlo u kapličky, došli jsme však pouze na obecní dům, vzdálený 
jen  několik  desítek  metrů  a  pokračovali  jsme  ve  vítání  dalšího  roku. 
Vše se však změnilo na Nový rok 2022. Po poledni se u místní kapličky 
sešlo  na  čtyři  desítky  osob,  nejmladšímu  účastníku  nebyl  ani  půlrok 
(vezl  se  v  kočárku)  a  nejstaršímu  bylo  lehce  přes  osmdesát  (oba  dva 
shodou  okolností  Standové),  přítomno  bylo  i  několik  psů.  Trasa  byla 

celkem schůdná a poměrně pohodová i pro děti, občerstvovací stanice 
v  Buzicích  v  Hospůdce  u  Čiláka  byla  připravena  na  naše mezipřistání 
(děkujeme za občerstvení) a vycházka se snad zúčastněným líbila a snad 
se  i  zdařila.  Většina  chodců  absolvovala  celou,  více  než  10kilometrů 
dlouhou trasu, někdo si ji upravil či zkrátil známými cestami a cestičkami, 
což se i předpokládalo a čekalo a téměř všichni se nakonec sešli na naší 
základně k hodnotícímu brífinku. Absolvovaný značný kilometrový rozdíl 
oproti nultému ročníku je dobrým znamením a příslibem do budoucna 
a  „vydýchání“  po  silvestrovském  bujarém  veselí  se  tentokrát,  soudě 
pisatelem, velice zdařilo!

O skaličanském dění přelomu roků 2021 a 2022 psal Václav Cheníček

Účastníci na startu novoročního pochodu, foto Václav Cheníček

Hlava v písku? 
Nikoliv. Kufříky všemi smysly
V  roce  2020  jsme  v  Městském  muzeu  Blatná  otevřeli  interaktivní 
expozici Muzeum všemi smysly,  která  vám představila  dějiny  a  sbírky 
Blatenska  od  pravěku  po  současnost.  Tedy  ne  zcela  po  současnost, 
protože  pandemie  přišla  teprve  měsíc  po  otevření  expozice,  a  tak 
jsme nezakomponovali  do  sbírek  roušky. Nicméně  již  před otevřením 
i  pandemií  jsme  začali  pracovat 
na  rozšíření  působnosti  muzea, 
které  již  nyní  dělá  venkovní  výstavy 
a  edukační  programy  v  muzeu  i  ve 
škole.  Věříme,  že muzeum  by mělo 
být  veřejným  prostorem,  který 
slouží  k  volnočasovým  aktivitám 
s edukačním přesahem. A kam jsme 
se tedy mimo tato hesla posunuli?
V  online  projektech  vzniklo  několik 
výstav  a  zapojili  jsme  se  i  do 
mezinárodní spolupráce H.E.L.P. při vytváření Muzea v síti. To nám však 
nestačilo, a tak jsme vylepšili i edukační projekt Kufříky všemi smysly. Že 
jste ještě o něm neslyšeli? O co jde? 
Kufříky  všemi  smysly  jsou  doopravdy  bedny  plné  kopií  reálných 
sbírkových  předmětů,  modelů  oděvů  a  doplněné  pracovními  listy. 
Školy  na  Blatensku  byly  obeslány,  aby  se  zapojily  do  spolupráce  nad 
obsahem  těchto  modulů,  které  se  zaměřily  na  místně  zakotvené 
vzdělávání, aby doplnily obecné RVP. Děkujeme zvláště pak pedagogům 

z J. A. Komenského v Blatné, kteří společně s námi připravovali první tři 
kufříky a připomínkovali jednotlivé obsahy i formu. Bohužel se nám již 
nepodařilo  kvůli pandemii otestovat dané moduly na některé  ze  tříd, 
a tak jsem se rozhodl tyto moduly upravit, aby k otestování mohlo dojít 
i bez přítomnosti muzejního pedagoga. 
Všechny moduly jsem doplnil o online prezentaci, kterou si každý učitel 
může  upravit  dle  svého.  Pokusil  jsem  se  je  doprovodit  komentářem, 
který by měl v krátkém čase seznámit pedagoga s obsahem kufru. Jedna 
prezentace má  cca 10 minut,  avšak neohraničuje  využití  celého nebo 
části modulu. To  je  již na fantazii každého. Metodické  listy pro učitele 
i pracovní listy pro žáky si každý musí vytisknout sám. Proč?
Celý projekt jsme vytvořili pro Blatensko, abychom podpořili povědomí 
o regionu a jeho bohaté kultuře, v čemž nás podpořila i MAS Blatensko. 
Proto  jsou  všechny  kufříky  poskytovány  zdarma  i  včetně  materiálů. 
Stačí  si  jen  napsat  na  e-mail  muzeum@plantaz-blatna.cz  a  domluvit 
se  s  pracovníky  muzea  zápůjčku  konkrétního  kufříku.  Více  informací 
a  online materiály  nalezenete  na  stránkách  Kulturní  Plantáže  Blatná: 
https://www.plantaz-blatna.cz/muzeum/pro-skoly-2/. Můžete  si  kufřík 
zapůjčit  i  na  online  výuku,  kdy  Vám  poskytne  potřebný materiál  pro 
demonstraci. Z pracovního listu můžete vystříhat postavičky a udělat si 
z nich  loutky na  špejli nebo si  jej  klidně  jen  tak prohlídněte. Budeme 
rádi za jakoukoliv Vaši zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu můžete pak psát 
na  chlebec@plantaz-blatna.cz,  kam  můžete  posílat  i  své  připomínky 
k dalším třem připravovaným kufrům.

Petr Chlebec, Městské muzeum Blatná

Dámská jízda
Ve  dnech  11.  prosince  2021  až  6.  února  2022  probíhá  v  Městském 
muzeu Blatná na náměstí Míru výstava umělkyň z Blatné a okolí. Výstava 
má název Dámská jízda. 
Na výstavě se setkáme s díly jedenácti dam. Některé již mají své jméno 
v českém či evropském kulturním prostoru, jiné své jméno získávají. 
Pojďme se zastavit, zklidnit, nahlédnout do nitra moudrých žen.
Pokud  se  podíváme  na  díla  pozorně,  nelze  vůbec  hodnotit,  jaké  dílo 
je lepší. Tak jako nelze hodnotit duše lidí. Vše je dokonalé takové, jaké 
to  je. Malířská,  fotografická,  sochařská díla odrážejí  stav duše, emoce 
každé  z  žen  v  době  tvoření.  Někdy  najdete  hravost,  radost,  nádheru, 
jindy tvrdou práci. Naleznete originální estetické cítění, fantazii, touhu 
po krásnu ve všedním životě, zobrazení architektonických  i přírodních 
skvostů.  Někdy  vnímáte  hloubku  tvoření  a  dokonalost Matky  Přírody 
v kráse vznikání i zanikání. Jindy vidíte jiné světy a získáme úctu k jiným 
bytostem, které jsou skryté našim očím, až nás to přesvědčí, že to vše 
existuje. 
Najdete hledání odpovědí na základní otázky bytí a smyslu života. Má 
můj  život  smysl,  když  existuje  smrt?  Žije  duše  věčně?  Je  zde  k  vidění 
radost  z  krásna  i  veškerá  tíha  bytí  člověka.  Jsou  zde  vnímány  tíživé 
otázky české historie,  lidstva a dnešní doby, destrukce, kterou působí 
lidské ego, které dovedlo svět do katastrofické situace. Lze ji zastavit?
Moudrého  člověka  napadne,  že  se  nacházíme  v  klíčové  době,  kdy 
se  rozhoduje  o  bytí  a  nebytí  lidstva.  Vnější  svět  je  odrazem  našeho 
vnitřního světa.
Stovky miliónů lidí na světě žijí v bídě, hladu, beznaději či jsou oběťmi 
násilí, války. Těžíme deštné pralesy v Jižní Americe, Asii, Africe za účelem 
těžby dřeva, nerostů, pěstovaní palmy olejné, jíme výrobky s palmovým 
olejem. Ničíme unikátní živočišné a rostlinné druhy. Drancujeme oceány 
průmyslovým  rybolovem.  Intenzivním  zemědělstvím  a  bezohledností 
jedy a plasty zamořujeme vodu a půdu. Mnohdy bezohledně chováme 
domácí zvířata, a to i v ČR. Produkce skleníkových plynů neklesá. Lokální 
války pokračují.  Je  nebezpečí  války  světové.  Kolektivní  vědomí  lidstva 
je  přesycené  myšlenkami  strachu,  nadřazenosti,  destrukce.  Zájmy 
nadnárodních korporací, farmaceutického, vojenského a jiného byznysu 
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jsou  nad  zájmy  obyčejných 
lidí.  Příčinou  veškerých 
problémů  na  všech 
úrovních  a  utrpení  bytostí 
je lidské ego a s ním spojená 
necitelnost,  touha  po  zisku 
a  převaze  za  každou  cenu 
bez  ohledu  na  jiné  bytosti. 
Rozpadají  se  mezilidské 
vztahy a rodiny. Lidé zažívají 
problémy  a  bezohlednost 
v  práci,  děti  ve  škole. 
Nadměrný  egoismus  je 
virus,  který  pronikl  všude 
a  očkování  ho  nezastaví. 
Ničíme  dál  Matku  Zemi 
průmyslovým  rybolovem, 
kácením  pralesů,  bereme 
život  a  domov  miliónům 
bytostí,  jedy  zamořujeme 
půdu  při  pěstování  plodin. 
Matka  Země,  která  nechce  nechat  zahynout  veškeré  Stvoření,  na 
lidskou bezohlednost reaguje. Očkování problémy nevyřeší. Koronavirus 
a přírodní katastrofy  jsou odrazem kolektivního vědomí  lidstva. To  je 
mužský svět, mužská jízda, kterou je třeba zabrzdit.
Možná proto přišla Dámská jízda. Přijďme se zastavit v této uspěchané 
„úspěšné“ mužské době. Pojďme nahlédnout do duší krásných žen. Tam 
je  lék. Naše srdce se otevře k soucitu a respektu k veškerému tvoření 
člověka,  Stvoření,  k  soucitu  ke  všem  bytostem.  Nahlédněme  v  tichu 
muzea do našeho vlastního nitra. Vraťme se do našeho Srdce, do našeho 
pravého Domova. Každý z nás se může stát tou rozhodující bytostí, která 
převáží rovnováhu sil k lepšímu světu. Je to naše mise, pro kterou jsme 
se narodili do této dobrodružné doby.

Aleš Drobník

MŠ Puník
Tradice a slavnosti, důležité okamžiky pro každého z nás.
A jak je slavíme v Dětské skupině Trempík a Puntík v Blatné?
Další rok v naší rodinné školce utekl jako voda a ačkoliv ne vždy proudila 
ta  voda  hladce  a mnohdy  přinesla  i  nečekané  překážky  a  klacky  pod 
nohy, užili jsme si s dětmi mnohé zážitky 😊 
V naší školce klademe totiž důraz na poznávání a udržování lidových 
tradic a provázání našeho života s přírodními rytmy.  I díky tomu jsme 
si dopřáli řadu školkových slavností, které nás zejména v nelehké době 
potěšily a upevnily naši pospolitost. Ověřili  jsme si,  jak takové rituály, 
slavnosti  a  společné  setkávání  dodávají  všem  malým  i  velkým  sílu 
a radost do života 😊
Rok jsme zahájili Tříkrálovým průvodem, kdy si děti připravily koruny, 
pláště,  fanfrnoch  a  zazpívaly  u  sousedů  koledy,  popřály  šťastný  nový 
rok, zapsaly iniciály K † M † B † a za to si vykoledovaly několik dobrot 
na  cestu 😊.  V  únoru  jsme  se  těšili  na masopust,  bohužel  ve městě 
se nemohl konat, a proto  jsme se rozhodli zorganizovat s předškoláky 
alespoň ten náš. Z Centra kultury v Blatné jsme si zapůjčili nejdůležitější 
masku  Medvěda  a  děti  si  vytvořily  své  vlastní  kostýmy  a  hudební 
nástroje do průvodu. Učily se celou akci i propagovat, vyrobily malované 
plakáty, rozvěsily je do ulic na Vinici a poté společně zpívaly a tancovaly. 
Měli  jsme velkou  radost,  že alespoň  takto můžeme rozveselit babičky 
a dědečky, kteří nás vyhlíželi z oken. 

Velikonoce  jsme  si  bohužel  nemohli  společně  prožít,  ale  i  tak  jsme 
alespoň vymysleli distanční výzvu, kdy jsme si s kamarády posílali fotky 
do naší školkové FB skupiny. Ladili jsme se na fotce každý den do jedné 
z  velikonočních barev např.  na  Zelený  čtvrtek  a byli  jsme překvapení, 
co vše doma v dané barvě najdeme a co se o daném velikonočním dni 
dozvíme za zvyk. 
Po  otevření  dětských  skupin  opět  v  průběhu  května  jsme  se  všichni 
radostně  shledali.  Ani  jsme  nemuseli mít  obavy  z  náročné  adaptace, 
neboť  od  nejmladších  dětí  v  Puntíku  po  předškoláky  v  Trempíku  byli 
všichni rádi, že mohou zase mezi své kamarády 😊

Léto jsme vítali Svato-
jánskou slavností.  Na 
naší  přírodní  zahra-
dě  jsme  vzdali  poctu 
všem živlům. Zazpívali 
jsme  jim  několik  ra-
dostných písní,  upletli 
jsme si svatojánské vě-
nečky z kvítí a na závěr 
si udělali táborák. Tro-
chu  jsme  to  asi  s  os-
lavou  přehnali,  neboť 
ještě tu noc nám příro-
da předvedla svou sílu 
v  podobě  prudkého 
deště i větru.
Také  jsme měli  radost 
ze spolupráce se spol-

kem ochránců přírody ZO ČSOP Blatná, kteří nám přímo v terénu uká-
zali,  jak se kroužkuje ptactvo a jaké druhy ptáků můžeme na školkové 
přírodní zahradě pozorovat. 
Dětský den jsme oslavili jako piráti, kteří dobývají vinický vrch a objevují 
ztracený  poklad  v  potoce.  Celé  léto  se  pak  neslo  v  duchu  Indiánů. 
Osídlili jsme si naši přírodní zahradu, která se tak stala „Osadou kmene 
Lapačů“. Každý z nás si nesl své  indiánské  jméno, rozvíjeli  jsme různé 
pohybové  i  tvůrčí  dovednosti,  řezali  jsme  noži,  vyráběli  si  indiánská 
trička, poznávali bylinky, učili se rytmické písně s doprovodem bubnu, 
přespali  jsme  také  bez  rodičů  na  školkové  zahradě.  Indiánské  léto 
jsme pak zakončili velkou absolventskou slavností, kdy jsme předvedli 
rodičům  všechny  naše  indiánské  a  školkové  dovednosti,  co  jsme  se 
za rok naučili. Na závěr  jsme pasovali nové předškoláky a rozloučili se 
s těmi, kteří nastupovali do školy. 

V  září  jsme  se  po  adaptaci  nových  skupinek  vydali na draka čili 
na Michaelskou slavnost.  Děti  si  vyřezaly  své  meče,  trénovaly 
odvahu  zdoláváním  např.  lanových  překážek,  stezek  naslepo  a  také 
rozpoznáváním spravedlnosti, dobra a  zla. Při  slavnosti  jsme se vydali 
do  dračí  sluje  na  Vinici,  kde  si  každý  jednotlivě  došel  pod  ochranou 
pláště  sv.  Michaela  pro  sladké  dračí  jablíčko.  Nejtěžší  bylo  přemoct 
svou vlastní  fantazii a strach z neznáma, ale všechny děti to bravurně 
zvládly a odvážně překonaly samy sebe 😊 Na posvícení jsme si tradičně 
připravili, upekli, ozdobili a snědli hnětýnky.
Na svatého Martina jsme se těšili nejvíce, jelikož jsme o slavnost před 
rokem  přišli.  Přitom  právě  při  této  události  vyhlížíme  nedočkavě  už 
první  sníh  a  advent  klepe na dveře. Během slavnosti  jsme  šli  s  rodiči 
lucernovým  průvodem,  na  louce  si  vyprávěli  příběh  o  sv.  Martinovi 
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a zazpívali několik podzimních písní. Na závěr jsme zaslechli znít podkovy 
v dáli a někteří zahlédli  i bílého koně v mlžné krajině.  Jako se dělil sv. 
Martin se žebrákem, tak i my jsme si mezi sebou rozdělili vlastnoručně 
upečené  sladké  rohlíčky.  Mňam.  Touto  slavností  jsme  přivítali  zimní 
čas, období pokory a přátelství. Vánoční přípravy jsme i letos zakončili 
Adventní spirálou. Při slavnosti děti putovaly za doprovodu anděla do 
středu  spirály,  která  je  utvořena  na  zemi  ze  chvojí.  Uprostřed  spirály 
si  rozsvítily  svou  svíčku  –  rozzářily  své  světlo,  které  nám  bude  svítit 
v duši po celý zimní temný čas. Děti své svíčky rozložily po celé spirále 
a tím společně rozsvítily adventní cestu do našeho nitra. Při putování 
adventní spirálou  jsme si zazpívali vánoční koledy, co  jsme se s dětmi 
naučili. Po rozsvícení spirály pak nechyběla ani ochutnávka cukroví od 
rodičů a vánočního „punče“. 😊 
Při adventní spirále si s dětmi vždy uvědomíme, jak ten celý rok rychle 
utekl a co vše jsme společně už zažili. Po Vánocích se setkáváme v novém 
roce, kráčíme vstříc dalším dobrodružstvím a těšíme se z přibývajícího 
světla  i z oslav dalších tradic v kalendáři. Tímto bychom chtěli popřát 
i vám, ať se v novém roce máte pořád na co těšit a umíte se radovat 
z maličkostí, které v nás zanechávají hluboké láskyplné zážitky, stejně 
jako  se  to  učíme  společně  s  našimi  dětmi  v  dětské  skupině  Trempík 
a Puntík již několikátým rokem. Děkuju Vám tímto s vděčností za stálou 
přízeň. 😊

za rodinnou školku Mgr. Kateřina Corakidu
Více  informací o naší  rodinné  školce naleznete na FB Rodinná školka 
Puntík, či na webu skolkapuntik.cz. 
Dětská skupina Puntík registrační 
č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016949 
Dětská skupina Trempík registrační 
č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015745
jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského 
sociálního fondu,

MŠ Vrchlického
Mateřská škola Blatná, Vrchlického a odloučené pracoviště Husovy 
sady.
Vánoce nám utekly jako voda a u nás ve školkách na ně zůstaly krásné 
vzpomínky.  Adventní  čas  jsme  zahájili  výzdobou  školek,  děti  vyráběly 
vánoční  přáníčka,  dárečky  a  navštívil  nás  také  čert  s  Mikulášem 
a andělem. Děti jim předvedly nacvičené básně a písně a byly obdarovány 
sladkou  odměnou.  17.  12.  navštívil  školky  Ježíšek  s  velikou  nadílkou. 
Přibylo nám spousty krásných hraček a didaktických pomůcek. Radost 
dětí nás provázela  celý předvánoční  čas a byla pro nás tím největším 
potěšením.
A co tomu všemu předcházelo?
Hned v září jsme stihli několik zajímavých akcí. První z nich byl pěší výlet 
na hřiště v Bezdědovicích, kde pro děti byly připravené seznamovací hry. 
Cestou zpět jsme se svezli vláčkem a popovídali si s panem strojvedoucím. 
Děti  ze  třídy  Medvídků  zažily  projektový  den  –  Mezinárodní  den 
úsměvů. Celý den se nesl v zábavných úkolech a děti pro rodiče vyrobily 
usměvavou nástěnku. S připraveným pásmem básniček děti navštívily 
Domov pro seniory v Blatné, kde potěšily babičky a dědečky. Ve školce 
začala  probíhat  canisterapie  s  paní  Baušovou,  která  se  svým pejskem 
připravuje  pro  děti  různá  cvičení.  V  říjnu  se  třída  Soviček  a Motýlků 
vypravila s batůžky na zádech do blatenského lesoparku Na Vinici, kde si 
v altánku daly svačinu a poté objevovaly krásy podzimní přírody, stavěly 
domečky  pro  lesní  skřítky  a  plnily  úkoly  ukryté  na  stromech.  Třída 
Medvídků přijala pozvání od paní Jánské, která je velmi ochotně provedla 
svojí keramickou dílnou. Třídy Motýlků, Soviček, Slůňátek a Medvídků 
se  také  zapojily  do  výtvarné  soutěže  „Zebra se za tebe nerozhlédne“, 
zaměřené  na  dopravní  výchovu.  Poděkovat  bychom  chtěli  Blatenské 
rybě, spol. s. r.o. za umožnění návštěvy rybářství spojené s vyprávěním 
rybářů o chovu a zpracování ryb, na které jsme navázali exkurzí na výlov 
Podskalského rybníka. Říjen jsme společně zakončili zasazením stromu 
v Komunitním sadu a v parku Husovy sady, kde jsme byli součástí zasazení 
„stromu lásky“. V naší školce nechybělo ani halloweenské dopoledne, 

děti  ze  všech  tříd  dlabaly  dýně,  ochutnávaly  strašidelné  pochutiny 
a přišlo i několik strašidýlek v převleku. Na zahradě v Husových sadech 
bylo rušno – konalo se tady Dýňobraní společně se žáky 8. A ze ZŠ T. G. 
Masaryka. V listopadu pak třída Soviček a Motýlků navštívila městskou 
knihovnu, kde pro ně byl připravený předvánoční program a předčítání 
příběhu o narození Ježíška – za to knihovně patří také velké díky. Paní 
učitelky  ze  třídy Medvídků připravily pro děti a  rodiče  stezku svatého 
Martina. Na děti čekalo na stromech mnoho různých úkolů. Medvídci 
podpořili obrázky projekt „Pošli pozdrav nemocným a osamělým“. Také 
jsme společně ve spolupráci s rodiči navštívili hokejbalové hřiště, kde si 
trenéři pro děti připravili zábavné úkoly.  A teď už navazujeme na to, čím 
celý příběh z dění našich školek začínal.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci v uplynulém roce a do nového 
roku  2022  přejeme  hlavně  zdraví,  spokojenost,  a  aby  nám  vzájemná 
spolupráce přinášela jen samou radost. 

Kolektiv MŠ Vrchlického a odloučeného pracoviště Husovy sady

JAK bylo o prázdninách?
V  září  se  žáci  ZŠ  JAK  zúčastnili  výtvarné  soutěže, 
kterou  vyhlásila  Městská  knihovna  v  Blatné  na 
téma Zážitky z prázdnin. Ocenění za nejlepší práce 
získali  tito  šikovní malíři  naší  školy:  Šimon Teska, 
Filip Dobřemysl a Nikola Těšická (všichni třída 5. B).

Pavla Voborníková, vyučující výtvarné výchovy

Pasování 
na čtenáře
V měsíci  říjnu  proběhlo  pasování 
letošních  druháčků  na  čtenáře. 
V  knihovně  nás  přivítala  paní 
knihovnice,  královna  a  skřítek 
Nezbedníček.  Děti  si  hravou 
formou  zopakovaly  s  paní 
knihovnicí  pravidla  chování 
v knihovně a ke knihám, zatančily 
si  se  skřítkem  a  královnou  byly 
pasovány na čtenáře.
Kromě dvou nových knih si každý 
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odnesl i spoustu pěkných zážitků. Do knihovny se všichni budeme rádi 
a často vracet.

Ivana Chvostová, Eva Kotšmídová, třídní učitelky 2. tříd

JAK jsme navštívili knihovnu
9. 11. 2021 děti ze třetí třídy se svojí paní učitelkou a paní asistentkou 
navštívily Městskou knihovnu v Blatné.
V knihovně nás přivítala paní knihovnice paní Brodová. Dověděli  jsme 
se o projektu ČTI A POMÁHEJ. Přečtením knihy a správným vyplněním 
testíku o této knize mohou děti vyhrát malou peněžní částku a příspěvek 
věnovat na vybranou charitativní věc.
Poté paní knihovnice dětem pustila všem známou pohádku od  Josefa 
Čapka JAK pejsek a kočička myli podlahu. Následovalo veliké překvapení. 
Podívali jsme se do přízemí budovy, kde dříve bývalo vězení. Tam na nás 
čekaly  pohádkové bytosti,  které měly děti  za úkol  najít  a  spočítat.  Za 
odměnu děti pohádkové bytosti mohly namalovat. Největší zážitek měly 
děti z návštěvy bývalé věznice a největší radost z malování pohádkových 
bytostí.
Paní knihovnice dětem vybrala spoustu zajímavých knih k vypůjčení.
Poté  následovalo  půjčování  knih.  Děti  se  rozeběhly  po  knihovně 
a hledaly si svoji nejoblíbenější knížku. Knihu si půjčily a vzaly s sebou do 
školy, aby si ji mohly přečíst.
Děkujeme paní knihovnici za příjemně strávené dopoledne.

L. Motyková, třídní učitelka III. B

Návštěva SOU Blatná
Ve  čtvrtek  11.  listopadu  se  třída 
9.  A  zúčastnila  exkurze  ve  Středním 
odborném  učilišti  Blatná.  Po  příchodu 
nás  po  celém  areálu  školy  provedl 
příjemný  zaměstnanec  školy.  Přiblížil 
nám  informace  ohledně  nabízeného 
studia.
Poté  jsme  se  rozdělili  do  dvou  skupin. 

První parta šla do dílny, kde si společně se žáky SOU vyrobila dřevěné 
panáčky. Druhá parta pájela „blikačky“.
Nakonec jsme si zašli na dobrý oběd do jejich školní jídelny. Děkujeme 
SOU za příjemně strávený den.

žáci 9. A

Burza škol
Po  roční  pauze  –  všichni  víme,  čím  byla  zaviněna  –  se  uskutečnila 
v našem městě v Komunitním centru opět Burza škol.
19. listopadu 2021 jsme všichni učili distančně, a tak naše plány navštívit 
po třídách tuto akci, která je vždy perfektně zajištěna, nevyšly. Žákům, 
kteří neměli nařízenou karanténu, jsme doporučili individuální návštěvu 
nejlépe s rodiči.
Děkujeme paní  starostce  Kateřině Malečkové  a  pracovníkům Kulturní 
Plantáže Blatná za zorganizování této akce.
Na  pomoc  žákům  9.  tříd  připravila  Jihočeská  hospodářská  komora 
ONLINE burzu škol, která se bude konat 11.–13. ledna ve třech časových 
intervalech. Kdo ještě není rozhodnut, má možnost tuto burzu navštívit. 
Žáci využívají hojně také dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
Do konce února se musí rozhodnout o svém dalším studiu. Času tedy 
není mnoho. Držíme jim palce, aby měli šťastnou ruku při volbě a aby 
byli v přijímacím řízení úspěšní.

Marie Vanduchová, výchovná a kariérová poradkyně

Náboj Junior 

Náboj  Junior  je  mezinárodní  matematicko-
fyzikální  soutěž  pro  čtyřčlenné  týmy.  Jelikož 
soutěž  probíhala  on-line,  mohla  se  uskutečnit 
současně  v  České  republice,  na  Slovensku,  v  Polsku,  ve  Francii 
a v Nizozemí. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených 
ze školy. Úlohy vyžadují jistou dávku důvtipu. Jsou netradiční a pomáhají 
rozvíjet představivost a logické myšlení. 
Naši školu reprezentovalo celkem pět týmů ze sedmých a osmých tříd 
ve složení: Tomáš Čanda, Jan Slavík, Jan Janota, Michal Švec, Alexandr 
Lehečka,  Martin  Tůma,  Matyáš  Brynda,  Jan  Vacek,  Julie  Jiroušková, 
Markéta  Vilítová, Martin  Teško,  Sára  Tešková,  Simona  Šustrová,  Anna 
Uldrichová,  Matěj  Bláha,  Michal  Hromada,  Karolína  Baťková,  Lukáš 
Klásek, Natálie Medlínová a Jaroslav Mašek.
Na žáky jsme všichni velmi pyšní, protože soutěže se účastnila především 
gymnázia a školy pro nadané děti. Přestože by se mohlo zdát, že naše 
nejlepší 543. místo z celkového počtu 945 týmů z již zmiňovaných zemí 
není nijak oslňující výsledek, nacházíme se na žebříčku úspěšnosti mezi 
gymnázii! 
Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Šárka Komárková, vyučující matematiky

JAK jsme pomáhali
V pátek 3. prosince se konalo Adventní zastavení 
na  školním  dvoře.  Zástupci  tříd  2.  stupně  zde 
prodávali drobné předměty (magnetky, propisky, 
záložky, hry) na charitativní účely.
Společně  vybrali  částku  3  200  Kč,  která  byla 
odeslána na konto fondů Život dětem a Sidus.
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Anna Uldrichová, Simona Šustrová (VIII. A), 
členky žákovského parlamentu

Projektový den ve škole ZŠ JAK
Na  8.  12.  2021  jsme  měli  ve  třídě 
5.  A  naplánovaný  projektový  den 
o  podnebných  pásech  naší  Země.  Do  školy 
jsme si pozvali pro nás již známého ornitologa 
Zdeňka  Voborníka,  který  nám  už  několikrát 
vyprávěl o blatenské přírodě. Tentokrát nám 
však promítal  fotografie o přírodě v Norsku 
a na Filipínách, které sám navštívil. Vyprávěl 
nám  o  krásných  papuchalcích,  terejích, 
chaluhách, ale i pižmoních a mrožích.
Pan  Voborník  nám přinesl  do  třídy  některé 
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druhy barevných papoušků a dověděli jsme se od něj, jak chovat doma 
cizokrajné  ptactvo,  kde  je  jejich  domovina,  ale  probrali  jsme  i  chov 
jiných domácích mazlíčků. 
V  další  hodině  jsme  plnili  úkoly  na  stanovištích  a  ptali  jsme  se  pana 
Voborníka na vše možné o jeho cestách a na pozorování ptáků. 
Povídání o přírodě se nám moc líbí a už se těšíme, až se společně na jaře 
zase sejdeme u některého z blatenských rybníků na kroužkování ptáků.

Pavla Voborníková a 5.A

Exkurze do planetária
11. 12. 2021 se vypravily třídy 5.A a 5.B ze ZŠ JAK na exkurzi do Planetária 
v Českých Budějovicích. Děti se na společný výlet moc těšily, protože po 
opravdu dlouhé době mohly konečně společně vycestovat za poznáním 
mimo Blatnou. O planetách se žáci učili v podzimních měsících, proto 
projekce  ve  zmodernizovaném  planetáriu  sloužila  vhodně  k  doplnění 
jejich  znalostí.  Společně  se  zde  učili  vyhledávat  souhvězdí  na  obloze 
a zjistili, že můžeme na ní vidět i další planety,  jako je Venuše, Jupiter 
i Saturn. Hned večer si to většina žáků na obloze ověřila. Součástí akce 
byl i program Náš vesmírný domov, ve kterém jsme virtuálně navštívili 
všechny planety Sluneční soustavy.
Z  planetária  vedla  naše  cesta  i  na  budějovické  náměstí,  kde  jsme  si 
prohlédli i Samsonovu kašnou a Černou věž.

Pavla Voborníková, třídní učitelka 5.A

JAK jsme zakončili školní projekt 
V rámci projektu „Těšíme se na Ježíška“ jsme navštívili knihovnu v Blat-

né.  Paní  knihovnice 
nám  nejdříve  pře-
četla vánoční příběh. 
Povídali  jsme si o vá-
nočních zvycích a vy-
robili jsme si krásnou 
vánoční  ozdobu  na 
stromeček.
Díky  skvělým  paním 
knihovnicím  jsme  si 
to  v  knihovně  opět 
užili.  Moc  se  těšíme 
na příští návštěvu.

Žáci 3. A a Mgr. J. 
Fialová, tř. učitelka

Cesta do Betléma
Často  se ptám,  jestli  děti  ještě  znají  vánoční příběh a  jak  tuto  tradici 
předávat dál, aby v nás na Štědrý den opravdu mohlo svítit to pomyslné 
betlémské světlo, které dokáže zasvítit do všech našich temných koutů.
Stále  mám  na  paměti,  že  nejvíce  si  toho  zapamatujeme,  když  to 
prožijeme.  Tak  jsme  v  předvánočním  čase  nacvičovali  dramatizaci 
vánočního  příběhu.  Děti  se  s  nadšením  naučily  texty,  některé  koledy 
a  vánoční  písně,  které  příběh  provázely.  Zjistily,  že  není  jednoduché 
odhodit ostych a dokázat dramaticky vyjádřit slova i pocity jednotlivých 
postav  a  že  za  nacvičením  krátkého  divadla  je  spousta  práce.  Také  si 
sehnaly kostýmy a různé rekvizity. 
Naším  cílem  bylo  divadlo  zahrát  rodičům  na  besídce,  ale  vzhledem 
k  situaci  jsme  tuto  akci  nakonec  nemohli  uskutečnit.  Herci  se  ale 
nevzdávají, a tak jsme své divadlo zahráli našim mladším spolužákům. 
Odměnou nám byl vždy velký potlesk a radost v očích diváků. Jsme rádi, 
že  jsme  tímto  vystoupením mohli  poslat  do  světa  radostné  poselství 
vánočního příběhu.

IV. B s paní učitelkou Marcelou Srbovou 

JAKý byl adventní čas ve škole?
I  když  nám  již  začal  nový 
rok  2022,  zkusíme  společně 
trochu  zavzpomínat  na 
krásné  adventní  chvíle  ve 
škole.  Vše  jsme  zahájili 
Adventním zastavením, 
které  proběhlo  v  pátek 
3. prosince na školním dvoře 
(prodejní výstava, výtvarná 
výstava, poslech vánočních 

písní, zveřejněná videonahrávka z vánočních vystoupení žáků).
Už  další  týden na nás  dýchla  vánoční  atmosféra  v  rámci  celoškolního 
projektového dne na téma vánoční zvyky – Už se zase těšíme na Ježíška. 
Každá  třída  měla  vlastní 
program  (vánoční program 
v městské knihovně, návštěva 
kostela, vánoční zvyky a hry), 
ale  všechny  nás  spojil  jeden 
drobný úkol – vyrobit za třídu 
jednu  ozdobičku  na  společný 
stromek.
Protože se nakonec prázdniny 
prodloužily o dny ředitelského 
volna, velmi rychle se nám přiblížil poslední školní den a s ním i třídní 
besídky.
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Žáci 4. B si pro rodiče nacvičili dramatizaci Cesta do Betléma, na kterou 
chtěli pozvat své nejbližší. Aby nebyli smutní, že je neuvidí, bylo natočeno 
video, které je zveřejněno na webu školy. Ale co by to bylo za herce bez 
přímého potlesku diváků? Proto si pozvali své mladší spolužáky, kteří si 
představení užili a poděkovali jim aplausem.
S posledním zvoněním roku 2021 jsme všichni odcházeli plni očekávání 
krásných svátečních chvil v kruhu svých nejbližších a do nového roku si 
přejeme, aby nám přinesl zdraví a dny plné pohody a klidu.

Jana Krapsová, ředitelka školy

Výlov rybníka Podskalský
Období  výlovů  pomalu  končí  a my,  patroni  1.  B, 
jsme se s prvňáčky sešli 19. 11. 2021, abychom se 
podívali na tradiční výlov rybníka Podskalský. Každý 
z nás se před školou ujal prvňáčka a společně jsme 
se vydali k rybníku. Počasí bylo chladné a větrné, 
ale  naštěstí  nepršelo.  Moc  jsme  se  na  výlov  s  prvňáčky  těšili  a  byli 
jsme  rádi,  že  nám  současná  situace  umožnila  akci  uskutečnit.  Všem 
prvňáčkům se výlov moc líbil a náramně si ho užili.

Jaroslav Pošta, žák 9. B

Biologická olympiáda
Již  56.  rokem  se  koná  BiO,  je  to  oficiální  zkratka  pro  biologickou 
olympiádu, pro kategorii C a D s názvem „Jak přežít zimu“.  I v letošním 
školním  roce  se  teoretické  části  školního  kola  biologické  olympiády 
zúčastnili žáci ze všech tříd, kteří mají zájem o přírodu. 
V  teoretickém  testu  jde  pouze  o  fakta.  Ti,  kteří  dosáhli  vynikajících 
výsledků,  postoupili  ve  školním  kole  k  poznávačce  přírodnin.  A  ti 
nejúspěšnější  v  kategorii  C  (David Ochotný  –  8.  A,  Kateřina  Klásková 
– 9. B, Matěj Machek – 9. A) a v kategorii D (Marie Fialová – 7. A, Jiří 
Masák – 7. B, Kateřina Jeníčková – 6. B) postupují do okresního kola, 
které  se  bude  konat  ve  Strakonicích  v  Domě  dětí  a  mládeže.  Z  pěti 
vstupních úkolů do okresního  kola  si  vyberou  jeden a  zpracují  ho do 
písemné  podoby  s  tím,  že  doplňkem  může  být  také  elektronická 
verze.  Tuto  část  hodnotí  okresní  komise  BiO,  maximálně  počtem 
10 bodů. Cílem olympiády je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, 
podporovat další vzdělávání v přírodovědném oboru. Všem žákům, kteří 
se do soutěže zapojili, gratuluji a postupujícím držím palce v dalším kole 
přírodovědné soutěže. 

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, organizátorka školního kola soutěže

Pasování 1. B
Známá melodie  z  filmu  „Páni kluci“  doprovodila  naše  prvňáčky  ruku 
v  ruce  se  jejich patrony na místo, kde  je  již netrpělivě očekávali  rodi-

če.  Po  přivítání  násle-
doval  proslov,  které-
ho  se  ujal  Jára  Pošta 
z  9.  B.  Seznámil  rodiče 
s  tím,  jaké  je  poslání 
patrona,  a  jako  jejich 
zástupce slíbil,  že uděla-
jí  maximum  pro  to,  aby 
se  děti  ve  svém  prvním 
školním  roce  cítily  co 
nejlépe.  Prvňáčci  všem 
ukázali,  co  všechno  se 
již  ve  škole  naučili.  A  že 
toho  nebylo  málo!  Bás-
ničky střídaly písničky a došlo i na taneček.
Po vydařeném vystoupení následoval slavnostní akt – pasování, jehož se 
ujal pan školník. Velkou vařečkou pasoval prvňáčky na školáky, od třídní 
učitelky obdrželi  šerpu a od paní učitelky 9.  ročníku dostali  dárkovou 
tašku.  V  ní  dětičky  čekalo  velké  překvapení  nejen  od  sponzorů,  ale 
i od jejich patronů. Těm a také paní učitelce Věře Uriánkové, která děti 
doprovázela na klávesy, patří velký dík.

Na závěr k nám všem promluvila zástupkyně ředitelky školy paní Dana 
Houzarová. Mnoho úspěchů popřála nejen našim nejmenším, ale i těm, 
kteří naši školu co nevidět opustí a vydají se na další dráhu svého života, 
našim deváťákům. Všem přítomným popřála příjemně prožitý adventní 
čas a pevné zdraví v novém roce 2022. Na úplný závěr zazněla společná 
píseň a poté následovalo velké fotografování.
Jsme moc rádi, že se tato dlouho očekávaná akce podařila uskutečnit. 
Určitě budeme mít na co vzpomínat… 😊

Mgr. Lenka Peršínová, třídní učitelka 1. B

Exkurze Sladovna „galerie hrou“ 
Třídy  3.  A  a  3.  B  se  v  úterý  společně  vydaly  autobusem  do  Písku  na 
exkurzi do Sladovny. Sladovna „galerie hrou“ má mnoho interaktivních 
výstav s doprovodným programem. Programy jsou koncipovány hravou 
formou,  využívají  metody  prožitkového  a  situačního  učení  a  mají  za 
cíl  přiblížit  dětem  srozumitelnou  formou  téma  výstavy.  Paní  učitelky 
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Třísková  a  Vitáková  vybraly  žákům  tři  výstavy: Hnízdo ilustrace, Voda 
mne napadá a Mraveniště.
Voda mne  napadá  je  výstava,  kde  by  se  žáci  měli  vžít  do  vody  a  žít 
její  příběh.    Největší  úspěch  u  žáků  mělo  mraveniště.  Mraveniště  je 
obrovský dřevěný labyrint tunelů a schovávaček a mostů.   Mraveniště 
je  plné  inspirace,  svobodné  hry,  je  to  obrovský  prostor  pro  vlastní 
představivost.  Žáci měli možnost obléknout  se do  kostýmu mravence 
a  lépe  se vcítit do  role malého  lesního  tvora.  Zkoumat desítky metrů 
tunelů,  mostů  a  různých  zákoutí.  Vyšplhat  na  strom,  najít  mravenčí 
ložnici, setkat se s královnou a starat se o mravenčí kukly. Na různých 
místech  v  mraveništi  byla  dřevěná  otevírací  okénka,  kde  se  žáci 
dozvěděli mnoho  zajímavých  informací  o  životě mravenců,  například: 
jak mraveniště funguje, jak se mravenci rodí, jací mravenci v mraveništi 
žijí a jakou funkci mají v mraveništi. 
Výlet se dětem moc líbil. Celý den byl zábavný, naučný a dozvěděli jsme 
se nové zajímavé informace.

Lucie Siblíková, Dis., asistentka pedagoga

Vánoční výstava
Po  roční  pauze  způsobené 
pandemií  coronaviru  se 
k nám do školy vrátila krásná 
vánoční  atmosféra  v podobě 
tradiční vánoční výstavy. Jako 
vždy se těšila velkému zájmu 
nejen žáků a učitelů, ale také 
široké  veřejnosti.  Výstavu 
zahájila paní ředitelka Zdenka 
Dvořáková  společně  s milým 
vystoupením  kroužku 
Zpíváme  s  kytarou  pod 
vedením  paní  vychovatelky 
Anny  Trávníčkové.  Velikou 
radost  nám  udělaly  návštěvy  dětiček  z  mateřských  školek,  žáků  ZŠ 
Holečkova a babiček z Domova pro seniory. 

Návštěvníci si mohli za-
koupit  výrobky  ze dře-
va,  papíru,  ušité,  pa-
ličkované,  háčkované 
nebo  drhané  ozdoby, 
nepřeberné  množství 
výrobků  našich  šikov-
ných  žáků.  Velký  dík 
patří  všem  paním  uči-
telkám  a  vychovatel-
kám, které s přípravou 
výrobků a výstavou po-
máhaly.  Samozřejmě 

také našim  žákům devátých  a  osmých  ročníků,  kteří  svým příjemným 
a milým vystupováním pomáhali  vítat  a obsluhovat  všechny naše ná-
vštěvníky. 
Letošní výstava se z důvodu bezpečnosti konala venku. Chladné počasí 
nám zpříjemnil voňavý nealkoholický punč. Těšíme se na další společná 
vánoční setkávání.

Zuzana Voračková, vychovatelka ŠD

Mikulášská nadílka
V  pátek  3.  prosince  proběhla  na  naší 
škole  tradiční  mikulášská  nadílka.  Role 
Mikuláše, čertů a andělů se ujali nejstarší 
žáci, kteří si třídy prvního stupně poctivě 
rozdělili,  neboť  i  Mikuláš,  čert  a  anděl 
se  navzdory  svým  nadpřirozeným 
schopnostem  nemohou  rozkrájet 
a  stihnout  všechno.  9. A  si  tak  vzala  na 
starost 1. A, 2. A., 3. A, 4. A a 5. A a žáci 
z 9. B zbylé třídy. Druhý stupeň si mohl 
oddychnout, protože  tam by ve většině 
případů byla nutná návštěva spíše čerta 
než Mikuláše. 

Nadílka  ve  všech  třídách 
probíhala  podobně.  Počáteční 
rozpaky, strach a obavy postupně 
vystřídala  úleva,  recitování 
básniček  a  zpívání  písniček  či 
rozbalování  dárkových  balíčků, 
které  nachystaly  paní  učitelky 
ve  spolupráci  s  rodiči.    Čerti  si 
z  mnoha  tříd  odnesli  obrázky, 

které jim děti namalovaly, aby je obměkčily. Unavené čertovské družiny 
si  po  sobě po  skončení nadílky uklidily,  zametly,  co  vypadalo  z  košťat 
a čertích kožichů, a odešly si domů odpočinout.

Mgr. Ludmila Růžičková, třídní učitelka 9. A

Sbírka pro Azyl Sírius
Žákovský parlament ZŠ TGM Blatná uspořádal ve čtvrtek 
9. 12. sbírku na podporu pejsků a kočiček z Azylu Sírius 
v  Záhoří  u  Písku.  Sbírku  organizujeme  už  několikátý 

rok,  pomoc 
pejskům a  kočičkám  je  jednou 
z našich priorit. Moc děkujeme 
všem,  kteří  přispěli.  Vážíme 
si  toho.  Děkujeme  i  laskavým 
přispěvatelům za finanční dary, 
díky  štědrosti  pedagogického 
sboru se vybralo 2 175 Kč.

Mgr. Ludmila Růžičková, 
koordinátorka ŽP

Hezky pěkně anglicky
Již  před Vánoci  proběhlo  školní  kolo  soutěže  v  anglickém  jazyce.  Žáci 
soutěžili v kategorii 6. a 7. ročníků a v kategorii ročníků 8. a 9. V písemné 
části  změřili  své  síly  v  oblasti  poslechové,  gramatické,  lexikální 
a  v  oblasti  porozumění  textu.  Ústní  část  představovala  konverzaci  na 
dvě vylosovaná témata. 
Zájemců,  kteří  si  chtěli  své  jazykové  znalosti ověřit,  vydobýt místo na 
stupni vítězů, bylo více než dost. V první kategorii se přihlásilo 23 žáků 
a v kategorii druhé žáků 38. Do ústního kola však postoupili jen uchazeči 
s hodnocením nad 70 %. V kategorii mladších žáků uspěli, a postoupili 
tak do ústní části Nela Kumherová (6. B), Anna Krýdová (7. A), Sabina 
Burianová (6. A), Monika Tesková (7. B), Stanislav Hořejší (6. B) a Vojtěch 
Vlk  (7.  B).  Celkově  se  ve  školním  kole  v  anglickém  jazyce  umístila  na 
1. místě Tesková Monika (7. B), na 2. místě Kumherová Nela (6. B) a na 
3. místě Krýdová Anna (7. A).  V kategorii žáků 8. a 9. ročníků postoupili 
do  ústního  kola  Vokrojová  Eva  (8.  A), Maroušková  Lucie  (8.  A),  Pernt 
Čeněk Jan (8. A), Krůtová Lucie (9. A), Hořejší Sára (9. B), Čada Ondřej 
(9. B), Kupar Matěj  (9. A), Hořejší Ela  (9. B), Pekárková Vanesa  (8. B), 
Koubková Veronika (8. A) a Prokopiusová Adéla (8. B). Po absolvování 
konverzační části se na 1. místě umístila Krůtová Lucie (9. A), na 2. místě 
Maroušková Lucie (8. A) a 3. místo obsadil Kupar Matěj (9. A).
Mnozí žáci předvedli v soutěži excelentní gramatické znalosti, bohatou 
slovní  zásobu  a  výbornou  mluvní  pohotovost.  Soutěž  v  anglickém 
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jazyce však není jen zkouškou jazykovou, je vždy také zkouškou odvahy, 
odhodlání a pevné vůle. Zúčastnit se soutěže s vědomím, že nemusím 
uspět, ale pouze si ověřím své znalosti, abych se posunul či posunula 
o krůček dál, je již samo o sobě velkým osobním úspěchem. Konverzační 
část bývá zase výzvou, jak trénovat překonávání obav z ústního projevu 
a… jak si důvěřovat.

Mgr. Martina Zachová, organizátorka školního kola soutěže

Vánoční besídky na I. stupni
Poslední  školní  den  v  roce  2021  jsme  si  ve  škole  uspořádali  tradiční 
vánoční besídky. Celá budova byla nádherně vyzdobená, ve třídách zářily 
stromečky,  kolem  nichž  byly  rozprostřeny  dárky.  Vánoční  atmosféru 

dotvářely  koledy,  cukroví 
a další dobroty, které si děti na 
ochutnávku přinesly z domovů. 
Nechybělo  vypravování 
o  Vánocích,  zpívání  koled, 
rozdávání  dárků,  hraní  her 
a pouštění pohádek. Mezi naše 
nejmenší žáčky z 1. tříd zavítali 
i  jejich  patroni  z  devátých 
ročníků,  kteří  jim  zpříjemnili 
dopoledne  různými  hrami, 
tancem  a  dalšími  zábavnými 
aktivitami.  Vánoční  besídky  se 
vydařily,  žáci  si  poslední  den 
ve škole příjemně užili, pohráli 
si  s  dárky,  zazpívali  si  vánoční 
písně  společně  s  pěveckým 
sborem  pod  vedením  paní 
učitelky  Uriánkové  a  zatančili 
na známé hity jako např. „Jede, 

jede mašinka“.  Před odchodem domů jsme si popřáli šťastné a veselé 
Vánoce a klidnější průběh nového roku 2022.

Mgr. Eva Vonášková, třídní učitelka 2. A

Vánoční besídky na 2. stupni
I na 2. stupni se poslední den školy před vánočními prázdninami, které 
byly nakonec z důvodu aktuální epidemické situace o tři dny delší, konaly 
v dopoledních hodinách besídky. Většinou probíhaly v režii samotných 
žáků, kteří si přinesli pohoštění, vyměňovali si dárky, hráli hry, bavili se 
nebo tančili. Třídy byly slavnostně vyzdobené a nechyběly ani vánoční 
stromečky  a  barevná  světýlka.  Tam,  kde  to  technika  umožňovala,  se 
pouštěly filmy, pohádky nebo hudba, a děti se bavily i přesto, že odpadlo 
předem  avizované  filmové  představení  v  místním  kině.  K  dotvoření 
vánoční atmosféry přispěl svým vystoupením pěvecký sbor pod vedením 
paní učitelky Uriánkové. Zpívaly se známé koledy a všichni si tento den 
užili. Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022!

Bc. Monika Vokurková, asistentka pedagoga

Dálkové studium 
oboru Včelař v Blatné 
a včelařský kroužek
Do 1. března 2022 je možné podávat přihlášky ke studiu dvouleté dálkové 
formy učebního oboru 41-51-H/02 Včelař na Středním odborném učilišti 
v Blatné. Podmínky studia, včetně přihlášky jsou na www.soublatna.cz. 
Výuka,  která  je určena pro absolventy  s ukončeným středním vzdělá-
ním, tzn. s výučním listem nebo maturitou, probíhá 1x měsíčně v pátek 
a  v  sobotu.  Dvouleté  studium  zahrnuje  z  poloviny  teoretickou  výuku 

odborných  předmětů 
a  z  poloviny  odborný 
výcvik  na  včelnicích, 
v  dílnách  a  laborato-
ři.  Součástí  výuky  jsou 
exkurze  ve  včelařských 
provozech  a  v  terénu, 
například za producen-
ty  medovice  v  lesních 
porostech. 
V  současnosti  se  klade 
velký  důraz  na  zdraví 
a  vitalitu  včel,  kvali-
tu  včelích  produktů 
a  přirozený  chov  včel. 

Ve školní laboratoři proto studenti získají kompetence v práci s mikro-
skopováním včel, které zahrnují identifikaci včelích nemocí, pitvu včely, 
analýzu včelích produktů atd. dle jejich zájmu.
Cílem odborné praxe probíhající během sezony přímo na včelnicích je 
osvojit si chov matek, tvorbu oddělků a zásady medobraní. Nezapomíná 
se na těžbu a zpracování vosku. 
Od zavedení výuky oboru Včelař v Blatné v roce 2011 je o studium stále 
velký zájem. 
Pro zájemce z řad dětí a mládeže běží od září 2020 včelařský kroužek. 
Scházíme se každý týden v SOU Blatná v pondělí od 14 do 16 hodin.

Petr Texl, učitel včelařství

Praktické cvičení oboru Včelař na Středním odborném 
učilišti Blatná. Foto Libuše Hradecká
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Bělčice

Bělčice a okolí 
v roce 2022
Nový  rok  se  velice  rychle  přehoupl 
a  jak  se  říká,  jsme  zase  o  rok  starší. 
Vánoční pohodička a rok 2021 je dávno 
za námi a už nyní  je třeba se soustředit 

na ten, který nedávno začal. Ale dříve, než 
se  dostanu  k  roku  2022,  bych  se  rád  vrátil 

k tomu ukončenému. 
Nebyl to rok poklidný, na tom se pravděpodobně shodneme. Covidová 
pandemie  nás  před  rokem  sevřela  hodně  pevně  a  důsledky,  které 
pociťujeme  i  nyní,  byly  velmi  vážné.  Všeobecné  výrazné  zdražování 
energií,  benzínu, nafty a dalších paliv,  způsobují  další  vlnu  zdražování 
prakticky  všeho.  Bude  to  i  v  následujícím  období,  věřím,  že  ne  moc 
dlouhém, opravdu velmi těžké pro nás všechny. Snad se růst cen brzy 
zastaví a situace se postupně zklidní. V uplynulém roce byly také volby 
do Parlamentu ČR. Máme novou vládu, tak uvidíme, jak se nová vláda 
vypořádá nejen s Covidem, ale i se státním rozpočtem. To se samozřejmě 
promítne  i  na plánované  investice  všech měst  a obcí. Věřím,  že nová 
vláda nebude dělat razantní škrty, které by výrazně ovlivnily nejen chod 
měst a obcí, ale i právě zmíněné investiční projekty. 
I v těžkém roce 2021 jsme několik připravených a dotačně podpořených 
projektů realizovali. Za zmínku jistě stojí rekonstrukce obecního rybníka 
v  Hostišovicích,  stavba  místní  komunikace,  chodníků  a  parkovacích 
míst  v  ulici  1. Máje  v  Bělčicích,  oprava  asfaltového  povrchu místních 
komunikací  v  Rožmitálské  ulici  a  obci  Podruhlí,  pořízení  nového 

dopravního automobilu 
pro  JPO  III  Bělčice, 
rekonstrukce  dílenské 
učebny ZŠ Bělčice nebo 
nedávno  dokončená 
rekonstrukce  Místní 
lidové  knihovny.  Jsem 
moc rád, že se zmíněné 
akce povedly realizovat 
a  opět  se  povedlo 
získat  na  ně  nemalé 
finanční  prostředky. 
Tímto  bych  chtěl 
poděkovat  všem,  kteří 
se  podíleli  na  realizaci 
jakéhokoli  projektu, 
byť jen nepatrně a také 
těm,  kteří  nám  na  ně 
poskytli dotaci.
V  roce  2022  je  rovněž 
připraveno  několik 
projektů,  na  něž  jsme 
žádali  nebo  budeme 
žádat  o  dotaci. 

Prozatím  není  jistého  nic,  tak  nemohu  s  jistotou  říct,  co  se  nakonec 
bude realizovat, a co přesuneme na jindy. Ale určitě se nebude zahálet. 
To vím jistě. Také vím jistě, že nás pandemie Covidu  jen tak neopustí, 
i když bych si to moc přál. Myslím, že se s touto zákeřnou nemocí, která 
neustále mutuje,  budeme muset  naučit  žít.  Každopádně  je  zapotřebí 
být neustále ve střehu a dodržovat základní hygienická pravidla a vládní 
nařízení (byť jsou někdy zvláštní). Pokud se situace zlepší a já věřím, že 
ano, budeme mít možnost plánovat třeba některé příjemné záležitosti 
jako např. dětský den, pouťovou akci, různé závody apod. Tak jak jsme 
na to byli zvyklí z let minulých. 
Na závěr mi prosím dovolte popřát vám všem, ať vykročíte do roku 2022 
tou  pravou  nohou,  ať  všem drží  pevné  zdraví,  ať máme pevné  nervy 
s  pandemií,  ať  děti mohou  chodit  normálně  do  škol  a my  do  práce. 
Zkrátka vše dobré v roce 2022.
Dne  29.  11.  2021  proběhlo  slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromu 
v Bělčicích. Akce byla sice omezena vládními nařízeními, ale dle mého 
názoru jsme si to i tak příjemně užili. Strom byl pěkně osvětlen, koledy 

nám velmi pěkně zahrál Žesťový soubor města Plzně, své pásmo krásných 
básniček nám přednesly děti z mateřské a základní školy Bělčice a teplý 
čaj taky ohřál zkřehlé ruce a ústa. 
Rád  bych  zde  poděkoval  manželům  Janouškových  za  krásný  strom, 
kuchařkám  ZŠ  a  MŠ  Bělčice,  dětem  a  paním  učitelkám  ze  ZŠ  a  MŠ 
Bělčice,  p.  Kočovskému  za  osvětlení  stromu,  knihovnici  Věrce  za 
výzdobu a organizaci prodejní výstavy a vánoční dekorace, A. Holubovi 
za ozvučení a zaměstnancům MěÚ Bělčice za přípravu a úklid po akci.

Pavel Vejšický, starosta

Místní lidová knihovna Bělčice
S příchodem nového roku, většina lidí bilancuje, jaký rok byl ten loňský 
2021. I já tak nyní činím.
V  roce  2021  navštívilo  knihovnu  941  osob.  Bylo  zapůjčeno  2  668 
knih  a  543  časopisů.  Kulturních  akcí,  kterých  bylo  37,  se  zúčastnilo 
1 031 osob.  I v knihovně se promítla pandemie covidu a s ní spojené 
uzavření, neboť čísla o návštěvnosti a výpůjčkách jsou nižší.
Sama sobě i Vám všem přeji, ať magický rok 2022 je pro nás ve všech 
směrech jen dobrý, pevné zdraví a s úsměvem na tváři. A ať máme stále 
co číst.
Neboť…
Koncem  roku  2021,  prošla  naše  knihovna  celkovou  rekonstrukcí 
vnitřních  prostorů,  přes  instalaci  nové  elektriky,  podlahy,  opravu  zdí 
od vlhkosti, celkovou výmalbou, ale hlavně nových krásných dřevěných 
regálů na knihy. Celkově se prostor zesvětlil a opticky zvětšil. Neboť, jak 
pravil  jeden místní mladík  při  stěhování  knih:  „Jé, tady je to krásný“. 
A má pravdu. Přijďte se podívat a přesvědčit se sami.
Touto cestou posílám velké poděkování všem, kteří se na rekonstrukci 
knihovny  podíleli.  Firma  Luboš  Krameš,  Martin  Kočovský,  Tomáš 
Srb,  pracovníci  Městského  úřadu  Bělčice,  děvčata  z  kávy  z  knihovny 
a v neposlední řadě učitelky a děti ze Základní školy Bělčice, kteří strašně 
moc pomohli s vynesením a přinesením téměř 12 000 knih. Bez nich by 
se knihovna v pondělí 3. ledna, nemohla otevřít. 
Ještě jednou moc děkuji.
Již několik let zdobím vánoční stromeček na městské radnici v Bělčicích 
a slyším od Vás samou chválu, jak je krásný. Děkuji. K poslední překrásné 
výzdobě  přispěly  háčkované  ozdoby  od  paní  Marie  Formánkové 
z Budovatelské ulice v Bělčicích a  touto cestou  ji  za nás všechny moc 
děkuji. 
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Mnoho místních žen má zlaté české ručičky a o tom se vždy přesvědčím 
na kávě v knihovně, kam nosí své výtvory ukázat a navzájem se je učí 
mezi sebou vyrábět. Věřím, že letošní rok 2022 nám dovolí různé tvořivé 
dílny a sami si to budeme moci vyzkoušet.

Věra Mašková Vaňáčová, knihovnice

Jezdecký klub Bělčice
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám do nového roku 2022 popřál zdraví, 
lásku  a  životní  pohodu.  Rád  bych  Vás  seznámil  s  činností  jezdeckého 
spolku Bělčice v loňském roce. JS má v současné době 47 členů. Z toho 
31  dětí  a  dorostenců  do  18  let.  Ti  nejmladší  se  pravidelně  účastní 
výcviku ve voltiži. K voltiži využíváme tři koně. Od shetlandského poníka 

po  chladnokrevnou 
klisnu.  Pokročilejší  se 
pak  účastní  jezdeckého 
výcviku.  Nejzkušenější 
reprezentují  náš  spolek 
na jezdeckých závodech. 
V  loňském roce se  jsme 
se  zúčastnili  8  závodů, 
na  kterých  se  naši 
jezdci z 33 startů 16krát 
umístili  do  šestého 
místa.  Také  jsme  se 
prezentovali  při  třech 
ukázkách  voltižního 

ježdění.  Pořádali  jsme  v  Bělčicích  –    Podruhlí  dvoje  jezdecké  závody. 
V  rámci  těchto  závodů  tradičně  předávají  mistři  republiky  manželé 
Chmelařovi,  jednomu  závodníkovi  cenu  za  nejlepší  jezdecký  projev. 
Letos cenu získala Sára Davídková z Úslavanu Blovice a domácí Tereza 
Švejdová. Poděkování za pravidelnou podporu jak závodů, tak činnosti 
spolku,  patří  Městu  Bělčice,  Jihočeskému  kraji,  Národní  sportovní 
agentuře,  ZD Bělčice,  lesnické firmě Kaiser  s.  r.  o, firmě Leifhait, paní 
MVDr.  Marii  Cízové,  panu  Josefu  Zemanovi  a  dalším  příznivcům. 
V letošním roce, pokud to situace dovolí, plánujeme naše závody na 2. 
července a 24. září 2022. Věřím, že se na těchto akcích ve zdraví opět 
sejdeme.

Zbyněk Novotný, JS Bělčice

Slavnost Ježíše Krista Krále
Konec církevního roku končí Slavností Ježíše 
Krista Krále, slaví se v neděli před začátkem 
adventní doby. V porovnání s oslavou konce 
občanského  roku,  kdy  bouchají  rachejtle, 
září ohňostroje a podobně je Slavnost Ježíše 
Krista krále bez veškerých okázalostí tohoto 
světa. Je dobré, že tomu tak je, protože když 
Ježíš vedl dialog s Pilátem před tím, než byl 
vydán  k ukřižování,  se ho Pilát  ptal:  „Ty jsi 
tedy přeci král?“  Ježíš  odpověděl:  „Ano, já 
jsem král… moje království není z tohoto 
světa…“

Letos  tato  slavnost  připadla 
na  neděli  21.  11.  2021.  Kostel 
byl  vyzdobený,  zpívala  se píseň 
„Ježíši Králi, nebe a země…“. 
V  posledních  letech  vnímáme, 
jak těžké je udržet si pokoj v duši 
navzdory  zkouškám,  které  na 
nás všechny doléhají. Přeji nám 
všem,  abychom  s  Boží  pomocí 
šli dál světem v důvěře, že na to 
nejsme sami a v tichu očekávali 
Ježíšův  příchod  na  tuto  Zemi 
a do srdcí lidí dobré vůle.
Vše dobré přeje Marie Křivková, 
ŘKF Bělčice.

Pražské Jezulátko

Nejsvětější srdce Ježíšovo

Bezdědovice

„Je ztracený každý den našeho života, kdy 
jsme se nezasmáli.“

Chamfort Sebestian Roch

Opustili nás…
Listopad  2021  –  Josef  Čabrádek, 
nar. 1944, Bezdědovice, Paštiky

Prosinec 2021 – Lenka Sliacká, nar. 1964, 
Bezdědovice

Čest jejich památce!
za obec Jiří Bláha, starosta obce

Rozsvícení vánočního stromečku
Rozsvícení  vánočního  stromečku  se  tentokrát  neslo  v  komorním 
duchu.  Plánované  vánoční  trhy  a  doprovodný  program  byly  vhledem 
k  protiepidemickým  opatřením  opět  zrušeny,  takže  nebylo  možné 
nakoupit  drobnosti  od  soukromých  výrobců,  anebo  výrobky  našich 
nejstarších z Domova pro seniory z Blatné a podpořit tak jejich činnost 
alespoň z mého pohledu zanedbatelným finančním obnosem. Já osobně 
doposud pravidelně nakupoval a pokaždé mi to udělalo velkou radost. 
Každý kousek je vyráběný srdcem a s nadšením. Ještě, že venkovní akce 
nebyly  tolik  přiškrcené  v  omezeních,  jako  pořádání  akcí  ve  vnitřních 
prostorech. Dodrželi  jsme  tedy  alespoň naší  tradici  a  pustili  společně 
s dětmi balónky s přáním Ježíškovi. Je zajímavé, že pro balónky si přijdou 
i dospěláci a mají napsané přáníčko jako ti naši nejmenší, přivážou ho 
na provázek u balónku a s úsměvem a radostí ve tváři ho pouští k nebi 
a doufají… Úplně stejně jako ti piňďové. Potom jsme všichni počítali od 
deseti do nuly a na společné „TEĎ“!  se rozsvítil  stromeček. Děti našly 
pod  stromečkem  krabice  s  malým  dárkem  a  adventním  kalendářem 
pro každé z nich. Kdo chtěl, u stromečku řekl básničku anebo zazpíval. 
Bylo  to  velmi  příjemně  strávené  odpoledne.  Chtěl  bych  tuto  cestou 
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Naši jubilanti
V  lednu  a  únoru  oslavili  či  oslaví  svá 
významná  životní  jubilea  tito  naši 
občané:

Jeníček Zdeněk  60 let 
Válalová Marie  79 let

Oběma jmenovaným přejeme do dalších 
let pevné zdraví, mnoho životního elánu, 

spokojenosti a pohody.

Březí

Buzice

poděkovat  paní  Ivetě  Podlešákové,  která  je  jedním  z  mála  lidí,  kteří 
chtějí něco pro obec dělat, což je dneska vzácnost a každý rok mi s touto 
akcí pomáhá. Nesmím zapomenout ani na  ty,  kteří  se pohybují  okolo 
zdobení  stromečku  a  dalších  věcí  spojených  nejen  s  touto  akcí,  ale 
i s ostatními společnými akcemi, které pořádají ve vlastním volnu, aby 
zabavili děti i dospělé. Jen tak dál, nebo zakrníme u televize. Díky všem 
za iniciativu, že jste ochotní něco dělat i pro ty, kteří nic nedělají, a ještě 
vás pomluví. Doufám, že v letošním roce 2022 už veřejné akce nebudou 
žádným způsobem omezovány, protože nám všem chybí sociální kontakt 
ve velké míře. Cesty do práce, tváře spolupracovníků, nákupy v marketu 
a cesty zpět domů nám svobodné sdružování nenahradí.
Všem čtenářům SOBáčku, ale i ostatním bych chtěl do roku 2022 popřát 
hodně zdraví, štěstí, spokojenost, pracovní i osobní úspěchy, sílu a víru 
v lepší budoucnost.

Co se nám povedlo v roce 2021
Rekonstrukce přístupového schodiště ke kostelu 
svatého Jana Křtitele v Paštikách

Kostel svatého Jana Křtite-
le  v Paštikách  je  význam-
nou památkou blatenské-
ho  regionu.  V  roce  2021 
proběhla  rekonstrukce 
přístupového  schodiště 
ke  kostelu  svatého  Jana 
Křtitele v Paštikách, která 
byla provedena z důvodu 
havarijního  stavu  stáva-
jícího  schodiště.  Touto 
rekonstrukcí  bylo  pře-

devším dosaženo bezpečného přístupu pro návštěvníky  této památky 
a celkového estetického vzhledu obecního pozemku v souladu s obno-
vou kostela svatého Jana Křtitele v Paštikách. Nové schodiště se tímto 
stává nejen praktickou  a  nezbytnou  součástí přístupu  k  významnému 
skvostu barokní architektury, ale též součástí jedinečného projektu, kte-
rý nemá na území ČR obdoby a tím je zbudování rozária světoznámého 
pěstitele růží Jana Böhma. Rozárium bude obsahovat všechny dostupné 
sorty růží z  těch, které  Jan Böhm vyšlechtil. Růže budou vysázeny ko-
lem chodníku na severní i na jižní straně schodiště včetně jižního svahu 
mezi hřbitovní zdí a novým schodištěm. Sorty růží budou opatřeny štítky 
s  informacemi a QR kódem, který v mobilní aplikaci poskytne veškeré 
informace o dané růži, vč. odkazů. Rozárium bude volně přístupné a po-
skytne  tak další úžasný  zážitek návštěvníkům kostela  sv.  Jana Křtitele. 
Všichni jsou srdečně vítáni.
Jihočeský kraj přispěl na rekonstrukci schodiště částkou 300.000 Kč.                                                   
Celkové náklady činily 786 444,95 Kč. 

Pořízení vybavení kulturního domu v Bezdědovicích
V  roce  2021  se  obci 
Bezdědovice ve spolupráci 
s MAS Blatensko podařilo 
v  rámci  PRV  ze  SZIF 
pořídit  nový  nábytek  do 
sálu  a  výčepu  obecního 
hostince.  Starý  nábytek 
držel  silou  vůle.  A  proto 
jsem  opravdu  rád,  že  se 
nám  povedlo  nakoupit 
nové  krásné  židle  a  stoly 

z  masivního  dřeva.  Byl  to  další  krok  spojený  s  celkovou  rekonstrukcí 
této budovy, tak aby každý návštěvník hostince nebo kulturní akce na 
sále  vcházel do příjemného prostředí. Nový nábytek opravené vnitřní 
prostory úplně rozzářil.
Pokud  se  půjdete  procházkou  podívat  na  kostel  svatého  Jana  Křtitele 
v  Paštikách  a  nové  schodiště,  zajděte  i  k  nám do  hospůdky.  Rádi  vás 
uvidíme.
SZIF přispěl částkou 240 000 Kč.  
Celkové náklady činily 363 000 Kč.

Myslím  si,  že  díky  těmto  dvěma  akcím  máme  být  opět  na  co  hrdí. 
Pomalu, ale  jistě se naše obec zvelebuje a tvoří se příjemné prostředí 
nejen pro naše občany, ale i náhodné návštěvníky a milovníky turismu 
po okolí.

text a fotografie: Jiří Bláha, starosta obce
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese 
www.bezdedovice.cz.

Rozsvícení 
stromečku
Na  první  adventní  neděli  28.  11.  bylo 
naplánováno  slavnostní  rozsvícení 
vánočního  stromečku  na  návsi 
v  Buzicích.  Jako  každý  rok  se  i  letos 

sešla většina občanů Buzic a zároveň také 
dorazili přátelé obce z jiných vesnic. Zahájení 

programu bylo v 17:00, kdy úvodní slovo promluvil 
starosta  obce  pan Maňhal.  Následné  informace  k  programu  poskytla 
organizátorka  akce  paní  Gabriela  Málková.  Po  slavnostním  zahájení 
došlo ke společnému zpívání koled a také k zapálení prskavek. Při zpívání 
koledy Tichá noc byl rozsvícen vánoční stromeček včetně nové výzdoby 
hasičské zbrojnice. Nové osvětlení na hasičskou zbrojnici a stromeček, 
včetně nových ozdob zakoupila obec Buzice. Po rozsvícení byla možnost 
občerstvení v podobě klasického vánočního svařáku či čaje pro dětské 
účastníky. K občerstvení bylo připraveno spoustu dalších dobrot. Celá 
obec se tak naladila na následující krásný adventní čas. 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat obci Buzice a  jejímu vedení za 
ochotu  a  rozšiřování  výzdoby  obce  a  také  hlavní  organizátorce  paní 
Gabriele Málkové a jejím pomocníkům za skvělou organizaci a přípravu 
nejen této akce. 

Čertovská na návsi
Kvůli  současné  situaci  musel  být  tradiční  příchod  Mikuláše,  anděla 
a čertů přesunut z obecního domu na náves k hasičské zbrojnici. Náladu 
to  však nikomu nepokazilo  a  celkem  se mikulášské nadílky  zúčastnilo 
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28  dětí.  Účast  byla  opravdu 
hojná,  což  se  odrazilo  i  na 
veselé  náladě.  Do  radostné 
atmosféry  vstoupilo  zrnko 
strachu při příchodu čertovské 
výpravy.  Všechny  děti  byly 
statečné  a  zazpívaly  písničku 
či  odříkaly  básničku.  Za  to  si 
samozřejmě vysloužily balíček 
s  dobrotami.  Ukázalo  se, 
že  všechny  děti  byly  hodné 
či  slíbily  nápravu  drobných 
neřestí.  Čertům  tedy  zůstaly 
jenom  prázdné  pytle.  I  po 
odchodu  andělské  návštěvy 

panovala  na  návsi  přátelská  nálada  u  občerstvení,  které  připravili 
dobrovolní hasiči a dalších dobrot napečených od buzických maminek. 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat organizátorům a všem, kteří se 
podíleli na přípravě této akce. Všichni se již těšíme na příští rok.

Monika Peltánová

Krátce o dění 
v Doubravici
Výlov rybníka Velká louže:
Koncem  listopadu  proběhl  výlov 
rybníka Velká  louže, který se nachází 

kousek za obcí, směrem na Chrašťovice. 
Počasí  rybářům  tentokrát  docela  přálo 

a  úlovky byly  pěkné.  Během výlovu  si  rybáři 
opékali buřty a pekli si i brambory v popelu.

Doubravický betlém:
Jako každý rok o adventu a Vánocích připravil pan František Zuklín 
st.  betlém  před  a  v  kapličce  Panny  Marie  Sedmibolestné.  Pan 
František Zuklín st. je sám autorem betlému.

Mikulášská nadílka:
V  neděli  5.  prosince 
proběhla  na  doubravické 
návsi  mikulášská  nadílka. 
Všechny  děti  dostali  za 
přednesenou  písničku  nebo 
básničku  bohatou  nadílku. 
Zúčastnilo  se  něco  kolem 
30 dětí.  

text: Marcel Bečvář, 
fotografie: Marcel Bačvář, 

František Zuklín ml.

Krátce o dění v MŠ Doubravice
Prosinec u nás ve školce
Na  začátku  prosince  vyráběly  děti  vánoční  dekorace  z  borových 
šišek. Práce to nebyla snadná, ale s pomocí paní učitelek si každý 
odnesl hezký zasněžený stromeček v hliněném květináči.
Tak  jako  každý  rok,  nás  poté  přišel  navštívit  Mikuláš  s  čertem 
a  andělem.  I  děti  měly  na  sobě  během  dne  čertovské  kostýmy, 
byly velmi  statečné a na zahradě přednesly krásné básničky. Čert 
sice dětem rozdával uhlí, ale Mikuláš měl pro každého tašku plnou 
dobrot.
V  druhé  polovině  tohoto  měsíce  proběhl  v  naší  mateřské  škole 
vánoční  den.  Děti  recitovaly  vánoční  básničky,  zazpívaly  si  také 
několik  dojemných  vánočních  písní  a  koled.  Za  odměnu  měly 
děti  přichystané  od  zaměstnanců  školy  občerstvení  a  medové 
perníčky, které si samy nazdobily. Následovala vánoční diskotéka. 
Po  odpočinku  čekalo  děti  obrovské  překvapení.  Ve  třídě  našly 
ozdobený stromeček s velkou hromadou nádherných dárků.
Radost v dětských očích byla obrovská, nedá se ani  slovy popsat. 
Přejeme  všem  do  nového  roku  stejnou  radost,  pevné  zdraví 
a hodně štěstí.

text a fotografie: Jana Kopalová, ředitelka MŠ

Doubravice

Hajany

Rozsvěcování 
vánočního stromu
První  adventní  neděle  připadla  na 
28.  listopadu  a  my  jsme  ji  oslavili 
tradiční akcí – rozsvěcováním vánočního 
stromu. Sešli jsme se v 17:00 hodin před 

obecním  úřadem,  kde  celou  akci  zahájila 
paní  Hanka  Gregorová.  Poté  následovalo 

vystoupení hajanských dětí, které zazpívaly tradiční 
vánoční koledy. Celé vystoupení s dětmi nacvičili paní Hanka Gregorová 
a Petr Štěpán.  Všichni si jistě pochutnali na pohoštění, které připravily 
místní ženy. Velký dík patří vedení obce za finanční podporu celé akce.
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Hajanské peklo
Již po několikáté se v naší obci 
sešli vyslanci pekla, aby všem 
hajaňákům  ukázali,  jak  to 
v  pekle  opravdu  chodí!  Před 
pekelnou  bránou  vatrovali 
dva pekelníci a pečlivě hlídali, 
kdo  projde  dveřmi.  Za  těmi 
už  čekali  Lucifer  a  Belzebuba 
a pěkně si dětičky proklepli. Ti, 
co  prošli  pekelnou  zkouškou, 
mohli  postoupit  do  nebe, 
kde  už  na  ně  čekal  Mikuláš 
a  pomocníček  Anděl.  Ale 
i tady vládla přísnost. Mikuláš 
děti odměnil pouze za pěknou básničku nebo písničku. Děkujeme všem, 
kteří akci připravili.

Turnaj v Prší
Dne  2.  ledna  jsme  se  sešli  v  místní  hospodě  na  tradičním  turnaji 
v karetní hře „Prší“.  Soutěžilo se v kategorii mužů, žen a dětí. Zúčastnění 
se rozlosovali do družstev a hrálo se u čtyř hracích stolů. Klání to bylo 
těžké,  neboť  většina  hráčů  se  ihned  v  začátku  projevila  jako  velmi 
zdatní karbaníci. Po takřka tříhodinovém souboji vzešli v každé kategorii 
vítězové, kteří byli po zásluze odměněni. Hodnotné ceny zajistilo SDH 
Hajany. Akce se velmi vydařila a těšíme se na další pokračování!

Zdeňka Jestřábová, místostarostka obce Hajany

Advent 2021 
Advent  jsme  v  uplynulém  roce  2021 
oslavili  28.  11.  na  návsi  nad  Sázkou. 
U  rozsvíceného  vánočního  stromu 
a  chlumského  betlému,  ve  kterém 
se  tento  den  usídlila Marie  se  synkem 
Ježíškem pod dohledem Anděla Gabriela, 

malého  andílka  a  čerta  Roháče,  se  sešla 
skupinka chlumských dětí pod vedením Pavly 

Fousové. Děti  zazpívaly  vánoční  koledy,  přednesly  básničky  a  potěšily 
svým vystoupením přítomné rodiče i ostatní občany obce.

Chlum

Mikuláš
I  Mikuláš  se  svou 
povedenou  par-
tičkou  nás  letos 
navštívil. A bylo to 
dobře.  Vždyť  bez 
těchto  tradic  by 
náš život byl chud-
ší.  Děkujeme  ti, 
Mikulášku,  i  tvým 
společníkům,  že 
jsi  tuto  letitou 
tradici  dodržel 
a příští rok tě opět 
čekáme.

Žádost o dotaci na opravu komunikací
Obec zažádala Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu místních 
komunikací. Žádost se  týká silnic v prostoru kolem Sázky a pod Horu, 
a to od domu č. p. 14 až k domu č. p. 59 a od č. p. 18 k č. p. 20. Druhou 
částí silnic, na kterou byla podána žádost o dotaci, je silnice vedoucí od 
obecního úřadu k domu č. p. 93.

Miluše Kordulová

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

„Každý neúspěch člověka něčemu naučí, 
pokud se chce nechat poučit.“

Charles Dickens

Vážení a mílí, buďme hodně zdrávi, žijme s  láskou, v  lásce a pro  lásku 
a chovejme se po celý rok 2022 k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby 
se oni chovali k nám…                                                                                               
A  nyní  pár  pravidelných  informací,  kterým  se  každoročně  nemůžeme 
vyhnout, a to jsou poplatky pro rok 2022 za odvoz KO a ze psů.
Známky  na  popelnice  za  rok  2021  budou  platné  do  31.  3.  2022.  Do 
tohoto termínu je třeba zaplatit místní poplatek za odvoz komunálního 
odpadu na rok 2022 a přitom si vyzvednout platnou známku pro tento 
rok.
Výše poplatků se pro rok 2022 změnila a to takto:
Osoby přihlášené v obci     600 Kč/osoba/rok
Děti přihlášené v obci ve věku do 15 let  250 Kč/dítě/rok
Vlastník rekreační nemovitosti       600 Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný   100 Kč
Poplatky  je možné  platit  hotově  na  obecním  úřadě  v  době  úředních 
hodin,  případně  bezhotovostně  na  účet  obce  č.  8422291/0100.  Pro 
případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte 
na  Vašem  variabilním  symbolu,  aby  nebyly  problémy  s  identifikací 
Vaší  platby.  Komunikovat  můžete  i  prostřednictvím  e-mailové  adresy 
oukadov@tiscali.cz.
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek 
základní výše poplatku.
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!
UPOZORNĚNÍ
1.  1.  2022  vešla  v  platnost  smlouva mezí  Obcí  Kadov  a  Technickými 
službami Blatná na zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře v Blatné. 
Obec  Kadov  touto  smlouvou  zajistila  za  platbu  100  Kč/občan  obce 
a 50 Kč/rekreační objekt včetně DPH občanům možnost ukládání odpadu 
na  sběrný dvůr  v Blatné v průběhu celého  roku. Občané na  sběrném 
dvoře  již nic neplatí, ale musí se prokázat občanským průkazem nebo 
vlastnictvím nemovitosti v naší obci. TOTO NEPLATÍ PRO PODNIKATELE!
Podmínky pro ukládání odpadu jsou pro občany Blatné a občany všech 
spolupracujících obcí shodné a je třeba je dodržovat. Konkrétní seznam 
odpadů, které  je možnost ukládat a provozní doba sběrných dvorů  je 
zveřejněna na webových stránkách obce www.kadov.net a ve vitrínách 
ve všech našich místních částech. Je možné ukládání jakéhokoliv odpadu, 
kromě několika výjimek, např. eternit, sádrokarton, okna a okenní rámy.
Na sběrný dvůr jsou přijímány běžné odpady z domácností, je to hlavně:
objemný  odpad  (nábytek,  matrace,  koberce  apod.),  veškerý  tříděný 
(plasty,  papír,  sklo,  nápojový  karton),  elektroodpad,  nebezpečný 
odpad (barvy, oleje apod.) a pneumatiky z osobních automobilů. Dále 
bioodpad – větve a trávu.

Malé ohlédnutí za rokem 2021
Čas  plyne,  člověk  dělá  spoustu  věcí  automaticky  a  snad  má  někdy 
i  pocit,  že  té  práce  až  tolik  nezvládl.  Zde  je malá  rekapitulace  toho, 

Kadov



25Svazek obcí Blatenska - listopad 2021

co se nám povedlo díky dotacím:
•  zaměstnat  v  průběhu  roku  prostřednictvím  Úřadu  práce 

a poskytnutého příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a získat mzdové prostředky ve výši 105 037 Kč 

•  opravit  část  místní  komunikace  v  k.  ú.  Pole  z  dotace  Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje  v  roce  2021  (celkové  náklady 
1 017 025,69 Kč – DT 270 000 Kč/vlastní podíl obce 747 025,69 Kč)

•  taktéž z dotace Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 
2021  jsme  uhradili  úroky  z  úvěru  na  pořízený  majetek  –  areál 
letního  dětského  tábora  ve  Vrbně  (celkové  náklady  21  363,30  Kč 
– DT 16 000 Kč/vlastní podíl obce 5 363,30 Kč)

•  obdrželi  jsme  dotaci  ve  výši  135  500  ze  Státního  fondu  životního 
prostředí v rámci projektu Sadové úpravy v obci Kadov na vysázené 
ovocné stromy v Poli

•  ze stejného Státního fondu životního prostředí nám byla proplacena 
realizace  projektu  „Posílení zdrojů pitné vody v obci Kadov“ 
(celkové náklady 913 529,06 Kč, DT 730 823 Kč, vlastní podíl obce 
182 706,06 Kč) a taktéž nám byla zaslána záloha ve výši 730 823 Kč na 
navazující projekt „Zpracování PD na vybudování vodovodu, včetně 
souvisejících objektů a zdroje pitné vody v obci Kadov“

•  s finančními prostředky ve výši 96 656 Kč se nám povedlo pečovat 
o louky s výskytem vzácných rostlin a vysázet další stromy a keře na 
části letiště v k. ú. Pole

•  finanční  příspěvek  na  zmírnění  dopadů  kůrovcové  kalamity  jsme 
obdrželi ve výši 44 950 Kč z Jihočeského kraje

Obec Kadov spolupracuje se všemi svými spolky hasičů a s občanským 
sdružením  Přátelé  Lnářského  Málkova  a  tímto  všem  jejich  aktérům 
a aktivním členům a vůbec všem, kteří vydrželi a kdykoli přikládají ruku 
k dílu, děkujeme za dosavadní skvělou spolupráci a pomoc při udržování 
života v našich malebných vesničkách obzvlášť v této době. 😊
Jestli jsem na někoho, nebo něco zapomněla, tak se upřímně omlouvám, 
protože to opravdu nebylo úmyslné.
O čem víme,  že  se  chystá? – Tak  to  se  teprve uvidí. 😊  Sledujte naše 
webové  stránky www.kadov.net,  až  budeme  vědět  více,  budeme  Vás 
informovat). 
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách 
www.kadov.net.

Novoroční pochod
„Dvojkový“ rok jsme nemohli zahájit  jinak než novoročním pochodem 
od viklanu po čertových kamenech. Bylo nás dost, pár psů a kůň. Každý 
šel svým tempem a došel, kam došel. 😊

text: Vladimíra Tomanová, fotografie: Jiří Vlček, Lucie Kočovská

Betlém ve Vrbně, foto Miloš Holý

Kadovská fara
Fara v Kadově se nachází hned za kostelem sv. Václava poněkud v zákrytu 
budovy bývalé školy. Jedná se o jedinečnou barokní památku z poloviny 
18. století.
Na tomto místě stávala  již ve 14. stol.    fara – obydlí pro faráře, tehdy 
nazývaná plebán. Byla dřevěná se střechou krytou šindelem a lišila se 
od  ostatních  selských  stavení  pouze  křížkem  na  štítu.  Náležela  spolu 
s kostelem majitelům tvrze kadovské a po roce 1682 majitelům panství 
lnářského, patronům kostela a fary. 
Roku 1758 byla vystavěna zcela nová farní budova, zděná v barokním slohu 
tak,  jak se nám dochovala dodnes.  Jedná se o budovu  jednopatrovou 
s mansardovou střechou a příslušnými hospodářskými staveními, která 
byla po úderu blesku do stodoly v r. 1781 silně poškozena.
Bydlívali  zde  faráři,  někteří  jsou  pochováni  na  bývalém  hřbitově 
u kostela, po jeho zrušení i na hřbitově v Bučí. Nejznámější z nich, Jan 
Pavel Hille, který nám zanechal knížku o zdejší historii „Památky osady 
kadovské“  a  též  řadu  dobových  deskových  fotografií.  Žil  zde  na  faře 
kolem roku 1900.
V  druhé  polovině  20.  století  již  do  Kadova  faráři  pouze  dojížděli  a  to 
z  Blatné. Na  faře  bydlíval  již  jen  kostelník  pan Mašek,  který  se  staral 
o údržbu kostela a fary. Po jeho smrti již zůstala budova opuštěná. Jen 
horní patro bylo církví pronajímáno.
Až  21.  století  přineslo  změnu.  Církev  katolická  se  rozhodla  faru 
s komplexem zchátralých budov prodat. Přišel nový majitel, ale několik 
let  se vůbec nic nedělo. A  tak  se  stalo,  že v  roce 2019 byla  fara opět 
přeprodána novým majitelům.
A teď si tu povídám s novými majiteli manželi Brožkovými z Příbrami.
Zajímá mě, jak došlo na ten nápad zakoupit tento historický objekt 
a pustit se s nadšením do renovací.
To bylo tak, že jsem jezdíval na pracovní schůzky do Horažďovic a párkrát 
jsem nechal manželku se projít nebo projet na kole v některé z vesnic při 
cestě. No a jednou, když jsem jí chtěl nabrat na zpáteční cestě v Kadově, 
tak jsme se na chvilku zastavili a ona mi zchátralou budovu fary ukázala 
s podivem, že ještě u nás existují takovéto krásné památné budovy zcela 
neudržované.
To byla asi výzva pro člověka pracujícího ve stavebním oboru? Jak 
zareagoval Ing. Brožek?
Zareagoval. Spojil jsem se s majitelem a ten nám docela ochotně objekt 
prodal. Navíc manželka se úplně zamilovala do Kadova, moc se  jí  zde 
líbí. Chtěla bych se sem natrvalo přestěhovat na důchod, doplňuje paní 
Brožková.  Moc  se  mi  líbí  vesnice,  příroda  a  celé  okolí  s  obrovskými 
kameny, rybníky a lesy. Nádhera.
A jak to probíhalo dál? Vidím, že už je plno práce hotovo. 
V  roce  2019  to  bylo  o  převodu,  papírování,  projektování,  spolupráci 
s památkáři a žádostí o dotace. S realizací jsme začali až o rok později 
(2020)  a  prakticky  nejdříve  se  začalo  s  vyklízením  objektu,  což  bylo 
hodně pracné a  ještě prakticky nebylo nic  vidět. Úplně nejhorší bylo, 
když  jsme narazili  v přízemí na  jakousi  zazděnou  šachtu,  jelikož horní 
a  dolní  půdorys  nějak  neodpovídal.  V  patře  byl  totiž  suchý  záchod 
a  vše  bylo  posíláno  do  této  šachty,  jejíž  vyčištění  po  otevření  nebylo 
vůbec jednoduché. Pak následovaly některé vnitřní práce elektrikářské, 
instalatérské  a  zednické,  které  pokračují  dodnes.  Co  ale  bylo  hlavní 
velkou akcí, to byla kompletní oprava té nádherné mansardové střechy.
To je pravda, tu každý kolemjdoucí obdivuje, to asi nebylo vůbec 
jednoduché. Jak to probíhalo?
Nebylo  to  jednoduché,  i  podle  nás  i  podle  památkářů  bylo  třeba 
zachovat co nejvíce z původního krovu, což se nám až na několik úprav 
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podařilo.  Všechny  trámy  byly  řádně  očištěny,  znovu  napuštěny,  aby 
nepodléhaly zkáze a jsou dobře viditelné z půdního prostoru, kde tvoří 
nádhernou dekoraci podkroví. Střecha je podbitá prkny, z vrchu pobitá 
latěmi s izolací a pak teprve latěmi držícími tašky – bobrovky.
Vím, že to nebyl jednoduchý oříšek. Zaznamenala jsem, že jste to 
prováděli po částech. Vždy jsem s hrůzou pozorovala tu zaplachtovanou 
část, když se hnal vítr, nebo dokonce bouřka.
Zažila jsem tam i hodně krušné chvilky, říká paní Brožková, která ač by 
tomu člověk nevěřil, se velmi značně podílí na renovačních pracích. To 
se hnala bouřka a já ve větru a začínající bouři jsem napínala plachtu, 
aby nezmoklo, co již bylo hotovo. Docela dost jsem se tenkrát bála.
Práce vám jdou opravdu od ruky, v létě jste se již pustili do opravy stájí, 
dokonce jste již pokryli i střechu. Co teď v zimě?
Pracujeme uvnitř – proběhla výměna oken (samozřejmě dle původních) 
a začínáme s podlahami v právním patře. 
To tedy vypadá na brzké ukončení vnitřních úprav a začne zařizování. 
Jak toto hodláte pojmout?
Samozřejmě, že i toto bychom rádi provedli, pokud možno stylově, a tak 
se poptáváme po starších kusech nábytku a doplňků, ovšem nemělo by 
to být mladší jak z první poloviny 20.století. 
Co tomu říkají památkáři?
Ti  jsou  spokojení.    Máme  výhodu,  že  prakticky  nedošlo  od  konce 
18.  stol.  K  žádným  pozdějším  úpravám,  kromě  toho,  že  někdy  kolem 
roku 1900 byly zazděny dvoje dveře, jedny vedoucí z chodby přímo ke 
kostelu a druhé vedoucí do zadní části dvora. A my se opravdu snažíme 
úplně zachovat stávající stav.
Tak to je krásné. Moc děkuji za informace a nejen já, ale určitě i všichni 
Kadováci vám přejí šťastné dokončení úprav a těší se, až bude hotová 
i fasáda. Jsme všichni vděčni za zkrášlování naší obce.

Jiřina Kočovská

    Tábor Vrbno, z. ú. hledá pro letní sezonu 2022 kuchaře/ku 
a pomocnou sílu do kuchyně na měsíce květen, červen, červenec, srpen, 
září a říjen s možným ubytováním v areálu. 
Bližší informace u pana Holého na čísle 606 631 398 
nebo na e-mailu milos.holy@taborvrbno.cz. 

Martinská husa aneb 
Stupkovo kuchařské čarování
Dne  12.  11.  2021  ve  Vrbenské 
hospůdce  proběhla  už  po 
několikáté vyhlášená akce Husí 
hody,  které  spolu  s  manželi 
Kiliánovi  uspořádal  a  připravil 
vyhlášený  kuchařký  mistr  Petr 
Stupka. Menu  bylo  připraveno 
ze čtyř chodů:
Předkrm: husí paštiková pěna, 
chléb a lupení s jogurtem
Polévka: pohančený kaldoun 
s vaječnou sedlinou
Hlavní jídlo: pečená husa 
s jablky a cibulí, cibulové knedle 
z brambor, semecová nádivka ze žemle, 
kysané zelí dvojí chuti
Sladký puntík: švestkový perník 
s citronovým přelivem
K těmto dobrotám si mohl každý účastník 
zakoupit Svatomartinské víno.
Z  této  pěkné  akce  každý  odcházel  velmi 
zasycen a už se zase těšíme na další ročník 
v roce 2022.
Recepty, rady a nápady www.petrstupka.cz

Zpívání koled ve Vrbenské kapličce
24.12. 2021 od půl čtvrté proběhlo ve Vrbné v místní kapličce zpívání 
vánočních  písní  a  koled.  Účast místních  obyvatel  byla  velká,  každý  si 
odnesl moc pěkný zážitek, věřím, že se tato akce bude opakovat každým 
rokem. Děkuji Marcele Slancové za pěkný nápad a organizaci a založení 
tradice ve Vrbně.

text a fotografie: Miloš Holý

Další úspěšně 
ukončená akce
V  úterý  30.  11.  převzala  obec  od 
firmy  SVS Blatná s. r. o.  dokončené 
sběrné  místo,  kam  byly  následně 
přesunuty kontejnery na tříděný odpad. 

Úprava  místa  byla  z  větší  části  hrazená 
z  dotace  z  PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 

JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2021.  Kontejnery 
jsou nyní pěkně uklizené a chodník před sběrným místem vypadá bez 
kontejnerů mnohem lépe. 

Lažánky

Výlet do Sušice na zimní stadion
Velké díky si zaslouží všichni, kteří zařídili bruslení pro Lažánecké a jejich 
kamarády na  zimním stadionu v Sušici. Všichni  si  společnou akci moc 
užili,  někteří  si  zahráli  hokej  a  ostatní  si  parádně  zabruslili.  Společně 
bychom měli do Sušice vyrazit zase 23. 1., tak snad se to opět tak pěkně 
povede.

Krásný předvánoční a vánoční čas
I v předvánočním shonu si lidé našli čas se zastavit a přijít si popovídat 
se sousedy při rozsvěcování stromečku na návsi. Stromeček byl pěkně 
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Druhý  adventní  víkend  se  v  naší 
obci  rozpoutalo  hotové  peklo. 
Parta pekelníků  a pekelnic,  čítající 
11  rohatých,  obsadila  nádražní 
domek. Čerti vlákali děti do útrob 
domku,  kde musely  dokonce  hrát 
čertovské  obrázky  a  plnit  další 
pekelné  úkoly.  Čerti  vařili  dětský 
guláš  z  dětí  v  doupěti  plném 
pavouků. Před domkem hořel oheň 

a ve sklepě na ně čekal sám velký Lucifer. Po vymazání všech dětských 
hříchů dostaly děti razítko a mohly odejít do nebe na sál obce. Tam na ně 
čekal Mikuláš s andělem a předal dětem balíčky s nadílkou. Po nadílce 
následovalo divadlo o 12 měsíčkách v podání souboru dobrovolníků ze 
Čkyně. Byli jsme rádi, že se všechny děli vrátily domů a čerti z domku na 
nádraží se vrátili do pekla bez jejich dušiček. 
Tak uvidíme za rok.

Věra Pangrácová, 
kulturní referent

Divadlo Čkyně
V sobotu 4. prosince k nám zavítal 
divadelní  spolek  ze  Čkyně  a  zahrál 
představení Dvanáct měsíčků.

Poté  už  čas  plynul 
v  přípravách  na  Vánoce. 
Povídali  jsme  si  o  narození 
Ježíška,  o  Marii  a  Josefovi, 
malovali  betlém,  učili 
se  koledy,  vánoční  písně 
a  básně,  seznamovali  se 
s vánočními zvyky a tradicemi 
a  těšili  se,  až  přiletí  Ježíšek. 
Netrvalo  dlouho  a  děti  ve 
třídě  objevily  překrásně 
nazdobený  stromeček 
a druhý den pod ním  i plno 
dárečků. To bylo  radosti! Za 

tu kupu dárků Ježíškovi poděkovaly připravenými koledami a básněmi. 
Všechny hračky a stavebnice byly pořízeny ze sponzorských darů. Moc 
za ně děkujeme Obci Lnáře, paní Haně Honzové ze Zahorčic, Agru Blatná 
a Rybářství Lnáře. 
Za  celý  kolektiv mateřské  školy  Vám  všem  přeji  hlavně  hodně  zdraví, 
štěstí, klidu a pohody v novém roce 2022.

za MŠ Lnáře Eva Machovcová

ozdobený  a  nechyběli  na  něm 
ozdoby,  které  si  namalovaly  děti. 
Při  tom  jsme  si  poslechli  koledy 
a zahřáli se svařákem.
Hned  další  den  přišel  ke  všem 
dětem ve vsi na návštěvu Mikuláš, 
na pomoc si s sebou vzal nebeské 
i pekelné pomocníky. 
A  o  Štědrém  dni  jsme  se  sešli 
v  klubu  turistů,  abychom  si 
vzájemně popřáli krásné svátky.

Abychom  se  po  svátcích  trochu 
rozhýbali,  přivítali  jsme  nový  rok 
pochodem  okolo  Lažánek.  Sešlo  se 
nás  opravdu  hodně,  od  nejmenších 
až  po  starší  věkovou  skupinu. 
Nejmladší  účastnici  pochodu  bylo 
dokonce jen pár měsíců. Do Blatenky 
za námi přijelo pojízdné občerstvení 
ze  Záboří,  za  což  moc  děkujeme. 
A na konec jsme si ještě opekli buřty.

Tři králové
Letos  přišli  Tři  králové  s  koledou 
v  sobotu  8.  ledna.  Opatření  se 
této  tradici  naštěstí  letos  vyhnula, 
a  tak  jsme  mohli  opět  přispět 
do  zapečetěné  kasičky  Charity 
Strakonice.  Děti  byly  moc  šikovné, 
a proto si za odměnu zasloužily něco 
dobrého.

Jarmila Křivancová

Mateřská škola Lnáře
Období  adventu  je  časem  tajemna, 
očekávání,  klidu,  a  především  těšení 
na  jeden  z  nejkrásnějších  svátků 
v  roce  –  Vánoce.  Tento  předvánoční 
čas je v naší školce vyplněn rozmanitým 
a kouzelným programem.

Čas  čertů  a Mikulášů  je  u  dětí  spojen  se 
strachem a obavami z těchto nadpřirozených 

bytostí.  Návštěva  Mikuláše  má  být  v  radostném 
očekávání a k tomu nám napomáhá společné povídání, hraní na čerty 
a  anděly,  čtení  pohádek,  zpívání  písní  a  básní,  společné  vyrábění 
a  výzdoba  prostor  mateřské  školy.  Nadešel  den,  kdy  jsme  s  dětmi 
navštívili Mikuláše  a  jeho pomocníky. V  jeho moudré  knize  stálo,  jak 
jsou kluci a děvčátka šikovní, ale jak už to bývá v každé školičce i u nás se 
našel nějaký ten malý rošťák, kterého si čertice chtěla odnést do pekla. 
Naštěstí byl Mikuláš moc hodný a všechny děti nechal ve školce, a ještě 
je odměnil nadílkou. 

Lnáře

Advent a čerti
První adventní víkend začal v naší obci 
v  sobotu  vázáním  věnců.  Ženy  a  děti 
všech  věkových  kategorií  se  sešly, 
aby  vytvořily  vánoční  dekorace  na 
ozdobení svých domovů. Vznikly krásné 
věnečky a svícny. Nálada byla výborná.

V  neděli  jsme  za  doprovodu  vánočních 
koled,  které  si  nacvičily  děti  z  naší  obce, 

rozsvítili  vánoční  strom  a  vyzdobenou  kapličku 
i krásného anděla. Všichni jsme se vraceli do svých domovů s příjemnou 
vánoční náladou.

Mačkov
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Výdej vánočních kaprů 23. prosince

Vánoční bruslení 

V neděli 26. prosince jsme vyrazili 
na vánoční bruslení do Strakonic.

Ping-pong
Dne  28.  12.  2021  proběhl 
v Mačkově již 10. ročník vánočního 
turnaje  v  ping  pongu.  Účast  byla 

celkem slušná, zúčastnilo se 11 šampionů ve věku od 9 do 60 let. Tvrdé 
boje započaly a postupně se plnila tabulka postupů do finále.
Šampióni  mezi  zápasy  doplňovali  energii  studeným  pivem  a  teplým 
párkem,  které  zajistila  místní  hospůdka.  Tímto  děkujeme  našemu 
hostinskému za občerstvení. 

Turnaj  byl  do  poslední  chvíle 
napínavý.  A  je  dobojováno. 
4.  místo  obsadil  Leoš  Peroutka 
ml.,  3.  místo  Adam  Lávička, 
druhou příčku obsadil  Jiří Doležal 
a  zlatou medaili  obhájil  šampion 
turnaje  Jiří  Kolář,  který  obdržel 
putovní pohár.
Všichni  zúčastnění  hráči  si 

vysoutěžili hodnotné ceny z bohaté tomboly, díky sponzorům f. Leifheit 
a f. Servis-K, kterým tímto děkujeme.
Těšíme se na další ročník. Tak sportu zdar a ping-pongu nebo chcete-li 
stolnímu tenisu zvlášť.

Jiří Doležal, účastník turnaje

Závody na Pancíři 
ve sjezdu šusem 
na historických lyžích
Občan  Mačkova  pan  Hynek  Hokr  získal 
krásné druhé místo. Gratulujeme!

Novoroční pochod
Na  novoroční  pochod  se  sešlo  a  vyšlo 
32  účastníků  ve  věkovém  rozmezí 
1  rok–70  let.  Pochod  byl  dlouhý  10  km. 
Vedl  po  nové  cyklostezce,  okolo  konírny 
přes věž k řece, okolo rybníka Pustý přes 

Vinici  k  rybníku  Kaneček,  odtud 
ke  Špejcharu  přes  Blýskavky, 
pak  k  Lidlu  a  zpět  cyklostezkou 
k domovu. Každý ušel to, na co mu 
síly  nebo  časové  možnosti  stačily. 
Celou trasu dokončilo 18 nadšenců. 
Pochod  byl  zakončen  v  místní 
hospůdce  teplou  česnekovou 
polévkou,  poté  jsme  vyrazili 
sledovat ohňostroj v Blatné.

Kultura
Hasičský ples – zrušen.
Maškarní dětský ples bude pravděpodobně na začátku února – vše dle 
situace.
Besedy – zatím zrušeny.
MDŽ budeme slavit 12. 3.
V březnu jsou plánované tři brigády – obecní, hasičská a myslivecká.

Stavební práce
Obec  dokončila  všechny  rozdělané 
stavení práce  i  s kolaudacemi do konce 
roku.
Vysadila  nový ovocný  sad  za Pahorkem 
skládající se z hrušní, švestek a třešní.

hotový chodník Mačkov Hněvkovská hotová cyklostezka

Poplatky za odpady, vodu a psy mohou občané přijít hradit od února do 
konce března – na obecní úřad nebo převodem na účet obce.

Poděkování
Chtěla  bych  jako  starostka  obce  poděkovat  celému  zastupitelstvu  za 
skvěle odvedenou práci v předchozím roce, za pomoc, ochotu, názory 
a  rady.   Velice si  vážím  i občanů Mačkova, kteří  jsou ochotni kdykoliv 
pomoci a přicházení s nápady… Bez Vás by obec nemoha vzkvétat. 
Děkuji.

Tříkrálová sbírka

Oslavenci
Významné výročí narození v měsíci lednu slaví:
paní Kusalová Jaroslava   93 let
v měsíci únoru slaví:
paní Kotounová Růžena  80 let
paní Zachová Ludmila   75 let
pan Cabicar Petr     75 let
Přejeme  Vám  stálý  úsměv  ve 
tváři,  bezbolestný  život  a  mnoho 
optimismu do dalších let.

paní Zdeňka Vránová, 75 let
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Vernisáž výstavy Malováno srdcem
Domov  Petra  Mačkov  se  ani  v  této  nelehké  době  neuzavírá  před 
okolním  světem.  Odborní  terapeuti  za  podpory  paní  ředitelky  Vlasty 
Marouškové připravili výstavu prací svých uživatelů, která nesla název 
Malováno srdcem a byla uspořádána v Senátu Parlamentu ČR. Slavností 
vernisáž  obrazů,  keramiky,  malovaných  hedvábných  šátků  a  dalších 
výrobků  chráněných  dílen  se  konala  v  úterý  7.  prosince.  Záštitu  nad 
touto výstavou převzal senátor za obvod č. 12 MUDr. Bc. Tomáš Fiala, 
MBA, za což mu patří velký dík, stejně jako jeho kolegům senátorům za 
podporu a zájem. Poděkování patří  i kytaristovi Josefu Pelánovi, který 
se  postaral  o  hudební  doprovod  celého  slavnostního  setkání.  Všichni 
zúčastnění, jak ze strany vystavovatelů, tak hostů, si mohli prohlédnout 
celý Valdštejnský palác s průvodkyní, což byl opravdu nádherný zážitek.

Myšticemi chodil 
Mikuláš
O  prvním  prosincovém  víkendu, 
který  je  nejblíže  svátku  sv.  Mikuláše, 
bývalo  v  Myšticích  zvykem  uspořádat 

pro místní  (a  částečně  i  přespolní)  děti 
mikulášskou  sešlost  v  místním  kulturním 

domě,  na  kterou  jako  vrchol  podvečera 
dorazil  sv.  Mikuláš  se  svou  družinou  –andělem 

a několika čerty, aby děti malinko postrašili, ale hlavně hodně potěšili 
přichystanou nadílkou. V roce 2020 se tato akce bohužel konat nemohla 
(všichni víme proč). Ani Mikuláš  si netroufl porušovat vládní nařízení. 
V  roce 2021  to  také vypadalo,  že 
Mikuláš  s  družinou  nedorazí,  ale 
všechno dobře dopadlo. Díky pár 
dobrým  duším  a  obci  Myštice, 
která  i  letos  věnovala  dětem 
balíčky  s  nadílkou,  se Mikuláš  se 
svou  družinou  do Myštic  a  jejích 
místních  částí  opět  podíval, 
i  když  ne,  jak  bylo  jeho  zvykem 
v posledních letech do kulturního 
domu,  ale  individuálně  do  rodin, 
které  si  jeho  návštěvu  nechtěly 
nechat ujít a  těšily se na nadílku. 
Nemohu mluvit za všechny děti, ale ty naše a jejich kamarádi, které si 
pozvaly domů, aby se sami tolik nebáli, si nedělní podvečer 5. prosince 
s návštěvou Mikuláše, anděla a dvou čertů moc užily. Tímto bych chtěla 
poděkovat  hlavní  organizátorce  Zuzce  Lávičků, Mírovi  Dlabačů,  Barče 
Koželuhů a Michalovi Bernášků.

Obec svým seniorům
U příležitosti mezinárodního dne seniorů, který je stanoven na 1. října, 
pořádala obec Myštice některou listopadovou sobotu posezení seniorů 
ze všech místních částí obce v sálu kulturního domu v Myšticích s živou 
hudbou a občerstvením. Poslední dva roky ovšem toto posezení nebylo 
možno uspořádat, a proto obec svým seniorům připravila  jako malou 

Myštice

kompenzaci drobný předvánoční dárek v podobě balíčku obsahujícího 
kalendář  obce  Myštice,  kalendář  SOB,  vánoční  poukaz  do  COOPu 
v hodnotě 500 Kč, keramickou mýdlenku z dílny Jany Štědronské a Můj 
bylinkový  diář  taktéž  od  Jany  a  její  kolegyně  a  spoluautorky  Lindy 
Mahelové.  Představitelé  obce  doufají,  že  už  letos  a  i  v  dalších  letech 
budou moci být setkání seniorů opět obnovena, aby si ti, co jinak nemají 
možnost  se  potkat,  mohli  opět  společně  posedět  u  jednoho  stolu 
a popovídat ať už o časech minulých, současných nebo budoucích.

Hanka Mikešová

Poděkování
Na  den,  kdy  nám  lékaři  oznámili,  že  náš  tatínek  má  rakovinu 
v terminálním stádiu, nikdy nezapomeneme.
Celá naše rodina byla rozhodnuta se o tatínka postarat do poslední 
chvíle, a to doma, v kruhu rodiny.
Oslovili  jsme proto Hospic Prachatice s pobočkou ve Strakonicích, 
kde provozují domácí hospicovou péči.
Nelze  slovy  vyjádřit  jejich  ochotu,  empatii,  vřelý  a  profesionální 
přístup k tatínkovi, ale i k celé naší rodině.
Péči,  kterou  poskytují  24  hodin  denně,  soboty,  neděle  a  svátky 
nevyjímaje, jsme mockrát využili.
S  jejich obětavostí a péčí,  jsme  tatínkovi umožnili  odejít  z  tohoto 
světa doma v obklopení rodiny, kterou nadevše miloval.
Velký dík a obdiv všem z Hospicu Strakonice.
Děkujeme, 

rodina Maňhalova Vahlovice

Vážení  spoluobčané,  právě  jsme 
vstoupili  do  dalšího  roku,  roku  2022. 
Doufám,  že  to  bude  rok  podstatně 
lepší než ten minulý, bez covidových 
omezení  a  život  se  vrátí  do  starých 
kolejí – zejména, co se společenských 
akcí týká.
V  době  adventu  jsme  ze  známých 

důvodů  upustili  od  společných  akcí 
–  rozsvícení  stromečku  v  Předmíři, 

peklo,  pletení  adventních  věnců,  pochodu  na 
Metelskou  horu.  Díky  členům  SDH  v  Předmíři  a  dobrovolníkům 
v ostatních obcích se nám podařilo nazdobit a včas nasvítit vánoční 
stromky. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, tímto děkuji.
Ve dnech 8. a 9.  ledna proběhla ve všech našich obcích Tříkrálová 
sbírka pořádaná Oblastní charitou ve Strakonicích. Skupinu malých 
králů,  kteří  prošli  obce  Zámlyní  a Metly,  tvořili  Lucka  a Martinka 
Houdkovy a Lukášek Faměra. Svého úkolu se zhostili na výbornou. 
Pod  laskavým  dohledem  svých maminek  popřáli  všem  do  nového 
roku  bezchybným  pěveckým  vystoupením.  Druhá  skupina  – 
Kristýnka  Hodková  a  Nelinka  a  Daník  Ludvíkovi,  ke  kterým  se  na 
chvíli připojil  i Filípek Boukal – přála v obcích Předmíř a Řiště pod 
vedením paní Renaty Turkové. I oni si zaslouží za svůj výkon velkou 
pochvalu.  Děkujeme!  (Výsledek  sbírky  v  době  vzniku  příspěvku 
ještě nebyl znám)
A co nás zcela určitě čeká v novém roce?
Společně se změnou zákona o odpadech, kdy našim zákonodárcům, 
pro  nás  zcela  nepochopitelně,  vypadla  sleva  na  trvale  žijícího 
občana,  budou  všichni  poplatníci  platit  jednotnou  částku  700  Kč. 
Tato  částka  je  vypočítána  ze  skutečných  nákladů  za  komunální 
odpad  na  poplatníka  z  roku  2019.  Na  trvale  žijícího  občana  jsme 
dosud  mohli  uplatnit  slevu  200  Kč,  což  podle  nového  zákona 
nelze, protože je toto údajně diskriminační. Pro představu – v roce 
2021  tato  částka  činila  880  Kč.  V  roce  2022  se  navýší  cena  svozu 
z 2580 Kč na 2967 Kč, uložení 1 tuny odpadu na skládce z 1322 Kč 
na 1500 Kč a cena za kilometr se zvyšuje o 2 Kč. Z tohoto je patrné, 
že obec bude na likvidaci odpadu přispívat stále nemalou částkou. 
V měsíci  lednu  jsme  také  podali  několik  žádostí  o  dotace  –  jedná 
se  o  vybudování  přístřešku  v  areálu  Zámlyní,  dotaci  na  provoz 

Předmíř
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obchodu  v  Předmíři,  resp.  úhradu  části  nákladů  na  energie  za 
r.  2022,  řešíme  také  zpracování  projektu  na  úpravu  zázemí  pro 
hasiče  v  Předmíři  zaměřenou  zejména  na  stání  pro  techniku, 
pokračují  také  práce  na  připojení  nového  vrtu  P-6  v  Předmíři  do 
soustavy.

Vzpomínka
Dne 22. února 2022 uplyne 10 let od chvíle, kdy 
odešel z tohoto světa pan Václav Meloun ze Řišť.
Za  tichou vzpomínku děkují manželka Miloslava 
a synové Václav a Miloslav s rodinami.

Radomyšl v roce 
2021 hospodařila 
s přebytkem a to 
i přes výrazné 

investice
V  roce  2021  jsme  předpokládali  vyrovnaný 

rozpočet  s  příjmy  i  výdaji  33.432.000  Kč.  Zejména  díky  vyšším 
daňovým  příjmům  oproti  očekávání  a  získaným  dotacím  jsme 
nakonec hospodařili s přebytkem, když příjmy činily 42.375.012 Kč 
a  výdaje  38.277.693  Kč.  Tím  jsme navýšili  rezervu  z minulých  let 
a stav finančních prostředků činil k 31. 12. 2021 47.897.281 Kč. 

Nejvýznamnější investice 
v roce 2021
Dopravní a sportovní hřiště 
Radomyšl:  Stavbu  realizovala 
firma  ZNAKON,  a.  s..  Dílo 
bylo  předáno  26.  11.  2021 
bez  závad.  Cena  díla  byla 
1.478.775,51  Kč.  Dotace 
z  programu  Ministerstva 
pro  místní  rozvoj  ve  výši 
1.014.000 Kč již byla připsána 
na náš účet.

Zateplení tělocvičny ZŠ a instalace 
rekuperační jednotky:  Stavbu 
realizovala  firma  GARANTSTAV 
stavební  Strakonice  s.  r.  o.    Dílo 
bylo  předáno  28.  10.  2021  bez 
závad  a  zkolaudováno.  Cena  díla 
byla  4.798.279,20  Kč.  Dotace 
z  Operačního  programu  Životní 

prostředí ve výši 1.913.563 Kč již byla připsána na náš účet.
Oprava rybníků Křemenný 
a Hliník:  Stavbu  realizovala 
firma  Čadek-Peterka  s.  r.  o. 
Dílo bylo předáno 30. 11. 2021 
bez  závad  a  zkolaudováno. 
Cena  díla  byla  1.895.685,04 
Kč.  Dotace  z  programu 
Ministerstva  zemědělství 
ve  výši  1.326.000  Kč  již  byla 
připsána na náš účet.
Radomyšl – oprava komunikací: Stavbu realizovala firma ZNAKON, 
a. s. Akce byla předána bez vad a nedodělků ještě před termínem 
ve  smlouvě.  Cena  díla  byla  3.017.861,96  Kč.  Dotace  300.000  Kč 
z POV JČK byla připsána na účet.

Expozice muzea historie 
městyse Radomyšl 2. etapa: 
Akci realizovala firma BENT s. 
r. o. Muzeum bylo slavnostně 
otevřeno  o  pouti  v  červnu 
2021.  Na  2.  etapu  expozice 
získal  městys  dotaci  od 
Jihočeského kraje 40.000 Kč.

Investice v interiéru ZŠ: Modernizace  počítačové  učebny  a  nový 
výtah  realizované  základní  školou  a  financované městysem  stály 
1.315.391 Kč. Dotace 1.438.000 Kč z IROP by měla být proplacena 
v  roce 2022. Díky dotaci 53.200 Kč z Programu  Jihočeského kraje 
na podporu školství  jsme do ZŠ zakoupili nový  interaktivní panel, 
který stál 88.800 Kč. Z vlastních prostředků nyla vybudována nová 
kuchyňka, která včetně stavebních úprav stála 289.611 Kč.Radomyšl

Oprava kapliček v místních částech:  V  roce  2021  byly  opraveny 
kapličky a boží muka v Leskovicích a Domanicích.
Nákup nákladního automobilu:  Pro 
Technické  služby  jsme  za  600.000  Kč 
zakoupili  nákladní  automobil  MAN 
s  kontejnerem.  V  letošním  roce  z  dotace 
POV JČK nakupíme dalších 7 kontejnerů na 
odpad na hřbitově a místních částech.
Rekonstrukce sokolovny:  Největší  investicí  v  novodobé  historii 
městyse je rekonstrukce sokolovny za 40 mil. Kč. V roce 2021 jsme 
na  ni  získali  dotaci  5.000.000  Kč  z  Krajského  investičního  fondu. 
I díky této dotaci bychom byli schopni tuto nákladnou akci zaplatit 
z  vlastních  prostředků,  ale  pro  jistotu  jsme  si  vzali  úvěr  20  mil. 
od KB i proto, že byl za velmi výhodnou úrokovou sazbu. Jedná se 
o budovu z  roku 1930, která od  té doby zaznamenala  jen několik 
kosmetických  úprav.  Stavba  byla  zahájena  v  polovině  září  2021 
a měla by být dokončena v září letošního roku. Bude zde restaurace 
„Plzeňka“, multifunkční sál, několik separátních salónků a novinkou 
budou  4  pokoje  se  sociálem  v  podkroví.  Budova  bude  vybavena 
novou kuchyní a nejmodernějším osvětlením a ozvučením. Bourací 
práce bohužel odhalily velmi špatný stav budovy, zejména podlah 
a stropů, a tak se nevyhneme vícepracím. Jedná se například o strop 
nad sklepem, protipožární strop pod  jevištěm, podlahy v přízemí, 
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když zde nebyly podkladní 
betony  a  hydroizolace. 
Podlaha  sálu  a  přísálí  se 
musí zvednout o 6 cm, aby 
navazovala  na  restauraci. 
Na  stávající  podlahu 
bude položena OSB deska 
a dubová podlaha z ESCO, 
kterou  nám  firma  ESCO 
daruje  zdarma,  za  což 

moc  děkujeme!  V  1.  patře  mělo  původně  dojít  jen  k  vyrovnání 
stávajících betonů pod PVC, jelikož zde beton není, tak ho nahradí 
cementotřískové  desky.  Oproti  tomu  zde  budou méněpráce  jako 
zdvojená položka v rozpočtu, nebo levnější dveře a dlažby.

Finanční zdraví městyse a rekonstrukce 
sokolovny jsou hlavními tématy rozpočtu 
na rok 2022
Zastupitelé  na  svém  zasedání  16.  12.  2021  schválili  rozpočet  na 
rok 2022. Rozpočet je schodkový (proinvestiční). Schodek je krytý 
finančními prostředky z minulých  let,  které ke dni  zasedání  činily 
48.227.000  Kč  a  úvěrem  20.000.000  Kč,  který  bude  použit  na 
rekonstrukci  sokolovny. Úvěr  jsme  za  velmi  výhodných podmínek 
získali od Komerční banky.
Příjmy    30.797.400 Kč
Výdaje    63.526.700 Kč
Financování  13.999.920 Kč
V  roce  2022  předpokládáme  pokles  běžných  příjmů  v  důsledku 
nižšího  inkasa  DPH,  nebo  DPPO,  naopak  lze  očekávat  nárůst 
běžných  výdajů.  Vnější  vlivy  nedokážeme  ovlivnit,  ale  svým 
vlastním  počínáním  jsme  schopni  výrazně  ovlivnit  finanční 
zdraví  městyse.  V  první  řadě  je  nutné,  abychom  se  v  příštím 
roce  co  nejvíce  „krotili“  s  provozními  výdaji,  což  se  týká  i  našich 
příspěvkových organizací základní a mateřské školy. Díky rezervám 
z minulých let se podařilo v roce 2021 rozběhnout velké investice, 
zejména  rekonstrukci  sokolovny,  čímž  jsme  předběhli  stávající 
obrovský  růst  cen  a  šetříme  tak miliony  korun. Navíc  v  současné 
době  je  rozumné  peníze  „točit“  (samozřejmě  bezpečně)  a  tím 
předcházet znehodnocování finančních prostředků na účtech strmě 
rostoucí  inflací.  Přitom  nezapomínáme  na  finanční  zdraví.  Volné 
finanční  prostředky  se  snažíme  zhodnocovat  na  termínovaných 
vkladech  a  přes  nemalé  investice  důsledně  držíme  finance  pod 
bezpečným stropem zadlužení při zajištění likvidity. Na konci roku 
2022  předpokládáme  zůstatek  na  účtech  22.000.000  Kč  a  výši 
úvěru  19.000.000  Kč.  Největší  investicí  v  roce  2022  je  zmíněná 
rekonstrukce sokolovny za 40.000.000 Kč.

Cestou navyšování daně z nemovitosti 
a poplatků zatím v Radomyšli jít nechceme
Navýšení  daně  z  nemovitosti  nad  rámec  státem  stanoveného 
koeficientu až na pětinásobek, nebo zvyšování cen místních poplatků 
je nástroj, který mohou obce využít k vylepšení svých příjmů. Touto 
cestou, kterou v současné době vzhledem k očekávanému nárůstu 
provozních výdajů a cen obecně doporučují ekonomové, se zatím 
vydávat nechceme. Shodli jsme se na tom na prosincovém zasedání 
s tím, že stále finančně těžíme z rozvoje městyse, kdy zejména díky 
bytové  a  průmyslové  výstavbě,  nárůstu  počtu  obyvatel  a  dětí  ve 
školách se nám výrazně zvýšily daňové příjmy, miliony korun jsme 
ušetřili díky velké úspěšnosti při získávání dotací a také tím, že se 
v  loňském  roce podařilo  zahájit  investiční  akce  za  cca 60 mil.  Kč, 
ještě  před  nárůstem  cen  materiálů.  K  mírnému  navýšení  došlo 
u ceny vody (vodné + stočné). V Radomyšli na 69,57Kč/m3 vč. DPH, 
což je stále hluboko bod republikovým průměrem, který se v roce 
2022 bude pohybovat kolem 100 Kč/m3 vč. DPH. V místních částech 
se účtuje jenom stočné a to bude 6,35 Kč za m3 vč. DPH. U vodného 
je důvodem nárůstu úprava některých nákladů tak, aby odpovídaly 

průběžnému vývoji  jejich čerpání (např. mzdy se navýšily o inflaci 
a proti tomu náklady na materiál a opravy se snížily, protože nebyly 
prozatím čerpány v plné výši). Navýšily se náklady na nakoupenou 
vodu z Jihočeského vodárenského svazu, protože došlo k navýšení 
ceny z JVS o necelé dvě koruny/m3. Celkové náklady na provozování 
vodovodní  sítě  očekáváme  ve  stejné  výši,  jako  v  roce  2021. 
Negativně  se  také  projevuje  pokles  fakturace  vody.  V  kalkulaci 
stočného  se  zvyšuje  nájemné,  což  vyplývá  ze  schváleného  Plánu 
financování obnovy a předpokládáme navýšení nákladů na energie 
o 42 tis. Kč.

Luboš Peterka, starosta

Sokolovna v Radomyšli
V  současné  době  probíhají  stavební  práce  na  přestavbě  místní 
sokolovny, všichni určitě souhlasíme, že  je potřeba tento kulturní 
stánek  zmodernizovat  a  přestavět  tak,  aby  mohl  sloužit  dalším 
generacím,  alespoň  tak  dlouhou  dobu  jako  od  časů  jejího  vzniku 
do dneška. 
Dovolte  mě  tedy  připomenout  historii  radomyšlské  sokolovny. 
Informace jsou čerpány ze starých dochovaných kronik, kde je tato 
významná stavební akce dopodrobna popsána.
Sokolovna: Původně chtěli sokolové přistavět sokolovnu /tělocvičnu/ 
k  bývalé  izolační  nemocnici,  kterou  měli  ve  vlastnictví  /dnes  se 
jedná  o  budovu  dvojdomku  posledního  v  řadě  vlevo  při  výjezdu 
z Radomyšle na Strakonice/, což nebylo díky lokalitě doporučeno. 
Dne 8. května 1929 schválilo členstvo „sokolské jednoty“ postavit 
tělocvičnu na letním cvičišti a to dle plánu architekta Maška z Plzně. 
Celou  stavbu  provedl  František  Kulíř  z  Paračova,  který  byl  známý 
svojí  stavbou  monumentálního  památníku  Žižky  u  Sudoměře. 
Členstvo  již  dříve  připravilo  mnoho  stavebního  materiálu 
rozbouráním  osecké  cihelny  a  z  Voříškova  lomu  od  Leskovic  byl 
navozen písek, též členové sokolské jednoty sami vykopali základy 
a sklepy. S touto prací bylo započato 18. 6. 1929 a 22. června 1929 
byla  zahájená  samotná  stavba,  která  rychle  pokračovala  a  již  28. 
října 1929 se v nové budově konala oslava 11. výročí samostatnosti 
státu.  Téměř  všichni 
místní  občané  i  mnozí 
z okolních obcí pomáhali 
s  navážením  materiálu. 
Dohled  nad  stavbou 
měl  bratr  František 
Šíma st. zkušený praktik 
ve  věcech  stavebních. 
Dále  kronika  uvádí,  že 
členstvo  odpracovalo 
na stavbě 2 460 hodin dobrovolnou povinností. Povozů – vesměs 
zdarma  přijelo  1  067.  V  hotovosti  bylo  vydáno  197.106  Kč. 
Postupem dalších roků byla sokolovna přistavována a opravována. 
Např. přístavba vývařovny, přísálí, galerie, oprava sklípku,  stropu, 
nájemního bytu atd.
Za ta léta byla využívána jako tělocvična, školní kuchyně, dokonce 
zde byla umístěna školní  třída, odehrávaly se zde veškeré zábavy, 
plesy,  divadla,  koncerty  a  jiné  kulturní  akce.  Určitě  dobře  plnila 
svoji  funkci  za  dob,  kdy  ji  vlastnila  sokolská  jednota  a  také 
v  poslední  době  kdy  už  je  vlastníkem  „Městys  Radomyšl“,  který 
se  bude  značnou  finanční  podporou  podílet  na  její  celkové 
přestavbě. Za velmi důležité  je potřeba pokládat, že vždy sloužila 
občanům Radomyšle,  scházeli  se  zde  hosté  z  blízkého  i  dalekého 
okolí  a  vznikalo  zde mnoho  přátelských  vztahů.  Proto  díky  všem, 
kdo  se  jakýmkoli  způsobem  zaslouží  na  jejím  znovuzrození  a  tím 
nedopustí, aby skončila třeba jako sklad materiálu. 

Dohledala a napsala Zdeňka Jůzková, 
panímaminka Obce baráčníků Radomyšl

Obec baráčníků Radomyšl
Činnost  baráčníků  se  v  podzimních  měsících  loňského  roku,  jak 
už  jsme  se  v  minulosti  zmínili,  soustředila  hlavně  na  vzájemná 
zasedání  obcí  X.  župy  a  průběh  voleb  na  další  dvouleté  období. 
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Bohužel  v  rámci  naší  župy  také  odešlo  navždy  několik  tetiček 
a  sousedů,  a  tak  bylo  naší  povinností  doprovodit  je  na  poslední 
cestě.  Nevyhnulo  se  to  ani  naší  domovské  obci,  a  tak  jsme  se 
rozloučili  též  s  tetičkou  Annou  Mrázovou,  která  byla  nejstarší 
členkou  našeho  spolku  a  dokud  jí  to  zdraví  dovolilo  i  pečlivou 
kontribuční.  „Čest  její  památce“!    V  předvánočním  čase  jsme 
postavili slibovaný betlém, na němž se podílela řada baráčníků, ale 
i nebaráčníků, tímto chceme poděkovat slečně Marušce Vodákové 
za  její  práci  v  podobě  malby  obličejů  na  jednotlivé  postavy. 
Samozřejmě poděkování zaslouží všichni, kdo se na výrobě podíleli. 
Betlém  jsme  rádi  věnovali  všem  občanům  k  užívání  s  příslibem 
k  dalšímu  rozšiřování.  Oficiální  rozsvícení  s  průvodním  zahájení 
trubačů,  dětí  z  5.  třídy  ZŠ  Radomyšl  za  podpory  jejich  učitelek 
i  snaživé  vystoupení  Vítka  Mrázka  se  uskutečnilo  12.  12.  2021 
spolu  s  programem  ČSŽ,  již  tradičním  zvonečkovým  průvodem 
a  zpíváním  koled  s  „Ríšou“.  Celou  akci  roztančily  naše  nejmladší 
děvčata v andělských úborech. Součástí byla též výstava krásných 
betlémů,  které  donesly  naši  spoluobčané  a  všichni  si  jej  mohli 
prohlédnout  již  tradičně  za  výkladním  sklem  v  bývalé  prodejně, 
jejíž majitelé jsou manželé Karvanovi.
To jsou poslední slova k roku 2021 o naší činnosti. Před námi je nový 
rok a je potřeba popřát SOBĚ i všem ostatním hodně zdraví, štěstí, 
spokojenost,  abychom  se mohli  setkávat  a  vzájemně  podporovat 
společné akce pro radost nás všech.

Zdeňka Jůzková, panímaminka OB Radomyšl

Zprávy z Rojic
I přes covidová omezení proběhlo několik dalších prací na opravě 
budovy hasičárny a vylepšení  kulturního vyžití občanů v Rojicích. 
Za  velké  podpory  zastupitelstva Městyse Radomyšl  se  svépomocí 
uskutečnila  výměna  střešní  krytiny  se  zavěšením  okapů.  Výměna 
oken  a  dveří,  zateplení  stropu  s  odhlučněním.  Jsme  velice  rádi 
za  tyto prostory,  že  se máme kde scházet a využívat  je pro  různé 
aktivity.  V  průběhu  roku,  za  špatného  počasí,  se  zde  scházejí 
děti  a  hrají  stolní  tenis  či  jiné  společenské hry. O prázdninách  se 
grilovalo. V závěru roku se zde uskutečnila taneční zábava s bohatou 
tombolou,  dětský  večer  s  mikulášskou  nadílkou  a  silvestrovské 
posezení. Do roku 2022 všem přejeme hodně zdraví a těšíme se na 
další společné akce.

Rojičáci

Další velký úspěch 
zaznamenal 
radomyšlský 
nohejbal
V  anketě  Jihočeský  sportovec  roku 
v kategorii Objev roku se do elitního 
tria  bez  určení  pořadí  prosadil 
nohejbalista TJ Radomyšl Filip Hokr, 
mistr  světa  v  dorostu,  stříbrný  na 
mistrovství ČR.

Milan Koubovský

Zvonkový průvod
I  v  letošním  roce  se  uskutečnil  Zvonkový  průvod  v  Radomyšli 
a  to  třetí  adventní  neděli.  Za  spolupráce  žen,  baráčníků  a  hasičů 
vznikla  jedinečná  akce.  Zvonkový  průvod  cirka  200  lidí  se  po 
krátkém programu u radnice přesunul k nové tradici Betlému u NS. 
Zde proběhl 20minutový program a odtud už se děti  šly projít  se 
zvonečky a  světýlky až došly  ke kostelu  sv. Martina.  Zde  tradičně 
zpívaly na kúru za doprovodu varhan, což je velmi oblíbené. 
Letos  za  odměnu  dostávaly  svíčky,  moučníky  a  teplé  nápoje. 
Mohly se díky paní Krejčové podívat na betlém a pak hajdy domů. 
A rodiče? Ti se posilnili punčem, mohli si dokoupit jmelí a vánoční 
dekorace.  Díky  hasičům  byli  prodejci  schovaní  pod  stanem 
a celková atmosféra byla už hodně vánoční.

Blanka Matoušková

Vánoce v DPS
Už  druhý  rok  nám  Covid  překazil  besídku 
dětí  ze  školky.  Nicméně  děti  přinesly 
krásná  přáníčky  a  obyvatelé  si  společně 
vyzdobily  prostory  za  účasti  jejich  dětí 
i vnuků. Troufám si říct, že letos byla jedna 
z nejhezčích. Většina z nich prožila Vánoce 
v  kruhu  rodinném.  Atmosféru  navodila 
vůně  pečených  vánoček  a  připravovaných 
dobrot.  Co  na  závěr?  Pevně  věřím,  že 
v pohodě a zdraví se dočkáme i těch dalších 
Vánoc  a  obyvatelům  přeji  pevné  zdraví 
a spokojenost po celý rok.

Blanka Matoušková

Beseda s Martinem Levým, 
autorem knihy „Radomyšl“

Předposlední  adventní 
týden zavítal do 6. a 7. 
třídy  v  rámci  hodin 
Výchova  k  občanství 
pan Martin Levý, místní 
patriot a aktuálně autor 
nové  knihy  o  historii 
městyse  se  stručným 
názvem „Radomyšl“.
Autor  žáky  seznámil 
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se zákulisím vzniku knihy,  jejíž  tvorbě a shromažďování materiálů 
zasvětil téměř 30 let. Kniha volně navazuje na dílo zdejšího rodáka 
a  knihovníka  Bohumíra  Lifky  „Staří a noví usedlíci v Radomyšli“ 
a mapuje všeobecnou historii Radomyšle, jednotlivá čísla popisná 
a zdejší pamětihodnosti.
Žáci  měli  nejen  možnost  si  knihu  prohlédnout,  ale  i  se  přímo 
autora zeptat na různé zajímavosti z historie městyse, rozšířit své 
vědomosti a upevnit si vztah k rodnému místu.
Velký dík autorovi za jeho ochotu pobesedovat s žáky a mnoho no-
vých tvůrčích podnětů v jeho aktivitách!

Marie Hošková

Čertoviny na ZŠ Radomyšl
V pátek 3. 12. uspořádala 9. třída pro děti MŠ a ZŠ čertovský den. 
Děti  přišly  do  tělocvičny,  kde  na  ně  čekalo  peklo  se  šesti  čerty, 
třemi anděli a Mikulášem. Během představení zažily perné chvilky. 
Poslechly si strašidelný hlas Lucifera, zlobivé děti z knihy hříšníků 
si  musely  zvolit,  jestli  půjdou  dobrovolně  do  kotle,  nebo  budou 
plnit připravené úkoly – házet na pekelný koš, zatancovat, předvést 
kotoul,  dřepy  nebo  uhodnout  připravené  vědomostní  otázky. 
Některé děti se bály a bylo vidět, že ve skutečné peklo na chvilku 
uvěřily.  Chtěla  bych moc  poděkovat  celé  9.  třídě  za  připravenost 
a roli Mikuláše, kterou mi vybrali a já jsem se jí s radostí zhostila. 

Johana Šišpelová Irová

Vánoce před školou
Vánoce  před  školou.  Tak  se  jmenoval  cyklus  krátkých  pěveckých 
a  tanečních vystoupení, které si připravili  žáci a pedagogové naší 
školy pro své rodiče, babičky, spolužáky i kolemjdoucí. Celkem pět 
krátkých vystoupení proběhlo vždy ráno před budovou školy. Snad 
se nám alespoň trochu povedlo zpříjemnit předvánoční čas našim 
blízkým.

Němčina nekouše
Ve dnech 29. a 30. 11. proběhly na naší škole v 6.–9. třídě jazykové 
animace  z německého  jazyka v  rámci projektu Němčina nekouše. 
Tento projekt, jehož cílem je povzbudit zájem žáků o německý jazyk, 
pořádá  Koordinační  centrum  Tandem  a  je  finančně  podporován 
fondem Česko-německé budoucnosti a Velvyslanectvím SRN.

Zkušená  jazyková  ani-
mátorka,  paní  Květa 
Šelbická,  zpestřila  výuku 
německého  jazyka a  strá-
vila  v  každé  třídě  jednu 
vyučovací  hodinu.  Žáci 
si  zábavnou  formou  pro-
cvičili  základní  německá 
slovíčka a  fráze, zahráli si 
německé hry, skládali ně-
mecké domino, všichni se 

aktivně a úspěšně zapojovali do všech aktivit, a hlavně se přesvěd-
čili, že němčina nás opravdu „nekouše“.

Marie Hošková

Projektový den – Jaderná fyzika
Projektový  den  Jaderná  fyzika,  byl  uskutečněn  ve  spolupráci 
s  ČEZ  a.  s.,  JE  Temelín.  S  výcvikový  inženýr  JE  Ing.  Františkem 
Borovkou.  Projektového  dne  se  účastnili  žáci  8.  a  9.  třídy.  Do 
úvodní teoretické části pan Borovka zařadil témata: atomová jádra, 
radioaktivita, využití jaderného záření, jaderné reakce, uvolňování 
jaderné energie, jaderný reaktor, jaderná energetika, ochrana před 
zářením. V druhé praktické  části,  která byla pro  žáky  zajímavější, 
si pro žáky pan Borovka připravil hry např. v  rychlost oblékaní do 
ochranných obleků, zkoušeli si funkci dozimetru apod.

Konec roku v MŠ
K pestré nabídce akcí  a  činností patřil  projektový den o  zdravých 
luštěninách,  obdarování  pejsků  v  útulku,  přikrmování  zvířátek 
a  ptáčků,  příprava  Vánoc,  práce  s  keramickou  hlínou,  zdobení 
stromečku nebo návštěva Ježíška v kostele sv. Martina.

Renata Škodová
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Mužetice  a  Němčice  a  při  vzpomínce  na  válečné  veterány  jsme 
u pomníků padlých  v  těchto osadách položili  vzpomínkový  křížek 
s vlčím mákem, zapálili svíci a pronesli krátkou modlitbu za všechny 
padlé. Vzpomínku jsme zakončili u pomníku padlých v Sedlici a na 
hřbitově v Sedlici u hrobu obětem 1. světové války.
Zároveň  v  prodejně  Jednota  Coop  v  Sedlici  probíhala  až  do 
30. listopadu sbírka Paměti národa, ze které si mohli občané odnést 
vlčí  mák  a  dobrovolně  finančně  přispět  na  natáčení  rozhovorů 
s  pamětníky  i  na  pomoc  válečným  veteránům  v  Centru  pomoci 
Paměti národa. Děkuji Paměti národa za uspořádání sbírky a všem 
občanům, kteří do sbírky přispěli.

David Maňhal

Velká čtenářská soutěž – výsledky
Městská  knihovna  Sedlice  uspořádala  pro  své  nejmenší  čtenáře 
soutěž  s  názvem  Moje nejmilejší knížka.  Cílem  bylo  přivést  děti 

k  četbě  a  ukázat,  jak 
lze  zajímavě  trávit 
volný  čas.  V  době, 
kdy  byla  soutěž 
vyhlášena,  byly  školy 
zavřené  a  děti  se  na 
vyučování  připojovaly 
online  přes  aplikaci 
MS  Teams.  Nekonaly 
se  ani  žádné  kulturní 
akce,  a  tak  dětem 

Vzpomínková 
neděle v Sedlici 
a v osadách
Ve  čtvrtek  11.  listopadu  jsme  si 
připomněli  Den  válečných  veteránů. 

Ve  Velké  Británii  a  zemích  Britského 
společenství  národů  (Commonwealthu) 

si  tento  den  připomínají  v  neděli  nejbližší 
k  11.  listopadu  jako  Remembrance  Day  (Den  vzpomínek)  nebo 
Remembrance Sunday (Vzpomínkovou neděli). V Čr si připomínáme 
válečné veterány z 1. světové a 2. světové války, i veterány třetího 
odboje, i novodobé válečné veterány, účastníky zahraničních misí.
V neděli 14. listopadu si „Vzpomínkovou neděli“ připomněli sedličtí 
členové Československé obce legionářské, br. David Maňhal a br. 
Miroslav  Šavrda.  Při  této  příležitosti  jsme  objeli  osady  Holušice, 

Sedlice

Šimon Jelínek, 3. místo
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zbývalo  více  času  třeba  i  na 
knihy. 
Úkolem  bylo  přečíst  si  nějakou 
zajímavou  publikaci  a  vytvořit 
projekt.  Uvést  autora  i  název 
knihy,  popř.  ilustrátora, 
namalovat  obrázek  a  napsat 
krátký  obsah.  Práce mohly  děti 
odevzdávat  až  do  30.  listopadu 
2021. 
Z  došlých  prací  vybrala  porota 
4  nejzdařilejší  práce  a  stano-
vila  stupně  vítězů.  Na  1.  místě 
se  umístila  Natálie  Šubová  s  ti-
tulem  Srdíčko  od  autorky  Usch 
Luknové,  druhou  příčku  obsa-
dila  Linda  Kostěncová  s  knihou 
Školní strašidlo od Zuzany Pospí-
šilové a o třetí místo se podělili 

dva chlapci – Šimon Jelínek s titulem Podívej se do vesmíru a Jaro-
slav  Sulek  s  publikací Minecraft průvodce světem.  Poděkování  za 
krásné práce patří také Michaele Škardové a Tereze Vláškové. 
Projekty  žáků  jsou  nyní  vystavené  v  hlavní  chodbě  městského 
úřadu.  Městská  knihovna  Sedlice  děkuje  všem  soutěžícím  za 
jejich  práce.  Všechny  byly moc  hezké  a  vybrat  ty  nejlepší  nebylo 
vůbec  jednoduché.  Sladká  odměna  naštěstí  čekala  na  všechny 
zúčastněné.

text a fotografie: Kateřina Brabcová

Krátké zhodnocení fotbalu v Sedlici 
po podzimní části
Mistrovské zápasy – muži tým A – soutěž 1. B třída sk. B
Po nepříliš  vydařené  jarní  části,  ovlivněné  i  covidem-19,  se  přeci 
jen  situace  pro  podzimní  část  změnila. Mužstvo  A  (pod  vedením 
hrajícího trenéra Zdeňka Mikeše) začalo od července s pravidelným 
tréninkem.  Přišlo  také  několik  nových  tváří  –  Jiří  Musil  z  TJ 
Lom  (výměnou  za  Jana  Hrubého);  do  zálohy  David  Janoušek  ze 
Sokola Zlatníky a na brankářský post navrátilec Milan Vančát  z TJ 
Tochovice.  Tým  A  mužů  celkem  odehrál  13  zápasů  (9x  vítězství, 
1x  remíza a 3x prohra) a průběžně mu patří druhé místo  tabulky. 
Nejlepším  střelcem  podzimní  sezony  se  stal  David  Janoušek 

Vítězové

Natálie Šubová, 1. místo

Vánoční zpívání v sedlickém kostele
Dne  27.  prosince  v  17  hodin  se  kostel  svatého  Jakuba  Staršího 
rozezněl  tóny  kytary  a  houslí  v  podání  Antonína  Knížka mladšího 
a Aničky Šavrdové. Společně zahráli  i zazpívali několik známějších 
i  méně  známých  koled  a  vánočních  písní.  Obecenstvo  je  za  to 
odměnilo  velkým  potleskem  ve  stoje.  Věříme,  že  toto  duo  spolu 
v Sedlici nevystoupilo naposledy.

text: Kateřina Brabcová, fotografie: František Jirsa

Betlémské světlo
Betlémské světlo  je plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci 
v  Betlémě,  v  jeskyni,  v  níž  se  podle  tradice  narodil  Ježíš  Kristus 
(přesné  místo,  kde  stála  slavná  stáj,  neznáme).  Poprvé  bylo  ve 
speciální nevýbušné lampě přepraveno letecky z Betléma do Vídně 
v  roce 1986. Od  roku 1990 ho dovážejí  skauti  z Vídně  vlakem do 
Brna a odtud se rozváží vlaky po celé České republice.
Možnost  dojít  si  na  Štědrý  den  odpoledne  do  kostela  sv.  Jakuba 
byla jednou z mála událostí, které bylo možné se zúčastnit fyzicky 
i při dodržování všech omezujících nařízení. Většina návštěvníků se 
také na chvíli zastavila u rozsvícených jesliček.
Na  Štědrý  den  tak  betlémské  světlo,  symbol  rodinného  pokoje, 
lásky a naděje, prozářilo mnohé naše domovy.

František Jirsa

s 12 brankami. Pochvalu zaslouží i náš brankář Milan Vančát, který 
8x udržel čisté konto. 
Mládežnické zápasy 
dorost – Okresní přebor AUBOCK
Mužstvo  hrálo  pod  hlavičkou  společenství  Doubravice/Sedlice 
a celkem nastoupilo k šesti utkáním (1x výhra, 5x prohra). Celkově 
získalo 3 body a patří jim předposlední 6. místo. Nejlepšími střelci 
se  stali  Tomáš  Vylita,  David  Soukup  a  Kryštof  Kohout  (všichni 
shodně po dvou brankách). 
starší přípravka – Okresní přebor PROTOM A
Družstvo hrálo pod hlavičkou Sedlice/Doubravice a celkem sehrálo 
9  zápasů,  ale  bohužel  ani  jednou  nevyhrálo.  Nejlepšími  střelci 
podzimní  sezony  byli  Vítek  Šindelář  se  14  vstřelenými  brankami, 
František Šendera se 6 brankami a David Pekárek se 4 brankami. 
žáci – Okresní přebor MANE
To  nejlepší  nakonec.  Také  tuto  soutěž  sehrálo  mužstvo  jako 
společenství  Sedlice/Doubravice,  i  když  z  nedaleké  Doubravice 
se  nikdo  zápasů  nezúčastnil.  Celkem  bylo  odehráno  7  zápasů 
a všechny skončily vítězstvím. Po podzimní sezoně je celkové skóre 
72  :  1  s  21  body.  Žáci  jsou  tak  podzimními  půlmistry.  Nejlepšími 
střelci  se  stali  Tomáš  Baloušek  (30  branek),  Jakub  Šlapák 
(21 branek) a třetí skončila Andrea Koptová s 9 brankami. 

zkráceno z poznámek Miroslava Škarvady, 
sekretáře TJ Sokola Sedlice
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dobrou  náladu.  Chvilku  po  setmění 
začala  k  nebi  létat  první  blikající 
světélka,  následovaná  prskajícími 
fontánkami  či  syčícími  spirálkami. 
Barevný  koncert  na  obloze  doplnila 
příjemná hudba z reproduktoru. 
Ráda  bych  jménem  Města  Sedlice, 
všech jeho zaměstnanců a zastupitelů 
popřála  našim  občanům  i  čtenářům 
SOBáčku do nového roku 2022 hlavně 
zdraví, spokojenost a optimismus. 

text a fotografie: 
Mgr. Kateřina Brabcová, 

Město Sedlice, místostarostka

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice, 
probíhá  vždy  v  prvních  týdnech  nového  roku  a  každoročně  se  jí 
účastní  desetitisíce  dobrovolníků.  V  roce  2021  se  vzhledem 
k protiepidemickým opatřením koledování tří králů nemohlo konat. 
Naše  letošní  sbírka  začala  v  sobotu  8.  ledna  v  Holušicích, 
kde  koledovaly  tři  místní  děti.  V  neděli  9.  ledna  se  koledníci 
shromáždili  v  kostele,  kde  jim  na  závěr  mše  P.  Rudolf  požehnal 
a  vyslal  je  do  ulic.  Sedm  skupinek  si  rozdělilo  Sedlici  tak,  aby  se 
zastavily u každého domu a osmá koledovala v Mužeticích. Kromě 
nejmenších koledníků chodily děti dopoledne i odpoledne.  
Poděkování patří nejen všem dětem i doprovázejícím dospělým, ale 
především obyvatelům Sedlice za otevřená srdce a ochotu přispět 
na  dobrou  věc.  Finanční  výsledky  sbírky,  které  budou  použity 
na  nákup  automobilu  pro  terénní  služby  Charity,  nejsou  v  době 
uzávěrky SOBáčku ještě známy, budou uvedeny v dalším čísle. 

František Jirsa

Novoroční sešlost v Sedlici
A už  je  tu zase nový  rok,  jehož příchod se v Sedlici neobejde bez 
tradičního ohňostroje. Už kolem čtvrté hodiny odpoledne se hlavní 
náměstí  začalo  zaplňovat  příznivci  tohoto  kulturního  zážitku. 
Město Sedlice připravilo malé pohoštění ve formě teplého svařáku, 
griotky nebo grogu, pro děti byl připraven ovocný čaj. O příjemnou 
atmosféru se postarala oblíbená dechovka pod taktovkou Václava 
Kováře z Oseka. Počasí sice spíše připomínalo jaro, ale to nemohlo 
narušit  příjemnou  novoroční  atmosféru.  Starosta města  Vladimír 
Klíma pronesl krátkou zdravici a popřál všem pevné zdraví a vždy 

Vánoce v MŠ Sedlice
Předvánoční  období  prožíváme  jistě  všichni  velmi  intenzivně 
a věříme, že vše proběhne v klidu a podle našich představ. V rámci 
možností  dnešní  napjaté  doby  jsme  se  snažili  dětem  zpříjemnit 
období očekávání kouzelných chvil spojených s příchodem Ježíška. 
Prvním  vzrušujícím  zážitkem  byla  návštěva  Mikuláše.  Hodného 
Mikuláše doprovodil zasmušilý pekelník. Oba si s dětmi pohovořili 
o  vhodném  chování  a  vyslechli  si  písně  a  básničky,  které  si  děti 
pro ně připravily. V rámci vánočních příprav jsme malovali, kreslili, 
modelovali, pekli cukroví, zpívali, tančili, zkoušeli obnovovat staré 
vánoční  zvyky,  a  hlavně  se  těšili  na  nejdůležitější  den  Vánoc  pro 
děti – Štědrý den. Čekání jsme si zkrátili řešením otázek s vánoční 
tematikou  při  pobytu  v  parku  na  náměstí  T.  G.  Masaryka  a  za 
COOPem v Sedlici, kde byla spolkem Modrásek instalována zajímavá 
prezentace  s  názvem  „Vánoční procházka s hádankami a řadou 
zajímavostí aneb Co možná nevíte o Vánocích“. Velký zážitek jsme 
si odnesli z prohlídky Betléma v kostele sv. Jakuba Většího v Sedlici, 

Vánoční výstava opět trochu jinak
Tradiční  vánoční  výstava  se  letošní  rok  nemohla  konat,  a  tak  se 
přesunula do online prostoru stejně jako o Velikonocích.
Vánoční výzdoba je vděčné téma, a tak jsme si mohli prohlédnout 
několik  krásně  ozdobených  stromečků,  adventních  věnců,  svícnů 
a  dalších  věcí,  které  v  nás  navozují  vánoční  klid  a  pokoj.  Kromě 
jednotlivců přispěly  také  třídy  ze  základní  školy  i  děti  z mateřské 
školky. Zaujaly také vánoční a novoroční přání pracovnic z COOPu 
a  speciální  živé  jesličky  zaměstnanců  radnice.  Závěrečným 
příspěvkem je novoroční ohňostroj s přáním krásného roku 2022. 
Všichni si jistě přejeme, aby příští vánoční výstava byla již v podobě 
na jakoujsme byli zvyklí v minulých letech.

František Jirsa

Novoroční putování
V sobotu 1. ledna v půl dvanácté vyšla skupinka poutníků od kostela 
ze Sedlice. Šli kolem rybníku Pila, přes Láz a Radomyšl ke kostelu sv. 
Jana Křtitele nad Radomyšlí. Počasí bylo nezvykle teplé, a tak jsme 
se  na  několika  místech  museli  projít  blátivým  terénem.  Během 
pěší pouti jsme si uvědomili za co všechno musíme být vděční i to, 
že můžeme vstoupit do nového roku 2022 s nadějí a důvěrou. Ve 
dvě hodiny  jsme  se  zúčastnili mše  společně  s pěšími poutníky  ze 
Strakonic a s mnoha dalšími, kteří ze širokého okolí přijeli auty. Ten 
krátký čas prožitý v krásně opraveném a nově vybaveném kostele 
nás naplnil touhou přinášet lidem kolem nás pokoj a dobro.

text: František Jirsa, fotografie: Lenka Scheinherrová
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Závěr roku v ZŠ Sedlice
Poslední měsíc v roce se nesl ve znamení tradičních předvánočních 
událostí.  Bohužel,  i  do  nich  zasáhl  covid.  Mikulášskou  nadílku 
mají  na  starost  deváťáci  a  letos  jí  stihli  uskutečnit.  Jejich mladší 
kolegové  si  odnesli,  kromě  drobných  dárků,  také  trochu  zábavy 
a ti mladší možná i strachu. Ale pak se již všichni těšili na Vánoce. 
Ve  třídách  se  objevily  bohatě  ozdobené  vánoční  stromky,  při 
pracovních  a  výtvarných  výchovách  se  vyráběly  adventní  věnce, 
svíčky  a  drobné  vánoční  dárky.  V  polovině  prosince  do  všeho 
zasáhla  karanténa  ve  třech  třídách,  nakonec  bylo  vyhlášeno  na 
poslední předvánoční týden ředitelské volno. Přesto jsme stihli ve 
všech třídách uskutečnit předvánoční posezení, v těch v karanténě 
pouze online.
Část  prvního  stupně  ještě  vyrazila  v  listopadu  na  exkurzi  do 
Prahy.  Zde  žáci  navštívili  Muzeum  Karla  Zemana  a  prošli  si 
památky v centru hlavního města. Sportovních akcí  jsme se kvůli 
protiepidemickým  opatřením  nemohli  zúčastnit.  Naštěstí  mohly 
proběhnout  dva  lyžařské  kurzy.  Hned  po  vánočních  prázdninách 
vyrazili  na  Zadov  třeťáci  a  čtvrťáci,  týden  po  nich  pak  i  sedmáci 
a osmáci. I přes ne úplně ideální podmínky si kurz všichni náležitě 
užili. V lednu byl také zahájen plavecký výcvik.
Zápis do první třídy se uskuteční 5. dubna, snad po dvou letech za 
účasti dětí. Doufáme, že se počet žáků školy v příštím školním roce 
opět zvýší.

Marek Charvát

která byla zdokonalena poutavým vyprávěním pana Františka Jirsy. 
Po  Vánocích  se  děti  se  svými  novými  „vánočními  poklady“ 
pochlubily svým kamarádům. 
I  ve  školce  našly  děti  pod  krásným  stromečkem nové  stavebnice, 
hry  a  jiné  dárky,  na  jejichž  pořízení  nám  přispěli  opět  naši  věrní 
sponzoři: Agro Sedlice, a. s., Blatenská ryba, spol. s. r.o., Český svaz 
žen Sedlice a firma MIBA Blatná. Velmi děkujeme za jejich štědrost.
Všem čtenářům SOBáčku přejeme v roce 2022 mnoho klidných dnů 
prožitých v pevném zdraví a beze strachu z budoucnosti!

za MŠ Sedlice Zdeňka Rodová
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Modráskova vánoční procházka
Kolik  toho  víte  o  oblíbených  Vánocích?  Proč  je  například  ryba 
symbolem Vánoc? Jak se jmenoval Ježíškův dědeček a jak babička? 
Kde nosí dárky Vánoční poleno a proč jinde dostávají děti nadílku 
25. prosince? 
Vědí to určitě všichni ti, kdo si užili akci spolku Modrásek s názvem 
Vánoční procházka s hádankami a zajímavostmi aneb co možná 
nevíte o Vánocích. Ta proběhla v Sedlici během čtrnácti dnů mezi 
22. prosincem 2021 a 2. lednem 2022. Byla umístěna na dřevěných 
panelech umístěných v hlavním parku na náměstí  T. G. Masaryka 
a  v  novém  parku  za  Coopem  (Jednotou).  Pro  posílení  slavnostní 
atmosféry  těchto  dnů  bylo  každé  zastavení  navíc  vánočně 
vyzdobeno. 
Děkuji všem členům spolku Modrásek, kteří pro nás v této podobě 
zajímavý kvíz připravili. Dík patří i rodině Hrdličků za cennou pomoc 
s uskutečněním celé akce.

text: Kateřina Brabcová, fotografie: Josef Eigner

Vystoupení MH na VVH SDH Sedlice
Dne 8.  1.  2022  se  konala VVH SDH Sedlice,  kde mladí  hasiči  jako 
každý rok měli krátké vystoupení v podobě básničky s hasičskými 
kulisami.

SDH Sedlice
Mikulášská nadílka
Dne 3. prosince 2021 jsme pro naše mladé hasiče a jejich sourozence 
připravili  Mikulášskou nadílku.  Čert,  Mikuláš  i  Anděl  měli 
připravené  balíčky  se  sladkostmi,  které  dostaly  děti  za  básničku. 
nebo písničku. Kniha hříchů, ze které četl Anděl prohřešky dětí byla 
plná až po okraj. Děti ovšem slíbily čertovi, že budou hodné, budou 
si  uklízet  pokojíčky,  nebudou  se  se  sourozenci  hádat  apod.  Takže 
žádné z dětí  si Čert neodnesl, ale  slíbil,  že příští  rok přijde znova 
a bude asi přísnější. 
Děkujeme  všem,  kteří  se  podíleli  na  uskutečnění  nadílky,  děti 
i rodiče byli spokojeni. Takže na shledanou v prosinci 2022.
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SPOLEK MODRÁSEK ZVE VŠECHNY, KDO SE CÍTÍ BÝT 
DOSPĚLÍ NA  

  

Kdy:  
V sobotu 12. 2. 2022 
od 14.30 

 

Kde:  
v zasedací místnosti  
sedlické radnice 
 

Možnost zakoupit  
hotové výrobky 
Čaj a káva zdarma 

Vstupné dobrovolné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počátkem  roku  2022  vyjde  kniha  sedlického  rodáka 
Jaroslava  Pekárka  Pilský mlýn  aneb  kus  historie  Sedlice  u 
Blatné  dokumentující  historii  mlýna  od  17.  století    do 
současnosti. Text v rozsahu 132 stran je doplněn   
obrázků, situačních náčrtů a dobových fotografií. 
Kniha  bude  k  dispozici  v  Sedlici  (na  Městském  úřadě 
a v knihovně) a také v Blatné (v  Infocentru a v knihkupectví 
Kanzelsberger). Předpokládaná cena je 300 Kč. 

S P O L E K  P R O  Z A C H O V Á N Í  T R A D I C  S E D L I C E  Z V E  N A  

 

 

 

 

 

2 6 .  ú n o r a  o d  9 . 3 0 h o d .  

 
 

 
 

!!!MASKY VÍTÁNY!!! 

PROGRAM:      9 .30  –  POŽÁDÁNÍ  STAROSTY O POVOLENÍ  PRŮVODU – PŘED RADNICÍ  

10 .00  – PRŮVOD MĚSTEM 

cca  15 .45  –  16 .30  – POHŘBENÍ  A  NAROZENÍ  BAKUSA – PŘED RADNICÍ  
 

TRASA	PRŮVODU:	nám.	T.G.M.,	ulice,	Bicanova,	Havlíčkova,	Zahradní	cca	11.30,	Komenského	ke	škole,	1.	máje	cca	13.15,		
Pod	Velkou,	U	Kina,	Komenského	cca	13.45,	Kostelní,	Nádražní	cca	14.45,	Sídliště	II,	Jeronýmova	cca	15.45	

 

Srdečně zveme na soutěž o 
 

NEJLEPŠÍ  GULÁŠ 
v neděli 27. února v 16 hodin 

do hasičské zbrojnice v Sedlici. 
 

Vstupné do soutěže: guláš z cca 1kg masa. 
 

Nesoutěžící, příznivci a fandové vítáni. 
Dětský koutek, chleba, cibule a pivo zajištěny. 

 
 

Do soutěže je třeba se předem přihlásit u Františka Jirsy, tel. 605 202 693 

	

	

Český	svaz	žen	Sedlice	pořádá		
	

	
Co	se	hodí	do	prodeje:		

Oblečení	(nejen	dětské),	hračky,	domácí	potřeby,	sportovní	potřeby,	nářadí		a	jiné.		
	

Poplatek	za	připravený	stůl	90Kč,	možnost	vlastního	štendru	

	

Rezervace	stolu	na	773	991406	nebo	na	fb:	Český	svaz	žen	Sedlice	
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Ohlédnutí 
za rokem 2021
Za  posledním  dnem  roku  2021  se 
již  definitivně  zavřely  dveře  a  my 
vstupujeme  do  roku  nového,  roku 
2022.  Již  dva  roky  se  potýkáme 

s  nákazou  koronavirem,  dodržujeme 
různá  opatření  a  nařízení,  omezujeme 

sociální  kontakty,  a  neustále  doufáme,  že 
následující  týden, měsíc  či  rok  se  tato  situace  zlomí,  vše  se  zase 
obrátí  k  lepšímu a my  se  vrátíme k normálnímu běžnému  životu, 
na který  jsme byli všichni zvyklí.  I přes veškeré problémy spojené 
s  touto  pandemií  se  život  v  naší  obci  v  roce  2021  nezastavil 
a podařilo se nám uskutečnit několik projektů. 
V  lednu  jsme  za  přispění  dotace  pořídili  nový  požární  automobil 
Ford  Tranzit  Kombi  s  přívěsem  pro  hašení.  Automobil  slouží 
především jako zásahový automobil jednotky SDH.  
V jarních měsících byly provedeny úpravy kanalizačních šachet na 
ploše  bývalého  letiště  a  osazeny  na  nich  byly  nové  poklopy,  byl 
urovnán terén při severní straně letiště a tato plocha byla následně 
oseta travinou a došlo zde k výsadbě desítek nových keřů.

Tchořovice

Marii se ve chlévě v Betlémě narodil Ježíšek.

Živý Betlém u Kostela Nanebevzetí Páně na Křesovci nad Pacelicemi - přípravy vrcholí.

Na Nový rok nemohl Žulák Team Škvořetice vynechat tradiční cyklovýšlap na Třemšín.

Ochotníci děkují aplaudujícím divákům a přejí všem štastné a veselé!

Mikulášská nadílka v kulturním domě ve Škvořeticích

Rozsvícení vánočního stromu se neobešlo bez zpěvu koled.

Co se událo ve Škvořeticích



41Svazek obcí Blatenska - listopad 2021

U příležitosti 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého se v neděli 
20. června 2021 v naší obci konala slavnostní akce, právě den před 
tím, kdy před 126 lety postihla Tchořovice velká povodeň. Při této 
akci  byla  výklenková  kaplička  u mostu  s  novým  zpodobněním  sv. 
Jana  Nepomuckého  ve  Tchořovicích  požehnána  administrátorem 
farnosti  Blatná,  P.  JCLic.  Mgr.  Rudolfem  Maria  Huškem,  SChLJ, 
který sloužil  rovněž mši o pouti 2.  října v místní kapli sv. Václava. 
Zároveň  byla  vydána  publikace  Svatojánská úcta ve Tchořovicích 
a její památky,  jejímž  autorem  je Mgr.  Vladimír  Červenka,  jehož 
besedou  věnovanou  českému  patronu  Janu  Nepomuckému  byla 
celá akce zakončena. 
V průběhu roku 2021 jsme v obci a  jejím blízkém okolí  instalovali 
podél komunikací krásnou naučnou stezku s  interaktivními prvky, 
lavičky  a  přístřešky  s  lavicemi  a  stolem,  provedli  drobné  opravy 
místních  komunikací  –  výměna  odvodňovacího  žlabu  a  oprava 
výtluků  na  cestě  směrem  na  Kocelovice  a  drobná  oprava  byla 
provedena  také  u  hasičské  zbrojnice.  Za  tyto  opravy  komunikací 
obec zaplatila téměř 73 000 Kč.
Opravy a očištění  se  v  létě dočkaly 2  křížky – poblíž  železničního 
přejezdu a u rybníka Radov. 
Na podzim jsme opravili novými nátěry dřevěné prvky na budově 
obecního úřadu. 

u přejezdu - před výstavbou chodníku

nový chodník a veřejné osvětlení u přejezdu

náves s novým veřejným osvětlením a vánoční výzdobou

17. listopadu se uskutečnila také naše tradiční akce – lampionový 
průvod.  Přestože  účast  nebyla  velká,  v  závěru  čekaly  na  děti 
muffiny, na které se celou cestu těšily.
V rámci projektu „Veřejné osvětlení Tchořovice 2021“ byla doplněna 
nově  vybudovaná  soustava  veřejného  osvětlení  s  LED  svítidly 
ve  Tchořovicích  ve  dvou  lokalitách  –  náves  (3  nová  svítidla)  a  za 
přejezdem (1 svítidlo), kde byly vystaveny nové sloupy veřejného 
osvětlení  a  osazena  nová  LED  svítidla.  Byl  tak  dokončen  projekt 
výstavby  a  modernizace  veřejného  osvětlení  v  obci  Tchořovice, 
který započal na podzim v roce 2018. Cílem celého projektu bylo 
osvětlení  pozemních  komunikací  a  přilehlých  chodníků,  zvýšení 
bezpečnosti dopravy, pohybu  chodců a  cyklistů.  Led  svítidla  jsou 
vybavena  zařízením  umožňujícím  dálkovou  regulaci  a  správu 
svítidla. Jedná se o tzv. chytré osvětlení, které lze pomocí řídícího 
modulu  stmívání  dálkově  ovládat.  Zároveň  instalací  chytrého 
osvětlení,  vzhledem k  jeho  stmívání  v nočních hodinách, dochází 
k úspoře elektrické energie. Snížením intenzity osvětlení v nočních 
hodinách  je  veřejné  osvětlení  zároveň  šetrnější  k  přírodě, 
k  okolní  krajině  a  nočnímu  prostředí  a  respektuje  soukromí 
a  zdraví  obyvatel.  Projekt  „Veřejné osvětlení Tchořovice 2021“ 
vyšel na 287 843,27 Kč a byl podpořen dotací z Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje  ve  výši  125  000  Kč.  Zbývající  částka 
162 843,27 Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.
V prosinci byl dokončen projekt „Tchořovice – chodník u přejezdu“. 
Výstavbu  chodníku  včetně  zatrubnění  původní  otevřené  stoky 
prováděla  firma  GARANTSTAV  Strakonice  a  výše  nákladů  činila 
603 973 Kč. Veškeré náklady byly uhrazeny z rozpočtu obce.
Jsem  velice  ráda,  že  se  v  tomto  roce  podařilo  pronajmout  také 
místní  pohostinství  Na  Kopečku.  Před  otevřením  pohostinství 
byly v přízemí budovy provedeny různé opravy a úpravy – opravy 
rozvodů  vody,  elektroinstalace,  položena  byla  nová  dlažba 
a  obklady  a  v  kuchyni  byl  instalován  nový  sporák  s  digestoří. 
Restaurace nabízí v poledne výběr z několika hotových jídel. Nový 
nájemce se snaží rovněž oživit život v naší obci pořádáním různých 
akcí. 
V  době  adventu  se  v  naší  obci  rozsvítil  nejenom  vánoční  strom 
na  vsi,  ale  poprvé  také  nové  vánoční  osvětlení  na  10  sloupech 
veřejného osvětlení. Věřím, že i toto vneslo do našich myslí v této 
nelehké době  trochu  té předvánoční atmosféry. K  této atmosféře 
přispěla  určitě  také  vánočně  vyzdobená  kaple  sv.  Václava  na  vsi 
spolu s vystaveným betlémem, kterou mohli naši občané v prosinci 
několikrát v době jejího otevření navštívit.

Poděkování
Ráda bych v tuto chvíli poděkovala všem, kteří jste svou prací v roce 
2021 přispěli ve větší či menší míře k pěknému vzhledu naší obce, 
podíleli se na údržbě veřejných prostranství, zajišťovali každodenní 
chod naší obce nebo se podíleli na tom, abychom mohli žít v naší 
obci  spokojeně.  Velice  si  vážím  především  práce  našich  starších 
spoluobčanů,  kteří  pomáhají  při  údržbě  naší  obce  nebo  pečují 
o květinovou výzdobu v obci. 

Přání
Vážení spoluobčané,
ráda  bych  Vám  touto  cestou  popřála  do  nového  roku  2022  vše 
dobré,  v  současné  době  především  hodně  zdraví,  kapku  štěstí, 
dobré  lidi  kolem  nás,  radost  ze  života  a  co  nejdříve  návrat 
k normálnímu životu.

Eva Křivancová, starostka

Informace o poplatcích v roce 2022 
Výše poplatků za komunální odpad a psa 
Poplatek za komunální odpad 
•  osoba s trvalým pobytem 500 Kč  
osvobozeni od poplatků za komunální odpad jsou
•  osoby starší 80 let s trvalým pobytem v obci Tchořovice
•  děti narozené v roce 2022 s trvalým pobytem v obci Tchořovice    
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Zemědělství ve Tchořovicích – 1. část
Tchořovice byly vždy obcí zemědělskou. Celková výměra zemědělské 
půdy  v  současné  době  činí  515  ha  a  asi  se  mnoho  nezměnila. 
Tomu  odpovídala  i  výstavba,  která  svými  většími  či  menšími 
hospodářskými  usedlostmi  dotvářela  svou  architekturou  typický 
ráz  jihočeské  vesnice.  Život  obyvatel  tu  nebyl  asi  nikdy  lehký. 
Historické  záznamy  z  minulosti  nám  toho  mnoho  neříkají.  Víme, 
že  půda  je  zde  převážně  granodioritová,  lehká,  písčito-hlinitá, 
půdní typ klimaxových porostů hnědozem, více či méně kamenitá 
s  nevelkou  zásobou  vody.  Z  geologického  hlediska  patří  zdejší 
oblast  k  biotickému  granodioritovému  blatenskému  typu.  Tento 
typ  je  složen  z  48 % plagioklasu,  17 % ortoklasu,  21 %  křemene, 
13 % biotitu a někdy přistupuje i amfibol.
Vrchol útrap a  soužení  vesnického  lidu,  tedy  i  Tchořovic,  přichází 
po bitvě na Bílé hoře roku 1620. Historik Arnošt Denis o této době 
uvádí:
Ve městech aspoň občas bývá nějaký týden oddechu jsouc 
zabezpečena proti lupičům a tulákům, měšťané předce jsou 
chráněni řádnými soudy a úřady jimž předce se podaří zbavit se 
příchozích. Na venkově není ničeho, žádné ochrany, žádného 
odvolání jen bezvládí a hrůza. Sedlák žije ve stálém zděšení, jeho 
dobytek jest pobrán, jeho sklizeň uloupena a chalupa pobořena. 
Jeho stromy vykáceny, aby donutili ho vyzraditi úkryt, kam schoval 
poslední úspory, lupiči vymýšlejí muka, jehož skutečnost naplňuje 
nás hrůzou. Hromadně házejí je do pece, rozsekávají jim nohy, 
sypou do ran soli, jež pak dávají olizovat kozám. Skoro všechny 
svršky hospodářské byly pobrány a dobytek odveden. Na mnohých 
panstvích sami sedláci a ženy jejich tahají pluh. Není krmiva, není 
semen. Jistě nad nimi srdce bolí, a více než by mně se vlastně stalo. 
Oni chudinky nemohou hladu se ubrániti. Bože potěš je a sám 
jim skrze lidi pomáhej. Mnozí sedláci sbíhali se statků, dávali se 
k rotám loupežníků. Opilství je módou a prameny nejpřísněji svědčí 
o hrubosti a surovosti mravů a o úbytku vzdělanosti…
Že z těchto běd a útrap nebyly Tchořovice vyjmuty jest samozřejmé 
již z toho, že již tehdá vedly obcí dvě zemské cesty.
Po třicetileté válce, aby stát získal přesné informace o stavu majetku 
v Českých zemích za účelem správného rozpisu daní, nařídil nový 
soupis majetku, tak zvanou Berní rulu. Tak se dovídáme z výpisu, že 
ve vsi Tchořovice v Prácheňském kraji v roce 1654 byli následující 
hospodáři s touto výměrou orné půdy a s počtem hospodářského 
zvířectva:
Role má a osiva:
Rolníci usedlí:  celkem  na zimu seje  na jaře seje
            čp.  strychů  strychů  věrtelů  strychů  věrtelů    
Vít Rychtář  24  8  -  8  2
Jan Říský            14  24  8  -                8  2        
Šimon Hejtman  22  24  8  -  8  -        
Jan Kůs               23  24  8  -  8  -         

•  majitel  nemovitosti,  ve  které  není  hlášen  nikdo  k  trvalému 
pobytu 700 Kč 

Poplatky za komunální odpad uhraďte nejpozději do 30. 6. 2022
Poplatek za psa  100  Kč  (poplatek  za  psa  uhraďte  nejpozději  do 
31. 3. 2022)
Při platbě poplatků za komunální odpad, psa, při platbě faktury za 
odběr vody a ostatních plateb využívejte především bezhotovostní 
převod  na  účet  Obce  Tchořovice  č.  680318329/0800.  Vzhledem 
k současné situaci v souvislosti s nákazou covid-19 omezte prosím 
platby v hotovosti na OÚ Tchořovice.
Poplatek za komunální odpad a psa převodem na účet 
č. 680318329/0800, 
• variabilní symbol = číslo popisné, 
• do poznámky uveďte: jméno poplatníka a „odpad“ nebo „pes“
(např. Černý – odpad)
•  při  platbě  za  více  členů  domácnosti  nebo  více  psů  uveďte 
v poznámce např. Černý – 3x odpad, 2x pes
V  případě  bezhotovostní  platby  poplatku  za  komunální  odpad  je 
možné samolepku na popelnici 
na rok 2022 vyzvednout v době úředních hodin na OÚ.
Platba faktury za vodu – převodem na účet obce 680318329/0800, 
variabilní symbol = číslo faktury
Vodné 2022
Pro  rok  2022  je  cena  za  1  m3  stanovena  na  80  Kč  bez  DPH.  Pro 
občany  s  trvalým  pobytem  v  obci  Tchořovice  je  sleva  ve  výši  25 
%,  tj.  cena  vody  za  1  m3  je  ve  výši  60  Kč  bez  DPH.  Výše  pevné 
složky  je  300  Kč  bez  DPH  za  rok/1  vodoměr.  K  vodnému  bude 
připočítána DPH  dle  platných  předpisů.  Náklady  na  výrobu  vody, 
které nepokryje vybrané vodné bude uhrazeno z rozpočtu obce.
Úřední hodiny obecního úřadu ve Tchořovicích
Středa  8–11:30   14–16
pátek  8–11:30   16–18
Při komunikaci s obecním úřadem upřednostňujte prosím 
písemný, elektronický či telefonický 
kontakt před kontaktem osobním.
Vstup do prostor OÚ je možný pouze s ochrannými prostředky 
dýchacích cest a při dodržování 
zvýšených hygienických požadavků.

Eva Křivancová, starostka

Rostlina roku 2021 
– vstavač kukačka a Tchořovice
Vstavač kukačka /Orchis majalis/ měl ještě před více jak 60 lety i ve 
tchořovické přírodě velmi silné zastoupení. Je třeba si ale současně 
uvědomit,  že  v  této  době  se  ještě  jinak  hospodařilo.  U místních 
rybníků byly okrajové louky pravidelně koseny a následně vypásány 
dobytkem  až  do  pozdního  podzimu.  Okraje  kolem  cest,  pěšin 
a  dalších  odlehlých  míst  byly  vyžinovány  a  následně  vypásány, 
a tak veškeré travnaté plochy dávaly možnost růstu této rostliny.
Vstavač  kukačka  rostl  na  okrajích  téměř  všech  místních  rybníků. 
Nejbohatší  lokalita byla po levé straně cesty od mostku u rybníka 
Starý ke Kostelíku, ta dále pokračovala kolem okraje rybníka Radov 
až  k  rybníku  Vitanovské  Jezárko.  Tady  rostliny  vstavače  kukačky 
rostly  jedna  vedle  druhé  a  pohled  na  jejich  rozkvetlé  květy  byl 
skutečně  nezapomenutelný.  V  současné  době  je  celá  tato  plocha 
pokryta  náletovými  dřevinami  a  zbytek  nepropustnou  hradbou 
staré trávy.
Vstavač kukačka rostl i na březích dalších rybníků – v západním okraji 
rybníka Vitanovy, na severním okraji rybníka Dolejší na Drahách až 
po Dolejší mlýn. Rozsáhlá lokalita se nacházela i pod hrází tohoto 
rybníka  do  doby,  než  se  tu  přestalo  hospodařit  a  plocha  začala 
zarůstat expanzivní vrbou šedou. Menší  lokalita byla na severním 
okraji rybníka Hadí a severním okraji rybníka Hořejší.
Zajímavá a rozsáhlá lokalita byla podél břehů přitékajícího potoka 
Smoliveckého,  a  to  od  hráze  rybníka  Podhajčí  po  bažantnici 
u  Tchořovic.  Největší  koncentrace  této  rostliny  byla  v  enklávě 

mezi  bažantnicí  a  železniční  tratí  až  po  železniční  viadukt.  Tady 
byla  dokonce  v  50.  letech  minulého  století  na  prameništi  pod 
železničním náspem pravidelně sledována i rosnatka okrouhlolistá 
/Drosera rotundifolia/.  Dnes  je  tato  bývalá  kvalitní  louka  zcela 
zaplněna vrbou šedou.
Nelze opomenout rezervaci Smyslovské louky, kde vstavač kukačka 
byl kdysi dominantní rostlinou. V současné době je tu jeho výskyt 
podstatně menší.  Kromě  vstavače  tu  byla  přímo  pod  celou  hrází 
rybníka  Smyslova  rozsáhlá  lokalita  tolije  bahenní  /Parnassia 
palustris/, která je dnes nahrazena blatouchem bahenním /Caltha 
palustris/. Na okraji cesty v západním okraji rybníka Smyslova byl 
v  60.  letech  minulého  století  sledován  vstavač  tuholistý  /Orchis 
strietifolia/ žlutě kvetoucí. Na vyvýšené pahorkatině a jejím okolí, 
mezi  rybníkem  Smyslov  a  Smyslovské  Jezero,  rostl  hořec  jarní  /
Gentiana verna  /,  hořec  hořepník  /Gentiana pneumonanthe/, 
vemeník dvoulistý /Platanthera bifolia/ a pochopitelně i celá řada 
dalších  zajímavých  rostlin.  Bohužel  i  tady  lze  pozorovat  expanzi 
vrby  šedé,  která  se  pozvolně  šíří  touto  rezervací  bez  nulových 
omezujících zásahů.

Karel Krejčí
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Rolníci usedlí:  celkem  na zimu seje  na jaře seje
            čp.  strychů  strychů  věrtelů  strychů  věrtelů
Václav Beneš        6  27  8  -  9  2          
Václav Váně          8  24  8  -  8  0         
Václav Kryštof    10  24  8  -  8  -         
Martin Bartoš    12  21  7  -  7  -         
Tomáš Hrbek        6  24  8  -  8  -      
Rolníci nově usedlí:
Tomáš Janota     24  27  6  6  6  -         
Jiřík Tata    24  6  6  6  -
Jiřík Běla            11  21  7  7  6  -          
Rolnický grunt pustý
Houskovský  18                      úplně pustý
Chalupníci
Matěj Rosa           3  9  3  -  3  -            
Jiřík Švec              2  9  3  -  3  -            
Jiřík Necuda        15  10  3  2  3  2         
Václav Šimon      16  9  3  -  3  -         
Jindřich Zborník  9  3  -                3  -
Pavel Král            20  9  3  -                3  -          
Řehoř Láník        25  9  3  -                3  -          
Rolníci usedlí                                zahradníci /domkáři /
Jiřík Štauf            34  6  2  -                2  -          
Jiřík Voják           18  6  2  -                2  -          
Václav Rampír    27  6  2  -                2  -         
Josef Josafat       36  6  2  -                2  -         
Vavřinec Kotršal 29  6  2  -                2  -         
Václav Houska   33  6  2  -                2  -           
Václav Volf         32  6  2  -                2  -           
Matěj Mach       31  6  2  -                2  -            
Celkem 28 rolníků  418  128  2  128  2

Hospodář  s  výměrou pod 3  strychy,  byl-li  jací,  se  do berní  ruly 
nezapisovali. V poznámce se u soupisu uvádí:
…“ Tito rolníci tak prostřední možnosti mají. Půda je dobrá – 
žitná…“.
V Berní rule prácheňského kraje se dále uvádí, že po revitizaci ve 
vsi Tchořovice zběhl Matěj Mach ze své chalupy a tuto opuštěnou 
půdu vrchnost  lnářská k svému statku do Bažantnice připojila… 
Jaký  byl  vztah  mezi  rolníky  usedlými,  rolníky  nově  usedlými, 
chalupníky  a  domkáři  dokládá  tato  poznámka:  Chalupníci 4 za 
1 stále usedlého, domkáři 8 za 1 stále usedlého.
– Rolníci či sedláci, tj. držitelé kmenových statků vniklých hned 
při zakládání osady. Rozdíl mezi nimi byl pouze ve výměře půdy 
příslušné ke statku /celoláníci, půllánici, čtvrtláníci/ a v úměrně 
nestejné míře  platů,  dávek  a  robot  povinných  vrchnosti,  jež  se 
vyměřovaly po lánech.
–  Posedníci, zahrádkáři,  tj.  držitelé  usedlostí  menších  než 
normální  statky  téže  vesnice,  vzniklých  zpravidla  při  pozdějším 
osazení  půdy.  Takovým  usedlostem  se  říkalo  podsedky  nebo 
zahrady snad proto, že přidělený pozemek byl ohrazen plotem.
–  Chalupníci nebo domkáři  –  ti  sídlili  v  chalupách  či  domcích 
bez  pozemků,  obyčejně  na  panské  půdě  a  nejčastěji  sloužívali 
vrchnosti jako nádeníci.
–  Podruzi – nevolníci bez půdy a vlastního obydlí, žili v podnájmu 
u vrchnosti nebo sedláků a u nich vykonávali přikázané práce.
Rolníci usedlí:     potahů    dobytka
             koně  voli  krávy  jalovice  ovce  svině
Vít Rychtář          2      -  3  6  4  3
Jan Říský             2        -  4  5  3  3
Šimon Hejtman   -      4  3  3  2  2
Jan Kůs                 -        4  5  4  -  3
Václav Beneš        2       2  4  7  10  4
Václav Váně          -        4  6  7  12  5
Václav Kryštof      -        4  4  4  5  3
Martin Bartoš      -        2  2  2  4  1
Tomáš Hrbek        -        4  3  2  4  3
Rolníci nově usedlí:
Tomáš Janota       -        2  4  4  5  2
Jiřík Tata               1       2  3  2  -  3
Jiřík Běla               -        2  2  -  -  2
Rolnický grunt pustý
Houskovský                              půda ladem leží bez dobytka

Chalupníci::         potahů    dobytka
                             koně   voli  krávy  jalovice  ovce  svině
Matěj Rosa           -         2  3  2  -  3
Jiřík Švec              -         2  2  4  -  3
Jiřík Necuda         -         2  2  1  2  2
Václav Šimon        -        2  3  1  4  3
Jindřich Zborník   -           3  3  6  2
Pavel Král              -        2  1  1  -  1
Řehoř Láník          -         2  2  2  -  4
Zahrádkáři a domkáři:
Jiřík Štauf              -        -  2  3  2  3
Jiřík Voják             -         -  2  2  -  2
Václav Rampír       -        1  1  1  -  2
Josef Josafat         -         -  1  1  4  2
Vavřinec Kotršal    -        -  2  1  -  3
Václav Houska       -        -  2  1  -  1
Václav Volf             -        -  2  1  -  2
Matěj Mach           -        -  2  3  2  2
Vít Rychtář            2        -  3  6  4  3
Jan Říský                2       -  4  5  3  3
Šimon Hejtman     -        4  3  3  2  2
Jan Kůs                   -        4  5  4  -  3
Václav Beneš         2        2  4  7  10   4
Václav Váně           -        4  6  7  12  5
Václav Kryštof        -        4  4  4  5  3
Martin Bartoš        -        2  2  2  4  1
Tomáš Hrbek          -       4  3  2  4  3
Rolníci nově usedlí:
Tomáš Janota         -        2  4  4  5  2
Jiřík Tata                 1       2  3  2  -  3
Jiřík Běla                 -        2  2  -  -  2
Rolnický grunt pustý
Houskovský    půda ladem leží bez dobytka
Chalupníci:
Matěj Rosa             -        2  3  2  -  3
Jiřík Švec                -         2  2  4  -  3
Jiřík Necuda           -         2  2  1  2  2
Václav Šimon         -         2  3  1  4  3
Jindřich Zborník     -        2  3  3  6  2
Pavel Král               -         2  1  1  -  1
Řehoř Láník            -        2  2  2  -  4
Zahrádkáři a domkáři:
Jiřík Štauf               -         -  2  3  2  3
Jiřík Voják              -          -  2  2  -  2
Václav Rampír        -         1  1  1  -  2
Josef Josafat           -         -  1  1  4  2
Vavřinec Kotršal     -         -  2  1  -  3
Václav Houska        -         -  2  1  -  1
Václav Volf              -         -  2  1  -  2
Matěj Mach            -         -  2  3  2  2

V  soupisu  majetku  vyskytly  se  různé  omyly,  nedostatky 
a přehmaty. Zjištěno bylo, že v některých obcích se soupis udělal 
ledabyle po sousedsku „za stolem u hospodářů“, kde si nahlásil, 
kdo  co  chtěl,  a  rovněž  soupis  dobytka  se  nedělal  po  stájích, 
vznikly tím nesprávné rozdíly v rozpisu daní v hospodářství stejné 
velikosti,  což vyvolalo hodně mrzutostí a zlé krve mezi  sousedy. 
Proto  v  roce  1676  nařízena  nová  přísná  revitizace  a  udělán 
v rozpisu daní náležitý pořádek.
V  roce  1654  bylo  ve  Tchořovicích  13  sedláků,  7  chalupníků 
a 9 domkářů.
Rozdělení polí bylo následující: 2 sedláci  30 strychů, 1 sedlák 
23  strychů,  1  sedlák  22  strychů,  4  sedláci  24  strychů,  3  sedláci 
25 strychů, 1 sedlák 27 strychů.
Chalupníci:  1  chalupník  24  strychů,  1  chalupník  11  strychů, 
1  chalupník  9  strychů,  2  chalupníci  8  strychů,  2  chalupníci 
7 strychů, 1 chalupník 4 strychy.
Domkáři:  1  domkář  8  strychů,  2  domkáři  6  strychů,  4  domkáři 
4 strychy, 1 domkář 3 ¼ strychu.
Pro osev na ozim 137 strychů, pro jař 121 strychů, ouhorem leželo 
139 ½ strychů, lesem 26 ½ strychu, porostlé 12 ½ strychu. Všech 
polí  bylo  v  této  době  437  strychů  půdy  prostředně  žitné.  Z  luk 
dostávali  88  vozů  sena,  otavy  se  nečítaly. Na  to  drželi  dobytka: 
55  potahů  vlastních,  10  potahů  nájemních,  22  krav  vlastních, 
32 krav nájemních, 39 jalovic, 35 ovcí, 20 sviň, 3 kozy.



Svazek obcí Blatenska - listopad 202144

Velká Turná

Provoz ATC–Milavy 
v zimním období
V  říjnu  2021  provedla  společnost 
Blatenská  ryba  výlov  rybníka  Milavy. 
Výlov  trvá  dva  dny  a  je  definitivní 
tečkou  za  letní  turistickou  sezónou 

v  kempu  ATC–Milavy.  Letní  turistická 
sezóna  končí  posledním  říjnovým  dnem. 

Obec  jako provozovatel připravuje  celý  kemp na 
zimní odstávku. Jde především o úklid stanových ploch, kontejnerů na 

Zimní pohled na vrátnici ATC-Milavy

Uzeničky

Krátce z Uzeniček 
a Černívska
O  první  adventní  neděli  se  konalo 
zdobení a rozsvícení vánočního stromu. 
Atmosféru  krásně  dokreslilo  sněžení, 
které obléklo krajinu do zimního kabátu. 

V  sobotu  8.  ledna  proběhla  tradiční 
Tříkrálová  sbírka.  Koledníci  Davídek,  Adélka 

a Žanetka obešli obě obce a získali do pokladničky 
příspěvky pro potřebné.

text: Ivana Havličková, fotografie: Andrea Holubová

Uzenice

Události v Uzenicích
V  neděli  28.  11.  2021  se  sešlo  pár 
lidí na rozsvěcení vánočního stromu. 
Podávalo  se  svařené  víno  a  něco 
sladkého k zakousnutí.
Dne 5. 12. 2021 obcházel místní děti 

Mikuláš s andělem a čerty. Každé dítě 
dostalo malou nadílku.

Na  Nový  rok  vyrazilo  pár  místních  na 
novoroční  výšlap na  zříceninu hradu Křikava,  který  se nachází  na 
území obce Černivsko. Poté se všichni  zúčastnění občerstvili  jako 
každý rok u Kučerů výbornou polévkou.
Informace pro občany
Žádáme  ještě  jednou  všechny  občany  místní  i  nemístní,  pokud 
vyprodukují více odpadu, aby tento odpad vyváželi na sběrný dvůr 
do Blatné. Obec za tuto službu platí a nebudou se muset tak často 
vyvážet kontejnery v obci, což stojí obec nemalé peníze.
Poplatek za odpady pro každou osobu bude činit 300 Kč. Ta samá 
částka platí i na rekreační objekty.
Tímto zastupitelstvo obce všem dopředu děkuje.

Marešová   

Z května 1719 je velikost jednotlivých gruntů následující:
Grunt čp. 13. – byly 4 strychy a 3 věrtele polí v II. třídě, 33 strychů 
a 1 měřice ve  III.  třídě, z  luk 4 vozy sena a 1 vůz otavy, zahrada 
pod 1 věrtel.
Grunt čp. 14 – 34 strychů 3 věrtele a 2 měřice polí v III. třídě, z luk 
31/2 vozu sena, 1 vůz otavy.
Grunt čp. 22 – 8 strychů 2 měřice polí ve II. třídě polí, 23 strychů 
1  věrtel  v  III.  třídě  polí,  1  strych  a  2  měřice  ležel  ladem,  z  luk 
3 ¾ vozu sena 1 vůz otavy, 1 věrtel a 2 měřice zahrady.
Na  všech  starých  gruntech  vázly  tzv.  urbární  povinnosti.  Byly 
to  dávky  v  penězích  a  přírodninách  /naturáliích/,  které  musel 
majitel usedlosti vrchnosti své odváděti. Byl to především ourok, 
vlastně nájemný plat, který odváděl vrchnosti za to, že někdy jeho 
předkům postoupena byla panská půda k samostatnému užívání.
Stavení a půda byla sice dědičnou, ale plat za ní musel se vrchnosti 
odváděti  a dělo  se  tak při  sv.  Jiří  a při  sv. Havla vždy na polovic 
a  řídil  se  dle  velikosti  statku.  Z  Tchořovic  odváděli  vcelku  při  
sv.  Jiří  5  kop  20  grošů  3  denáry,  při  sv.  Havlu  9  kop  6  grošů 
5 denárů.
Další  povinností  bylo  odváděti  jistý  počet  slepic  za  využívání 
lesních  pastvin,  též  vajec,  ovsa,  lnu  neb  česání.  Slepic  zde 
odváděno  49  ks  a  čítána  jedna  za  7  krejcarů,  vajec  1  kopa 
a  20  kusů.  Housat  odvedeno  roku  1661  51  kusů  čítaných 
8 krejcarů.
K  poznání  tehdejších  poměrů  uvádíme  ceny  obilí  a  jiných  věcí 
z roku 1659, kdy byl rok hojný a tu stál ječmen 24 kr. za 1 strych, 
pšenice  40  kr.,  hrách  40  kr.,  ječmen  24  kr.,  oves  16  kr.  Libra 
hovězího  telecího  skopového  masa  2  kr.,  jehně  15  kr.,  vepřík 
19 kr., kohout 6 kr., slepice 5 kr., kuře 2 kr., libra másla 6 kr., cent 
kaprů 4 zl.30 kr., hrstice soli 4 zl., sud starého piva 5 zl.50kr., sud 
bílého piva 4 zl.
Další platby byly běžné, které byly rovněž trvalé, ale nebyly stejné 
nýbrž proměnlivé dle  různých okolností.  Tak odváděla  se platba 
z ročních soudů, dědictví, vejhostů a též z odúmrtí, to jest, že po 
smrti hospodáře jen manželka a jeho děti mohly dědit a nikdo 
jiný. Bratr, sestra i vnuci bývali odmrštěni tak, že statek, kde 
zemřel hospodář a nebylo po něm manželky neb dětí připadl 
právem odúmrtí na vrchnost.  
Celkem  v  obci  bylo  v  roce  1719  700  strychů  polí,  16  strychů 
pastvin. V roce 1770 1287 strychů a 2 měřice, z toho 36 strychů 
zahrad,  746  strychů  a  3  věrtele  2  měřice  polí,  175  strychů 
a  2  věrtele  luk,  200  strychů  a  2  věrtele  pastvin,  128  strychů 
a 1 věrtel lesa.

Karel Krejčí
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Hospody Na Rozhrání v čp. 41. Stále máme zveřejněn ZÁMĚR o pronájmu 
těchto  prostor  k  provozování  hostinské  činnosti.  Prostory  využívají 
pouze místní  spolky, které zabezpečují budovu v zimním období proti 
zámrazu (vytápění, úklid, údržba).
Pro rok 2022 jsou hlavní poplatky v této výši:
Popelnice – Kč-450 Kč osoba/rok
Vodné – 50,05 Kč m3

Stočné – 91,08 Kč osoba/rok  
Pes – první pes – 100 Kč pes/rok
Pes – druhý pes – 150 Kč pes/rok 

Činnost SDH Velká Turná
Celková  kulturní  činnost  SDH byla  v  roce  2021  ovlivněna  covidem-19 
a  různými  s  tím  spojenými  opatřeními,  které  znemožňovaly  pořádání 
některých  společenských  akcí.  Přesto  některé  převážně  venkovní 
akce proběhly. V sobotu 4. 12. 2021 byl ozdoben a  rozsvícen vánoční 

strom  na  návsi  obce.  V  neděli 
5. 12. 2021 prošel obcí Mikuláš, 
anděl  a  čerti.  Svaz  sportu 
a  kultury  –  Turná,  uspořádal 
v  sále  Hospody  Na  Rozhrání 
silvestrovské posezení.
V  rámci  epidemických 
podmínek  proběhla  i  výroční 
členská  schůze  SDH  ve  čtvrtek 
30.  12.  2021.  Ovšem  s  blížící 
se  vlnou  OMIKRON  jsou  zimní 
a  jarní  akce  v  ohrožení.  Jejich 
rozpis  je sestaven ovšem budou 
realizovány  jen  ty,  které  budou 
moci bezpečně proběhnout.

Pavel Šípek, 
starosta obce Velká Turná 

Záboří

Pečení hnětynek
Tento  podzim  čekala  na  třeťáčky 
veliká akce – „pečení“ hnětynek.
Všichni  si  vyzkoušeli,  jak  se 
zadělává  těsto  a  jaké  suroviny 
jsou  potřeba  pro  jeho  výrobu. 

Z  vypracovaného  těsta  si  děti 
vymodelovaly korpus a hnětynky začaly 

zdobit  dle  své  fantazie.  Na  výběr  měly 
bílé  a  hnědé  fazolky  a  k  tomu  obarvené  části  těsta. 
Po necelé hodince bylo nazdobeno. 

Vánoční stom na návsi ve Velké TurnéVánoční kaplička sv. Jana Nepomuckého 
ve Velké Turné

Mikulášská nadílka ve Velké Turné

komunální a tříděný odpad, úklid venkovního mobiliáře a přípravu budov 
na  zimní  období.  Jde  o  vypuštění  vodovodního  vedení  a  zabezpečení 
sanitární techniky proti zamrznutí. Dalším důležitým krokem je vyčerpání 
ČOV  ATC–Milavy.  Jedná  se  o  odvoz  a  uložení  kalů,  znovu  zavodnění 
nádrží  čističky,  zabezpečení  technologie  proti  zamrznutí  a  odstavení 
biologického čistícího procesu. V zimním období provádí správce kempu 
údržbu a opravy drobného vybavení, jako je nátěr laviček, kolostojanů, 
a drobné opravy vnitřního vybavení budov (např. sprchovače). Pro rok 
2022 bude hlavní investicí oprava střešní krytiny na budově Občerstvení 
Na Hrázi. V  současnosti  je  zde položena  krytiny  z  roku 1997,  která  je 
v havarijním stavu. Předpokladem je výměna celé plochy krytiny. 

Práce zastupitelstva obce
V roce 2022 nás čekají volby do zastupitelstev obcí. Obec Velká Turná je 
od roku 1991 samostatnou obcí. Do této doby spadala pod obec Osek. 
Jak jistě víte, rozvoj malých obcí spadajících pod střediskové obce není 
nikdy tak dynamický. Byli bychom rádi, aby se občané více zapojovali do 
rozhodování  v  obci  a  kandidovali  do  zastupitelstva  obce,  aby  pronikli 
do problematiky správy a řízení obce. Je jisté, že některé prosazované 
postupy,  požadavky  nebo  činnosti,  jsou  limitovány množstvím  financí 
a zákony, kterými se obce musí řídit a mnohdy jsou jiné než v soukromém 
či osobním sektoru. Přesto však je potřeba postupovat tak, abychom si 
život v naší obci co nejvíce zpříjemnili. Především chceme oslovit mladé 
občany pro zapojení do této činnosti, kteří by vnesli do života obce nové 
myšlenky či představy v návaznosti na rozvoj rodin. Je ovšem důležité se 
do realizace těchto myšlenek i zapojit.
V  roce 2022  zastupitelstvo plánuje provedení  opravy oplocení  a  části 
fasády  obecního  domu  čp.  6.  Na  tuto  opravu  byla  podána  žádost 
o  dotaci  z  Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.  Požadovaná 
dotace  Kč  300.000  Kč.  V  letošním  roce  budeme  hlavně  dokončovat 
projekční  práce  pro  možnost  stavebních  prací  –  prodloužení  obecní 
kanalizace,  oprava MK  4C  a  stavební  úpravy  společenské  části  domu 
čp. 6. Projektová dokumentace bude předána na stavební úřad a bude 
vyřízeno  stavební  povolení.  V  případě  vyhlášení  vhodných  dotačních 
titulů bude podána žádost o dotaci a  zahájena stavební  činnost. Dále 
bychom chtěli zahájit anketu a místní jednání v sále Hospody Na Rozhrání 
o  využití  budovy  čp.  55  –  bývalá  ŠKOLA.  Obec má možné  představy 

o využití této budovy a ráda 
by  zapojila  do  rozhodování 
i  veřejnost.  Myslíme  si,  že 
tato budova je tak historicky 
spjatá  s  životem  v  obci, 
že  je  potřeba  znát  názor 
veřejnosti. 
Pro  bezpečný  provoz 
obecního  traktoru  ZETOR 
7011,  bude  v  letošním 
roce  provedena  technická 
kontrola  a  nutné  opravy  na 
motoru a hydraulice.
V  souvislosti  s  covid-19 
a  epidemickými  opatřeními, 
není  v  současné  době 
pronajata  provozovna 

Budova čp. 55 – bývalá škola ve Velké Turné

Traktor ZETOR 7011 
po opravě zadních blatníků a plechařiny
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Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně
Internet a chytrá TV

Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 1000 Mb/s

Nabízím účetní služby 
za rozumnou cenu. 

Petra Zemanová, 
721 212 668

Mikulášská nadílka
I  letos naši  školu navštívil Mikuláš s andělem. Za dětmi z prvního 
stupně přišel s klidnými čerty, kteří se za Mikuláše a anděla celou 
dobu schovávali. Když  jsou totiž děti celý rok hodné…, Mikuláš  je 
spokojený a čerti nemají žádnou práci. 
Zato starší žáky navštívili pekelníci jiného ražení. Všem žákům rozdal 
anděl balíčky (v některých majitelé našli i uhlí) a pak se s příslibem 
návštěvy v příštím roce odebral i s Mikulášem k odchodu… A čerti? 
Ti nakonec odešli ze školy s prázdnými pytli.

Kateřina Srbová

Hnětynky  se  všem  moc  povedly,  jen  škoda,  že  byly  vyrobené  ze 
slaného těsta a děti se do nich nemohly s chutí zakousnout.

Lenka Jiroušková

Tančí celá škola
Mnozí  z vás  jistě pravidelně  fandí v  televizi  tanečníkům v  soutěži 
StarDance …když hvězdy tančí.  Ale  nejen  celebrity  můžou  být 
hvězdami tanečního parketu. Před několika týdny dostali naši žáci 
nabídku  zapojit  se do  soutěže  „Tančí  celá  škola“,  kterou  vyhlásila 
ČT edu.
A  i  když  ve  škole nebyla  v  té době právě  ideální  situace,  protože 
kromě běžného vyučování řešíme ještě testování žáků, karantény, 
hybridní výuku a plavecký výcvik, paní učitelka Jiroušková neváhala 
a okamžitě začala vymýšlet choreografie. Do tancování se nakonec 
zapojili  téměř  všichni  žáci  prvního  stupně  a  část  dívek  ze  stupně 
druhého. Několik  týdnů  všichni  pilně  zkoušeli,  nacvičovali  a  poté 
natáčeli.
Vzniklá videa byla poslána do České televize, kde byla hodnocena 
stejnými porotci jako hvězdy ve StarDance. 
Mezi tři nejlepší se nakonec naši tanečníci neprobojovali, i tak jim 
ale patří za vynaložené úsilí velké poděkování.

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

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

 Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz . 

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.

Prezentace na největších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.

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

nejdéle působící realitní kanceláře v regionu.

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

VYRÁBÍME A MONTUJEME
DŘEVOSTAVBY - HALY - KROVY - VAZNÍKY
Nabízíme komplexní servis při jakékoliv stavbě

 
RODINNÉ DOMY
SE ZÁRUKOU 25 -TI LET

 

či si objednejte katalog rodinných domů na

info@martinicegroup.cz

SE ZÁRUKOU 25 -TI LET
je zárukou kvality, rozumné ceny
a vhodného řešení pro Vaše bydlení

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO NAŠÍ VÝROBY

RODINNÉ DOMY
Dřevostavba od nás

  PRODEJ     KUŘIC 

                2022 
 FIRMA 

          NOVÁK 
                     RADOMYŠL 
 
BLATNÁ – 8.45 hod.                           
U  PENNY 
DNE:     24.2 / 24.3 / 21.4 / 19.5 / 16.6 
/ 14.7 / 11.8 / 8.9 / 6.10 / 3.11   

červené, černé, kropenaté, modré, 
žíhané, bílé  - stáří 20 týdnů 

                       cena 200 Kč/ks 
tel.- 602 115 750 
www.drubez-novak.cz 
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Ježíšek po Vánocích
Slunce svítí, ale málo,
Sníh už padá do ulic,
za pecí spí kočka Kulda,
ticho všade, nikde nic.

Z nebe spadla zlatá hvězda,
slunko právě zapadlo,
ze dne noc je jako včera, 
nebem letí letadlo.

Na palubě toho letu
cestující zvláštní jsou,
trasa letu nebe–země,
zpět křídla prý je donesou.

S anděly, co tři tam byli,
i malé dítě v plenkách je,
maminka tu u něj není,
o dítě anděl pečuje.

I jméno už to malé dítko
od rodičů dostalo,
Ježíšek se jmenuje,
a svět o něm ví pramálo.

Na Vánoce narodil se
Josefu a Marii,
ale také světu lidí,
co Vánoce milují.

Dárky v celém širém světě
Ježíšek nám rozdával,
štěstí nosil, smutky zahnal,
v betlémech se zjevoval.

Znavené teď malé dítě
zpět domů se navrací,
k mamince a tatínkovi,
do kolébky houpací.

Třicet tři let dítku bylo,
když širý svět opustil,
dodnes o něm stále víme,
vždyť rok co rok nás navštívil.

A tak tě, Ježíšku prosíme,
přijď v roce 2022 opět k nám.

Miluše Kordulová

Lehká verze: Středně těžká: Těžká verze:
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Řešení sudoku z listopadového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 82 bylo jako vždy ve třech různých úrovních 
obtížnosti. Tajenky: TAKÉ ZIMNÍ (lehká verze, kontrolní 1. řádek 861429357); PŘÍRODA MÁ (středně těžká 
verze, kontrolní 1. řádek 857362194); SVÉ KOUZLO (těžká verze, kontrolní 1. řádek 435812796). 
Výherci: Ing. Vladislav Bouše, Kadov 24; Dagmar Malečková, Uzenice; Jaromír Formánek, Blatná. Uvedení 
výherci  si  mohou  vyzvednout  výhru  (drobné  ceny)  v  kanceláři  SOB  nejpozději  do  konce  února  2022, 
popřípadě v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným 
luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. Po vyřešení SUDOKU z čísla 83 (tj.  lednového vydání 2022) 
zašlete,  prosím,  tajenku  a  první  řádek  čísel  (kontrolní)  z  vyluštěného  SUDOKU  s  označením  obtížnosti  na 

e-mailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu: Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 
388 01 Blatná a to nejpozději do 4. 3. 2022.

Sudoku pro čtenáře SOBáčku připravila Ivana Zemánková


