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POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM

ZUŠ Blatná představuje: Jana Kuřáková, 14 let

Ves náležela k arcibiskupskému panství Rožmitál, od 15. století patřila
ke lnářskému velkostatku. Na návsi je kaplička z 19. století a zemědělská
usedlost č. 6 se stylovými štíty nad obytným stavením, vjezdem i sýpkou
z doby kolem poloviny minulého století.
Charakteristika obce:
Obyvatel: 167. Výměra obce: 620,72 ha. Příslušnost obce k úřadům:
stavební – Blatná, matriční – Blatná, ﬁnanční – Blatná, katastrální
– Strakonice, pozemkový – Strakonice, celní – Strakonice, okresní soud
– Strakonice, vojenská správa – Písek.
Obecní úřad Chlum
388 01 Blatná
Úřední hodiny : Pátek od 17 – 20 hodin
Tel.: 383 420 048, 383 420 023
Email: zrostl.eposta@seznam.cz

ÚNOR VE ZNAMENÍ MAŠARNÍCH PLESŮ
28. února 2009 v Lomu

POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT

KALENDÁŘ SVAZKU OBCÍ BLATENSKA 2010
Prosíme všechny, kteří chtějí spolupracovat na
kalendáři 2010, a zveřejnit své fotograﬁe a informace
o akcích na rok 2010 v kalendáři Svazku obcí Blatenska
na rok 2010, aby zasílali své příspěvky na adresu
blatensko@blatensko.cz
Uzávěrka fotograﬁí a oznámení o chystaných akcích do
kalendáře SOB rok 2010 bude 31. května 2009.

Vesnička Chobot leží ve strakonickém okrese 6,5 km
severovýchodně od města Blatná. Z východní strany
sahá až k okraji obce stohektarový rybník Labuť.
Další tři světové strany obklopují louky a lesy.
Osadu založili v osmnáctém století uhlíři, které
povolala blatenská šlechta, aby pálili ve zdejších
lesích dřevěné uhlí. Potomci původních obyvatel se
vyučili různým řemeslům a většina z nich odjížděla
za prací do světa. Po prvé světové válce čítal Chobot
kolem 200 obyvatel. V současné době žije v obci
52 trvale hlášených osob. V letních měsících se
tento počet zdvojnásobí chalupáři, kteří vlastní asi
polovinu domků. Dobře pracuje Sbor dobrovolných
hasičů, který organizuje veškerou sportovní a kulturní
činnost. V letech 1997 – 1999 zde byl vybudován
malý sportovní areál, kde je závodní dráha pro hasiče,
hřiště na odbíjenou a menší hřiště na kopanou. V létě
je vše plně využíváno. Během roku se vždy uskuteční
několik sportovních i kulturních akcí.
Občané zde žijí v dosti drsných podmínkách, chybí
služby, které jsou v městech a ve velkých obcích. Tyto
nedostatky částečně vyváží klidné prostředí, krásná
příroda a pěkný vztah obyvatel stálých i chalupářů.
Obec Chobot, Chobot, 388 01 Blatná
Úřední hodiny: Pátek od 17 – 19 hodin
Tel.: 383 490 000, 724 189 607
Email: obec.chobot@tiscali.cz
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA - ÚŘEDNÍ HODINY SOB
polední pauza
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7. hodin
7. hodin
7. hodin
7. hodin
8. hodin

12. 00
12. 00
12. 00
12. 00
12. 00

13. 00
13. 00
13. 00
13. 00
13. 00

16. hodin
16. hodin
16. hodin
16. hodin
15. hodin

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727
388 01 Blatná
telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz

ZPRÁVA Z VOLEB DO ORGÁNU SVAZKU OBCÍ BLATENSKA
Dne 25.2.2009 se uskutečnilo jednání Valné hromady Svazku obcí Blatenska, kde se uskutečnily volby do orgánu svazku.
VÝSLEDEK:
Rada 7 členná: Blatná, Hajany, Kadov, Myštice, Předmíř, Radomyšl, Sedlice
Náhradníky do rady byli zvoleni: Lnáře, Bělčice, Velká Turná
Předsedkyní SOB: Tomanová Vladimíra
1. Místopředseda SOB: Bohuslav Navrátil
2. Místopředseda SOB: Palivec Karel
Kontrolní orgán: Ing. František Zrostlík

REGION REGINA 2009 -

12. ROČNÍK SOUTĚŽE O KRÁLOVNU REGIONU ČR A SR

Dne 27. listopadu 2008 se konal již 12. ročník soutěže o královnu regionu České a Slovenské republiky
- Region Regina 2009. Soutěž pořádala společnost Efektmedia pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky. Za blatensko se soutěže zúčastnila Gabriela Behenská. Díky Místní akční skupině Svazku
obcí Blatenska jí mohli přijet do Brna osobně podpořit spolužáci a studenti Střední odborné školy v Blatné.

Soutěžilo se celkem ve čtyřech disciplínách – představení regionu, krajový prvek, volná disciplína a krajový recept. Na
každou disciplínu byl určen časový limit
2 minuty. V první disciplíně měli soutěžící za úkol představit porotě nejzajímavější a nejvýznamnější místa regionu.
Gabriela se v této disciplíně proměnila
v princeznu a za pomoci Lucky Kocourkové a Vítka…. představili Blatnou, Bělčice, Kadov, Lnáře a další obce svazku.
V druhé disciplíně se Gabriela zaměřila
na historii a současnost Blatenského
lihovaru a místních restaurací. Volná disciplína byla ukázkou šarmu a elegance.
Gabriela vsadila na zpěv a vystoupila
s písní Slza z tváře padá z pohádky Šíleně

smutná princezna. Poslední
disciplína zahrnovala prezentaci receptu a ochutnávku jídla. Gabriela porotě
nabídla smaženého kapra
s houbovou majonézou.
Čekání na rozhodnutí poroty bylo velice zdlouhavé.
Jak sama porota uznala, byl
to zatím nejvyrovnanější
ročník této soutěže. I přes
tuto konkurenci Blatensko
mohlo slavit další úspěch.
Gabriela získala cenu za
nejoriginálnější krajový
recept. Převzala dárky od
zástupců ﬁrmy EfektMedia
a Oriﬂame s pozvánkou na slavností vyhlášení výsledků na Veletrhu cestovního
ruchu, který se konal v lednu 2009.
Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním cen se uskutečnilo první den veletrhu
GO a REGIONTOUR 2009 dne 15. ledna
2009 na brněnském výstavišti za účasti
představitelů Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a řady významných osobností
z oblasti cestovního ruchu.
Prostřednictvím článku bychom rádi
poděkovali Místní akční skupině Svazku
obcí Blatenska, představitelům města
Blatná – panu starostovi Hospergrovi,
který vážil cestu do Brna i v tak nepříznivém počasí a přidal se s gratulací a kvě-

tinou, Blatenské rybě a všem, kteří se
podíleli na úspěšné realizaci účasti na této
soutěži. Věříme, že i rok 2009 bude pro
Blatensko v této soutěži úspěšným.
Jana Kunclová

Recept, který byl oceněn
jako nejoriginálnější

KAPR PEČENÝ SE ŽAMPIÓNY
800 g rybího masa, šťáva z poloviny
citrónu, 10 g mleté sladké papriky, sůl,
trocha hladké mouky, 80 g oleje, 250 g
majonézy s houbami, 150 g oloupaných
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hlaviček žampiónů uvařených ve vývaru z kostky masoxu,
nastrouhaný křen
Postup: Kapra nakrájíme na stejně velké porce, pokapeme
je citrónovou šťávou, osolíme, opraprikujeme, poprášíme
moukou a v rozehřátém oleji do růžova opečeme. Upečeného
a vychladlého kapra urovnáme na podlouhlou mísu, přelijeme
houbovou majonézou a na povrch jednotlivých porcí dáme
vařené kloboučky žampiónů posypané nastrouhaným křenem.
Mísu ozdobíme kadeřavou petrželkou nebo listy hlávkového
salátu, dílky citrónu nebo na čtvrtky nakrájenými rajčaty.
Příloha: bílé pečivo.
HOUBOVÁ MAJONÉZA
300 g hub, 2 litry vývaru připraveného z kostky masoxu a 200 g
majonézy.
Postup: Vývar přivedeme do varu, pak do něho vložíme
připravené očištěné houby a asi 15 minut povaříme. Uvařené
vychladlé houby nakrajíme na nudličky nebo kostičky, dáme do
mísy, přidáme majonézu a lehce zamícháme.
DOBROU CHUŤ!

ROZHOVOR S ING. FRANTIŠKEM ZROSTLÍKEM, STAROSTOU OBCE CHLUM
Akce
Jaké akce jsou v plánu?
Dokončit rozšíření zdroje pitné vodyoplocení nového vrtu a přeložení
cesty do Litoborce. Zpracovávání
projektu a následné pokračování
komunikace včetně inženýrských sítí ve
výstavbových zónách.
Chlum
Co se vám vybaví, když se řekne
Chlum?
Malá upravená obec se 180 obyvateli,
odkud je za jasných dnů vidět pohoří
Šumavy. Je to od raného dětství můj
domov, kde žijí moje děti i vnoučata.
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Do voleb do zastupitelstva jsem šel
s cílem pokračovat v započatých
akcích, důležitých pro rozvoj naší obce.
Domov
Co se vám vybaví, když se řekne
domov?
Když se řekne domov, vybaví se mi
Chlum, moje rodina – děti, vnoučata,
občané i rodáci naší obce.
Energie
Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Mám rád procházky nejen po okolí naší
obce.
Film
Jaké máte rád ﬁlmy?
Vždy se rád znovu podívám na staré
české ﬁlmy, ať už historické nebo
veselohry.
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Mými oblíbenými jídly jsou jídla
z vepřového masa v jakékoli úpravě
a ryby. Z pití je to pivo.
Historie
Jaká událost se vám vryla za dobu
vašeho působení ve funkci starosty do
paměti?

Rád vzpomínám na všechny ukončené
práce, které se nám v obci podařily.
Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
Důležitá je u lidí poctivost, slušnost
a snaha si navzájem pomáhat.
Investice
Jaké investice má obec Chlum v plánu?
Kromě těch, o kterých jsem se zmínil
v úvodu, je to čistička odpadních vod,
na kterou máme zpracovaný projekt
i stavební povolení.
Jmenování
Kdy jste byl jmenován do funkce
starosty?
Do funkce starosty jsem byl jmenován
13.3.1993, kdy se Chlum znovu
osamostatnil.
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Mým koníčkem bylo vždycky moje
zaměstnání i práce pro obec, včetně
aktivní práce ve sboru dobrovolných
hasičů. V mládí jsem se vždy
zúčastňoval hasičských soutěží.
Lidé
Co podle Vás lidem v Chlumu nejvíc
chybí?
Už z historie naší obce je známo, že
zastupitelé se vždy snažili o potřebné
zázemí pro zdejší občany. V tomto
duchu pracují i současná zastupitelstva
a tato práce se daří. Myslím si, že to,
co zdejším občanům v současné době
chybí, jsou lepší vztahy mezi nimi.
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo
aforismus?
Výstižný citát pro funkci starosty říká,
že „Není na světě člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem.“ (B. Němcová
– Babička)
Návrh
Který návrh byste rád prosadil?

Rád bych prosadil výstavbu kořenové
čističky pro zlepšení prostředí v obci,
i dalších akcí pro to, aby se naše obec
dále rozrůstala.
Otázka
Koho a na co byste se rád zeptal?
Jsou záležitosti, na které bych se rád
zeptal, ale ze zkušenosti vím, že bych
stejně nedostal odpověď, která by mi
pomohla.
Přání
Co byste popřál občanům Chlumu?
Občanům Chlumu přeji samozřejmě
pevné zdraví a spokojený život.
Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Z každé záležitosti, na které jsme
schopni se rozumně a v klidu
dohodnout.
Sport
Jaký máte rád sport?
Sport sleduji jen pasivně a nejraději
mám hokej.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Není možné tolerovat lež, intriky
a pomluvy, protože ty dokážou udělat
lidem ze života peklo.
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu
něco, z čeho máte opravdu radost?
Z dokončené plynoﬁkace ve svazku
obcí NIVA, kam patří Kocelovice,
Hajany a Chlum.
Vizitka
Jsem důchodce, bude mi 68 let, ženatý,
mám 2 děti a tři vnoučata. Vzdělání
– vysoká škola elektrotechnická.
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům?
Čtenářům vzkazuji, aby se zajímali
o dění v našem regionu, četli „Blatensko
SOBĚ“ a přispívali svými náměty
k obohacení zdejšího života.
Konec
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ROZHOVOR S JOSEFEM KADLECEM, STAROSTOU OBCE CHOBOT
Akce
Jaké akce jsou v plánu?
V letošním roce chceme opravit část
místní komunikace v Újezdu u Skaličan,
dokončit Územní plán a připravit obecní
úřad na Czech Point.
Chobot
Co se vám vybaví, když se řekne Chobot?
Malá, hezká, klidná vesnička.
Cíl
S jakým cílem jste šel do voleb?
Pomoc v udržení a rozvoji naší malé
obce.
Domov
Co se vám vybaví, když se řekne domov?
Domov je pro mne vesnička Chobot
a moje rodina.
Energie
Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Tato otázka vy měla znát co Vás vybíjí.
Vybíjí mě nesmyslné tabulky a hlášení.
Film
Jaké máte rád ﬁlmy?
Rád se dívám na staré české komedie, ale
i na romantické ﬁlmy.
Gastronomie
Máte oblíbené jídlo, pití?
Sním každé dobré jídlo. Jako každý Čech
si dám vepřo, knedlo, zelo a k tomu pivo.
Charakter
Co považujete u člověka za důležité?
Vážím si když jsou lidé čestní, přímí
a slušní.

Investice
Jaké investice má obec Chobot v plánu?
Jak již jsem říkal, pokud by bylo možné
tak místní vodovod.
Jmenování
Kdy jste byl jmenován do funkce
starosty?
Už je to dávno. V roce 1990 jsem se stal
starostou nově vzniklé obce Chobot.
Koníčky
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Dříve jsem rád fotil. Teď se rád podívám
na sport v televizi.
Lidé
Co podle Vás lidem v Chobotu nejvíc
chybí?
Vody máme v Chobotě dost, ale chybí
nám voda kvalitní, pitná a dále služby.
Moudro
Máte oblíbené rčení, citát nebo
aforismus?
Mám, některé se nedají ani napsat. Ty
lepší: Přej a bude ti přáno. Na každého
jednou dojde.
Návrh
Který návrh byste rád prosadil?
Nechalo by se uvažovat o více akcích.
Potřebovali bychom místní vodovod,
ale k výši našeho rozpočtu je to
neuskutečnitelné.
Otázka
Koho a na co byste se rád zeptal?
Kdyby mně někdo rozumně vysvětlil,

proč my malé obce máme tak nízké
koeﬁcienty v rozdělení příjmů, když
platíme stejné daně jako ve městech.
Přání
Co byste popřál občanům Chobotu?
Hlavně bych všem občanům Chobota
popřál hodně zdraví.
Radost
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Mám radost z toho když se nám podaří
v obci něco zlepšit a vybudovat.
Sport
Jaký máte rád sport?
Stále fandím hokeji.
Tolerance
Co nejste ochoten tolerovat?
Lež a přetvářku.
Úspěch
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco,
z čeho máte opravdu radost?
V posledních letech se nám podařil
dobudovat sportovní areál s hasičskou
výcvikovou dráhou, kde se zdokonalují
a tráví volné chvíle naše mládež a naši
nástupci.
Vizitka
Josef Kadlec, 62 let. S manželkou máme
3 děti.
Závěr
Co byste vzkázal čtenářům?
Samozřejmě hodně zdraví, aby lidé byli
k sobě přátelštější, tolerantnější a aby
měli větší zájem o dění v obci.
Konec

Základní informace o pobytovém letním táboře pro děti 2009 + přihláška
Vážení rodiče,
již sedmým rokem pořádá občanské sdružení Mirotický
paprsek letní tábor pro děti. Program tábora bude
doprovázet i CELOTÁBOROVÁ HRA, při které
děti zažijí během týdne „elitní výcvik“ Stargate
teamu a navštíví i jiné planety. Nebudou chybět ani
cyklovyjížďky po okolí, jízdy zručnosti, míčové hry,
ověření si základních tábornických znalostí a dovedností,
diskotéky, noční hra, táborák. Doporučujeme kolo s sebou
(kolo si před odjezdem nechte odborně seřídit).
TERMÍN
TÁBORA:

25.7.2009 – 1.8.2009

Rekreační zařízení Lučkovice, Počta
rekreace v Jižních Čechách
Zděné bungalovy s vlastním sociálním
zřízením (WC, sprcha), klubovny, hřiště,
koupání. Více na http://www.pocta.cz
STRAVOVÁNÍ: 5x denně (snídaně, oběd, večeře + 2x
svačina), pitný režim
CENA
2.500,- Kč (sourozenci – sleva 100,- Kč)
(SMLUVNÍ):
Cena zahrnuje: ubytování, stravování,
pojištění, pedagogický a zdravotní dozor,
drobná režie (ceny, diplomy, provozní
náklady)
ZPŮSOB
Záloha: 1.000,- Kč
(do 30.4. 2009)
PLATBY:
Doplatek: 1.500,- Kč (do 30.5. 2009)
LOKALITA:

Martina Vokatá, tel.: 382 229 135,
mobil: 777 267 969
KONTAKT,
INFORMACE: e-mail: dolejsimlyn@volny.cz,
mpaprsek@ic.cz,
webová prezentace: http://mpaprsek.ic.cz
Platba v hotovosti: Martina Vokatá, K Dolejšímu mlýnu 38,
398 01 Mirotice
Bezhotovostní: číslo účtu: 168630719 / 0600 (uveďte jméno
účastníka)
Složenkou: OS Mirotický paprsek, K Dolejšímu mlýnu 38, 398
01 Mirotice
Faktura: Na základě předchozí dohody
Občanské sdružení Mirotický paprsek
K Dolejšímu mlýnu 38, 398 01 Mirotice
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PŘIHLÁŠKA – PO VYPLNĚNÍ PŘEDEJTE ORGANIZÁTORŮM TÁBORA
Jméno:
Příjmení:
Rok narození:
Bydliště:
Kontakt / telefon / e-mail:
Způsob platby:

Hotovost / bezhotovostní

Na základě uvedených informací o letním táboře pro děti PŘIHLAŠUJI jmenovaného / jmenovanou k pobytu. Jsem srozuměn s tím,
že po zaplacení zálohy obdržím závaznou přihlášku, kterou vyplněnou obratem odevzdám organizátorům tábora.
-------------------------------------------------Datum a podpis zákonného zástupce dítěte
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE

Bělčice kulturní a sportovní

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás na tomto místě seznamoval o bělčickém kulturním a sportovním dění. Skončila letošní
plesová sezona. V bělčické sokolovně pořádal 10.1. místní SDH
tradiční hasičský ples. K tanci a poslechu hrála Orchidea ze
Sušice. Bohatá tombola, příjemná atmosféra a poměrně slušná
návštěvnost přispěla k dobré náladě všech zúčastněných.
Také tradiční sportovní ples provázela přátelská atmosféra.
Návštěvnost byla o poznání menší než v minulých letech. Vše
však vynahradila bohatá různorodá tombola a dostatek prostoru
na tanečním parketu. Ples se uskutečnil 7.2., o hudební produkci
se postarala skupina Dominanta. Organizátorem plesu byla tělocvičná jednota Sokol.
Třetí ples pořádal spolek včelařů. Tradičně nejvíce navštěvovaný, téměř se stále stejnými
návštěvníky a úžasnou perníkovou a medovou tombolou.
O dobrou náladu se postarala
dne 7. března Malá kapela
Nauše Pepíka v pořadí už po
jedenácté.
Ve výčtu plesů nemohu opomenout dětský maškarní karneval konaný 28. února. Organizátorem byl Sokol za přispění
ZŠ a OÚ. Karneval zahájily
bělčické mažoretky pod vedením p. Aleny Janotové. Celé
odpoledne hrála k tanci a skotačení hudební skupina p. Milana
Weinfurta, slovem provázela p. vychovatelka D. Heverová.
Program byl protkán mnoha soutěžemi, největší úspěch měly
hry, při kterých byli zapojeni též rodiče dětí. Především tatínkové byli odměněni vždy bouřlivým potleskem. Velký úspěch
u dětí měl také sladký déštˇ, při kterém z oblak padaly bonbony.
Všechny masky byly odměněny dorty upečené od obětavých
maminek, které se též podílely na zdárném průběhu celého
odpoledne. Pořadatelé děkují nejen jim, ale i všem sponzorům.
Největší odměnou však pro všechy, kdo se na akci podíleli, byla
radost a úsměv na tvářích dětí.
K akcím pořádaných v bělčické sokolovně patří také dvě divadelní představení divadla „Bez názvu.“ První bylo určeno
především dětským divákům: Šíleně prolhaná princezna a druhé: Kdo hledá najde, pak bylo určeno dospělým. Bohužel obě
úsměvná představení konaná v kinosále dne 24.1. shlédlo dohromady asi jen 60 malých i velkých diváků. Pořadatelem byl OÚ.
Dík patří všem organizátorům, kteří zajistili ve všech případech bezproblémový průběh zmíněných akcí. Poděkování patří
též členům SDH, kteří na všech akcích vykonávali požární
dozor. A ještě jedna dobrá zpráva na závěr. V letošním roce
se uskuteční tolik potřebná rekonstrukce sociálního zařízení
v přísálí bělčické sokolovny.
NYNÍ KE SPORTOVNÍM AKCÍM: naši fotbalisté se zúčastnili zimního turnaje v Blatné. Sokolští volejbalisté pořádali dne
14. března turnaj trojek, s jehož výsledky Vás bohužel, vzhledem k uzávěrce tohoto vydání, již neseznámím.
 V následujícím čtvrtletí zahájí naši fotbalisté boj o body
v 1. B. třídě, žáci a dorostenci pak budou mít za soupeře hráče
okresního přeboru. Rozpis uvádím níže.
 Automotoklub je tradičním pořadatelem motocrossové Bělčické višňovky, jejíž součástí je opět Pošumavský pohár, v letošním roce jsou následující termíny: 30.5. a 26.9.
 Sbor dobrovolných hasičů bude pořádat dne 13.6. soutěž
v požárním sportu. Členové SDH se budou účastnit tradičního
stavění májky, položení věnce u památníku padlých a opět bu-

dou reprezentovat naši obec při soutěžích v požárním sportu.
 Jezdecké závody a volejbalový turnaj se letos konají až první
týden v červenci, stejně tak „Posezení pod lipami.“
 Tradiční bělčická pouť se letos „netradičně“ koná již před
svátkem sv. Petra a sv. Pavla a to 28.6.09. I zde se můžeme těšit
na zajímavý program.
Věřím, že současná ekonomická krize nám ponechá nějakou
tu korunu, ať jako pořadatelům, sportovcům nebo divákům na
naše záliby. Přeji nám, ať žádná krize nemá moc pokazit vztahy
v našich rodinách, zaměstnáních, sportovních a společenských
kolektivech.
ZN

Rozpis fotbalových utkání
KOLO
Muži jaro
– 2009
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DATUM

S 11.4.
S 18.4.
S 25.4.
N 3.5.
S 9.5.
S 16.5.
S 23.5
S 30.5.

Řepeč
Bělčice
Bělčice
Planá nL
Bělčice
Mirovice
Bělčice
Větrovy
Bělčice

24

S 6.6.

Hradiště

25
26
Dorost
– jaro 2009
12
13
14

S 13.6.
S 20.6.

Bělčice
Božetice

Bělčice
Kestřany
Met.Tábor
Bělčice
Bernartice
Bělčice
Lom
Bělčice
Albrechtice
Bělčice
(hř. Dukla)
Čimelice
Bělčice

S 18.4.
S 25.4.

Volyně
Bělčice
Lnáře

Bělčice
Dražejov
Bělčice

13.30
10.00

Chelčice

14.00

N 3.5.
S 9.5.

Bělčice
volno
Hoštice
Bělčice
Bavorov

S 16.5.

Bělčice

S 6.6.

Blatná B
volno
Štěkeň

Žáci – jaro
2009
10
11
12
13
14
I.0
16
17
18

S 11.4.

Bělčice
Doubravice
Bělčice
Sousedovice
Bělčice
Bělčice

Začátek

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

14.30
14.30
14.30

10.00

AKCE MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNY

Místní lidová knihovna Bělčice připravila pro své návštěvníky v
měsících březnu a dubnu 2 velikonoční výstavy a sice:
Perníkové Velikonoce – výstava malovaných velikonočních
perníčků
Velikonoční vazba a dekorace – výrobky obyvatel ÚSP Osek.
Obě proběhnou v termínu od 19.3.2009 do 9.4.2009.
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Výstavy se uskuteční v prostorách
knihovny a budou otevřeny:
Pondělí
Středa
Čtvrtek

13.00 –17.00 hodin
13.00 – 17.00 hodin
07.30 – 10.30 hodin

Dále knihovna ve spolupráci se Školní družinou ZŠ Bělčice
připravuje pro žáky školní družiny a dětské čtenáře knihovny
Spaní s hádankou - jedná se o přespání v objektu školní družiny a pro děti je přichystáno plno soutěží, hádanek a překvapení.
V měsíci dubnu, pak v předvelikonočním čase proběhnou
v knihovně besedy na téma velikonočních zvyků a tradic pro
malé děti.
M.V.

Z BĚLČICKÉ FARNOSTI
Doba postní

25. únor 2009 je v církevním kalendáři označen jako popeleční
středa, je to první den doby postní, která trvá do Velkého pátku,
kdy si připomeneme ukřižování Pána Ježíše Krista.
I v naší farnosti prožíváme dobu postní, čas pokání, ztišení, smíření a odpuštění. I o nás platí slova, jestliže my neodpustíme,
ani nám nebude odpuštěno. Právě usmíření s Bohem a mezi lidmi a nastolení míru v srdcích lidí, je výzvou i přáním nám všem,
kteří žijeme v této neklidné době. Mír, mír, jenom mír. Mír se
nevybuduje za použití zbraní. Mír je pokoj a radost v srdcích
lidí, který je skrze ně darován celému světu.

Bohoslužby

Bohoslužby jsou v kostele sv. Petra a Pavla slaveny pravidelně
v neděli v 8.30 hod. V týdnu jsou mše sv. ve čtvrtek v 16.00 hodin a jsou na faře. Případné změny jsou ohlášeny a vyvěšeny na
farní nástěnce na kostele. Změna bývá o prvních pátcích v měsíci, kdy je ve farnosti zpovědní den a je možné získat plnomocné
odpustky pro duše v očistci ještě do června, kdy bude ukončen
rok sv. Pavla. Rozpis bohoslužeb o Velikonocích bude vyvěšen
na nástěnce na kostele.

Sbírka na zvon

Ke konci roku 2008 byla ohlášena sbírka na pořízení třetího
zvonu, který by doplnil dva zvony z roku 2006, zvon Marii
a Václava. Finanční dary je možno předat přímo duchovnímu
správci p. Charyparovi J. nebo zaslat na BÚ farnosti:
6821673 09/0800. Dále je možno ﬁnanční dary předat účetní farnosti, p. Křivkové M. Potvrzení pro daňové odečty vydá na požádání duchovní správce p. Charypar J. Všem dárcům děkujeme.

Rytmický sbor

Od podzimu roku 2007 bělčická farnost ožila rytmickými
duchovními písněmi, které nacvičuje zdejší sbor. Na počátku
vzniku tohoto sboru bylo setkání mládeže v Táboře v srpnu
2007. Pět děvčat se tohoto setkání zúčastnilo a jejich nadšení a
elán našel odezvu u dalších lidí dobré vůle. V současné době je
ve sboru 19 členů. Sborový zpěv doprovází jedny elektronické
varhany, troje housle, dvě kytary a jedna ﬂétna. Zázemí pro tuto
činnost má sbor na zdejší faře, kterou se podařilo zčásti opravit
a při rekonstrukci byla zbudována společenská místnost, kde se
sbor může scházet a cvičit.

Dění na faře

Zdejší fara je již 10. rokem bez stálého kněze. Posledním knězem byl p. Jiří Mráz, který v prosinci 1999 zemřel. Fara tři roky
chátrala, pak za pomoci biskupství byla na dvě etapy opravena
střecha a dále se podařilo zrekonstruovat zhruba polovina místností včetně sociálního zařízení. Díky tomu se život na zdejší
faře úplně nezastavil, ale jak již bylo řečeno v zimním období
se zde konají bohoslužby ve všední dny, schází se tu farní sbor.
Letos v prosinci tu víkend strávili skauti ze Slivice. Od podzimu
roku 2008 se zde konají setkání mládeže Nepomuského vikariátu, které vede p. Richter Bohuslav.
Všem, kteří se jakkoli podílí na životě zdejší farnosti patří
upřímné Pán Bůh zaplať.
M.K.

7

FOTOGRAFIE Z MAŠKARNÍHO PLESU
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ZPRÁVY Z MATRIKY


Dne 7.1.2009 zemřel pan Josef Zeman z Podruhlí
v požehnaném věku nedožitých 90 let.
 Čekaly nás však i radostnější události: Zlatou svatbu – 50
let společného života oslavili dne 17.1.2009 v obřadní síni
v Bělčicích manželé Karel a Marie Kyliánovi z Drahenického
Málkova.
 Během února jsme se těšili z narození nových občánků,
a to Michala Hugra z Bělčic (9.2.2009) a Václava Hudečka ze
Závišína (26.2.2009).
Našim novým občánkům i jejich rodinám přejeme hodně štěstí,
zdraví a životní pohody.

BEZĚDOVICE
Slovo starostky

Milí čtenáři, chladné a nevlídné počasí už je za námi a s přicházejícími dešti pomalu nastává jaro. Už brzy budeme moci odložit teplou zimní bundu do šatníku a vystřídat ji za nějaké lehčí
oblečení. Ráno pozorujeme, jak se den ode dne dříve rozednívá
a v podvečer je znát, že dny jsou čím dál delší a stmívání přichází každý den o něco později.
Slunce se po zimě probouzí a i když se nám ještě moc neukazuje a ani ještě zdaleka nehřeje tak, jak tomu bude za pár měsíců, můžeme si ho čím dál víc užívat. Paprsky slunce zkrášlují
ještě ponuré dny po zimě a pomalu začínají vyhřívat rozmrzlou
zem a probouzet rostliny a zvířata k životu.
Tento čas patří oslavám jarních svátků, ke kterým náleží
vynášení Moreny – symbolu odcházející zimy, který je vhozen
do potoka a spolu s tímto rituálem mizí zima, nemoci a všechny
nečisté síly. Pak vítáme starou tradici plnou symbolů a moudra
poplatného i v dnešní době – Pašijový týden – poslední týden
půstu spojený s velkým úklidem a přípravou na velikonoční
hodování se vším, co patří k nejvýznamnějšímu svátku všech
křesťanů – řehtačky, pletení tatarů, malování kraslic, zdobení
perníků.
Velikonoční neděle, které se právě z uvedených náboženských
důvodů říká také Boží hod Velikonoční, připadla letos na 12.
duben. Z mnoha důvodů, a to nejen křesťanských, se tyto svátky
spojují s radostí, optimismem a pestrými jarními barvami. Se
zajíci, beránky, kuřátky a barevnými vajíčky jako symbolem
Velikonoc. Podle starých pohanských představ bylo právě vejce
symbolem plodnosti, rozpuku nového života. Jeho magická síla
byla zvýrazňována červenou barvou krve, lásky a života.
K vítání jara však můžeme kromě typických velikonočních
atributů využít i prvních jarních květin, v misce vypěstovanou
travičku, nebo oves, halouzky vrby s mladými, ještě světle zelenými lístečky. Opravdu stačí několik drobných detailů, abychom
závan toho nejkrásnějšího ročního období pocítili i doma.
Pohodové prožití jarních měsíců Vám přeje
Kubátová Miluše

Kulturní akce

V měsíci únoru se v naší obci konaly dvě kulturní akce – dětský
maškarní ples a hasičský ples.
V neděli 22.2.2009 uspořádal Český červený kříž ve spolupráci
s SDH dětský maškarní ples. Sešlo se zde mnoho krásných a zajímavých masek. Hudbu zajistil p. Solar z Blatné. Rej masek byl
k potěšení dětí zpestřen různými soutěžemi i odměnami. Děti i
dospělí strávili příjemné odpoledne. Příští rok jsou všichni srdečně zváni.
Alena Vestfálová
Hasičský ples se konal 28.2.2009. K tanci a poslechu hrála skupina Scéna p. Júzka.

Sportovní akce

První sportovní akcí konanou v Bezdědovicích byl v sobotu
7.2.2009 3. ročník turnaje ve stolním tenise Vestcup. Poprvé se
turnaj hrál ve dvojhře. Do obecního hostince dorazilo
19 hráčů. O kvalitním obsazení turnaje svědčí fakt, že tak dobrý

borec jako je p. Maňaska, obsadil 17. místo.
Pohár pro vítěze získal po tuhém boji Tomáš Balík, když v rozhodujícím zápase porazil Petra Mazance. Na třetím místě se
umístil mistr z Vinice Jindra Pavel. Čtvrtý skončil pořadatel
Pavel Vestfál. Další pořadí: M. Švejda, P. Toman, P. Schmid,
J. Navrátil, Vony, Hrdina, V. Toman, J. Čížek, Sade, T. Kapr,
L. Hořejš, Moureček, P. Maňaska, Zub, p. Chroust.
Za pohár pro vítěze děkujeme MUDr. Heleně Tiché.
Alena Vestfálová

Nový občánek

Dne 9.2.2009 se narodil první občánek v letošním roce. Jmenuje
se Jindřich Koman a s rodiči žije v osadě Dobšice.
Alena Vestfálová

Beseda Úplná likvidace nemocí

Dne 11.2.2009 pořádal Obecní úřad v obecním hostinci besedu
s p. Lenkou Pohorskou „Úplná likvidace nemocí“. Zajímavou
besedu navštívilo asi dvacet občanů.

TANEC A ZÁBAVA V KULTURNÍM SÁLE OBECNÍ
HOSPŮDKY. NENECHTE SI UJÍT – JE NA CO SE
TĚŠIT!

 Pátek 3.4.2009 – B.A.S. a Trachyt od 20:00 hodin.
 Rocková sobota 11.4.2009 – HADI BAND, MERLIN, KEYS,
ŠUTR, HAND GRADADE od 20:00 hodin.
 11.4.2009 – Velikonoční turnaj ve stolním tenise.
Jaroslav Šíp ml.
Současné aktuality a informace z Bezdědovic je možno sledovat na webových stránkách obce www.blatensko.cz/bezdedovice

Foto z maškarního plesu

Foto z turnaje Vestcup
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KAPŘÍK – Mateřské centrum v Blatné

V únoru letošního roku byla v Blatné založena nezisková organizace Mateřské centrum Kapřík. Díky pomoci a vstřícnosti
Městského úřadu Blatná a paní ředitelky Kocúrové získalo mateřské centrum prostory v areálu ZŠ v Holečkově ulici (bývalá
zvláštní škola). Zde máme k dispozici hernu, tělocvičnu a sociální zařízení. Místnost, která bude sloužit jako herna, jsme za pomoci p. J. Rosíka nově vymalovali a nyní se snažíme za přispění
některých blatenských ﬁrem a podnikatelů ji postupně upravit a
vybavit tak, aby mohla sloužit jako mateřské centrum. Sponzorskou pomoc zatím přislíbili např. BTF, Miger s.r.o. Papírnictví
Tomášková, Spar Tvrdý, Drogerie Drnek, Lékárna Arnika, Fialová lékárna, Elektro Jankovský, Knihkupectví Polánský a další.
S výzdobou nám velmi aktivně pomáhají žáci ZUŠ Blatná, ZŠ
JAK Blatná a klientky Domova Petra Mačkov.
Zpočátku bude centrum otevřeno jedno dopoledne v týdnu
(v případě zájmu 2 dopoledne v týdnu). Od září tohoto roku
plánujeme pravidelný provoz a program. Děti si budou moci
v centru nejen pohrát, ale budou mít možnost zúčastnit se společně s maminkami (nebo s tatínky) aktuálního programu – např.
zpívání, tancování, cvičení, malování, pro děti do jednoho roku
říkadla a pohybové hry atd. Máme v plánu i odpolední akce
rodinného charakteru. Naším snem je zajistit v rámci centra
krátkodobé hlídání dětí pro maminky, které si potřebují dopoledne zařídit něco na úřadě, u lékaře apod. V mateřském centru si
budou moci maminky také trochu „odpočinout“ od svých dětí,
popovídat s ostatními maminkami a vychutnat si při tom šálek
kávy či čaje.
Do přípravy programů se může zapojit každý, kdo má chuť,
čas a dobré nápady. Na vybavení mateřského centra můžete
darovat například hračky (nemusí být nové, ale čisté a funkční),
odstrkovadla, kočárky, přebalovací podložky, výtvarné potřeby
(papíry, pastelky, barvy…) či hygienické potřeby (papírové
ubrousky, kapesníčky, papírové pleny…).
V Mateřském centru Kapřík se na děti a maminky nejen z Blatné, ale i z okolních vesnic těší již v dubnu Jana, Martina, Hanka,
Monika a Markéta.
Za MC Kapřík Jana a Martina
Kontakt: tel.: Jana – 606 476 603, Martina – 607 954 445

PREZIOSO UVÁDÍ: II. SPOLEČENSKÝ
PLES TJ SOKOL V EXOTICKÉM RÁJI

Mažoretky PREZIOSO se opět zhostily pořádání společenského
plesu TJ Sokol. Ten, kdo tuto akci navštívil, rozhodně nelitoval.
Sál blatenské sokolovny se proměnil v exotickou džungli – a to
doslova. Okouzlující oranžovo – zelenou výzdobu dokreslovaly
palmy, exotické ovoce nebo stylový stánek s plážovými koktejly. Pro tento výjimečný večer nemohl chybět ani záhadný drink
„PREZIOSO potěšení“.
Večer zahájila dech beroucí show v podání úspěšné taneční skupiny PREZIOSO Sokol Blatná. V explozi třpytivých konfet ve
stylu Dana Nekonečného se předvedlo hned padesát tanečnic.
Poté z džungle vyběhli malí domorodci v podání nejmladších
kadetek, které uvítali přítomné svým exotickým rituálem. Starší
juniorky uchvátily celý sál svojí profesionalitou a precizností, se
kterou předvedly sambovou smršť. Představila se i jedenáctiletá
Evelyne Augierová, která se se svým sólem v rytmech Macarany
stala Mistryní Evropy pro rok 2008 a také stejně úspěšná Monika Lapková, která se svým pomponovým sólem vybojovala 2.
místo na European Grand Prix 2008. Později večer se odehrál
rituální průvod tří kouzelných šamanek za doprovodu jejich
kmenových podanných, kteří je uctívali rozhazováním květů.
První se představila úspěšná sólistka Marcela Duspivová se
svým arabským sólem. Sál poté dostalo do varu zkušené seniorské duo Michaela Augustinová a Veronika Loukotová. Celý
večer byl tedy protkán nádhernými tanečními čísly.
Skvěle si mohli zatančit i hosté plesu, protože celým večerem
je opět provázel bezkonkurenční orchestr Metroklub Big Band
České Budějovice. Jak zpěváci, tak saxofonisté hrající mezi

9
lidmi rozdávali na parket magickou energii, a tak po celou dobu
plesu byl sál plný a tančilo se až do pozdních hodin.
Všichni mohli doplnit své síly u luxusního rautu s vůní tropických dálek, o který se postarala restaurace Černý medvěd
Prachatice. Stoly se prohýbaly pod exotickými pokrmy. Hosté
mohli ochutnat např. žraločí steaky, lososa na pomerančích,
chobotničky, krevetový koktejl nabo speciální dezert banány
v tortile.
Ples vyvrcholil o půlnoci velkým překvapením. Všichni přítomní se stali divochy z džungle a uctili bohy rituálním tancem,
který se společně naučili. Tento nápad se setkal s velkou odezvou díky tomu, že se všichni mohli zapojit a vytvořit magické
kouzlo, které všechny spojovalo. Není divu, že se rituál tančil
hned několikrát.
Druhý ročník plesu TJ Sokol opět nezklamal a postavil se na
špičku společenských událostí v Blatné. Bylo to především díky
promyšlenému programu, výborné organizaci a skvělé atmosféře. Jak ale uvádí vedoucí pořádající taneční skupiny PREZIOSO Jana Augustinová, hlavním cílem plesu nebylo zdolávat
žebříčky popularity, ale důležitá byla především zábava. A to se
povedlo. Všechny pořadatelky uspořádaly tento ples s velkou radostí a s nasazením a zároveň Vás všechny zvou na třetí ročník,
který se bude konat 16.1.2010 a bude určitě zase stát za to.
TS PREZIOSO Sokol Blatná by chtělo poděkovat svým hlavním partnerům Janu Křišťanovi, restaurace Černý medvěd
Prachatice a Andree Šmídové, květinářství Kopretina Blatná
a všem sponzorům.
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BLATENŠTÍ HANDICAPOVANÍ CYKLISTÉ SE CHYSTAJÍ NA SEZÓNU
Je březen a aktivní sportovní sezóna začíná. Již tradičně touto
dobou jsme v plném proudu příprav na nejtěžší závod sezóny,
kterými náš závodní rok začíná. Koncem dubna se opět po
roce vydáme do Baskicka, kudy ve stopách cyklistické Vuelty
povede téměř čtrnáctidenní etapový závod handicapovaných
cyklistů. Opět nás čekají jak silniční, tak časovkářské závody,
chybět zcela určitě nebudou ani horské prémie a závod na dráze.
Startujeme v blízkosti francouzského města Bayonne a trasa nás
povede jak po pobřeží Atlantického oceánu, tak také vysokým
pohořím Pyrenejí. Reprezentovat nás bude čtyřčlenné družstvo,
do kterého se závodníci mají šanci nominovat až do 15.4.2009,
kdy je poslední možný termín přihlášek. Rozhodující je především zimní příprava a výsledky měřených tréninků.
Zimní příprava je velmi důležitou součástí tréninku. My jsme
v letošním roce vsadili na pravidelnou přípravu ve SPINNING
CENTRU v Blatné. Našli jsme zde nejen příjemné zázemí,
ale také vysoce erudovaný přístup instruktorek. Spinning totiž
zdaleka není o nudném točení nohou na rotopedu, jak si mnoho
lidí představuje, a také málokdo ví, že velké komerčnosti tohoto
sportu předcházel ﬁnančně nákladný výzkum, při němž vzájemně spolupracovali sportovci s fyzioterapeuty a lékaři.
Výsledkem je vysoce propracovaný tréninkový program, který
pro svojí zimní přípravu volí kromě rekreačních sportovců také
mnohé kluby NHL. Instruktorem se může stát pouze takový
člověk, který získá certiﬁkát instruktora po ukončení náročného
kurzu. Povinností každého instruktora je stálé vzdělávání a tzv.
plnění bodů. Bez povinných bodů jim totiž certiﬁkát není prodloužen a oni nemohou pokračovat ve své profesi. Spinningu se
v současné době věnuje také mnoho rekreačních sportovců a to
je velmi dobře. Spinning není zázrak, ale je to věc, která dokáže
lidi bavit, uvolnit, dodat jim sebevědomí, přidat do jejich života
nějaký ten cíl, za kterým chtějí jít a kterého mohou dosáhnout.

Instruktorkám z Blatné patří náš velký dík a i když v současné
době už jezdíme venku, na podzim se do SPINNING CENTRA
rádi vrátíme.

Účast závodníků SKS Tricyklu na etapovém závodě Basque country Pralympico je podpořena grantem GE Money
Bank, dále grantem Krajského úřadu Jihočeského kraje,
záštitu nad akcí převzal pan Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.
Za podporu děkujeme také KONTU BARIÉRY a v neposlední řadě Svazku obcí Blatenska.
Hana Kolínská, SKS Tricykl
www.skstricykl.estranky.cz

Foto – handicapovaní cyklisté na
spinningu

Město Blatná, Svazek obcí Blatenska vyhlašují
ve spolupráci se Základní uměleckou školou Blatná
v rámci 6. ročníku
PŘÍRODA BLATENSKA
VOŇAVÁ KRÁSA ZA HUMNY
SOUTĚŽ MLADÝCH FOTOGRAFŮ

PŘÍRODA BLATENSKA – VOŇAVÁ KRÁSA ZA HUMNY

Kategorie - jednotlivci:
 žáci 3. a 5. tříd  ZŠ žáci 6. a 7. tříd ZŠ
 žáci 8. a 9. tříd ZŠ  studenti SŠ a SOU
TÉMA:
* Co nám kvete za humny * Rozkvetlé louky Blatenska
* Babiččina zahrádka * Květinové království

TÉMA: * Co nám kvete za humny * Rozkvetlé louky Blatenska
* Babiččina zahrádka * Květiny léčí
* Květinové království

Fotograﬁe max. formát 18 cm x 24 cm, každý soutěžící může
předložit max. 5 fotograﬁí.

Termín odevzdání fotograﬁí do soutěže do čtvrtka 23.4.2009
do 14,00 hod.
Soutěžní fotograﬁe zašlete (popř. odevzdejte) v budově
Základní umělecké školy v Blatné, tř. J. P. Koubka, nebo
odboru životního prostředí MěÚ Blatná. Fotograﬁe na rubové
straně označte: jméno a příjmení autora, škola a třída
Vyhodnocení soutěže a předání cen za vybrané fotograﬁe díla
proběhne na přelomu měsíce dubna a května 2009, slavnostní
vyhlášení se uskuteční v květnu 2009 v ambitu Domova pro
seniory Blatná.

Vybrané fotograﬁe se stanou součástí stejnojmenné výstavy,
kterou připravujeme společně s Městským muzeem Blatná na
přelomu měsíce srpna a září 2009.
Josef Hospergr v.r.
Vladimíra Tomanová v.r.
Starosta Města Blatná
předsedkyně SOB
V Blatné dne 8.8.2008

Město Blatná, Svazek obcí Blatenska, Základní umělecká škola
Blatná vyhlašují v rámci 6. ročníku
VÝTVARNOU SOUTĚŽ
Kategorie: kolektivy nebo jednotlivci, mateřské školy
 žáci 1. 2. tříd ZŠ  žáci 3. a 5. tříd ZŠ
 žáci 6. a 7. tříd ZŠ  žáci 8. a 9. tříd ZŠ
 studenti SŠ a SOU

Výtvarné práce lze vyhotovit libovolnou technikou a v libovolném
formátu. Termín odevzdání výtvarných prací do soutěže do čtvrtka
23.4.2009 do 14,00 hod.
Soutěžní výtvarná díla zašlete (popř. odevzdejte) v budově Základní
umělecké školy v Blatné, tř. J. P. Koubka, nebo odboru životního
prostředí MěÚ Blatná.
Výtvarná díla označte: jméno a příjmení autora, škola a třída.
Pro vítěze v kategoriích jednotlivců je připraven poznávací zájezd
ve druhé polovině měsíce května 2009. Vyhlášení výsledků soutěže
a předání cen za vybraná výtvarná díla proběhne v pátek 5.6.2009
v ambitu Domova pro seniory Blatná.
Některé výtvarné práce se stanou součástí stejnojmenné výstavy,
kterou připravujeme společně s Městským muzeem Blatná.
Slavnostní vernisáž výstavy se koná v úterý 25.8.2009 od 15,00
hodin v Městském muzeu Blatná, výstava potrvá do 20.9.2009.
Této skutečnosti, přizpůsobte případný výběr a použití rostlinných
materiálů.
Josef Hospergr v.r. Vladimíra Tomanová v.r.
Martin Škanta v.r.
starosta
předsedkyně
ředitel
Města Blatná
Svazku obcí Blatenska
ZUŠ Blatná
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60 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V BLATNÉ
Tento školní rok je v naší škole mimořádně významný tím, že od jejího vzniku uplynulo už 60 let. Je to rok,
který si chceme připomenout a oslavit především dosahovanými výsledky našich žáků.
Již nyní připravujeme celou řadu koncertů a akcí, které se budou vázat k tomuto výročí.
Mezi významné akce lze zařadit účast
v soutěži, kterou každoročně vyhlašuje
MŠMT a má charakter celostátního rázu.
V tomto roce žáci soutěží ve zpěvu, ve
hře na dechové a lidové nástroje. Příprava
na tyto soutěže je dlouhodobá, na které
připravují učitelé žáky již od září. Místního kola se v lednu zúčastnili všichni
žáci, kteří hrají na výše uvedené nástroje
a nebylo jednoduché pro porotu vybrat ty
nejlepší. Svými velmi pěknými výsledky
si postup do okresního kola vybojovalo
30 žáků, dvě komorní hry na dudy a dudácký soubor.
V okresním kole ve Strakonicích a ve Volyni soutěžili nejlepší žáci ze ZUŠ Strakonic, Vodňan, Volyně a Blatné. Porota,
kterou tvořili pedagogové z uvedených
škol a předseda, který byl z Vimperka, na
závěr soutěže vysoce ohodnotil kvalitu
přípravy žáků na soutěž.
Žákům naší školy se vzorná domácí příprava vyplatila. Před samotnou soutěží
okresního kola jsme uskutečnili několik
koncertů v sále ZUŠ pro žáky základních
škol a veřejnost.
Z uvedeného počtu soutěžících žáků naší
školy, obdrželo první místo 16 žáků, z toho postoupilo do krajského kola 9 žáků,
dvě komorní hry na dudy a dudácký soubor. Druhé místo obsadilo 7 žáků, třetí
místo 5 žáků.
V současné době proběhlo krajské kolo
v Dačicích, kde si velmi úspěšně vedla
Markéta Kerndlová a Martina Benešová
ve hře na příčnou ﬂétnu, které získaly
v silné konkurenci všech ZUŠ v kraji
druhá místa. Ve hře na klarinet třetí místo
získala Kristýna Novotná. Soutěž ve hře
na dechové nástroje (trubka, baryton,
lesní roh), kam postoupili 3 žáci, se bude
konat v Písku.
Velké naděje
vkládám do
žáků hrajících
na dudy. Věřím, že i jako
v minulosti se
jim podaří získat „vavříny“
v krajském
kole, které
se uskuteční
20. března
v ZUŠ v Blatné a postoupí
do ústředního kola, které se bude konat
v Krnově. Porotu budou tvořit učitelé
z Českých Budějovic, Písku, Prachatic,
Strakonic a Blatné. Případný úspěch našich žáků ve vyšších kolech soutěže by
byl krásným dárkem k 60. výročí založení školy. K této příležitosti se bude konat
řada koncertů v měsíci květnu a červnu,
žáci výtvarného oboru připravují drobné
upomínkové keramické dárky.
Nezapomíná k zmíněnému výročí na

nás ani Městský úřad v Blatné, který již
v předstihu provedl opravu fasády průčelí
školy, dále se chystá oprava střešní krytiny a postupná výměna oken za plastová.

Přijímání žáků do
Základní umělecké školy
v Blatné na školní rok
2009/2010

„Jak přihlásit žáka do ZUŠ, na co by se
měl připravit“? Odpověď na tuto otázku
dává Vyhláška o základním uměleckém
vzdělávání ze dne 9.2.2005, kde se uvádí
možnost výuky v přípravném ročníku
dětem již od pěti let, tzn. dětí předškolního věku. Docházka je umožněna i starším
a mimořádně nadaným žákům.
Přípravné studium může být 1 – 2 leté.
Smyslem přípravného ročníku hudebního,
výtvarného i tanečního oboru v ZUŠ je
především rozvíjet umělecké schopnosti,
vzbudit a prohlubovat zájem dětí o činnost ve výše uvedených oborech. Při příjímání žáka do určitého oboru se přihlíží
k stupni dovedností, získaných v rodině
nebo v mateřské škole. Výuku je nutné
chápat jako ucelené vzdělání prvního
a druhého stupně. První stupeň výuky je
určen pro žáky od sedmi let věku, výuka
je sedmiletá, pro některé dechové nástroje
čtyřletá.
Žáci během docházky dostávají vysvědčení, které je ukončeno absolventským
koncertem v hudebním oboru a závěrečnými pracemi ve výtvarném oboru. Dosažené výsledky o ukončení studia jsou
velmi cenné při zájmu o další studium na
střední školy s uměleckým zaměřením.
Rodiče (zákonný zástupce) se mohou
ucházet o přijetí žáka do ZUŠ od 15.
– 19. června 2009 (pondělí až pátek) od
10:00 – 16:00 hodin v ředitelně školy (2.
patro, dveře číslo 16). Rodič musí přijít
se svým dítětem.
Při přijímání žáka do ZUŠ jsou následující požadavky:
– pro hudební obor se hodnotí zpěv libovolné písně, vytleskání rytmického úryvku, intonační cítění,
– pro výtvarný obor přinesou rodiče výtvarné práce, jednu kresbu žák vytvoří
přímo ve škole pod vedením učitele ZUŠ,
– v tanečním oboru jsou hodnoceny pohybové schopnosti a rytmické cítění.
Bližší informace lze získat přímo v ředitelně ZUŠ nebo na telefonním čísle:
383 422 536.

Blatenská „zuška“ oslaví
60. výročí od založení
(1949 – 2009)

V měsíci červnu bude probíhat oslava 60.
výročí od založení školy. K této příležitosti se připravuje:
– slavnostní koncert

– Den otevřených dveří
– nahrávka CD souborů, které na škole
působí
– vydání „Almanachu“
– zhotovení drobných keramických dárků
Přesné datum výše uvedených akcí bude
zveřejněn dodatečně v Blatenských listech.

Některé koncerty
a vystoupení žáků ZUŠ:

– 17. dubna: Velikonoční vystoupení
v Praze na Staroměstském náměstí
– 22. dubna: koncert pro žáky ZŠ od
10:00 hodin – sál školy
– 23. dubna: koncert pro veřejnost od
17:00 hodin – sál školy
– 20. května: Absolventský koncert pro
žáky ZŠ od 10:00 hodin – blatenský zámek
– 21. května: Absolventský koncert pro
veřejnost od 17:00 hodin – blatenský
zámek
– 3. června: Závěrečný koncert pro žáky
ZŠ od 10:00 hodin – sál školy
– 4. června: Závěrečný koncert pro veřejnost od 17:00 hodin – sál školy
Soutěž ZUŠ – v letošním školním roce
byla vypsána MŠMT soutěž ve hře na
dechové nástroje a bicí, zpěv a lidové
nástroje.
Nejlepší žáci ze čtyř základních uměleckých škol v okrese Strakonice (Strakonice, Vodňany, Volyně, Blatná) postoupili
do okresního kola, kde si porovnali své
dovednosti.
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA
SOUTĚŽE ZUŠ V SÓLOVÉM
A KOMORNÍM ZPĚVU
18. února 2009 – ZUŠ Volyně
1. kategorie
Ivana Kortusová 2. místo
3. kategorie
Tereza Klímová 1. místo
8. A kategorie
Barbora Divišová 3. místo
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA
SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA
DECHOVÉ NÁSTROJE
19. února 2009 – ZUŠ Strakonice
ZOBCOVÁ FLÉTNA
0. kategorie
Kateřina Řehořová
1. kategorie
Iva Klímová
Matěj Thorovský
2. kategorie
Linda Polívková
Michal Sedláček
Simona Šourková
3. kategorie
Johana Vinšová
Kristýna Vokurková

3. místo
1. místo
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo
2. místo
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4. kategorie
Alžběta Hálová
5. kategorie
Hana Třísková
7. kategorie
Barbora Balíková

2. místo
1. místo
1. místo

PŘÍČNÁ FLÉTNA
1. kategorie
Markéta Kerndlová
1. místo
s postupem do krajského kola
Leona Jíchová
1. místo
2. kategorie
Martina Benešová
1. místo
s postupem do krajského kola
3. kategorie
Anna Kudrnová
1. místo
4. kategorie
Miroslava Matoušková
1. místo
KLARINET
1. kategorie
Novotná Kristýna
1. místo
s postupem do krajského kola
Miroslav Kotmel
3. místo
SAXOFON
6. kategorie
Jakub Zbíral

2. místo

TENOR
2. kategorie
Marek Polívka
1. místo
s postupem do krajského kola
Jan Fišer
2. místo

5. kategorie
Markéta Hrkľová
s postupem do KK

KOMORNÍ HRA S DUDAMI
1. kategorie
Dudácké duo
1. místo
s postupem do KK Terera Klímová,
Zuzana Plechatá
3. kategorie
Dudácké trio
1. místo
s postupem do KK Markéta Hrkľová,
Martina Kvasníková, Jan Křivanec

LESNÍ ROH
1. kategorie
Denisa Krásová
2. místo
4. kategorie
Barbora Jiroušková
1. místo
s postupem do krajského kola
TRUBKA
2. kategorie
Daniel Hanuš
1. místo
s postupem do krajského kola
VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA
SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA LIDOVÉ
NÁSTROJE
20. února 2009 – ZUŠ Blatná
HRA NA DUDY
1. kategorie
Tereza Klímová
1. místo
s postupem do krajského kola
2. kategorie
Zuzana Plechatá
1. místo
s postupem do KK

1. místo

SOUBORY LIDOVÝCH NÁSTROŮ
2. kategorie
Blatenští dudáci
1. místo
s postupem do KK

Z uvedených výsledků je patrné, že
dovednosti žáků hudebního oboru
a příprava na soutěže byla provedena
velmi zodpovědně s dobrým
přístupem k soutěžím, kterým
předcházela celá řada koncertů
v ZUŠ a vystoupení.
Martin Škanta
ředitel ZUŠ Blatná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M. V BLATNÉ

Soutěže a olympiády na ZŠ T. G. M

Žáci, kteří byli nejúspěšnější ve školních kolech olympiád,
reprezentovali naši školu v okresních kolech. Byli to:
dějepisná olympiáda
olympiáda v německém
jazyce
olympiáda v anglickém
jazyce
chemická olympiáda
olympiáda v českém jazyce
zeměpisná olympiáda

P. Stejskal 9.B,
M. Vohryzková 9.B
M. Vohryzková 9.B,
M. Vinš 9.B
M. Křížková 9.A, A. Kaprová
7.A, K. Michálková 7.B
M. Jůzlová 9.A, M. Vinš 9.B
M. Vinš 9.B,
M. Vohryzková 9.B
M. Vinš 9.B, P. Stejskal 9.B

Už je to tu, zas to letí, je tu nové
pololetí
V únoru se uskutečnil plánovaný výlet do Prahy, který vyhráli
žáci 7.A a 2.A v „barevném týdnu“. Akce se nám všem líbila,
protože v Imaxu i v Beckilandu bylo celý den co dělat. Obě
třídy na jejich výletě doprovodili i žáci ze školního parlamentu,
kteří měli organizaci „barevného týdne“ na starost.
I v novém pololetí dál pokračují úpravy ve škole. V hale školy
můžete najít nové lavičky a regály na tašky. Průběžně se maluje
v jednotlivých patrech, a tak to vypadá, že do budoucna nebude
naše škola barevná jen v „barevných týdnech“, ale celoročně.
Všechno, co je na naší škole nové (a nejen to), si můžete
prohlédnout při velikonoční výstavě, která proběhne už tradičně
v hale školy 2. a 3. dubna. Srdečně vás zveme!!!
Na duben připravujeme celoškolní projekt. Tentokrát bychom
se rádi připojili k oslavám Dnů Evropy, a tak název našeho
projektu je Evropská unie očima dětí. Doufáme, že oba dva dny
se vydaří a výsledky našeho snažení budou stát za to.

Přinášíme noviny z akcí školní družiny

 Chlapci ze šachového kroužku postoupili po vítězství
v okresním přeboru škol do krajského ﬁnále v Českých
Budějovicích. Finále se konalo 21.1.2009 a naši žáci skončili
na pěkném 4. místě. Školu úspěšně reprezentovali Dan Necuda,
Bohumil Hájek, Roman Šíp, David Houzar a Tomáš Kortus.
 Celkem 70 dětí se zúčastnilo výtvarné soutěže
O nejkrásnějšího sněhuláka. Zvítězila Kateřina Šimůnková ze
6. třídy.
 V únoru se konal ples školní družiny a školního klubu,
o podrobnostech jste se už mohli dočíst v Blatenských listech.
 2.3. 2009 proběhla pexesiáda, které se zúčastnilo 34 dětí
z 1. – 5. třídy. V kategorii mladších žáků zvítězil Lukáš
Rathouský z 2. A a mezi staršími žáky byl nejůspěšnější Michal
Sedláček ze 3. třídy.
 V dubnu se žáci mohou těšit na společný sobotní výlet školní
družiny.

Všem, kteří se ve školní družině zúčastnili připravených
akcí, děkujeme a těm, kteří naši školu úspěšně
reprezentovali, gratulujeme!!!
Školní družina při ZŠ J. A. Komenského
v Blatné
vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU
DĚTSKÝCH PRACÍ
ve dnech 2. a 3. dubna 2009
vždy od 8 do 16 hodin

Přijďte se podívat a popřípadě si koupit dětské
výrobky s velikonoční a jarní tématikou.
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ZŠ J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ – PĚVECKÁ SOUTĚŽ SOLASIDO
Ve čtvrtek 5. března vyvrcholila v kinosále blatenské
sokolovny ﬁnálovým kolem pěvecká soutěž žáků naší školy
SOLASIDO. Již potřetí ji zajišťovalo Studio DETO Pavla
Justicha. Soutěž se připravovala několik dnů dopředu. Nejdříve
jsme dostali za úkol zjistit zájem zpěváků. To nebyl žádný
problém, naše děti v mnoha pěveckých vystoupeních a soutěžích
mnohokrát dokázaly, že zpívat skutečně umějí. Teď musely
ještě přidat odvahu pro sólové vystoupení před veřejností. Tu
prokázalo 53 přihlášených z 1. i 2. stupně. Z nich při konkurzu
ve škole vybral pan Justich 29 ﬁnalistů. Ti nejdříve absolvovali
studiové nahrávky ve škole. Jak pro konkurz, tak pro nahrávky
nám skvěle posloužil náš nově zbudovaný školní klub.
A pak přišel ﬁnálový den. V dopoledních hodinách proběhly
dvě zkoušky před spolužáky, v podvečer před početným
obecenstvem, potom ﬁnále. Jak připomněl pan Justich, již
všichni, kteří se do ﬁnále dostali, se stali vítězi, jejich výkony
byly obdivuhodné. Výkony zpěváků hodnotila odborná porota
ve složení pan starosta Josef Hospergr a členové skupiny Turbo
a Katapult. Neměli to vůbec jednoduché a nakonec stanovili toto
pořadí:
V 1. kategorii zvítězila Kateřina Fürstová ze III. B, na druhém
místě se umístila Nikola Chadrabová IV. C a na třetím místě
Karolína Seifertová z I. A. Ve 2. kategorii byly výsledky
následující: 1. místo Tomáš Kubík ze VI. B, 2. místo Kristýna
Málková z IX. B, 3. místo Šimon Mandel z V. B
Již před ﬁnálovým kolem všichni věděli, že v pátek budeme
oceňovat výkony v kategorii „CENA DIVÁKA“. Žáci
a pedagogové určili následující pořadí:

1. kategorie: 1. místo Tereza Motyková ze III. B, 2. místo
Vendula Čadková z II. A, 3. místo Jakub Vonášek ze IV. C
2. kategorie: 1. místo Karel Stejskal z IX. C, 2. místo Šimon
Mandel z V. B, 3. místo Kristýna Málková z IX. B.
I třetí ročník soutěže SOLASIDO všechny nadchl. Proto jsme
se s panem Justichem domluvili, že soutěž v příštích letech opět
zopakujeme.
Jiřina Karlíková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
MĚSÍČNÍ STATISTIKA Z INFORMAČNÍCH RADARŮ: LISTOPAD
2008 - ÚNOR 2009
(do statistiky zahrnuta pouze vozidla
jedoucí rychlostí vyšší než 25 km/h.)
Od měsíce ledna 2009 jsem do zde zveřejňovaných statistických údajů zařadil
další položku a to počet vozidel, která
v měřeném úseku překročila určitou rychlost.
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin
dne 1.11.2008 do 23.59 hodin dne
30.11.2008:
- celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 87664
- celkový počet vozidel, které projela
touto ulicí (směr do města-proti radaru):
52081
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města): 35583
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky
(oběma směry): 13812
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 9460
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
13.30 – 14.00 hodin (oběma směry): 122
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
03.30 – 04.00 hodin (oběma směry): 5
- průměrná rychlost: 39,6 km/h
- nejvyšší rychlost: 98 km/h (14.11.2008
v 11.22 hodin směrem z města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne
1.11.2008 do 23.59 hodin dne
30.11.2008:
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 177065
– celkový počet vozidel, která projela

touto ulicí (směr do města): 82751
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města-proti radaru):
94314
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky
(oběma směry): 28063
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 19665
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
13.30 – 14.00 hodin (oběma směry): 226
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 21
- průměrná rychlost: 50,3 km/h
- nejvyšší rychlost: 136 km/h (12.11.2008
v 19.43 hodin směrem do města)
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin
dne 1.12.2008 do 23.59 hodin dne
31.12.2008:
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 84525
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města-proti radaru):
49899
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města): 34626
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky
(oběma směry): 17163
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 7156
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
13.30 – 14.00 hodin (oběma směry): 113
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
03.00 – 03.30 hodin (oběma směry): 4
- průměrná rychlost: 40,1 km/h
- nejvyšší rychlost: 109 km/h (27.12.2008
v 05.08 hodin směrem z města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.12.2008
do 23.59 hodin dne 31.12.2008:

– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 160622
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města): 71991
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města-proti radaru):
88631
- celkově projelo nejvíce vozidel v úterky
(oběma směry): 31774
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 14571
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 205
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 18
- průměrná rychlost: 50,7 km/h
- nejvyšší rychlost: 121 km/h (22.12.2008
v 20.33 hodin směrem do města)
ROK 2009
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.1.2009 do 23.59 hodin dne
31.1.2009:
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 54694
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města-proti radaru):
32260
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města): 22434
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky
(oběma směry): 10551
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 3458
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 128
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
02.30 – 03.00 hodin (oběma směry): 4
- počet vozidel která překročila rychlost
50 km/h (oběma směry): 4676
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- počet vozidel, která překročila rychlost
60 km/h (oběma směry): 509
- počet vozidel která překročila rychlost
70 km/h (oběma směry): 66
- průměrná rychlost: 39,6 km/h
- nejvyšší rychlost: 88 km/h (27.1.2009 v
20.42 hodin směrem do města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.1.2009
do 23.59 hodin dne 31.1.2009:
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 102967
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města): 47185
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města-proti radaru):
55782
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry): 19166
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 6718
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 219
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 16
- počet vozidel, která překročila rychlost
50 km/h (oběma směry): 54112
- počet vozidel, která překročila rychlost
60 km/h (oběma směry): 10789
- počet vozidel, která překročila rychlost
70 km/h (oběma směry): 2403
- počet vozidel, která překročila rychlost
100 km/h (oběma směry): 33
- průměrná rychlost: 50,7 km/h
- nejvyšší rychlost: 143 km/h (31.1.2009
v 08.24 hodin směrem do města)
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.2.2009 do 23.59 hodin dne
28.2.2009:

– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 62454
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města-proti radaru):
37234
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města): 25220
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky
(oběma směry): 12085
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 4546
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
14.00 – 14.30 hodin (oběma směry): 114
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
02.30 – 03.00 hodin (oběma směry): 4
- počet vozidel, která překročila rychlost
50 km/h (oběma směry): 5367
- počet vozidel, která překročila rychlost
60 km/h (oběma směry): 616
- počet vozidel, která překročila rychlost
70 km/h (oběma směry): 72
- průměrná rychlost: 39,7 km/h
- nejvyšší rychlost: 96 km/h (9.2.2009 v
17.59 hodin směrem z města)
Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.2.2009
do 23.59 hodin dne 28.2.2009:
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (oba směry): 125211
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr do města): 56655
– celkový počet vozidel, která projela
touto ulicí (směr z města-proti radaru):
68556
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry): 24651
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 9054
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi
13.30 – 14.00 hodin (oběma směry): 194

- průměrně projelo nejméně vozidel mezi
01.00 – 01.30 hodin (oběma směry): 16
- počet vozidel, která překročila rychlost
50 km/h (oběma směry): 65715
- počet vozidel, která překročila rychlost
60 km/h (oběma směry): 12652
- počet vozidel, která překročila rychlost
70 km/h (oběma směry): 2585
- počet vozidel, která překročila rychlost
100 km/h (oběma směry): 27
- průměrná rychlost: 50,5 km/h
- nejvyšší rychlost: 126 km/h (5.2.2009 v
20.52 hodin směrem do města)
Při pohledu na množství vozidel překračujících určenou rychlost, si určitě mnozí
občané řeknou, co dělá městská policie
a policie ČR proto, aby se dodržovala
stanovená rychlost v našem městě? Jak
určitě víte, do současné doby není jasné
a stále probíhají jednání o tom, jakou
dopravní značkou budou označeny úseky,
kde bude městská policie měřit rychlost.
Z tohoto důvodu i Městská policie v Blatné značně omezila využívání této svojí
pravomoci. Následně proběhlo jednání
se Službou dopravní policie Strakonice,
kde byla ze strany Městské policie Blatná
a vedení města vznesena k policii ČR žádost na provádění častějšího měření rychlosti vozidel na vytipovaných komunikacích v Blatné. Po upřesnění podmínek, za
jakých bude dále městská policie měřit
rychlost vozidel, se i strážníci v Blatné
ještě více a intenzivněji zaměří na tuto
problematiku.
Velitel strážníků
Městské policie Blatná
Petr Vaněk

UPLYNULÝ ROK 2008 A PEJSCI V ZÁCHYTNÝCH KOTCÍCH MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ
Pozornější občané Blatné si při poslechu hlášení městského
rozhlasu určitě již opakovaně všimli, že poslední dobou stále
častěji slyší informaci o tom, že strážníci městské policie
nalezli nebo někde odchytli volně pobíhajícího, případně
toulavého pejska a prostřednictvím těchto hlášení mu hledají
jeho majitele a nebo nějakého nového hodného páníčka. Proto
zde chci zveřejnit několik údajů týkajících se této problematiky.
Za celý rok 2008 bylo do našich záchytných kotců, které jsou
zbudované v objektu Čistírny odpadních vod v Blatné umístněno
celkem 31 pejsků (pro srovnání - v roce 2007 „pouze“ 10). Zde
nejsou započítáni ti, kteří například svému páníčkovi utekli při
procházce a po nalezení
městskou policií byli
opět majiteli předáni.
Samozřejmě záleží na
tom, zda uvedený pejsek
má na obojku evidenční
známku s číslem dle které
je zjištěn majitel pejska.
Těchto 31 pejsků bylo
umístněno do kotců na
delší dobu, tím se myslí
déle než dva dni. Uvádím,
že na základě hlášení
městským rozhlasem,
zveřejnění fotograﬁí
a v poslední době i na
internetových stránkách
našich kotců:

(www.kotce-blatna.estranky.cz) se nám podařilo všem
nalezeným pejskům najít nové majitele. Například jeden
z nalezených pejsků získal nový domov až ve Vranově nad
Dyjí. Provoz našich kotců, veškeré veterinární služby a hlavně
nákup krmení pro psy umístněné v kotcích je hrazen výhradně
z rozpočtu městské policie. V uplynulém roce 2008 bylo
z rozpočtu městské policie jen za krmení pro psy a veterinární
služby zaplaceno cca 8.500,- Kč.
Rovněž materiální vybavení pro bezpečné odchyty a následné
převezení psů služebním vozidlem do záchytných kotců (např.
odchytová tyč, odchytové rukavice, vodítka, náhubky, misky,
převozní klec atd.) stálo do současné doby městskou policii
přibližně 23.000,- Kč. Zde není započítána cena odborného
školení které musí strážníci absolvovat, aby mohli provádět
bezpečné odchyty. Nechci dále nikoho zatěžovat čísly
a informacemi týkající se této problematiky. Vždy se najde
někdo, komu začne být pejsek na obtíž a tak se ho jednoduše
zbaví tím, že ho vyhodí v blízkosti nějaké hlavní silnice nebo
na okraji města s tím, že se už o něj někdo postará. Ještě bych
chtěl touto cestou poděkovat p. E. Fajovi a všem ostatním
pracovníkům ČOV Blatná za to, jak velice moc nám pomáhají,
aby pejsci kteří jsou umístnění v záchytných kotcích měli vždy
pečlivě uklizené kotce a plné misky. Další velké díky patří
MVDr. V. Stoškovi, který se nám o pejsky stará po veterinární
stránce.
Závěrem chci moc poděkovat všem, kteří si od nás již nějakého
pejska vzali a jsou mu dobrým pánem v dnešní „drahé“ době.
Velitel strážníků Městské policie Blatná
Petr Vaněk
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INFORMACE Z ČINNOSTI POLICIE ČR, OBVODNÍHO ODDĚLENÍ BLATNÁ
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
Obvodní oddělení
tř. J. P. Koubka 22
388 01 BLATNÁ
Blatná 3. března 2009
Vážení spoluobčané a čtenáři, jelikož cílem Policie České republiky je zkvalitnit
její služby poskytované veřejnosti, na což
pamatuje i nový zákon o Policii České
republiky č. 273/2008 Sb., a tuto problematiku řeší i některé resortní předpisy,
dovolujeme si Vás seznámit na stránkách
„Blatenska SOBě“ s činností policistů
zdejšího obvodního oddělení Policie ČR
v Blatné. Naším zájmem je seznámit
širokou veřejnosti nejen s některými případy trestné činnosti spáchané převážně
dosud nezjištěnými pachateli v územním
obvodu tohoto oddělení, ale pokusit se
některými dalšími informacemi popularizovat její činnost a přispět i k prevenci
kriminality a sociálně patologických jevů
právě formou pravidelného informování
veřejnosti o bezpečnostní situaci v území,
ve kterém tito občané žijí. Za bezpečnost
a veřejný pořádek není odpovědna pouze
policie, nýbrž celá veřejnost a ta by měla
i díky tomuto přístupu ze strany Policie
ČR přijímat svůj díl odpovědnosti za kvalitu života v místě svého bydliště. Vždyť
mnohdy zájem jednotlivých občanů napomůže dopadení pachatele trestného činu
či přestupku a ochrání tak ostatní před
jeho případným pokračujícím protiprávním jednáním vůči dalším potencionálním poškozeným.
Na úvod lze v krátkosti uvést, že policisté zdejšího obvodního oddělení se
sídlem na Tř. J. P. Koubka v Blatné
v loňském roce evidovali celkem 299
trestných činů, 444 přestupků převážně
dle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích,
a dalších 1.322 událostí nejrůznějšího charakteru od doručování zásilek
pro potřeby soudů, přes výjezdy na
různorodá oznámení od občanů či
právnických osob až po vyřizování
řady žádostí o spolupráci zasílaných od
jiných policejních útvarů v rámci celé
republiky.
Pokud se týče skladby evidované kriminality, samozřejmě největší podíl
tvoří tzv. „obecná kriminalita“ zahrnující
v sobě zejména majetkovou a násilnou
trestnou činnost a trestnou činnost ostatní.
Trestných činů proti majetku bylo za rok
2008 evidováno celkem 189, z toho v 84
případech se jednalo o krádeže vloupáním
a v 92 případech se pak jednalo o krádeže
prosté, bez vloupání (kdy pachatel nevniká do uzavřeného prostoru). Trestný čin
násilného charakteru byl evidován v 17
případech. Právě proto, že zejména útoky
na majetek fyzických a právnických osoba jsou nejčastějším druhem kriminality
nejen ve zdejším služebním obvodu, ale
i z pohledu celorepublikového, obracejí
se policisté Obvodního oddělení Policie
České republiky v Blatné se na občany

Blatné a okolí obrací s prosbou o pomoc
při pátrání po neznámých pachatelích majetkové trestné činnosti spáchané zejména
na teritoriu města Blatné. Jedná se o níže
uvedené případy :
– vniknutí do průjezdu domu č. p. 117
v ul. Boženy Němcové v noční době z
18. na 19.1.2009, kde pachatel násilím
vnikl do vozidla tov. zn. Peugeot Partner,
ze kterého odcizil vrtačku zn. Makyta
nezjištěného výrobního čísla uloženou
v kufříku zelené barvy, čímž majiteli
odcizením způsobil škodu ve výši téměř
8.000,– Kč a poškozením zámků vozidla
škodu cca 15.000,– Kč
– vloupání do řadové garáže v sousedství ul. Čechova v noční době z 19. na
20.1.2009, ze které pachatel odcizil následně hudební nástroje a to klávesovou
harmoniku zn. Delicia barvy béžově bílá
perleť, křídlovku zn. Mischel, trubku zn.
Excellent super, elektronický metronom
s ladičkou, elektronickou ladičku zn. Yamaha,, stojánek na křídlovku zn. Lyra,
rozkládací stojan na noty s kovovou
desku a další věci, čímž majiteli způsobil
škodu ve výši cca 54.300,– Kč
– odcizení motocyklu tov. zn. Honda
650 Dominator RD025 bílé barvy registr.
značky 3C0585 ze společných prostor
domu č. p. 1032 v ul. Zahradnická a vloupání do sklepa v témž domě v době od
11. do 25.1.2009, ze kterého pachatel
odcizil snowboard červené barvy s černým vázáním, čímž majiteli odcizením
těchto věcí byla způsobena celková škoda
ve výši cca 42.000,– Kč
– vniknutí do os. automobilu tov. zn.
Renault Megane po rozbití skleněné
výplně okénka dveří ze dne 26.1.2009
kolem 13.30 – 14.00 hodin v ul. Zahradnická, ze kterého ze sedadla spolujezdce
pachatel odcizil dámskou kabelku včetně
dvou mobilních telefonů zn. Samsung
SGH–X530 a SGH–E250, čímž majitelce
byla způsobena celková škoda ve výši cca
9.700,– Kč
– vloupání do os. automobilu zn. Škoda
Octavia v Blatné v ul. Nádražní, ke kterému došlo v noci z 3. na 4.2.2009, kde
pachatel poté ze zavazadlového prostoru
odcizil 2 vysavačů zn. Vorwerk a z odkládací schránky přístrojové desky pak
autonavigaci zn. Tom Tom, vše v celkové
hodnotě cca 67.000,– Kč
– vloupání do veterinárního střediska
v Blatné v ul. Spálená, ke kterému došlo
rovněž z 3. na 4.2.2009, kde pachatel
z kanceláře odcizil barevný LCD televizor zn. Samsung, notebook zn. Fujitsu
Siemens, notebook zn. Sony Vio, oba
včetně modemu, čímž odcizením věcí
způsobil poškozeným škodu ve výši cca
80.000,– Kč
– vloupání do vozidla zn. Ford Transit,
ke kterému došlo ve večerních hodinách
dne 18.2.2009 na dvoře za obchodním
domem “Labuť“, ze kterého pachatel
odcizil 2 motorové benzínové pily zn.
Husqvarna 45 oranžové barvy, motorovou pilu zn. Johnsered 41červené barvy
a akumulátorovou vrtačku zn. BS 18

SOLI COMBI černé barvy s příslušenstvím, čímž odcizením věcí způsobil
poškozenému škodu ve výši cca 51.000,–
Kč
– vloupání do vozidla zn. VW Transporter, ke kterému došlo v době od 19.
do 21.2.2009 v ul. Spálená v Blatné,
ze kterého pachatel odcizil benzínovou
elektrocentrálu zn. Honda v hodnotě cca
45.000,– Kč a dvě rozbrusky zn. NAREX
o průměru kotouče 230 a 125 mm, obě
v celkové hodnotě cca 15.000,– Kč.
– v obci Lnáře pak vloupání do kovové
klece v prostoru benzínové čerpací stanice Benzina, ke kterému došlo v noci z 21.
na 22.2.2009, kde pachatel odcizil celkem
6 kusů 10-ti kilových plných propan–butanových lahví za 6.000,– Kč.
Ve dvou případech byla odcizena motorová vozidla a to dne 7.1.2009 v Blatné
v ul. Na Bílé husi ve večerních hodinách
automobil tov. zn. Opel Vectra 1.9CTDI
stříbrné barvy ve skříňovém provedení
registr. značky 5S1 1116 v hodnotě cca
250.000,–Kč a v Sedlici dne 23.1.2009
opět ve večerních hodinách na náměstí
osobní automobil tov. zn. Škoda Octavia
1.9 šedé barvy registr. značky 2C7 5210
v hodnotě 360.000,–Kč.
S odkazem na výše uvedené případy
budou policisté vděční za jakoukoliv
informaci, která by mohla přispět k
nalezení některých odcizených věcí
nebo která by mohla vést ke zjištění
pachatelů této trestné činnosti.
LZE NÁS KONTAKTOVAT,
A TO I ANONYMNĚ, na tel. čísle
383 422 005, 974 237 711, 606 796 219,
popř. lze využít tísňové linky 158 v případě nepřítomnosti policistů na oddělení.
Je možné rovněž využít e–mailové adresy
stoopblatn@mvcr.cz nebo použít faxového spojení na č. 383 422 005.
V souvislosti s případy odcizování věcí
z motorových vozidel upozorňujeme občany, aby v osobních či nákladních vozidlech zejména na sedadlech, za zadním
sklem či na přístrojové desce neponechávali žádné věci, zejména kabelky, kufříky
a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery či jinou
elektroniku, osobní doklady, peněženky
nebo oblečení. I pokud by vzdálení od
vozidla trvalo jen krátkou dobu. V několika případech v loňském roce v Blatné pachatelé z vnitřní strany čelního skla automobilu odcizili drahé autonavigace, které
jsou velkým lákadlem pro nenechavce
a na trhu kradených věcí velmi žádané.
Oblíbeným předmětem zájmu pachatelů
jsou i autorádia zejména s CD přehrávači,
proto je vhodné dát ve vozidle přednost
rádiu s odnímatelným čelním panelem či
autorádiu s možností vyjmutí. Kriminalita
spočívající v odcizování věcí z vozidel
včetně pohonných hmot patřila v loňském
roce v Blatné k častým případům majetkové trestné činnosti. S odkazem na výše
uvedené případy vloupání zejména do
ﬁremních vozidel, ke kterým docházelo
již v loňském roce a tato trestná činnost
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pokračuje i v roce letošním, apelujeme na
majitele či zaměstnance ﬁrem, kteří pro
svoji podnikatelskou činnost používají
různá dodávková či podobná vozidla
a v těchto převážejí často velmi drahé
nářadí a nástroje, aby pokud možno tato
vozidla parkovali v uzavřených objektech, garážích nebo na jiných místech,
tak aby byla minimalizována možnost
napadení těchto vozidel pachateli, kteří se
mnohdy specializují na stejnou nebo obdobnou trestnou činnost. Z předchozích

zkušeností je nám známo, že tuto trestnou
činnost často páchají osoby s pobytem
mimo zdejší služební obvod či s pobytem mimo okres Strakonice a odcizené
zboží pak mnohdy končí v bazarech a
zastavárnách v sousedních okresech či se
nabízí k prodeji po různých restauračních
zařízeních.
Jedním z kriminogenních faktorů, který
negativně z hlediska kvantity ovlivňuje
majetkovou trestnou činnost a její objasněnost, je skutečnost, že území zdejšího

obvodního oddělení sousedí hned s několika sousedními okresy, Západočeským
a Středočeským krajem a toto území protíná významná komunikace a to silnice
I. třídy č. 20 od Č. Budějovic přes Písek a
dále na Plzeň a dále silnice II. třídy č. 173
od Blatné a 174 od Lnář vedoucí dále
směrem na Březnici a Příbram.
Za Policii ČR
Obvodní oddělení Blatná
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček

KULTURNÍ KALENDÁŘ BLATNÁ – DUBEN
Neděle 12. dubna – sokolovna 16,00 hod.
SDO, Derniéra
ČERTŮV ŠVAGŘÍČEK
Předprodej vstupenek v Knihkupectví
Čtvrtek 16. dubna – sokolovna 19,00 hod.
Neil Simon
DRUHÁ KAPITOLA
Svižná konverzační komedie, která dovede s nadsázkou,
humorem a lehkostí hovořit i o vážnějších momentech lidské
existence. Čtveřice postav bojuje s láskou, samotou, vášní
a pochybnostmi – jednotlivé situace dávají divákovi naději a
víru, že i po těch nejsložitějších životních zlomech přijde chvíle,
kdy se začne psát druhá kapitola jejich šťastného života…
Hrají: Valerie Zawadská, Martina Hudečková, David Prachař,
David Matásek
Předprodej vstupenek na oddělení kultury
Úterý 21. dubna – zámek 19,00 hod.
Závěrečný koncert KPH
JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek – 1. housle
Vítězslav Zavadilík – 2. housle
Jan Řezníček – viola
Břetislav Vybíral – violoncello
Janáčkovo kvarteto navazuje na
nejlepší tradice české a moravské
hudebnosti a je častým hostem na
zahraničních pódiích.
Středa 22. dubna – sál ZUŠ 10,00 hod. pro školy
Čtvrtek 23. dubna – sál ZUŠ 17,00 hod. pro veřejnost
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Čtvrtek 23. dubna – sokolovna 8,30 a 10,00 hod. pro školy
SALVE CHARITAS
Vystoupení mentálně postižených

ZUŠ Blatná představuje: Hana Podlesná, 11 let

Sobota 25. dubna – zájezdové představení – Divadlo
Broadway – 14,00 hod.
„ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA“
Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 7,30 hod.
OBSAZENO
SPORT
Neděle 26. dubna
Silniční cyklistický závod
„MEMORIÁL CHRISTIANA BATTAGLII o pohár starosty
města Blatné“
Start v 10,30 před restaurací „Jubileum“ na blatenském
vlakovém nádraží.
Účast profesionálních jezdců!
Doprovodný program: Blatenské mažoretky, exhibice na
jednokolce v podání Petra Beneše – rekordmana roku 2007.
Pořádá Sdružení cyklistické všestrannosti.
Středa 29. dubna – zimní stadion 8,30 hod.
HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2009
Okresní kolo tradičního celorepublikového turnaje základních a
středních škol.
Pořádá hokejbalový oddíl TJ Blatná Datels ve spolupráci s
ČMSHb.

Připravujeme na květen:
* Evropský víkend – zámek
* Jarní Blatenské hudební slavnosti – zámek
* Školní akademie – ZŠ TGM
* Koncert Petr Kolář – zimní stadion, předprodej vstupenek
15.4. na odd. kultury od 7,30 hodin.
* Výstavy

ZUŠ Blatná představuje: Václav Faměra, 11 let
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Projekt „ZELENÁ OBEC“

Od března letošního roku se obec Hajany stává účastníkem
projektu „Zelená obec“. Tento titul může naše obec používat
především díky umístění sběrného boxu v prvním patře na
chodbě u kanceláře Obecního úřadu v Hajanech. Obec na tomto
projektu spolupracuje s ﬁrmou REMA systém, a. s., Praha.
Účastí v tomto projektu chce obec pomoci řešit problematiku
sběru a recyklace drobných elektrozařízení po skončení jejich
životnosti. Malé spotřebiče většinou končí díky svému malému
rozměru v běžném komunálním odpadu, což znamená velkou
zátěž pro životní prostředí. Proto nám občané pomozte, drobné
elektrospotřebiče třiďte a přinášejte do sběrného boxu.
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třeba skákání s míčem. Odpoledne se celkově vydařilo, bylo
plné zábavy, tance a spokojenosti. Proto bych chtěla touto cestou
poděkovat všem, kteří se na organizaci akce nějak podíleli.
Večer pokračoval narychlo připravenou akcí pro dospělé
– Hasičským bálem. I zde byla oproti jiným letům velká účast.
Na návštěvníky bálu čekala bohatá tombola, za kterou děkujeme
všem sponzorům. K tanci a poslechu zahrála skupina Anča
Band. Ta si pro tuto příležitost pozměnila repertoár a dokonce
si nacvičila i dechovky, za což jí patří velký dík a obdiv
přítomných.
Dana Vohryzková, starostka obce Hajany

CO VŠECHNO DO BOXU PATŘÍ?
 Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do
boxu vejdou (např. varné konvice, kávovary, toustovače, fény,
holící strojky, fotoaparáty, vrtačky, hračky, mobilní telefony,
kalkulačky, myši, klávesnice, atd.)
 Tužkové a knoﬂíkové baterie
CO DO BOXU NEPATŘÍ?
 Větší a velká elektrozařízení (např. lednice, pračky, počítače,
monitory, atd.)
 Zářivky a žárovky
 Autobaterie

Dětský maškarní bál a hasičský ples
v Hajanech
Výsledky hospodaření obce Hajany za
rok 2008
Příjmy:
Výdaje:
Rozdíl:

2.154.795,05 Kč
1.958.690,99 Kč
196.104,06 Kč

Rozpočet obce Hajany pro rok 2009
Byl schválen jako vyrovnaný.
Příjmy:
1.400.000,-- Kč
Výdaje:
1.400.000,-- Kč

Odpady

Náklady na likvidaci odpadu za rok 2008:
Technické služby – odvoz popelnic
48.125,30 Kč
Technické služby – odvoz tříděného odpadu 12.840,10 Kč
Likvidace černé skládky Škalí
706,10 Kč
CELKEM
61.671,50 Kč
Dne 21. února 2009 proběhl v Hajanech dětský maškarní bál. Už
před druhou hodinou se začaly scházet první nedočkavé masky
všeho druhu. Od hrozivých pirátů, přes roztomilá zvířátka až
po krásné princezny. Účast byla v porovnání s minulými roky
opravdu velká.
Přípravy byly ale v plném proudu už v pátek. Jen vyzdobení
sálu dalo pořádně zabrat paní Editě Zíkové a Zdeně Jestřábové.
Výsledek stál opravdu za to. Samozřejmě jsme připravili
i dětskou tombolu, aby si každý mohl odnést kromě nevšedního
zážitku i nějakou tu drobnost.
Celý odpolední program podbarvil již tradičně hudbou DJ
Tomáš Andrlík z Blatné. Paní Slávka Boušová ze Lnář měla
pro děti připraveno spoustu her, do kterých se všichni s chutí
zapojili. Nebavily se totiž jen děti, ale samozřejmě museli se
svými ratolestmi soutěžit i rodiče.
V žebříčku oblíbenosti zřejmě zvítězila hra v kousání koláčů.
Do této hry se vždy zapojily čtyři děti najednou a předháněly
se v tom, kdo se první prokouše do středu sladkého koláče, kde
bylo ukryto malé překvapení. V průběhu odpoledne se vystřídal
tanec s dalšími soutěžemi - probíhání pod švihadlem, chození
po kamenech, soutěž ve zpívání, chůze s knihou na hlavě nebo

Příjmy za odpad od poplatníků
Příjem za tříděný odpad od EKO-KOM
CELKEM

53.207,- Kč
9.262,10 Kč
62.469,10 Kč

Placení poplatků pro rok 2009

Pro letošní rok zůstaly poplatky ve stejné výši jako v roce
loňském. Všechny poplatky jsou splatné do 30. června 2009.
1. Dle Vyhlášky č. 1/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území obce Hajany platí:
� Dospělá osoba
350,-- Kč
� Dítě od 11 do 18 let věku
175,-- Kč
� Dítě do 10 let
osvobozeno
� Rekreační objekt
500,-- Kč
2. Dle Vyhlášky č. 1/2003 o místních poplatcích se platí:
� Poplatek za 1 psa
120,-- Kč
� Za každého dalšího psa
120,-- Kč
Dana Vohryzková
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ČARODĚJNICE 30.04.2009 HAJANY

Od 17,00 hodin u hospody stavění májky
Od 18,00 hodin za hospodou
DENI & MÍLA SIMANDLOVI–

přirozená komunikace s koněm

Pro děti možnost svezení na koních
Opékání buřtů

Od 19,00 hodin budou hrát k tanci a poslechu
Š-UMÍCI (country).
HORNOSÍN

Krátce z Obce Hornosín

Co se u nás děje …
• Nedávno jsme dokončili zabezpečení budovy požární
zbrojnice proti krádežím.
• Svépomocí jsme opravili část kanalizace.
• Připravujeme výběrová řízení na projektanta
územního plánu a na prořez lip v obci
• Plánujeme výměnu střešní krytiny na obecní garáži

Kulturní akce

V neděli 8. března jsme společně oslavili Mezinárodní
den žen v místním zařízení.
Fotograﬁe: Jiří Opatrný.
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KADOV

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

Právě procházíme masopustním obdobím, výlohy obchodů
a titulní strany časopisů nás motivují k přípravě na Velikonoce
a počasí většinu z nás štve. Ekonomická krize zasahuje
všechny a ze zpravodajských relací se na nás hrne jedna
depresivní zpráva za druhou. Evidentně je na nás, jak se
všemi informacemi naložíme a jak dalece se těmi negativními
zprávami necháme ovlivnit. My jsme se v Kadově rozhodli, že
budeme myslet pozitivně, proto chodíme s několika děvčaty
pravidelně cvičit, připravujeme si tvořivý večer, kdy si budeme
vytvářet velikonoční dekorace a velmi optimisticky na nás
zapůsobila zpráva, že naše obec získala dotaci na opravu bývalé
školy v Kadově z Programu rozvoje venkova III. 2.1.2. ve výši
něco málo přes 4 miliony korun.
Co se projednávalo na zasedání zastupitelstva obce:
• bylo schváleno – nákup auta pro obec, zřízení pracoviště
Czech POINT na obecním úřadě v Kadově, nákup pozemků
do vlastnictví obce pro potřeby probíhajících a dalších
připravovaných pozemkových úprav, vytvoření 2 pracovních
míst pro veřejně prospěšné práce, účast starostky na XVIII.
setkání starostek v Praze
Také se v sobotu 28. února konala veřejná schůze v klubovně
bývalé školy v Kadově. Pro přespolní byl zajištěn svoz
mikrobusem. Účast byla hojná a všichni měli možnost získat
informace o chodu obce, ﬁnanční situaci či čehokoli, co dotyčné
zajímalo.

VELIKONOCE NA
TVRZI V KADOVĚ
5. ročník soutěže

„NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ
KRASLICE“
• Srdečně Vás zveme na velikonoční
výstavu, při které si můžete zakoupit
výrobky a velikonoční aranžmá.
• Zároveň si můžete sami vyrobit drobné
velikonoční dekorace pod dohledem zkušených
instruktorů.
Součástí výstavy je tradiční

„SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI“
• Příjem soutěžních kraslic proběhne
do pátku 3.4.2009
• Nejvýše 3 ks přinášejte do:
- prodejna „ZOFI market“ Kadov
- ZŠ TGM Blatná p. Pilná
OTEVŘENO:
sobota 4.4. od 10.00 - 17.00
neděle 5.4. od 10.00 - 17.00

ZÍSKANÉ DOTACE:



Dotace z programu

Výše
dotace

Vlastní
podíl obce

Náklad
celkem

SDH Lnářský Málkov GP Jč. Kraje na podporu
jednotek SDH – čerpadlo,
kára

36 400,-

17 114,-

53 514,-

SDH Kadov - GP Jč. Kraje
na podporu jednotek SDH
– střecha hasičárna Kadov

99 400,-

44 772,-

144 172,-

Oprava křížků v Kadově
a ve Vrbně – GP Jč. kraje
Obnova drobné sakrální
architektury v krajině

20 000,-

20 813,-

40 813,-

Obnova PC vybavení v
Kadově – GP Obce na
internetu

17 500,-

17 520,-

35 020,-

Oprava kapliček v Poli
a Lnářském Málkově – z
Programu obnovy venkova
2008

120 000,-

94 908,-

214 908,-

Dotace na úroky z úvěrů – z
Programu obnovy venkova
2008

76 000,-

36 410,-

112 410,-

* Ověřování listin a podpisů
* Příprava Czech Pointu
* Placení odpadů a psů do konce března 2009, popřípadě do
konce června 2009
* Odpady – trvale hlášené osoby 300,- Kč/osoba; děti do 6 ti
let 100,* Objekty určené k individuální rekreaci 450,-/objekt
Psi – 60,- Kč/1. pes; 90,- Kč/2. a každý další pes

Dotace na zalesnění holin
– GP Jč. kraje na podporu
lesnictví

156 000,-

259 878,-

415 878,-

Vítání občánků

Kadovský web nově – GP
Jč. kraje Webové stránky
pro obce a obce na internetu

7 870,-

2 630,-

10 500,-

Volby do zastupitelstev
krajů a 1/3 Senátu

Změna úředních hodin na poště

116 000,-

Vyčerpáno
95 067,10

Příspěvek na výkon státní
správy

8 700,-

8 700,-

Příspěvek na SDH

1 025,-

1 025,-

Dotace celkem

658 895,-

494 045,-

1 132 007,10

Od 1. 3. 2009 dochází ke změně úředních hodin na místní
poště v Kadově:
PO
7,00 – 9,30
13,30 – 16,00
ÚT, ST, ČT, PÁ
7,00 – 9,30

Jarní svozy odpadů a humanitární
sbírka: v sobotu 4. dubna 2009
Dosavadní služby na Obecním úřadě

25. dubna 2009 bude v 10,00 hod. vítání občánků ve Lnářích
STÁLE TRVÁ VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU
VARHAN A INTERIÉRU KOSTELA SV. VÁCLAVA V
KADOVĚ
Za tímto účelem byl zřízen účet u České spořitelny
č. 0578065329/0800, kde se shromažďují ﬁnance z vyhlášené
veřejné sbírky a kam může přispět každý, kdo má zájem. Na
tomto účtu je k dnešnímu dni 26 116,20 Kč. Děkujeme všem,
kteří přispěli a předem všem, kteří se přispět chystají.
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www
stránkách www.kadov.net .
Za obec Kadov Vladimíra Tomanová
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SENIOR CLUB VRBNO V AKCI

Po Novém roce na schůzkách našeho klubu padl návrh, že bychom mohli připravit našim ženám oslavu MDŽ. Rozdělili jsme si tedy
úkoly, kdo co zajistí a začali jsme s přípravami. Termín konání byl stanoven na 7.3.2009.
Dnes můžeme konstatovat, že se nám záměr zdařil a sál naší hospůdky byl plný. Každá žena dostala při příchodu krásnou růži
a vonný sáček, na stolech byly připraveny zákusky, koláčky, chlebíčky, obložené mísy, sýry a pečivo. Členové senior clubu roznášeli
a rozlévali víno z Moravy a speciální grog. Hudbu zajistil pan Zelenka se svou kapelou „Z Vršku“ a další muzikanti - přátelé.
Pr
seniorů demižonek vína na cestu. Všichni se výborně bavili.
Chceme touto cestou poděkovat všem našim sponzorům. Vždyť bez nich bychom tuto akci jen těžko mohli uskutečnit.
Senior Club Vrbno.

Lnářský Málkov pod vodou

V sobotu 28. února 2009 byla náves ve Lnářském Málkově
pod vodou. Celou situaci zachraňovali členové SDH Lnářský
Málkov a Kadov se svojí novou technikou, patří jim náš dík. v.t.

„PRIMA“ rybí vaření

V pátek 13. února se ve Vrbně konalo „PRIMA“ rybí vaření
s Petrem Stupkou, podívejte se na malou fotoreportáž bez
komentáře na www.kadov.net

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL V KADOVĚ – 7. ÚNORA 2009
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„PRIMA“ rybí vaření – fotografie

PODĚKOVÁNÍ
SPONZORŮM

Haas Chanovice
Hasiči Pole,Vrbno, Lnářský Málkov a Kadov
ZOFI Kadov
Hospoda Na Satku, Pole
Blatenská ryba
p. Jaropslav Prokopius, Lnářský Málkov
Hospoda Vrbno
LARIX – TOZ Kadov
p. Pavel Kareš, Vrbno
p. Chvátal, Blatná
Lékárna Arnika
p. Milan Trhlík, Vrbno
Zahradnictví u Viklanu, Kadov
VOD Kadov
Manželé Bláhovi, Blatná
p. Drnek – drogerie Blatná
Hyunday České Budějovice
BDM Písek
Manželé Vaškovi, Vrbno
K+K Kadov
Václav Vaněček, Kadov
Kovo Blatná
ČSMS Blatná
BTF Blatná
EON Tábor
Obec Kadov
pí. Klimešová, Pole
Koloniál Na Strži, Lnářský Málkov
KB Blatná
Manželé Novotných, Blatná
HYPERNOVA, Příbram
Myslivecké sdružení Diana Kadov
p. Slavíček, Pole
p. Dobřemysl, Vrbno
pí. Kotlabová, Horažďovice
ZOO Plzeň
p. Prachař, Kadov
Elektro Rubáš, Blatná
Senior klub, Vrbno

KOCELOVICE
Kde jsme se potávali

V zimních měsících bývalo na
vesnici zvykem chodit na hrátky.
Lidé se navzájem navštěvovali,
při drobných domácích pracích
a vyprávění příhod jim čas rychleji
utíkal, později po Novém roce se dny
již začaly prodlužovat. Nastal čas
bálů a příprav na ně. A když nějaký
bál navštívili, vyprávěli si o něm se
sousedy, zkritizovali, jak která hudba
zahrála, jak se na plese pobavili. A tak
čas ubíhal k novému jaru a chození na
„hrátky“ vystřídala příprava na jarní
práce na poli.
A na co se těšili naši občané a kde se
potkávali v lednu, únoru a březnu
roku 2009? Teď si všechny události
připomeneme.
Poslední lednový pátek se konala
u místního pohostinství a v jeho
prostorách tradiční zabijačka
a bylo kolem ní plno práce, příprav
a starostí. Řezníci-profesionálové
i pomocníci se činili, takže 31. ledna
si na všech dobrotách již pochutnávali
účastníci výroční schůze Honebního
společenstva Kocelovice – Závišín.
Všichni si pochvalovali tuto obnovenou
zimní tradici a oceňovali práci všech,
kteří se na uskutečnění „zabijačkových
hodů“ podíleli..
A nastaly plesy. Ten hasičský bál se
konal 7. února, byl plný sál a hrála
hudba Talisman st., nechyběla bohatá
tombola.
Babský bál, který se loňského roku
tak vydařil, byl očekáván s nemenším
zájmem. Však také letos se Český svaz
žen na termín 21. února 2009 dlouho
dopředu připravoval. Sedm odvážných
žen zaujalo přítomné hned po zahájení
plesu. Na melodii „Pětatřicátnic“
napochodovaly do sálu úžasné
mažoretky a jejich vystoupení sklidilo
velký potlesk. Ale tím nebyl všem
překvapením tohoto večera konec.
Naše ženy umí - jejich další vystoupení
před půlnocí se neslo v duchu „Holek
z naši školky“ a bylo opět neobyčejně
zdařilé. Kromě hezkých zážitků čekala

na všechny návštěvníky plesu bohatá
tombola. Poděkování za zdárný průběh
plesu patří všem, kteří se podíleli
na organizaci: členkám ČSŽ, jejich
rodinným příslušníkům, panu Krýdovi
za hudební doprovod a Štěpánce
Vonáškové za všestrannou pomoc
a podporu.
Téhož dne, 21.2.2009, se v odpoledních
hodinách konal Dětský maškarní bál
a přítomné děti si zatančily a zahrály
při hudbě z CD.
Oslava MDŽ, která
má v naší vesnici
letitou tradici, se letos
konala poněkud dříve,
neboť se podařilo
Sboru dobrovolných
hasičů objednat pro
ženy na tuto akci
oblíbenou hudbu
Pepy Nauše. V pátek
27. února se opět
zaplnil sál našeho pohostinství, opět
jsme se potkali. Ženy byly obdarovány
květinami, během večera se podávalo
občerstvení, hudba vyhrávala k velké
spokojenosti všech, takže se posezení
protáhlo dlouho do noci.
V sobotu 28. února 2009 se u nás
konal tradiční průvod masek vesnicí.
V čele průvodu byla bryčka tažená
dobrovolníky. Na plachtě byl zdaleka
viditelný nápis „ Pomoc první a
poslední“ a z druhé strany „ Dyjetní
poradna“. U každého domu byla
poskytnuta členům domácnosti první
pomoc a doporučeny diety. Poté byl
na jedinečné váze převážen každý,
kdo se týmu dietářů “nějak nezdál“.
Průvod doprovázel harmonikář Jiří
Vonášek, nechyběl oblíbený hudební
nástroj vozembouch a nápadité masky
– Otík, jako kdyby právě přišel ze
střediskové vesničky, osobitá cikánka,
klauni, Missky, smrtka s kosou,
jeptiška, trestanec, lyžařky, řeznice,
celkem 20 masek. V každém domě bylo
unaveným podáno občerstvení, zpívalo
se, fotografovalo. A že se během
celodenního putování přihodilo mnoho
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veselých příhod, je zcela zákonité. Večer se masky odstrojily a v
místním pohostinství „ zhodnotily“ náročný den.
Tím výčet akcí zdaleka nekončí. Ještě je třeba pochlubit
se prvním místem naší omladiny na tradičních Šibřinkách
konaných 7. března 2009 v blatenské sokolovně. Zde všechny
zaujala 22 členná skupina kocelovických „ Vrchní prchni“.
Nechybělo auto Velorex a vydařené scénky inkasujících
nepolapitelných číšníků. Zasloužené prvenství!
Tak tedy probíhala naše současná kocelovická setkávání.
A jak to bude dál?
Již na duben se chystá Setkání důchodců, které zajišťuje Obecní
úřad Kocelovice. A informovat vás budeme také o tradičních
sportovních událostech.
Milada Cihlová

LNÁŘE

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Také členové Tělovýchovné jednoty Sokol Lnáře přispívají ke
kulturnímu dění v obci Lnáře, o čemž svědčí již sedmý ročník
novodobého „Masopustního průvodu obcí“, který se letos uskutečnil v sobotu 21. února.
Účastníci se před začátkem průvodu sešly na utajeném místě, v
hospůdce „Přístav“ a to v rekordním počtu šedesáti masek.
Průvod začal tak, jako již tradičně, u starostky obce, paní Maškové, která dala souhlas, že průvod může projít částí obce. Pak
se průvod za účasti mnoha různých postaviček, zvířátek i civilistů vydal na pochod obcí.
Šlo se od chalupy k chalupě, ze stavení do stavení. Při každé
zastávce se účastníci průvodu řádně občerstvili. Tu něco pojedli,
tu něco popili. Ano, pitný režim byl dodržen bezezbytku, a je
možné konstatovat, že někteří jej splnili i na dny příští.
V masopustním průvodu bylo možné vidět řezníka, jeptišku,
rádce, turka, zvířátka a to od malých až po ty největší. Takže
zde byli vosy, kočky, býk, lev i slon. Pánové také zajisté ocenili
přítomnost mnoha sličných dam a slečen. Průvod se jako pestrobarevný had táhl obcí Lnáře. Za doprovodu hudební skupiny
„Minimax“ z Chlomku čas hezky ubíhal. Masopustní průvod byl
zakončen večerním masopustním rejem na hotelu „Na Panské“.
Protože vše proběhlo bez sebemenších problémů a v naprostém
pořádku, chci touto cestou poděkovat všem lidem, kteří nás srdečně přijali ve svých staveních a občanům, kteří nás při našem
řádění tolerovali.
Zároveň děkuji majitelce hotelu paní Cifrákové a celému pracovnímu kolektivu za jejich ochotu a vstřícnost. Děkuji za hudební doprovod skupině „Minimax“ z Chlomka. V neposlední
řadě děkuji také všem účastníkům průvodu samotného, za jejich
úsilí v přípravě masek.
Závěrem chci apelovat na mladou generaci, aby nenechala tyto
lidové tradice zajít a i nadále je podporovala, rozvíjela a věnovala jim pozornost.
Krejčí Václav, předseda TJ Sokol Lnáře

ZŠ LNÁŘE

Jak dělá žirafa aneb za přírodou jižní Afriky

Víte, jak dělá žirafa? My ano. Tuto informaci jsme se dozvěděli
díky velmi zajímavé besedě, která se uskutečnila dne 5.2.2009 v
naší školičce.
Tohoto dne ráno k nám zavítal pán, který vypadal jako kouzelný
dědeček z pohádky. Bílé vlasy, prošedivělý plnovous a příjemný klidný hlas. Představil se jako dr. Pecl , zoolog pracující v
Prácheňském muzeu v Písku. A jeho vyprávění opravdu kouzelné bylo. Sotva se ve třídě setmělo, najednou jsme se všichni
během několika vteřin ocitli v prostředí Afriky. Bylo to hlavně
díky krásným diapozitivům, na kterých byly autentické záběry z
divočiny, kterou lze najít jen na tomto černém kontinentu. Žáci
i my jsme naslouchali úchvatnému komentáři pana doktora a
jediné, co se ve třídě ozývalo, bylo užaslé „jé“ a „jů“.
Na bílém plátně se střídaly záběry tropických rostlin, exotických
zvířat a rozpálené africké krajiny.
Nakonec nám náš průvodce pustil na radiomagnetofonu zvuky
zvířat a na plátně se objevily jejich podobizny. Úplně poslední
živočich byla právě tajemná žirafa. Pan Pecl pustil zvuk a víte,
co se ozvalo? Nic. Nastalo úplné, ničím nerušené ticho! Klid!
Prostě nic. A pak třída zaburácela hurónským smíchem. Žáci
pochopily, že žirafa prostě mlčí. Je to zřejmě velmi inteligentní
zvíře, které se řídí moudrým příslovím „ Mluviti stříbro, mlčeti
zlato.“

Srí Lanka – země úsměvů

Dne 17.2. 2009 jsme si úžasné vyprávění pana dr. Pecla zopakovali. Naše putování se tentokrát přesunulo na tajuplný ostrov
Srí Lanka. Opět jsme putovali kouzelnou krajinou a dokonce se
nám dařilo cestovat v čase. Navštívili jsme stavby, které ač byly
vybudovány ještě před naším letopočtem, jsou postaveny s obrovskou precizností a propracovaností. Byli jsme svědky různých náboženských rituálů, také jsme viděli záběry z vystoupení
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tanečního souboru v tradičních krojích. Samozřejmě nechyběly
snímky zvířat a rostlin typických pro tuto zemi.
Nakonec nám pan Pecl vysvětlil podtitul přednášky. Tamější lidé
jsou prý velmi přívětiví a pohostinní. I když sami žijí na pokraji
bídy, neváhají se s ostatními rozdělit o poslední sousto a berou
to jako samozřejmost. A ještě ke všemu jsou stále optimisticky
naladění a usměvaví. Pro naši západní civilizaci takřka nepochopitelné. Možná je to tím, že orientace v čase je podle slunce
a jejich vrchol žebříčku životních hodnot je uživit sebe a svoji
rodinu, prostě přežít.
Mgr. Zdena Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře

Postřehy žáků ZŠ Lnáře

SRÍ LANKA – ZEMĚ ÚSMĚVŮ.
Dne 16. února jsem se dozvěděla o besedě pana dr. Pecla z Písku
a až do druhého dne jsem se strašně těšila. V úterý jsme šli hned
ráno do učebny, kde se měla beseda konat. Už tam bylo vše připravené a beseda začala. Pan dr. Pecl nejprve četl, o čem beseda
vlastně bude. Potom nám promítal diapozitivy na promítačce.
Moc se mi to líbilo. Byly tam stromy, rostliny, krajiny, stavby,
lidé as jejich obydlí. Nejvíce se mi ale líbila velká stavba z cihel.
Prý by ty cihly stačily na město s 8000 domy nebo jeden a půl
metru vysokou zeď, která by vedla z Písku až ke Středozemnímu moři. Ke všem fotkám nám buď vyprávěl nebo pouštěl písně
ze Srí Lanky na radiomagnetofonu. Na konci jsme se mohli ptát
na jakoukoli otázku. Nejvíce mě zaujala otázka, v kolika zemích
už byl. Odpověděl, že v sedmi a ještě se chystá do osmé, do
Mexika.
S besedou jsem byla spokojená, dozvěděla jsem se tam spoustu
zajímavostí. Pan Pecl byl hodně sympatický, protože měl se všemi trpělivost. Na Srí Lanku bych se ale podívat nechtěla, bála
bych se všech těch pijavic a pavouků.
Nikola Kebrlová, 5. ročník, ZŠ Lnáře
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Multikulturní výchova v naší škole

Letošní rok se naše škola zaměřila na rozvoj multikulturní
výchovy, což znamená poznávání cizích zemí a různých národnostních menšin. V dnešní době se žáci čím dál více setkávají
s příslušníky těchto skupin. Proto je chceme seznámit s jinými
kulturami a odlišným způsobem života. Pro děti jsme přichystali
mnoho besed na téma Cestování po cizích zemích.
Jednou z nich bylo Cestování po Indonésii a Thajsku, kterou si
pro nás připravila Eva Vrbská spolu se svým přítelem Zdeňkem
Sýbkem. Vyprávění bylo velice poutavé a děti zaujatě poslouchaly po celou dobu besedy. Žáci si z vyprávění odnesli spoustu
zajímavostí a zážitků. Dozvěděli se něco málo o historii těchto
států, o nejdůležitějších místech, která jsme si ukazovali na
mapě, o podnebí, zvycích, tradicích, náboženství, místní stravě,
školství atd. Chlapce velmi zaujala Zdeňkovo názorná ukázka,
jak se leze na palmu nebo jak se má surfovat. Pro holčičky měla
Eva připravené překvapení, a to šaty, které si přivezla z Thajska.
Zdeněk také předvedl, jak se používají hůlky, kterými se jí rýže.
Do besedy byly zapojeny i děti. Eva se Zdeňkem se jich ptali na
různé, někdy i záludné otázky. Za každou správnou odpověď dostali žáci sladkou odměnu. Závěr besedy byl zaměřen na dotazy
žáků, kterých opravdu nebylo málo. Věřím, že se dětem „výlet
do exotiky“ líbil a že to pro ně byl příjemně strávený čas.
Jana Schirlová, učitelka ZŠ Lnáře

JAK DĚLÁ ŽIRAFA ANEB ZA PŘÍRODOU JIŽNÍ
AFRIKY
Dne 5. února byla beseda pana doktora Pecla z Písku. Od začátku nám četl a promítal obrázky zvířat. Pan Pecl byl moc
šikovný. Ukazoval nám slony, zebry, antilopy a také rostliny a
lidi, kteří tam žijí. Bylo to hezké. Pak nám pouštěl k obrázkům
africké písničky a zvuky zvířátek. Moc se mi to líbilo. Nakonec
jsme se dozvěděli, jak dělá žirafa. Žirafa nevydává žádné zvuky.
Nechtěla bych tam jet, ale bylo to zajímavé.
Pavla Martínková, 5. třída, ZŠ Lnáře
PUTOVÁNÍ PO INDONÉSII A THAJSKU
Dne 4.2.2009 pro nás byla připravena beseda o Indonésii a
Thajsku. Tuto besedu nám přijela vyprávět Eva Vrbská a Zdeněk
Sýbek. V Indonésii a Thajsku byli celé léto a viděli tam plno
pěkných věcí. Například nám říkali, že nemají roční období jako
my, ale deštné a slunečné období. Na každém kroku byly krásně
oblečené sochy budhů. Lidé na ně věří, proto jim nosí dary, aby
jim neuškodili. Je tam také významný pohřeb. Protože lidé věří
na reinkarnaci, což znamená převtělení do lepšího těla. Eva nám
ukázala nádherné šaty, které si koupila na cestě, a Zdeněk nám
ukazoval, jak se leze na kokosovou palmu a jak se surfuje na
surfu. Beseda byla velice krásná a zajímavá.
Žákyně 3. ročníku – Lucie Poláková, Anna Venclová, Hana
Honzová
JAK DĚLÁ ŽIRAFA ANEB ZA PŘÍRODOU JIŽNÍ AFRIKY
Pan Dr. Pecl ze ZOO v Písku jel do jižní Afriky s kamarády, aby
zjistil, jak dělá žirafa. S mnoho lidmi se tam skamarádili. Objevili hodně jiných zvířat, než žijí u nás v ČR. Třeba hady – kobru
a chřestýše. Také viděli Dračí horu. Z ní byl krásný výhled. A
nakonec putování zjistili, že žirafa nedělá žádné zvuky.
Žáci 3. ročníku – Šimon Velíšek, Josef Jánský
JAK DĚLÁ ŽIRAFA ANEB ZA PŘÍRODOU JIŽNÍ AFRIKY
Beseda byla pátého února. Vyprávěl nám ji Dr. Pecl z Písku.
Pan Pecl jel s kamarády, kteří byli většinou zoologové. V Africe
navštěvoval zvířata. Podle názvu chtěl zjistit, jak dělá žirafa.
Ukazoval nám fotograﬁe, co nafotil, a vyprávěl příběhy, co se
mu staly. A nakonec nám pouštěl zvuky na rádiu. A potom jsme
se dozvěděli, že žirafa nedělá nic. Byla to nádherná beseda.
Žáci 3. ročníku – Jakub Klečka, Aneta Kvasníková

SPRÁVNĚ VIDÍME JEN SRDCEM ……

Milá děvčata a paní vychovatelky z mačkovského Domova Petra, děkujeme Vám za nevšední zážitek, kdy jsme mohli se zaujetím a pobavením sledovat Vaše divadelní představení Čarování
v lesní stráni a Probuzení na paloučku. Jsme velmi potěšeni, že
jste 25. února zavítaly do naší venkovské školičky a svou otevřeností a upřímností si získaly srdce nejednoho malého i velkého diváka.
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Lnáře
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PROŽITKY DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE LNÁŘÍCH
I když vláda paní zimy už končí, děti z naší školky mají nač
vzpomínat. Dostatek sněhu nám umožnil zařazovat časté hry
s ním, i bobování. Radost dětem udělalo stavění sněhuláků,
tunelů a hradů. Také bobování z nedalekého svahu se stalo denní činností. Děti si užily spousty legrace, naučily se boby řídit
a vzájemně si pomáhat.
Mezi zimními radovánkami jsme zhlédli několik divadelních
představení. Divadlo Kašpárek přijelo za dětmi s hrou Ledový
kvítek, ve které jsme rozlišovali dobro od zla a poznávali vlastnosti jednotlivých postav.
Při dětském muzikálu si děti s chutí zatančily a zazpívaly.
Nejvíce je však zaujalo divadelní vystoupení chovanců ÚSP
Mačkov. Děti zhlédly dvě nádherně zpracované pohádky, při
kterých poznaly píli těchto lidí, jejich dobrosrdečnost a trpělivost. Přejeme jim v jejich činnosti hodně úspěchů a těšíme se na
další vystoupení.
V únoru jsme také navštívili místní knihovnu, kde se děti
seznámily s prací knihovnice, poznávaly jednotlivé druhy knih
a jejich význam pro člověka.
K období masopustu patří maškarní průvody a plesy. I my
jsme pro naše děti uspořádali maškarní karneval. Děti se pochlubily důmyslnými maskami, které pro ně připravily jejich

LOM

LOMŠTÍ HASIČI DĚTEM

Přestože jsme malá obec na rozhraní dvou okresů
Strakonic a Písku, můžeme se pochlubit aktivitami našich
dobrovolných hasičů. SDH Lom pořádá každoročně pro děti
ve spolupráci s obecním úřadem „Mikulášskou nadílku“
s občerstvením a tancem. Dne 28.2.2009 se konal tradiční
dětský maškarní karneval, kde se sešly děti i z okolních
obcí, všechny v krásných maskách. Celé odpoledne bylo
ve znamení výborné nálady jak dětí, tak rodičů a ostatních
přihlížejících. Velcí i malí soutěžili, tančili a skvěle se bavili
při diskotékové hudbě. Nebylo možné určit tu nejlepší
masku, proto vyhrála každá. Odměnou nám byly šťastné
a rozesmáté dětské tvářičky a v neposlední řadě spokojení
rodiče. Musím také vyzdvihnout dobrou spolupráci s OÚ
v Lomu, který tyto akce sponzoruje. Dne 30.4.2009 nás
čeká jako každý rok „Pálení čarodějnic“ a „Stavění Májky“.
Těšíme se, až se zase všichni sejdeme.
Lom, Vaňáčová Květa

maminky. A protože děti rády vyrábí, udělali jsme si ve školce
jednoduché papírové masky, které zvládly nejstarší děti samy
a s p. učitelkami pomohly nejmladším dětem.
Závěrem masopustu jsme uspořádali pro rodiče a jejich děti
praktickou dílnu na téma Masopustní veselí. Děti se svými rodiči nejprve malovaly masky lva a žirafy. Potom vyráběly kouzelnickou čepici, kterou zdobily krepovým papírem.
Nyní se připravujeme na výtvarné soutěže (Voňavá krása za
humny, Bylinky naší zahrádky) a na vystoupení při setkání důchodců, které se uskuteční v naší obci koncem března.
Také se těšíme na přicházející jaro, ke kterému neodmyslitelně
patří Velikonoce. Abychom tyto jarní svátky slavnostně a jak se
patří uvítali, máme pro děti připravený bohatý program.
Budeme tvořit z hlíny, vyrábět všelijaké zajíčky, kuřátka,
beránky. Seznámíme se s velikonočními zvyky, naučíme se
velikonoční koledy. Asi nejvíce se budeme věnovat malování
a zdobení vajíček.
Z dětských prací pak uspořádáme pro rodiče i veřejnost velikonoční výstavu. Ta se uskuteční ve dnech 1.4. – 6.4.2009 v prostorách budovy ZŠ ve Lnářích. Přijďte se k nám podívat i Vy!
Za MŠ Lnáře: Alena Mašková

Dětský maškarní bál
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Masopust 2009 v Myšticích a okolí

21. února nastal opět významný den pro místní a nejen místní lid
maškarný a šaškovný. Na letošní masopustní maškarádu se sjelo
několikero maškar z Prahy, Strakonic a širokého okolí. Jeden
homo maškarus dokonce přiletěla až ze zeleného Irska.
Kolem 10 hodiny vyrazil průvod čítající téměř třicet oděnců na
svou pouť. Po absolvování myštického kolečka průvod zamířil
směrem na Lacinou, tedy v letošním roce zvolil jihozápadní trasu. Letošní ročník se musel bohužel díky počasí obejít bez koňského doprovodu a tak se muzikanti, respektive jejich nástroje
vozili autem a na saních. Maškarníci již řádně občerstveni dorazili na Lacinou, kde ve čtyřech „občerstvovacích stanicích“ doplnili zejména rozličné tekutiny a vyrazili směr Dvořetice. Zde
bylo připraveno občerstvení v podobě klobás, párků, teplých i
studených nápojů. Zde Dvořetic pak průvod již řádně prořídlý
dorazil do Vahlovic, kde zúčastnění uznali, že nezbývá již sil na
absolvování cesty ještě do Střížovic. Nechť se střížovičtí nezlobí, ale opravdu pochod z Vahlovic do Myštic byl pro mnohé to
poslední co ten den dokázali. Zdravé jádro se pak sešlo ještě v
myštické hospodě, kde dokonalo dílo zkázy.
Medvěd, zřejmě zmaten množstvím sněhu, vyrazil ze Dvořetic
rovnou na Myštice (pro místně znalé směr bříza). Neznaje dobře
terén, zapadl do hlubokých závějí a jistě by mnohého myslivce
tiše sedícího přivedl v rozpaky, kdyby tento huňáče v závějích
po čtyřech lezoucího v místní pustě viděl.
Děkujeme organizátorům této trachtace a jen tak dál.

FOTOGRAFIE Z MASOPUSTNÍ
MAŠKARÁDY

25

Z ARCHIVU MYŠTICKÉHO RODÁKA

ZA VLAHÝCH JARNÍCH VEČERŮ (DOSLOVNÝ PŘEPIS)
Za vlahých jarních večerů nechce se člověku spáti, spíše ho to
vábí prodlévat co nejdéle možno pod hvězdnatým nebem a užívat krásné pohody. Usedá se po práci v zahrádce, někde jen na
práh nebo lávku před vraty, hledí se k nebi na tisíce hvězd a přemýšlí se. Boží mír naplní duši, tichá radost srdce.
Za vlahých jarních večerů, kdy příroda je jedinou kyticí, lidská
srdce se sbližují s nadějí v omamných jejich vůních. Staví se
vzdušné zámky ze sladkých milostných přislíbení.
Za vlahých jarních večerů mládí touží po lásce, stáří snad smírně vzpomíná, kolik že trpkých chvil dovedla láska připravit.
A že už je to tak dávno, dovede se i usmívat nad ranami, které
rozdala. Vždyť předmět jejich marného zbožňování, příčina
jejich mladého souznění, dávno třeba již v prach a popel se obrátily. Vzpomínky jsou ovšem stále ještě živé, stárnou mnohem
pomaleji nežli člověk a za vlahých jarních večerů důvěrně ťukají
na srdce.
Tak mnohý povzdech letí k hvězdnému nebi, mnohá stará ústa
zkrášlí úsměv a někdy i oko se zarosí. Ach ano, byla tu kdysi
veliká láska, srdce oblažila, mnohdy rozervala, ale věčná nebyla
nikdy, ač to nalhávala.
Věčné je jen to hvězdnaté nebe a kouzlo sladkých jarních večerů.
Vyšlo l.p. 1937 v Lidových novinách

PŘEDMÍŘ

Zima doufejme už „mele z posledního“ a máme před sebou probouzející se přírodu. Přeji všem, ať se úspěšně vyrovnají s „jarní
únavou“ a mají dostatek sil do dalšího období.
V průběhu ledna proběhla inventarizace majetku a závazků
obce, tak bych chtěl tímto poděkovat inventurní komisi ve složení Zd. Lukáš, Zd. Hodek a L. Malý ml. za jejich činnost. Výsledek inventury následně schválilo zastupitelstvo. To na svém
únorovém jednání rovněž schválilo koordinační dohodu s Policií
ČR, na jejímž základě by se měla prohloubit dosavadní spolupráce na úseku bezpečnosti a ochrany majetku na území našich
obcí. Dále byl schválen záměr požádat o dotaci na vytvoření
Czech Pointu na obecním úřadě. V praxi by to znamenalo, že by
bylo možno získat „doma“ oﬁciální výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, případně živnostenského apod. Dotace by
činila 85% nákladů.
Jedním z bodů únorového jednání byla i otázka pronájmu bytu
v Metlí a pronájmu pohostinství v Předmíři. Ačkoliv zájemců o
pronájem bytu je několik, bylo rozhodnuto ještě záměr pronájmu
zveřejnit na internetových stránkách obce a v tisku. Horší je situace s pronájmem pohostinství, do kterého se zatím nikomu nechce.
7. března uspořádali hasiči z Předmíře svůj ples, na kterém se
dobře pobavilo nebývalé množství návštěvníků.
Koncem února rovněž proběhla výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Předmíř, které má v současné době 22 členů.
Bylo konstatováno, že zdejší myslivci v loňském roce odpracovali v přírodě, zdejším zemědělském podniku i pro obec
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dohromady přes 1600 brigádnických hodin, za což jim přísluší
poděkování.
K jubilejním narozeninám (60) v těchto dnech přeje zastupitelstvo obce vše nejlepší a hodně zdraví paní Jaroslavě
Cihlové, a stejné přání zasíláme i paní Anně Benešové (84),
oběma z Předmíře.
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MĚSTYS RADOMYŠL

V BRUSELU PROTI RADARU

18.února jsem se účastnil akce, při které zástupci Ligy
starostů proti radaru, evropského hnutí Nenásilí, Evropa pro
mír, humanistické sítě Svět bez válek a celosvětového hnutí
Starostové pro mír vyjádřili svůj nesouhlas s vybudováním
nových amerických vojenských základen v České republice a
Polsku.
Třemi autobusy jsme v ranních hodinách dorazili do Bruselu,
a v 9. hodin začali s demonstrací na Lucemburském náměstí,
nedaleko komplexu Evropského parlamentu.
Ve 12. hodin nás bylo několik přijato v Belgickém senátu.
Přítomní poslanci a senátoři se zajímali o protesty a slíbili, že
osloví co nejvíce belgických zákonodárců a vyzvou je k podpoře
českých starostů a mírových hnutí.
Po dvou hodinách strávených v tamním přátelském a příjemném
prostředí jsme se přesunuli zpět na Lucemburské náměstí,
kde mezitím probíhaly další akce, jejichž vyvrcholením byl
happenink „neviditelní“, kdy se účastníci převlékli do bílých
kombinéz a masek, čímž demonstrovali, že lidé vyjadřující
nesouhlas s umístěním radru v Brdech jsou pro naši vládu
jakoby neviditelní...
Během odpoledne rovněž zástupci Ligy starostů proti radaru
a občanského hnutí Nenásilí vystoupili na zasedání levicových
stran v Evropském parlamentu. V této skupině stran jsou mimo
jiné také europoslanci ČSSD a KSČM.
Okolo 16. hodiny začaly procedury spojené se vstupem do jedné
z budov Europarlamentu, kde následovalo veřejné slyšení.
Ačkoliv jsme byli upozorňováni, že úspěchem bude, pokud se
slyšení zúčastní 3-4 europoslanci, jak bývá zvykem, k našemu
překvapení se jej zúčastnilo téměř 20, ze tří skupin Evropského
parlamentu v čele s jeho místopředsedkyní Luisou Morgantini.
Z českých europoslanců diskutovali hlavně pánové Falbr,
Kohlíček, Maštálka, Ransdorf a Remek.
Všichni přítomní europoslanci našemu jednání vyslovili jasnou
a zřetelnou podporu (mimo jiné i tím, že slíbili uhradit náklady
na dopravu, které si každý účastník hradil ze svého).
Slyšení bylo ukončeno před 19.hodinou a v 19,30 následoval
odjezd zpět a v 7. hodin ráno návrat domů.
Současně probíhaly podobné akce na mnoha místech světa
(Miláno, Řím, Barcelona, Madrid, Budapešť, Berlín, Buenos
Aires a dalších).
Karel Palivec

Zpráva o hospodaření za rok 2008
a rozpočet na rok 2009

Hlavním bodem jednání zastupitelstva 26.2.2009 byl rozpočet
na rok 2009. Jeho schválení předcházela zpráva o hospodaření
za rok 2008.
Zpráva o hospodaření za rok 2008
Příjmy: 35.376.336,-Kč,
Výdaje: 37.905.354,-Kč
Z hlediska výše příjmů a výdajů se jednalo o rekordní rok v historii Radomyšle. V roce 2008 městys hospodařil se schodkem,
který byl kryt nepoužitými příjmy z minulých let. Schodek byl
způsoben mimo jiné tím, že z fondů EU (SZIF) nebyla do konce
roku proplacena dotace na rekonstrukci vodovodního přivaděče
a vodojemu ve výši 2.926.962,-. Kontrola čerpání dotace proběhla v únoru 2009 bez závad, a tak je s tímto příjmem počítáno
v návrhu rozpočtu na rok 2009. Přes tento schodek byl stav
na BÚ k 31.12.2008 767.196,-Kč. Nejvýznamnější odchylky
od schváleného rozpočtu na rok 2008 byly způsobeny oproti
předpokladu vyššími příjmy z prodeje pozemků na bytovou
výstavbu. Do konce roku 2008 se podařilo prodat všech 37 pozemků zainvestovaných městysem. Další významné odchylky
byly způsobeny velkými investicemi, na které byly schváleny
dotace, jako rekonstrukce základní a mateřské školy, rekonstrukce vodovodního přivaděče a vodojemu nebo vybudování
odpočinkového areálu. Na výše uvedenou rekonstrukci ZŠ a MŠ
byl čerpán překlenovací úvěr, který se do konce roku podařilo
splatit. Zbývá tak uhradit pouze úvěr na DPS ve výši 2.950.000,-Kč, který byl původně ve výši 6.000.000,-Kč. Znamená to, že
zadluženost a dluhová služba je minimální a městys Radomyšl
má dobrou pozici pro čerpání dotací na plánované investice v
dalším období.
ROZPOČET NA ROK 2009
Příjmy: 16.369.062,-Kč,
Výdaje: 13.183.897,-Kč
Rozpočet je navržen jako přebytkový. Hospodaření obcí úzce
souvisí s vývojem ekonomiky státu stejně tak, jako je česká
ekonomika ovlivněna celosvětovou krizí. Současná prognóza
předpokládá růst HDP 1,4 %, ale tento vývoj může být horší. To
se zákonitě odrazí ve snížených daňových příjmech státního rozpočtu a prostřednictvím sdílených daní i v daňových příjmech
obcí. Cílem přebytkového rozpočtu je šetřit na tzv. „horší časy“
a zároveň připravit si co nelepší ﬁnanční pozici pro čerpání dotací zejména z fondů EU na plánované investice.
V příjmové části rozpočtu se příznivě projevuje dotace na rekonstrukci vodovodního přivaděče a vodojemu ve výši 2.926.962,-.
Ve výdajích je mimo opakujících se kapitol (lesy, silnice, vodovod, kanalizace vč. ČOV, knihovna, letní areál,budovy, VO,
odpady, zeleň, DPS, místní správa…) počítáno s dotací pro ZŠ
1.400.000,-, MŠ 300.000,-, pro hasiče 200.000,-, ostatní spolky
227.000,-, osady 750.000,-, projekty 1.200.000,-, územní plán
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150.000,-, restaurování pomníku padlých 124.000,- Kč.
Ing. Luboš Peterka – starosta

VELIKONOČNÍ TRHY NA RADNICI
ČSŽ Radomyšl zve všechny na

„VELIKONOČNÍ TRHY“
na radnici, které se budou konat
5.4.2009 od 14.00 hodin.
Bude předvedena pestrá
nabídka velikonočního a jiného
zboží, zároveň si budete moci
připomenout lidová řemesla.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE
RADOMYŠL

Územní plán Radomyšle je z roku 2001. Od té doby bylo provedeno již 7 změn zaměřených zejména na rozvoj bydlení a podnikání. Na základě výzvy z roku 2008 bylo podáno dalších 20
žádostí o změnu ÚP. Městys Radomyšl je dle novely stavebního
zákona povinen aktualizovat ÚP do roku 2015. Proto se zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli schválit realizaci nového ÚP. Do srpna 2009 by mělo být schváleno zadání a podání
žádosti o dotaci na realizaci ÚP z fondů EU. Nový ÚP by mohl
být schválen do konce roku 2010. Do 29. května 2009 je možné podávat žádosti o změnu na Úřadu městyse Radomyšl. Po
schválení ÚP nebude možné po dobu 10 let žádat o další změny!

Daň z nemovitosti v Radomyšli

Dle novely zákona došlo automaticky k navýšení koeﬁcientu
z původního 1 v Radomyšli a 0,3 v osadách Leskovice, Domanice, Podolí, Láz a Rojice, na 1,4, jak v Radomyšli, tak v osadách (tento koef. platí pro obce od 1000 do 6000 obyvatel).
V kompetenci každé obce je zvýšit daň nad zákonem stanovený
koeﬁcient až 5x. Třetina obcí v ČR využila této možnosti a daň
zvýšila.
Důvodem je nárůst příjmů obecních pokladen, protože tato daň
je 100% příjmem obce. Zastupitelé v Radomyšli se rozhodli
zákonem stanovený koeﬁcient 1,4 pro Radomyšl nezvyšovat.
Majitelé novostaveb jsou 15 let od daně osvobozeni, ale od roku
2010 by tato výjimka měla skončit.

PODSKALÁK SE BLÍŽÍ (v Radomyšli
po více než 30 ti letech)!

22. a 23. května 2009 se v Radomyšli uskuteční divadelní
představení „Podskalák“. Odkud vznikl impuls, když přes 30
let se kromě dětských představení žádné dospělácké divadlo
dohromady nedalo? Odpověď je poměrně snadná. Generace
ochotných „Ochotníků“ zestárla a nová generace je příliš pohodlná, raději sedí u počítačů, brouzdá si internetem, hraje hry
apod. V Radomyšli se ale ukázalo, že jsou přece jen výjimky.
Již několik let zde pracuje velmi kvalitní kostlení „Sbor sv.
Martina“, kde je hlavně střední generace, ale i několik mladých
a starších členů. V roce 2007 vyšel z tohoto sboru impuls, aby
se v Radomyšli uskutečnila „Konopická“. Za vydatné pomoci
členů „Obce baráčníků“ se velmi vydařila a zároveň naladila
skupinku nadšenců, jak z řad baráčníků, tak ze sboru, na další
divadelní činnost, ale samozřejmě takovou, kde bude převládat
zpěv. A tak zvítězila hra se známými melodiemi Karla Hašlera
„Podskalák“. Během zkoušek se ukazuje, že jsou mezi mladými
v Radomyšli nejen ochotníci, ale i talentovaní herci. Většina
účinkujících bude hrát na prknech, co znamenají svět, poprvé
v životě a je naděje, že předvedou překvapující výkony. Myslím
si, že zvláště místní spoluobčané budou mile překvapeni jejich
hereckým a hlavně pěveckým projevem. Věřím, že až překonají
prvopočáteční trému, bude představení kvalitní a diváci odejdou
naprosto spokojeni s pocitem pěkně stráveného večera. Je nadě-
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je, že v této činnosti budou pokračovat dál, a proto svojí účastí
přijďte v květnu do Radomyšle podpořit odvahu znovu se rodícím divadelním ochotníkům. Rádi Vás uvítáme.
Ludmila Prášilová, režisérka

KONEC MASOPUSTU V RADOMYŠLI

Skončilo masopustní období a nastala doba postní, a ta potrvá až
do doby velikonočních svátků.
Nechci teď popisovat vznik a význam tradic masopustu. Někteří
lidé jej slaví jako církevní svátek, jiní zase jako pohanský zvyk,
jenž se váže k příchodu jara. Důležité je, že tento čas lidé chápou jako dny rozvernosti, nevázané veselosti, bujarého veselí,
kdy s sebou průvod masek přináší mnoho komických situací.
Tak je tomu i u nás v Radomyšli, kde si tuto tradici každoročně připomínáme a jsme na ni právem pyšni. Pamatuji si, kdy
se do masek převlékali chlapci, kteří dnes již chovají na klíně
vnoučata a děti, jež s výskotem utíkaly před maskami, se právě
teď do nich samy oblékají. Různorodost a množství maškarních
obleků se během časů mění a přizpůsobuje se současné době.
Co všechno u nás můžete spatřit? Typicky historické masky,
pohádkové i ty dnešní poznamenané moderní civilizací, novým
světem. Přestože jsou účastníky průvodu mladí hoši, i pro ně
jsou pochody náročné. Počasí nebývá zrovna přívětivé, často za
mrazu, plískanic, silného větru, je nutno se posilnit pálenkou a
tento stav celou cestu udržovat. Díky tomu se také stává, že na
konci masopustního reje vidíme silně se potácejícího hasiče,
Ferdu mravence, policajta nebo v koutě tiše spícího medvěda.
Tuto tradici si hoši z Radomyšle předávají již dlouhá léta z generace na generaci a patří jim za to dík, neboť se stala i součástí
nás všech. Jistě bychom velice postrádali tolik humoru, vtipu a
vzájemné legrace, pokud by tohle všechno mělo vymizet. Ještě
se ve svých vzpomínkách vrátím do dob dávných, kdy jsem jako
dítě žila v blízké vísce Podolí. Zde se samozřejmě také udržovala tato masopustní tradice a průvod masek nesměl chybět žádný
rok. Nádherné zážitky silně prožívala celá vesnice. Tenkrát byl
dominantní postavou v čele průvodu šašek. Vysoký to muž, celý
opentlený s čepicí a kasičkou na nějaký ten příspěvek, udržoval pořádek celého průvodu. Další výraznou maskou byli židi
s pytlem přehozeným přes rameno prohánějící nemaskované lidi
a děti.
Vzpomínám si, jaký to tenkrát byl pro moji pražskou babičku
zážitek, když spatřila poprvé v životě masky. Strašlivě se bála
se a utíkala s pískotem domů. Rozesmála i žida, který ji stíhal.
Ten se smál tak hlasitě, že se svíjel, popadal za břicho, až spadl
na zem. Dnes už takové masky nevidíme, ale to vůbec nevadí.
Hlavně, že nám zbyla tradice, při které se dobře bavíme a umíme být veselí a máme k sobě o malinko blíže.
Jůzková Zdenka – za Obec baráčnickou v Radomyšli
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POZVÁNKA NA JIHOČESKOU POUŤ
V RADOMYŠLI – TENTOKRÁT
V DUCHU LIDOVÝCH TRADIC

Masopust v Leskovicích

26.6.2009 – setkání rodáků v Sokolovně
27.6.2009 – slavnostní schůze Sdružení obce baráčníků za
účasti hostů z celé ČR, průvod městysem, vystoupení místních
a hostujících folklórních souborů, loutkové vystoupení, výstupy
dětí, ukázky lid. řemesel, dech. hudba Nauše Pepíka, tradiční
nohejbalový turnaj, pouťová taneční zábava
28.6.2008 – mše v kostele sv. Martina, trhy, tradiční pouťové
atrakce, výtvarné výstavy, promítání dokumentárních ﬁlmů +
fotograﬁí z minulých rodáků

Pouze pro rodáky a přátele
Radomyšle

I když jste se nenarodili v Radomyšli, avšak žili jste zde a
máte silné citové vazby, nebojte se nás zkontaktovat, rádi Vás
v Radomyšli přivítáme… Děkuji. Čapková.
Telefon: 383 392 219, e-mail: obecradomysl@post.cz

Staročeský bál měl tradičně vysoku úroveň

 KATALOG
 Úřad městyse
Maltézské nám. 82, 38731
Radomyšl
telefony:
383 392 255
383 392 108 (matrika)
383 392 219 (ekonom)
obecradomysl@post.cz
Po,Út,Čt, Pá 7– 11 12– 15
St 7– 11 12– 16
 Knihovna, sběrna prádla
Maltézské nám. 82, 38731
Radomyšl
Po, Str 7– 11 18– 21
Út 13– 17
Čt 9– 12 13– 17
Pá 7– 12
 Dům s pečovatelskou
službou a Infocentrum
Kostelní 69, tel. 383392574
 COOP SUPERMARKET
TUTY Radomyšl
Maltézské nám. 232
Radomyšl, 38731
tel. 383 392 266
Pondělí – Pá 6:45– 18:00
Sobota: 6:30 – 11
Neděle: 7– 10

Jede jede mašinka na hasičském plese

SLUŽEB MĚSTYSE RADOMYŠL

 Smíšené zboží (v 1.patře
COOP)
Po– Pá 7:30 – 18:00
So 7:30– 17
 Zubní ordinace – MUDr.
Miroslava Šornová
Tel:383392246
Pondělí: 6:30– 17:30
Úterý: 6:30 – 13:30
Čtvrtek: 6:30– 15:30
Pátek: 6:30– 12:00
 Praktický lékař – MUDr.
Jiřina Oberpfalzerová
Maltézské náměstí 68
387 31 Radomyšl
Tel.: 383392282
Pondělí: 7 – 12
Úterý: 12– 17
Středa: 7– 11 lichý týden,
7– 12 sudý týden
Čtvrtek: 7– 12
Pátek: 7– 12
 Dětská lékařka
– MUDr. Jana Hlaváčová
– Semiginovská
Maltézské náměstí 68
387 31 Radomyšl
Úterý 13– 14:30

Čtvrtek 13– 15 každý 4 týden
v měsíci
Pátek 7:30– 8:30
 Nehtové studio Hana
Reiterová
Do Růťáku 93, Radomyšl
Mobil: 732269316
Ot. Doba – Po – pá 9– 18
 Rabšťejnská apatyka
Radomyšl 89,
Radomyšl 387 31
383 392 333
http://www.rapatyka.cz/
 Restaurace na Křenovce
Blatenská 175, 387 31
Radomyšl
Tel: 383 392 251
Pondělí – Neděle 10:00
– 22:00
 Restaurace Sokolovna
Po– Čt 17– 22
Pá – Ne 17– 02
 Pneuservis Stieber
Podolská 230
Radomyšl
Tel: 728475376
 Pneuservis Votava


Do Růťáku 45
Radomyšl 38731
Tel: 603142956
 Česká pošta – Radomyšl
Maltézské náměstí 7
38731 Radomyšl
383 392 234
Po, St, Pá 8– 11 13– 16:30
Út, Čt 8– 11 13– 15:30
 Maltézská lékárna
Maltézské náměstí 78, 387 31
Radomyšl
Tel:383 392 688
Po 8.00 – 12
Út 10 – 17.00
Čt 8.00 – 16.30
 Prodej krmných směsí
Podolská 230
Radomyšl 38731
Tel: 728475376
 Čerpací stanice Radomyšl
Blatenská, 38731 Radomyšl
Tel: 383392004
Po– Pá 6– 18
So– Ne 8– 18
 Žaluzie – zateplování oken
U Hřiště 208, Radomyšl 38731
Tel: 383392609
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Mobil: 604366118
 Brabec – koloniál
Blatenská 64, 38731 Radomyšl
 Kadeřnictví p. Tasáryová Monika
Kostelní 109
Radomyšl
Pátek 15– 18 každý lichý
Dle objednání
722913085
 Masáže p. Tasáryová Miluše
Kostelní 109, Radomyšl 38731
Dle objednání
732738546
 Masáže Josef Kahovec
ZŠ Radomyšl
Tel. 604437224
 Omega Radomyšl, spol. s.r.o
Zemědělské stroje a zařízení
Blatenská 257, Radomyšl 387 31
Telefon: 383 392 294
Po– Pá 7– 15
 Ing. Pavel Čapek – EKOPOR
Poskytování služeb v oblasti
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ekonomického a daňového poradenství
Podolská 206, Radomyšl 387 31
Telefon: 383 392 201
Mobil: 777 139 169
E– mail: ekopor@seznam.cz
 Opravna chladičů
Blatenská, Radomyšl
Tel: 0605811815
Po– Pá 8– 15
 Prillinger s.r.o – náhradní díly na
zemědělské stroje
Blatenská 248, Radomyšl 38731
Po– Pá – 7– 16
Tel: 383 392 181
e– mail: prillinger@prillinger.cz
www.prillinger.cz
 Esco – podlahy
Blatenská 267, Radomyšl 38731
Po– Pá 8 – 16:30
So 9– 12
Tel: 383 411 211
e– mail:
podlahy@escopodlahy.cz
www.escopodlahy.cz

UZENICE

Kulturní akce v Uzenicích

V Uzenicích se uskutečnilo na přelomu února a března setkání
důchodců při posezení s hudbou a občerstvením.
K MDŽ obdržela každá žena od OÚ malou kytičku a v témže
termínu SDH uspořádal společně s SDH Chobot a Uzeničky
společný hasičský ples a dětský maškarní bál. Všechny tyto
akce se vydařily a doufáme, že napomohly k dalšímu dobrému
soužití mezi občany.
Z grantu JčK byly dokončeny webové stránky obce:
www.obec-uzenice.cz
 Dne 22.3. se dožívá 80 let paní Štvánová Marie. Ke
kulatému výročí přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

VELKÁ TURNÁ
Dění v obci

Letošní zima nám nepřinesla v době vánočních svátků mnoho
sněhové nadílky. Zato se paní zima ozvala ve své plné kráse
v týdnu od 16. do 22. února.V tomto období padala sněhová
nadílka každý den a proto bylo potřeba soustavně odstraňovat
sníh z obecních komunikací. Největší radost měly děti, které si
naplno užívaly zimních radovánek.
Na zasněženou náves obce byl nádherný pohled.
Fotodokumentace – Velká Turná v zimě (17.2.2009 – náves obce
s kapličkou).

 Střechy – Ondřej Mráz
Tel. 607234617
 Montáž sádrokartonových systémů
– Emil Demeter
U Hřiště 191, Radomyšl 38731
Tel: 602483512
e– mail: edemeter@sadrostavby.com
http://www.sadrostavby.com/
 Agro Radomyšl
prodej a výroba hnojiv
Blatenská 89, Radomyšl 38731
Tel: 383 457 320
e– mail: agroradomysl@quick.cz
http://home.tiscali.cz/agroradomysl/index.
htm
 Turistická ubytovna
Tel. 737236347
e– mail : mrazova@mraz.info
www.mraz.info/ubytovani
 Letní areál, rekreace + ubytování
Tel. 383392109,
Josef Kroupa – výkup železa
Tel. 606759122

V letošním roce přistoupilo zastupitelstvo obce k technické
přípravě poskytnutí služby veřejného internetu. V přípravě
je varianta bezdrátového připojení, kdy zhotovení a provoz
systému zabezpečí soukromá společnost a zájemci budou moci
po uzavření smlouvy s provozovatelem využívat uvedenou
službu. Výše poplatku za poskytnutí připojení bude spočívat na
zájemci, jakou nabídku možného připojení si vybere.

CZECH POINT

Na základě vstupu platnosti nového zákona – v sedmém měsíci
2009 – o elektronické komunikaci veřejné správy, využije Obec
Velká Turná vypsané výzvy k předkládání žádostí o ﬁnanční
podporu na zřizování nových míst Czech POINT. Tato místa
mají poskytovat občanům lepší přístup k informacím a údajům
v různých databázích (výpis z katastru nemovitostí, výpis z
obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů)
Uznatelné náklady na zřízení nového místa Czech POINT
činí max. Kč 93.927,–. Z uvedené částky činní podíl obce
Kč 14.089,–. Při poskytnutí výše uvedené dotace bude tento
projekt v obci realizován.

Zemní práce

V pondělí 9.3.2009 započala stavba první etapy kanalizačního
a vodovodního řadu pro ČOV–ATC–Milavy. Tento úsek je
budován v předstihu před hlavní trasou a samotnou ČOV,
tak aby další práce neomezily přístup turistů do přilehlých
kempů v jarních a letních měsících. Investorem a budoucím
provozovatelem tohoto díla je Obec Velká Turná. Tento první
úsek je stavebně propočten na částku Kč 150.000,–.
Fotodokumentace – zemní práce 10.3.2009.
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Kultura v obci

První velká kulturní akce byla uspořádána SDH–Velká Turná a
to Masopustní průvod. Dne 21.2.2009 se v 10:00 hodin sešly již
přistrojené a připravené masky v místní hospodě.
Na pětadvacet masek s dvěma koňskými povozy se vydalo na
masopustní průvod obcí.
Počasí bylo pravé zimní a tímto dostala akce pravý masopustní
nádech. Průvod se vydařil a všichni, kteří se zúčastnili, prožili
nezapomenutelný den. Je pravda, že někteří účastníci byli více
společensky unaveni. Již po skončení se všichni těšili na příští rok.
Fotodokumentace – Masopust – Velká Turná – 21.2.2009.

DOMOV PETRA MAČKOV








nabízí veřejnosti tyto služby:
využití komplexu rehabilitačních bazénů za
účelem vodoléčby a relaxace
fantastickou „suchou“ vodní masáž
jízdu na koních  ubytování  stravování
prodej výrobků prodej výpěstků
praní a mandlování prádla
pronájem bytových a nebytových prostor a ploch
Bližší informace se dozvíte na
www.domovpetra.cz
nebo na telefonním čísle: 383 413 110
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
příjemně strávený čas v našem Domově.
• zakázková výroba
oděvů
• opravy a úpravy
oděvů, výměna zipů
• šití bytových
doplňků, závěsů,
záclon, lůžkovin
• velký výběr
dekoračních
a potahových látek dle vzorníku
• šití snímatelných potahů na pohovky a křesla
• sběrna prádla k praní a mandlování

Obecní ples

Druhou kulturní akcí je každoročně – Tradiční Obecní Ples.
Tentokrát proběhl s novou obsluhou místního pohostinství. K tanci
a poslechu zahrála místní skupina TALISMAN–ST. Při tomto bále
dochází vždy k sousedské atmosféře, která napomáhá k soudržnosti
obce. Paní Marcela Majerová, která začala provozovat služby
hostinské v místní Hospodě Na Rozhrání, obsloužila hosty dle
jejich přání.
Ples byl ukončen v 4:30, což nasvědčuje o celkové úspěšnosti akce.
Nová provozovatelka pohostinství pí. Majerová, zve všechny,
kteří si chtějí příjemně posedět v pravé venkovské hospůdce
u půllitru osvěžujícího piva (limo, víno, destiláty, balené
pochutiny k pivu) do nově otevřeného zařízení.
Fotodokumentace – výčep s paní Majerovou.

Nejbližší kulturní akce před a za námi

Dětský maškarní bál v sále Hospody Na Rozhrání dne
14.3.2009
Obecní zabijačka – organizuje SDH Velká Turná, za technické
podpory obce Velká Turná dne 21.3.2009 v sále Hospody Na
Rozhrání a před ní.
Velká Turná dne 11.3.2009, místostarosta obce p. Šípek Pavel

Příjem zakázek
út 14,00 – 17,00 hodin
st 14,00 – 17,00 hodin
pá 14,00 – 17,00 hodin

...nebo po telefonické domluvě
Hajany 6
mobil: 604 808 260

LIBUŠE FADRNÁ – „NEJSEM ZLATOKOP“
Zprostředkování služeb a obchodu bez obav, s jistotou, bezpečím,
spolehlivostí a garancí kvality.
Privát : Polní 1277, Blatná, tel. 383 423 107, 777 127 793, 728 363
581, e-mail: fadrna.l@seznam.cz
http://nemovitosti-blatna.webgarden.cz
NABÍZÍM SLUŽBY VEDOUCÍ K ÚSPĚŠNÉMU PRODEJI,
KOUPI NEBO PRONÁJMU NA ODLIŠNÝCH ZÁKLADECH
A MNOHEM LEVNĚJI. PROČ BEZ REALITKY?
- pracuji samostatně a individuálně přistupuji ke každé zakázce
- zprostředkuji služby i v jiných oblastech
- vyřídím různé úřední záležitosti, zastupuji při jednáních na úřadech
- nemusíte vést zdlouhavá jednání na úkor svého času, vše vyřídím
a zařídím za Vás
- neúčtuji žádnou odměnu, pokud se nenaplní Váš požadavek
- poskytuji kompletní služby – ať nakupujete, či prodáváte
- připravím pro Vás i obchodní partnery všechny podklady
a písemnosti
- neslibuji nemožné jen proto, abyste se mi „upsali“ na smlouvu
a pak se uvidí...
- vždy informuji o důležitých skutečnostech pravdivě, nezkresleně,
bez zamlčování či „mlžení“
- smlouvu se mnou můžete vypovědět kdykoliv dohodou, žádné
smluvní sankce
- samozřejmostí je právní servis, smlouvy a návrhy na vklad do
katastru nemovitosti
- zajistím ﬁnanční vyrovnání buď přímo nebo prostřednictvím
hypotéčního úvěru, či převzetím stávající hypotéky prodávajícího,
a nebo „přeúvěrování“ zástavy
- vypořádám případné pohledávky, kterými jsou nemovitosti zatížené
- zajistím vypracování znaleckého posudku včetně přiznání k dani z
převodu nemovitosti
- levně a rychle zadám vypracování znaleckého posudku pro dědictví
- dohodnu formu obchodu přímo s majitelem nemovitosti.
Nedochází tak k navýšení kupní ceny o vysokou provizi. Chcete
přece koupit nemovitost, NE PROVIZI !
- můžete si nabízet i prodat nemovitost sami, zajistím pouze odborný „servis“
- pohlídám celý obchod až po předání nemovitosti i přepis energií
(elektřina, plyn, voda apod.)
- LIDEM NESLIBUJI NIC, O ČEM NEJSEM SAMA
PŘESVĚDČENA. PLNÍM CO SLÍBÍM.
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STOPAMI MINULOSTI ANEB TŘI TIPY NA JARNÍ VÝLETY, autor JAN OLEJNÍK
Na internetovém portálu www. blatna.info/mapy.php je několik typů na výlety do nejbližšího okolí
našeho mikroregionu. Rád bych čtenáře SOB upozornil na místa, která skutečně stojí za to. Jsem
si vědom toho, že řada z nás – zejména turistů a cykloturistů – tato místa již objevila při okružních
jízdách Blatenskem. Ale pro ty, kteří by chtěli k těmto lokalitám vědět ještě něco více, nyní doplňuji
o několik dalších zajímavostí. Na první jarní výlety doporučuji tři zajímavá zastavení, která se
nacházejí v těsném sousedství našeho kraje.
Prvním je památný kostel ve Stražišti
u Březnice s bývalou starobylou hrobkou pánů z Vrábí, dále statek (samota) u Nováků na známé Alšově stezce
mezi obcemi Pohoří a Boudami (Budy)
a konečně u červeného kříže v lesích za
Cerhonicemi, kde se odehrála vražda
tří francouzských markytánek.
ZANIKLÁ HROBKA NA STRAŽIŠTI
Když vyjedeme z Březnice směrem na
Mirovice, při průjezdu obcí Počaply odbočíme vlevo na úzkou úvozovou cestu,
která nás dovede do Stražiště - malé obce
na vysokém kopci, kde nás samozřejmě
nejvíce upoutá zdejší kostel a celková
poloha jedné z nejstarších svatyní našeho
ranného křesťanství.
Někteří amatérští historikové a nadšenci v
minulém století velice často navštěvovali
památky svého kraje, lákala je také místa
magická, tajemná opředená pověstmi a
tak trochu záhadami. Zvláště v období doznívajícího romantismu vyhledávali zbytky šibenic, staré hrobky, posvátné balvany
apod. Kolem roku 1865 dopisovatel píseckého čtrnáctidenníku Otavan Stanislav
Borský popsal své pátrání v hrobce stražišťského kostela a podal tak velice cenné
informace, a to vzhledem k tomu, že
dnes je již hrobka je prázdná. Toto místo
bylo zajímavé již v minulosti tím, že zde
údajně ležel hrad Bozeň, sídlo bývalého
zdejšího kraje bozeňského, kolem něhož
zůstává ještě doposud mnoho nejasností.
Začtěme se do řádků pana Borského. Čtenáře bych rád upozornil, že text je psán
ve stylu 19. století s četnými archaismy.
Některé pasáže jsem pro snazší pochopení
poopravil:
Slýchal jsem mnoho za věku dětského
o hrobce strážišťské a mnohdy i lidové
pověsti byly příčinou mé touhy navštíviti
osamělý jen málo chatrčemi oživený kostelíček, v němž hrobka ta se nalézá.
V listopadu roku minulého kráčel jsem
ve společnosti přítel, abych touze a přání
mému zadost učinil na návrší, na němž
kostel strážišťský se pní, a brzy octnuli
jsme se před dveřmi chrámovými; útulný
kostelník hbitě otevřel a my vnikli do vnitra chrámu samého. První, co jasně do oka
mně padlo, byli erbové, po obou stranách
chrámové lodi nakreslení, totiž dva křížem
přeložené meče v poli bílém; po pravé
straně oltáře umístěn jest nápis, označující kdy kostelík opraven a hrobka vzdělána
byla. Veliký mramorový kámen, opatřený
znakem rodiny v hrobce odpočívající kryje vchod do vnitř; nejsouce dosti mocní
k odstranění kamene použili jsme přece
jedné výhody. Jeden roh kamene toho jest
totiž urvaný, který když odstraněn bývá,
zjevuje ovšem úzký, přec však k prolezení
dosti prostranný otvor.

Stražiště na kresbě A. Liebschera
kolem r. 1900
S dychtivostí prošinul jsem jim sám a sestoupil po kamenných schodech dolů.
Hrobka jest nevelká a poněkud zanedbaná
a vše co v ní, zetlelé tak, že jen málo poznat lze rozdíl mezi věcmi, v ní se nacházejícími.
V jedné řadě v chatrných dřevěných
rakvích odpočívá celá rodina totiž pan
Tluksa z Vrábí, pán na Drahonicích a Dešenicích; dále jeho choť, jejíž jméno jest
neznámé a tři dítka od šesti do třinácti let
počítaje tak podle sebe odpočívají. Tluksa má na sobě kabátec sametový černý
z 17. století; na nohou pak sešlé hedbávné
punčochy. Mrtvola tato jest posud dobře
zachovaná a zvláště vyniká zažloutlá kůže
na kosti a lebku přischlá. Jaké byl podoby nemožno rozeznati, vlasy a nos jsou
již zpráchnivělé. Mrtvola ženské odděna
byla černými, hedbávnými šaty, jak toho
zbývající ježto díl na prsou dokazuje. Tvář
jest kůží posud opatřena, avšak dolní části
těla a ruce jsou již v kostlivce proměněny.
Dvé koster dětských, pohlaví mužského
leží v napolo rozpadlých truhlách podle a
poslední mrtvola asi šestiletá holčice ze
všech nejlíp rozeznatelná a zachovaná,
zavírá řadu rodinnou. Že více mrtvol tam
odpočívati muselo, dá se snadno pochopiti, neboť v jednom koutě hrobky jsou
nahromaděny hnáty a dvě lebky - v druhém pak poloshnilá prkna z vícero rakví.
Jak pověst vypravuje, byly prý mrtvoly
nejprve v zasklených, pak cínových a dřevěných rakvích uzavřeny. Cínové byly
upotřebeny na oltářní svícny a skleněné
rozbity a kdesi v hrobce uchovány - já
však nic podobného neviděl. Prohlédnuv

vše náležitě, vystoupil jsem opět otvorem
ven.
Kdy kostelíček ten založen byl, neví se
pro nedostatek pramenů. Roku 1613 dal
strážišťský kostel Tluksa z Vrábí opraviti
a vystaviti tamní hrobku ku pochování své
rodiny. V 18. století byl hřbitov na Strážišti ohrazen při samém chrámu, kde posud
stává a ten starý, několik kroků vzdálený,
zrušen.
Z místa toho pokojného kráčeli jsme lesní
stezkou, přitom nás bavil příjemný šum
borovic a do údolí dobrovodského; vyjde
li se z lesa rozprostírá se zvláště za letní
doby půvabný pohled po celém údolí,
jehož středem říčka Vlčava teče.
Náš spisovatel ještě cestou do Mirovic
navštívil polorozpadlý Hrochův hrádek,
který se nachází těsně pod viaduktem
železniční tratě v záhybu říčky Vlčavy
pod Stražištěm.
Jan Olejník
(pokračování příště)

Krypta ve stražišťském kostele
je dnes prázdná
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BLATENSKO SOBĚ - INZERCE (ceny jsou uvedeny včetně DPH19%)
Typ a velikost inzerátu doručena do uzávěrky listů, Váš inzerát

ŘÁDKOVÁ INZERCE

1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
1/8 strany A4
řádková
vzpomínka

2.618,- Kč
1.309,- Kč
655,- Kč
327,- Kč
65,- Kč
zdarma

Platba:

1) Složenkou na číslo účtu:
č. ú. 5501804544/0600
variabilní
symbol: 2008
Jako příjemce uveďte: Svazek obcí
Blatenska, J. P. Koubka 4, 38801 Blatná.
Originál ústřižku složenky vložte do
obálky spolu s tímto formulářem. Řádně
vyplněný formulář a ústřižek složenky
zašlete poštou na adresu:
Pavlína Svobodová, Čechovská 119, 261
01 Příbram VIII.
Pokud nám Vaše obálka nebude

FK TRADING
fktrading@email.cz
602 495 550, 724 212 000

nebude v příslušném čísle zveřejněn.
V tom případě se zveřejnění inzerátu
přesouvá do dalšího čísla listů.

2) Pokud požadujete platbu
fakturou, napište si o ni včas na e-mail
listy@blatensko.cz a uveďte svoje IČO
a fakturační adresu.
Pokud nám Vaše platba nebude doručena
do uzávěrky listů, Váš inzerát nebude v
příslušném čísle zveřejněn.
V tom případě se zveřejnění inzerátu
přesouvá do dalšího čísla listů.
Pokud máte k dispozici graﬁku k plošné
inzerci, zašlete ji na e-mailovou adresu:
listy@blatensko.cz. Prosíme o kvalitní
podklady, abychom mohli Váš inzerát
také kvalitně zpracovat.
Nezapomeňte napsat kontakt na Vás:
Jméno***Příjmení***Telefon***E-mail

Velká Turná 76
386 01 Strakonice

MĚŘENÍ RADONU

– stanovení radonového indexu pozemku (nutné ke stavebnímu
povolení)
– měření radonu v objektech pro rekonstrukci a kolaudaci



 Nová pracovní příležitost pro poradnu
výživy v Blatné. Hledám seriozní
spolupracovníky se zájmem o obor zdraví,
kondice, úpravy váhy a péče o vzhled.
Rekvaliﬁkace a zázemí zajištěny. Po
zácviku možnost vlastního rozvržení
pracovního času. Info: 731 305 814
 Zajišťujeme komplexní poradenství
a konzultační činnost zaměřenou na
zlepšení a udržení zdraví, dobré kondice,
trvalou úpravu váhy a péči o vzhled.
Poradna MUDr. Chvalové 605 101 667
 Koupím: řeznické náčiní: rozporku, 2ks
škrabky / zvony / jateční pistoli, popř. vál
tel: 383 491 007
 Prodám: na bazén do 23000 l. – ﬁltraci
Mountﬁeld / tzn.čerpadlo + písk. ﬁltr / -vyn.
stav, PC 15000, schůdky / nic moc už /,
skimmer + prop. hadice, vysavač. Vše za
4000,- Kč. Tel.: 383 491 007
 Prodám dvougenerační ŘD v Sedlici.
2 oddělené byt. jednotky. První: 3+1, 2
garáže, zahrada. Druhá: 4+1, terasa, garáž,
prádelna, krytý bazén, zahrada. Vč. vetš.
zařízení. cena: 2 500 000 Kč, - . Tel.:
607 767 792.

UZÁVĚRKA časopisu
Blatensko SOBě
 13. KVĚTNA A  9. ČERVENCE
Své náměty, příspěvky, připomínky
a žádosti o inzerci zasílejte na
e-mail: listy@blatensko.cz

FIRMA JOSEF VLK nabízí:
 opravy a rekonstrukce lesních a účelových asfaltově
nezpevněných cest, melioračních struh, struh podél komunikací,
odbahnění rybníků, rekonstrukce hrází
 výstavba plotů na klíč, veškeré zemní, bagrovací a traktorové práce
 Jako další nabízíme práce v lesnictví.
Těžba a přibližování dřeva. Těžba harvestorovou technologií,
vyvážení, shrnutí a vývoz klestu, školkování.
 Vybavení: MenziMuck – pavouk, A21 mobil -2,5t, 5000 2F 7t,
6 x traktor, UNC nakladač, valníky a podvalníky.

Kontakt: Josef Vlk, Čimelice 398 04, tel.: 608 952 424
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