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Z historie obce Čečelovice
První zmínky o obci
První písemná zmínka o Čečelovicích se datuje rokem 
1412, i když obecní kronika udává, že ves vznikla 
o století dříve, kdy při vzpouře na panství Střely bylo 
asi 14 nevolníků za trest vyhnáno do míst mezi vrchy 

Čelovem a Čečulkou, kde založili osadu Čečelovice. 
Ve 14.–15. století ves náležela k Jindřichovicům, jejichž 

tehdejší majitel Vlastěj z Kruhu daroval okolo roku 1412 plat 
v Čečelovicích jenínskému záduší. Od 16. století pak jedna část vsi 

náležela k hoštickému panství, druhá k Bratronicům.
Jméno samotné obce se v různých dobách měnilo. V 16. století se vesnice píše 
Czieczielowicze, v 18. století Cžicželowitz a v roce 1840 úředně Čečelowitz a po 
odstranění -tz, Čečelovice.  
Od roku 1851 po zřízení okresních hejtmanství spadala pod hejtmanství v Blatné, od 
roku 1855 pod Okresní úřad v Blatné, kam patřila až do zrušení blatenského okresu 
roku 1961, od té doby patří do okresu Strakonice. Obec se rozkládá na rozhraní krajů 
Jihočeského a Plzeňského. Hranice těchto krajů se nachází asi 200 m za čečelovickou 
bývalou školou. 
Obec leží v nadmořské výšce 554 m n. m., tvoří ji jedno katastrální území o celkové 
výměře 655 ha. Z toho je zemědělská půda 508 ha a lesní půda 111 ha.
Roku 1654 měla obec 24 domů, z toho 13 gruntů selských. V tomto roce náležely 
k Bratronicům 2 grunty osedlé, pustá chalupa a krčma, kdežto Hošticům patřilo 
10 gruntů, 2 chalupy a 7 domků. Roku 1673 bylo v Čečelovicích 12 sedláků, 1 grunt 
pustý, 2 chalupníci, 1 chalupa pustá, 17 domkářů a krčma. Roku 1736 odvádělo desátek 
zábořskému faráři 21 sedláků a 6 chalupníků. Obec se postupně rozrůstala, nejvíce 
obyvatel měla v roce 1880, z dnešního pohledu neuvěřitelných 478 v 73 domech, což 
je zhruba 7 obyvatel v jednom čísle. V roce 1910 bylo v obci 78 domů se 446 obyvateli, 
vesměs národnosti české. Po první světové válce nastal pokles obyvatelstva z důvodu 
úmrtí mužů na frontách a další příčinou bylo vystěhovalectví obyvatelstva za prací do 
Vídně, Severní Ameriky a Argentiny. Jedná se o tři děti Dominika Švece z čp. 2, Vojtěcha 
Mráze z čp. 12, Barboru Vydrovou z čp. 52, Marii Karnosovou z čp. 54, tři děti Klečkovy 
z čp. 42, Annu Dobřemyslovou z čp. 25 a další. Zřejmě nejdále vedly kroky čečelovického 
rodáka Josefa Přibyla (nar. 1909) z čp. 51, a to až do vzdálené Argentiny.  
V roce 1970 měla obec 73 domů, z toho trvale obydlených 66, počet domácností byl však 
80 s 232 obyvateli. 
V současné době má obec 88 čísel popisných s trvalým počtem 198 obyvatel, z toho jsou 
tři objekty obecní s nájemními byty (čp. 32, 36, 62), ve kterých je 19 nájemních bytů.  
29 objektů slouží k rekreačním účelům. 

Kuriozity, postavy a místa
Rodák Josef Smitka
Václav Dušek zmínil známého, svérázného čečelovického rodáka, lidového dudáka Josefa 
Smitku, zvaného Pepík Dudákouc nebo též Pepíček z Čečelouc. Josef Smitka, který měl 
nevlastního otce, se narodil 20. 7. 1888 v čp. 73, dnes zde žije rodina Františka Krejčího. 
Tuto svéráznou figurku podivínského dudáka si jistě pamatují starší lidé v širokém okolí. 
Pepík musel do služby. Učil se ševcem, později kominíkem v Rakousku. Zde se naučil 

Pokračování na str. 5 Pokračování na str. 6

Slovo na úvod

Představujeme naše o
bc

e

Vážení čtenáři,
jsme v nejkrásnějším období roku, 
protože jaro nás zahřívá zprvu nesmělými 
a postupně silnými slunečními paprsky, 
což dělá dobře jak našemu tělu, tak i duši 

a pozitivním myšlenkám. Máme za sebou velikonoční svátky, 
které ve volných dnech a po zeslábnutí covidové pandemie 
byly konečně příležitostí k setkání s našimi blízkými, přáteli 
a sousedy bez úmorných opatření. Mohli jsme se v klidu 
sejít, poklábosit, svěřit se se svými radostmi i starostmi 
a oprášit všechny velikonoční zvyky a obyčeje. Omladina 
opět procházela naší vesnicí s koledami a řehtačkami, 
jejichž zvuk nás upozorňuje na to, že se vše rozvíjí, rodí se 
nové životy a nic nebrání tomu, abychom zažili pěkný, lepší 
a radostnější rok, než byly ty předcházející.
Bohužel všechno krásné hatí každodenní zprávy z médií 
o probíhající kruté a nesmyslné válce na Ukrajině. Válce, 
kterou vyvolal choromyslný mozek ruského diktátora, a na 
kterou doplácejí obyčejní lidé. I my máme v obci ubytovanou 
pětičlennou rodinu uprchlíků z Kyjeva. Nedovedu si vůbec 
představit, že bych si měl jednoho dne sbalit uzlíček do 
ruky a za zvuků dopadajících raket usednout do auta nebo 
vlaku a opustit svůj domov, kde jsem od narození žil. Po 
dovybavení jejich nové domácnosti z finančních prostředků 
obce a za pomoci spoluobčanů již mohou alespoň z části žít 
v klidu. Překvapila mne jedna věc. I když přijeli každý pouze 
s jedním oblečením, dva starší kluci nezapomněli na svoje 
následné povinnosti a každý si přivezl školní aktovku.
Nyní již navštěvují ZŠ v Záboří, jejich matka se stará o nejmenší 
batole a otec pracuje ve svém oboru ve strojírenské firmě 
v Horažďovicích. Všichni se začlenili do života naší obce, za 
každou pomoc jsou velice vděčni a mnohonásobně děkují, 
ale stále vzpomínají na svůj původní domov a svoje blízké, 
kteří tam zůstali, a chtějí se co nejdříve vrátit.
Bohužel toto období dopadá v rámci ekonomických obtíží na 
nás na všechny, i občany naší republiky, protože vidíme a na 
vlastním žití pociťujeme v rámci zdražování a rostoucích cen 
zvyšující se náklady ve všech odvětvích potřebných pro chod 
domácností. Přesto bychom neměli zapomínat, a jsem rád, 
že se tak děje, že jsou vedle nás lidé, kteří jsou na tom hůře 
a potřebují naši pomoc.
Ale na závěr bych chtěl všem popřát, a doufám, že se tak 
stane, že se vše vrátí do normálních kolejí a následující dny, 
měsíce a roky budou jenom lepší.

Milan Stejskal, starosta obce Čečelovice

Rozhovor se starostou obce Čečelovice
V čele obce Čečelovice stojí pan 
Milan Stejskal. Rádi bychom vám 
představili pana starostu v krátkém 
rozhovoru.
Od kdy jste zvolen starostou obce?
Starostou obce Čečelovice jsem 
od roku 2002, to znamená páté 
volební období. Za tu dobu se po 
mém boku v našem devítičlenném 
zastupitelstvu vystřídalo několik 
složení stávajících nebo i nových zastupitelů. Na podzim 
budu mít za sebou dvacet let v této funkci a jsem 
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Co se v SOBu peče

Uzávěrka příjmu příspěvků
do červencového vydání

SOBáčku č. 86
je v neděli 3. 7. 2022.

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

M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

Svazek obcí Blatenska
Kancelář SOBu na adrese:
Spálená 727, 388 01 Blatná 
tel.: 728 881 358, 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.eu

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

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
¾¾ Koncem měsíce března 

proběhlo přezkoumání hospodaření 
Krajským úřadem Jihočeského kraje 

s výsledkem „nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky“. Přezkoumání 

hospodaření bylo provedeno v podmínkách 
mimořádných opatření vyvolaných epidemickou situací na území 
ČR, z podkladů předávaných elektronicky a konzultovaných 
dálkovou formou. Protokol o přezkoumání hospodaření bude 
přílohou závěrečného účtu SOB za rok 2021, který bude 
projednán na Valné hromadě SOB v červnu 2022.
¾¾ Byla připravena a odeslána zpráva o udržitelnosti projektu 
„Kompostéry pro občany Svazku obcí Blatenska“. Do projektu bylo 
zapojeno celkem 13 členských obcí SOB. Celkově se nakoupilo 
1053 ks domácích kompostérů o objemu 400 l nebo 1000 l dle 
požadavků obcí.
¾¾ V průběhu měsíce března 2022 byla postupně připravena 
a podána žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu „Komunální 
služby na Blatensku“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001570
5 za třetí monitorovací období. Projekt byl zahájen v měsíci září 
2020.
¾¾ Ve středu 6. dubna 2022 proběhlo jednání Rady SOB a Valné 
hromady SOB. Hlavním bodem jednání VH bylo schválení nových 
Stanov Svazku obcí Blatenska. 
¾¾ V dubnu byl také ukončen letní semestr Virtuální univerzity 
3. věku. V tomto semestru jsme opět studovali dva kurzy 
najednou. Prvním kurzem bylo téma: Dějiny oděvní kultury II. Pro 
druhý kurz bylo vybráno téma: České dějiny a jejich souvislosti. 
Celkově pět studentů dokončilo šestý cyklus přednášek a získalo 
tak nárok na Osvědčení o absolutoriu. Tato osvědčení dorazí 
poštou do kanceláře SOB v průběhu měsíce června 2022. 
Následně pak budou předána úspěšným studentům. Všem 
srdečně gratuluji k úspěšnému zakončení studia.
¾¾ Intenzivně pracujeme na přípravě stolního kalendáře SOB pro 
rok 2023. Zpracováváme podklady, které nám poskytli zástupci 
členských obcí, případně další organizátoři akcí.

¾¾ Průběžně byla poskytována poradenská činnost dle aktuální 
potřeby starostů případně dalších pracovníků obcí.
¾¾ Další jednání Rady SOB a Valné hromady SOB připravujeme na 
29. června 2022.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

MAP Blatensko II
Od března probíhalo autorské 
čtení v Mateřských školách. Dětem 
představily své knihy dvě místní 
autorky. Růženka Vitáková s knížkou 
„Pohádky z remízku“ a Adélka Fialová 

s knížkou „Co čmeláci nevěděli“. Čtení 
v jednotlivých školkách mělo velký úspěch 

a dětem se moc líbilo.

V základních školách probíhaly přednášky pana Jana Kurze, který 
představoval svoje publikace z regionu „Poznejte Blatensko“ (3 díly), 
publikace skvěle popisují místní region, jsou v nich vyznačeny všechny 
zajímavé trasy, tudíž jsou skvělé pro plánování výletů nejen pro žáky, ale 
pro všechny generace. 😊

V únoru a dubnu proběhla další setkání všech pracovních skupin. 
Hlavním tématem byla aktualizace akčního plánu, plán činnosti do konce 
projektu a kompletace aktualizace Investičních priorit. Dále se řešily 
implementační aktivity v jednotlivých školách a zařízeních. Na všech 
pracovních skupinách došlo ke shodě, že v současné „postcovidové“ 
době by bylo nejlepší přispět z projektu žákům na exkurze, kterých se 
v minulých dvou letech nemohly konat.
V rámci projektu pokračují i další aktivity ve spolupráci s místními 
organizacemi (Kulturní plantáž Blatná – knihovna, komunitní sad, 
přednášky pro rodiče dětí atd.)
MAS Blatensko úspěšně podala žádost o podporu Místního akčního 
plánu III, proběhla administrativní kontrola formálních náležitostí žádosti 
a žádost postoupila do další fáze hodnocení. Projekt bude navazovat na 
již realizované projekty MAP I a MAP II, jeho realizace bude probíhat od 
ledna do listopadu 2023.
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Sport
V minulých letech byl jako ve většině obcí nejrozšířenějším sportem 
fotbal a v zimě hokej. Byly to sporty nenáročné na vybavení, v létě 
stačil kdejaký plácek a již probíhalo fotbalové utkání a v zimě zase na 
zamrzlém rybníku hokejové. Byla to pro většinu dětí, mládeže a někdy 
i těch starších nejčastější náplň volného času.  

Bohužel s nástupem a rozvojem 
civilizace a technických vymože-
ností a i vzhledem k úbytku oby-
vatel, zejména mladší generace, 
počet sportumilovných lidí ubý-
vá. Pro další rozhýbání vesnice 
došlo před 20 lety ke znovuvzkří-
šení hřiště u požární nádrže Na 

Pasece. Byl vyrovnán písčitý povrch, osazeny nové sloupy na uchycení 
sítě a o tradiční pouti na konci června již proběhl první turnaj ve vo-
lejbale a nohejbale. Od té doby je pořádán každoročně, později přibyl 
o prázdninách v rámci Čečelovického léta ještě další oblíbený turnaj ve 
stejných sportech. Později byl na hřišti vybudován dřevěný altán jako 
úkryt při nepříznivém počasí a také jako místo pro výdej případného ob-
čerstvení. A nejlepší počinek, který nám mohou závidět i větší obce, se 
podařil v roce 2007, kdy byl s pomocí dotace od ministerstva pro místní 
rozvoj proveden na tomto víceúčelovém hřišti umělý povrch v hodnotě 
500 000 Kč. 
Každoročně je také v období mezi vánočními svátky a silvestrem pořádán 
tradiční turnaj ve stolním tenise, v loňském roce to byl již 21. ročník. 
Takže možnosti pro protáhnutí těla jistě jsou a je jen na každém z nás, 
jak je využijeme. Sportu zdar!

Aktivní spolky
V obci fungují jako většinou ve všech 
ostatních vesnicích dvě činorodé 
organizace. Je to Sbor dobrovolných 
hasičů a Spolek žen. Jejich členové se 
aktivně zúčastňují pořádání různých akcí 
pro širokou veřejnost. Hasičský sbor má 
60 členů, z toho dvě cvičná družstva žen 
a mužů a aktivní zásahovou jednotku. 
Samozřejmě nezapomínají ani na 
nejmenší, proto v obci působí 2 družstva 
dětí. Všichni se zúčastňují jak soutěží požárního sportu, tak i kulturních 

a dalších sportovních zápolení v obci.
Spolek žen také dělá všechno proto, 
aby jeho členky měly v zdravém 
těle zdravý duch. V zimním období 
chodí pravidelně cvičit, a při 
příznivějším počasí protahují svoje 
těla při cyklistických výletech, nebo 
turistických pochodech v okolí obce.

Obec Čečelovice - Pokračování ze str. 1

nejen toto řemeslo, ale i slušně německy. Odtud se vydal přes Německo 
do Itálie, později na vandr do Francie. Jeho tulácké a dobrodružné sklony 
jej přivedly k myšlence přihlásit se do cizinecké legie. Po dvou letech 
z legie uprchnul, neboť jeho naturelu neseděl přísný režim, který tehdy 
v legiích panoval. Později se dostává se lodí do Itálie, odtud do Řecka. 

Ani tady se mu nevedlo dobře. Byl i nějaký 
čas zavřený v base. Nakonec si jej najal 
majitel cirkusové arény jako zápasníka. Byla 
to ovšem zase špatná existence. Znovu se 
tedy plavil se po mořích, poznal Ameriku 
i Evropu. Při plavbě do Ameriky přežil 
i srážku lodí, podařilo se mu zachránit a na 
další lodi dosáhl amerických břehů. Lodní 
lístek neplatil, nýbrž jej odpracoval jako 
topič. Zde se stal na nějaký čas školníkem 
v klášterní škole, pak cestoval po Americe. 
Vydával se za Francouze, neměl žádné 
doklady. Amerikou jeho dobrodružné 
putování neskončilo, lodí se plavil ještě 

do Dánska a Švédska. Když vznikla Československá republika, vypravil 
se pěšky do Čech. Po návratu domů se dokonce ve své prostoduchosti 
vypravil s kyticí na Hrad, byl odchycen a strávil pět let v Dobřanech 
a Bohnicích, odkud si jej vyzvedl jeho nevlastní bratr.
Při svých nekonečných putováních se dostal i do Domažlic, kde si koupil 
dudy, naučil se na ně hrát a cestoval s nimi po republice. Měl dvoukolák, 
na kterém vozil své věci a kysnu „na jeho dýlku“, ve které spal. Jinak spal 
venku v přírodě. Když léta přibývala 
a cestování mu už tak nešlo, postavil 
si v Čečelovicích na okraji vesnice 
směrem k Mečichovu z hlíny a kamení 
malou chaloupku krytou došky 
a bydlel tam se psem a kozami. Choval 
psy a kočky, jejichž masem se živil. 
Kůže ze psů vydělával a šil z nich šaty 
a obuv a šířil kolem sebe nepříjemných 
zápach. Při jeho návštěvách ve vsích se vždy rozštěkali psi a dlouho nebyli 
k utišení. Táhnul se za ním vždycky houf dětí z celé vsi. Měl také věrného 
psa, který kdysi tahal jeho káru a na sklonku života ho všude provázel. 
Až do své smrti v roce 1957 žil pro nás nepochopitelným způsobem 
života na úrovni pračlověka. Uměl německy, anglicky, španělsky, italsky, 
částečně francouzsky a arabsky. Při osvobození naší obce na konci druhé 
světové války dělal tlumočníka americkým vojákům. 
Z nedalekého Nezdřeva pocházela jistá Antonie Štěchová přezdívaná 
Tonka Linďákouc, vdova po horníkovi z Příbrami. S Pepíčkem vytvořili 
dvojici a on se o svou Tonku v době nemoci pečlivě staral. Tuto jeho 
družku si po Pepíčkově smrti vzala na starost rodná obec Nezdřev. 
Ač lidmi často odmítán pro svou podivínskou povahu a odlišný způsob 
života, zanechal přesto Josef Smitka v myslích čečelovických obyvatel 
nesmazatelnou vzpomínku. Když 29. dubna 1957 zemřel, jistě netušil, že 
se o něm bude i po letech psát. Josef Režný (představitel lidové kultury 
a nestor známého strakonického souboru Prácheňák) je autorem knihy 
Po stopách dudáků na Prácheňsku (vyd. 2004), kde na str. 193–197 líčí 
i osudy Pepíčka z Čečelouc.
Místní perličky 
•¾ v lese mezi Čečelovicemi a Zábořím 

na vrchu zvaném Volyně se nachází 
tzv. triangulační bod. Býval zde 
kamenný sloup s latinským 
vytesaným nápisem o tom, že se 
jedná o jeden ze středů Evropy. 
V minulosti tam stávala dřevěná 
rozhledna, která byla kolem roku 
1968 zbourána. (foto z roku 1931)

•¾ v lese zvaném „Žďárka“ nebo také 
„Na Žďárkách“ je skupina balvanů se 
zvláštním názvem „Kočičí kamna“. 
Jedná se prý o magické místo, kde 
se leccos mimořádného přihodilo. 
Do těchto míst jezdíval často malíř 
Stanislav Lolek. 

(obrázek – malířka Eliška Švecová) 

Současná podoba obce
Kdo chce vidět více, přijďte 4. 6. 2022 k nám do Čečelovic na sraz rodáků 
a hasičské cvičení.
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Rozhovor se starostkou obce Tchořovice - Pokračování ze str. 1

rozhodnutý, že již nebudu dále kandidovat a vedení obce předám svému 
nástupci. Doufám, že z nových voleb vzejde opět plnohodnotné vedení 
naší obce, které bude pokračovat v započaté práci.
Už před svým zvolením starostou jste byl členem ZO?
Ano, byl jsem členem zastupitelstva již od roku 1990. Naše obec byla 
v okrese Strakonice první, která se po sametové revoluci osamostatnila 
odtržením od střediskové obce. Jelikož v devadesátém roce byl připraven 
zákon, a tím i volby do obecních zastupitelstev, až na podzim, zažil 
jsem v první polovině roku 1990 obnovení Místního národního výboru 
v Čečelovicích. Zde jsem vykonával funkci tajemníka po boku tehdejšího 
předsedy, pana Červeného. V zářijových prvních svobodných volbách byl 
Vojta Červený zvolen starostou obce a já vykonával funkci místostarosty. 
V následujících dvou volebních obdobích, v letech 1994–2002, jsem si 
dal pauzu a nebyl jsem ani členem zastupitelstva. Samozřejmě jsem se 
zúčastňoval veřejných zasedání ZO, dělal jsem zapisovatele, takže jsem 
neztrácel přehled o dění v obci. Po volbách v roce 2002 a náhlém úmrtí 
prvního porevolučního starosty, pana Vojtěcha Červeného, vedu obec 
až do dnešních dnů.
S jakými představami jste šel do komunálních voleb? Jaké jsou slasti 
a strasti starosty obce?
Vešel jsem úplně do neznáma. Ale mohu říci, že v průběhu let se 
mnohé změnilo. Představy jsou úplně jasné a platí pro každého, 
kdo chce kandidovat do vedení obce. Bere na sebe další povinnost 
a zodpovědnost starat se o to, aby vše již vybudované fungovalo 
a bylo udržované, a následně tvořit něco nového pro rozvoj obce a tím 
zlepšovat život obyvatel naší vesnice. A nyní nastává realita. V malé 
obci, kde nikdo není uvolněný, toto musí každý zvládnout ve svém 
volném čase, na úkor svých vlastních povinností a někdy i na úkor svého 
povolání. Starat se musíte o všechno a všechny občany, a neznamená 
to pouze v úředních hodinách, protože na vsi se řeší problémy kdykoliv. 
Během let narůstá přebujelá administrativa, spousta hlášení a výkazů.  
Naše obec vlastní devatenáct nájemních bytů, dále si sama provozuje 
vodovod a kanalizaci, což přináší další výkaznictví. Při tom všem ještě 
vaše představy samozřejmě omezuje stav finančních prostředků. Ale 
nejen prací živ je člověk. Proto je nutné plánovat a organizovat kulturní 
a sportovní akce, aby se lidé sešli a společně se pobavili. Já sám jsem 
se snažil celý život sportovat, tak jsem se věnoval tomuto odvětví, 
a kulturní záležitosti jsem nechával na ženách, které mají pro tuto 

     Pozvánka 4. 6 . 2022 

na oslavy k příležitosti 610. výročí založení obce Čečelovice a                                 

121. výročí vzniku SDH 

 

  11:30–12:00 hod. – Nástup hasičských sborů – (náves) 
 Slavnostní projev starosty obce, zástupce SDH 12:00–13:00 hod. – 

a pozvaných hostů, položení věnce u pomníku obětem 1. sv. 
války, vystoupení mažoretek z Blatné  (náves)

   13:00–17:00 hod. – Hasičské cvičení – (cvičiště)  
  17:00–18:00 hod. – Vyhodnocení výsledků hasičského cvičení – 

(cvičiště) 
  Od 18:00 hodin – Taneční zábava – (náves) 

 Výstava fotografií k 610. výročí založení Doprovodný program: 
obce „Historie a proměny obce“ 

Občerstvení bude zajišťovat p. M. Hruška v místní hospůdce, pro zájemce 
je možné zajistit oběd na tel. 723621261 

                 Těšíme se na Vás ☺

činnost větší cit. Takže v obci, pokud tedy zrovna neřádí covid, probíhá 
setkání důchodců, tradiční plesy, roztančené léto, oslava MDŽ, pouťová 
a posvícenská zábava, turnaje v nohejbalu a volejbalu a vánoční stolní 
tenis, soutěží v šipkách, své místo tu mají i šachisté. A samozřejmě 
několik akcí pořádáme pro naše děti. Všechno jde zvládnout jen za 
pomoci dalších spolupracovníků jak z řad zastupitelů, tak i dalších 
občanů, kteří jsou většinou členy tradičních aktivních spolků na vesnici, 
hasičů a spolku žen.
Starosta, na kterého ze všech úkolů toho doléhá nejvíce, potřebuje ke 
své práci ještě podmínku, a tou je tolerance a pomoc rodiny. Já mohu 
říci, že se mi toho většinou dostávalo, a zejména manželka hodně věcí 
vyřídila.
Slasti a starosti starosty jsou stejné jako v každé jiné obci. Někdy máte 
radost, že se něco podaří, někdy zase ne.  A občas se stane, že někdo 
zkritizuje i věc, o které si myslíte, že se podařila. Jak zní přísloví: „Není 
na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“ Na stejnou věc může 
mít každý člověk jiný názor, a ten je třeba vyslyšet. 
Jaké problémy vaší obce vás nejvíc trápí a jak byste je chtěl řešit?
Problémy vznikají při každé činnosti, a je třeba je řešit. U nás jsou stejné 
jako v dalších obcích. Zatěžuje nás rostoucí administrativa, dále mi vadí 
nepořádek vznikající jak v obci, tak i v jejím okolí. Někteří občané se 
chovají, jako by obec patřila jenom starostovi a zastupitelstvu. Ale musí 
si uvědomit, že to tak není. Obec je nás všech a podle toho se ke všemu 
společnému musíme chovat. Nemůžeme si říkat, že co není moje, do 
toho mi nic není. Je vždy lépe něco poopravit včas, aby nedocházelo 
k dalším škodám. Dále není možné, aby si někdo řešil svoje odpadové 
hospodářství na vlastní pěst, a ne v obecním systému. To jsou věci, které 
se asi opakují i v dalších obcích. Mne, jako i jiné starosty, trápí někdy 
nedostatek finančních prostředků a náročnější a složitější možnost 
získání případných dotací na jednotlivé akce.
Dalším problémem je stav hlavní komunikace procházející obcí, silnice 
III. třídy směrem na Horažďovice. Jelikož se do ní bude v letošním roce 
při kabelizaci vzdušného vedení zasahovat, případnou rekonstrukci 
bude nutno řešit s vlastníkem (Jihočeský kraj) v následujících letech.
Takže, jak jsem již zmínil úvodem, problémy jsou a budou, a je třeba je 
postupně odstraňovat dle možností a naléhavosti.
Co chystáte pro obyvatele vaší obce na nejbližší období a jaké máte 
dlouhodobé plány?
Zanedlouho, 4. června letošního roku, proběhne v naší obci druhé 
setkání rodáků při 610. výročí první písemné zmínky o Čečelovicích. 
Sejít by se měli rodáci, občané a další návštěvníci. Hasiči oslaví loňské 
120. výročí založení sboru společným hasičským cvičením s ostatními 
pozvanými družstvy z blízkého okolí. Na tuto událost vás všechny 
srdečně zvu. Přijeďte, kdo můžete a máte chuť, se 4. června pobavit do 
Čečelovic.
Největší investiční akcí v letošním roce je pro nás naplánovaná kabelizace 
poloviny obce, kterou bude realizovat firma E. ON. Pro nás to znamená 
provést v této části rekonstrukci veřejného osvětlení v přibližných 
nákladech 1 200 000 Kč. Jedná se o uložení vzdušného vedení kabelově 
do země a osazení 19 ks nových svítidel včetně stožárů. Dále byla 
v letošním roce chystaná rekonstrukce rybníka „Na Drahách“, která ale 
bude realizována jen v případě získání příslušné dotace. Probíhají práce 
na změně územního plánu a bude realizován informační přístřešek 
pro cyklisty. Menší finanční prostředky jsou určené na běžnou údržbu 
a případné rozšíření stávajících zařízení a sítí.
Zpracována je studie na výstavbu stavebních parcel na začátku 
obce při příjezdu směrem od Záboří. Dokončení projektových prací 
a případná realizace technické vybavenosti a příprava pozemků pro 
zájemce o výstavbu na bydlení je už úkol na následující období. Obec 
má v současné době zrekonstruované všechny obecní budovy, ať je 
to bývalá škola, obecní hostinec a prodejna i budova obecního úřadu, 
včetně všech vnitřních prostor.
Funguje zde obecní vodovod, který jsme vloni posílili dalším novým 
zdrojem, v obci je provedena plynofikace (jestli bude ještě aktuální) 
a všechny místní komunikace jsou též opravené.
Slabším článkem je odkanalizování obce a následné čištění odpadních 
vod, což je úkol do budoucna. Plánem na další léta ještě vidím obnovu 
obecních lesů, které nám ze značné části poničil kůrovec.
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Nejsem věštec, abych mohl předpovídat budoucnost na tak dlouhou 
dobu, ale doufám, že se Čečelovice budou rozvíjet a bude se v nich 
i nadále dobře žít.
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Prozradíte na sebe něco osobního?
V Čečelovicích jsem se v roce 1960 narodil. Zde jsem prožil celé dětství 
i následná léta. První hry s kamarády venku, na pastvě, projížďky na 
kolech, fotbalové nebo v zimě hokejové zápasy. Školní docházka a v ní 
první dětské lásky, to jsou všechno zážitky, na které se nezapomíná. 
Po absolvování Střední průmyslové školy ve Volyni pracuji celý život 
ve stavebnictví, po sametové revoluci jako OSVČ. S manželkou jsme si 
zrekonstruovali domek po mojí matce a strýci a zde žijeme dodnes.
Máme dospělého syna a dceru a čtyři vnoučata. Dále chováme, jak 
je to na vesnici zvykem, drobná hospodářská zvířata, což je spolu se 
zahrádkou naše další záliba. Jak jsem již uváděl dříve, celý život jsem se 
snažil sportovat, takže mám spoustu kamarádů z fotbalu nebo z ping-
pongu, se kterými se vždy rád setkám.
Největší radost mi udělá, když se sejde celá rodina včetně dětí a vnoučat 
a prožijeme společné chvíle.
A zaručeně mě rozčílí, když se někdo chová ke společnému majetku, jako 
když to není moje, do toho mně nic není a jestli se to třeba zničí, je mi 
to jedno.
Kromě rodné obce mám rád Šumavu, kam jsem si vždy občas rád zajel. 
Projít či projet na kole známá místa, lesní zákoutí, jezírka, to mě vždy 
bavilo. Bohužel dnešní zdravotní stav (problémy s koleny) mi to již 
neumožňuje.

Přehled počasí v Blatné 
za březen
Průměrná teplota: 2,9 °C, odchylka od 
normálu: –0,5 °C.
Úhrn srážek: 13,0 mm, tj. 31 % 

normálu.
Měsíc jako celek teplotně normální, 

srážkově silně podnormální. Březen byl do 
značné míry extrémním měsícem. Především 

trváním slunečního svitu (cca 212 hodin), který byl 
nejvyšší ze všech březnů minimálně za posledních 50 let! S tím i úzce 
souvisí velmi nízká průměrná měsíční oblačnost (44 % pokrytí oblohy). 
V březnu se vyskytl extrémně vysoký počet jasných dní, kterých bylo 
13 a v posledních minimálně 50 letech se tak vysoký počet jasných dní 
v žádném měsíci nevyskytl (za jasný den se považuje den s průměrným 
pokrytím oblohy oblačností pod 20 %). V březnu se vyskytla i řada 
dnů s extrémně nízkou relativní vlhkostí vzduchu, dne 23. klesla až na 
14 %. Suchý vzduch spolu s velmi nízkými srážkami, častým (východním) 
větrem a dlouhým slunečním svitem způsoboval značný výpar vody 
z půdy, čímž se začalo prohlubovat sucho. Přímý deficit srážek činil 
od počátku roku ke konci března již 44 mm a pro srovnání má třeba 
v březnu spadnout 42 mm srážek. Jako by tedy již chyběl jeden srážkový 
měsíc. Březen se začal mrazivým počasím, kdy bylo naměřeno ve dnech 
1. a 2. nejenom březnové teplotní minimum –8,8 °C, ale zároveň to 
byla nejnižší teplota celé zimy 2021/2022! První dekáda března byla 
extrémně suchá, když spadlo jen neměřitelné množství (sněhových) 
srážek. Kolem poloviny měsíce již vzrostly především denní teploty 
a dne 15. i zapršelo s nejvyšším jednodenním březnovým úhrnem 
6,0 mm. Třetí dekáda již přinesla teplá odpoledne, kdy bylo dne 
28. naměřeno měsíční teplotní maximum 19,5 °C. Dne 29. se v podvečer 
vyskytla i první (vzdálená) bouřka roku 2022 s 12 výboji blesků. Samotný 
konec března pak přinesl zamračené a sychravé dny s občasným deštěm. 
V březnu bylo 24 dnů mrazových, 27 dnů s přízemním mrazem a tři dny 
s mlhou. Sníh neležel ani v jednom dni, ve dnech 5. až 7. se jen objevoval 
slabý sněhový poprašek.

Přehled počasí v Blatné za duben
Průměrná teplota: 6,7 °C, odchylka od normálu: –0,8 °C.
Úhrn srážek: 46,1 mm, tj. 137 % normálu.
Měsíc jako celek teplotně velmi slabě podnormální, srážkově mírně 
nadnormální. Duben se uvedl vyloženě zimním počasím, kdy zejména 
dne 2. mírně až silně sněžilo a vytvořila se tak i sněhová pokrývka, 
která vydržela do měření dne 3. ráno, kdy leželo 5 cm sněhu, což je 
kuriózně zatím nejvyšší sněhová pokrývka od počátku roku. Chladná, 
proměnlivá a na srážky bohatá byla celá první dekáda měsíce. Dne 
4. bylo naměřeno měsíční teplotní minimum –5,9 °C. Dne 8. vydatně 

Informace z regionu

i

pršelo s denním úhrnem 11,3 mm srážek. Ve druhé dekádě se výrazně 
oteplilo, takže bylo na Zelený čtvrtek dne 14. naměřeno měsíční teplotní 
maximum 21,7 °C. Následovalo znovu mírné ochlazení a další teplé 
jarní dny přišly až v samém závěru dubna. Druhá dekáda byla na srážky 
chudá a třetí normální. Za celý duben se nevyskytla bouřka a byly 4 dny 
s mlhou. V dubnu byl zaznamenán již zmíněný jeden den se sněhovou 
pokrývkou, 10 dnů mrazových a 19 dnů s mrazem přízemním, takřka 
stejný počet jako třeba v únoru… Dne 7. bylo velmi větrno, na Blatensku 
byly zaznamenány i menší škody silným větrem.

Zdeněk Vondra

P O Z V Á N K A 

na  

XX.-XXII. 

ročník taneční přehlídky 

v country tancích, disco tancích, show 
formacích, parketových tanečních kompozicích, 

orientálních tanců, break dancu a stepu 

 

DANCE SHOW STRAKONICE 2022 

 

 10.-12.června 
2022 

 
přihlášky přijímáme do 30. 4. 2022 

surza.miro@seznam.cz 
počet vystupujících souborů bude omezen!!! 

podmínky pro přehlídku se nemění a startovné je – 300,-- Kč - 500,-- Kč  
(za soubor dle kategorie – možné přihlásit 2 předtančení v každé kategorii) 

výjimky povoluje pouze pořadatel přehlídky 
 
 
 

PŘIJĎTE SE POBAVIT NA 3 DNY DO STRAKONIC 

A OSLAVIT S NÁMI VÝROČÍ SOUBORU  

I PŘEHLÍDKY 

Zprávy z našich obcí

DRAHENICKÝ 
MÁLKOV
Oslavenci v osadě 

Drahenický Málkov
květen:
Jitka Mrvíková – 65 let
Osadní výbor přeje hodně zdraví a životní pohody. 

Co se u nás dělo
V sobotu 2. dubna se na sále místní hospody konal kurz drátkování pod 
vedením lektorky paní Marie Vodákové z Radomyšle. Kromě výroby 
velikonočního košíčku si přítomné ženy mohly prohlédnout nádherné 
výtvory od paní Vodákové, která se drátkování věnuje řadu let. 
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Na bílou sobotu 16. dubna se 
konalo velikonoční posezení 
spojené s degustační soutěží 
o nejlepší nádivku. Více jak 
třicet přítomných rozhodlo, 
že z osmy soutěžních vzorků 
nejvíce chutnala nádivka od 
Hanky Fousové, druhé místo 
získala nádivka od Pavly 
Fíkové a třetí nejlepší byla od 
Martiny Vodičkové. 
Nechybělo asi stavění májky 
a jak jinak než hezky postaru 
a to ručně. 

Lucie Kyliánová

SKALIČANY
Hasičská výročka
Když jsme v roce 2010 začali pracovat na obnově činnosti SDH Skaličany, 
bylo ve sboru registrováno 17 členů. V pátek 11. 3. 2022 se po 
dvouleté pauze konala výroční valná hromada skaličanských chráněnců 
sv. Floriána a mimo jiné byli přijati i noví členové a členky sboru, 
včetně dětí. Momentálně registrujeme 48 členů Sboru dobrovolných 
hasičů Skaličany, přičemž v obci je trvale hlášeno k pobytu zhruba 
120 obyvatel. Práce s mládeží bude novou nadcházející výzvou. 
Děkujeme všem členům sboru za jejich práci a děkujeme i těm 
nečlenům, kteří nás významně (materiálně i finančně) podporují! Velice 
si Vaší přízně vážíme. Děkujeme!

Opravený sv. Ján
Skaličanská kaplička na návsi je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. 
Nejedná se však o jedinou sakrální památku, která je tomuto světci ve 
Skaličanech zasvěcena. Při výjezdu ze vsi směrem na Vahlovice stojí na 
rozcestí silnice a bývalé cesty vedoucí do Dvoretic kaplička zasvěcena 
taktéž sv. Janu Nepomuckému a tato lokalita je ve Skaličanech známa 
jako „u svatého Jána“. Kaplička samotná byla před lety v neutěšeném 
stavu a tak si její opravu vzal za svoji skaličanský rodák a místní patriot 
Josef Šurát a v roce 2003 ji precizně opravil. O drobné památky tohoto 
charakteru je nutné pravidelně pečovat tak, aby zůstaly zachovány pro 
budoucí generace, a sv. Ján je na místě, které je značně ovlivňováno 
frekventovanou komunikací. Na stavu kapličky se projevují i povětrnostní 

vlivy a tak jsme museli 
přistoupit k další renovaci, 
kterou tentokrát prováděl 
Petr Štěpán z Hajan, se 
kterým obec spolupracuje 
v těchto oblastech a který 
se již více než velice dobře 
podepsal na mnoha 
obdobných památkách 
nejen na Blatensku a který 
při původní opravě osadil 
kapli třemi obrázky sv. Jana 
do nik kapličky. Tentokrát 
byl obnoven nátěr a do 
nik vsazeny zbrusu nové 
obrázky. Vyobrazení sv. Jana 
Nepomuckého hajanský 
umělec vyhotovil ve třech 
provedeních. Nika směřující 
ke Skaličanům zobrazuje 
světce s palmovou ratolestí 

a křížem (atributy tohoto světce) stojícího před skaličanskou návesní 
kaplí, v nice směřující do přírody je sv. Jan znázorněn s pozadím lesů, 
jakoby symbolicky, neboť lesní plochy tvoří značnou část rozlohy 
skaličanského katastru a nika poslední směřující k Vahlovicům 
(a potažmo ku Praze) zobrazuje světce s prstem na ústech s pozadím 
panorama Karlova mostu a Hradčan, symbolicky vyjadřující místo 
skonu našeho světce a upomínající na důvod smrti strážce zpovědního 
tajemství. Pokud půjdete kolem, zastavte se na chvilku u této památky 
a pokochejte se výtvorem našich předků a umem renovátora této 
památky, je od ní i zajímavý výhled. V nedávné době bylo okolí 
doplněno o vysázené stromořadí lipových odrostků a časem budete 
moci pokračovat i ve směru na Dvoretice, neboť původní cesta je zlehka 
obnovována a v budoucnu naváže na již realizovaný úsek myštickou obcí 
na vahlovickém katastru.

Hasičské cvičení ve Štěkni
V sobotu 23. 4. 2022 proběhlo námětové cvičení hasičských jednotek 
okresů Strakonice a Písek ve Štěkni. Prověřovacím cvičením byla 
vyzkoušena dálková doprava vody, proškolena byla zdravověda, práce 
s D-systémem, činnost s ejektorem, proběhlo seznámení s novými typy 
hasičských stříkaček a hlavním tématem byly záchranné práce na vodě. 
Děkujeme všem organizátorům a zejména náměstkovi OSH Strakonice 

Hasičská výročka ve Skaličanech, foto Jakub Darda

Velikonoční rachtání
Velikonoce byly ve Skaličanech po vynucené přestávce (ze známých 
důvodů) opět ve znamení rachtání. Všem koledníkům, kterých bylo 
přes dvě desítky, a též rodičovským doprovodům velice děkujeme, že 
zdařile nahradili zvony, které odlétly do Říma. Děkujeme i všem, kteří 
koledníkům otevřeli, a odměnili je za jejich snahu, byla Vás (až na 
výjimky) většina.

Skaličanští koledníci, foto Jana Mazánková

Skaličanští koledníci, foto Václav Cheníček

Opravený sv. Ján, foto Václav Cheníček
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Ing. Pavlu Škardovi! Poděkování též patří naší jednotce, která se 
účastnila téměř v kompletním složení. Akce tohoto druhu jsou výtečným 
a vítaným doplněním pravidelné odborné přípravy nejen hasičských 
jednotek kategorie JPO V.

Pálení čarodějnic a stavění májky
Letošní pálení čarodějnic a stavění májky se po kovidovém období 
konečně mohlo uskutečnit v klasickém rozsahu. V obecním lese byl 
vytipován vývrat, který byl přepraven k Rybníčku, následně byl upraven 
a „naroubován“, náležitě byla nazdobena špic i věnec a májka mohla 
být vztyčena. Průvod dětí, mládeže i dospělých se pak vydal k vatře, 
kde již členové hasičské jednotky zažehly hromadu klestu, kterou 
předtím dokonale ohrnul Radek Jaroš. Oheň byl dle přítomných jedním 
z nejhezčích za poslední roky. Prostor byl před pálením dostatečně 
prolit a i okolní stromy byly zabezpečeny. Vše měli na starost členové 
SDH Skaličany a během činností byla dokonale vyzkoušena a prověřena 
hasičská technika. Májka pak byla hlídána a uhlídána. Nejpečlivější 
hlídači odcházeli na prvního máje po šesté hodině ranní. Poděkování 
náleží všem, kteří se podíleli na organizaci této akce, všem, kteří přišli 

Procvičení zdravovědy, foto Miroslav JelenSkaličanská hasičská jednotka 
na cvičení ve Štěkni, 
foto Václav Kotrba

nekončí, čehož důka-
zem je i např. brigáda 
na zabezpečení vysáze-
ných stromů proti oku-
su a vytloukání zvěří 
nebo brigády na úklid 
veřejných prostranství 
či úpravu cestní sítě. 
Pokud zmiňujeme ško-
dy na vysázených stro-
mech, nutno zmínit 
i ten smutný fakt, že se 
bohužel nejedná pouze 
o škody způsobené zvě-

ří, ale mnohdy i člověkem. Důkazem toho je ukradení dosázených ovoc-
ných stromů v jabloňovém remízku. Ano, sprostota a ubohost některých 
jedinců je až neuvěřitelná a tito tupci se neštítí dojet si vysázený strom 
vykopat a ukrást jej. Vzhledem k ceně vysazovaných stromků a množství 
jejich krádeží se však tento čin může klasifikovat jako trestný. Pokud ti 
tvá krádež a obohacení na úkor jiných, nemilý zloději, udělala dobře, 
tak pomni, že si nemůžeš být jist tím, že tvá anonymita zůstala utajena 
a věz, že tvé demotivující a nechutné chování nás nemůže odradit od 
naší prospěšné činnosti.

Gratulace jubilantům 
Snad v každé obci je zvykem, že při dosažení významného životního 
jubilea je oslavencům popřáno z řad zástupců obce či hasičských sborů. 
Obdobně je tomu i u nás ve Skaličanech. V poslední době nám tak bylo 
ctí popřát ke kulatinám či půlkulatinám paní Jaroslavě Jiřincové, paní 
Marii Bariové, paní Marii Cheníčkové a pánům Zdeňku Voborníkovi 
a Miloslavu Šípovi. Ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví, 
mnoho štěstí a dostatek radosti!

O skaličanském dění psal Václav Cheníček

Zdvihání máje, foto Václav Cheníček

Vatra ve Skaličanech, foto Ondřej Páv

a speciálně Ing. Karlu Dlabačovi za dodání špekáčků na opečení! 

Brigády na pokračování a krádeže 
vysázených stromků
Ve Skaličanech se v posledních letech brigádnická činnost soustřeďuje 
zejména na rekonstrukci obecního domu. Všem, kteří se na této činnosti 
podílejí, patří velký obdiv a uznání, neboť všechny činnosti probíhají ve 
volném čase, mnohdy i o dovolených, na úkor volna, které by mnozí 
mohli zužitkovat jinak a možná i příjemněji. Odpracované brigádnické 
hodiny se za posledních pět let počítají na tisíce a mnohdy se pracovalo 
každý víkend v měsíci. Pozitivní zprávou je, že rekonstrukce obecního 
domu se pomalu chýlí ke svému konci. Tím však práce pro obec zdaleka 

Skaličanští mladíci při zabezpečení stromů, 
foto Václav Cheníček

Gratulace Marii Cheníčkové, 
foto Jakub Darda

Gratulace Zdeňku Voborníkovi, 
foto Jakub Darda

BLATNÁ
Blatenským mistrům rychlého volantu 
v loňské sezóně pokazily skóre 
dvě havárie. Navíc jedna následovala 
druhou přesně v duchu rčení 
„Z deště pod okap“. Trpěl i lidský faktor
Václav Stejskal ml. a Stanislav Viktora. Zdatní jezdci rallye, kteří spolu 
coby nerozlučná dvojka od roku 2015 úspěšně reprezentují Blatnou na 
domácích i zahraničních tratích. Havárie větších rozměrů se jim dost 
dlouho vyhýbaly. Až do sezóny 2021.

Nastaveným nocím v dílně se postavil 
uvolněný ventil
Čtvrtým závodem loňské sezóny, kam se blatenští parťáci se svým 
čtyřkolým „miláčkem“ RENAULT CLIO R3T vydali, byla vrcholná soutěž 
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„Barum rallye Zlín“. Naprosto zásadní závod, kde se zisk bodů násobí 
koeficientem 1,5.
Všechno bylo podle Václava Stejskala ml. dlouho doslova „zalité 
sluncem“. „Dařilo se nám se Standou dělat pěkné časy takříkajíc na 
všech frontách. Hezky jsme trefili nastavení vozu. Ještě před koncem 
první etapy jsme byli druzí v hodnocení dvoukolek. Dokonce jsme za 
sebou drželi i dosavadního suveréna Jana Dohnala s jeho pověstným 
‚žihadlem‘ RENAULT CLIO S 1600,“ vypráví mladý borec ve světě rychlých 
volantů.
Pak už se ale začala hlásit o slovo paní smůla. „Praskl nám tlumič 
a my ztratili cca tři čtvrtě minuty drahocenného času. Nicméně stále 
jsme se i se ztrátou odhodlaně rvali o vítězství,“ popisuje stručně hru 
nervů ve finiši prestižního podniku Václav Stejskal ml. Jenže před cílem 
přišel karambol, kdy musela blatenská posádka ze závodu odstoupit. 
Následovalo hektické opravování značně pošramoceného vozu v domácí 
dílně. „Moc jsme stáli o to, stihnout domácí ‚Rallye Pačejov’,“ zdůrazňuje 
blatenský „pilot“. S enormním úsilím se podařilo uvést včas všechno do 
pořádku. Ovšem za cenu probdělých nocí před prahem pačejovského 
dobrodružství. 
Snad by ale bylo lépe zůstat za oním prahem, jak ukázal průběh 
následujících událostí. „Z neznámých důvodů došlo během jízdy 
k uvolnění ventilu, který natáčí vačku motoru a tlakový olej z motoru šel 
přímo pod kola vozu. Aniž bychom to mohli zaregistrovat, v další zatáčce 
jsme dostali smyk. A to v místě, kde chyběl jakýkoliv prostor, takže došlo 
k naší další havárii,“ jen nerad se ohlíží za touto trpkou zkušeností 
Václav Stejskal ml. Tady se to ovšem už neobešlo jen s pomačkanou 
karosérií. Stanislav Viktora utrpěl zranění v podobě dvou naprasklých 
obratlů. Naštěstí nebyl důvod k provedení operace, vše spravila lékařem 
nařízená rekonvalescence, která proběhla podle plánu. Václav Stejskal 
ml. díkybohu z kolize vyvázl bez újmy a dodává: „My moc nebouráme, 
ale tohle se sešlo opravdu nešťastně. Jen věřím, že nebude třeba měnit 
spolujezdce, Standova žena nás pochopitelně příliš nepochválila. Ale se 
Standou oba víme, co můžeme jeden od druhého čekat a jsme perfektně 
sehraní,“ nechce připustit případnou „výměnu stráží“ v týmovém voze.
V minulosti tahle dvojka s ocelovými nervy zažila jen tři drobné nehody. 
Rok 2021 se tak zapíše do týmové historie smolným písmem.

Přírůstek do týmové rodiny
Ale loňská sezóna byla svědkem i veselejších okamžiků. Například 
takového přírůstku do týmové rodiny v podobě nového vozu RENAULT 
CLIO RALLYE 5. Ten byl zakoupen ještě před jejím zahájením. „Tenhle 
elegán v české republice ještě nestartoval a my ho představili na ‚Valašské 
rallye‘,“ přechází na příjemnější notu Václav Stejskal ml., „Probíhalo to 
za poněkud hektických okolností, kdy složitý proces registrace nového 
závodního auta jsme dokončili až na poslední chvíli ve čtvrtek odpoledne 
před závodem. Vše naštěstí dobře dopadlo.“
A ačkoliv šla posádka do úvodního závodu přímo „z oleje“, s pouhými 
patnácti najetými kilometry na kontě a minimální přípravou, výsledek 
byl doslova famózní – vítězství ve třídě a stříbro v hodnocení dvoukolek. 
„Měli jsme velkou radost. Rozhodně nás nenapadlo pomýšlet tak 
vysoko,“ komentuje zdárný start blatenský „sběrač rychlých kilometrů“.
Dobře si blatenská posádka vedla i na třetím závodě „Rallye Bohemia“. 
„Tam nám charakter trati bezvadně sedí. Soutěží jsme profičeli bez 
problémů. Na žebříčku jsme brali druhou pozici ve třídě 5 a bronz 
v hodnocení dvoukolek,“ libuje si Václav Stejskal ml.

Menší generálka na smolný chvost
Takovou menší generálku na smolný chvost sezóny 2021 si odbyli 
blatenští jezdci na druhém závodě „Rallye Šumava Klatovy“, kde 
startovali se „starým“ vozem s nově repasovaným motorem. „Motor 
si před Šumavou asi ještě pořádně nesedl. Výkonnost byla nižší, navíc 
jsme se potýkali s četnými defekty kol,“ uvádí Václav Stejskal ml., „Ale 
závod jsme dokončili, a to s druhým pořadím ve třídě 5 a třetí pozicí 
v hodnocení dvoukolek.“

Pětky prostě za moc nestojí…
Výsledek sezóny 2021 blatenskou posádku příliš nenadchl. Prý určitě 
nebyl optimální a v souladu s představami. „Páté místo ve třídě 5 a pátá 
pozice v hodnocení dvoukolek. Je ale fakt, že při premiéře s vozem 
Rallye5 jsme bodovali do jiné třídy,“ konstatuje Václav Stejskal ml.
O poznání příjemnější byla situace nového modelu. Ten stáj několikrát 
úspěšně pronajala na zahraniční soutěže do Švýcarska, Itálie a Francie 
stejně jako na tuzemské závody.

Nyní členové blatenské stáje pošilhávají po dalším „žihadle“ do dalších 
sezón. „Pokud se vše sejde dobře, možná přezbrojíme,“ usmívá se lišácky 
Václav Stejskal ml.
Možná sezóna 2021 blatenskou posádku trochu zklamala. Ale někdy 
je vyrovnání s dílčím neúspěchem víc než zlatý pohár plný šampusu. 
Svědčí totiž o vnitřní síle a sportovním duchu. Smůla prostě ke sportu 
neodmyslitelně patří. A příště bude zase čekat někde jinde na někoho 
jiného. No určitě – bude líp!
Václav Stejskal junior cítí potřebu vyjádřit vděčnost lidem, díky kterým 
je možné absolvovat sportovní zápolení: „Chci poděkovat za podporu 
celé mé rodině. Díky patří mému spolujezdci Stanislavu Viktorovi, který 
představuji mou jistotu na tratích, i jeho rodině za shovívavost. A dále 
celému našemu týmu i partnerům, kteří nás podporují, z místních 
se jedná zejména o Město Blatná a společnost BP – SERVICE s. r. o. – 
NářadíOnline.cz.“
Vladimír Šavrda
Dodatek: Blatenský tým reprezentovali v sezóně 2021 ještě Václav 
Stejskal st. a Milan Liška. Prvně jmenovaný si sáhl na stříbro ve třídě 9 na 
„Rallye Sprint Plzeň“ a bral zlato ve třídě 8 na tradičním „Rallye Pačejov“. 
Milan Liška šel /nebo spíše jel/ ještě dál, když dvakrát triumfoval ve třídě 
10 na závodech „Rallye Šumava Klatovy“ a „Barum Rallye Zlín“. Velká 
gratulace!

Vzdělávací akce 
Tonda obal na cestách
Ve středu 6. 4. 2022 se žáci druhých až devátých tříd 
zúčastnili vzdělávacího programu Tonda obal na 
cestách. Cílem programu je vést k odpovědnému 
chování, ochraně životního prostředí, třídění 
odpadu a také k zbytečnému nevytváření odpadu. 
Bylo hezké vidět, že v domácnostech našich žáků se odpovědně chovají 
a odpad správně třídí. Žáci znali i místní nový obchod bez obalu Bezinka. 
Znovu si připomněli, jak je s vytříděným odpadem dále nakládáno a jak 
je recyklací chráněna příroda. Cílem programu je podpora vědomí 
odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. 
Třídění odpadů je dobrý návyk, který by děti měly získávat a osvojit si již 
od útlého věku, proto také ve škole třídíme všichni společně. 

Marcela Karbanová a Petra Karešová, koordinátorky EVVO

JAK jsme po delší době oslavili 
Velikonoce i ve škole
V pátek 8. dubna se konal Velikonoční jarmark, který pořádala škola Jana 
Ámose Komenského v Blatné. Na návštěvníky čekalo krásné vystoupení 
všech žáků 1. stupně a sboru nebo prodej hezkých velikonočních 
výrobků. Součástí byly i dílničky, kde si mohli vyrobit něco z papíru nebo 
si ozdobit perníčky, které si pak následně odnesli domů nebo rovnou 
slupli. Na všechny čekalo krásné přivítání v podobě kytiček s citátem, 
které zhotovili žáci 2. stupně školy. Každý příchozí si také mohl nalepit 
symbolickou kytičku na nástěnku. A pokud někdo dostal hlad či žízeň, 
měl k dispozici kuchyňku, kde byla možnost si zakoupit zákusky a jiné 
dobroty. 
Všechna vystoupení byla krásná. Děti nám zpívaly písničky 
a recitovaly básničky, předvedly i krátké tanečky. 
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JAK si užili společný den 
osmáci a druháci
Holky a kluci z II. B strávili Den Země se svými patrony z VIII. B prohlídkou 
nedaleké obce Lnáře. Nejdříve prošli naučnou stezku, která vede obcí, 
a dozvěděli se něco o obci a okolní přírodě.
Potom navštívili lnářský zámek a po jeho prohlídce ještě vystoupali na 
věž, odkud byl krásný pohled do okolí. Výstup nebyl úplně jednoduchý, 
ale s pomocí osmáků ho i druháci zvládli bez nehody.
Pak na děti ještě čekala cesta na vlakovou zastávku Hradiště, odkud je 
vláček bezpečně dovezl zpět do Blatné.

Vladěna Polívková, Eva Kotšmídová, třídní učitelky II. B, a VIII. B

JAK nám rostou stromky
Už v říjnu si žáci z 1. B a 5. B 
zasadili své ovocné stromky 
v nově vznikajícím komunitním 
ovocném sadu v Blatné. 
Zasazením ale práce v sadu 
neskončila. Přišlo jaro a naši 
prvňáci i páťáci se vydali 
o své stromky pod odborným 
dohledem pečovat.
Proto nás 20. dubna krásné 
slunečné počasí vytáhlo ze školy, 
abychom je mohli přihnojit, 
přidat jim novou kvalitní zem 
a hlavně je důkladně zalít.
Na malých stromcích jsme 
s radostí pozorovali jejich 
nadouvající první pupeny. 

Ze své práce měly děti velkou radost. U svých stromků jednou 
v budoucnu určitě zavzpomínají na jejich společné sázení, na svá školní 
léta a na své spolužáky.

Marcela Karbanová, Pavla Voborníková, třídní učitelky

A co mi odpověděli někteří 
rodiče, když jsem se 
zeptala, jak se jim tu líbilo? 
„Příjemně strávené jarní 
odpoledne. Velmi milé 
vystoupení prvních i druhých 
tříd. Velmi nás zaujaly 
výrobky s velikonoční 
tématikou. Domů jsme si 
odvezli velikonoční ozdoby 
a dřevěný svícen. Výborné 
byli i zákusky. A díky tomuto 
odpoledni už se těšíme 
na Velikonoce! Bylo to tu 
nádherné. Chtěla bych 
poděkovat všem paním 
učitelkám. S dětičkami to 
krásně nacvičily a moc se jim 
to povedlo. Na doporučení 
svého syna jsem si odnesla 

věnec a byla bych moc ráda, kdybych mohla přijít zase příště.“ 
Trochu jsem vyzpovídala i naše prodejce a tady je pár jejich odpovědí: 
„Líbí se mi tady moc. Normálně prodávám na trzích, takže tohle je 
příjemná změna. My jsme vymysleli něco na vyrábění, takže si u nás 
dědičky mohou něco z toho vyrobit. Jsme moc rádi, když si nějaký ten 
výrobek odnesou.“
Touto cesto bych chtěla velmi poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli 
na pečení výborných zákusků do kuchyňky. Všem žákům 2. stupně, kteří 
se podíleli na přípravě kytiček. Všem žákům 1. stupně a členům sboru, 
kteří nám předvedli nádherná vystoupení. Samozřejmě taky všem 
učitelům, kteří dětičky připravili. Všem, kteří se rozhodli prodávat na 
našem Velikonočním jarmarku. A nezapomeneme ani na vás všechny, 
kdo jste přišli se podívat. 
Doufám, že jste si to všichni užili. Už nyní se těšíme na Adventní 
zastavení.

Karolína Baťková, žákovská reportérka

JAK se nám vloudila fyzika 
do pohádek
Že se v naší paní učitelce fyziky skrývá i spisovatelka, to už všichni ve 
škole víme. Nyní to poznali i naši nejmladší žáci, a potom i předškoláci 
z blatenských školek.
Protože se paní učitelka 
Šárka Komárková snaží 
všem svým žákům doplnit 
hodiny fyziky zajímavými 
pokusy, dokázala své 
osmáky nadchnout pro 
pohádkové procházky 
jednoduchými fyzikálními 
jevy, které společně 
ukázali nejprve našim 
prvňáčkům a druháčkům, 
pak i předškolním dětem 
ze školek. Fyzikální příběhy 
o běžných pohádkových 
postavách – čertících, 
vílách či skřítcích, doplnilo 
i vyprávění o oživlých 
školních potřebách 
v žákovském penále. 
Děti si se svými staršími 
kamarády užily nejen povídání, ale i písničky či fyzikální hrátky, ke 
kterým jim stačily obyčejně věci, které většinou najdou ve skoro každé 
kuchyni či domácnosti. 
Program byl pro všechny neuvěřitelným zážitkem. Děkujeme nejen 
paní učitelce za skvělý nápad na hravé fyzikohrátky, ale i všem jejím 
asistentům – osmákům. Už nyní se těšíme na nová pohádková putování, 
která provedou děti dalšími taji přírodních dějů.

Jana Krapsová, ředitelka školy

Den Země
I v letošním roce si žáci naší školy připomněli Den Země. Třídy druhého 
stupně připravily aktivity pro své mladší spolužáky. Jednalo se o úkoly 
s ekologickou tématikou, které byly plněny v přírodě. 

Petra Karešová, Marcela Karbanová EVVO koordinátorky

JAK se učíme v 5. A
V naší třídě se celý rok pilně učíme, ale nyní v jarních měsících jsme 
měli výuku obohacenou ještě o zážitky z přírody. 20. dubna jsme opět 
pracovali v městském sadu a přihnojovali jsme ovocné stromky, které 
jsme si na podzim zasadili. Stromky jsme také zalili a radovali jsme se 
z toho, jak nám pěkně rostou. Vyzkoušeli jsme si také výsadbu vrbového 
přírodního plotu. 
Ke dni Země jsme měli naplánovaný projektový den u rybníků Topič 
a Řitovíz. V průběhu dne jsme plnili úkoly celodenní hry na téma 
Migrace ptáků (zaměřené na cestu čápa bílého). Na stanovištích jsme 
si prakticky vyzkoušeli, jaká čáp při cestě do zimoviště zažívá nebezpečí 
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a zakreslovali jsme do mapky jeho cestu. U rybníka Topič jsme měli 
domluvené kroužkování ptáků s ornitologem Zdeňkem Voborníkem. 
Ten nám ukázal odchytové sítě, proškolil nás v kroužkování a vysvětlil 
nám způsob zaznamenávání informací o ptácích na internet. Měli jsme 
štěstí, protože jsme si mohli zblízka prohlédnout dvě sýkorky koňadry, 
střízlíka obecného a strakapouda velkého. S panem Voborníkem jsme 
se sešli ohledně povídání o ptácích již po čtvrté a vždy nám ukázuje, 
čeho si ve svém okolí můžeme všímat. Pobyt v přírodě jsme zakončili 
opékáním vuřtů.
Hned následující týden se zástupci naší třídy zúčastnili přírodovědné 
soutěže ve Strakonicích, kde využili svých znalostí o přírodě a Jan Fous 
a Lukáš Erben získali skvělé 5. místo, Natálie Vachulková a Zuzana Fajová 
obsadily 14. místo.
28. dubna náš maraton přírodovědných akcí pokračoval poutavou 
přednáškou Jana Kurze o blatenských rybnících s promítáním jeho 
fotografií. Děti se dověděly, že na Blatensku je okolo 600 rybníků, jak 
jsou rybníky na sebe napojené a jak se z nich voda upouští. Pan Kurz 
dětem předal několik rad ohledně fotografování a nabídl jim spoustu 
možností vycházek za zajímavými místy našeho kraje.

Mgr. Pavla Voborníková, žáci 5.A

Za přírodními zákonitostmi 
našeho světa
I letos jsme se vypravili za novými poznatky do Techmánie v Plzni. Cesta 
proběhla bez komplikací, nikdo nezaspal, a tak jsme šťastně dorazili na 
místo určení. Nejdříve jsme si prohlédli celou expozici a vyzkoušeli jsme 
si různé fyzikální pokusy, dovednosti a kvízy. Zajímavé bylo například 
vytažení se na sedátku pomocí rukou přes kladku, kdy jsme museli 
překonat svoji vlastní tíhu. 
Pak následoval program v planetáriu. Na interaktivní zeměkouli, kam 
přednášející promítal videa, jsme si zopakovali informace o jednotlivých 
podnebných pásmech. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o podnebí, 
počasí, rostlinách i zvířatech, které v nich žijí. 
Exkurzi jsme zakončili na dobrém obědě v obchodním centru Olympia. 
Už se těšíme na další výlet.

Žáci šestých tříd

JAK se učit vlastním zážitkem?
Ve středu 27. dubna jsme vyrazili 
do plzeňské Techmánie. Po 
příchodu do hlavní budovy jsme 
dostali vstupenky v podobě 
pásků na zápěstí. Se svolením 
našich učitelů jsme se vydali 
prozkoumat atrakce, které pro 
nás mělo připravené zdejší 
Science centrum. 
Mohli jsme si vyzkoušet 
například sílu větru nebo 
rychlost facky, otestovat si svůj 
sluch, změřit si svou rychlost 
i sílu stisku a zahrát si na stavitele 
v simulátoru stavebních strojů.
V 11:30 jsme se odebrali do pla-
netária, kde nás čekal naučný 
program o sluneční soustavě. 
Pak jsme plni zážitků a zkuše-

ností nastoupili do au-
tobusu a přesunuli se 
do obchodního centra 
Olympia, kde jsme do-
stali rozchod, abychom 
„si trochu odpočinuli“ 
před vlastním návra-
tem. 😉 Jedni vyrazili 
zahnat hlad do KFC, jiní 
do McDonaldu.
V určeném čase, ve kte-
rém jsme mohli naku-
povat a mlsat, jsme se 
všichni vrátili zpět k autobusu a odjeli zpátky do Blatné.
Všem se výlet za poznáním moc líbil.

Žáci 7. tříd

Boje o postup do oblastního kola
Když jsme vyhlásili, že hledáme zájemce do oblastního kola BRANNÝCH 
ZÁVODŮ ŽÁKŮ ZŠ, které připravuje v rámci projektu „Příprava občanů 
k obraně státu“ Město Blatná ve spolupráci se spolkem Junior cycling 
projekt team, překvapil nás 
neuvěřitelný zájem, protože 
se celkem přihlásilo 12 šestic 
ze tříd 2. stupně. Vyvstala před 
námi otázka: Jak vybrat pouze 
tři soutěžní družstva? Řešením 
bylo uspořádání školního kola 
spojeného s branným dnem 
pro všechny žáky 2. stupně.
Žádná přihlášená skupina 
nenechala nic náhodě. Všichni 
dostali materiály, které jim měly pomoci k co nejlepším výsledkům. 
Účast v dalších kolech byla velkou motivací, proto si členové rozdělili 
jednotlivé oblasti a pořádně se připravili.
21. dubna v tělocvičně, na školním dvoře a v blízkém parčíku vyrostla 
stanoviště, na kterých si vždy celé třídy zopakovali dovednosti, které 
pak soutěžní družstva v časových limitech plnila, aby se mohla dostat do 

oblastního kola. Všichni brali boj 
o postup velmi vážně. Stále mezi 
sebou porovnávali výsledky 
a bojovali do posledního 
okamžiku, aby získali maximum 
možných bodů.
Nejlepší družstva budou mít 
možnost reprezentovat naši 
školu v oblastním kole na 
atletickém stadionu – 9. května. 
Postup si po zásluze vybojovala 

družstva IX. A, VIII. C a VIII. B. Všem budeme držet palce. Udělali by nám 
velkou radost, kdyby se dostali na další postupovou cestu – do krajského 
kola do Českých Budějovic.
Velké poděkování patří i pedagogům, kteří připravili nejen studijní 
materiály, ale i úkoly na jednotlivá stanoviště, asistovali při plnění úkolů 
a pomohli při závěrečném vyhodnocení.

JAK přišla radost velmi rychle!
Devátého května za nás všechna tři postupová družstva bojovala 
o postup do krajského kola. Příprava přinesla své plody a velkou radost 
nás všech. „POSTOUPILI JSME DO KRAJE!“ volali členové družstva IX. 
A (Postřehovská Adéla, Balogová Michaela, Vaněčková Kristýna, Hůrka 
Vítek, Hanousek David, Schwarz Tomáš), když hrdě přinášeli do školy 
vyhraný pohár. Zářily jim oči nadšením a všichni jsme jim srdečně 
blahopřáli. O chvilku později již se svými úspěchy stejně nadšeně chlubila 
i další družstva – bronzovou příčku obsadila VIII. B (Teško Martin, Fiřt 
Šimon, Chvátal Josef, Slezák Jakub, Hugrová Aneta, Hanzlíková Tereza) 
a 4. místo VIII. C (Kubát Daniel, Vrba Tomáš, Zeman Petr, Baťková 
Karolína, Teska Jonáš, Vinter František).
Všem blahopřejeme a postupovému družstvu budeme znovu stejně 
pevně držet palce při bojích v kraji.

Jana Krapsová, ředitelka školy
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Dotační programy 
slouží dobré věci
Školní rok 2021–2022 jsme zahájili s podporou 
projektu s názvem Národní plán podpory návratu 
do škol. Projekt měl pomoci žákům, aby lépe 
vstřebali a docvičili učivo a zorientovali se v tématech, která jim v době 
distanční výuky dělala problémy. My jsme jako škola nabídli našim 
žákům doučování v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk 
a v některém ročníku i z fyziky.
Na konci I. pololetí tento projekt skončil, stejně jako projekt Šablony 
II, ze kterého jsme čerpali finanční podporu na kroužek Zábavné 
logiky, na Čtenářský klub, na řadu doučování např. z fyziky, českého 
jazyka, matematiky a na možnost 
využít školního asistenta. Tento 
projekt měl být ukončen už k 
31. 8. 2021, ale bohužel doba 
distanční výuky zasáhla i do 
čerpání těchto aktivit. Souběžně 
jsme již spustili od září 2021 
projekt Šablony III, ze kterého 
čerpáme podporu na školního asistenta a projektový den ve výuce.
Ve II. pololetí projekt Doučování žáků škol pokračuje. Jsme rádi, že 
můžeme žákům dále poskytnout podporu touto formou. Tento projekt 
je podporován z fondu EU. Dovolte mi, abych poděkovala pedagogům 
naší školy, kteří věnují čas a energii na realizaci těchto hodin.
Tento projekt jsme mohli využít od března i na hodiny jazykové výuky, 
kterou poskytujeme žákům z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná 
ochrana v souvislosti 
s válkou na Ukrajině. 
Tito žáci mají výuku 
českého jazyka dvakrát týdně v dotaci dvou vyučovacích hodin. Velký 
dík patří opět pedagogům, kteří ochotně připravují a realizují hodiny 
jazykové přípravy. 

Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy 

Mladý chemik – regionální finále 
České Budějovice 
Ve čtvrtek 27. 1. 2022 se uskutečnila krajská kola soutěže, která z důvodu 

nepříznivé covidové situace 
proběhla distančně formou on-
line testu. Více než 1 500 žáků 
ze všech zúčastněných krajů 
absolvovalo test teoretických 
znalostí, který se skládal z 33 
otázek zaměřených na základní 
chemické vědomosti: určování 
prvků, správné názvosloví, 
tvoření a vyčíslování rovnic, 
chemické výpočty. Nechyběly 
ani zábavné otázky v podobě 
chemických rébusů, doplňovaček 
a křížovky. Ti nejúspěšnější 
řešitelé z každého regionu 
postoupili do regionálního finále, 
které prověřilo jejich laboratorní 
dovednosti. 

Dne 23. 3. 2022 se naši chemici z 9. A, Martin Beneš a Matěj Kupar, 
zúčastnili regionálního finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR v Českých Budějovicích, kterou pořádala Střední škola 
obchodní. Martin Beneš se umístil na krásném 20. místě a Matěj Kupar 
na výborném 14. místě. Chemikům gratuluji k dosaženému úspěchu 
a děkuji jim za vzornou reprezentaci naší školy. 

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, učitelka chemie

Beseda pana Ing. Miroslava Šobra 
– Putování chráněnou krajinou
(přírodovědná praktika 14. 3. 2022) 

Opět ve společnosti básníka Ladislava Stehlíka a jeho „Země zamyšlené“ 
jsme se prošli Blatenskem, abychom potkali kouzelné přírodní scenérie, 
chráněné rostliny a živočichy. Brány chráněné krajiny na pěšinkách 
přírodních rezervací se nám otevřely na besedě pana Ing. Miroslava 
Šobra v pondělí 14. 3. 2022.
Žáky nejvíce zajímala ta oblast, kde žijí. Co zde mohou najít 
z chráněných rostlin a živočichů. Beseda byla zakončena zvídavými 
otázkami na okolí Blatenska, kde se natáčely filmy. Pro všechny byla 
beseda velmi poučná, žáci se dozvěděli zase něco více o svém blízkém 
okolí. 
A co děti čeká? Od února 2022 ekologická soutěž na téma: „Putování 
vodníkovou krajinou“. Letos se v deseti putováních opět vydáme 
Prácheňskem a tentokrát se zastavíme u významných studánek 
a pramenů, abychom si je připomněli v souvislostech s minulými 
putováními, protože příroda, kultura a historie se navzájem prolínají, 
doplňují a inspirují. Poznáme, že malebnost a krása naší krajiny, 
neodmyslitelně spjatá s vodou, není věci samozřejmou, ale je mimo 
jiné také výsledkem práce každého a občas také nikdy nekončící práce 
ochránců přírody. Pozapomenuté studánky a prameny „živé vody“ 
o tom mohou vyprávět… 
A kdyby výsledkem našeho letošního putování měla být jen jedna jediná 
obnovená, vyčištěná nebo pospravená studánka, bude mít smysl… 
Protože voda je život…

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová

Budu školákem
Ve středu 22. 3. se v odpoledních hodinách opět po dvou letech 
uskutečnila akce s názvem Budu školákem. Tradiční den otevřených 
dveří je určen nejen budoucím prvňáčkům, ale také jejich rodičům. 
Cílem je, aby se děti i rodiče seznámili s prostředím školy.
Po přivítání vedením školy si paní učitelky budoucích prvních tříd rozdělily 
malé předškoláčky a ti odešli vstříc dalšímu dobrodružství. Děti postupně 
procházely třemi minidílnami – jazykovou, matematickou a tvořivou, 
kde pod vedením učitelek z prvního stupně a asistentek pedagoga 
plnily zábavné úkoly. Všechny aktivity byly spojeny s příchodem jara 
a blížícími se Velikonocemi. Na jednotlivých stanovištích vypomáhali žáci 
8. ročníků, aby se děti seznámily s budoucími patrony.
Také pro rodiče byl připraven program v podobě komentované 
prohlídky školy. Učitelé I. i II. stupně si rozdělili rodiče po menších 
skupinkách a postupně jim ukázali všechny prostory školy. Zavedli je do 
šaten, školních družin, jídelny, knihovny, učeben jednotlivých ročníků 
včetně odborných učeben. Součástí prohlídky byla i nová budova na 
školním dvoře, která disponuje moderní polytechnickou učebnou, 
kuchyňkou, dílnami a dalšími prostory pro volnočasové aktivity. Rodičům 
byly poskytnuty základní informace včetně informací o zájmových 
činnostech, které naše škola poskytuje.
Komentovaná prohlídka byla zakončena informační schůzkou s vedením 
školy. Rodiče zde obdrželi doplňující informace o provozu školy (výuka, 
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metoda čtení SFUMATO a pracovní sešity v 1. ročníku, provoz školní 
družiny, stravování aj.). Děti si mezitím po splnění zábavných úkolů 
zaslouženě pohrály ve školní družině.
Odpoledne probíhalo v pohodové a přátelské atmosféře a již nyní se 
těšíme na budoucí žáky prvních ročníků.

Mgr. Eva Vonášková, třídní učitelka budoucích prvňáčků 

Zápis do 1. ročníku 
pro školní rok 2022/2023
V pátek 1. dubna a v sobotu 2. dubna 2022 se konal zápis do prvních 
tříd. Jak už je u nás ve škole zvykem, proměnily se prostory školy 
v pohádkové kulisy. Děti z osmé třídy převlečené za postavy z pohádek 

dělaly malým kamarádům 
průvodce na dobrodružné 
cestě. Předškoláci plnili 
hravé úkoly, aby si 
vyzkoušeli, jaké to je 
plnit úkoly v opravdové 
škole. Za splnění úkolů je 
čekala zasloužená odměna 
v podobě dárečků od 
našich sponzorů a výrobků 
dětí ze školní družiny. 
Do naší školy se letos 
zapsalo 57 dětí. Zákonní 
zástupci 7 dětí požádali 
o odklad školní docházky 

a jejich žádostem bylo vyhověno. Od 1. září 2022 se budeme na prvňáčky 
těšit ve dvou třídách v čele s třídními učitelkami Evou Vonáškovou 
a Ivetou Burianovou.   
Doufáme, že se u nás všem budoucím školákům i jejich rodičům líbilo 
a že se těší na naše další setkání, které na sebe nenechá dlouho čekat. 
Uvidíme se už ve středu 15. června v 15 hodin. Na děti i rodiče se těší 
všichni pracovníci školy. Rodiče dostanou všechny potřebné informace 
pro vstup dítěte do 1. třídy a pro děti bude školní družinou připraven 
zábavný program.
Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou nám dali najevo zapsáním 
dítěte do 1. třídy, a doufáme, že budou u nás ve škole spokojeni. 
Taktéž děkujeme našim sponzorům, kteří se velkou měrou zasloužili 
o radost dětí z dárečků: Papírnictví-hračky p. Tomášková, Ovoce-
zelenina p. Šourek a p. Vilma Švecová, s. r. o. Velký dík patří také dětem 
– pohádkovým postavám, vychovatelkám ŠD za výrobu dárků a všem 
pedagogům, kteří se snažili předškoláčkům tento den zpříjemnit.

Mgr. Dana Houzarová, zástupkyně ředitelky školy

Velikonoční výstava
Ve čtvrtek 7. dubna se při příležitosti velikonoční výstavy otevřely dveře 
naší školy široké veřejnosti. Naše výstava má dlouholetou tradici a vždy 
se těší vysoké návštěvnosti. Halu školy zaplnily rozmanité výrobky s jarní 
a velikonoční tématikou, které několik týdnů tvořili nejen naše děti, ale 
i jejich rodiče či prarodiče.

Výstavu milými slovy zahájily paní ředitelka Zdenka Dvořáková a paní 
starostka Kateřina Malečková. Následovalo krásné pěvecké vystoupení 
kroužku paní vychovatelky Anny Trávníčkové a paní učitelky Věry 
Uriánkové. Svojí návštěvou nás potěšily dětičky z mateřských školek a ZŠ 
Holečkova.
Všem, kdo se na naši výstavu přišli podívat, velice děkujeme a těšíme se 
na vás při další příležitosti. 

Zuzana Voračková, vychovatelka ŠD

Projekt Blatná – město růží
Základní škola T. G. Masaryka se po dlouhé covidové pauze opět vrhla 
do projektových dnů. Ve spolupráci s Kulturní plantáží Blatná byla pro 
žáky naší školy připravena naučná stezka Blatnou – Růžová stezka, která 
je seznámila s historií pěstování růží na Blatensku. 
Ve dnech 20. 4. 2022 až 22. 4. 2022 se žáci prvního a druhého stupně 
vydali nejdříve do kina, kde jim byl představen program projektových 
dnů, osobnost Jana Böhma a byly jim puštěny i dobové záznamy, jak to 
v Blatné vypadalo v dobách největšího rozmachu pěstování růží. Žáci 
si zde také mohli zasoutěžit ve smíšených týmech. Poté se jednotlivé 
třídy vydaly na svá stanoviště v doprovodu třídních učitelů, učitelek 
i asistentek. Na jednotlivých stanovištích se žáci seznamovali zábavnou 
formou s historií pěstování, s osobností Jana Böhma a jeho přínosem 
(nejen) pro Blatnou. Vzhledem k tomu, že ovlivnil celosvětové 
pěstitelství růží, dotkly se pracovnice infocentra i témat jako např. 
propagace a marketing, které jsou nedílnou součástí podnikání i dnes. 
V ambitu blatenského kostela dostali žáci také posilující nápoj. Za práci 
na stanovištích byli odměněni výbornou šípkovou šťávou.  
V městské knihovně měli žáci možnost seznámit se s regionální 
literaturou a navrhnout si vlastní záhon růží, který by se jim v Blatné 
líbil. Žáci se do tohoto úkolu vrhli s nadšením, neboť i jim záleží na tom, 
aby to v našem městě bylo příjemné nejen pro místní, ale i případné 
návštěvníky. 
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V muzeu byla žákům stručně 
představena stálá expozice, ale 
zejména pak oddělení moderních 
dějin, které opět odkazovalo na 
osobnost Jana Böhma a základy 
pěstitelství růží na Blatensku. 
Dozvěděli jsme se například, že 
mnoho odrůd růží pojmenoval po 
členech své rodiny. 
Přestože předpověď počasí 
nevypadala zrovna růžově, 
během dne se počasí umoudřilo 
a vypadalo to, že celý projekt 
bude mít doslova na růžích 
ustláno. V komunitním sadu 

se žáci ujali sázení růží, dozvěděli se o technice kompostování a péči 
o květiny. Dívky později okolo zasazených růží upletly košíky z proutí, 
které budou rostlinky chránit. Každá třída měla možnost si zasazenou 
květinu označit.
Následující dny každá třída ve spolupráci s třídním učitelem nebo 
učitelkou zpracovávala to, co se jim na celém projektu líbilo nejvíce. 
Některé třídy zvolily výrobu růží, jiné se zaměřily na osobnost Jana 
Böhma nebo se věnovaly výtvarnému zpracování růží. Další třídy 
zkoumaly slovo růže v cizích jazycích. Hotové projekty byly později 
instalovány v hale školy, kde budou k vidění do konce školního roku. 
Třída 9. A obsadila po oba projektové dny školní rozhlas a zpestřila 
přestávky růžovým playlistem. Vyslechli jsme si tak „Růže z Texasu“ od 
Waldemara Matušky, „Šípkovou Růženku“ v podání Jiří Schelingera, 
„Bed of Roses“ od Bon Joviho, „Sweet Child O‘Mine“ od Guns N’Roses 
a mnohé další. 
Základní škola T. G. Masaryka by ráda touto cestou poděkovala 
Kulturní plantáži města Blatná za vynikající přípravu růžové stezky 
a za organizaci jednotlivých stanovišť na místě. Těšíme se na další 
spolupráci a budoucí projekty. 

Mgr. Ondrušková a Mgr. Pekárková, koordinátorky projektu

Finanční gramotnost – finálové kolo 
ČNB Praha aneb učíme se zážitkem
Do 11. ročníku soutěže Finanční gramotnost se zapojilo 325 škol a 20,5 
tisíce žáků. Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší 
z 5. A (Robert Mázdra, Ondřej Kuss, David Obleser) se stali členy škol-
ního družstva, které pak 
soutěžilo týmově v okres-
ním kole, v krajském kole 
a v celostátním finále. 
Školní, okresní a krajské 
kolo se konalo prostřed-
nictvím on-line soutěž-
ního systému. Celostátní 
finálové kolo proběhlo 29. 
4. 2022 prezenčně v pro-
storách České národní 
banky v Praze. Týmy ze 
všech krajů se nedočkavě 
těšily na závěr soutěže. 
Výsledky finálového kola 
soutěže byly do posled-
ní chvíle nejisté, všechny 
týmy odvedly výborný kus 
práce. Mezi první tři jsme 
se nedostali, ale to nijak nevadilo. Nás z TGM přišel osobně podpořit 
viceguvernér ČNB Marek Mora. A proč nás? Pan viceguvernér chodil 
do stejné školy. 
Celý den jsme si užili a odnesli si nejen hodnotné ceny, ale především 
spoustu zážitků a cenných dojmů z atmosféry České národní banky. 
Kluci, byli jste výborní a všichni si zasloužíte velkou pochvalu!  

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, třídní učitelka 5. A

Preventivní akce na ZŠ TGM
V dubnu proběhly ve 3. a 8. ročníku preventivní akce pod vedením 
odborné lektorky společnosti ACET ČR z. s. Třeťáci měli program 
zaměřený na prevenci šikany a záměrného ubližování v kolektivu. 
Žáci se dozvěděli, jak rozeznat šikanu od škádlení, a formou scének si 
vyzkoušeli, jak se dá řešit pomlouvání nebo posmívání. V osmých třídách 
byl realizován program týkající se závislostí. Žáci si na fiktivním příběhu 
ukázali různé důvody, proč se lidé dostávají do závislostí, a také 
způsoby, jak se závislostí zbavit. Dále žáci diskutovali o tom, na čem 
všem mohou být lidé závislí, jak to může škodit a jak vlastně závislost 
rozpoznat. Podle závěrečného hodnocení vnímali žáci i učitelé všech 
tříd proběhlé akce velmi pozitivně.

Mgr. Ondřej Kočovský, školní metodik prevence

Čarodějnická škola ve školní družině ZŠ TGM
Každý rok se děti těší na pálení čarodějnic posledního dubna. Aby 
byly na tento den dobře připraveny, pořádáme pro ně čarodějnickou 
školu, kde se naučí mnoho potřebných dovedností. Tentokrát si děti 
mohly vyzkoušet, jak se správně létá na koštěti mezi překážkami 
a okolo kotlíku nebo jak se vaří kouzelné lektvary. Ve věštírně se děti 
dověděly, co hezkého je čeká, v hodině hudební výchovy si pak zazpívaly 
písničku o ježibabě.  Budoucí malí kouzelníci a čarodějky si poradili 
i s nebezpečnými zvířaty a náročnými čarodějnickými hádankami, a tak 
mohli odcházet s dobrým pocitem, že Filipojakubskou noc zvládnou na 
jedničku.

Mgr. Eva Křížková, vychovatelka ŠD

Soutěže
Měsíce únor, březen a duben byly pro naše žáky velmi úspěšné v celé řadě 
soutěží. Ve velké konkurenci se vůbec neztratili. Připomeňme si alespoň 
některé z nich. Žáci Martin 
Beneš a Kateřina Klásková 
obsadili 1. místo v okresním 
kole Matematické olympiády 
a Martin Beneš byl i úspěšný 
řešitel krajského kola. Zbyněk 
Hudeček postoupil v soutěži 
IT-slot mezi nejlepší soutěžící 
do finálového kola z 4963 žáků 
a ve velké konkurenci obsadil 
krásné 38. místo. Matěj Kupar 
obsadil 4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a probojoval se 
tak do krajského kola, kde se stal úspěšným řešitelem. 

Mgr. Monika Benešová

Sedmá celorepubliková konference 
konzultačních center 
Škola pro demokracii
Žákovský parlament je nedílnou součástí naší školy, jsme rádi, že naše 
zkušenosti můžeme sdílet s ostatními školami a nabízet své služby 
školám, kde se žákovský parlament teprve rodí. To vše konáme pod 



Svazek obcí Blatenska - květen 202216

hlavičkou Škola pro 
demokracii, kde fungu-
jeme coby konzultačním 
centrum. 
Ve dnech 28.–30. dubna 
se v Blatné konala 7. ce-
lorepubliková konference 
konzultačních center, kte-
ré se zúčastnili koordiná-
toři a zástupci vedení z 12 
škol. V Komunitním cent-
ru aktivního života, které 

nám poskytlo prostory pro konání konference, se tak setkali zástupci 
základních škol z Přerova, Peček, Frýdlantu, Ústí n/Labem, Dolního Žan-
dova, Chýně, Volar, Brna, Dobronína, Litvínova, Olomouce a samozřej-
mě Blatné. Součástí programu byla též prohlídka školy, na kterou se naši 
parlamenťáci moc těšili. Maminky parlamenťáků se postaraly o skvělé 
pohoštění a naši členové ŽP se společně s koordinátorkami a paní ředi-
telkou ujali role průvodců. 
V Komunitním centru bylo rušno po oba dny. Program konference 
nabízel mimo jiné workshop k práci s kontroverzními tématy, krátké 
ohlédnutí za přehlídkou nejúspěšnější projektů na půdě Senátu ČR, 
tvoření kostek podpory, seminář zaměřený na osobnostní podporu 
učitelů a další zajímavá témata. Cílem těchto celorepublikových 
setkání však stále zůstává možnost sdílet zkušenosti z práce žákovských 
parlamentů a konzultačních center. Snažíme se poskytovat prostor 
pro spolupráci škol, vzájemnou podporu a inspiraci. A to se, myslím, 
podařilo i tentokrát. 
Pod celým programem je podepsána organizace CEDU – Centrum 
pro demokratické učení. Tato organizace podporuje učitele, snaží se 
ukazovat dětem, jak přebírat odpovědnost, nabízí vzdělávací programy 
koordinátorům žákovských parlamentů, propojuje tyto parlamenty v síti 
Škola pro demokracii a v neposlední řadě poskytuje velice inspirativní 
prostředí pro sdílení zkušeností. Taková je naše zkušenost s CEDU 
a věřím, že stejnou zkušenost mají i ostatní školy. 
Jsme moc rádi, že se účastníkům konference v Blatné líbilo. Děkujeme 
všem, kteří nám pomohli s organizací této akce, zejména Saše Kalousové, 
Denise Šitnerové, Martinu Friedovi a Mirce Nové. Příští konference se 
bude konat v Brně a my se už teď moc těšíme. 

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Přijímací zkoušky na střední školy
V letošním roce ukončí základní školní docházku celkem 56 žáků. 
Vycházejícím žákům je věnována po celý školní rok pozornost ze strany 
výchovné poradkyně a třídních učitelek. V 8. a 9. ročníku se vyučuje 
předmět svět práce, v němž se žáci připravují na volbu povolání. 
Průběžně po celý školní rok jsou dětem poskytovány informace 
o středních školách, o situaci na trhu práce, o přijímacím řízení apod. 
K dispozici mají Atlas školství, uvádějící možnosti studia v regionu. Ve 
zvýšené míře využíváme internet. Žáci mohli využívat při výuce i doma 
program Junior Salmondo, který jim pomohl při sebehodnocení 

a následně při volbě povolání. Navštívili burzy škol a dny otevřených 
dveří. Mnozí využili možnosti konzultací s kariérovou poradkyní. 
Pozornost byla věnována i spolupráci s rodiči. Škola poskytla uchazečům 
o studium s maturitou možnost navštěvovat přípravné kurzy z českého 
jazyka a matematiky i hodiny doučování. V rámci příprav na přijímací 
zkoušky si mohli žáci obou tříd vyzkoušet přímo ve škole přijímací 
zkoušky nanečisto.
Většina žáků podala 2 přihlášky. V lednu byli přijati dva žáci na umělecké 
obory. V dubnu proběhlo 1. kolo přijímacího řízení. V něm bylo přijato 
46 uchazečů, 6 podalo žádost o vydání nového rozhodnutí a 2 půjdou 
do 2. kola, které proběhne v květnu. Přejeme všem úspěchy v dalším 
studiu.

Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

Den Země na ZŠ Holečkova
Žáci vyšších ročníků dostali ve středu 20. 4. za domácí úkol zjistit, jaký 
významný svátek se slaví 22. dubna. Svůj úkol vzorně splnili a správně 
určili datum 22. 4. jako Den Země. Následoval tedy úkol číslo 2 – 
připravit si na příští den blahopřání k významnému svátku. Ve škole 
se totiž chystal projektový den k této události.
Hned ráno dostali žáci pohlednice, na které měli své přání pro 
planetu Zemi napsat. Sešli se zajímavé gratulace, každý žák vyjádřil 
svůj vztah po svém. Poté všichni vyslechli zajímavou báseň ke Dni 
Země. Společně jsme si objasnili, že zdraví Země záleží na její čistotě. 
A o tu se musí postarat každý člověk.
Žáci byli dále seznámeni s historií Dne Země a s největšími globálními 
problémy, které současná doba naší planetě přináší. Samozřejmě si 
také vyslechli náměty na ochranu životního prostředí, která je v silách 
nás všech, kteří na planetě Zemi žijeme. Blíž jsme se soustředili na 
problematiku třídění odpadu a recyklace.
Následovala aktivní tvorba plakátů pro tento významný den podle 
předložených námětů. I tato zábavná forma práce se setkala 
s kladným ohlasem a každý žák se snažil o co nejlepší výtvor.
Pak se přiblížila nejdůležitější část dne. Žáci obdrželi plastové pytle 
a společně jsme se vydali na procházku do blízkého lesa a jeho okolí 
s cílem aktivně pomáhat k udržení čistoty prostředí. Samozřejmě jsme 
se zaměřili také na třídění nalezeného odpadu. A že ho bylo opravdu 
dost! Společně jsme se podivovali nad tím, jak lidé berou na lehkou 
váhu čistotu svého životního prostředí. K naší nelibosti se pytle rychle 
plnily odpadem všeho druhu a po 2 hodinách našeho putování jsme 
náklad těžce dopravili k barevným kontejnerům v blízkosti naší školy. 
Tak se konečně všechny nepotřebné produkty lidské činnosti dostaly 
tam, kam opravdu patří. Ale bohužel teprve naším přičiněním.
Do třídy jsme se vrátili s dobrým pocitem z našeho společného díla 
a také s rozpaky z konání některých obyvatel naší společné planety, 
která nám dává život, a my jsme jí za to vděčni.
Ve třídě již na žáky čekaly tematické pracovní listy z oboru chovu 
hospodářských zvířat a činnosti člověka ve vztahu k ochraně životního 
prostředí. Práce probíhala ve dvojicích a bylo možno sledovat vzornou 
spolupráci při řešení zdánlivě jednoduchých úkolů. 
Tajenka závěrečné křížovky nám dala zpětnou odpověď na otázku, 
jaké problematice jsme společně věnovali celý školní den. Zjistili 
jsme, že nás zajímala ekologie. Zhodnotili jsme tedy svoje společné 
úspěchy a slíbili jsme si, že se k naší Zemi budeme vzorně chovat po 
celý rok. Nejen 22. dubna!
Protože velkou radost z našich žáků a jejich příkladného chování 
měla samozřejmě oslavenkyně, ale také všichni, kteří jsou její 
neodmyslitelnou součástí a záleží jim na její čistotě, zazpívali jsme si 
před odchodem domů optimistickou a veselou píseň „Tři čuníci jdou“.
Projektový den se velmi vydařil a věřím, že si žáci z jeho průběhu 
odnesli to nejdůležitější a že jim tento den zůstane co nejdéle 
v paměti. Věřím, že z nich vyrostou ti, kteří se péčí o čistotu Země 
postarají o její zdraví, které jí přáli na samotném začátku dne. Všem 
žákům patří velká pochvala! 

Mgr. P. Šavrda
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Čarodějnický den v ZŠ Holečkova 
V pátek 29. 4. 2022 se v naší škole konal po dlouhých dvou letech 
čarodějnický rej. Nešlo ale pouze o zábavu. Do příprav a činností se jako 
tradičně zapojili všichni žáci i celý pedagogický sbor. Jelikož jak se říká: 
„Bez práce nejsou koláče“, a na to u nás klademe hlavní důraz. Chlapci 

připravili vatru pro 
přílet čarodějnice 
a malé ohniště na 
pečení buřtů. Program 
byl opravdu pestrý. 
Žáci si užili krásný 
slunečný den se 
spoustou soutěží, her, 
hádanek i oblíbeným 
tancem za asistence 
party čarodějnic. Po 
splnění úkolů, nastal 
čas na odměnu. Na 

konci zábavné vědomostní cesty v přilehlém lesíku na naučné stezce na 
všechny čekal sladký poklad ukrytý v truhle. Při zpáteční cestě jsme byli 
zaskočeni názorným příkladem živého zástupce živočišné říše, kterého 
takto zblízka děti zatím neviděly – vyhřívající se užovku. 

Mgr. Dana Hajíčková, Mgr. Ladislava Pučilová

Vystoupení žáků 
ZUŠ Blatná v Praze na 
Staroměstském náměstí          
Po dvou letech zdánlivého hudebního klidu 
vystoupili opět mladí muzikanti ZUŠ Blatná na Staroměstském náměstí 
v Praze. Pozvání bylo milé, protože velikonoční svátky patří k svátkům 
přicházejícího jara. Tomu také odpovídala velmi pestrá květinová 
výzdoba celého náměstí. Tato příjemná atmosféra byla doplněna 
pěkným vystoupením žáků ZUŠ. Hudební produkci si připravily soubory 
v různém nástrojovém seskupení, nechyběla ani sólová vystoupení. 
Mladí muzikanti hráli s plným nasazením a pečlivostí, aby zaujali téměř 
plné náměstí posluchačů, nechyběli ani někteří rodiče vystupujících 
žáků.
Přání pořadatelů bylo velmi velkorysé, dvouhodinový program byl 
rozdělen na dva vstupy. Většina muzikantů ví, co to obnáší, kolik 
skladeb a písní se musí zahrát. Vsadilo se na šikovnost a dovednosti 
žáků s důvěrou, že se splní požadované. Nastalo nacvičování, hlavně 
sehrávání souborů. Žáci zahráli mnoho krásných skladeb a lidových 
písní.
Vystoupení žáků bylo pro posluchače velmi zajímavé a zároveň vhodně 
zvolené přivítání svátků jara. Za výkony nastal vždy dlouhotrvající 
potlesk po každé skladbě, byla to největší odměna pro vystupující žáky. 
Průběh vystoupení nenarušil ani hlučný průvod nizozemských fanoušků, 
kteří přišli zhlédnout fotbalový zápas se Slávií Praha. Zajímavě a hlučně 
zněly i zvony kostela. Byl to neobvyklý zážitek trvající 10 minut. Naši 
mladí umělci se nenechali tímto silným zvukem odradit a pokračovali 
dále ve svém vystoupení. Na jevišti se střídaly skupiny mladých 
hudebníků. 
Jako první zahrálo trio fléten ze třídy zástupce ředitele školy Václava 
Holuba ve složení Sára Tešková, Diana Voborníková a uč. Václav Holub. 
S programem klasické hudby méně známých autorů období renesance. 
Soubor Blatenští dudáci se v omlazené sestavě představil prvně 
a předvedl svůj nový program lidových písní, s kterým se letos úspěšně 
účastní soutěží pořádaných MŠMT. V květnu se utkají s nejlepšími 
folklorními soubory z celé republiky v moravském Mikulově. Mladí 
muzikanti předvedli s nadšením svůj program lidových písní, kde zazněla 
i nová úprava písničky Když jsem šel z tý Blatný. Velký ohlas vzbuzoval 
především šestiletý, talentovaný, zpívající violoncellista Daniel Kočí. 
Dvojhlasé sólo v písni Já ráda miluju předvedly i mladé zpěvačky sestry 
Bartůňkovy, které uspěly v letošní pěvecké soutěži MŠMT ve Volyni 
a Českých Budějovicích. Při vystoupení našich dudáků se prostranství 

před pódiem vždy zcela zaplnilo a obecenstvo jim nadšeně aplaudovalo. 
Soubor složený z příčných a zobcových fléten a zpěvu byl založen v září 
tohoto školního roku. Nápad na založení vzešel od učitelek hudebního 
oboru – Markéty Slavíkové a Barbory Hájkové. V souboru hrají žáci 
flétnového oddělení (Karolína Baťková, Vanesa Pekárková, Simona 
Šustrová, Jan Běhavý) a pěveckého oddělení (Tereza Křemenová, Zuzana 
Mázdrová, Barbora Mlíčková, Tereza Tesařová, Karolína Šišková). Jejich 
repertoár je velmi rozmanitý – hrají písničky lidové, ale i umělé – zkrátka 
vše, co se líbí.
Svátky jara v Praze oslavili žáci ZUŠ z Blatné společně s posluchači velmi 
pěkným vystoupením, které zaujalo a potěšilo všechny přítomné diváky.

J. Š., učitelé ZUŠ

Nabídka vystoupení souborů ZUŠ Blatná
H Band – swingový světový repertoár (cca 14 členů), 
 program cca 1 hodinu
Blatenští dudáci – folklór z jihozápadních Čech (10 členů),
 program 45 minut
Jazzové trio – jazzové standardy, program 45 minut 
Soubor staré hudby – 7 hudebníků a zpěváků, program cca 20 minut
Soubory fléten (3 soubory) – celkem 10 hráčů, cca 40 minut program
Alban Eiler – hudba z britských ostrovů (tzv. keltská), 
 7 členů, cca 40 minut
Harryho ledvina – pop-rock, 7 členů (až 180 minut. program)
Dechovka – malá dechovka, 8 hráčů, program cca 45 minut
Bubenický soubor – cca 15 minut, 8 členů
Dechový kvintet – dohodou

Výsledky soutěží školní rok 2021/22
Novohradská flétna 15. 10. 2021
Kategorie A1
David Maršík  1. cena
Kategorie A3
Magdalena Maršíková  1. cena
Kategorie A5
Diana Voborníková  1. cena
Kategorie B2
Magdalena Maršíková  1. cena
Kategorie B4
Diana Voborníková  1. cena

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu – 17. 2. 2022 ZUŠ Volyně
Kategorie 0.
Bartůňková Maria  1. cena s postupem do OK
Kategorie I.
Křemenová Tereza  1. cena s postupem
Bartůňková Eliška  1. cena
Šebestová Aurelie  2. cena
Kategorie III.
Tesařová Tereza  1. cena
Kategorie VI.
Pojerová Vanesa  2. cena
Kategorie X.
Šišková Karolína  1. cena s postupem



Svazek obcí Blatenska - květen 202218

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
8. 3. 2022 ZUŠ Strakonice
PŘÍČNÁ FLÉTNA
Kategorie VI.
Maršíková Magdaléna  1. cena s postupem do OK
Kategorie VII.
Tešková Sára  2. cena
Kategorie X.
Voborníková Diana  1. cena s postupem
ZOBCOVÁ FLÉTNA
Kategorie I.
Maršík Marek  1. cena 
Kategorie II.
Bartůňková Eliška  1. cena
Kategorie III.
Dolejšová Anita  1. cena
Kategorie IV.
Flandera Martin  1. cena s postupem
Antoš Tobiáš  1. cena
Kategorie VI.
Maršíková Magdaléna  2. cena
Kategorie VII.
Šustrová Simona  1. cena + zvláštní cena poroty za osobité 
provedení skladby
Tešková Sára  1. cena
Pekárková Vanesa  2. cena
Kategorie VIII.
Baťková Karolína  2. cena
Kategorie X.
Voborníková Diana  1. cena s postupem
ŽESTĚ
Lesní roh – kategorie I.
Maršík David  1. cena s postupem
Lesní roh – kategorie II.
Jerie Antonín  2. cena
Lesní roh – kategorie VI.
Maršíková Magdaléna  1. cena s postupem
Lesní roh – kategorie IX.
Maršík Marek  1. cena s postupem
Trubka – kategorie VI.
Maršíková Magdaléna  2. cena
Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ 
27. 3. 2022 ZUŠ Vodňany
IV. Taneční tvorba a interpretace 
ZUŠ Blatná   bronzové pásmo
(Flanderová, Hodková, Jiřincová, Merašická, Pekárková, 
Prokopiusová, Thái Khánh, Vlachová)

V. Taneční tvorba a interpretace 
ZUŠ Blatná   stříbrné pásmo
   (Dvořáková, Jiřincová, Nechybová, Sedláčková,  
   Slavíčková, Šustrová, Tomanová)

ZUŠ Blatná   bronzové pásmo
   (Dvořáková, Nechybová, Šustrová)

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu – 23. - 24. 3. 2022
ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice
Kategorie 0.
Bartůňková Maria  1. cena
Kategorie I.
Křemenová Tereza  1. cena
Kategorie X.
Šišková Karolína  3. cena

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje – 28. 3. 2022
ZUŠ Sezimovo Ústí - žestě
Lesní roh – kategorie I.
Maršík David  1. cena
Lesní roh – kategorie VI.
Maršíková Magdaléna  2. cena
Lesní roh – kategorie IX.
Maršík Marek  2. cena

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje – 29. 3. 2022
ZUŠ Dačice
ZOBCOVÁ FLÉTNA
Kategorie IV.
Flandera Martin  2. cena

Kategorie VII.
Šustrová Simona  2. cena
Kategorie X.
Voborníková Diana  1. cena s postupem do ÚK
PŘÍČNÁ FLÉTNA
Kategorie VI.
Maršíková Magdaléna  1. cena s postupem do ÚK
Kategorie X.
Voborníková Diana  1. cena s návrhem na postup so ÚK
Flautování – 8. – 9. 4. 2022 ZUŠ Jindřichův Hradec
Kategorie 6.
Voborníková Diana  zlaté pásmo + laureát
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí – 11. 4. 2022
ZUŠ Piaristická, České Budějovice
Sólová hra na bicí – kategorie III.
Štědronský Matěj  1. cena
Sólová hra na bicí – kategorie IV.
Slanec Martin  1. cena
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje – 26. 4. 2022
ZUŠ Strakonice
HRA NA DUDY
Kategorie 0,
Lehečka Daniel  1. cena s postupem do ÚK
Kategorie I.
Jelínková Anežka  1. cena s postupem
Kategorie III.
Procházka Matyáš  1. cena
KOMORNÍ HRA S DUDAMI
Kategorie II.
Dudácké trio  1. cena
   (Jelínková, Lehečka, Procházka)
SOUBORY LIDOVÉ HUDBY
Kategorie II.
Blatenští dudáci  1. cena s postupem do ÚK
   (Jelínková, Bartůňková E., Bartůňková M.,   
   Procházka, Kočí, Fisher, Procházka, Tesařová,  
   Věctík, Věchtíková T., Věctíková R., Bejčková)

Martin Škanta 
ředitel ZUŠ Blatná 

tel. 602 183 259 
www.zus-blatna.cz

Základní umělecká škola Blatná 
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net 

 
                              vyhlašuje pro školní rok 2022/2023  
            

    ZÁPIS ŽÁKŮ 
 
Hudební obor   
 přípravné studium (5–6 let) 
 základní studium (od 7 let) 
 KLAVÍR, HOUSLE, ZOBCOVÁ A PŘÍČNÁ FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, 

LESNÍ ROH, AKORDEON, TENOR, TRUBKA, DUDY, KYTARA, BICÍ, ZPĚV, 
VIOLONCELLO, ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 

 
Výtvarný obor 

 přípravné studium (5–6 let) 
 základní studium (od 7 let) 

                  
Taneční obor   
 přípravné studium (5–6 let) 
 základní studium (od 7 let) 

                        
                        

Talentová zkouška se koná v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16 
30. 5.–3. 6. 2022; 10:00–12:00; 13:00–16:00 hodin 

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

Hudební obor: zpěv písně, sluchové a intonační předpoklady, rytmus. 
Výtvarný obor: zralost výtvarného projevu, individuální přístup k tématu. Zájemce si přinese 
                          s sebou k nahlédnutí výtvarné práce vytvořené např. v MŠ, ZŠ…  
Taneční obor: rytmické, hudební a prostorové cítění, pohybové a fyzické předpoklady, 
                         koordinace a pohybová paměť. 
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Dostatek volných míst je především v tanečním a výtvarném oboru. 
Můžete navštívit i FB profily těchto oborů naší školy, kde uvidíte ukázky 
činnosti a výsledků těchto oborů. Jsou opravdu dobří ;-)
Výtvarný obor
Je určen dětem, které mají zájem o výtvarnou uměleckou tvorbu. 
Výtvarná tvorba rozvíjí zejména představivost a fantazii dětí, jejich cítění, 
výtvarné vidění a vyjadřování. Náměty úloh vycházejí z jejich představ 
a pozorování světa kolem sebe, pozorování přírody, mezilidských vztahů 
a smyslových pocitů. Sleduje se zájem žáků se zřetelem na možnosti 
dalšího studia v umělecké škole. Žáci 5ti letí navštěvují přípravný ročník 
2 roky. Přípravné studium probíhá formou skupinové výuky v rozsahu 
2 hodiny týdně. 

Vyučované techniky:
Kresba – suchá stopa (tužka, pastelka, rudka), mokrou stopou (tuš, 
dřívko, pero, kolorování, rozmývání).
Malba – akvarel, tempera, pastel, kombinované techniky, koláže.
Grafika – přípravné grafické techniky (otisky, tisky z šablon, monotyp).
Modelování – práce z keramické hlíny, hravé zpracování hlíny (základní 
hnětení, mačkání, haptická hra), tvarování (z plátu, šňůrek, válečků), 
reliéfní práce, prostorové práce z papíru, objekty z nalezených přírodnin.
a další...
Taneční obor
Přípravné studium učí žáka vnímat a poznávat stavbu svého těla a jeho 
pohyby. Žák se seznamuje se základními pohybovými dovednostmi 
a propracovává jednotlivé svalové skupiny, které jsou důležité pro 
další taneční vývoj. Přípravné studium probouzí v žácích také hudební 
stránku, hravým rytmickým cvičením začíná žák poznávat hudební 
doprovod jako nedílnou součást tanečního umění.
Taneční výchova prezentuje tanec jako specifický způsob, jak vyjádřit 
své pocity. Podporuje žáka v tvořivosti a fantazii, rozvíjí smysl pro 
harmonii a estetické vnímání světa. Cílem taneční výchovy je utvořit 
u žáka kultivovaný, harmonický a individuální taneční projev. V souladu 
s těmito cíli rozvíjí správné držení těla, pohybovou techniku, vnitřní 
citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění.
Vyučování obsahuje 3 složky: taneční průpravu, lidový a současný 
tanec, taneční praxi.

Martin Škanta 
ředitel ZUŠ Blatná 

tel. 602 183 259 
www.zus-blatna.cz

Praxe elektrikářů
V září 2022 oslaví Střední odborné učiliště 
Blatná 60 let své existence. K tomuto 
výročí se chystá vydání vzpomínkové 
publikace. Na SOU Blatná https://
soublatna.cz se v historii školy vystřídalo 
mnoho oborů. Nabídka se ustálila na oborech, které jsou na trhu práce 
nejvíce žádané a absolventů je nedostatek: Tříleté učební denní obory 
Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik, Opravář zemědělských strojů. 
Dvouleté nástavbové studium Podnikání. Dále dálkové studium Včelař 
a nově Elektrikář, protože poptávka po elektrikářích je na trhu práce v ČR 
i v Evropě velmi vysoká.
Studenti oboru Elektrikář získají znalosti a dovednosti pro práci 
na elektrických zařízeních do 1000 V, včetně datových sítí a prvků 
zabezpečovací techniky budov. Ve 3. ročníku získají Osvědčení pro práci 
na elektrických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb. a Osvědčení od 
specializované firmy pro montáž elektronického zabezpečení.

Studenti vedle teorie od 
1. ročníku absolvují ob týden 
praxi na špičkově vybavených 
dílnách SOU Blatná, kde provádějí 
zapojení, s nimiž se nejčastěji 
setkají v praxi. Ve 2. a 3. ročníku 
navíc vykonávají praktickou 
výuku přímo u zákazníků podle 

poptávky. Naposledy se jednalo 
se o montáž nové elektroinstalace 
bytového jádra na sídlišti 1. Máje 
ve Strakonicích.
Tuto příležitost všichni studenti 
3. E rádi využili a vyzkoušeli si práci 
elektrikáře v reálném prostředí. 
Celou elektroinstalaci provedla 
skupina studentů oboru Elektrikář 

pod vedením učitele odborného výcviku p. Alexandera Miška ve třech 
dnech.
Nejprve kluci provedli přípravu pro novou elektroinstalaci. Jednalo se 
o vyfrézování drážek pro kabely a kapes pro elektroinstalační krabice. 
Další den realizovali hrubou elektroinstalaci, přisádrovali krabice, 
položili kabely a následovalo konečné přesádrování.
Po dokončení zednických prací dne 8. 3. 2022 byla dokončena 
kompletace celé elektroinstalace. Studenti osadili vypínače, zásuvky, 
nástěnná svítidla a vestavěná svítidla do podhledů. S touto kompletací 
zároveň provedli výměnu hlavního bytového rozvaděče, včetně nových 
jistících modulů.
U dokončení prací byl přítomen zákazník, který studenty pochválil za 
dobře odvedenou práci. Dovolíme si citovat jeho autentický komentář: 
„Hele kluci, moc dík. Zvládli jste to super a překvapilo mě, jak v pohodě 
jste. Měl jsem o studentech učňáku horší mínění, když si teda vzpomenu 
na sebe. 😉 Dík.“

SOU Blatná

Jaro „koplo do vrtule” a vše roste přímo 
před očima. Krásné jarní období, které 
mají snad všichni rádi (kromě alergiků), 
je v plném proudu. Zelená barva 
převažuje a ten kdo má zahradu se 
snaží krotit rostoucí zeleň, jak jen to 
jde. V uplynulém měsíci se odehrály 

radostné, ale i méně radostné události. 
Za ty radostné lze jistě považovat 

Velikonoce. Tento nejvýznamnější křesťanský 
svátek byl slavnostní nejen pro všechny křesťany, 

ale doprovází jej i pěkné tradice jako je rachtání či pomlázka. I když počasí 
nebylo zrovna takové, jaké bychom si přáli, vše se zvládlo k všeobecné 
spokojenosti. Velikonoční svátky proběhly tak, jak proběhnout měly. 
Příjemnou záležitostí je i stavění májky a hranice na pálení čarodějnic. 
Tímto bych rád poděkoval SDH Bělčice za splnění těchto tradičních akcí 
v Bělčicích a rovněž děkuji všem, kteří se do stavění hranic či májky 
zapojili v okolních obcích.
Město Bělčice se také pustilo do „boje” s přerůstající zelení. Proto bych 
rád všechny požádal o schovívavost, neboť stejně jako každý rok není 
možné být všude ve stejnou chvíli a musí se postupně. Takže někde 
to holt trvá trochu déle, ale není nutné panikařit, na všechny části se 
dostane. 
V době, kdy píši tento článek, stále čekáme na zprávy o tom, zda nám 
bude poskytnuta nějaká dotace, o kterou bylo požádáno. Letos si dávají 
opravdu na čas. Ale věřím, že něco dopadne kladně a budeme mít 
možnost opět něco vytvořit nebo opravit. Ale to teprve uvidíme.
Na závěr mi dovolte pozvat všechny děti na dětský den. Ten se bude 
konat 28. 5. 2022 od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti a který bude 
společně organizovat TJ Sokol Bělčice, Město Bělčice a SDH Bělčice.
Přeji všem pohodový průběh jara, už žádný covid a snad se situace začne 
uklidňovat i na, ne zas tak vzdálené, Ukrajině.

Pavel Vejšický, starosta

Místní lidová knihovna Bělčice
Velikonoční tvořivá dílna
V sobotu 9. dubna se v naší knihovně konala velikonoční tvořivá dílna. 
Všechny šikovné ruce vyráběly zajíčka z kartonu k zavěšení na okno 
nebo dveře. Sešlo se celkem dvanáct děvčat a žen a bylo vidět, jak jsou 
natěšené na velikonoční tvoření. Při kávě a společném povídání jim pod 
rukama vznikali krásní zajíci. Nejlepší vždy na takové akci je to, že i když 

Bělčice
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se vyrábí společně, každý má jiný výtvor. Jejich nadšení nevyhaslo ani 
tehdy, když se některé ženě na prstu objevil puchýř od tavící pistole. 
Posuďte sami, že každý zajíc je úplně jiný.

Den Země
Dvaadvacátého dubna si připomínáme Den Země. I my jsme tuto akci 
podpořili úklidem a sběrem odpadků. Společně s dětmi ze školní družiny 
jsme nejprve prošli okolí školní jídelny a zahrady. Následující den se 
sbíraly odpadky kolem fotbalového hřiště a po cestě k němu. Nevěřili 
jsme, kolik odpadků se může za necelou hodinku nasbírat. Převládaly 
různé papírky, plasty, lahve a cigaretové nedopalky. I taková cigareta se 
v půdě rozkládá 15 let.

Pálení čarodějnic
Po dvouleté odmlce se opět u nás konalo tradiční pálení čarodějnic 
s rejem a letem čarodějnic. Pro děti byla připravena „Čarodějnická 
stezka“, která začínala u bělčické radnice, a to s deseti úkoly označenými 
světýlkem. Cesta končila na kopci Višňovka u pálení čarodějnic, kde byl 
pro děti přichystán další program – kosmetický salón U Saxany, výroba 
čarodějnické hůlky a společné vaření lektvaru s odříkáváním zaklínadla 
baby Jagy. Společně jsme se dozvěděli, že do správného lektvaru patří 
trochu vody, medvědí krev, psí chlupy, králičí bobky, hadí ocásky, magický 
prášek a kapka šumivého elixíru. Opravdu bylo magické, když přes 
třicet dětí společně odříkávalo zaklínadlo baby Jagy a kouzlilo při tom 
kouzelnou hůlkou. Každá malá čarodějnice a čaroděj dostali na památku 
papírovou medaili s čarodějnicí na koštěti. Následoval pak tanec kolem 
velké vatry a již nic nechybělo k tomu, aby místní hasiči zapálili vatru, 
a tak mohl nastat ten správný rej čarodějnic. K dispozici byla i čtyři menší 
ohniště na opékání špekáčků, která připravili místní hasiči. Velký obdiv 
si zasloužila vyřezávaná hlava čarodějnice od místního začínajícího 
řezbáře Víti Budky, která též sloužila na opékání špekáčků a byla poté 
spálena. (viz foto)
S přibývajícím šerem jsme spolu s menšími dětmi odešli v lampiónovém 
průvodu až na náměstí k májce. Zjistili jsme, že májka stojí v pořádku 
na svém místě, zazpívali jí čarodějnickou písničku a navzájem si popřáli 
krásnou FILIPOJAKUBSKOU DOBROU NOC. Měli jsme mezi sebou samé 
šikovné čarodějnice a čaroděje, neboť nikomu lampion neshořel. Byl 
tam sice jeden malý náznak, avšak ten byl hned uhašen. Ale i to patří 
k pálení čarodějnic.

Mé velké poděkování směřuje ke čtyřem čarodějnicím – pomocnicím, 
neboť bez jejich pomoci by tato akce tak skvěle neproběhla.
Každá z nich měla certifikovaný LETECKÝ PRŮKAZ na společný rej a let.
Čarodějnice: 
Žermína – Jitka Kyliánová
Poletucha – Jana Tintěrová 
Bludimíra – Věra Mašková Vaňáčová
Lára – Fára – Blanka Bartošová
Agáta – Háta – Hana Gisca, která se starala ve stánku o náš pitný režim 
a každého uchvátila svou bradavicí na tváři.
Během měsíce června bude možné si prohlédnout fotografie z pálení 
čarodějnic v místní knihovně. Jako vždy se o půvabné fotky a momentky 
z akce postarala rodina Hroníkova. Moc jim děkujeme.
Čarodějnice – Bludimíra

Zlatá svatba v Bělčicích 
26. března 2022
V sobotu 26. března 2022 v naší obřadní síni oslavili 50 let manželského 
života – zlatou svatbu manželé Josef a Jaroslava Kubíkovi z Bělčic.
Spolu s nimi zde byla i jejich široká rodina, včetně vnoučat a pravnučky, 
takže si oslavenci svoji zlatou svatbu opravdu užili.
Manželům Kubíkovým přejeme do dalšího života hodně štěstí, zdraví 
a hodně krásných, společně strávených chvil nejen spolu, ale i se svojí 
rodinou.

Vážené sestry a bratři hasiči,
Sbor dobrovolných hasičů v Závišíně Vás srdečně zve na oslavu 
devadesátého výročí založení sboru, která se koná v sobotu 11. června 
2022. Oslava bude spojená s hasičskou soutěží v požárním útoku.

 

 
 

 
 

 Sbor dobrovolných hasičů v Závišíně 
 pořádá dne 11.6.2022 oslavu 
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Zprávičky z bělčické školičky
Úspěchy našich žáků
V letošním školním roce se naši žáci opět zúčastnili vědomostních 
soutěží a olympiád. Mohli tak porovnat své znalosti se svými vrstevníky 
z jiných škol strakonického okresu. Pouze Zeměpisná olympiáda 
proběhla i v letošním školním roce online. V okresním kole této 
soutěže nás reprezentovali žáci 7. třídy. Eliška Krejčí obsadila 6. místo, 
Alexandr Svyshch 10. místo a Vít Burian 16. místo. Na okresní kolo 
konverzačních soutěží v cizích jazycích již vyrazili naši reprezentanti 
do Strakonic. V Konverzační soutěži v německém jazyce obsadila Anna 
Puškárová z 9. třídy pěkné 5. místo. Její spolužačka Simona Lišková 
zase vybojovala 9.–10. místo v Konverzační soutěži v anglickém jazyce. 
Alexandr Svyshch ze 7. třídy skončil ve své kategorii této soutěže na 
11. místě. Nejlepší výsledky se podařilo našim žákům získat v okresním 
kole Fyzikální olympiády. Uspěli v konkurenci soupeřů z matematických 
tříd a gymnázií a obsadili medailové pozice. Martin Schořovský z 8. třídy 
se může pyšnit diplomem za 1. místo. Jeho spolužák Vítek Mach skončil 
ve stejné kategorii této soutěže šestý. Zahanbit se nenechali ani deváťáci. 
Diplom a cenu za 3. místo si přivezla Rozálie Kubíková, která se navíc 
probojovala mezi úspěšné řešitele krajského kola této náročné soutěže. 
Dobře si vedl i Filip Jelínek, který v okresním kole této olympiády skončil 
osmý. Filip úspěšně reprezentoval školu také v okresním kole Chemické 
olympiády. Ve výsledkové listině figurovalo jeho jméno na výborném 
7. místě.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci 
školy.

fáborky, která vedla až do tábora u Dobré 
vody. Na trase je čekalo 5 čarodějnických 
zastávek, kde plnili různé úkoly. Děti si 
mohly vyzkoušet hod pařátem, skákání 
v pytli, hledání bonbonů v pytli plném 
strašidelných překvapení, hádání 
tajemných předmětů. Nakonec se všichni 
občerstvili v čarodějnické nálevně, kde 
jim čarodějky nabídly „Vývar ze zlobivých 
dětí“ nebo „Hadí likér“.
Všichni zdárně dorazili do cíle. Tam si 
pak společně opekli špekáčky. Páťáci 
jednotlivým třídám schovali poklady a po svačině děti podle nápověd, 
které dostávaly na jednotlivých stanovištích, hledaly ukryté dobroty. Pak 
už zbýval jen tradiční hon na čarodějnice, kdy se mladší spolužáci v lese 
snažili najít všechny poschovávané páťáky.
Tento den konečně svítilo sluníčko a celá akce se opravdu vydařila. Také 
páťáci zvládli svůj úkol skvěle.

Úspěšní řešitelé okresního kola Fyzikální olympiády: 
R. Kubíková, M. Schořovský, F. Jelínek, V. Mach

Návštěva v 1. třídě
Každoročním cílem předškolního vzdělávání je příprava předškoláků na 
vstup do 1. třídy základní školy. Po dvouleté covidové pauze měli letošní 
předškoláci možnost opět absolvovat skutečný zápis s prověřením jejich 
znalostí a dovedností.
Před tímto velkým krokem jsme měli možnost navštívit 1. třídu 
a ukázat tak předškolákům, co je od září čeká. Čas strávený v 1. třídě se 
dětem velmi líbil a úkoly, které si pro ně paní učitelka připravila, plnily 
s nadšením a úspěchem. Všichni si uměli poradit nejen s hledáním 
a určováním písmen, číslic a slov, ale také si mohli ověřit své logické 
myšlení a pohybové dovednosti. Prvňáčci jim byli oporou při plnění 
všech úkolů.  Za odměnu si pak mohli vybrat dárečky, které jim prvňáčci 
vyrobili. Na oplátku jsme prvňáčky pozvali na návštěvu do školky. Při 
této příležitosti si s námi ozdobili velikonoční linecká vajíčka.
Získané zkušenosti předškoláci uplatnili při zápisu do 1. třídy. Všem se 
velice dařilo a zápis zvládli bez problémů. Udělali nám velkou radost 
a byly jsme na ně pyšné.

Levá J., Málková Z., třídní učitelky MŠ Bělčice

Čarodějnice
Po dvou covidových letech se mohla naše škola opět vrátit k tradičnímu 
čarodějnickému dni, při kterém se děti z 1. stupně vydávají na 
čarodějnickou stezku. Tento den je významný hlavně pro páťáky, kteří 
se stávají organizátory celé akce a připravují tuto stezku pro své mladší 
spolužáky. 
Žáci 1.–4. třídy se 29. dubna před osmou hodinou sešli ve škole. 
Rozdělili se do několika menších skupinek a vydali se na cestu značenou 

Beseda – Poznejte Blatensko
V pátek 29. dubna navštívil naši školu Ing. Jan Kurz s přednáškou 
o přírodě Blatenska. Žáci zhlédli mnoho zajímavých fotografií rybníků 
na Blatensku a přírodních zajímavostí v jejich okolí. Seznámili se také 
s prací fotografa. Za správné odpovědi na otázky pana Kurze byli pozorní 
žáci odměněni publikací Poznej Blatensko, která pro ně bude inspirací 
k výletům a poznávání okolní krajiny. Za poutavou přednášku moc 
děkujeme.

Kdo byli stavitelé kostelů?
Historik Jaroslav Stehlík († 1944) uvádí v Kronice města Bělčic, že „Léta 
Páně 1515 prvního září Martin z Boží milosti biskup Nikopolitánský 
a podřízený do Olomouce, posvětil ke cti a slávě Boha trojjediného 
a v paměť dvou apoštolů Petra a Pavla kostel.“ Svědčí o tom i vzácný 
nápis, dochovaný z r. 1515 v interiéru kostela. V té době vládl v Bělčicích 
a financoval stavbu urozený pan Jindřich Běšín z Běšin. Díky jemu máme 
i renesanční radnici. Kde asi hledal stavitele? O týden později, 8. září 
1515 na požádání Zdeňka Lva z Rožmitálu, byl posvěcen i kostel v Blatné. 
Jelikož tehdy nebylo obsazeno biskupství pražské, musel přijet „sufragán 
olomoucký Martin z Pohoře“. Blatná po husitských bouřích zůstala 
katolická a o katolické Bělčice má zásluhu i pozdější lnářská vrchnost.
Proč tento pohled do historie? Představme si, že už v této době se to 
kostely v kraji skoro hemží (Újezdec, Kocelovice, Hvožďany aj.), ale 
bělčický kostel s hlubokou diamantovou klenbou a mohutným sloupem-
stromem života není žádná malá chaloupka a neporovnatelně větší 
blatenský kostel by nikdo ani v dnešní době za týden nepostavil.  Kdo 
tedy stojí za tímto stavebním boomem na konci patnáctého a počátku 
šestnáctého století? Jména významných architektů (Parléř, Santini, 
Lurago, Rejt z Pístova, Dientzenhofer) jsou známá, ale kde se vzali políři 
a jiní stavitelé těchto mohutných románsko-gotických staveb? Vodítkem 
k představě by se mohl stát Johann Georg Hess (1717) původem z Tyrol, 
který byl povolán postavit kostel v Manětíně podle plánu Tomáše 
Hafeneckera. „Bral 40 zlatých ročně, což mu umožnilo zakoupit si 
vlastní dům a v Manětíně se usadit. Jeho děti měly status svobodných 
obyvatel. Alžběta Hessová se po smrti manžela (1742) znovu provdala.“ 
(Dr. Bukačová)
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Bezdědovice

My se ale musíme vrátit alespoň o stovky let zpátky. Stavěli bělčický 
kostel také nějací Hessové? První zprávy z Bělčic o nich máme doložené 
z r. 1545, ale to už jsou v místě dávno usazeni na gruntu. Nejstarší, 
původně samostatně severozápadně u kostela stojící dům v obci, je 
také nazýván hessovskou usedlostí, ta je ovšem bez pozemků. Mohlo by 
to být původně obydlí stavitelů kostela na objednávku svatomařských 
křižovníků? Stará truhlice v domě s intarzií hvězdy by tomu mohla 
nasvědčovat! Ale k barokní truhlici, kterou by v domě mohl zanechat 
křižovník s červenou hvězdou, farář Tobias Fritscher (1655–1667), má 
hodně daleko. Sofistikovaná patrová stavba se systémem krbů v každé 
místnosti by mohla mnohé dosvědčovat.  Hessové vlastní největší 
grunt v obci až do roku 1822, pak další rozdělený statek (č. 15 + 74) 
a následně staví dům č. 82 a 88. Poslední zprávy o Hessech v Bělčicích 
máme z r. 1888. Nikdo neví, odkud přišli, a kam odešli. Máme doklad 
také o staviteli V. Hessovi, který podklenul empory v kostele sv. Jiljí ve 
Strmilově (Encyklopedie architektů). 
Historikové pracují především s fakty, ale někdy může i domněnka 
přinést netušenou souvislost. Každopádně vědět více o stavitelích 
jihočeských chrámů by bylo zajímavé. Jméno HESS (Hes, Hees, Höss) 
je v Čechách údajně registrované od r. 1392. Byli to původně stavitelé 
kostelů? Byla to církev, která je k tomuto účelu povolala?

Alena Svozilová

Pozvánka Jezdeckého 
spolku
Vážení čtenáři. Jménem Jezdeckého spolku Bělčice 
si Vás dovoluji pozvat na naše tradiční jezdecké 
závody pořádané ve spolupráci s Městem Bělčice. 
Závody kategorie hobby se konají dne 2. 7. 
2022 v jezdeckém areálu v Bělčicích – Podruhlí od 11 hodin. K vidění 
budou parkurové soutěže, voltižní ukázka a i tradiční terénní parkur. 
Samozřejmostí je i celodenní chutné občerstvení, na kterém se jistě 
budou podílet i uzeniny z bělčické masny ZD. Na tomto místě mi dovolte 
poděkovat za podporu činnosti spolku i těchto závodů Městu Bělčice, 
Národní sportovní agentuře a Jihočeskému kraji, kteří nás podpořili 
z veřejných finančních zdrojů. Stejný dík za podporu patří i soukromým 
subjektům a jednotlivcům. Zveme všechny příznivce jezdeckého sportu 
a ušlechtilých zvířat.

Zb. Novotný, JS Bělčice

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

Jan Werich

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik

Naši jubilanti…
Hodně štěstí, neboť v něm je víra,
hodně zdraví, neboť v něm je síla,
hodně lásky, protože bez ní nelze žít.
V měsíci březnu a dubnu oslavili životní jubileum:
p. Bohumil Motyka, Bezdědovice, (80 let)
p. Jiří Rataj, Bezdědovice, (70 let)
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 
hlavně pevné zdraví, pohodu a životní elán.

Narodili se…
Emma Pancová, Bezdědovice 41
Jakub Chaluš, Bezdědovice 66
Rodičům blahopřejeme!

Opustili nás …
březen 2022, Albín Šimsa, nar. 1943, Bezdědovice
duben 2022, Marie Němcová, nar. 1936, Bezdědovice
Čest jejich památce!

Za obec Jiří Bláha, starosta

Společenské a kulturní dění v obci
Oslava Mezinárodního dne žen
V sobotu 12. března 2022 pořádala obec Bezdědovice ve spolupráci 
s SDH Bezdědovice, oslavu mezinárodního dne žen. Každá žena při 
příchodu dostala poukázky na občerstvení. Na stolech byly připraveny 
zákusky, chlebíčky a slané pečivo. Pro každou ženu byla připravena 
květina.
Jako každý rok byl připraven bohatý program. Na úvod přivítal přítomné 
ženy starosta obce Jiří Bláha a popřál všem ženám krásný mezinárodní 
den žen a představil program celého odpoledne a večera. 
Odpoledne nám zpříjemnila svými vystoupeními taneční skupina „Zářící 
ženy“ pod vedením paní Evy Koňasové z Příbrami. Všem ženám se jejich 
vystoupení velice líbila.
Dalším bodem programu bylo promítání fotografií z minulých oslav 
MDŽ.
Na závěr programu všichni přítomní shlédli záznam z neopakovatelného 
vystoupení divadelně dramatického kroužku členů SDH Bezdědovice 
pohádky „O červené řepě“.  
Po celou dobu nás obsluhovali členové SDH Bezdědovice ve svátečních 
uniformách.  
Večer nám zpříjemnila kapela pana Koubka.
Děkujeme všech, kteří se podíleli na pořádání této akce.

text: Alena Vestfálová, fotografie: Pavel Chaloupka
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V sobotu 2. 4. 2022 se konal 
v Bezdědovicích Turnaj v křížové 
sedmě, který byl již třicátý čtvrtý.
Turnaje se zúčastnil rekordní počet 
dvojic a to dvanáct. Z tohoto důvodu 
se jednotlivé zápasy hrály jen do 8 
bodů.
Po sehrání všech zápasů měly dvě 
dvojice stejný počet vítězství a to 
devět, proto mezi nimi rozhodl 
vzájemný zápas. Tento zápas vyhrála 
dvojice „Škvoři“ a stala se vítězem 
turnaje. Poražená dvojice „Rychlá 

rota“ obsadila druhé místo. Nejlépe z domácích dvojic skončila dvojice 
„SODAY“ a to na třetím místě. Vítězná dvojice za své výkony obdržela 
jako vždy poháry.  Během turnaje měli všichni účastníci zajištěno 
občerstvení a za své výkony všichni obdrželi věcné dary. Turnaj sledovalo 
i několik diváků. Již se všichni těší na další turnaj, který by se měl konat 
v měsíci říjnu 2022.

text: Alena Vestfálová a fotografie: Alena Vestfálová

Dětský maškarní ples v Bezdědovicích
V neděli 27. 3. 2022 byl pro děti připravený od 14:00 hodin ve 
společenském sále obecního hostince v Bezdědovicích tradiční dětský 
maškarní bál. První masky se začaly scházet už kolem druhé hodiny. 
Během chvíle byl sál zaplněný dětmi ve velmi zajímavých a pěkných 
maskách. Celé odpoledne uváděla Šárka Zbíralová a hudbou doprovázel 
Karel Zbíral. Pro děti byly připravené různé hry, soutěže, písničky 
a tanečky. Za účast v soutěži děti obdržely drobné dárky, sladkosti a domů 
si odnesly nafukovací balónek. Odpoledne se vydařilo, bylo plné zábavy, 
smíchu, radosti a spokojenosti. Všechny děti odcházely s úsměvem na 
tváři a příjemně unavené. Všichni už se těší na příští rok, že se sejdou 
a užijí si příjemné odpoledne. Maškarní dětský bál pořádaly, tak jako 
každý rok, členky ČČK ve spolupráci s Obcí Bezdědovice. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat nájemci obecního hostince panu Jaroslavu Šípovi 
i všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě této akce.  

text: Alena Vestfálová, fotografie: Alena Vestfálová a Pavel Chaloupka

Velikonoce v Bezdědovicích 
Ve l i ko n o č n í m u 
rachtání celkem 
přálo počasí a tak 
během Zeleného 
čtvrtka, Velkého 
pátku a Bílé sobo-
ty všichni kolední-
ci obešli několikrát 
za den celou ves. 
Na bílou sobo-
tu pak navštívili 

všechny domy, přednesli básničky a vykoledovali si spoustu vajec a růz-
ných dobrot.

text: Alena Vestfálová a fotografie: Alena Vestfálová

Zelený čtvrtek v obecní hostinci 
v Bezdědovicích. 
Na Zelený čtvrtek 14. 4. 2022 se v obecní hostinci v Bezdědovicích točilo 
zelené pivo, které všem chutnalo. K dobré náladě přispělo hudební 
seskupení Huml, které hrálo k tanci i poslechu. 
Na velikonoční neděli byla taneční zábava oblíbené kapely „Anča band“. 
Tato akce se setkala s úspěchem. Přišlo mnoho lidí, nejen si zatančit ale 
hlavně si poslechnou oblíbené písničky.

A na jaké akce se můžete těšit!
•¾ 25. 6. Pouťová zábava k tanci a poslechu hraje 

  Scéna p. Juzka
•¾ 26. 6. Pouť
•¾ 23. 7.     Nohejbalový turnaj trojic firem působících 

  na Blatensku O pohár starosty obce Bezdědovice

Reakce na článek o barokním 
schodišti v Paštikách
Dobrý den vážení a milí čtenáři.
Byl jsem pověřen zastupitelstvem obce Bezdědovice, abych sepsal 
nějakou reakci na článek paní Berndorffové a paní Jánské, který vyšel 
22. 3. 2022 v Blatenských listech pod názvem „Co baroku nesluší“. Článek 
přinejmenším pořádně rozhořčil členy zastupitelstva obce Bezdědovice. 
Dvě osoby, naprosto stavebně neznalé, nevybíravým způsobem a snůškou 
naprostých nesmyslů pohanily rekonstrukci přístupového schodiště ke 
kostelu svatého Jana Křtitele v Paštikách. Tento článek pobouřil i širokou 
veřejnost. Proto si myslím, že není od věci ukázat na fotodokumentaci 
pravdivou skutečnost, jak to vlastně s tím „barokním schodištěm“ ve 
skutečnosti opravdu je. 
Z článku dvou samozvaných odbornic na vše, vypíchnu podstatné věci 
včetně fotodokumentace před a po rekonstrukci. Sami pak posoudíte, 
jak to opravdu bylo a jak je to dnes. Článek bude více méně prohlídkou 
fotografií s popisky, aby bylo vidět, co se vlastně dělalo a proč.
Původní schodiště, které paní Berndorffová vyfotila v roce 2005, tedy 
před šestnácti lety, a autorka článku nazvala cituji jako celek, který působí 
měkce, je v dokonalé harmonii s okolím a jako stavební materiál jsou na 
něm podle odbornic použity řídké kamenné stupnice již dávno nebylo 
schůdné. Ba naopak v zimě a po dešti mnohdy nebezpečné. Na fotografiích 
si můžete všimnout, jaké krásné kamenné stupnice se při rekonstrukci 
vyndávaly ze země. Jsou to zbytky kamenných obrub od pomníků, 
nepovedené kusy atd. Abych nezapomněl, v některých stupních byly 
použity i zbytky rozlámaných pomníků. Všechny tyto kusy jsou naprosto 
nepoužitelné, protože kamen je silně degradovaný časem. To znamená, 
že se použít zpět k opravě nehodily. Celé schodiště bylo navrženo tak, 
aby volně navazovalo na kamennou dlažbu, která je položená v areálu 
celého hřbitova. Na rekonstrukci byla vypracovaná PD, takže si nikdo nic 
nevycucal z prstu. Mimo jiné, je použito stejného kamene, se stejným 
opracováním a pokládkou. To bohužel našim odbornicím uniklo. Ke 
schodům směrem do Paštik mohu říci, že to, co bylo použito ve článku, 
je opravdu úsměvné. Cituji – při tvorbě schodiště od návsi k bráně bylo 
použito plochých kulatých kamenů, jež poskytla sama příroda. Po pár 
stupních bylo využito žulových kamenů oválných, které se od silnice stáčely 
vpravo a začínaly tvořit schody. Na ně navazovaly krásně opracované 
schodové lišty. Přátelé čtenáři, podívejte se na další fotografie, na kterých 
je jasně vidět nakolik bylo schodiště schůdné a kde je patrné jaké krásně 
opracované schodové lišty jsme odsud pracně dostávali, aby se zde vůbec 
udělalo schodiště, po kterém se nechá normálně chodit. Vyústění do 
silnice, je na stejném místě, kde končily schody i před rekonstrukcí. A je 
to z toho důvodu, že schody zde byly od počátku, ještě než se udělala 
nová cesta směrem na Málkov. Ta se stavěla podle informací v roce 
1935 a 1936. Původní cesta ke hřbitovu vedla dnes již přes dvůr domu 
čp. 5 a ústila přímo proti hlavní bráně do hřbitova. Obludná podesta, jak je 
také hanlivě (nebo zřejmě jde o jeden z dalších odborných názorů či názvů) 
psáno v článku, je pouze obložený skalní výběžek, který byl narušený erozí. 
Obklad slouží jako ochrana před další degradací kamene povětrnostními 
vlivy, aby nedošlo k sesuvu svahu nad ním anebo schodiště. A zábradlí? 
Bohužel, takové jsou dnes normy. Vyústění původního schodiště 



Svazek obcí Blatenska - květen 202224

Naši jubilanti
V květnu a červnu oslavili či oslaví svá významná životní jubilea tito naši 
občané:
Citterbart Pavel  65 let 
Fousová Jaroslava  78 let
Oběma jmenovaným přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho 
životního elánu, spokojenosti a pohody.

i skála je dobře vidět na fotografiích. Celá stavební akce i přes finanční 
podporu z Jihočeského kraje v rámci POV velmi zasáhla do rozpočtu obce 
Bezdědovice. Díky této stavbě bylo zabráněno podmáčení hřbitovních 
zdí i další architektonické památky, a to hrobky rodu Hildprandtů. Bylo 
odstraněno spoustu navážky, vniklé postupem času, osvobodil se i vstup 
ke hrobce, který byl znemožněn právě touto navážkou. A tím se tyto stavby 
ochránily před poničením vlhkostí. Vzhledem ke své pětadvacetileté praxi 
ve stavebnictví si dovolím říci, že bylo na čase přijít s opravou a oprava se 
povedla. Rozumím stavbám a nerozumím fotografování, proto se do toho 
nemontuji. To samé bych doporučil autorkám. Ševče, drž se svého kopyta, 
říkávala moje babička. A měla dozajista pravdu. Když něčemu nerozumíš, 
tak do toho nemel. Lampu na osvícení schodiště, jsme původně chtěli 
takovou, která by měla nějaký retro design, ale bohužel by takový typ 
neudržel váhu kabele k napojení na veřejné osvětlení. O zapuštění 
kabelu do země nemohla být kvůli skalnatému terénu řeč a o napojení na 
odběrné místo kostela nechtěl nikdo slyšet. Proto se zvolila tato varianta. 
Tedy solární osvětlení. Požadavek byl osvítit dostatečným způsobem celé 
schodiště. Na podzim a v zimě si to hlavně návštěvníci koncertů a jiných 
akcí pořádaných v kostele pochvalovali. Po tlaku ze strany NPÚ jsme 
osvětlení demontovali, aby byl klid. V zimě se budou zřejmě odchozím 
z kostela rozdávat malé svítilny. Ke kácení starých stromů u brány hřbitova, 
bych chtěl říci, že informace, které autorky pustily do světa, jsou zkreslené 
a neúplné. Tendence kácení byla na přetřesu ještě za starého vedení 
farnosti Blatná. Stromy jsou ve špatném stavu, neustále se z nich odlamují 
větve a poškozují hroby pod nimi. Majitelé hrobů pak volají na obecní 
úřad Bezdědovice a nadávají nám, že budeme platit opravy. Ale když jim 
v klidu oznámíme, že obec není majitel, ale pouze správce, že se tedy musí 
obrátit na farnost Blatná, tak se tomu všichni diví. Nikdy jsem nepátral, jak 
to dopadlo, ale jsem přesvědčený, že se stěžovatelé ničeho nedomohli. 
My jsme jako obec zařídili a zaplatili DIO včetně uzavírky a odborníka na 
prořez stromů. O kácení zpočátku totiž vůbec nebyla řeč. Alespoň přátelé 
vidíte, jak to vypadá, když „jedna teta povídala“ O kácení se začalo mluvit 
až po zhodnocení stavu stromů znalcem. Dokonce bylo předmětem 
diskuze na zasedání zastupitelstva, že v případě pokácení, obec zajistí 
nákup nových již vrostlých stromů a jejich výsadbu na místo pokácených. 
Veškeré náklady by hradila obec. Zodpovědnost za bezpečnost hřbitova 
nese farnost jako vlastník. Riziko představuje selhání statiky stromů – 
vývrat nebo zlom. Tahová zkouška navrhovaná panem Chadtem a návrh 
zabezpečení stromů předpokládá stálou a opakovanou pozornost (na 
zodpovědnost vlastníka, že péči nezanedbá). V případě pádu stromu 
by zřejmě u soudu neobstála. Faktura za udržovací práce byla zaslána 
na adresu obce Bezdědovice, a nikoliv na adresu vlastníka. Nevím proč. 
23. 1. 2018 bylo zastaveno řízení ve věci: Pokácení dvou vzrostlých lip 
u brány na hřbitov v Paštikách, a to z důvodu zpět vzetí žádosti ze strany 
vlastníka. A kdo je vlastník přátelé? Farnost Blatná. Tak proč autorky 
ve svém článku spojují s kácením obec Bezdědovice? Je vidět, jaký 
mají přehled o postupu povolení kácení stromů mimo les. Žádný. Naše 
obec vynakládá ročně na údržbu hřbitova a odvoz hřbitovního odpadu 
nemalé finanční prostředky a snažíme se, aby bylo hotovo vždy vše ke 
spokojenosti. K fotografii, na které je kostel zachycen se skládkou betonu, 
jak opět tvrdí autorka, bych podotknul, že tato fotografie vznikla naprosto 
účelově a byla spojená s neoprávněným vstupem na zamčený a oplocený 
soukromý pozemek. Pevně doufám, že majitel tuto troufalost nenechá 
bez povšimnutí. Jedná se o sklad stavebního materiálu soukromé firmy. 
Majitel kdykoliv bezplatně zapůjčuje tento pozemek na parkování právě 
při kulturních akcích, nebo při pohřbech, protože obecní pozemky nejsou 
kapacitně dostačující. Nevím, jestli bude ještě ochotný stále uvolňovat 
tyto prostory po těchto výjevech v novinách. 
Milí čtenáři, přátelé, lidé dobří, ověřujte si informace, které do Vás 
mnohdy pod tlakem hustí samozvaní odborníci a kritici na všechno 
prostřednictvím sociálních sítí nebo tisku, než začnete někoho soudit 
anebo hodnotit na základě těchto mnohdy nepravdivých informací. Sami 
jste svědky toho díky fotografiím, že není vždy pravda, to, co kdo prohlásí, 
jenom proto, že je rádoby známá osobnost a myslí si, že může ze své 
pozice kvalifikovaně hodnotit vše, co ho napadne. Tito lidé si kolikrát ani 
neuvědomují, že svým počinem mohou i ublížit.
Znění tohoto článku bylo schváleno zastupitelstvem obce Bezdědovice 
dne 28. 4. 2022.
Přeji Vám všem hodně zdaru roce 2022.

Jiří Bláha, starosta obce Bezdědovice

Den matek
V sobotu 7. května proběhla v naší obci 
oslava Dne matek, která v letošním 
roce nahradila tradiční setkání 
u příležitosti MDŽ. Akci pořádala obec 

ve spolupráci s SDH. Věříme, že si nejen 
všechny zúčastněné dámy, ale i ostatní 

hosté, setkání užili a budeme se těšit na 
další akci. Průběh akce je zdokumentován na 

několika následujících fotografiích. 

Březí

Účelově vytvořená  fotografie 
paní Bendorffové Skutečný pohled na kostel

Původní schody - zbytky obrub 
od hrobových míst

Pohled na nové schodiště směr Paštiky

Pohled na nové schodiště směr Málkov 
z podesty

Pohled na nové chodiště se zabezpečením 
proti pádu a kamenným obložením 

skalního výběžku

Plynulé navázání dláždění nového schodiště 
na chodník v areálu hřbitova

Barokní schody podle paní Jánské 
a Bendorffové
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Buzická kultura nově 
v rozpuku. 
Ani dvouletý 
covidový půst 

nedal místním 
zapomenout na jejich 

bohaté společenské tradice.
Obec Buzice nedaleko Blatné i přes relativně nízký počet obyvatel drží 
stále v oblasti pořádání kulturních akcí laťku hezky vysoko. Potěšitelný 
je především fakt, že se do osvětovo-zábavné práce zapojuje čím dál 
tím více mladých lidí. V tristních časech pandemie samozřejmě i na 
buzické půdě došlo k jejímu útlumu. O to bohatší byl na kulturní 
dění letošní závěr zimy, kdy se podařilo zorganizovat hned tři akce. 
A nutno podotknout, že měly nejen skvělou úroveň, ale také se setkaly 
s ohromným zájmem veřejnosti.
Konečně se mohl konat tolik oblíbený hasičský ples. Do společenského 
sálu v patře buzické bývalé školy se vměstnalo téměř sto příznivců 
dobré zábavy. Stejně jako v minulosti nezklamala ani tombola. 
„Pravda je, že zatímco dříve jsme mívali 350 cen, letos se jejich počet 
snížil na 200. Ale přítomní si mohli domů odnést také jednu ze třiceti 
hlavních výher – a tam byly zařazeny vskutku hodnotné originality,“ 
poznamenává starosta pořádajícího SDH Buzice Tomáš Lojík. Určité 
potíže se vyskytly pouze v souvislosti s hudební produkcí: „Tu měl 
zajišťovat jeden náš kamarád s přítelkyní. Ovšem doslova za pět minut 
dvanáct přišla zpráva, že jejich test na covid byl pozitivní. Takže jsme 
narychlo sehnali náhradu z Protivína. Všechno ale dobře dopadlo a bál 
se vydařil jedinečně,“ libuje si představitel výborně sehraného týmu.
Dlouhá desetiletí se nezaplnil obecní sál u příležitosti oslavy MDŽ tak, 
jako právě letošního 5. března. Asi nikdo neočekával, že za prostřené 
stoly usedne cca 80 příslušnic něžného pohlaví v doprovodu svých 
ratolestí a mužských doprovodů (i když pánů tvorstva se zúčastnilo 
mizivější procento). Průběh svátečního odpoledne zpestřilo především 
dětské těleso pod vedením Jitky Vohryzkové. Jejich procítěně 
přednášené básničky coby poděkování maminkám, tetám a babičkám 
nenechaly jedno oko suché a plným právem sklidily bouřlivý potlesk. 
Velmi milý a upřímný byl i proslov starosty obce Václava Maňhala. Ten 
v něm ocenil a vyzdvihl mimo vše další mimořádné zásluhy místních 
žen a dívek při všestranném rozvoji mateřské vesnice. V neposlední 
řadě bylo připraveno pro přítomné bohaté občerstvení, včetně 
zákusků a obložených chlebíčků. Jako symbol vnitřní i vnější krásy, jako 
symbol mateřství, lásky a naděje přijala s pohnutím každá z oslavenkyň 
něžný dárek v podobě karafiátu. Stejně jako v minulosti nesl hlavní 
pořadatelskou odpovědnost a přípravu Obecní úřad, samozřejmě za 
pomoci dalších zdejších složek.
V celoročním programu buzičtí pochopitelně nezapomínají ani 
na děti a mládež. Uplynul pouhý týden a sál v bývalé škole se opět 
naplnil životem v té nejkrásnější formě. Na čtvrtý dětský maškarní 
karneval se dostavilo cca padesát ratolestí v rozličných převlecích 

Buzice

a maskách. Pohled to byl vskutku 
božský. Tu červená Karkulka, tu 
roztomilý hastrmánek, tamhle dráček, 
tamhle Batman… Prostě sestava, co 
by i největšího mrzouta rozveselila 
a vlila mu do žil koňskou dávku životní 
energie. Zvláštní půvab zosobňoval 
chodící bankomat, který na potkání 
dokonce rozdával bankovky. Želbohu 
šlo jen o místní měnu, za kterou by 
se v království českém nekoupil ani 
slaný rohlík. V kartónové konstrukci 
se skrýval jedenáctiletý Adam Lojík. 
„Vlastně si tenhle komplet vyrobil úplně 
sám,“ říká jeho otec, „My jsme mu jen 
přitiskli ty bankovky pro výraznější 
efekt celého přestrojení.“
Celou akci si vzal na svá bedra jako 

obyčejně buzický spolek dobrovolných hasičů. Tou nejhlavnější 
osobou byla v tomto případě jeho jednatelka Gábina Málková. 
„Zaslouží si určitě obdiv a poděkování nás všech. Odvedla kus poctivé 
práce, dala tomu strašně moc,“ uvádí starosta SDH Buzice Tomáš Lojík, 
„Ona je vůbec aktivní i v dalších směrech – má na starosti i mikulášskou 
nadílku, slavnostní rozsvícení vánočního stromu. A v hasičském sportu 
se stará obětavě o práci celé ženské složky,“ podotýká s uznáním 
Tomáš Lojík. Samotný program maškarního karnevalu zašťiťovala 
vynikající moderátorka Šárka Zbíralová z Blatné. Aby tam nositelů 
tohoto příjmení z blízkého města nebylo náhodou málo, funkci DJ měl 
na svém triku její syn Tomáš. Oba se svých úkolů zhostili na jedničku 
s hvězdičkou. Šárka měla v zásobě tolik zábavných her a soutěží, že 
dokázala udržet pozornost a bujarou náladu nárůdku masek až do 
večerních hodin. Nechyběla samozřejmě klasika – ptačí tanec, mašinka, 
ale na pořad odpoledne se dostaly i veselé prvky aktuálnějšího data. 
Ze soutěží si ratolesti vychutnaly tradiční stoličkovou, bez které se 
neobejde snad žádný karneval na světě a v přilehlých galaxiích. Také 
se tancovalo v párech, propojených špagetami. Tomáš Zbíral pouštěl 
zkušeně do éteru legendární hudební pecky, hity a šlágry, při nichž to 
tancovalo samo.
Na buzických maškarních karnevalech bývá zvykem vybírat tři nejhezčí 
masky a volit krále či královnu karnevalu. Ani letošek nebyl výjimkou. 
Tentokrát to na celé čáře vyhrál kostým myšky, co měla k dispozici 
hotový luxus – pojízdnou pastičku a trojúhelník sýra pěkně do 
tlapičky. V roztomilém kostýmku se skrývala malá Emička Dvořáková 
ze Škvořetic. Nikdo nemohl mít nic proti tomu, že právě ona získala 
hlavní cenu v podobě nádherného dortu. „Ten dort upekla naše členka 
Jana Chlandová,“ upřesňuje starosta SDH Tomáš Lojík, „Ona tak 
hezké výrobky, co lahodí oku a blaží žaludku, dělá pro všechny naše 
příležitosti. I na letošní hasičský bál vyrobila superdort, okrášlený 
sladkými hadicemi a proudnicemi.“
Velkým lákadlem dětského karnevalu byla samozřejmě tombola 
o jedenácti ryze klukovských a holčičích cenách. Jak jinak, samozřejmě. 
Napětí ve vzduchu by se při losování šťastných čísel dalo přímo krájet. 
Jednotlivé postavičky visely Šárce Zbíralové doslova na rtech. TOP 
cena – koloběžka – si nakonec našla šťastného majitele v osůbce Erika 
Marouška, jehož rodiče mají v Buzicích chalupu.
Celé odpoledne přítomné masky dostávaly fůru sladkostí, takže nikdo 
neodešel domů s prázdnou. A cennější než všechny dary a dárky bylo 
všeobecné veselí v kolektivu vrstevníků, které přikrýval háv zajímavého 
programu. To se totiž nedá koupit ani vyhrát!
Za sponzorskou podporu dětského karnevalu v Buzicích patří srdečné 
poděkování těmto subjektům: Obaly Blatná, ZD Škvořetice, Marek 
Chvátal – Automoto Blatná, Obec Buzice, HZS Buzice, CAFFE GRANDE 
Blatná, Vilma Šornová – LEGO hračky.
Buzičtí tedy na cestě kultury vykročili v novém roce tím správným 
směrem. A jistě neřekli poslední slovo. Právě naopak – už nyní chystají 
další menší či větší projekty, co stmelují lidské duše a ozdravují 
všeobecnou atmosféru. Prostě dobrá parta je vždy zárukou toho, že 
se stále něco děje!
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Na Odemykání cyklistických studánek 
v Buzicích se ženili všichni čerti. 
Přesto nepřízni počasí statečně čelilo 
na kolech přes šest desítek borců
Snad všechny formy meteorologického šílenství, vyjma jen tajfun 
a písečnou bouři, zasáhly průběh tradičního „Odemykání cyklistických 
studánek“ v Buzicích u Blatné. Déšť, sněžení, vítr. Ani to však 
nedokázalo zlomit odhodlání a pevnou vůli více než šedesáti průkopníků 
cyklistického sportu, kteří se opřeli úderem půl druhé do pedálů 
a vyrazili vstříc třináctikilometrovému dobrodružství v rámci 11. ročníku 
této oblíbené kolařské akce.

Hospůdko známá, na návsi…
Po celá ta dlouhá léta poskytuje cykloturistickému podniku zázemí 
se vším všudy staročeská hospoda „U Čiláka“. Před ní se odbývá 
hromadný start, do rozlehlého dvora se členové pelotonu zase vrací. 
Tady čeká účastníky jako odměna za podané výkony horká polévka, 
domácí klobásy a dobře vychlazené pivko. Majitel Petr Samec je velkým 
přítelem a příznivcem cyklistů. I když on sám, pravda, raději „láme vaz“ 
kilometrům za volantem auta. Není tedy náhodou, že u něho se sjelo 
při příležitosti vítání jara po cyklisticku při jednom ročníku přes dvě stě 
jezdců. A není ani náhodou, že veškeré mamutí akce s tímto zaměřením 
se konají právě tady. Protože i kolektiv buzické hospody „U Čiláka“ je 
stejně bodrý a srdečný jako Petr Samec sám, cítí se na zmíněné půdě 
každý kolař jako v sedmém nebi. Zkrátka a dobře – tahle „občerstvovací 
stanice“ na buzické návsi získala v širokém okolí pověst Mekky všech 
ekologických poutníků v sedlech dobré vůle!

Soudržnost a solidarita pevná jako kámen
Jaké by to bylo „Odemykání cyklistických studánek“ bez přítomnosti 
spřátelených cyklistických frakcí, co už tady zdomácněly – rytířů z Bělčic, 
blatenské Chlastany a škvořetických žuláků! Odlišují je pouze sportovní 
dresy. Pevným poutem je spojuje zdravá chuť lapat stále nové a nové 
kilometry bez ohledu na počasí. Na znamení vděčnosti nechaly všechny 
tři oddíly cyklistické kavalérie v útrobách hospůdky „U Čiláka“ jako 
relikvii části své garderoby – šálu a dresy. Logicky nemohli tito regionální 
poslové nové sezóny chybět na letošním 11. ročníku „Odemykačky“, 
a také tady nechyběli.
Předseda bělčických rytířů Miroslav Novotný (66 let) soudí, že pro 
cyklistu není špatného počasí – je jen „blbé“ oblečení na kolo. Jeho 
„kolona“ byla v tomto ohledu jako vždycky vybavena znamenitě a psí 
klimatické podmínky je tedy nemohly rozházet. Mirek Novotný sám si 
poměrně náročnou trasu užíval a jel doslova jako zamlada. „Obávané 
výkruty nad obcí Chobot pro mě ve srovnání s výjezdem na pražský Petřín 
znamenaly procházku růžovou zahradou,“ porovnává rodilý Pražák dvě 
výživné cyklistické „lahůdky“. Letos prý už stihl pokořit tisíc kilometrů.
Rytířská družina z Bělčic čítá k dnešnímu datu třicet aktivních jezdců. 
Oficiálně neregistrovaný svazek kamarádů vznikl roku 2016. Jako 
nejstarší člen se hlásí k rytířům pan Václav Machovec z Blatné (86 let). 
Dosud pilně zaměstnává nohy na pedálech a po vlastní ose dorazil i na 
11. ročník „Odemykačky“ do Buzic.
Bělčičtí rytíři chystají na sezónu 2022 opět řadu akcí – dva cyklovýlety do 
Brd a jeden do Hořovic, dále se zúčastní hromadné vyjížďky v družebních 
Chanovicích a navštíví v sedlech svého kamaráda a proslulého 
cestovatele Františka Hejtmánka z Tažovic u příležitosti jeho kulatých 
80. narozenin. Sami znovu uspořádají reprízu úspěšného cyklovýletu 
pro všechny v obci Hornosín.

Jak se jezdí na krev…
Buzické „Odemykání cyklistických studánek“ je sice pořadateli 
koncipováno jako výlet, ovšem snad ještě nikdy nechyběli v pelotonu 
„dravci“, kteří si to na ose Buzice – Skaličany – Vahlovice – Střižovice – 
Chobot – Skaličany a zpět rozdali naostro. Prostě „na krev“. Nejinak tomu 
bylo i letos. Dvě vrchařské prémie si podal s gustem i David Sobotka 
(46 let) z Blatné. V bodech zlomu, kde někteří jiní píšou závěť nebo se 
alespoň modlí ke všem svatým, on neměl daleko ke zpěvu. Prostě sekáč. 

„Sice závodím, ale přece 
jen jsem prostý hobbík. 
Žádná profi hvězda,“ 
uvádí skromně sympaťák 
ve žlutém dresu, „Oblíbil 
jsem si seriál ‚Kolo pro 
život‘, jinak startuji také 
v Itálii a Rakousku. Žádné 
mimořádné úspěchy – jde 
o to se dožít cíle a neuříznout 

si ostudu,“ směje se sporťák každým coulem s loňskými  5500 kilometry 
a šesti závody na osobním kontě.

Oslazená námaha
Vlastně je to něco na způsob legendární metody cukru a biče. Napřed 
si to v Buzicích cyklisté „odtrpí“ po asfaltovém očistci. Ovšem poté 
následuje odměna v podobě kulturně – sportovního programu na 
dvoře hospody „U Čiláka“ a hlavně bohaté tomboly. I letos dolehla na 
imaginární kuří oka hojivá náplast.
Krev v žilách náležitě rozproudilo všem přítomným vystoupení taneční 
skupiny „Karamelky“ z Kraselova. Zejména pak legendární kankán, který 
tady při této příležitosti nikdy nesmí chybět. To by také mohlo vzniknout 
„vzbouření na vsi“.
Hned poté ukázal své umění a temperament na překážkách jednokolkař 
Petr Beneš. V současnosti je držitelem deseti českých rekordů, řádně 
zaevidovaných v České knize rekordů a letos se bude pokoušet o vytvoření 
rekordu světového. Mimoto byl roku 2012 vyhlášen rekordmanem roku 
za vyskákání petřínské rozhledny. Šoumen zvučného jména nezklamal 
obecenstvo ani tentokrát a předvedl exhibici „paar exelance“.
Potom přišla ke slovu toužebně očekávaná tombola, obsahující osmdesát 
cen převážně cyklistického charakteru – sportovní ponožky, šátky, 
bidony, držáky na lahve, osvětlení. K mání byly ovšem i hodnotné ceny 
– cyklobrašny, cyklistické oblečení, knihy s cykloturistickou tematikou. 
Zvláštní kategorii představovaly pomůcky do domácnosti.
TOP výhru – cyklistickou značkovou přilbu v hodnotě 1600 korun – 
přihrála paní štěstěna Petru Vinickému z Nahošína  (15 let). Ten dal 
okamžitě pořádný průchod své nečekané radosti: „V téhle sezóně ji 
pořádně provětrám,“ sliboval nadšeně. Sám sebe Petr charakterizuje 
jako cykloturistu s terénním kolem. „Moc mě baví obrážet výlety 
s rodinou nebo kamarády,“ dodal.
Při podobných sportovních akcích je vždy alfou a omegou, aby se aktéři 
vrátili do cíle zdraví a celí. To naštěstí vyšlo i letos. Ze strany pořadatelů 
– PROSPORTU Blatná, Jednoty Orel Strakonice a hospody „U Čiláka“ – 
bylo vše maximálně zabezpečeno. Trasa byla značena šipkami, přespolní 
cyklisté si mohli vyzvednout na startu mapku s popisem okruhu a konečně 
křižovatky střežily hlídky v reflexních vestách. V této souvislosti je třeba 
srdečně poděkovat za cennou pomoc terénním pořadatelům – Jaroslavu 
Plechatému z Nahošína, jeho manželce a tříčlennému doprovodu. Dále 
pak Filipu Benešovi z PROSPORTU Blatná.
Paní cyklistika si tak mohla a také vyřízla další zářez do svého pestrého 
štítu. Je jisté, že tady v Buzicích nebyl poslední. Byla by to ostatně věčná 
škoda.
Velké poděkování sponzorům „Odemykání cyklistických studánek“: 
Obec Buzice, Obec Lnáře, Alfa Beton Mačkov, AGH Blatná, Ladislav 
Kratochvíl – EKO Blatná, Elektro Jankovský Blatná, Elektro Suchý Blatná, 
Autoservis Beránek Sedlice, Cyklosport Švec Písek, M2 Sport Strakonice, 
BIKE Factory Strakonice, Cyklosport Ředina Strakonice, Cyklosport 
Blovský Písek, ACE SPORT Písek, Vydavatelství „Cykloknihy“ Plzeň, Pavel 
Karban – Cyklosport a SKI servis Blatná, SPORT ARSENAL – Lysá nad 
Labem, CYKLOSCHEIN, R a B Mědílek Žacléř.
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Battaglia se vrací do Buzic. 
Pojede se opět ve stopách 
slavného cyklistického bohatýra
Po loňském výpadku, kdy se nekonal cyklistický výlet na počest 
Christiana Battaglii v hostinci „U Čiláka“ v Buzicích, se letos opět vše 
vrací do starých kolejí. „Po stopách Christiana Battaglii“ se vydají 
zájemci 9. července opět od této staročeské hospůdky naproti buzické 
kapli. Prezentace cyklistů začne v 9.00 hodin ve dvoře hostince. Úderem 
10.00 hodin se startuje ve směru na Blatnou. Bezpečný průjezd městem 
zajistí městská policie. V prodeji opět budou suvenýry v podobě triček 
s portrétem Ch. Battaglii, tentokrát barvy žluté. Po návratu do cíle, 
jímž opět bude hostinec „U Čiláka“, čeká cyklisty společné občerstvení, 
doprovodný program a bohatá tombola.
V neděli 10. července se mohou ještě vydat zájemci na projížďku 
k rodinné hrobce Battagliů z Bratronic a Enisů z Lažan na Chvalov. 

Vladimír Šavrda

Krátce o dění 
v Doubravici
Křístání
Po dvou letech mohli opět místní děti 

chodit křístat. Všechny děti poctivě 
obcházely celou vesnici a v sobotu si 

rozdělily bohatou a zaslouženou nadílku.

Stavba májky a pálení čarodějnice
Stavba májky byla letos naplánovaná na pátou hodinu, kde se před 
místní hospodou sešli všichni z vesnice. Chlapy stavěli májku a ženy 
s dětmi si opékaly buřty. Po postavení májky se všichni přesunuli ke 
hřišti, kde byla postavena pěkná dřevěná hranice a na ní připravena 
čarodějnice. Poté se všichni přesunuli zpět před hospodu, kde se 
do ranních hodin sedělo, zpívalo, a hlavně se hlídala májka před 
podříznutím.

Marcel Bečvář

Doubravice

Krátce o dění v MŠ Doubravice
Ať je teplo nebo zima, 
u nás je to stále prima!
V sobotu 12. 3. vystoupily děti z naší MŠ na oslavě MDŽ pořádané 
obcí Doubravice. Děti přednesly naučené básničky, zazpívaly 
krásné písničky a na závěr všechny přítomné čekala zhudebněná 
pohádka Šípková Růženka.
Týden před velikonočními svátky nás v MŠ se svým programem 
navštívila paní Mgr. Irena Novotná. Děti byly zasvěceny do lidových 
tradic a zvyků, které jsou spjaty s Velikonocemi. 
Poslední týden v měsíci dubnu jsme přivítali Policii ČR, děti se 
dozvěděly mnoho zajímavých věcí spojených s prací policistů, 
ale také co je důležité pro naší osobní bezpečnost a bezpečnost 
při silničním provozu. Děti si vyzkoušely neprůstřelnou vestu, 

Autor fotografie František Zuklín mlAutorka fotografie Martina Lomberská

prohlédly si další základní výstroj i výzbroj policisty. Měly také 
možnost nahlédnout do policejního vozidla. 
V pátek 29. 4. nás čekal „Čarodějný rej“. Děti i paní učitelky se 
proměnily v čarodějky a čaroděje. Děti plnily čarodějnické úkoly 
a vařily kouzelný lektvar. Na závěr čekala děti sladká odměna. 

Text a fotografie: Jana Kopalová, ředitelka MŠ

SDH DOUBRAVICE si Vás dovoluje pozvat na oslavu 120. výroční 
založení sboru. V úterý 5. 7. 2022 od 11:45 hodin.

Brigády v naší obci
Dne 23. dubna se v Hajanech 
uskutečnila brigáda, která byla svolána 
vedením SDH Hajany. Brigádníků se 
sešlo opravdu hodně a tak práce šla 

pěkně od ruky. Pracovalo se především 
na zvelebování okolí hospody a na návsi 

u kapličky. Také stateční hasiči přivezli a očistili 
májku. Tímto vedení SDH děkuje všem přítomným 

za čas vynaložený na úklid naší obce. Sobotní dopoledne bylo také 
věnováno sběru nadměrného a nebezpečného odpadu a odpoledne 
naši hasiči sváželi po vsi železo.

Stavění májky
V sobotu 30. dubna se sešli 
hajanští muži před hospo-
dou a vztyčili i letos krásně 
nazdobenou májku. I po so-
botě májka stojí (ani letos ji 
nikdo nepodřízl). Program 
pokračoval průvodem ma-
lých čarodějů a čarodějnic 
po vsi a pak už se zapálila 
hranice, na které shořela ta 
pravá striga! A my se těší-
me na další akce v rozvol-
něném režimu, kde se potkáme, popovídáme, popijeme a pobavíme! 
A o tom to přeci je!

Hajany
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Otavský plamínek
Naši malí stateční hasiči se v sobotu 7. 5. zúčastnili hasičské soutěže 
Otavský plamínek. V obou kategoriích byli velmi úspěšní. Starší žáci 
skončili na 9. místě. Mladší žáci na krásném 2. místě! Gratulace patří 
všem včetně trenérů, kteří své svěřence perfektně připravili. 

Zdeňka Jestřábová, místostarostka obce Hajany

MDŽ
Den žen jsme v Chlumu oslavili 12. 3. 
v sále Kulturního domu. Ženy dostaly 
květinu, tentokrát to byly šafrány. 
Byly krásné a maminkám, poté co si je 

zasadí doma na zahrádce, mohou kvést 
i řadu dalších let. V sále byla pánská 

obsluha. Pánové ženám roznášeli víno, 
kávu, zákusky a mísy s občerstvením. Hudbu 

obstarávali chlumští mladíci. O zábavu se postaraly děti pásmem říkanek 
a vystoupila také kapela složená z mladých bubeníků.  

Chlum

Výlov Sázky
Sázku pánové lovili 26. 3. Ryby, které v této nádrži přežily zimu pánové 
vylovili a převezli do rybníku pod vsí, kde budou žít až do podzimního 
výlovu. Po vypuštění byla Sázka vyčištěna od zimních nánosů 
a vyvápněna. Ryby, které neputovaly do rybníku si místní obyvatelé 
mohli odkoupit.

Velikonoce
Na Zelený čtvrtek 16. 4. chlumské děti nahradily zvony, které ten den 
prý odletěly do Říma a chodily oznamovat čas rachtáním. Také na Velký 
pátek děti po vsi rachtaly. Na Bílou sobotu si vzaly košíčky, každé dítě 
svůj, a šly na koledu. Sraz měly děti u chlumské kapličky ráno v 8 hodin 
a odtud prošly s koledou celou ves. Byla zima, ale děti jsou statečné 
a vykoledované dobroty jim nepřízeň počasí vynahradily.

Májka a čarodějnice
Májku jsme si postavili, a krásnou, vysokou. Postavit ji nebylo snadné, 
přesto na chlumské návsi stojí. Od májky jsme se přesunuli na obecní 
skládku kde již byla připravena hromada z křoví. Na ni pánové přidali 
čarodějnici, kterou čekal zlý osud. Byla upálena. A tak jsme si na její 
počest upekli na ohýnku špekáčky, pohovořili se sousedy a odebrali se 
spokojeně domů.

Miluše Kordulová

Naši jubilanti
V měsíci prosinci až lednu oslavili 
své životní jubileum – Jančarová 
Alžběta, Koníčková Božena, 
Batistová Jarmila a Batista Josef 

V měsíci únoru až březnu 
oslavili své životní jubileum – 

Češka Pavel, Kubát Jiří a Suchý Jiří 
V měsíci dubnu až květnu oslavili své životní 

jubileum – Kvasník František, Kozáková Eva, Miklas Jan a Sloupová Květa 
V měsíci červnu až červenci oslaví své životní jubileum – Kadlecová Olga 
a Kvasníková Jaroslava
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 
pevné zdraví a pohodu.

Miloš Kadlec, starosta

Co se událo
Po delší odmlce Vám shrnu události posledních měsíců v naší vesničce. 
V sobotu 27. prosince jsme měli naplánované tradiční setkání důchodců. 

Chobot



29Svazek obcí Blatenska - květen 2022

Čarodejnice v Chobotě
V sobotu 30. 4. se jako každoročně 
svolala hasičská brigáda, kdy 
se vyklidil náš sportovní areál 
a připravila hranice. Poté naši 
silní choboťáci připravili májku, 
aby ji mohly naše drahé dámy 
ozdobit hned poté, co připravily 
figurínu děsivé čarodějnice. 
Pak všichni zabrali a májka byla 
na svém místě. Večer si každý 
tradičně opekl buřta a zapálila se 
hranice i s čarodějnicí. Naštěstí ti 
nejstatečnější svědomitě májku 
do rána ohlídali a můžeme se z ní 
těšit dodnes.

Tereza Kadlecová

Z důvodu nárustu počtu nakažených koronavirem se tato akce bohužel 
musela zrušit, ale kdo chtěl, mohl se přijít alespoň podívat na rozsvícení 
stromečku na návsi, kde bylo připravené cukroví a horký nápoj na zahřátí. 
V polovině ledna se po roční pauze uskutečnila Výroční valná hromada 
našeho SDH, kde jsme uctili památku a zavzpomínali na tři hasiče, kteří 
pro naše družstvo a i celou vesničku dýchali – pana Josefa Kadlece, 
Františka Balíka a Františka Koníčka. Poté nám starosta hasičů Tomáš 
Češka shrnul události minulých let.

Velikonoce v Chobotě
Ve čtvrtek 14. 4. začaly děti u nás v Chobotě rachtat. Na Velký pátek 
obešly naši malou vesničku celkem třikrát – ráno, v poledne a večer. 
V sobotu ráno chodily „po vajíčkách“, kde dostaly spoustu odměn 
v podobě malovaných vajíček, sladkostí a i nějaká koruna cinkla.

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

„Jednoduchost je nekonečná dokonalost. 
Dokonalost je nekonečná jednoduchost.“

Leonardo da Vinci
Vážení a mílí, buďme hodně zdrávi, žijme s láskou, v lásce a pro lásku 
a chovejme se k sobě hezky…
Myslím, že k tomu není co dodat, právě v této době.
Sledujte naše webové stránky www.kadov.net, budeme Vás 
informovat. 

Vladimíra Tomanová

Vzpomínka na „Velikonoční pinčes“ z neděle 
17. 4. 2022, konaný v bývalé škole v Kadově 
Ahoj, tak dcera mi poslala fotku z pinčesu a jinak to bylo po dlouhý době 
fajn, sešlo se nás 13, na fotce je nás 12, neboť Bohouš Valach musel 

Kadov

odjet dříve. Nicméně pořadí – 1. místo Michal Kolář, 2. místo Zdeněk 
Soukup, 3. místo Karel Němeček. Děkuji za krásné poháry a další věci, 
všichni byli nadšeni, udělal jsem hodně masa a obložené talíře, s čímž mi 
pomohla Hanička a její kamarádka Eliška, takže i jim velké díky, sportu 
zdar a pinčesu zvlášť, čau. Pavel. 😀   
Velké díky i Tobě, Pavle Tomane.

Fotografie: Hana Tomanová

Malá fotoreportáž z Velikonoc v našich obcích

Velikonoční patent z Vrbna foto Miloš Holý

Křístání ve Vrbně, foto Petra Karešová

Kadovští koledníci, foto Hanka Machovcová
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Dětský maškarní bál v Kadově 9. 4. 2022 
Malá fotoreportáž z dětského maškarního bálu, který se 
konal v tělocvičně bývalé školy s v Kadově. Odpoledne 
plné soutěží, dovádění a odměn si všichni náramně užili... 
Děkujeme všem sponzorům a úplně všem, kteří svojí prací a časem 
přispěli ke zdárnému zvládnutí této léta úspěšné akce.

Text: Vladimíra Tomanová, fotografie: Libor Fořt

Co se v Poli událo
SDH v Poli zahájil v sobotu 19. 3. úklid obce. Musím říct, že jsem hrdá, že 
máme tak šikovné hasiče. Jejich péče o naši malebnou vesničku nás moc 
těší. Vše začalo rozdělením hasičů na několik skupinek. Někteří uklízeli 
popadané stromy u rybníku, druzí se starali o topivo do klubu a čištění 
okapů.         
Akcím v Poli se moc daří, tak nám hasiči hned vymysleli další. Naše 
první MDŽ. Konečně jsou polské ženy oceněny. Obdarovali nás karafiáty 
a Toffifee. Jako občerstvení bylo uzené, které vyudil Václav Čad. Účast 
byla hojná. Příští rok očekáváme další oslavu MDŽ.
První Velikonoční tvořivá dílna pro děti proběhla pod vedením Markéty 
Čadové a Kateřiny Vonáškové. Děti si vyzkoušely vše od barvení vajíček 
po zdobení perníčků a lineckého. Pomáhali dokonce i tatínkové. Děti si 
to moc užily.
Do Pole opět přilétly Čarodějnice a bylo potřeba je vyprovodit ze vsi 
od kapličky lampionovým průvodem a poté zapálit na kopci. Dorazilo 
rekordně 29 dětiček. Dětičky se u kapličky očíslovaly a pochod 
s Čarodějnicí mohl začít. Na kopci bylo pro děti připraveno plno aktivit, 
které pro ně připravily Kateřina Vonášková a Hana Augustinová. Let na 
koštěti byl samozřejmostí, kdy děti obdržely i letecký průkaz. Zároveň si 
malé Čarodějnice musely změřit délku nosu, bradavic a nehtů. Tvořily 
čarodějné lektvary, lovily havěti v kouzelné sklenici a nakonec kvízy 
na téma Čarodějnice. Po setmění se dětičky s baterkami a svítícími 
kroužky vydaly na stezku odvahy. Na stezce plnily úkoly, kde na konci 
našly kufr s pokladem sladkostí a dostaly potvrzení o Čarodějnické 
zkoušce. Dále pro děti byly připraveny pavoučí sušenky, Oreo tarantule 
a čarodějnické prsty. Stezku odvahy připravily Adéla Čadová, Kateřina 
Slavíčková a Hana Tomanová. Ke kávě byly věnečky a tiramisu. O maso 

Zamotaná mašinka

Bublifukování nikdy neomrzí

s bramborem a zelím 
se postarali Lukáš 
a Markéta Čadovi. 
Na dostatek pitného 
režimu dohlíželi Soňa 
a Rosťa. Na kytaru 
hrál a zpíval Jan Holý. 
Akce trvala do ranních 
hodin. Doufáme, že 
nám nadále zachováte 
přízeň.

Text a fotografie: 
Markéta Čadová...a malé čarodějnice jdou do akce

Památník osvobození v Poli
Ve středu 4. května 2022 zavítal v odpoledních hodinách Veterán 
Klub Mělník k našemu „Památníku osvobození“ do Pole na Vrška, aby 
vzdal hold americkým vojákům, podílejícím se v roce 1945 na zdejším 
osvobození. Tento památník je, dle dostupných zdrojů, nejstarším 
dochovaným památníkem v regionu. Po příjezdu kolony historických 
vozidel na památník zavěsil polský rodák pan Václav Suda a člen Veterán 
Klubu Mělník pan Bohouš Suda věnec a všichni jsme společně uctili 
památku amerických vojáků. 
Občané Pole děkují.

Vladimíra Tomanová

Co nás čeká v Poli
21. 5. pečení bramboráků
25. 6. grilovačka
16. 7. rybářské závody ve vsi

Májka ve Vrbně
V sobotu 30. 4. 2022 proběhlo ve Vrbně stavění máje, kde se sešlo 
mnoho místních obyvatel a začala příprava. Po 17. hodině začala ta 
nejdůležitější akce postavit májku, aby zdobila náměstí. Ve 20.00 hodin 
šel průvod k pálení čarodějnice, každý účastník si opekl buřta. Akce 
se velmi vydařila. Velké poděkování patří Všem, kteří se na této akci 
podíleli, včetně nastupující mladé generace.

Text a fotografie: Miloš Holý
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Dění v Kocelovicích
Covidová opatření začala s přicházejícím 
jarem pozbývat platnosti a my jsme 
u nás v Kocelovicích mohli uskutečnit 
pálení čarodějnic a stavění máje se 
vším, co k tomu patří, a hlavně se vším, 

na co jsme byli ještě před dvěma lety 
zvyklí. Organizace tedy probíhala podobně 

jako v letech před pandemií.
Filipojakubský večer vycházel sice na sobotu, ale 

abychom měli dostatek času, sešli jsme se v menším počtu již v pátek 
dopoledne a vyrazili jsme společně do lesa pro souše potřebné pro 
výrobu hranice. Po příjezdu z lesa s již naplněným vozem dřevem a po 
lehkém občerstvení jsme se pustili 
do výroby samotné vatry, kterou 
jsme naplnili větvemi z jarního 
prostříhání a ošlechťování stromků 
na kocelovických zahrádkách 
a zahradách. Páteční plán byl splněn. 
Pokračovalo se v sobotu dopoledne, 
kdy jsme již ve větší skupině vyrazili 
pro strom do lesa, který se bude celý 
rok tyčit v areálu u místní hospůdky. 
Po dopravení májky na místo samé 
jsme v odpoledních hodinách 
přistoupili k jejímu očištění v podobě 
oloupání kůry a upravení špičky. 
Děvčata se chopila výroby věnce a nazdobení máje. Také se postarala 
o stvoření čarodějnice, abychom měli koho na hranici upálit. Když bylo 
vše připraveno, májka mohla být vztyčena. I letos se vše podařilo bez 
újmy na zdraví a náš plácek u hospody zdobí zhruba 22 metrů vysoká 

máj. 
Hospoda byla otevřena, dřevo na oheň 
připraveno, nezbývalo tedy nic jiného 
než proložit plameny ohníčku špekáčky, 
dát si jedno orosené a pohovořit se svými 
sousedy, známými a všemi, kteří přišli 
strávit tuto čarodějnickou akci právě 
k naší hospůdce. Krátce před setměním 
vzplála i vatra, jež svými plameny 
nadobro pohltila čarodějnici, která se 
na ní usadila. Z toho měly samozřejmě 
největší radost děti. Počasí nám přálo 
a celou akci hodnotíme jako velmi 
vydařenou. Po dvouleté asocializaci to 
byla velmi příjemná změna. Kdo byl 

přítomen, tak si jistě všiml, že letošní babice byla trošku speciální. Nesla 
s sebou totiž alespoň symbolické přání, aby nás vyšší síly dokázaly zbavit 
jednoho člověka, který pro svou neukojenou touhu po moci a zapsání 
se do historie svého impéria uvěřil vlastním lžím a stal se válečným 
vrahem. Držme palce Ukrajině, ať dokáže co nejdříve zastavit vyhasínání 
nevinných životů, a to hlavně těch dětských.
Abych nepsal pouze o kulturních akcích. Během loňského podzimu 
došlo ke dvěma celkem rozsáhlým opravám na budovách obecního 
úřadu a hospody. Na střeše OÚ byla vyměněna krytina, následně bylo 
na budovu instalováno zateplení, díky čemuž bývalá kampelička dostala 
i novou vizáž, a to v odstínech šedé barvy. Hospoda a k ní přilehlé 
objekty dostaly také komplet novou střešní krytinu. Staré latě pak místní 
hasiči formou brigády připravili na topení do hospůdky.
Ani sbor dobrovolných hasičů nijak nezahálí. Postaral se o sběr železného 
šrotu a během jara zasahoval u dvou požárů. Poprvé byl hašen požár 
travního porostu na tzv. Kopanině a podruhé zasahoval u požáru 
slaměných balíků v areálu místního kravína, kde držel pohotovost až do 
dopoledních hodin druhého dne. V obou případech naštěstí nedošlo 
k žádným újmám na zdraví ani okolních nemovitostech. Samozřejmě 
nutno dodat, že bychom byli raději, kdyby se takové události nestaly 
a hasiči k nim nemuseli.

Martin Lukáš

Kocelovice

Velikonoce 
v Lažánkách

Lažánky

Stavění máje
Posledního dubna v podvečer se sešlo spoustu lidí ze vsi. Muži 
předvedli svou sílu a jako vždy ručně postavili krásně nazdobenou 
čtyřiadvacetimetrovou májku. Nechybělo opékání buřtů a strašidelná 
stezka pro mladé odvážlivce. K půlnoci se většina lidí rozešla, ale 
skupinka nejvytrvalejších hlídala až do rána. A nutno podotknout, že 
hlídali poctivě, a snahy cizích opovážlivců byly marné.

 

Srdečně zveme na již tradiční 
 
 
    která se bude konat 6.8. od 13 hodin 

  tentokrát v Lažánkách 
 
 
 

Ochutnávka masa od každého týmu 
Program pro malé i velké 
Večer taneční zábava se skupinou Avengers 
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Ve Lnářích 
opět ožily tradice
Duben se v naší obci nesl po dvouleté 
nucené pauze opět ve znamení 
tradičních akcí. Zvuk rachtaček 

a koledníci obcházející po staveních 
ohlásili v Zahorčicích nastávající svátky 

Kristova vzkříšení či, chcete-li, svátky jara. 
V podvečer 30. 4. proběhla v obou místních 

částech stavba májky, ve Lnářích za pomoci mechanizace, v Zahorčicích 
klasickým způsobem. Další akce se téhož dne konaly tak, jako již od 
roku 2003, v režii Sokola Lnáře. O půl osmé večer vyšel od obecního 
úřadu lampionový průvod o cca 50 lidech. Do zdařilých čarodějnických 
kostýmů se tentokrát oblékli i někteří dětští účastníci. V čele průvodu 
kráčely podobně vystrojené ženy, jmenovitě Lidmila Čadová, Jiřina Čada 
Fontánová, Michaela Fontánová a Eliška Polanská, které se též postaraly 
o doprovodný program pro děti na hřišti. Zde proběhlo opékání buřtů 
a po setmění, cca v 21:00, byla za náležitého hasičského dozoru 
zapálena hlavní vatra. Obyvatelům naší obce, kteří se sešli v hojném 
počtu a přispěli tak k dobré atmosféře a vydařenému průběhu akce, 
patří upřímné poděkování, stejně jako všem, kdo se podíleli na přípravě 
a realizaci.

Václav Krejčí (Sokol Lnáře) – Vladimír Červenka (obec Lnáře) 
– foto Josef Honz

Lnáře

se uplatňovali ve vrchnostenských službách, ponejvíce jako šafáři, ale 
i v řadách nižší čeledi. Souvislou rodovou posloupnost se mi podařilo 
zpětně vysledovat až k osobě stavitelova prapradědečka Wolfganga 
Müllera († 3. 7. 1798), šafáře v Krotějově a posléze v Ondřejovicích 
na spojených příhraničních panstvích Bystřice nad Úhlavou-Janovice 
nad Úhlavou-Dešenice knížat Palm-Gundelfingenů. Pradědeček Jakub 
Müller (* 18. 6. 1766, † 4. 9. 1842), byl na přelomu 18. a 19. století 
šafářem ve Veselí (část obce Janovice nad Úhlavou), posléze se ale 
rozhodl přejít na panství Červené Poříčí na pomezí Klatovska a Přešticka, 
náležející vládnoucí habsbursko-lotrinské dynastii. Zde působil jako šafář 
v Roupově a na sklonku života ve Kbelu. Na témže panství, konkrétně ve 
dvoře v Roupově, poté jako šafář v Nedanicích a nakonec v Borovech, 
pracoval i stavitelův dědeček Josef Müller (* 16. 12. 1800, † 26. 2. 1896). 
V borovském dvoře se Josefovi Müllerovi a jeho první manželce Kateřině 
Kadlecové z Roupova čp. 9 (* 21. 5. 1811, † 8. 2. 1872) narodil 6. 1. 1853 
syn František Müller, otec našeho stavitele. Ten se nejprve staral o koně 
v panských dvorech v Červeném Poříčí a Roupově, poté ale dosavadní 
zaměstnání opustil a jako první z rodu se usadil v našem regionu, kde 
nastoupil roku 1891 u barona Karla von Lilgenau na velkostatku Lnáře 
jako šafář v Radošicích. Tuto funkci zde vykonával dalších třicet let. 
Ve vsi, která se mu stala novým domovem, také 15. 4. 1938 zemřel. 
Ženat byl od 14. 11. 1876 s Kateřinou Strejcovou z Roupova čp. 15 
(* 21. 4. 1851, Roupov, † 18. 6. 1944, Radošice), dceru domkáře. S ní 
měl celkem čtyři potomky. Prvorozený Jan Müller zemřel jako dítě 
(* 18. 10. 1878, † 20. 6. 1879). Druhorozený Josef Müller (* 9. 4. 1880, 
Červené Poříčí) se vydal v otcových stopách a nastoupil do služby 
u velkostatku Lnáře. Pracoval nejprve jako poklasný, pak jako šafář ve 
lnářském dvoře(čp. 18), kde obýval služební byt, podobně jako předtím 
v čp. 25 (tzv. stará škola). Posléze byl správcem dvora a mlékárny na 
Annabergu ve Lnářích. 
V obci se účastnil veřejného života. Když zde byla roku 1919 ustavena 
tělocvičná jednota Sokol, vstoupil do ní. V červenci 1920 však ze Lnář 
odešel, byv ustanoven šafářem dvora v nedalekém Hradišti. Roku 1924 
koupil v rámci pozemkové reformy za 110 000 Kčs zbytkový statek 
Radošice (35 ha, z toho 30,5 ha zemědělské půdy) i s budovami bývalého 
dvora. Na úhradu kupní částky si musel vypůjčit od záložny a ještě od 
bratra stavitele, kterému to pak splácel dovozem dřeva na stavby 
rodinných domků. Zemřel 12. 6. 1943 v radošickém dvoře. 
Josefovou manželkou byla Antonie Dušková ze Lnář čp. 48 
(* 1. 6. 1877, † ?), dcera polosedláka. Bral si ji 26. 1. 1904 ve lnářském 
farním a klášterním kostele Nejsvětější Trojice. Byla to svatba dvojitá, 
neboť ve stejný den se jeho sestra Marie Müllerová (* 17. 9. 1881, 
Červené Poříčí, † 23. 6. 1916, Lnáře) provdala za jeho švagra Josefa Duška 
(* 1. 11. 1874, Lnáře, † 17. 2. 1968, Lnáře). S Antonií měl Josef Müller tři 
dcery: Marii (* 1. 10. 1904, Lnáře), Josefu (* 7. 3. 1907, Lnáře) a Annu 
(* 28. 6. 1912, Lnáře). 
Josefa si vzala Stanislava Pužeje (* 2. 11. 1898), vrchního finančního 
respicienta v Praze – Dejvicích, rodem ovšem z Kladrubec. Svatbu měli 
na výročí československé samostatnosti 28. 10. 1933 v radošické obecní 
kapli sv. Anny, kterou do současné podoby přestavěl roku 1926 nevěstin 
strýc František Müller. 
Nejmladší Anna se provdala 4. 7. 1936 v kostele v Čížkově za Josefa 
Berana (* 24. 11. 1909), rolníka z Bezděkova pod Třemšínem čp. 6, jenž 
byl mladším bratrem jejího učitele z měšťanské školy v Kasejovicích 
Bohumila Berana (* 31. 7. 1900, † 15. 6. 1995). Dle vzpomínek Anny 
Beranové – Müllerové prodal rodný statek, aby mohl vyplatit svého 
bratra i její sestry. Hospodařil potom v Radošicích, kde mu zpočátku 
pomáhal a radil tchán. V roce 1954 se ale musel s rodinou vystěhovat 
do Nestrašovic u Březnice. Anna Beranová zemřela v Březnici 16. 2. 2015 
v nedožitých 103 letech. 
Za krátkou zmínku stojí i již uvedená Marie Müllerová, provdaná 
Dušková, jež svému manželu Josefovi porodila pět dětí. Nejstarší byla 
Marie Dušková (* 5. 5. 1905, † 11. 9. 1975), kterou si 17. 9. 1932 vzal 
Josef Kohout (* 19. 3. 1905, † 23. 1. 1973), poslední mlynář na lnářském 
Kohoutovském mlýně čp. 70 i ve Lnářích vůbec. 
Čtvrtým potomkem Josefa a Kateřiny Müllerových byl konečně námi 
sledovaný František Müller (* 21. 11. 1883, Roupov). Vyučil se zedníkem 
a tesařem a v obou oborech dosáhl kvalifikace mistra. Mistrovské 
zkoušky vykonal roku 1911 v Praze. Ještě jako stavitelský asistent se 
25. 2. 1908 oženil v Čížkově s Růženou Hlínovou z Radošic čp. 50 

Stavba májky v ZahorčicíchRachtači a koledníci v Zahorčicích

Opékání buřtů u sokolského hřištěObchůzka a koledování v Zahorčicích

Lnářské čarodějniceDoprovodný čarodějnický program

František Müller, stavitel v Radošicích, 
a jeho odkaz na Blatensku
Jednou z pozapomenutých osobností, jež svůj otisk zanechala v našem 
regionu, byl stavitel František Müller z Radošic, potažmo i jeho tchán, 
stavitel Jan Hlína. Mnohé jejich stavby jsou zde dosud dochovány 
a připomínají tak tyto své tvůrce, ať již je prováděli podle vlastních či 
cizích plánů. Jejich činnost v oboru byla široká a životní osudy vcelku 
zajímavé, a proto stojí za to si je blíže představit.
Předkové Františka Müllera, byli, soudě dle příjmení (psaného dříve 
též jako Miller) i geografických souvislostí, německého původu. Hojně 
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Josef Müller), hasičské zbrojnice, 
obecního úřadu, místní knihovny 
a služebního bytu. Rozpočet činil 
85 000 Kč, z čehož 35 000 Kč hradila 
obec. Stavba byla dokončena 
v proponovaném termínu do 
30. 9. 1939, včetně čtyřstranných 
věžních hodin od firmy „L. Heinz – 
Praha“, jež znamenaly ještě navíc 
náklad 10 000 Kč. 
Ohledně dalších Müllerových 
aktivit v Radošicích víme třeba to, 
že finančně přispěl na zakoupení 
dvou radiopřijímačů v roce 
1928, z nichž jeden byl umístěn 
v hostinci Františka Peláka (čp. 64) 
a druhý v budově školy. Podobně 
se angažoval i v některých dalších obcích, kupříkladu ve Lnářích, kde 
roku 1926 věnoval 1 000 Kčs do stavebního fondu tělocvičné jednoty 
Sokol k vybudování letního cvičiště. Zemřel 28. 9. 1959 ve strakonické 
nemocnici. Místo posledního odpočinku nalezl na hřbitově v Čížkově, 
který v roce 1936 rozšiřoval.
S manželkou Růženou Hlínovou měl dvě dcery, jimž oběma zajistil 
vzdělání. Starší Helena Müllerová (* 26. 5. 1909) absolvovala 
průmyslovou školu, ale její profesní uplatnění předčasně přetrhla vážná 
nemoc – tuberkulóza, které podlehla ve svých 25 letech 10. 3. 1935. 
Mladší Anna Müllerová (* 17. 6. 1913, † 20. 10. 1997) se stala učitelkou. 
Vystudovala učitelský ústav v Českých Budějovicích, kde v červnu 1932 

s vyznamenáním odmaturovala. Poté 
působila na školách v Březnici, Leleticích, 
Kasejovicích a Radošicích, načež vykonala 
v roce 1936 zkoušku způsobilosti pro 
hlavní (měšťanské) školy a nastoupila 
do Rožmitálu pod Třemšínem. Odtud 
přešla do Hvožďan a od 1. 9. 1942 
byla ustanovena odbornou učitelkou 
na měšťanské škole v Kasejovicích. 
K 1. 9. 1944 začala učit na škole v Bělčicích, 
odkud přešla v roce 1945 do Březnice. 
Poté se vrátila do rodného kraje, když 
19. 2. 1946 obdržela ustanovení 
odbornou učitelkou na takzvané 
expozituře měšťanské školy v Dožicích. 
To již byla provdána za učitele Otakara 

Friedricha (* 7. 9. 1904, † 8. 1. 1985), rodáka z Příbrami, který do Dožic 
přišel rovněž z Březnice, a to jako vedoucí učitel, maje za sebou poměrně 
barvitou profesní kariéru, 
zahrnující i působení na 
měšťanské škole v Ťačivě na 
Podkarpatské Rusi v letech 
1929–1931. Svatbu měli 
15. 12. 1945 v Plzni. Na 
dožické škole setrvala Anna 
Müllerová až do penze. Poté 
ještě vypomáhala v obecné 
škole v Budislavicích. 
S manželem měla dva syny 
– Ing. Otakara Friedricha, 
projektanta, a Ing. Jiřího Friedricha, střihače Filmového studia Barrandov 
Československé, pak České televize (dnes Barrandov Studio), kteří po 
rodičích a předcích vlastní dům čp. 50 v Radošicích.
Autor příspěvku děkuje výše zmíněnému Ing. Otakaru Friedrichovi za 
cenné informace, obrazovou a výkresovou dokumentaci z rodinného 
archivu.

Vladimír Červenka

(* 17. 7. 1882, Radošice, † 11. 3. 1958, 
Radošice). Ta byla dcerou stavitele Jana 
Hlíny a jeho manželky Anny, rozené 
Maškové z Dožic čp. 55. Protože František 
Müller nejprve se svým tchánem 
profesně spolupracoval a pak na jeho 
živnost navázal, zmíníme se nyní stručně 
také o rodině Hlínových. 
Hlínové přišli do Radošic z Chloumku, 
a to v osobě Josefa Hlíny (* 6. 3. 1728, 
† 14. 12. 1784), který se roku 1750 
oženil s Alžbětou Benetkovou, dcerou 
radošického mlynáře, a o několik let 
později převzal po spřízněných Pelákových 
grunt čp. 15. Jeho potomci se na něm 
udrželi až do sklonku 19. století. Josefův 
stejnojmenný syn postavil na pozemku 
příslušejícím k této usedlosti jako 
výměnek domek čp. 50, který následně 
v roce 1832 postoupil mladšímu synu Janu 
Hlínovi (* 15. 7. 1797, † 11. 11. 1871). Ten 
ho pak se svou druhou manželkou Marií, 
rozenou Slavíčkovou z Radošic čp. 21 
(* 1. 9. 1807, † 2. 7. 1876), převedl 
na základě svatební smlouvy 
z 20. 12. 1868 na syna Jana Hlínu 
(* 26. 3. 1844) a jeho ženu 
Annu Maškovou z Dožic čp. 55 
(* 29. 10. 1845), oddané 3. 11. 1868 
v čížkovském kostele. Z jejich manželství 
vzešly tři dcery: Amalie (* 2. 5. 1869, † 1. 11. 1877), opět Amalie (* 27. 2. 1879, 
† 18. 8. 1911), provdaná v roce 1896 za asistenta c. k. státní dráhy 
v Nýřanech Františka Heřmánka, a konečně Růžena (* 17. 7. 1882), 
posléze provdaná Müllerová.
Jan Hlína se vyučil zednickému řemeslu a stal se mistrem, takže si 
mohl otevřít stavitelskou živnost. Po sňatku bydlel nejprve v Dožicích 
u manželčiných rodičů. Když na něj jeho vlastní rodiče přepsali domek 
čp. 50 v Radošicích, odstěhoval se tam. V letech 1893–1895 vlastnil též 
dům čp. 81 na takzvaném Jánském náměstí v Kasejovicích, který si po 
požáru v roce 1894 dle vlastních plánů opravil a přestavěl do jeho nynější 
podoby. Byl činný i veřejně, a to především jako zakládající člen a první 
velitel radošického sboru dobrovolných hasičů (1893–1903). Je o něm 
mimo jiné také známo, že roku 1895 přispěl částkou 5 zlatých do sbírky 
na pořízení věžních hodin v Čížkově.
Jak již bylo naznačeno, Hlínův zeť František Müller nejprve spolupracoval 
se svým tchánem a postupně jeho živnost převzal. Stavby prováděl podle 
svých plánů, nebo realizoval projekty jiných stavitelů, často fungoval 
jako stavební dozorce či oprávněný znalec při stavebních řízeních. Do 
repertoáru Müllerových zakázek patřily veřejné i soukromé stavby jak 
v Radošicích samotných, tak na řadě míst v okolí, zvláště v severozápadní 
části tehdejšího blatenského okresu. Konec jeho soukromé živnosti 
přinesly politicko-ekonomické změny po únoru 1948. Pracoval tedy 
poté ještě nějaký čas u národního podniku Zemědělské stavby Plzeň. Do 
zaměstnání dojížděl na motocyklu značky Jawa 250 (pérák).
V Radošicích, kde mu bylo roku 1940 přiznáno domovské právo, se věnoval 
i komunální politice a spolkové činnosti. Od roku 1919 zasedal prakticky 

nepřetržitě v obecním zastupitelstvu, 
v období 1919–1923 ve funkci 
II. a v letech 1923–1927 dokonce I. radního. 
Při volbách v roce 1927 kandidoval za 
sociálnědemokratickou stranu. Do obecní 
samosprávy byl zvolen i po druhé světové 
válce roku 1946 jako člen MNV. Po čtvrt 
století zastával, podobně jako jeho 
tchán, též funkci velitele radošického 
hasičského sboru (1919–1945). Není 
divu, že právě jemu byla usnesením 
zastupitelstva obce Radošice z 10. 12. 
1938 svěřena stavba víceúčelové budovy 
kampeličky (v jejímž čele stál jeho bratr 

František Müller v mladších letech

Jan Hlína

Domek čp. 50 rodiny Hlínových, pak Müllerových, 
nyní Friedrichových v Radošicích

Hrob rodiny Hlínovy a Müllerovy 
na hřbitově v Čížkově

František Müller na sklonku života

Svatební foto Otakara Friedricha 
a Anny Müllerové-Plzeň 15. 12. 1945
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Výběrový přehled prací Jana Hlíny
Bezděkovec – [1903] – plán stavby panské hájovny; Blatná – 1898 
– stavba domu okresní stravovny; Hajany – 1900 – stavba návesní 
kaple sv. Anny podle plánů Ing. Lamberta Pávka ze Lnář; Hradiště – 
1894–1895 – stavba školy podle plánů Ing. Lamberta Pávka ze Lnář; 
Kasejovice – 1892 – plán přestavby vyhořelého domu čp. 111 Antonína 
Hochmana; 1892 – plán přestavby vyhořelých domů čp. 112 a 113 
Jakuba Herziga (realizován projekt Daniela Majera z Horažďovic); 1892 
– plán rekonstrukce a přestavby vyhořelých domů Volfganga Kellnera 
čp. 126 a 127; 1893 – plán přestavby domu čp. 144 Václava Kučery; 
1894 – plán opravy a přestavby vlastního vyhořelého domku 
čp. 81; 1897 – plán přestavby kůlny při domě Václava Nováka čp. 29 
na hřebčinec pro státní koně a byt poddůstojníka hřebčinecké stanice; 
[1903] – plán přestavby domu a pekařské dílny čp. 135 Cyrila Smrčky; 
1907 – přestavba stodoly a výstavba nových chlévů při domě čp. 144 
Václava Kučery; 1909 – plán na zřízení dvou výkladních skříní v čp. 3 
Antonína Háska; Nepomuk – 1903 – plán přístavby prvního patra 
budovy panského lesního úřadu; 1905 – plány přestavby panského 
lesního úřadu; 1906 – stavba panské myslivny v revíru Doubrava; 1911 – 
oprava vnějších omítek na děkanském kostele sv. Jakuba Staršího; Přešín 
– 1910–1911 – stavba spolkového domu; Radošice – 1909 – stavba 
školy podle přepracovaných plánů školní budovy ve Starém Kníně pod 
stavebním dozorem Ing. Lamberta Pávka ze Lnář; nedatováno – plán 
na stavbu myslivny; Sedliště – [1906]–1907 – plány na stavbu panské 
myslivny a hospodářské budovy; Starý Smolivec – 1904–1905 – stavba 
školy spolu s Karlem Šimůnkem ze Lnář podle plánů Josefa Chrousta 
z Písku; Tchořovice – 1896 – plán na stavbu zdí kolem nových sádek po 
povodni roku 1895

Výběrový přehled prací Františka Müllera
Blatenka – 1940 – plán přestavby 
hajnice; Čížkov – 1936 – rozšíření 
hřbitova; 1941 – oprava farní 
budovy; Hvožďany – 1919 – 
přístavba domku pro motor 
a modernizace stodoly a kolny 
Zíbova mlýna; Kadov – 1927 
– oprava věže farního kostela 
sv. Václava; Kasejovice – 1913 
– projekt městských jatek; 1919 

– plán stavby kůlny u domu čp. 144 Václava Kučery; 1920 – plán nové 
pece a rozšíření pekárny pro Josefu Mentbergerovou čp. 181; 1926 – 
plán stavby domu a chlévu pro vepřový dobytek pro Františka Šimáně 
čp. 208; 1933 – oprava děkanského kostela sv. Jakuba Staršího; 1936 
– plán stavby rodinného domu čp. 185 pro Bohumila a Marii Beranovy; 
Kocelovice – 1938 – plán na stavbu kampeličky (realizován projekt 
Jana Komance z Blatné); Lnáře – 1910 – stavební dozor při stavbě vily 
čp. 164 pro MUDr. Vojtěcha a Annu Říhovy nu podle plánů Ing. Lamberta 
Pávka; 1913 – stavba nové kolny, chlívků, krovu nad světnicí a zděného 
štítu u domu čp. 48 Josefa Duška; 1922 – plán na adaptaci bytů ze 
stodoly v panském dvoře; 1923 – plán na stavbu drůbežníků ve dvoře 
Annaberg; 1927 – rozšíření farního hřbitova; 1930 – plán kiosku pro 
válečného invalidu Jana Boudu u kapličky sv. Jana Nepomuckého; 1931 – 
stavba rodinného domku čp. 179 pro Ludvíka Buška, bývalého vrchního 
zámeckého zahradníka; 1933 – nová báň zvonice farního a klášterního 

Kaple sv. Václava v Újezdě u Kasejovic 
(foto Pavel Hrdlička)

Plán na stavbu domu (vily) čp. 183 pro MUDr. Oldřicha a Matyldu Menšíkovy ve Lnářích

Výřez z plánu víceúčelové veřejné budovy 
v Radošicích

Výřez z plánu na stavbu kampeličky 
v Kocelovicích

Víceúčelová veřejná budova v Radošicích

Nová škola v Radošicích při otevření

kostela Nejsvětější Trojice; 1933 – přístavba domu čp. 41 a kůlničky 
pro Aloise Růta; 1933 – zvýšení stájí a kůlny při domu čp. 43 Josefa 
Hájka a současně zvýšení stávající kůlny u Václava Bouše čp. 42; 1934 
– přestavba hostince Jany Janálové čp. 110; 1936 – stavba domu (vily) 
čp. 183 pro MUDr. Oldřicha a Matyldu Menšíkovy; 1936 – plán domku 
pro Janu Janálovou; Metly – 1931 – oprava návesní kaple, výstavba 
obecního chudobince a kůlen; Mladý Smolivec – 1937 – přestavba 
Siblíkova mlýna; Přešín – 1937 – stavba lednice při spolkovém domě; 
Radošice – 1926 – rekonstrukce a rozšíření návesní kaple sv. Anny; 1938–
1939 – stavba víceúčelové budovy obecního úřadu, kampeličky, hasičské 
zbrojnice, knihovny a služebního bytu; 1940 – přestavba hostince 
čp. 64 („U Peláků“); Starý Smolivec – 1939 – plán přestavby konírny na 
chlévy pro vepře v panském dvoře; Tchořovice – [1930] – plán domku 
panského sádeckého; 1943 – stavba kryté čekárny železniční zastávky; 
Újezd u Kasejovic – 1920 – stavba návesní kaple sv. Václava; Újezdec 
(u Bělčic) – 1927 – plán stodoly při hájovně na Vítenči; Zahorčice – 1938 
stáj a 1941 stodola pro Josefa Honze čp. 2; Zámlyní – 1940 – plán hajnice
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MŠ Lnáře
Jaro v Mateřské škole Lnáře

Základní škola Lnáře aneb 
co se u nás událo
Pohádkový zápis
Středa 6. duben byla důležitým dnem nejen pro nás, paní učitelky, 
ale hlavně pro 7 předškoláků, kteří se zúčastnili pohádkového 
zápisu tentokrát s Večerníčkem a jeho kamarády. Na uvítanou se 
děti Večerníčkovi představily a na oplátku od něho dostaly medaili 
s pohádkovou postavičkou. Poté následoval taneček Večerníčků 
školáků, ke kterým se připojili i předškoláci s vlastnoručně vyrobenými 
čepicemi. Během zábavného odpoledne děti díky povedené prezentaci 
počítaly kytičky s Křemílkem a Vochomůrkou, s Rákosníčkem řadily 
hvězdičky podle velikosti, které se objevily na noční obloze, a dokonce si 
spojením několika hvězd mohly nakreslit souhvězdí Velkého vozu. Svoji 
šikovnost předvedly i při hledání drahokamů, které malá čarodějnice 
ukryla do truhlice. Jaké pak na děti čekalo překvapení, když paní 
učitelka dětem ukázala opravdovou truhlu, v níž se to drahokamy 
neboli rozličnými geometrickými tvary jenom hemžilo. Třešničkou na 
dortu byla zlatá koule, která skrývala pro malé zvědavce překvapení, 
a to duhovou kuličku. Svoji zdatnost předvedli budoucí školáci i při 
poznávání písmenek s Maxipsem Fíkem a na samém konci prezentace 
je při odkrývání obrázků mile překvapila Maková panenka s motýlem 
Emanuelem. 
Za svoji šikovnost byly všechny děti odměněny drobnými dárečky se 
spoustou překvapeníček v nich ukrytých. Myslím si, že se zápis všem 
dětem moc líbil a že si užily spoustu zábavy. Již teď se těšíme na září, až 
v naší malé školičce přivítáme nové žáčky – prvňáčky. ☺

K velikonočním svátkům jsme vyzdobili 
celou školku.

Pozorovali jsme čapí hnízda na komínech.

Přivítali jsme ptáčky vracející se 
z teplých krajin.

Jaro se přihlásilo prvními kvítky sněženek 
a kočiček.

Nezapomněli jsme dětem připomenout 
význam Dne Země.

Košíček plný vajíček neodmyslitelně 
k Velikonocům patří.

Dalším krásným zážitkem bylo v rámci 
autorského čtení představení knihy paní 
Růženy Vitákové „Pohádky z remízku“. 
Za její věnování školce také děkujeme.

Čas v mateřské škole jsme si zpestřili 
autorským čtením. Paní Adéla Fialová 

představila dětem svoji knihu 
„Co čmeláčci nevěděli“ 

a zároveň ji školce věnovala. Děkujeme.

Rozloučení se zimou
 „Moranu nesem, velikým nosem…“, 
tento popěvek se začátkem dubna 
nesl vesnicí. S dětmi jsme se 
symbolicky loučili s odcházející zimou 
a přivítali teplé jarní počasí. Cestou 
jsme obdivovali kvetoucí keře zlatého 
deště a poznávali první jarní květinky 
v zahrádkách. Po vhození Morany do 
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Podhájského rybníka jsme ještě chvíli sledovali, kam se bude ubírat její 
cesta. V plynulém plutí jí dočasně zabránily větve, ale další příval vln ji ze 
zajetí vysvobodil, aby plula dál.

Velikonoce
S blížícími se velikonoč-
ními svátky se školáci asi 
nejvíce těšili na dny vol-
na, které se nesly v duchu 
pletení pomlázek, barvení 
vajíček, rachtání a ponděl-
ního koledování. Do školy 
mezi nás zavítal pan Fran-
tišek Jirsa ze Sedlice, který 
dětem přiblížil zajímavou 
formou křesťanský smysl 
a význam Velikonoc. Zda-
řilou prezentaci pana Jirsy 
doplnila paní Hrubešová 
krátkým vyprávěním o ve-
likonočních zvycích, a pře-
devším čerstvými a voňa-
vými jidáši, pečivem symbolickým pro tyto svátky.

Den Země
V pátek 22. dubna jsme v naší škole slavili Den Země. Ráno jsme se 
všichni sešli před školou a rozdělili se do dvou skupin. Mladší žáci uklidili 
okolí školy, školního hřiště a prostory kolem panelových domů. Starší 
žáci vyrazili na fotbalové hřiště, kde provedli úklid odpadků na herní 
ploše a v jejím okolí. Všichni se svého úkolu zhostili na výbornou a za 
odměnu si na místním hřišti opekli buřty, které přišly všem k chuti. 
Součástí celého projektového dne bylo společné tvoření planety Země 
v tělocvičně školy. Výsledné dílko společného snažení udělalo školní 
chodbu zase o něco krásnější. 
Co je však nejpodstatnější? Děti dokázaly, že jim záleží na tom, aby ta 
naše zemička byla krásná a čistá. Takové akce, jaká byla ta naše, mají 
určitě smysl, a proto se těšíme na další příležitost.

Mgr. Jitka Venclová, ředitelka ZŠ a MŠ Lnáře

Církev československá husitská 
 

zve srdečně na 
 

poutní bohoslužbu 
 

v zámecké kapli ve Lnářích 
 

v sobotu 11. 6. 2022 od 14:00 
 
Celebruje ThDr. Filip Štojdl,  

biskup Plzeňské diecéze CČSH 
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O b e c  L n á ř e  a  Ř í m s k o k a t o l i c k á  f a r n o s t  B l a t n á  
z v o u  s r d e č n ě  n a   

Historicko-hudební večer 
k 670. výročí první písemné zmínky o duchovní správě ve Lnářích 

v  p á t e k  17. 6. 2022  o d  18:00  

v  k o s t e l e  N e j s v ě t ě j š í  T r o j i c e  v e  L n á ř í c h  
❖  

P ř ed n áš k a  Mg r.  V l ad i m íra  Č er v en k y  

o  h i s t o r i i  d u c h o v n í  s p r á v y  v e  L n á ř í c h  o d  p o č á t k ů  p o  s o u č a s n o s t  
❖  

K o n c er t  d u ch o vn í  h ud b y  

v podání Chrámového sboru sv. Martina z Radomyšle  
pod vedením Richarda Semiginovského 

zazní Truvérská mše Petra Ebena a další skladby  

na slavnostní požehnání

MÁTNÍKU SELSKÉHO STAVU
BLATENSKA A LNÁŘSKA

lokalitě „Řišťské “
spojovací cest mezi Zahorčicemi a Řištěmi

kumenické účasti
Rudolfa Huška, administrátora Římskokatolické farnosti Blatná

a ThDr. Filipa Štojdla, biskupa Plzeňské diecéze Církve československé husitské  

Slavnostní proslov přednese
Ing. Josef Kalbáč, emeritní senátor Parlamentu České republiky

POZVÁNKA

Jarní mačkovský 
běh „Od kapličky 
ke kapličce“
Dne 23. 4. 2022 proběhl jarní 
mačkovský běh – 4 000 m „od kapličky 

ke kapličce“, 5. ročník. 
Počasí bylo zachmuřené, ale to běžce 

neodradilo a někteří si libovali, že se jim dobře 
běželo a je to lepší než horko.

Závodníků se účastnilo 37, je to takový standard. Jsme rádi, že covid 
tradici nezahubil.
Závod byl klasifikován v pěti kategoriích
Dívky do 15 let 1. Karolína Šebková
  2.Krystýna Klimešová
  3. Adéla Polívková
Ženy  1. Josefína Zachová
  2. Lucie Benešová
  3. Iva Loudová
Chlapci do 15 let 1.Michal Kříž
  2. Vojtěch Klimeš
  3. Dominik Horvát
Muži  1. Ondřej Hulač
  2. Radek Matas
  3. Jaroslav Zahradník
Senioři  1. Miroslav Mráz
  2. Vlastík Moravec
  3. Petr Vyorálek
Nejmladší závodnice byla Zuzka Mázdrová – ročník 2013.
Nejstarší závodník byl Miloslav Mráz – ročník 1949.
Vyhlášení proběhlo na sále v hospůdce Mačkov, kde byly předány ceny. 
Vše proběhlo perfektně a je třeba poděkovat firmě Leifheit za ceny, 
pořadatelům obci Mačkov a provozovatelům hospůdky. 
Na závěr byl vyhlášen absolutní vítěz, kterým se stal již po třetí za sebou 
Ondra Hulač. Převzal putovní pohár z rukou starostky obce p. Hany 
Míkové. Všichni závodníci se těší na 6. ročník 2023, který bude opět 
druhý víkend v dubnu 2023.

Radek Müller, spolupořadatel závodu

Mačkov

Pálení čarodějnic a stavění máje
Pálení čarodějnic proběhlo v naší obci tradičně ve středu obce u zastávky. 
Po prvopočátečních potížích s přívozem májky z lesa, kdy se máj zlomil 
a muselo se pro nový, byl v pátek oloupán a připravena na ozdobení. 
V sobotu od časného rána zastupitelé, dobrovolníci a hasiči vázali věnec, 
zdobili máj, stavěli stan, připravovali sety, vatru, malý ohýnek na buřty 
a čarodějnici. Přivezli nástěnky s fotografiemi dřevořezeb od cyklostezky 
na anketu, zhodnocení a výběr těch nejlepších fotografií. Připravili 
pohoštění, koše, pípu, kompresor, prodlužovačky, napichováky, sekery, 
košťata, prostě vše potřebné…
Ozdobenou májku postavili naši chlapy, samozřejmě z naší podporou 
a kontrolou z bezpečné vzdálenosti, v pět hodin. U nás stavíme májku 
starým způsobem, tj. za pomoci traktorů lan a žebříků. 
Na postavenou hranici dali děvčata vyrobenou čarodějnici a zapálením 
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ohně vše začalo. Sešlo se spoustu lidí napříč generacemi a společně 
jsme pekli buřty, jedli polévku a poli pivo či limo. 
Hodnotili fotky a každý své tři hlasy vhodil od košíčku. 
Májku nám nikdo nepodřízl a tak se hrdě tyčí nad naší obcí.
Poděkování za přípravu patří hlavně zastupitelům, dobrovolníkům, 
místním hasičům, kteří věnovali pivo a dětem. Každý z nich přiložil ruku 
k dílů. 
Tak zase na rok.

Věra Pangrácová, kulturní referent obce

Slavnostní otevření cyklostezky
Na prvního máje, za hojné účasti, obec slavnostně otevřela naši 
cyklostezku. 
U červené pásky, slavní předjezdci nejen z Mačkova, řekli pár slov 
o sobě, o tom, co pro ně kolo znamená…
Starostka obce přestřihla pásku a už se šláplo do pedálů. S několika 
nadšenci projeli stezku za potlesku přihlížejících. 
V konečné fázi jízdy přibrali naše nejmenší, kteří dojeli do cíle jako první. 
Paní starostka pronesla pár slov ohledně stavby cyklostezky, 
kolikaprocentní získala obec dotaci, od koho získala obec dotaci a kolik 

vše stálo. Kdo dílo postavil a k čemu by 
mělo sloužit.
Poté droboť soutěžila o sladkosti. Děti 
plnily kolem stezky několik úkolů a všichni 
se náramně bavili.
Ve dvě hodiny přijel pan farář z Blatné, 
posvětil znovu vztyčený kříž a požehnal 
cyklostezce. 
Pak bylo na řadě vyhlášení výsledů 
soutěže o nejlepší fotografii dřevořezeb. 
Přítomen byl i autor těchto sošek, které 
naši stezku zdobí pan Vít Budka. 

1. místo za nejhezčí fotografii Rozárky si odnesla 
 paní D. Dudová, získala krom jiného i krásnou 
 dřevořezbu sovy, kterou jí věnovat autor.
2. místo za fotografii žáby na lavičce získal pan Vošahlík
3. místo obsadili dvě fotografie, a to fotka zajíce 
 od pana M.Hromady a fotka ještěrky, 
 kterou pořídila rodina Pekárkova 

Naši oslavenci
březen: pan J. Zach – 75 let
duben: paní M. Kaiserová – 70 let
 pan J. Melán – 70 let
květen: paní J. Průchová – 75 let

 paní J. Fenclová – 75 let
Oslavencům ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a sil do 
dalších let.

Soutěže se účastnilo 24 fotografů, fotky hodnotilo 64 obyvatel Mačkova, 
každý hodnotící měl tři hlasy. 
U cyklostezku máme 14 dřevořezeb, jsou nápadné i takové, které se 
musí hledat. 
K poslechu i tanci hrála skupina Tamty, občerstvení bylo zajištěno. 
Všichni, při pěkném počasí, byli příjemně naladěni. 
Doufám, že muži stihli políbit své ženy pod rozkvetlou třešní. Věříme, že 
stezka bude sloužit tak jak má a všichni na ní budeme moci bezpečně 
jezdit nebo chodit na procházky. 
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přijali pozvání – předjezdcům, 
panu faráři – za požehnání, panu řezbáři, soutěžícím, hudbě i těm, kdo 
se staral o naše občerstvení a hlavně těm, kdo se přišli jen podívat.

Věra Pangrácová, kulturní referent obce

Pan J. Zach, 75 let

Paní M. Kaiserová, 70 let

Paní J. Průchová, 75 let

Paní J. Fenclová, 75 let

Pan J. Melán, 70 let

Nezvaný host
Nezvaný host neb život na poli tak, jak ho naši předci neznali, pokračuje 
vybudováním jurty a poškozováním přírody.
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Srdečně zveme občany Mačkova na výlet  
do pivovaru Gambrinus – prohlídku s výkladem 
zakončíme ochutnávkou  
hlaste se do 16. 6. 2022 na tel.: 724 848 204 

 Autobus a vstupné zdarma, sraz ve 12 h u kapličky 

DEN OTCŮ 19. 6. 2022  
               
 

Myštice

První jarní koupání 
v Labuťáku
Jako již tradičně se první sobotu 
po začátku jara, letos tedy 26. 3. 
uskutečnilo 1. jarní koupání v Labuťáku. 

Koupání se aktivně zúčastnili 4 (ne)
otužilci, 2 otužilkyně a mnoho přihlížejících 

pozorovatelů. Počasí bylo tentokráte ryze 
jarní, což pro (ne)otužilce prý není právě výhrou, 

neboť voda se pak zdá studenější. I přesto se nakonec všichni do studené 
vody Labuťáku ponořili, někteří udělali pár temp a zkušené otužilkyně 
si i zaplavaly.

Maškarní bál pro děti
Konečně po dvouleté pauze se opět konal maškarní bál pro děti. 
Myštickou specialitou je pořádat ho až dlouho, dlouho po konci 
plesové sezóny, abychom se nekryli s ostatními dětskými bály v okolí 
a mohlo tedy dorazit co nejvíce dětí. Letos vyšel na sobotu 9.4. Od 
14 hodin se v místním kulturním domě začaly scházet rozmanité masky 
všech možných pohádkových, filmových i fantasy bytostí. Pro ně byl 
pak připraven program plný her, tance a nechyběla ani tombola, kde 
děti mohly vyhrát spoustu zajímavých cen (pastelky, fixy, bublifuky 
a mnoho, mnoho dalších cen). V průběhu odpoledne se na děti přišla 
podívat i pohádková Ledová královna – Elsa a s dětmi si zatančila na 
její nejznámější hit Let it go. Vrcholem odpoledne bylo pak vyhlášení 
13 nejkrásnějších masek, které si odnesly odměnu. Děkujeme sponzorům 
a dárcům, kteří darovali ceny do tomboly a k vyhlášení nejlepších masek: 
Centrum PH-Home Blatná, obchod Kutilka Blatná, BEZobalu Blatná, SIKO 
Čimelice, ELKO nápoje Blatná a dále Šindelářovým a paní Daniele Vrátné 
za nákup dobrot do tomboly, paní Haně Machuldové, Miladě Honců 
a Jitce Hůrkové za báječné sladké a krásné dorty a rodině Koželuhů za 
obstarání baru s pitím a vstupu. 

Velikonoce v Myšticích
Na zelený čtvrtek, když zvony odletěly do Říma, se Myšticemi rozezněl 
zvuk rachtaček a řehtaček. U kapličky na návsi se sešla početná skupina 
místních dětí a do bílé soboty vždy dopoledne, po obědě a v podvečer 
obcházely vesnici a nahrazovaly rachtáním zvonění zvonů. Na bílou 
sobotu ráno pak s koledou obešly obec naposledy, aby si za rachtání 
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vykoledovaly nějaké to obarvené 
a ozdobené vajíčko, velikonočního 
beránka, sladkosti nebo nějakou 
tu korunu. Nadílka byla veliká 
a tak si každý odnesl domů plný 
košíček odměn. Děkujeme tímto 
Apolence Trunečkové a Kubíkovi 
Cardů, že po dvouleté pauze 
opět obnovili tradici rachtání 
a nenechali tento zvyk upadnout 
v zapomnění.

Myštické pálení čarodejnic
Už od začátku jara se za myštickou hasičárnou hromadily větve 
ořezaných stromů, poslední vánoční stromečky a jiný hořlavý dřevěný 
materiál, aby se v poslední den 
měsíce dubna mohlo uskutečnit 
tradiční pálení čarodějnic. V týdnu, 
který pálení předcházel, místní muži 
v obecních lesích vyhledali a poté 
dovezli na místo konání vhodný 
smrk, který v sobotu ozdobením 
pestrobarevnými fáborky a věncem 
proměnili v májku. V podvečer se 
pak u májky a připravené vatry, která 
byla doplněna figurou čarodějnice 
vyrobenou místními ženami, sešli 
obyvatelé Myštic k jejímu zapálení. 
V průběhu večera se opékaly vuřty, 
popíjelo a klábosilo, a hlavně se 
hlídala májka, aby nám nebyla 
podříznuta a ukradena. Hlídání se 
zdařilo, díky vytrvalcům, kteří vydrželi hlídat až do rána a májka tak 
může naši obec zdobit, dokud neoprší či nebude pokořena přírodními 
či jinými živly.

Předmíř

Úklid obcí
Letošní úklid obcí naplánovaný 
v rámci akce „Ukliďme Česko“ na 
první dubnový víkend nám zhatilo 
počasí takovým způsobem, že jsme 

akci museli narychlo zrušit. Veškerý 
nepořádek totiž přikryla vrstva 

sněhu. Náhradní termín byl stanoven 
na další sobotu – 9. dubna, kdy už se akce 

uskutečnila, byť ani v tento den nebylo počasí ideální. K překvapení 
většiny zúčastněných (i zastupitelů) se nejvíce lidí sešlo v našich 
nejmenších obcích, v Zámlyní (10) a v Řištích (12). V té největší to 
byly pouze čtyři, z toho dva zastupitelé. I tak se ale povedlo uklidit 
nepořádek okolo hlavních komunikací, vedlejších cest a plácků, 
v Metlách došlo i na úklid okolo kapličky a v kapličce. Týden po 
akci se na obecní úřad dostavili zástupci z řad mladých hasičů s tím, 
že úklid vymezeného úseku provedou v náhradním termínu – tak 
se necháme překvapit. ☺
Všem zúčastněným bych tímto chtěl poděkovat, vzhledem 
k nepříznivému odpolednímu počasí nedošlo na slibované posezení 
s občerstvením, ale i toto napravíme v náhradním termínu. 

Tradice zatím stále žijí
Stejně jako v minulých letech, tak i letos jsme nenechali zemřít 
tradici velikonočního křístání. Naše mladší generace se o to 
postarala jak se sluší a patří. Doufám, že se toto bude opakovat 
i v dalších letech.
Po Velikonocích jsme si ani nestihli vydechnout a přišlo pálení 
čarodějnic a stavění máje. Opět se povedlo vše zařídit a zvládnout 

včas – zde patří poděkování 
hlavně hasičům, kteří si tyto 
akce pravidelně berou na 
starost a také společnosti 
Agraspol Předmíř, a. s., 
od které byla zapůjčena 
nezbytná technika. 
Sedmého května, 
v předvečer státního svátku 
Dne vítězství, pak hasiči 
položili věnec k pomníku 
v Předmíři a uctili tak 
památku padlých místních 
občanů ve světových 
válkách.

A co se chystá?
V průběhu měsíce března došlo k vysoutěžení zhotovitele na 
vybudování zpevněného místa (kóje) v budovaném areálu 
v Zámlyní, s nímž byla v měsíci dubnu podepsána smlouva 
a následovat bude realizace.
Dále došlo k připojení nového vrtu P-6 do vodovodní soustavy obce, 
čímž jsme získali další zdroj pitné vody. Na tuto akci jsme čerpali 
finanční prostředky z programu SFŽP. Nyní probíhá závěrečné 
vyúčtování.
Vzhledem k tomu, že se blíží MDD, konec školního roku i hlavní 
prázdniny, dojde určitě i k uspořádání akce pro naše nejmenší.

Pavel Karlík

Radomyšl

Víte, kde je 
Čaromyšl?
Tuto vesnici postavily čarodějnice 
v Radomyšli na koupališti. 
Náměstíčko, kašna, kostel, kaplička, 

škola a různá řemesla. Kdo chtěl zde 
pobýt, musel zdolat kilometrový přelet 

od radnice. Po cestě plnily různé úkoly. 
Na místě sletu bylo kadeřnictví, škola, lékárna, 

doktor, butik, kosmetika, autosalon, knihkupectví, květinářka, bar 
i cukrárna aj. Děti složily zkoušku z létání a na rok obdržely letecký 
průkaz. V taneční škole se rozvlnili kluci i holky, mladí i staří. Ve 
škole přísná paní učitelka zkoušela. Po celou dobu v lese a v okolí 
koupaliště děti sbíraly indicie na další soutěž. Celkově to bylo 
náročné odpoledne a tak si každý mohl zasednout k ohni a opéct 
buřta. A víte, co nás postarší čarodějnice potěšilo? No přece, že 
nás letělo tolik. Kdo chce vědět víc ať mrkne na webové stránky 
Radomyšle www.radomysl.net. A kdo to všechno připravil? Parta 
super žen se smyslem pro humor, díky jim.

Za čarodějnice Boubelína 
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Velikonoce v pohybu
Po zimním lenošení jsme o Velikonocích vyrazili na stezku s otázkami 
pro malé i velké. Převážně otázky týkající se Velikonoc občas 
někoho zaskočili, ale v celku věděli vše. Prťata si užila pohybových 
a legračních úkolů. Tak jako u Stezky kapra Jakuba i nyní jsme šli 
do neznáma. Vzali jsme to zadem na Kaletice a kolem statku do 
Radomyšle. Cirka 3,5 km zdolaly děti bez potíží. No a koho bolely 
nožičky tak rychle zapomněl v hospůdce, kde si nalepovaly dílky 
puclíků co nasbíraly po cestě. Složily si velikonočního zajíce a za 
odměnu bylo čokoládové vajíčko s překvapením. Pro všechny, co 
se zapojily do organizace byla odměnou pochvala od dospěláků 
a radost dětí.

Za ženy B. M.

Velikonoční řehtání
Všichni o mně ví, že si vážím a podporuji každé tradiční 
slavnosti. Staročeské zvyky obdivuji se vším, co k nim patří, nijak 
nepřekroucené, nepřibarvené a už vůbec ne s moderními prvky. 
Snad máme štěstí, ale v Radomyšli stojí tradice na pevných 
základech, které nám připravili naši předci. Já bych vám chtěla 
připomenout a upozornit na zvyk, který bereme automaticky a je 
naprosto v rukách dětí. Je to velikonoční řehtání, celou tuto akci 
si organizují chlapci z nejvyšších tříd základní školy. Letos jsem 
měla trochu strach, jak vše dopadne, neboť dva roky zpátky se 
díky kovidu a zákazu shromažďování nesměla tradice konat. Dva 
roky jsou dva roky, děti odrostou a zapomenou. Jaké to bylo milé 

a překvapující vidět na Zelený čtvrtek dlouhou kolonu větších 
i menších hochů, kteří procházeli po ulicích Radomyšle. Díky Vám 
kluci, že jste nezapomněli a staročeskou tradici uchovali pro další 
roky. Zasloužíte si velké poděkování, za brzké ranní vstávání, za 
nekonečné koledy a také za vaši solidnost vůči mladším a trpělivost  
s jakou starší  hlídají mladší ročníky, aby nikdo nepřišel k úrazu 
během chůze okolo silnice. Jistě se mnoho lidí těší na váš příchod 
a s radostí vás odmění. Najdou se také ti, kteří se raději schovají za 
záclonu, snad k tomu mají svoje důvody. Je hodně málo slavností, 
kdy opravdu účinkující obejdou každý dům, všude zazvoní, tak jak 
se to dělalo dříve, dnes už opravdu nejde o nějaký pamlsek je to 
pocta a připomíná dřívější soudržnost. Ještě jednou kluci byli jste 
skvělí!

Zdeňka Jůzková – Obec baráčníků Radomyšl

Obec baráčníků Radomyšl
Léto, léto, kdes tak dlouho bylo? U studánky, u studánky, ruce, 
nohy mylo…
Vynášení Morany se nakonec v Radomyšli vydařilo, po týdenním 
odkladu z důvodu špatného počasí vstávali všichni účastníci 
s nepřílišným optimismem. Ráno mrazivé s pětistupňovou teplotou, 
občasnými sněhovými přeháňkami dělalo vrásky na čele každému 
z nás, kdo se průvodu měl zúčastnit. Jako by tam nahoře nad námi 
někdo držel ochrannou ruku /to se nám v Radomyšli stává často/ 
přesně v čase průběhu celé akce se rozsvítila obloha a sluníčko, 
zmírnilo studený vítr. Dvě hodiny bylo počasí milostivé a tak mohly 
děti vše odzpívat, odříkat i odtančit, dokonce si upéct buřtíky, 
pochutnat si na sladkých doma vyráběných perníčcích, a ještě si 
stačily prohlédnout a dokoupit velikonoční výrobky na stávajících 
trzích. Všichni byli nakonec spokojeni, a když nastal čas rozchodu, 
obloha se zatáhla a přišla sněhová přeháňka.
Tak doufám, že jsme přece jenom tu zimu vynesli a už se budeme 
všichni probouzet jen do teplých a hezkých dní.
Napsala: Zdeňka Jůzková, panímaminka Obce baráčníků Radomyšl

Baráčníci představili dětem kroje
Před velikonočními svátky jsme byli požádání ředitelkou mateřské 
školy v Radomyšli o schůzku baráčníků s předškoláky, jejímž cílem 
bylo ukázat dětem kroje, vysvětlit z čeho jsou ušity, kdy a kde se 
nosily a nosí. Popřípadě z čeho se jednotlivé kroje skládají a jak 
se oblékají. Samozřejmě, že jsme setkání přislíbili a dne 6. 4. 2022 
uskutečnili.  Vzali jsme na vědomí tu skutečnost, že tak malé děti 
by podrobný výklad nepochopily, proto byla vybrána ta část, která 
je jejich věku dostupná pro ně zajímavá. Tetička panímaminka Jůz-
ková připravila do kufru tři kroje pro děvčata, dva kroje chlapecké 
a jeden kroj Mařenku, kterou jsme hned po příchodu oblékli paní 
učitelce a hezky si jí popsali, podle jednotlivých částech. Poté si 
děti sami mohly vyzkoušet kroje z čehož byly nadšené a z radostí 
poslouchaly další informace. Dalším krojovým dílem, jež byl nabí-
zen k prohlédnutí, byla blatská plena v nádherném vyšívání, což 
zase obdivovaly paní učitelky. Kroje jsme ve školce ponechaly, aby 

si je všechny děti mohly zno-
vu prohlédnout, popsat a ob-
léknout. Po týdnu, kdy nám 
bylo vše vzorně vráceno, jsme 
dostali jako dárek krásný vý-
kres od dětí, kde znázornily 
naše kroje. Neskutečně nád-
herně vypracovaný obrázek 
obsahoval do detailů namalo-
vané krojové   oblečení. Byla 
to zase jedna z krásných akcí, 
které jsme se zúčastnili a byla 
naplněním nejenom pro děti, 
ale povzbuzením i pro nás.

Napsala: Zdeňka Jůzková, 
panímaminka Obce baráčníků 

Radomyšl
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ZŠ Radomyšl
Holky si přivezly druhé místo 
z OK v házené
Radomyšlská škola se účastní mnoha sportovních a talentových 
soutěží. Nyní se historicky poprvé přihlásila do okresního kola 
Házené v kategorii dívky 6. a 7. třída. Přesto, že na škole jsou pouze 
dvě aktivní hráčky házené, holky z turnaje mezi školami přivezly 
stříbrné medaile. Neskutečná bojovnost všech holek po celou 
dobu hry byla velká. Za krásné druhé místo a reprezentaci školy 
si zaslouží poděkování: Radka Janová, Natalie Nagyová, Tereza 
Křivancová, Veronika Mandlová, Eliška Křížová, Tereza Křížová, 
Bára Mrázová, Eliška Hendrychová a dvě největší bojovnice Amálie 
Machová a Kateřina Kozáková.

Johana Šišpelová Irová

Ponožkový den aneb 
světový den Downova syndromu
Sedmá třída se připojila k ponožkové výzvě, která připadá na 
21. března a nese se ve znamení Downova syndromu. Toto datum 
není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje 
jedním přebývajícím chromozomem 21. Někdy se také označuje 
tento syndrom jako trizomie 21. chromozomu. Normálně máme 
každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem 
mají tři. Světový den Downova syndromu má tradiční symbol – 
nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního 
onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Děkujeme 
všem, kteří se připojili. 

Monika Babková

Den vody v ZŠ Radomyšl
Dvaadvacátý březnový den je v kalendáři dnem, v němž je po 
celém světě upírán zrak k jednomu z pěti živlů – vodě. Letošní rok 
tohoto celosvětového festivalu Světového dne vody, byl zaměřen 
na vodu podzemní. 
Pozornost byla upírána 
i k ekologickým otázkám 
vody, vodě odpadní, 
ale i vodě jako dárkyni 
života.
Na naší škole proběhl 
k tomuto tématu 
celoškolní projekt, který 
si kladl za cíl ukázat 
žákům vodu jako jeden z nejdůležitějších prvků pro život na planetě 
a její nejrůznější tváře i význam pro každý den. Žáci v průběhu 
dopoledne navštívili vzdělávací stanoviště v čističce odpadních vod 
a chemické laboratoři.
„Byl jsem nadšený z pokusů ve fyzikální učebně,“ řekl po skončení 
programu žák čtvrté třídy Honza Sonoga.

Děti se dozvěděly, jak pečuje o rybníky a ryby v nich jejich správce. 
Nesmělo chybět ani kino s filmy o koloběhu a ekologii vody. 
Z filmů se všichni detailně dozvěděli, jak funguje cyklus vody na 
naší planetě. Zpestřením byla zkouška, jak získat pitnou vodu 
v pravé divočině.
Nejen, že si to všichni zúčastnění užili, ale také si oživili, co již vědí 
a poznali mnoho nového.
Velký dík patří všem, kteří naši školu podpořili svou účastí a předali 
nám své letité zkušenosti nabyté při práci kolem tohoto důležitého 
živlu. 

Tereza Perná

Bronzová medaile 
z okresního kola ve Volejbalu
Ve středu 6. dubna 2022 se ko-
nalo okresní kolo ve volejbalu 
na ZŠ Povážská ve Strakonicích. 
Turnaje se zúčastnily následující 
školy: ZŠ Radomyšl, ZŠ F. L. Če-
lakovského, místní ZŠ Povážská, 
ZŠ Jiřího z Poděbrad, ZŠ Du-
kelská. Naše škola postavi-
la družstvo složené z žákyň: 
Adéla Machová, Andrea Kop-
tová, Eliška Křížová, Niko-
la Bláhová, Klára Kaplánko-
vá, Veronika Štěpánová, Sára 
Kloudová a Iva Kylbergrová. 
Po celou dobu turnaje panovala 
skvělá atmosféra, sportovní ná-
lada a veliké odhodlání změřit 
sílu a dosáhnout co nejlepšího výsledku. Nakonec se nám poda-
řilo vybojovat třetí místo a získat bronzovou medaili. Musím veli-
ce kladně ohodnotit organizaci pořádající školy ZŠ Povážská, DDM 
Strakonice a sportovní nadšení všech zúčastněných týmů. 

Johana Šišpelová Irová

Maškarní odpoledne 
zakončila výuka tance
V družině si děti zvykly, že pravidelně na přelomu února a března 
přichází ve školní družině maškarní odpoledne. Bohužel předchozí 

dva roky vyšly na prázdno, o to 
víc se děti těšily na toto. Děti si 
své převleky užívaly, v maskách 
dorazily i paní vychovatelky.
Novinkou tohoto roku byla 
děvčata ze sedmé třídy. 
Holky převzaly roli dýdžejek, 
asistentek při jednotlivých 
soutěžích a v závěru děti naučily 
soku – soku tanec. Kupodivu se 
zapojili všichni.
Celé odpoledne proběhlo 
v pohodě a s úsměvem, děti si 

odnášely veselé zážitky a v bříškách domácí pečené buchty, které 
pro ně vytvořily paní vychovatelky.
Tak snad za rok budeme moci zase zopakovat. 

Alena Šrámková

Knihy, kam se podíváš
Nápadem veřejně přístupných knihoven 
známých jako Knihobudky se nechali inspirovat 
i žáci Základní školy Radomyšl. Společnými 
silami vytvořili malou knihovničku, ve které si 
každé dítě i dospělý může knihu kdykoliv půjčit, 
vzít anebo do ní vložit některou z vlastní sbírky, 
pokud by ji rád daroval dál. 
Knihobudky tak poslouží všem, kteří mají 
kladný vztah ke knížkám, rádi si čtou a s oblibou 
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pátrají po nepřečtených nebo pro ně prozatím neznámých titulech. 
Je volně přístupná, tedy funguje jako veřejná a bezplatná knihovna 
pro každého. Najdete ji ve vstupu do základní školy, je krásně na 
modro vyzdobená a její působení pro všechny hlídá a koriguje 
moudrá sova. 

Tereza Perná

Ukliďme si Radomyšl
Na pátek 22. 4. 2022 připadla 
oslava Dne Země, což je 
celosvětová událost, kterou si 
v současnosti připomíná 193 
zemí světa. V roce 1990 se 
přidala i Česká republika. Tento 
den je svátkem, jehož smyslem 
je připomenout si důležitost 
ochrany životního prostředí.
Stranou nezůstali ani žáci 
naší školy. Na tento den jsme 
naplánovali úklid městyse 
Radomyšl a jeho okolí. Každá 
třída se vydala uklízet předem 
dohodnutou část obce a okolí. Od odpadu jsme vyčistili např. okolí 
benzínové pumpy, rybníku Cihelna, hřiště, sídliště Na Baborčici, 
okolí silnice na Osek, Strakonice a další místa. A že bylo co uklízet 
dokazují nejen naplněné pytle, ale i hromady odpadu u cest, které 
si odvezli pracovníci obce.
Na závěr akce si mohly děti opéct buřty a ohřát se u ohně, jelikož 
byla ten den veliká zima.
Vše potřebné k úklidu nám dodalo sdružení „Ukliďme Česko“ 
a „Ukliďme svět“ ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. 
Za rukavice a pytle na odpad jim tímto děkujeme.
Všichni doufáme, že si lidé uvědomí, kam odpadky patří a my už 
v příštím roce nebudeme mít co uklízet.

Za organizátory Johana Šišpelová Irová a Ivana Třeštíková

Exkurze 9. třídy do planetária
Devítka se vypravila na exkurzi do 
planetária v Českých Budějovicích. 
Zhlédli jsme film Voyage, při kterém 
se s námi „točil“ celý vesmír. Díky 
komentované přednášce jsme se 
seznámili se základní orientací na 
noční obloze. Umělá obloha byla 
prezentována v takové podobě, 
v jaké by ji bylo možno vidět v den, 
kdy jsme v planetáriu byli. 

Monika Babková

Čarodějnický dvorek
Ve čtvrtek 28. 4. se konal pro děti ze školky Čarodějnický dvorek, 
pořádaný svazem žen Radomyšl. Naše 9. třída si připravila pro děti 
pár kouzel a oblékla se do kouzelnických převleků. Byli rozděleni 
na jednotlivá stanoviště, např. překážková dráha s koštětem, 

prolézání pytlem, chůze po kladině, vylézt po štaflích a zazvonit na 
čarodějnický zvoneček, točící židle s čarodějkou, hod na čarodějnici 
a skok do dálky. Myslím, že si děti ze školky odnesly spoustu zážitků 
a pár kouzelnických triků. 

Johana Šišpelová Irová

Chemie nás baví 
Chemie obvykle nepatří mezi nejoblíbenější předměty. Přesto 
někteří žáci ZŠ Radomyšl v ní našli nejen zalíbení, ale též dokázali, 
že svými znalostmi a dovednostmi mohou v chemických soutěžích 
konkurovat ostatním školám.
Čtvrtého března 2022 proběhl po dvouleté odmlce na Gymnáziu 
ve Strakonicích 58. ročník Chemické olympiády kategorie D určené 
pro žáky 8. a 9.tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých 
gymnázií, kam po úspěšném zvládnutí školního kola postoupily tři 
žákyně 9. ročníku. V okresním kole se Tereza Hřebejková umístila 
na 11. místě, Ilona Hochová na 10. místě a Lucie Bláhovcová 
obsadila 8. místo. Přestože se děvčatům nepodařilo obsadit první 
tři místa, zaslouží si uznání a pochvalu, neboť patří mezi první 
desítku nejlepších chemiků na strakonickém okrese, jak vždy 
zdůrazňuje paní D. Míková, garant okresního kola ChO kategorie D.
 Na naší škole proběhla i soutěž Hledáme nejlepšího mladého che-
mika. V této soutěži 9. třídu reprezentovali Jakub Jiřík, Tereza Hře-
bejková a Lucie Bláhov-
cová.  První kolo soutěže 
proběhlo formou on-line 
testu a do krajského kola 
zaměřeného zejména na 
praktickou část se pro-
bojovala Lucka a Tereza. 
Regionálního finále na 
Střední škole obchodní 
v Českých Budějovicích   
se zúčastnilo 20 soutě-
žících. Lucie Bláhovcová 
se místila na 2. místě 
s bodovým ziskem 65/70 
a Tereza Hřebejková na 
4.místě s 60,5 body.
Při této příležitosti bych ráda připomněla i obrovský úspěch naší 
bývalé žákyně Aleny Tomáškové, která během studia Střední školy 
obchodní reprezentovala Českou republiku a obsadila druhé místo 
na mezinárodní soutěži chemiků.                                                                                        

Mgr. Milena Maroušková

MŠ Radomyšl
Začátkem března děti navštívily v rámci měsíce knihy místní knihovnu, 
předškoláci se zúčastnili besedy v dětském oddělení knihovny 
ve Strakonicích a přímo do mateřské školy přijely s autorským 
čtením představit své knihy paní Fialová a paní Vitáková. Rodiče 
se mohli zúčastnit několika přednášek o zralosti a připravenosti 
dětí na vstup do první třídy základní školy. Přípravu Velikonoc 
jsme si zpestřili drátkováním s paní Vodákovou a besedou s paní 
Jůzkovou, která nám přinesla ukázat krásné lidové kroje. Návštěva 
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živých ptáčků se dětem také 
moc líbila. K pěkným akcím 
patřil i Den vody a Den Země. 
Čarodějnický den na konci 
dubna byl plný kouzel. Děti 
v kostýmech malých čarodějnic 
a černokněžníků létaly na 
koštěti, vařily lektvary, učily se 
zaklínadla. Také jsme navštívili 
čarodějnický dvoreček 
u čarodějnice Boubelíny, která 
nám ukázala, jak se váže koště 

z březových proutků, kdo všechno v její říši bydlí a učila děti létat 
na koštěti.
Boubelíně jsme namalovali obrázky a Vám, milí čtenáři, posíláme 
pár fotografií.

Co nového u bábinek?
Pomalounku polehounku se bábinky zase dostávají do svého tempa. 
I v období, kdy se nemohly společně scházet, myslely alespoň na 
své okolí. Pro obyvatele Domova pro seniory v Drhovli vyrobily 
spoustu pletených zajíčků a předaly jim je zároveň s materiálem, 
který tam bude využit pro vlastní tvorbu klientů. Nezapomněly ani 
na zvířátka a Útulku pro psy v Strakonicích dovezly zásobu psích 
piškotů. 
V březnu obnovily bábinky svá pravidelná měsíční setkání 
v oblíbené hospůdce Na Křenovce v Radomyšli. Dva dny poté 
oslavily společně Mezinárodní den žen a v předstihu i blížící se 
Velikonoce ve své druhé oblíbené hospůdce – v Leskovicích. 
Posezení Na Křenovce jim zpestřilo vystoupení dětí a v Leskovicích 
se pobavily sledováním drezury malých psů. Za týden vyrazily 
bábinky na svůj první letošní výlet, a to do Čestic. Zdejší muzeum, 
poutní místo Kalvárie s křížovou cestou a poustevnou a kostel 
Umučení sv. Jana Křtitele rozhodně stojí za návštěvu.
V dubnu se bábinky vypravily sice o kus dál, ale jižní Čechy přesto 
neopustily. Jejich cílem se stala Třeboň, kde navštívily Kotěrovu 
vodárenskou věž (zde sídlí galerie buddhistického umění), Divadlo 
J. K. Tyla, Galerii Třeboň v marcipánu a dům Štěpánka Netolického. 
Odpoledne se podívaly na Třeboň z vyhlídkové plošiny v lázních 
Aurora a poté si prohlédly i Schwarzenberskou hrobku. 

Bábinky z Radomyšle

Mladí sportovci z Radomyšle 
dobývají Evropu!
Kristýnka Lomová je členkou taneční skupiny RM dance Strakonice 
se kterou získala titul „Mistra Čech“ na soutěži Czech dance tour 
v Chrudimi v disciplíně Show art. V soutěži Czech dance tour 
v kategorii Show art dance v Praze získali postup v základní lize 
Show art na evropské finále o nejlepší skupinu roku 2022, které se 
bude konat v červnu v Praze. 
Lucie Poklopová vybojovala v barvách Judo Academy Praha pod 
vedením trenéra Felixe Čapka na mezinárodním turnaji v judu 
v Kodani stříbrnou medaili a následně na turnaji v Budapešti 
obsadila v silné konkurenci 7. místo.
Oběma dívkám držíme palce v další kariéře!

Luboš Peterka

Nohejbalisté Radomyšle zatím 
excelují jak ve 2. lize mužů 
tak v dorostenecké nejvyšší soutěži
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Leskovice
Jelikož máme další českou tradici za námi, je třeba ji trošku 
inovovat.
Letos jsme si pálení čarodějnic a tradiční stavění máje zpestřili 
kouzelnickou stezkou pro naše nejmenší. Stezka vedla naší 
vesničkou a začínala a končila u leskovické klubovny. Dětem se tato 
procházka s úkoly a sbíráním ingrediencí do kouzelného lektvaru 
pro čarodějku, která se chtěla stát krásnou princeznou, moc líbila. 
Uvidíme, co si připravíme za zábavu na příští rok. Samozřejmě 
tradiční domácí špekáčky a sklenice zlatavého moku nesmí chybět 
žádný rok.

Tereza Žílová Kadlecová

Koleda v Leskovicích

Obec Rojice – akce jara
V Rojicích to opět žije. Nejprve se na Myslivně uskutečnila 
Myslivecká výroční schůze, kterou navštívil náš pan starosta 
Ing. Luboš Peterka. Na Hasičárně se slavilo jedno kulaté životní 
výročí. V klubovně o Velikonocích děti namalovaly veliké kraslice. 

Po velikonoční šlupačce v Rojicích neuschne žádné děvče, o to se 
postarali naši chlapci. Poslední akcí bylo pálení čarodějnic a stavění 
májky. Veškerá naše setkání jsou radostná a srdečná.

Osadní výbor Rojice

Domanice
Velikonoce v Domanicích
Velikonoce pro nás začaly již 12. 4., kdy jsme se s dětmi sešli 
a tvořili. Mezi první výrobky patřili látkoví zajíčci a slepičky. Děti 
si je vyplnily vatou, přidaly korálky a nalepily ocásky nebo peříčka. 
Tomu, komu zbývala energie a nadšení si mohl vytvořit z plat na 
vajíčka slepičku s malovaným vajíčkem.
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Všechny tyto akce probíhají v Domanicích pod heslem: jsme parta, 
musí nás to bavit a fantazii se mezi nekladou. Snad takových 
podobných dílen bude v budoucnu více.
Tak jako každý rok se na Zelený čtvrtek sešly děti a rachtaly poctivě 
dvakrát denně po celé vsi, aby nahradily zvony, které odlétly do 
Říma. Vydržely všechny i na Velký pátek. Největší pochvalu si určitě 
zaslouží nejmladší člen celé „bandy“ Zdeněček Š, který držel krok 
se všemi celé tři dny. V sobotu si děti vysloužily za koledování 
dobroty, vajíčka ale i peníze. Velké rozdělování pak následně 
proběhlo na hřišti. Určitě už se děti těší na příští rok.
Na Velikonoční pondělí 18. 4. ožila naše vesnice tradičně koledníky 
s pomlázkami. Malí i velcí chodili od domu k domu a poctivě s citem 
vyšlupali všechny dívky a ženy. Ty byly na koledníky připraveny. 
Malí dostali malovaná vajíčka a velcí něco dobrého k pití.
Za domanické ženy mohu tvrdit, že krásné a zdravé budeme určitě 
po celý rok.

 Autobusem do Aquaplace Praha
V dlouhých zimních dnech většinou přemýšlíme, co budeme dělat 
v létě a už aby bylo teplo. A protože zima byla dlouhá, tak jsme 
vyrazili 26. 3. za koupáním autobusem do Aquaparku v Čestlicích. 
Vyrazili jsme v dopoledních hodinách ze zastávky v Domanicích. 
Nejvíce nadšené byly děti, které se celou dobu v bazénech a na 
tobogánech nezastavily. Nechyběl oběd, zmrzlina ani limonáda.
Byl to moc příjemný den pro nás všechny.

Jak jsme 
úspěšně 
uhlídali máj
Třicátý duben začal 
již tradičně v dopo-
ledních hodinách. Do-
maničtí muži přivezli 
strom, který dívky ná-
sledně ozdobily pent-
lemi. Týmovou spolu-
prací vyhoupli májku 
vzhůru a mohlo se za-
čít slavit. Nechybělo 
točené pivo a buřty na 
oheň.
Naši muži úspěšně 
májku přes Filipoja-
kubskou noc uhlídali 
a bude nám dělat ra-
dost celý rok.

Co nás čeká:
18. 6. Dětský den 

Za Domanice Mirka Paťková

Láz – májka

Maškarní veselí 
v Sedlici
Sedlická sokolovna, poprvé pod 
taktovkou města Sedlice, přivítala 
19. března malé i velké maškary. 

Dětičky si svůj program užily od 
14 hodin. V krásně vyzdobeném sále 

bylo úplně plno a všichni se skvěle bavili. 
Členky Českého svazu žen Sedlice se postaraly 

o zábavu, výzdobu i zajímavou tombolu, sedličtí hasiči zajistili 
přísun tekutin. Hudební program připravil DJ Gizzi. 
Ve večerních hodinách si na své přišli i dospělí. Jak bývá v Sedlici 
zvykem, představilo se plno především skupinových masek. Bylo 
velmi těžké vybrat nejlepší masku, proto byli nakonec oceněni 
všichni. Výborná nálada vydržela všem až do rána. 

text: Kateřina Brabcová, fotografie: Kateřina Prexlová

Sedlice

Cyklistice v Sedlici fandíme
Město Sedlice uspořádalo v sobotu 26. března 2022 tradiční 
zahájení cyklistické sezóny. K úspěchu celé akce přispěly teplé 
sluneční paprsky, a tak se na startu (u autobusové zastávky v ulici 
Nádražní) sešlo více než sedm desítek nadšených cyklistů všech 
věkových kategorií včetně rodičů s dětmi. Připraveny byly dvě trasy. 
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přátel nejen ze Sedlice, 
ale i z Blatné, Písku, 
Strakonic, Radomyšle 
atd. v přátelské, ničím 
nerušené atmosféře. 
Všichni si přáli, aby 
z n o v u v z k ř í š e n á 
tradice v Sedlici dále 
pokračovala. Příjemné 
cyklistické odpoledne 

skončilo k plné spokojenosti všech účastníků i s poděkováním 
představitelům města Sedlice za vzornou organizaci a za neokázalou 
pohostinnost.“
Cyklistice v Sedlici třikrát hurá a oběma pánům přeji hodně zdraví 
a ještě mnoho ujetých kilometrů. 

text: Kateřina Brabcová, fotografie: Kateřina Prexlová

Ukliďme Česko v Sedlici
Ani letos jsme v Sedlici 
nezapomněli na přírodu, akce 
Ukliďme Česko se uskutečnila 
2. dubna. Bohužel, počasí sběru 
odpadků vůbec nepřálo, proto 
není divu, že se akce zúčastnilo 
jen pár jednotlivců. I tak se 
podařilo uklidit ta nejbolavější 
místa v blízkém okolí. Kvůli 
hustému sněhu muselo být sbírání 
předčasně ukončeno. 

text: Kateřina Brabcová, fotografie: František Jirsa

Delší vedla přes Škvořetice, Buzice, Lacinou, Myštice, Míreč, Lom, 
Mužetice zpět do Sedlice (23 km), kratší trasa účastníky zavedla 
do Škvořetic, Lomu, Mužetic a nazpátek do Sedlice (13 km). Před 
budovou místní hasičárny čekalo na příjemně unavené kolaře malé 
občerstvení. 
A právě tady mě oslovil pan František Šesták, milovník cyklistiky 
a velký cestovatel, jestli bych nenapsala článek. Velmi mě to 
potěšilo, a proto jsem tuto nabídku ráda přijala. A hned jsme si 
domluvili setkání v kavárně v Blatné ve čtvrtek 31. března. Zde na 
mě čekalo další velmi milé překvapení. Měla jsem možnost osobně 
poznat i pana Karla Veselého, další legendu sedlické cyklistiky. 
Během milého povídání jsem se dozvěděla mnoho zajímavostí…
Cyklistika je se Sedlicí spjata již více než 70 let. Právě vloni oslavili 
sedličtí příznivci jízdy na kolech sedmdesáté výročí. První závod 
se uskutečnil v roce 1951 pod hlavičkou DSO Sokol. Tehdy vedla 
trasa přes Hněvkov, Pacelice, Škvořetice, Lom, Mužetice a zpět 
do Sedlice. Její délka měřila 19, 1 kilometrů. A představte si, že 
na startu tehdejšího závodu stáli oba moji společníci z kavárny 
– František Šesták i Karel Veselý (tehdy jako mladší žáci)!  Jejich 
forma je i dnes stále skvělá, a tak není divu, že se aktivně zapojili 
i do letošního zahájení cyklistické sezóny v Sedlici. Obdivuhodné. 
Zpět k roku 1951. Prvním vítězem závodu se mezi muži stal Miroslav 
Krejčí (č. p. 137), mezi dorostenci zvítězil strýc Karla Veselého Jan 
Veselý. Závodu se tehdy, kromě již jmenovaných, zúčastnili Rudolf 
Válek, Ladislav Žák, Stanislav Říha, Milan Lojík a Milan Varaus. 
Tento závod odstartoval zlatou dráhu sedlické cyklistiky. V průběhu 
dalších let se příslušníci místního oddílu zúčastnili mnoha dalších 
závodů. V roce 1955 jeli kvalifikaci na slavný Závod míru Praha – 
Berlín – Varšava pořádaný v Mladé Boleslavi. Trio sedlických ve 
složení Jan Veselý, Mirek Krejčí a Rudolf Válek si tehdy vyjeli všechna 
tři první umístění. Díky tomuto skvělému úspěchu získali možnost 
závodit v modrožlutých sokolských dresech. V roce 1955 se do 
oddílu přihlásil také známý cyklistický závodník Christian Bataglia 
z Bratronic, který Československo reprezentoval mnohokrát 
i v zahraničí. V tomto roce se místní oddíl objevil na startu snad 
všech domácích závodů včetně přeborů republiky v Havlíčkově 
Brodě, Ústí nad Labem, Sokolově či dvouetapového závodu na 
hranicích Polska. Jan Veselý se navíc zúčastnil i sedmietapového 
závodu o přebor republiky s názvem Okolo Slovenska, Christian 
Bataglia pak celostátního přeboru v Uherském Hradišti (čerpáno za 
zápisu Jana Farky v kronice města Sedlice).
Jsem velmi ráda, že si cyklistika udržela své příznivce i v průběhu 
dalších let, i když v dobách komunismu (po únorovém převratu 
v roce 1948) byla činnost Sokola potlačena a organizace prakticky 
zanikla. Až teprve po pádu železné opony v roce 1989 došlo k jeho 
obnovení. 
Díky bývalému starostovi města Františku Kopáčkovi a jeho příteli 
Karlu Veselému došlo v roce 1994 k obnově cyklistické tradice 
a ke zrození vzpomínkové jízdy, která se pravidelně koná poslední 
březnový víkend pod hlavičkou Zahájení cyklistické sezóny, 
původně jako memoriál tří zasloužilých cyklistů – Christiana 
Bataglii, Miroslava Krejčího, Stanislava Říhy, nyní i všech ostatních, 
kteří společnost cyklistů postupně opustili. S tímto sportem se 
Sedlice pravidelně loučí akcí nazvanou Ukončení cyklistické sezóny, 
která se koná první říjnovou sobotu.
A nyní zpět k sobotě 26. března. Pan Šesták mi k ní napsal tento 
komentář: „Odpoledne pokračovalo rozhovory starých a nových 

Pilský mlýn aneb 
kus historie Sedlice u Blatné
Tak se jmenuje název velmi zajímavé publikace autora Jaroslava 
Pekárka, která vyšla v jarních měsících letošního roku. Městská 
knihovna Sedlice ve spolupráci s městem Sedlice uspořádala 
v neděli 24. dubna od 17 hodin v místním kině autogramiádu této 
knihy spojenou s promítáním fotografií a poutavým povídáním 
autora. Sešlo se několik desítek lidí, kteří s nadšením sledovali celý 
program. 
Kniha má včetně příloh celkem 131 stran a je doplněna fotografiemi 
a dalšími obrazovými materiály.
O tom, kdy byl Pilský mlýn vybudován, se mnoho neví. Historicky 
nelze doložit ani založení rybníka Horní Zástava, pod jehož hrází se 
budova nachází. Podle dostupných pramenů lze předpokládat, že 
rybník byl založen v první polovině 15. století jako součást složité 
vodní soustavy propojené Brložským (zvaným také Bílým nebo 
Rojickým) potokem. Mlýn Pila nebo Pilský (podle historických map 
také Piller) byl pravděpodobně založen až po založení rybníka, 
který poskytl dostatek vody pro vodní kolo. Pravděpodobně k tomu 
došlo na konci 15. století. 
První písemné údaje o osobách žijících ve mlýně pocházejí 
z poloviny 17. století. Zápisy můžeme najít v matričních knihách 
sedlické farnosti, ke které mlýn tehdy náležel. Prvním mlynářem byl 
Václav (to je jeho příjmení), který měl za manželku Annu, víme také, 
že se jim v roce 1647 narodil syn Jakub. V průběhu dalších staletí 
se zde střídali různí mlynáři, mlýn však i nadále zůstával v majetku 
vrchnosti. Povinností 
mlynářů bylo každoroční 
placení činže, úroků 
i naturálních dávek. 
Z doby, kdy na Pilském 
mlýně hospodařil Matěj 
Prokopec pochází dnes již 
zlidovělá píseň Nemelem 
nemelem, která navazuje 
na události z 11. nebo 12. 
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června roku 1827, kdy přišla obrovská průtrž mračen doprovázená 
krupobitím. Způsobila zvednutí hladiny rybníka Horní Zástava, 
protržení hráze a stržení mlýna. 
Mlýn byl opět vybudován a novým mlynářem se stal Vojtěch 
Pravda, který mlýn v roce 1898 prodal, a to za částku 18 000 Kč, 
Jiřímu Kristiánovi knížeti z Lobkovicz. Ten mlýn opět dával do 
nájmu mlynářům. V roce 1921 byl mlýn zestátněn a podle zápisu 
z katastru nemovitostí o 6 let později zapsán jako majetek Josefa 
Viktorina Pravdy a jeho ženy Jany. V pozdějších letech proběhla 
také první velká rekonstrukce – vodní kolo bylo nahrazeno 
výkonnější Francisovou turbínou. Tito majitelé nechali v blízkosti 
mlýna vystavět Boží muka, která jsou naštěstí zachována dodnes 
jako vzpomínka krásných zašlých časů. 
Ve mlýně se naposledy mlelo v roce 1953. V roce 1964 byl mlýn 
opět vyvlastněn ve prospěch ZV ROH Důl Pohraniční stráž Svatava 
s finanční náhradou 800 000 Kčs. V té době došlo k velkým 
změnám. Tiché údolí se proměnilo v turisticky rušné místo plné 
dětí i zahraničních rekreantů. Pozdější pionýrské tábory ještě 
většina lidí ze Sedlice dobře pamatuje. Majitel Důl Pohraniční stráž, 
k. p. Březová se přejmenoval na Sdružení odborových organizací 
Sokolovská uhelná, a. s. Sokolov. Pro tento podnik provozovala 
mlýn dvojice nájemců, Svatomír Vít a Miroslav Lang. Pan Vít ukončil 
nájemní poměr v roce 1998, středisko tehdy zajišťovalo rekreační 
pobyty, dětské tábory, školy v přírodě, školení i jazykové kurzy. 
V roce 2006 mlýn zakoupila společnost RS Pilský mlýn s. r. o. 
se sídlem v Praze, která jej o rok později prodala společnostem 
Lendwire, a. s. Plzeň a Condrione, s. r. o. Tehdy začala poslední 
přestavba, která byla poslední ranou pro tento objekt. Nikdy 
nebyla dokončena a objekt začal výrazně chátrat. Bez pevné 
střechy došlo k poškození krovů i zdiva a tak dnes stojí na místě 
bývalého výstavního mlýna jen smutné torzo obklopené odpadky. 
V roce 2020 objekt zakoupila obchodní společnost SUTAKE, s. r. 
p., se sídlem v Praze. Dle vyjádření statutárního zástupce z května 
roku 2021 má tato společnost zájem Pilský mlýn zachovat jako hotel 
i přesto, že se jedná o zříceninu zatíženou okolním ekologickým 
břemenem. 
Všichni sedličtí pevně věří, že dosud stojící Boží muka z roku 1936 
budou jednou opět moci hrdě pohlížet na budovu mlýna. 
Chtěla bych velmi poděkovat panu Jaroslavu Pekárkovi za jeho práci. 
Díky němu se náš knihovní fond rozrostl o zajímavou publikaci, 
která velmi podrobně mapuje nejen historii Pilského mlýna, ale 
i nedalekého mlýna Kabelíka a Sedlice jako takové. Kniha je plná 
citací z dostupných historických publikací a právem patří k tomu 
nejlepšímu, co bylo o Sedlici dosud napsáno. 

text: Kateřina Brabcová, fotografie: Ivana Řandová

MŠ Sedlice
Březen jsme v MŠ zahájili přípravami na maškarní bál. Byli jsme moc 
potěšeni návštěvou žáků devátého ročníku základní školy, kteří se 
společně s námi oblékli do nápaditých masek a protančili s dětmi 
krásné dopoledne. Ve třídě předškolních dětí se uskutečnila dvě 
autorská čtení. Mladé spisovatelky nám představily svá literární 
pohádková díla. Na velikonoční výstavu, kterou uspořádal Český 

svaz žen v zasedací místnosti městského úřadu v Sedlici, děti 
přispěly svými výrobky. V rámci připomenutí Dne Země jsme 
uklidili školní zahradu a ulice v okolí. Starší děti si připravily pásmo 
básní, písní a tanečků pro pobavení na setkání seniorů v sedlické 
sokolovně. Přejeme všem hodně životního elánu a optimismu do 
dalších let.

Za MŠ Sedlice Zdeňka Rodová

ZŠ Sedlice
Jarní měsíce v ZŠ Sedlice
V jarních měsících se škola po dvou letech omezení dostala do 
standardního režimu. Naplno se rozběhly vědomostní a sportovní 
soutěže, vyrazili jsme na exkurze. V pátek 1. dubna proběhla 
již tradiční a oblíbená „Noc s Andersenem“. Letos jsme noc 

pojali v duchu Josefa Lady 
a Mezinárodního dne ptactva. 
Dílny se dětem moc líbily 
a své výtvory dovedly téměř 
k dokonalosti. Večer před spaním 
si pak děti přečetly úryvky z knih 
Josefa Lady. Celý večer byl velice 
povedený a děti si ho velmi 
užily. Deváté třídě patří velký 

dík za perfektní organizaci. Tradičně jsme se v dubnu připojili 
k akci „Ukliďme Česko“, při které jsme pomohli uklidit okolí školy 
a vytipovaná místa v Sedlici. V rámci velikonočních svátků žáci 
připravili výrobky na velikonoční výstavu. 
Kromě toho probíhaly různé exkurze. Žáci 1. i 2. stupně navštívili 
Techmánii v Plzni, žáci 7. a 8. třídy si prohlédli SOU Blatná a vy-
zkoušeli si svou manuální zručnost, druhý stupeň navštívil v rámci 
projektu Jihočeské hos-
podářské komory Rybář-
ství Vodňany, restauraci 
Sůl a řepa a podnik Moira. 
Díky aktivitě MAS Blaten-
sko jsme přivítali na besedě 
o knihách Poznejte Blaten-
sko jejich autora Jana Kurze.
V úterý 5. dubna se usku-
tečnil zápis do 1. ročníku. 
Přijato bylo 15 dětí.
Proběhla i okresní kola vědomostních a sportovních soutěží. Velký 
úspěch zaznamenal Adam Formánek v okresním kole dějepisné 
olympiády, když obsadil skvělé 2. místo. Dařilo se nám i ve sportu. 
V okresním kole v malé kopané obsadil náš tým po těsné prohře 
ve finále s Volyní výborné 2. místo. V atletickém Poháru rozhlasu 
obsadil tým chlapců celkově 6. místo, tým děvčat skončil na 
7. místě. V hodnocení disciplín skončila Monika Židová na 2. místě 
ve skoku vysokém, Tomáš Baloušek rovněž na 2. místě ve skoku 
dalekém a na 4. místě v běhu na 1 500 metrů a Sandra Růžičková 
na 5. místě ve skoku dalekém. Všem gratuluji a děkuji za výbornou 
reprezentaci školy.

Marek Charvát
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Pohár rozhlasu
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se žáci naší školy zúčastnili atletických závodů 
– Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou. Toto tradiční lehkoatletické 
klání se koná již řadu let v Blatné. Naši borci se soutěže účastnili 
po mnoha letech. Závody jsou týmové, kde do krajského kola 
postupuje vítězné družstvo, ale jsou vyhlašováni i jednotlivce za 
danou disciplínu. Naši školu reprezentovalo 15 žáků od sedmé 
po devátou třídu v kategorii starší žáci a žákyně. Musím předem 
pochválit všechny naše závodníky za předvedené výkony. I mezi 
tak silnou konkurencí jsme dosáhli výjimečných výsledků – Monika 
Židová – výška 142 cm – druhé místo, Tomáš Baloušek – dálka 
470 cm – druhé místo a 1500 m 5:14 min – čtvrté místo, Sandra 
Růžičková – dálka – 5. místo. Jako celek tým starších chlapců obsadil 
6. místo s celkovým počtem bodů 4133 a tým dívek obsadil 7. místo 
s celkovým počtem bodů 3347, kde se holkám nezapočítávaly body 
za štafetu (spadl kolík). Ještě jednou všem gratuluji a jsem velice 
rád, že i na naší škole jsou tací, kteří dokáží konkurovat větším 
školám s několikanásobně větším výběrem žáků.

SDH Sedlice
Hasičský ples 9. 4. 2022
Po více jak dvouleté plesové přestávce se i obyvatelé Sedlice dočkali 
okamžiku, kdy mohli ze svých skříní vytáhnout plesové róby. Ačkoliv 
byl dubnový termín plesu poněkud netradiční, byli všichni rádi, že 
se konečně doba koronavirová 
zklidnila a bylo možné tuto akci 
uskutečnit. O předtančení se 
na plese již tradičně postaral 
taneční pár tvořící Rozálie 
Pacnerová a Ondřej Homolka. 
Hudební doprovod po celý 
večer zajišťovala skupina New 
Style Band. I letos se podařilo 
členům SDH Sedlice zajistit 
velice bohatou tombolu, pro 
kterou je tento ples vyhlášený 
a tak si krom skvělého pocitu 
z obnoveného kulturního života 
řada hostů odnášela domů 
i krásné ceny. Rádi bychom 
poděkovali sponzorům, bez 
kterých by se tato akce neuskutečnila, členům sboru, kteří jakkoliv 
přiložili ruku k dílu, a především všem hostům, kteří na akci dorazili 
a společně s nimi jsme si po dlouhé době mohli užít ten NÁŠ ples. 
Pevně věříme, že je koronavirová doba za námi a příští rok se 
setkáme zas!

text: Nikol Opplová, fotografie: Jitka Prokopcová

Sedlická hasičárna hostila 
„aktivní hasičky“
Jsme velmi rádi, že si hasičky pro své významné setkání již podruhé 
zvolily právě naši hasičárnu. Setkání uspořádalo Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice ve spolupráci s Odbornou 
radou žen při OSH Strakonice. 
V pátek 29. dubna v 17 hodin zahájila program vedoucí Odborné 
rady Jana Matoušková. Starostka SH ČMS okresu Strakonice 
Jaroslava Boukalová přivítala více než čtyřicítku žen milým slovem, 
připomněla mimo jiné význam žen – hasiček ve sboru. Setkání se 
zúčastnili také oba náměstci František Kotrc a Ing. Pavel Škarda, 
také předseda Revizní komise Václav Albrecht. Sedlické hasiče 
zastupoval starosta Josef Keřka a jeho předchůdce ve funkci Karel 
Ambruš, který program večera zpříjemnil hrou na harmoniku. 
Za město Sedlice pozvání přijala místostarostka Mgr. Kateřina 
Brabcová. 
Představily se také naši nejmladší hasiči pod vedením Magdy 
Mazáčkové. Vystoupili s básničkou Co dělají hasiči, ke které si 

sami namalovali kulisy. Přítomné 
ženy také obdarovali ručně 
malovanými přáníčky. Za milé 
vystoupení sklidili velký potlesk 
a jako odměnu obdrželi balíček 
se sladkostmi.
O občerstvení a výbornou večeři 
se postaraly sedlické hasičky, ve 
výčepu pomáhali hasiči. Aktivní 
ženy připravily bohatou tombolu, 
milou cenu si odnesli všichni 
zúčastnění. V průběhu večera 
čekalo na všechny překvapení. 
Tombola se losovala podruhé. 
A že to byly ceny velmi netradiční 

a losování velmi zábavné, smáli se úplně všichni.
text: Kateřina Brabcová, Magda Mazáčková, 

fotografie: Jitka Prokopcová, Magda Mazáčková

Otavský plamínek 2022
Dne 7. května 2022 se v areálu plaveckého bazénu ve Strakonických 
konal již 15. ročník soutěže Otavský plamínek. Přihlášeno bylo 
54 družstev mladých hasičů, nakonec jich dorazilo 50, z toho 
10 družstev přípravky, 22 družstev mladších a 18 družstev starších.
Mezi hosty, které přišly pozdravit mladé hasiče byl senátor Tomáš 
Fiala, místostarosta Strakonic Josef Zoch, šéf místní organizace 
Ing. Pavel Mareš, 1. náměstek starostky OSH
František Kotrc a náměstek Ing. Pavel Škarda a v odpoledních 
hodinách dorazila i starostka Jaroslava Boukalová. Zdravotní dozor 
zde měla Jana Matoušková a celou soutěží nás provázel ředitel ÚO 
Strakonice plk. Ing.  Ota Šmejkal. Zábavu zde pro děti připravila 
Policie ČR a byl tam skákací hrad, který byl neustále plný. Před 
zahájením požárních útoků vystoupily strakonické mažoretky 
a mezi útoky byl seskok parašutistů.
Každé družstvo mělo jeden pokus požárního útoku. I letos měla 
soutěž nejmladší závodníky (3 roky). Holčička dostala velkého 
plyšového medvěda a chlapeček jako hračku hasičské auto. Při 
vyhlašování ti nejlepší dostali poháry, medaile a tašku s cenou pro 
každého v družstvu a ti ostatní také dostali tašku s cenami. Počasí 
se vydařilo, jen při vyhlašování vítězných družstev začalo pršet. Po 
celou dobu soutěže bylo zajištěno občerstvení a pitný režim pro 
soutěžící. Děti dostali obložené rohlíky. 
Naše družstvo mladých 
hasičů sice si neodvezlo 
medaile, ale jsme na ně 
pyšní, jak to vše zvládly, 
neboť první a zároveň 
poslední trénink před 
soutěží byl ve čtvrtek 
5. května a někteří 
z dětí se zúčastnilo 
tréninku s vodou 
a soutěže poprvé. Není 
přece důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se.
Děkujeme všem za účast a pomoc při přípravě na soutěž.
Tak zase za rok ve Strakonicích.

text: vedoucí MH Magdalena Mazáčková, 
fotografie: Magdalena Mazáčková

Modrásek
Sedmipírko a Den Země 
– zábava a poučení pro celou rodinu
Od 21. 4. do 29. 4. měli malí a velcí občané Sedlice i návštěvníci 
odjinud možnost kdykoliv v průběhu těchto dnů prověřit svoje 
znalosti o přírodě kolem nás. Některé otázky byly opakovací, jiné 
nové. K dispozici byly tři trasy: cesta kolem louky za kostelem, park 
na náměstí T. G. Masaryka a nový park za Coopem. Pokaždé sedm 
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tabulí – sedm pírek. Osvědčená forma zábavných kvízů potěšila 
mnohé i letos a zajistila dobrou náladu v chladných jarních dnech. 
Už dnes jsme zvědaví na novinky, které nám přinese Sedmipírko 
v příštím roce.

Májka a čarodky v hasičárně
V sobotu 30. 4. bylo v areálu 
hasičské zbrojnice v Sedlici už 
od rána živo. Členové a členky 
SDH stavěli májku a chystali 
hranici s čarodějnicí. Večerní 
program pro děti zajišťoval 
Spolek Modrásek a jeho 
přátelé. Vstup na akci byl 
zdarma, občerstvení, buřty 
i opékače byly k dispozici. 
Na každého kostýmovaného 
návštěvníka čekala navíc odměna v podobě sladkostí a krásného 
diplomu. Ty předával velkým i malým čarodějům a čarodějnicím 
starosta města Vladimír Klíma a starosta SDH Sedlice Josef Keřka. 
Večer plný her a zábavy se vydařil a mnozí hlídali májku až do 
časných ranních hodin.

Za Spolek Modrásek Ivana Eignerová

Aktivity Českého svazu žen Sedlice
Bruslení ve Strakonicích
Letošní zima nám bohužel vůbec nepřála a v Sedlici nebyla možnost 
si zabruslit ani na jednom z rybníků. Proto se ČSŽ Sedlice rozhodl 
pronajmout ledovou plochu na zimním stadionu ve Strakonicích 

na neděli 20. března. 
Pozvány byly děti z MŠ 
a ZŠ Sedlice. Na stadion 
dorazilo kolem 50 dětí 
s rodiči, kteří si velké 
plochy rozhodně užily. 
Holky si kroužily na 
krásně připraveném 
ledu bez hrbolů 
a někteří kluci, kteří 
přijeli s hokejkami, 
si zahráli hokej.  Dvě 

hodiny byly dětem málo, ale i tak to bylo super odpoledne. 
Doufejme, že příští zima bude, co se týče sněhu a mrazu, štědřejší 
a my všichni si budeme moci užít venkovních zimních radovánek.

Velikonoční výstava
Tak letos jsme se konečně dočkali. Po dvouleté covidové odmlce se 
mohla opět uskutečnit velikonoční výstava v prostorách Městského 
úřadu v Sedlici. A že se bylo na co dívat, ani stoly nám nestačily. 
V MŠ a ZŠ Sedlice se děti a paní učitelky opravdu činily a s dětmi 
vyrobily krásnou velikonoční dekoraci.  Nechyběly velikonoční 
věnce ze skořápek, zajíčci, slepičky, ovečky a mnoho dalších 
velikonočních výrobků.
Nezapomnělo se ani na velikonoční prodej – keramická vajíčka, 
zajíčci, slepičky, zápichy, květináče, opravdu bylo z čeho vybírat. 

Výstava byla otevřena široké veřejnosti a nechyběla ani přítomnost 
dětí z MŠ a ZŠ Sedlice. Každý měl možnost zapsat svoji účast v knize 
návštěv a děti byly odměněny sladkostí.

Venkovní bazar v Sedlici
Letošní termín vyšel až na podruhé, a to na sobotu 23. dubna. 
Již tradičně se konal na náměstí T. G. M. Tentokrát nebyla nouze 
o prodávající ani nakupující, přesto, že počasí nebylo rozhodně 
ideální a každý by uvítal, kdyby rtuť teploměru povylezla o trochu 
výše. Mraky přicházely ze všech stran, ale nepršelo. K prodeji 
nechybělo tradičně oblečení, hračky, boty a domácí potřeby. 
Tentokrát byl bazar doplněn prodejem zákusků Cukrárny Hraběnky 
a sazenic a kytek ze Zahradnictví Doubravice. Na našem jarním 
bazaru si opravdu mohl vybrat každý.
Za zmínku určitě stojí, že našim nejmladším prodejcem byl teprve 
7letý Pepíno Šendera, který přišel prodávat své již nepotřebné 
hračky. A byl velmi úspěšný.
Další bazar se uskuteční opět v září.

Jak se poprask konal a nekonal
Tak se nám to konečně povedlo. První divadelní představení bylo 
domluveno na duben 2020 a nakonec se se odehrálo o dva roky 
později. Na pátek 22. dubna jsme měli v plánu divadelní představení 
Poprask na laguně v podání Divadelního spolku Prácheňská scéna 
v Písku. O lístky byl obrovský zájem a máme radost, že přišlo skoro 
100 lidí. Bohužel nakonec se Poprask na laguně odehrát nepodařilo 
z technických důvodů, ale jako náhradu nám bylo nabídnuto 
představení O lásce. Zklamání se vůbec nekonalo, protože tato 
tragikomedie byla jak vystřižená ze života a určitě se v některých 
scénkách diváci zhlédli. Klobouk dolů před herci, kteří ve dvou hráli 
skoro hodinu a půl.
Dobrá zpráva je, že Poprask na laguně je opět na programu dne 
a můžete toto divadelní představení zhlédnout v pátek 17. června 
od 19.30 hod v sedlické sokolovně. Všichni jste srdečně zváni.

	

	

SPOLEK OBČANŮ VEŘEJNĚ AKTIVNÍCH ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE  

ZIMNÍCH SPORTŮ NA 
 

 

Český svaz žen Sedlice  
zve všechny spoluobčany na 

 
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S 

GRILOVAČKOU 
 

V NOVÉM PARKU POD FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM 
 

V SOBOTU 25. ČERVNA OD 17HOD. 
 

Na rožni budeme opékat čuníka, ženské ze svazu napečou něco 
dobrého, na čepu bude dobré pivko, nebude chybět hudba ani 

zábava pro děti 
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SEDLICKÝ SPOLEK MODRÁSEK POŘÁDÁ 
 NA BUZICKÉM HRADĚ VÝSTAVU  

 

 

FOTOGRAFIE  JOSEFA  EIGNERA,  AUTORSKÁ  TVORBA  IVANY 
EIGNEROVÉ  A  HRADNÍ  HERNA  S PROGRAMEM  PRO  DĚTI. 
 

KDY? 
OD 16. 7. 2022 
DO 19. 7. 2022 

9.00–12.00 
13.00–17.00 

VSTUPNÉ 
DĚTI 20,- 

DOSPĚLÍ 50,- 

 

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI. 

ČESKÝ SVAZ ŽEN SEDLICE ZVE VŠECHNY  

DĚTI A DOSPĚLÉ NA 
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Doprovodný  program, vstupné dobrovolné 
 

 

 

M ě s t o  S e d l i c e  z v e  v š e c h n y  n a  

S v a t o j  a k u b s k o u   p o u ť 
v   S e d l i  c i  

31. č e r v e n c e 
od 9.30hod – tradiční  pouťový  jarmark & kulturní akce – park pod hř ištěm 

9.45hod – sváteční mše – kostel  sv.  Jakuba  

Pouťové atrakce  – náměstí TGM 
 
 
 

      

Škvořetice

Na škvořetické 
koledníky opět čekala 
štědrá „občerstvovací 
stanice“ u paní 

Marcely Mlíčkové
Tradiční velikonoční rachtání je v obci 

Škvořetice stejně jako v dalších vesnicích 
Blatenska pro děti neobyčejně silným zážitkem. A protože 
Škvořetice disponují silnou základnou nejmladší generace, která je 
svědomitými rodiči vedena odmala k úctě k duchovnímu odkazu 
předků, bylo v zastavěné lokalitě o největších církevních svátcích 
hodně rušno a hodně veselo. Vždyť průvod, obcházející jednotlivá 
stavení za nezbytné zvukové kulisy desítek řehtaček, sestával 
letos ze 44 školáků i předškoláků! Dětskou velikonoční „karavanu“ 
nadto doprovázela ještě řada maminek s kočárky. „Koledníci se 
jako obvykle nejvíc těšili na klasickou ‚občerstvovací stanici‘ u paní 
Marcely Mlíčkové. Ta letos napekla perník a k čerstvému zákusku 
jako bonus přidala znovu horké nápoje,“ uvádí jedna z hybných pák 
zdejšího folkloru a provozovatelka konzumu Kateřina Schaffarzová. 
Vesnici obešli škvořetičtí koledníci o Bílé sobotě za čtyři a půl 
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hodiny. „V předchozí dny si naši mládežníci tradiční obchůzku vsi 
dokonce z vlastní iniciativy zpestřili. Na konečné několikrát všichni 
oběhli místní kapličku,“ dodává Kateřina Schaffarzová.
V osadě Pacelice, spadající pod správu Obecního úřadu Škvořetice, 
se bohužel dětí nedostává. I tak tam ale nebyla velikonoční tradice 
ošizena. I když se řehtaček chopilo jen pět ratolestí.
Právě tyhle děti jsou zárukou toho, že lidové zvyky a obyčeje budou 
stále živé a předávány dalším generacím. Na tohle se ostatně 
velmi dbalo vždycky jak na škvořetické, tak pacelické půdě. Tenhle 
řetěz se prostě nepřetrhne. Alespoň dokud si Češi nedají vzít své 
vlastenectví a národní hrdost.

Škvořetické Velikonoce 
ještě trochu jinak a poutavěji
Co se oslav velikonočních svátků týče, ve Škvořeticích jdou ještě 
dál, než předepisuje manuál lidových obyčejů. Samozřejmě jde 
hlavně o to zabavit a potěšit ty nejmenší. Ale zároveň chtějí tamní 
organizátoři utužit a semknout venkovský kolektiv jako takový. 
A to se jim prostřednictvím zábavného odpoledne o Velikonočním 
pondělí daří vskutku znamenitě. Jako obyčejně se i letos přátelé 
dobré pohody sešli před škvořetickým obchodem na návsi. A bylo 
jich požehnaně – více než padesát.
O co ale vlastně jde v ono požehnané štědré Velikonoční pondělí. 
„V nedalekém lese Křesovci ukryjí pořadatelé čokoládová vajíčka 
a čokoládové berušky,“ vysvětluje program Kateřina Schaffarzová, 
jedna z průkopnic nových forem dětské radosti a výchovy. „Po 
různých trasách se pak vydá drobotina v doprovodu starších 
kamarádů a dobroty hledá.“
To ovšem rozhodně není všechno. Na dalším zpestřením 
Velikonočního pondělí má lví podíl rodina Rosinů. Dcery Laura 
a Rozina nabízely přítomné mládeži v samostatném koutku tolik 
oblíbené malování na obličej. A rozhodně se nenudily, zájem 
předčil očekávání. Na startovní čáře dobrodružné výpravy pak 
otec Vojtěch připravil bohaté občerstvení. Vařily se horké nápoje 
a nechyběly ani pochoutky ve formě bábovek, vaflí, škvarkových 
placek aj. Bohužel se nemohl nakonec dostavit zbývající člen rodiny 
Rosinů – maminka Renata, která ulehla s virózou.
Kateřina Schaffarzová s úsměvem zavzpomínala na počáteční éru, 
kdy to prý ještě neměly tak „vymakané“: „To jsme měli dobroty 
položené na zemi a přiživil se i pohotový pes.“
Všechno, co je vykonáno ve prospěch dětí, má minimálně 
dvojnásobnou hodnotu. Ve Škvořeticích v tomto ohledu jdou stále 
kupředu a co víc – samozřejmě nezištně!

Pacelice patřily mladým cyklistickým 
nadějím. Už pojedenácté změřily síly 
v jízdě zručnosti a rychlostních závodech 
okolo vesnice
Zdá se to neuvěřitelné, ale přesto je to tak. Už jedenáct let 
v květnu uplynulo od chvíle, kdy hrstka pacelických dobrovolníků 
spolu s blatenským cykloklubem a za štědré podpory Obecního 
úřadu Škvořetice i místních podnikatelů vdechla život dnes tak 
populárním „Cyklohrátkám“. Program sportovní akce pro děti 
a mládež do patnácti let zůstává po celou dobu stejný – jízda 
zručnosti po hřišti u obecního domu plus rychlostní závody okolo 
Pacelic. Od loňského roku se mezi pořádající složky zařadila nově 
ustavená Jednota Orel Strakonice. Stále se soutěží v pěti věkových 
kategoriích, a sice: mláďata A (do 4 let), mláďata B (5 až 6 let), 
C (7 až 9 let), B (10 až 12 let a konečně A (13 až 15 let).
Letos 8. května vítalo zájemce v Pacelicích pěkné slunečné počasí. 
To pozitivně ovlivnilo účast na jedenáctých „Cyklohrátkách“. Své 
dovednosti a kondici si tady otestovalo třicet chlapců a děvčat. 
Podle ustálené tradice první dvě kategorie nejmenších dětí 
absolvovaly trasu jízdy zručnosti bez plnění úkolů šikovnosti 
– pouze na čas. Ti další už jeli naostro – čekal je slalom mezi 
kuželkami, přenášení kelímku s vodou, hod tenisákem na cíl a ve 
finále zdolání tzv. „houpačky“ (fošny na kulatině). Za chyby na trati 
sice platili trestnými vteřinami, ale naopak mohli získat i vteřiny 
k dobru. Kamenem úrazu se ukázalo jako vždycky přenášení 
kelímku vody. Jen málokdo ho dokázal nepřevrhnout. Místní borec 
dokonce v zápalu boje rozboural celé stanoviště, a ještě se uhodil 
do brady. Naštěstí nebylo třeba první pomoci a naštěstí to byla 
jediná fyzická újma u soutěžících.
Mimořádná houževnatost se projevila u mladých cyklistů při 
rychlostních závodech okolo Pacelic. Dali do toho prostě všechno 
a v určitých chvílích by jim i ostřílení profíci tiše záviděli. Zazářil 
tady nadupaný a dobře vedený Tadeáš Tůma (14 let) z Hněvkova, 
u kterého se projevují čím dál tím více všechny předpoklady pro 
úspěšnou dráhu špičkového sportovce. Od svých soupeřů se odtrhl 
s úctyhodným časovým odstupem, přemožitele nenašel ani při 
popisované jízdě zručnosti.

Nouze nebyla ani o úsměvné 
momenty. Zejména u dvouletých 
capartů, kteří leckdy ani nechápali, 
co po nich vlastně pořadatelé 
a rodiče chtějí. Jeden z nich se 
rozhodl zajet si to po způsobu těch 
velkých kamarádů a sbírat body. 
Jenže to špatně pochopil a kuželky, 
které se objížděly a nesměly 
shodit, naopak vytrvale všechny 
shazoval v domnění, že tak bude 
nejlepší. Rozhodně neudělal radost 
organizátorovi, který pak za ním 
musel jít a celé pole znovu postavit.
Slavnostní ceremoniál proběhl 

u obecního domu. Výsledková listina jízdy zručnosti zveřejnila 
tyto medailisty: mláďata A – 1. Jan Chlanda z Dobšic, 
2. Veronika Pancová z Blatné, 3. Zdeněk Šimůnek z Blatné. 
Mláďata B – 1. Rozárka Chlandová z Dobšic, 2. Adéla Blovská z Písku, 
3. Barbora Hulačová z Buzic. 7 až 9 let – 1. Nikolas Nádvorník ze Škvořetic, 
2. Anežka Říhová z Pacelic, 3. Anita Dolejšová z Blatné. 10 až 12 let 
– 1. Tomáš Podhorský ze Zahájí u Hluboké, 2. Ondřej Lexa z Pacelic, 
3. Lukáš Podhorský ze Zahájí u Hluboké. 13 až 15 let – 1. Tadeáš 
Tůma z Hněvkova, 2. Lukáš Klásek z Blatné, 3. Petr Weber z Pacelic.
Výsledková listina závodů: mláďata A – 1. Jan Chlanda z Dobšic, 
2. Josef Chlanda z Dobšic. Mláďata B – 1. Adéla Blovská z Písku, 
2. Rozárka Chlandová z Dobšic, 3. Barbora Hulačová z Buzic. 7 až 
9 let – 1. Anežka Říhová z Pacelic, 2. Anita Dolejšová z Blatné, 
3. Nikolas Nádvorník ze Škvořetic. 10 až 12 let – 1. Tomáš Podhorský 
ze Zahájí u Hluboké, 2. Ondřej Lexa z Pacelic, 3. Vendula Škardová 
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ze Škvořetic. 13 až 15 let –1. Tadeáš 
Tůma z Hněvkova, 2. Lukáš Hrdlička 
ze Sedlice, 3. Petr Weber z Pacelic.
Trofeje nejvzácnější předávali 
čestní hosté z Jednoty Orel a KDU-
ČSL: Vladimír Hanáček ze Strakonic 
a vicehejtman Jihočeského kraje 
František Talíř. Oba pánové sem 
nezamířili náhodou – oba milují 
a aktivně pěstují cyklistiku. Pan 
vicehejtman dokonce prozradil, že 
na kole jezdí pravidelně do práce 
a sice na „Ukrajině“. To byl za éry 
socialismu postrach opravdových 
cyklistů, a ne nadarmo o této 

značce vznikla říkanka: „Chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo 
Ukrajina.“
Cyklistické odpoledne v Pacelicích se tedy vydařilo. Srdečné 
poděkování patří architektovi trati jízdy zručnosti Josefu Horovi 
z Pacelic, jeho pravé ruce Josefu Šlehofrovi, Haně Koubkové 
z Pacelic a jejímu příteli Tomášovi, dále Martinu Tůmovi z Hněvkova 
za výtečnou organizační spoluúčast a Jiřímu Hrabětovi za ozvučení 
celé akce. Další velký dík celé této „rychlé rotě“ bezvadných lidiček 
za úklid prostranství v rekordně krátké době. Pořadatelé také rádi 
mezi sebou přivítali pana Luboše Blovského z Písku – majitele 
cyklosportu tamtéž s jeho paní a vnučkou, která se tady výrazně 
prosadila. Pan Luboš Blovský štědře sponzoruje cyklistické akce 
na Blatensku a jako opravdový mecenáš má zde vždy a za všech 
okolností své místo.
Cyklistika si zasluhuje výraznou propagaci. A kdo ví– možná právě 
tyhle pacelické cyklohrátky dovedou některého malého sportovce 
až na vrcholky.

Romantické rybaření na škvořetické 
„Stárce“. Favorit dětské soutěže 
o „Škvořetickou čudlu“ Štěpán Schaffarz 
vytáhl z vody deset kousků
Rybaření není jen hojně rozšířený koníček. Je to i lék na duši. Přesně 
tak to určitě cítilo pět dětských účastníků 2. ročníku rybářské 
soutěže „Škvořetická čudla“. Odehrála se v romantickém prostředí 
za vsí Škvořetice u rybníčku „Stárka“. „Zastoupení tedy mohlo být 
větší,“ konstatoval trochu zklamaně ředitel akce Roman Schaffarz, 
který celé dopoledne jako vysoce zkušený rybář perfektně 
a spravedlivě ošéfoval.
Právě jeho synovi Štěpánovi se v soutěži dařilo nejlépe. Inu – má 
dobrou školu. Tahal z vody doslova jednu rybu za druhou, až se jejich 
počet ustálil na deseti. Mezi nimi se v podběráku třepetal i vítězný 
„macek“ – největší úlovek dopoledne o délce 50 centimetrů, co 
mu vyhrál soutěž. Zároveň triumfoval také v disciplíně o celkovou 
nejlepší délku ukořistěných ryb. Celkem jím přemožení obyvatelé 

vodní říše, kteří se po 
změření ředitelem tichého 
klání pouštěli zpět do vody, 
dali dohromady úctyhodnou 
výměru 379 centimetrů! 
Dvanáctiletý sympaťák se 
prý rybařině věnuje od svých 
čtyř let: „Jezdím také na 
závody do Mužetic. Tam jsem 
byl už desetkrát. Jednou jsem 
tam vyhrál, jednou se dostal 
na druhou pozici a dvakrát 
na třetí,“ referuje „kluk od 
vody“, jehož samotná super 
výbava v hodnotě pět až šest 
tisíc korun vzbuzuje u znalců 
obdiv. Jeho kapitálním 

úlovkem za osmiletou cestu po vodních tocích se stal desetikilový 
kapr o délce 78 centimetrů.
Nechybělo moc a se Štěpánem by srovnal vítězné skóre osmiletý 
Milan Hruška z Českých Budějovic. Jeho rodina vlastní v Čekanicích 
chalupu, takže to sem měl jen takříkajíc „přes vršek“. Konkrétně 
rozhodoval jen jeden jediný centimetr. Milanovi totiž zabrala 
ryba s výměrou 49 centimetrů. „Ať jsme ji natahovali, jak chtěli, 
tu padesátku nedala,“ žertuje jeho tatínek. Mimoto Milan ulovil 
další dva kusy a celkem se mohl pochlubit kolektivní výměrou 
138 centimetrů, což ho katapultovalo na stříbrný post. Přespolní 
borec prý získal svůj první rybářský prut už ve dvou letech. 
Jeho nadšení pro tohle hobby zintenzívnělo, když oslavil šesté 
narozeniny. Chodí v mateřském městě dokonce do rybářského 
kroužku. „Přivedl mě k tomu můj děda. Je vášnivý amatérský 
rybář. Pořídil si chatku těsně u rybníka, a dokonce se tam nechají 
chytat ryby přímo z okna,“ usmívá se Milan. Děda mu také nakoupil 
potřebnou výbavu. „Škvořetická čudla“ pro něho znamenala 
soutěžní premiéru: „Rád bych určitě v závodění chtěl pokračovat 
dál,“ zdůrazňuje cílevědomý klučina, jehož rekordním úlovkem je 
candát se 62 centimetry. Když nevyjde trénink u dědy v Chlumu 
u Třeboně, má Milan možnost sedět s prutem u tety. Její rybníček 
má ovšem poloviční výměru.
Udílel se také pohár za nejmenší ulovenou rybku. Ten s přehledem 
získal nejmladší účastník „Škvořetické čudly“ Adam Murárik. Jeho 
mrňavý skvost měřil pouhých 12 centimetrů. Na Adama se vůbec 
doslova „lepily“ výhradně drobné kousky. Jeho další dva úlovky 
měřily 14 a 30 centimetrů. Celkem tři kousky měřily 67 centimetrů, 
což stačilo na bronz. Poslední dva soutěžící – David Bojko a Petr 
Weber z Pacelic – zaznamenali totiž nehoráznou smůlu. Ani jim 
neťuklo.
Příjemné rybářské dopoledne zakončil táborák s opékáním buřtů. 
Všichni přítomní byli mile naladěni. U vody to ani jinak být nemůže!

Stolní tenisté ve Škvořeticích skropili 
velikonoční dění vlastním potem
Do oslav velikonočních svátků ve Škvořeticích promluvili výrazně 
i sportovci. Konkrétně vyznavači ping-pongu. U příležitosti tohoto 
období hojnosti a lidových obyčejů uspořádal na půdě tamního 
kulturního domu všestranný sportovec Petr Šavrda 4. ročník turnaje 
dvojic ve stolním tenise.
Bohužel účast nebyla tak vysoká, jak by si hlavní organizátor přál. Za 
zelený stůl se síťkou se postavilo jen šest dvojic. O to se však hrálo 
urputněji a s větším zápalem. O skvělé výměny nebyla nouze. Všichni 
přítomní nade vší pochybnost prokázali, že opravdu „umí“.
Vítězi se nakonec stali domácí borec Milan Navrátil a zkušený bijec 
Václav Slezák z nedalekých Buzic. Z Buzic také přijeli výborně sehraní 
Daniel Málek a Pavel Rataj, kteří uhájili stříbro. Třetí pozici obsadilo 
rodinné duo ze Škvořetic – otec a syn Karel Šorna st. a Karel Šorna ml.
Propojení sportu s folklórem se tady ukázalo nejen jako možné, ale 
určitě i žádoucí a šťastné.
Škvořetice se oděly do slavnostního roucha. Žehnání sakrálním 
památkám pod širým nebem přihlíželo více jak sto poutníků
Jednalo se o významný den v novodobé historii obce Škvořetice 
a domácí i přespolní lidé si ho náramně užili. Jeho příprava zabrala 
pořadatelům řadu dní. A potom to najednou bylo tady! 
Krátce po čtrnácté hodině se ze škvořetické návsi odebral 
volným krokem průvod více než sta dobrých křesťanů směrem 
k božím mukám nad obcí ve směru na Sedlici. Procesí doprovázel 
chrámovým zpěvem sbor svatého Martina z Radomyšle a dechová 
hudba J. Hrubeše ze Strakonic. Cestu absolvovali i staří a nemocní 
jedinci. Tak silné je jejich spětí s pravou vírou! V čele procesí 
kráčel i starosta obce Jaroslav Chlanda a obecní pracovník Josef 
Hora z Pacelic. Prapor Škvořetic nesli zdejší dobrovolní hasiči 
Jiří Renč a Miroslav Vylita, na přání blatenského faráře Rudolfa 
Huška tvořili nedílnou součást průvodu i mladíci v historických 
vojenských uniformách. Žehnání škvořetickým sakrálním 
památkám totiž probíhalo v době oslav osvobození Blatenska 
americkou a sovětskou armádou.
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Když procesí vystoupalo na návrší, kde boží muka vystavují na 
odiv svůj nový kabát, zaznělo několik proslovů. Přítomný historik 
a místostarosta obce Lnáře Mgr. Vladimír Červenka připomněl, 
že sakrální památka na tomto místě byla zmiňována v písemných 
pramenech již roku 1785. Zaznělo zde také, že objekt zachránil před 
zkázou před pětadvaceti lety místní truhlář Ladislav hrouda, když ho 
opatřil pevnou stříškou. V posledních několika letech pak sakrální 
klenot doznal úplné generální renovace. Předně došlo k vyřezání 
hustého porostu, který výhled na boží muka zcela zakrýval. Za 
veškerou odvedenou práci patří uznání a vděk především tamnímu 
včelařskému spolku, z jehož podnětu byla sakrální památka také 
zasvěcena patronu včelařů svatému Augustýnovi. Po jednotlivých 
proslovech přešel blatenský farář Rudolf Hušek k samotnému aktu 
žehnání.
Tentýž sled mělo po návratu procesí na náves žehnání nově 
zrekonstruované kapli Nejsvětější Trojice. K její historii se 
nepodařilo bohužel vyhledat téměř žádné informace. Bezpečně se 
alespoň podařilo dokázat datum jejího postavení, a to roku 1866.
Po celé odpoledne pokrývaly náves stánky s občerstvením 
a upomínkovými předměty. Na postavených panelech seznamovaly 
veřejnost dobové fotografie s dějinami sakrálních památek i obcí 
jako takovou.
Na prostranství před zdejším konzumem bylo jako bonus 
připraveno zábavně – naučné myslivecké odpoledne. Děti i dospělí 
si zde mohli vystřelit na cíl v podobě papírových a sklopných 
terčů, zhlédnout ukázku práce s loveckým psem a učit se poznávat 
podle přiložených vzorků květenu a zvířenu lesů a mezí. Zájem 
nebyl nejsilnější, což určitě členy mysliveckého sdružení mrzelo. 
Nicméně alespoň u střelby ze vzduchovek se vystřídal optimální 
počet nadšenců.
Den plný dojmů a zážitků uzavřel ve dvacet hodin večer tradiční 
lampiónový průvod. Hojně navštívený pietní akt jako vždycky začal 
u budovy bývalé školy, kde se nachází pamětní deska tajemníkovi 
MNV, jenž byl v květnu 1945 nešťastně postřelen při předávání 
zbraní a posléze v nemocnici zemřel. Druhou zastávkou je pomník 
obětem 1. Světové války v centru Škvořetic a tou třetí pak 
pomníček sovětskému vojákovi na nádvoří zdejšího zámku, jenž 
zahynul rovněž příčinou nešťastné nehody.
Tu poslední tečku představoval táborák s pečením buřtů. No 
tenhle mimořádný den se prostě senzačně povedl. Důležité je, že 
se ve Škvořeticích stále vyznávají pravé hodnoty.

Vladimír Šavrda

Co se chystá ve Škvořeticích 
a v Pacelicích
Oblíbený škvořetický triatlon alias plavokoloběh „Škvořetický 
žulák“ se bude konat v sobotu 23. července. Prezentace začíná 
ve 12.00 hodin v místní hospodě, ve 13.00 hodin se startuje na 
Dražském rybníku za Pacelicemi. Plavání – 200 metrů, kolo – 
20 kilometrů, běh – 1500 metrů.

SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK
V OBCÍCH ŠKVOŘETICE A PACELICE

18:00 - 22:00    PROHLÍDKA VNITŘNÍCH PROSTOR OBOU KAPLÍ A OKOLÍ KOSTELA

KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ ŠKVOŘETICEKOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA KŘESOVCI PACELICEKAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE ŠKVOŘETICE

Nové vybavení 
pohostinství 
Na Kopečku

V měsíci 
dubnu letošního roku byly 
v lokálu místního pohostin-
ství instalovány nové stoly 
a židle, které nahradily pů-
vodní vybavení. Cena pořizo-
vaného nábytku byla 91 690 Kč.

Výstava „Tchořovice – historie 
a současnost“
18. 6. 2022 – 28. 8. 2022 v prostorách Obecního úřadu ve Tchořovicích
sobota 18. 6. 2022 zahájení výstavy
neděle 19. 6. 2022 14:30–17: 00
Od 26. června 2022 do 28. července 2022 bude výstava otevřena 
každou neděli od 14:00 do 16:00 hodin.
Jiný termín je možné dohodnout po telefonické domluvě: 
725 883 262 - E. Křivancová nebo 602 171 870 – J. Loulová.

Pozvánka na výlet – zábavní park 
Mirakulum
Obec Tchořovice pořádá v sobotu 
25. června 2022 výlet do zábavního parku pro rodiny s dětmi 
Mirakulum. 
Odjezd autobusem v 7:00 hodin od kapličky ve Tchořovicích, příjezd 
ve večerních hodinách Doprava a vstup je pro občany Tchořovic 
zdarma. Ostatní účastníci si hradí dopravu a vstup.
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích založený v roce 2012 
nabízí 12 hektarů zážitků na celý den. Park nabízí množství herních 
prvků pro děti i dospělé, lesní hřiště, vodní svět, parní mašinku, 
mini zoo, podzemní chodby, lanové prolézačky, občerstvení a další. 
Více informací na www.mirakulum.cz.
Děti se mohou výletu zúčastnit pouze v doprovodu dospělých. 
Doporučujeme si vzít plavky. Věci si lze odložit ve skříňce v areálu. 
V případě špatného počasí (déšť) se výlet uskuteční do ZOO Praha. 

Tchořovice
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V případě zájmu se můžete přihlásit na telefonním čísle 
725 883 262 (E. Křivancová) nebo osobně na OÚ Tchořovice.

Eva Křivancová, starostka

SDH Tchořovice
Babský bál
Sobota 26. března byla ve znamení Babského bálu. Účast byla 
hojná, všichni se výborně bavili, tančili či se občerstvovali 
v „šenku“. K dobré náladě přispěla i hudební skupina Knajpen 
Roll, která nás doprovázela až do nedělních brzkých hodin a nutno 
dodat, že skvěle. Nechyběla samozřejmě bohatá tombola, která 
jistě všechny potěšila. Hodinu před půlnocí již všichni netrpělivě 
čekali na překvapení, kterým je již tradičně vystoupení našich žen. 
Letos předvedly variace tanců s převleky na 4 různé písně, při 
kterých nám ukázaly, jak se správně vlnit na parketu. Odměnou 
účinkujícím byl dlouhý a bouřlivý potlesk s následným opakováním 
poslední nejvydařenější písně – „Boky jako skříň“. Ples se opravdu 
velice vydařil, všem zúčastněným děkujeme a těšíme se, že příští 
rok se opět sejdeme na dalším plese.

Tradiční stavění máje
Stavění májky není žádná legrace..., chce to nejenom fortel a sílu, 
ale i nadšení a ochotu všech. 😊 
A tak jsme se v sobotu 30. dubna sešli v hojném počtu na návsi 
u připravené májky, kterou hasiči den předtím přivezli z lesa. Děti 
ozdobily připravenou špičku i věnec pentlemi a fáborky. Poté 
už nastoupili naši silní muži, aby ji tradičním způsobem pomocí 
dřevěných kůlů a provazů umístili do předem vykopané jámy. 
A tak v odpoledních hodinách posledního dubnového dne se opět 
na návsi ve Tchořovicích hrdě vztyčila opentlená májka k nebi, 
aby přivítala jaro a zároveň byla ozdobou celé vesnice. Celá akce 
dopadla na jedničku i s vydařeným počasím. Nechybělo opékání 
špekáčků, dobré pivo, sousedské povídání a nakonec ani čarodějný 
oheň a zpěv za doprovodu kytary. Někteří vytrvalci zůstali a hlídali 
májku až do rána. A naštěstí ji, i přes snahu okolních nezvaných 
hostů uhlídali!!

Otavský plamínek
V sobotu 7. 5. se konal 15. ročník Otavského plamínku ve 
Strakonicích. Zúčastnilo se celkem na 50 družstev z 19 SDH. Naši 
mladí hasiči se 
zúčastnili pouze 
v kategorii starší. 
A i přesto, že se 
vše nepovedlo dle 
jejich představ 
a získali ve velké 
konkurenci až 
10. a 16. místo, 
velmi si první 
soutěž touho roku užili. Doprovodný program v podání vojenské 
techniky, seskoku parašutistů, vystoupení mažoretek, skákacího 
hradu, malování na obličej, následné odměny za umístění, a hlavně 
atmosféra této soutěže jim vše vynahradila.

Velikonoční tradice
Po dlouhém covidovém čase se ve Tchořovicích, v podání dětí, 
opět rozeznělo velikonoční rachtání, které začalo na Zelený čtvr-
tek, kdy „odlétly zvony 
do Říma“ a skončilo 
sobotním koledová-
ním, při kterém děti 
odříkávají koledu. Jako 
odměnu dostaly u ka-
ždého stavení vajíčka, 
sladkosti, nebo třebas 
nějakou tu korunu. 
Nechyběly ani tradič-
ní čerstvě napečené Jidáše s mlékem jako občerstvení na cestě, 
na kterých si opravdu pochutnaly. Letos se této tradice zúčastnilo 
24 dětí, které se už teď jistě těší na příští rok.

Text a fotografie: M. Čadková

Příčiny neobvyklých historických 
znalostí našich předků
S údivem někdy sleduji velmi ubohé historické znalosti naší mladé 
společnosti. O to častěji vzpomínám na své rodiče a další jejich 
vrstevníky, pro které byla historie jistým souborem znalostí, ze 
kterých mě bylo pro neznalost někdy velmi stydno. Přemýšlel 
jsem, proč tomu tak bylo. Světlo do této problematiky přinesl až 
rozsáhlý rozhovor s některými staršími tchořovickými rodáky, kteří 
tak poodkryli tajemství v dříve běžných venkovských malotřídkách, 
pochopitelně nejen ve Tchořovicích.
Co si pamatovali nebo znali z vyprávění svých rodičů, tak 
všichni zdejší učitelé ovládali perfektně svoje řemeslo. Učili to 
nejzákladnější a také naučili. Základní historie státu byla pilířem 
historických znalostí. Nadstavbou ale byly základní historické 
znalosti místní, tedy základní historická data o Tchořovicích. A tito 
učitelé i tuto historii skutečně ovládali a dokázali ji každoročním, 
pravidelným opakováním dostat do hlavy místních žáků.
A tak všichni věděli, kdy se objevila první písemná zpráva 
o Tchořovicích, dokázali vyjmenovat základní šlechtické rody na 
místní tvrzi, kdy byla postavena místní kaplička, škola a další. 
Konec této bohumilé činnosti přichází s nástupem 2. světové války 
a s odchodem učitele Františka Havláta.
Bohužel mne i další moje školní následovníky toto období minulo 
a nikdy se nevrátilo. Byli jsme tak ochuzeni o informace, které by 
měl každý rodák své obce vědět.
Dnes můžeme jen uvažovat, zda to byl přežitek minulosti, pro který 
v dnešní moderní společnosti není ani čas a asi ani pochopení.

Karel Krejčí

Zemědělství ve Tchořovicích – 3. část
Výsledkem elektrifikace v roce 1929 bylo zakoupení čtyř velkých 
mlátících garnitur. V té době se rolníci s přibližně stejnou rozlohou 
půdy sdružovali, aby nakoupili tyto stroje, protože jejich cena byla 
značně vysoká – až 24 000 Kč. Při výmlatu se střídali a vzájemně si 
potom pomáhali.
V roce 1930 byla Janem Kubem z čp. 14 zakoupena samočinná 
napajedla pro dobytek ve stáji. Zařízení bylo zakoupeno za 5 000 Kč 
a to včetně přívodu vody a předělání žlabů. Následně pak Theodor 
Fiřt z čp. 13 kupuje první vyorávač brambor, ten vzbudil velkou 
pozornost místních sedláků.
V evidenci hospodářských strojů v obci z roku 1934 je uvedeno 
následující: 12 mlátiček elektrických, 11 žacích travních strojů, 
6 obilních žacích strojů, 24 secích strojků, 2 vyoravače brambor, 
2 pohrabovače a 2 vylušťovače jetele.
Nevítaný host u našich zemědělců – slintavka a kulhavka se 
objevila 13. června 1938. První nakažený dobytek se objevuje 
v čp. 25 u Františka Machovce. Jen několik málo hospodářství bylo 
ušetřeno této epidemie, doba nákazy se protáhla na 4 měsíce.
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S nastávající nouzí v roce 1940 začaly se množit krádeže 
zemědělských plodin. Aby se tomu zabránilo, ustanoven byl v každé 
obci trestní senát. V naší obci byl za předsedu zvolen Antonín Polan 
čp. 26, členové Josef Týma čp. 68 a Josef Maruš čp. 61. Kolik bylo 
přestupků a jaký byl výsledek této komise není známo.
Z roku 1944 jsou tu známa tato hospodářská stavení s touto 
výměrou obhospodařované půdy:

čp.        Majitel  role/ha louky/ha lesy/ha  celkem /ha

 1     panský dvůr             22 11 - 33

2     Bohumil Vokurka        8,96 1,6 0,43 10,99

3     Josef Petrželka            2,82 1,2 - 4,02

4     Anna Čadová              5,04 1,48 0,25 6,77

5     Jan Bouše                   4,92 0,9  - 5,82

6     Josef Hrbek                8,42 1,87 0,33 10,62

7     František Bouše        7,18 1,74 0,65 9,57

8     Václav Hrbek             5,05 0,34 0,05 5,44

9     Václav Frýzek           8,3 1,59 0,52 10,41

10   Václav Vokurka       16,19 3,05 3,93 23,17

11    Karel Mašek             7,95 1,51 0,56 10,02

12    Jaroslav Kníže        16,4 4,05 0,64 21,09

13    Josef Vokurka           13,71 3,04 0,6 17,35

14    Jan Kub                    15,89 6,11 1,13 23,13

15    Josef Necuda              6,48 1,15 0,23 7,86

16    Alois Diviš                 6 2,79 0,1 8,89

18    Matěj Kníže               6,45 1,56 1,55 9,56

19    Václav Kopáček          6,7 2,36 0,5 9,56

20    František Vodička      6,03 1,31 - 7,34

21    Anna Hudečková        3,45 0,92 - 4,37

22    Josef Říský                  7,2 1,9 0,65 9,75

23    Josef Novák                7,52 1,96 0,1 9,58

24    Václav Janota           15,91 3,02 0,92 19,85

25    Alois Machovec          10,57 1,93 0,59 13,09

26    Antonín Polan             1,4 1 0,04 2,44

27    Karel Drnek                 3,18 1,69 0,93 5,8

28     Augustin Novák        1,31 0,4 - 1,71

29    Josef Bouše                 5,03 0,73 - 5,76

30    Antonie Frýzková        1,03 0,34 - 1,37

31    Václav Češka               4,72 1,29 - 6,01

32    Václav Morávek           3,17 0,74 0,26 4,17

33    František Ladman       9,19 1,6 0,64 11,43

34     František Pavlík        5,61 1,21 0,32 7,14

36     František Havlík         4,52 0,84 - 5,36

37     František Mařík          6,73 0,79 0,08 7,6

38     Vojtěch Vávřík             1,74 0,84 - 2,58

40     Josef Masák                 9,34 3,13 1,17 13,64

41    Václav Keller               3,09 1,68 - 4,77

42    František Fiala             3,3 0,99 0,32 4,61

43    Kliment Říský              1,68 0,72 - 2,4

45    Jan Tetauer                    5,42 3,28 - 8,7

46    František Jánský         3,55 0,72 - 4,27

47    Jan Šimsa                   3,61 1,27 - 4,88

48    Jaroslav Bárta              1,38 0,52 - 1,9

49    Antonín Čáka               3,45 0,75 - 4,2

50    Bernard Morávek         1,63 1 - 2,63

51    Bohumil Novák            10,47 1,75 0,1 12,32

52     Josef Kalista                2,92 0,87 - 3,79

53    Bohumil Frýzek            8,02 1,39 0,55 9,96

54   Eustach Polan               2,4 0,82 - 3,22

55   Václav Voříšek           5,5 0,59 0,12 6,21

56    Josef Koblih                  2,97 0,9 - 3,87

57    Jan Krejčí                     3,66 0,86  - 4,52

58    Václav Říský               3,1 0,52 - 3,62

59    Alois Drnek                   2,39 0,51 - 2,9

60    Josef Kapr                   7,9 1,51 0,36 9,77

61    František Maruš            3,4 0,73 - 4,13

62    Václav Šampalík           3,28 1,15 - 4,43

63    Alois Kryštof                  4,36 0,72 0,92 6

64   Jan Drnek                              3,79 1,07 - 4,86

65   František Krejčí                      6,63 0,05 - 6,68

66   Bohumil Taitl                      3,09 1,03 - 4,12

67   František Týma                  2,91 0,31 - 3,22

70   Barbora  Morávková            3,11 1,44  - 4,55

72   Růžena Křivancová             2,56 0,55 - 3,11

73   Bernard Koželoužek       3,02 0,82 - 3,84

75    Jan Čáka                            3,26 0,58 - 3,84

78   Jan Hájek                             1,84 0,6 - 2,44

79    Václav Kuták                      4,16 0,57 - 4,73

83    Josef Martínek                1,89 0,16 - 2,05

86    František Sedláček                                                                                                                                 2,53 1,35 - 3,88

87    Jan Zralý                        1,94 0,84 - 2,78

Počet tažných koní v obci v roce 1948

Panský dvůr    čp. 1           6 koní

Bohumil Vokurka čp. 2    2 koně

František Bouše čp. 7 2 koně

Václav Vokurka čp.  10   4 koně

Jaroslav Kníže čp. 12        2 koně

Josef Vokurka čp. 13        4 koně

Jan Kub    čp. 14                4 koně

Karel Diviš čp. 16           2 koně

Josef Říšský čp.22            4 koně

Václav Janota čp. 24 4 koně

František Machovec čp.25 2 koně

František Ladman čp.33   2 koně

František Pavlík čp. 34     2 koně

František Mařík čp. 37   2 koně

Josef Masák čp. 40           2 koně

Bohumil Novák čp. 51    2 koně

Alois Novák čp.63            1 kůň

Tento stav koní vydržel do založení JZD. Potom během několika 
let, až na jeden pár, byli posláni na jatka, což vyvolávalo značnou 
nevoli a podráždění mezi místními lidmi.

Přehled tažných volů v obci v roce 1948

Panský dvůr čp. 1                  4 kusy

Václav Hrbek  čp. 8            1 kus

Josef Necuda čp. 15              2 kusy

Karel Diviš čp. 16              2 kusy

Václav Kopáček čp. 19          2 kusy

Josef Vodička čp.20          1 kus

František Machovec čp. 25    4 kusy

Karel Drnek čp. 27            1 kus

Panské sádky čp. 35              2 kusy

Josef Masák čp.40              1 kus

František Frýzek čp. 53          1 kus

Bohumil Novák čp. 51       2 kusy

Kočáry v obci (1948)

Václav Vokurka čp. 10 1 kočár, 1 kočárové saně

Václav Janota čp. 24            1 kočár, 1 kočárové saně
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Karel Drnek čp. 27            1 kočár 

Josef Masák čp.40              1 kočár, 1 kočárové saně, 1 bryčka

Hospodářské saně v obci (1948)

Bohumil Vokurka  čp. 2         1 kus

Václav Vokurka čp. 10 2 kusy

Jaroslav Kníže    čp. 12          2 kusy

Josef Vokurka   čp. 13              1 kus

Jan Kub čp. 14                       1 kus

Josef Říšský čp. 22               1 kus

Václav Janota čp. 24                3 kusy

František Machovec čp. 25       1 kus

František Ladman čp. 33      1 kus

František Pavlík čp. 34          1 kus

František Mařík čp. 37         1 kus

Bohumil Novák čp. 51            1 kus

Sloužící u jednotlivých hospodářů:
čp. 10 Škarka Josef (1917)
čp. 24 Karkač Josef (1916)                      
čp. 33 Košák František (1916) 
čp. 40 Nový František (1918)                   
čp. 45 Vaněček (1916)
           Marek Josef (1916)

Přelomovým rokem pro zdejší zemědělce se stává rok 1956, kdy 
bylo dne 12. března založeno Jednotné zemědělské družstvo – JZD.  
Do družstva vstupují všechny zemědělské usedlosti mimo čp. 3., 
8., 21., 28., 32., 42., 43., 45., 47., 52., 62., 64., 66., 68., 70.  Za 
čtrnáct dnů se odhlašují ze založeného JZD tyto rodiny: čp.  30., 
34., 37., 55., o dva dny později i čp. 16. Ještě po nějakou dobu se 
přihlašuje a odhlašuje. Po sklizni v roce 1957 je však jasno. Mimo 
JZD zůstávají tato zemědělská hospodářství: Jaroslav Drnek čp. 64, 
Josef Týma čp. 68, který půdu předává k 17. říjnu 1961, a František 
Křivanec čp. 72. Ten byl také posledním soukromým zemědělcem 
v obci, který předal svoji zemědělskou půdu o výměře 2 ha teprve 
k 1. lednu 1973 bez náhrady. Nepředává ji JZD, ale přímo státu. 
Obdobně, ale již v roce 1971, předává  zemědělskou půdu státu 
Věroslava Bočková čp. 45, dědička po p. Tetaurovi.
Prvním jmenovaným předsedou JZD (na dobu 3 dnů) je František 
Krejčí z čp. 65. Dobrovolně se vzdává této funkce, na jeho místo je 
jmenován František Machovec z čp. 25, který je skutečně prvním 
funkčním předsedou JZD. Na ustavující schůzi u Čadů byli navrženi 
i ostatní členové výboru: František Ladman čp. 33, Jaroslav 
Karlík čp. 6, Karel Diviš čp. 16, Anna Kopáčková čp. 19, František 
Vodička čp. 20, Václav Frýzek čp. 9 a František Mařík čp. 37. Do 
revizní komise byli zvoleni: Josef Kapr čp. 60, Anna Bártová čp. 48, 
František Malý čp. 44 a Josef Říský čp. 22.
Je těžko popisovat ten chaos, který volbu provázel. Kdo byl dnes 
zvolen, za týden odstoupil, zvolen byl jiný a ten za 3 měsíce 
z družstva vystoupil a tak podobně.
Teprve po 4. červnu 1956, kdy byl konečně sveden dobytek, 
se poměry v družstvu částečně uklidnily a mohli být zvoleni 

následující funkcionáři jako již definitivní: František Vodička 
čp. 20 jako účetní, Václav Češka čp. 31 jako zootechnik, Josef 
Necuda čp.15 jako skupinář, Marie Havlíková čp. 74, Václav Frýzek 
čp. 9 jako skladník a František Ladman čp. 33 jako pokladník.
Přehled předsedů JZD ve Tchořovicích je následující:
František Machovec čp. 25 1956–1957
František Ladman čp. 33 1957–1958
Karel Diviš čp. 16  1958–1961
Miroslav Ingeduld z Blatné            1962
Karel Diviš čp. 16  1962–1971
p. Koubek z Bezdědovic 1971–1972
p. Pekárek ze Sedlice 1972
Josef Srb ze Zahorčic 1973

JZD po svém vytvoření hospodařilo 
na celkové výměře 440,55 ha, z toho 
315,38 ha bylo polí, 92,17 ha luk 
a 33,0 ha pastvin. V prvním roce 
hospodaření bylo vyplaceno na 
jednu pracovní jednotku 16,50 Kč, 
v naturáliích na jednu jednotku bylo 
přiděleno 5kg brambor, 1,5 kg pšenice, 
1,5 kg žita, 0,5 kg ovsa, 5 dkg máku 
a mimo to každá rodina dostala 1 fůru 
zelí.
„…Dlužno říci, že nebylo družstevníka, 
který by nebyl s touto odměnou 
spokojen…“.

K 1. červnu 1956 je proveden svod hovězího dobytka a od 1. ledna 
1957 proveden svod prasat. V roce 1957 byly rozorány meze.  
Stoprocentní vklad majetku do JZD se týkal rodiny Knížů čp. 12 
a Vokurků čp. 13., to znamenalo, že dané rodině nebylo ponecháno 
z majetku nic, vše patřilo místnímu JZD. Teprve někdy kolem roku 
1960 bylo toto nařízení zrušeno a rodinám byla nepatrná část 
majetku vrácena.
Kritickým rokem pro místní 
JZD byl rok 1959–1960, kdy 
v důsledku sucha byl velký 
nedostatek sena a bylo nutno 
jej dovážet až ze Šumavy (Horní 
Vltavice). Obdobné to bylo se 
slámou, která byla dovážena 
v r. 1960 ze Švihova, Janovic 
a Pňovan.
Přesný počet zaměstnanců 
v JZD není znám. V roce 1963 
bylo zde zaměstnáno 86 stálých 
a 20 příležitostních pracovníků. 
Z toho nad 65 let věku bylo 9 
mužů a 4 ženy. Pozoruhodnou 
postavou byl Josef Vokurka 
z čp. 13, o kterém se vědělo, že 
byl v práci velmi pracovitý a současně i ješitný. Musel odvézt první 
fůru obilí, největší fůru obilí, nejvíce for obilí a poslední fůru obilí, 
aby byl spokojen.
První společné výmlaty obilí se konaly na poli za „Necudovic 
vrškem“, kde stála objemná mlátička „žralok“ s mechanickým 
dopravníkem na naftový pohon. Byla používána k mlácení do doby 
počátku nasazení obilných kombajnů.
 Společné hospodaření si vyžádalo i výstavbu nových hospodářských 
budov. První slepičárna byla postavena poblíž domu čp. 75 
a o slepice pečovala majitelka tohoto domu. Později, a to dne 
10. října r. 1958, byla postavena „slepičárna“ po pravé straně 
uličky z návsi směrem Na Draha, později přeměněna na teletník, 
zrušena jako přebytečná v roce 1965. Pozůstatky této stavby ale 
byly dolikvidovány až v prosinci r. 2005.
V nalezeném zápise z r.1961 je uvedeno, že v této době je v obci 
v soukromém vlastnictví 913 slepic s dodávkou vajec 42 500 ks.

Karel KrejčíVolský potah u domu čp. 43, kolem roku 1924.

Po výmlatu obilí v čp. 14, kolem r. 1940.

 Vázání obilí do snopů na poli 
domu čp. 2, 1950.
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Události v Uzenicích
V sobotu 30. 4. 2022 se jako pravi-
delně každý rok vztyčila za přispění 
hlavně mužské části obyvatelstva 
Májka, kterou hlavně malé slečny 

a ženy ozdobily fábory. Poté se pose-
dělo u ohně, kde se opékaly špekáčky.                                

Proběhla významná úprava zeleně 
v obecním parku, kterou prováděla firma 

zahradnictví Bouše.                                                                   
Nadále probíhá rekonstrukce obecní stodoly, kdy se provádí vý-
stavba plotu a úprava okolí. 

Marešová

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Zadní Zborovice 

bude pořádat v sobotu 11. června 
již 6. ročník setkání harmonikářů. 

Začátek od 14.00 hod. 
v kulturním domě v Zadních Zborovicích.

za SDH Zadní Zborovice Václav Slavík

Uzenice

Krátce z Uzeniček
Po koronavirové pauze se v obci 
konečně mohl znovu dodržet zvyk 
velikonočního řechtání, které proběhlo 
od čtvrtka do soboty a bylo zakončeno 
vybíráním vajíček. O Velikonočním 

pondělí se v Uzeničkách chodilo 
s pomlázkou. Čarodějnice v Uzeničkách 

si můžete prohlédnout na fotografii, kterou 
pořídila Andrea Holubová.

text: Ivana Havličková, fotografie: Jiří Havlička 

Uzeničky

Velká Turná

Kulturní akce a dění 
v obci Velká Turná
Po uvolnění covidových opatření, 
uspořádala obec v pátek 18. března 
v sále Hospody Na Rozhání v obci, 

divadelní představení pod názvem Tři 
kostky cukru, které od 19. hodin odehrála 

Scéna mladých při DS Čelakovský ze 
Strakonic. Představení bylo úspěšné a diváci ještě 

po představení poseděli na 
kus řeči po dlouhé covidové 
odmlce.
Další kulturní akci tentokrát 
pro děti uspořádal SDH Velká 
Turná, a to Dětský maškarní 
bál. V sobotu 26. března 
bylo připraveno pro děti 
v sálu Hospody Na Rozhrání 
dětské odpoledne s hudbou, 

spoustou soutěží a sladkostí. Děti se pobavily a při odchodu ještě dostaly 
sladké zákusky.
Členové SDH Velká Turná na 
požádání pravidelně pomáhají 
občanům obce při pomocných 
či odborných pracích. V sobotu 
2. dubna i přes nepřízeň počasí 
(přes den napadlo 10 cm sněhu), 
vypomohli majiteli domku čp. 
12 za kapličkou, sundat střešní 
taškovou krytinu a zaplachtovat 
odkrytou střechu. Na tuto 
brigádu se sešlo 15 členů SDH.
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z rozpočtu obce do údržby této komunikace. Dále obec realizuje odkup 
pozemků od soukromých vlastníků pod účelovou komunikací v obci. 
Důvodem je taktéž možnost provádění údržby povrchu této komunikace 
a příprava kanalizace v této části obce. Dále se připravuje projektová 
dokumentace na opravu místní komunikace, po výstavbě vodovodu, kde 
budou dále provedeny úpravy pro odvodnění této komunikace a území 
pro výstavbu rodinných domků. Jde o komunikace z návsi směrem na 
Brdce. Z této lokality se v minulosti při přívalových deštích dostala 
přívalová voda až na náves a poškodila budovy a několik studen. Projekt 
na opravu této komunikace bude řešit i tento problém s odvodněním. 
Projekt na opravu společenského sálu v čp. 6 je v současnosti podáván na 
vyjádření dotčeným orgánům a poté bude zažádáno o stavební povolení 
a pokud bude vypsána výzva k dotaci, bude o tuto dotaci zažádáno.

Letní rekreační oblast Milavy
Léto se nám nezávratně blíží a tím i hlavní letní rekreační sezóna.  V ka-
tastru obce Velká Turná se u rybníka Milavy nachází stejnojmenný letní 
rekreační areál. V tomto areálu nabízí celkem šest provozovatelů uby-

tování ve stanech, kara-
vanech, chatkách a rekre-
ačních budovách. Dále je 
zde možnost stravování 
a občerstvení ve čtyřech 
restauracích a ve dvou 
kulturních zařízeních se 
v letním období pořádají 
kulturní akce jako jsou zá-
bavy, diskotéky či country 
posezení. Přijeďte k nám 
na letní dovolenou a vy-

berte si z nabídky služeb tu, která Vás osloví. Přejeme příjemný odpoči-
nek a kulturní či společenský zážitek a hlavně pobyt v přírodě, který jistě 
všichni v této době ocení!!!
– ATC-Milavy – provozovatel Obec Velká Turná nabízí – plochy pro stany 
karavany, soc. zázemí, sportoviště, opalovací travnatou pláž s přístupem 
k rybníku Milavy. Možnost jedné chatky pro 4 osoby, mob. 606 690 391, 
www.velkaturna. cz (turistické informace – fotogalerie. Prezentační foto 
ATC-Milavy). Provoz od dubna do září. Součástí kempu je restaurace 
„Občerstvení Na Hrázi ATC-Milavy“ s venkovním posezením (soukromý 
provozovatel). 
– Chaty – Teplárna Strakonice. Provozovatel Teplárna Strakonice, 
Komenského 59, 386 43 Strakonice, tel. 383 318 287, mob. 602 100 
033. Nabízí – 8 dřevěných chatek pro čtyři osoby, soc. zařízení společné 
v kempu. Převážně podniková rekreace. Možnost objednávky pobytu 
i jiných osob. Provoz od června do září. 
– Chaty Charvát – nabízí – ubytování v šesti čtyřlůžkových chatách 
(vlastní soc. zařízení). Mob. 602 169 086. www.firmacharvat.cz. Provoz 
od června do září, v jiných termínech dle domluvy. 
– Rekreační areál Milavy – Naděžda Čapková – nabízí – ubytování ve 
20 čtyřlůžkových chatkách a dvou srubech (vlastní soc. zařízení), plochy 
pro stany, karavany, soc. zázemí a restauraci s venkovním i vnitřním 
posezením s celodenní kuchyní. (pořádání country večerů). Mob. 603 
434 061, recepce tel. 720 262 635 (prodejna potravin), www.milavy.cz. 
Pro děti je připravena nafukovací skákací trampolína. Provoz od dubna 
do října. 
– Kemp LUHY – Jitka Šupová – nabízí – ubytování ve 14 čtyřlůžkových 
chatkách, v 1 dvouchatě pro šest osob, v bungalovu s 5 pokoji 
a restauraci se společenským sálem (po domluvě možnost pořádání 
oslav) s celodenní kuchyní a kioskem rychlého občerstvení s točenou 
zmrzlinou. Mob. 606 624 696, www.kemp-luhy-milavy.cz. Provoz chat 
od června do září, v jiných termínech dle domluvy. 
– Kemp u Hasičů – Miroslava Čemusová – nabízí ubytování 
v 5 čtyřlůžkových pokojích, plochy pro stany a karavany, sociální zázemí 
a venkovní a vnitřní restauraci. Mob. 606 766 916. Pro děti je připravena 
věž se skluzavkou. Provoz od června do září, v jiných termínech dle 
domluvy.

Starosta obce Velká Turná Pavel Šípek (foto archiv obce)

Před blížícími se velikonočními svátky, uspořádal 
SaK-Turná přednášku „Půst a Velikonoce v lidových 
tradicích“. Na toto téma přednášela v sále Hospody 
Na Rozhrání v sobotu 9. dubna od 17 hod Mg. 
Irena Novotná. Pro přítomné byl výklad zajímavým 
zpestřením o lidových tradicích o Velikonocích.
Obec Velká Turná zorganizovala v sobotu 23. dubna 
jarní sběrný den. Do přistaveného kontejneru od 
společnosti ROS, Strakonice mohli občané odkládat 

velkoobjemový a nebezpečný 
odpad vzniklý v domácnostech 
občanů. V této činnosti 
vypomáhají členové SDH, kteří 
provádějí dotřiďování svezeného 
odpadu. Dále se roztřiďuje železo, 
elektrospotřebiče a nebezpečný 

odpad.
Po covidovém období se za sobotu naplnil celý přistavený kontejner.
Další akcí, která byla připravena Zastupitelstvem obce Velká Turná, byla 
veřejná schůze občanů v sobotu 23. dubna od 18 hodin v sále Hospody 
Na Rozhrání. Hlavním bodem bylo jednání o využití bývalé školy čp. 55. 
Již v lednu 2022 byla uspořádána písemná anketa, kde mohli občané 
napsat svůj názor nad využitím této budovy. Z osmdesáti roznesených 
anketních lístků se vrátilo osm lístků. Převažoval názor k vybudování 
bytů. Mezi jinými byl i názor na vybudování domu s pečovatelskou 
službou nebo turistická ubytovna. Veřejné schůze se dne 23. dubna 
zúčastnilo 21 občanů a 5 zastupitelů obce. Po diskusi převládal názor, 
aby obec přestavěla tuto budovu na byty, které by byly dle dispozice 
budovy, malometrážní a u některých s multifunkčním využití. Dalšími 
body při veřejné schůze byly náklady na odpadové hospodářství obce, 
údržba zeleně v obci, blížící se volby do zastupitelstev obcí a v diskusi 
byla diskutována možnost rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky.
Akce, které se zúčastňují všichni z obce, je 
stavení máje a pálení čarodějnic 30. dubna. 
V sobotu odpoledne se vydali mladíci z obce 
do lesa pro máj. Po přivezení na náves 
obce se do přípravy zapojují i ženy a slečny 
při zdobení věnce a špičky máje. Ostatní 
připravují dřevo na oheň a hranici z klád, 
na jejímž vrcholu je umístěna čarodějnice, 
která bude po postavení máje upálena. Pro 
občerstvení připravil SDH točené pivo a pro 
děti byla točená malinovka.
V podvečer se za přispěních všech zdvihla 
májka a po upálení čarodějnice se začaly opékat buřty.
Počasí nám přálo a májku se podařilo uhlídat. Poslední hlídači odcházeli 
v 6 hodin ráno.
V předvečer ukončení II. světové války organizuje obec a SDH uctění pa-
mátky padlých, položením věnce k pomníku padlých v I. a v II. světové 
válce u školy v obci. Piet-
ního aktu se zúčastnilo 39 
hasičů z Velké Turné, Ose-
ka, Petrovic, Jemnic a za 
obec u pomníku pronesl 
slavnostní řeč starosta 
obce p. Šípek. Slavnostní 
průvod vychází od 
obecního úřadu a přes 
náves pokračuje za 
hudby p. Kováře k pomní-
ku u budovy bývalé školy. 
V průvodu pochodovali 
hasiči a občané, kteří se tohoto pietního aktu také zúčastnili.

Práce zastupitelstva obce
V jarním období obec realizuje odkup pozemků pod místní komunikací 
v místech od mostu směrem na Rojice. V těchto místech se od ÚZSVM 
převedly bezplatně 2 pozemky a tři pozemky se podařilo odkoupit od 
soukromích vlastníků. Vlastnictví obce je potřeba pro možnost investic 
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Tradiční oslava MDŽ
Po loňské nucené covidové pauze 
proběhla v sobotu 12. března v sále 
Zábořské hospůdky již tradiční 
oslava Mezinárodního dne žen. Jak 
je zvykem, sál byl krásně vyzdoben, 

obsluhujícím pánům to moc slušelo, 
byli galantní a poctivě se starali, aby 

nikdo z přítomných 
neměl žízeň a hlad. 

Všechny oslavenkyně přivítal pan starosta, 
o hlavní program se postaral kouzelník 
Cocker Magic, výbornou večeři připravily 
kuchařky v kuchyni ZD Záboří a lahodné 
zákusky nám upekli ve Štěkni. 
Po večeři zábava pokračovala s duem 
Kosatky a skončila až v pozdních nočních 
hodinách. Všechny ženy odcházely 
s krásnou jarní kytičkou. 

Text a fotografie: Blanka Potůčková 

Valná hromada SDH Záboří
Valná hromada SDH Záboří se sešla po dvou letech, kdy jsme byli 
všichni omezování v jakékoliv spolkové činnosti vlivem koronaviru. 
V současné době máme další nepříjemnost, a to agresi Ruska na 
Ukrajině, což by činnost SDH, doufám, nemělo omezovat. Přesto 
všechno si zaslouží poděkování naši členové, a hlavně zásahové 
družstvo, které i v těchto podmínkách plnilo všechny úkoly, které 
jsme jako JP 3 dostávali. Dále pak poděkování patří Jihočeskému 
kraji a Obecnímu úřadu v Záboří, s jejichž pomocí jsme dostali 
nový Ford Transit, kterému slavnostně o pouti požehnal farář 
zábořské farnosti P. Hušek za přítomnosti senátora za náš obvod, 
MUDr. Fialy, a starostky Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska ve Strakonicích, Jaroslavy Boukalové.
Poděkování patří také rodině Balků, která se aktivně podílela na šití 
roušek hned po vypuknutí pandemie. Nesmím zapomenout ani na 
další aktivní rodinu Čadků, která se hasičině věnuje na 100 %, kdy 
její mladí synové nevynechají žádnou akci ani cvičení. Jiří Čadek 
st.  a Max Braun jako řidiči zajišťují dopravu na jednotlivá cvičení 
či zásahy.
Minulé dva roky jsme zajišťovali odbornou přípravu členů, strojníků 
a velitelů, účast na dětské soutěži, taktických cvičeních a činnost 
na úseku mládeže. Spolupracovali jsme s obecním úřadem při 
pořádání různých akcí. Pro děti jsme pomáhali zajišťovat např. 
mikulášskou nabídku a dětský den. S cisternou jsme pomáhali 
obecnímu úřadu při odbahnění a společně s SDH Bratronice i při 
napouštění Louže. Ti nejsilnější z nás pomáhali stavět májku 
a vánoční strom. Při pouťové akci Pod lípou a při Pečení prasat, 
jsme zajistili společně s TJ, veškerou dopravu, stavění stanů a lavic.
Velkým přínosem pro náš sbor by bylo zapojení většího počtu 
hlavně mladých lidí do naší práce, abychom nemuseli veškeré 
přípravy dělat pouze v malém počtu stále stejných členů.
Již poosmé v naší historii jsme pořádali valnou hromadu společně 
s Hasičským plesem. Rád bych poděkoval všem spoluobčanům za 
finanční příspěvek při prodeji lístků po obci, který nám umožňuje 
zajistit pořádání plesu s tradiční tombolou, za níž patří poděkování 
všem sponzorům.

Josef Vydra

Velikonoční koledování
K velikonočním oslavám neodmyslitelně patří různé koledy, říkanky 
a písničky, pomocí kterých chlapci dostanou od vyšlehaných děvčat 
při koledování odměnu v podobě barevných vajíček a sladkostí. 
Tento zvyk se dodržuje spíše na vesnicích, kde s kluky chodí 
koledovat i děvčata, i když by měla chodit jen v přestupném roce. 
Obcházejí jednotlivé domy v obci a většinou všude dostanou 
velikonoční výslužku. Tu pečlivě třídí a do košíčků si dávají zvlášť 

Záboří

vajíčka barvená, bílá, bonbony a jiné sladkosti. V dnešní době 
mají bohužel nejradši peníze, které má na starosti nejstarší z nich. 
Potom se o všechno (snad spravedlivě) dělí. U nás koledníci chodili 
dokonce s malým valníčkem, aby nemuseli tahat košíky v ruce. 
O říkanku a vyšlupání jsem si sice musela říct, ale příště to už určitě 
budou vědět. Hlavně, že dodržují tradici.

Májka v Záboří stojí!
Letos kupodivu Zábořáci májku uhlídali a tak se neopakovala 
situace z let předešlých, kdy nám májku bohužel podřízli. V sobotu 
30.4. se na návsi odpoledne sešlo hodně lidí, jak domácích, tak 
i chalupářů a všichni se přišli podívat na stavění májky. Strom se 
musí nejen vybrat, přivézt z lesa, ale i náležitě upravit a ozdobit. 
Potom se již pomocí techniky vsadí do připraveného stojanu. Je to 
spousta namáhavé práce a času, než se májka postaví. O to více 
pak všechny mrzí, když se neuhlídá a veškerá snaha mnoha lidí je 
pryč. Tentokrát se to ale nestalo a tak naši náves zdobí vysoká štíhlá 
kráska. Vždyť kvůli ní byla na náves „přestěhovaná“ i hospoda, aby 
to měli kluci snazší a nemuseli se od ní vzdalovat nebo trpět žízní. 
Počasí se vydařilo, k poslechu a tanci hrála živá hudba, přítomní 
jistě neměli ani žízeň, pečených buřtů bylo také dost. Díky všem, 
kteří se podíleli na této akci a speciální dík těm, kteří vydrželi až do 
rána a májku uhlídali.

Jaroslava Vodičková, Záboří   

Tour de Battaglia 2022
Plánujete, že strávíte léto v sedle? Tedy myslím v sedle cyklistickém… 
Ať už je pro Vás kolo profesionálním závazkem, amatérskou vášní, 
celoživotní láskou, občasnou zálibou nebo povinností třeba na 
cestu do práce nebo pro zkrocení dětské prázdninové energie, 
přijeďte 13. 8. 2022 do Záboří. Můžete se těšit na cyklistický svátek 
– vzpomínkovou projížďku v malebné krajině okolí Bratronicka, 
spojeného s životem legendárního cyklisty, barona Christiana 
Battaglia a jeho sestry Blanky. 
Již podruhé můžete šlápnout do pedálů na startu u obecního 
úřadu, kde bude připraveno zázemí pro prezentaci, parkování 
i občerstvení. Zde budou v prodeji funkční trika se symbolickým 
potiskem tohoto ročníku, v areálu je i dostatečný prostor pro burzu 
kol a cyklodílů. Projížďky jsou určeny pro všechny typy kol a pro 
všechny výkonnostní kategorie cyklistů. Trasy jsou připraveny 
tři, lehká o délce 23 km, středně náročná o délce 60 km, a pro 
případ špatného počasí náhradní středně náročná 45 km, vedou po 
asfaltových cyklostezkách a po silnicích II. třídy. Akce je pořádána 
s podporou Nadace Jihočeské cyklostezky a za součinnosti se 
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zakladateli vzpomínkových jízd v r. 2016 – pamětníky kamaráda 
„Kristiána“. Nepůjde o závod, už kvůli věkové rozmanitosti 
a bezpečnosti všech zúčastněných. Vítězem se stane každý, kdo 
projede cílovou páskou s úsměvem na tváři! 😊 
Pořadatel akce – Obec Záboří

Text a fotografie: Jitka Říhová

MŠ a ZŠ Záboří
Čarodějnický rej v Záboří
V pátek 29. dubna k nám do školy přiletěla krásná čarodějnice. 
Navštívila žáky 1. stupně a v každé třídě předvedla výrobu tajného 
elixíru. Naučila děti létat na koštěti a prozradila jim, kde mají 
hledat další čarodějnice. Děti se vydaly na čarodějnickou stezku. 
Na stanovištích plnily různé úkoly a soutěžily mezi sebou. Na 
konci stezky si každý odnesl malou sladkou odměnu, a hlavně plno 
zážitků.
Pochvala patří žákům 9. ročníku, kteří tuto akci zorganizovali 
a výborně se postarali o mladší školní kamarády. 

Den Země
Dne 26. dubna jsme se 
zúčastnili Dne Země na Podskalí 
ve Strakonicích. Ze zábořské 
školy nás jelo deset. Setkali 
jsme se s žáky z jednotlivých 
škol Jihočeského kraje. Na 
trati dlouhé asi 2 km bylo 
rozmístěno deset soutěžních 
stanovišť s tématy, která 
souvisela s přírodními vědami. 
Běželi jsme podél řeky Otavy 
směrem k Ostrovu. Závod byl měřen na čas. Kategorie byly tři – 
dle věku. Vyhlášení výsledků probíhalo v areálu Centra ekologické 
výchovy. 

M. Machová, K. V. Šiplová, 9. třída

Noc s Andersenem
V letošním školním roce jsme se 
po dvouleté pauze mohli opět 
vrátit k jedné z našich tradičních 
akcí – Noci s Andersenem. Děti 
ze čtenářského kroužku přespaly 
ve škole poslední březnový den. 
Čekala je bojová hra, tentokrát na 

téma Knížky o psech. Pomocí různých indicií hledaly místa s úkoly, 
po jejichž vyluštění jim vyšlo číslo. Po jeho následném zadání do 
zakódovaného zámečku se otevřela truhlička s pokladem – sladkou 
odměnou. Mimo to jsme si společně zahráli ping-pong, četli si 
přinesené knihy a na závěr se společně podívali na film. Bylo to 
náročné, ale užili jsme si to.

Den otevřených dveří pro předškoláky
Ve středu 23. března proběhl den otevřených dveří určený pro 
děti předškolního věku. Zúčastnilo se ho kolem deseti budoucích 
prvňáčků. Děti si se svými rodiči 
mohli prohlédnout téměř celou 
školu. Od šaten až po jídelnu. 
V některých třídách pro ně byl 
připraven program – v knihovně 
se skládalo puzzle a prohlížely 
se knížky, v první třídě si děti 
zkusily práci s interaktivní tabulí, 
ve třetí třídě byly připraveny 
k nahlédnutí učebnice pro první 
třídu. 
V odborné učebně žáci osmého 
ročníku předváděli pokus 
s lentilkami. Nahlédnout mohli 
návštěvníci také do protější 
místnosti, kde byly vystaveny 
ptačí budky, které vyráběli 
osmáci při pracovním vyučování. A na konec to nejlepší – tělocvična. 
Odtud se dětem domů vůbec nechtělo. Zkoušely kotrmelce na 
žíněnkách, gymnastické prvky na airtrackových nafukovacích 
žíněnkách, houpání na kruzích, skákání na trampolíně… Předškoláci 
si domů odnesly symbolický dárek, který vyráběli žáci při kroužku 
dovedných rukou, a snad i hezkou vzpomínku na jedno březnové 
odpoledne strávené v zábořské „základce“.

Projekt „Egypt“
Šesťáci teď v hodinách dějepisu probírají Egypt, takže si 

v rámci vyučování zahráli na 
starověké řemeslníky, šperkaře 
a balzamovače. Pokusili se vyrobit 
kopie egyptských náramků, 
z panenek se pod jejich rukama 
staly mumie. 
Vyráběl se také papyrus, na který 
se psalo hieroglyfy, a nakonec se 
nám dokonce ve třídě dokonce 
objevila kopie Tutanchamonovy 
masky.

Střípky aktivit MŠ Záboří
Magic box
Děti se s novou technologií v MŠ rychle seznámily. Dnes si ji užívají 
naplno – volná kresba, plnění úkolů, pouštění výukových videí atd.

Podzimní jablíčka
Podzimní vycházka do sadu lákala děti ke hře s jablíčky. Skládání 
obrázků pobavilo a rozesmálo. Závěrem si děti společnými silami 
upekly sladký jablečný štrúdl.

Plavání
Po krátké pauze jsme se s dětmi znovu vypravili na plavecký výcvik 
do Horažďovic. Děti se velice těšily a skvěle si všech 10 lekcí užily. 

Vánoční dílna
Letošní vánoční dílna proběhla bez rodičů. Děti vyrábění upoutalo 
a domů si nesly překrásné výrobky. Malovaly na sádrové odlitky, 
tvořily zvonečky, lepily stromečky, zdobily svícny a závěrem si 
vlastními ozdobami ozdobily vánoční stromeček.
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nakoupíte

online e-coop

U nás
Strakonice, Terno, Volyňská 192       Blatná, J.P. Koubka 43
Štěkeň čp. 10      Čestice čp. 88     Sedlice čp.31 

celková minimální hodnota nákupu 300 Kč

Maximální odběr 12 kusů na objednávku a den.

Jsme s Vámi již 175 let.

9010,

Betlém v kostele
Poprvé jsme schody ke kostelu vyšlapali, když jsme se vydali na 
procházku o dušičkách. Před Vánoci jsme je vylezli podruhé 
a prohlédli si kostel i s Betlémem. Děti zaujal zdobený oltář 
a zajímalo je, kam vedou záhadné schody.

Zimní olympiáda
Týdenní blok o zimních sportech děti završily účastí na školkové 
zimní olympiádě. Děti trénovali hokejovou střelbu na bránu, skoky 
na lyžích na trampolíně a střelbu na cíl. Za účast dostal každý svůj 
diplom.

Karneval
Den, kdy může být kdokoliv čímkoliv, se uskutečnil i u nás. Děti se 
uvítaly v masopustním průvodu a společně si zahrály několik her. 
Nechyběl ani tanec s balonkem. Každý dostal za připravenou masku 
sladkou odměnu.

Jihočeská dechovka 
 

BABOUCI 

 

HAJANY 
 

6.8.2022 
 
 

17,00 hodin 
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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!

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

  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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Řešení sudoku z březnového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 84 bylo jako vždy ve třech různých úrovních 
obtížnosti. Tajenky: PŘÍRODA SE (lehká verze, kontrolní 1. řádek 794162835); PROBOUZÍ A (středně těžká 
verze, kontrolní 1. řádek 529671438); ZVE NÁS VEN (těžká verze, kontrolní 1. řádek 453619287). 
Výherci: Věra Vonášková, Hornosín; Marie Klasová, Radomyšl; Marie Šebelíková, Praha. Uvedení výherci 
si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do konce června 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 85 (tj. květnového 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 1. 7. 2022.
Sudoku pro čtenáře SOBáčku připravila Ivana Zemánková

Miromír
Je černé nebe, vítr fičí,
od Hajan se žene mrak,
nad Chlumem se bouře točí
jak kdyby vítr honil drak.

Na černém mraku bílá tečka,
copak to tam asi je,
bílé nohy od nelida
mráček občas překryje.

Bouře ztichla, pryč jsou blesky,
černý mrak však zůstal tam,
bílá tečka rychle roste
a zdá se, že se vrhne k nám.

Taky ano, mrak odletěl,
bílá tečka dolů padá.
„Zem je blízko, neubliž si“,
na tečku fenka Líza volá.

Hluk babička uslyšela
z domku vyšla na dvorek,
a co tam vidí, Lízu s tvorem,
co není kluk a není rek.

Nelida se pejska bojí,
bojí se i babičky,
neví kde je, co se děje,
byl velký, teď je maličký.

„Lízo ticho“, 
babička hned fenku Lízu uklidní,
k nelidovi obrátí se
a tiše na něj promluví.

„Řekni, kdo jsi,
proč přišel jsi právě k nám,
neboj, já ti neublížím,
jsi odjinud a jsi tu sám?“

„Jestli chceš, tak zůstaň u nás
a řekni, jak se jmenuješ,
místa tady dosti máme
i najíst tu dostaneš.“

Nelida už uklidnil se,
na babičku usmál se.
„Já nevím, co jsem, nevím, kdo jsem,
tak zůstanu“, už rozhod´ se.

„Tak dobře“, na to babka praví,
„ale jméno dáme ti“.
Dědu k tomu zavolala
a přes WhatsApp i Julii.

„Budeš třeba Jaromír
anebo, chceš-li Slavomír,
nebo víš co“, praví děda,
„vždyť můžeš být Horymír“.

Vtom se ale Julča ozve,
„Kdepak, žádný Horymír,
já pro něj mám lepší jméno,
bude z něho Miromír.“

Štěkla Líza, tleskla babka,
jméno bylo na světě,
z nelidy se Miromír stal,
tak jak řekla Julie.
     

Miluše Kordulová


