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Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje 
Vám přinášíme informace o dalších dvou obcích 
Blatenska. Povídání o historii, současnosti a za-
jímavostech se bude tentokrát týkat obcí Myštice 
a Předmíř.  Více na straně 4

leden 
2010

Vážení čtenáři periodika SOB.
Před rokem jsem v podobném úvodní-
ku tohoto časopisu psal o víře, že krize, 
která se v té době ve světě objevila, 
bude úspěšně zažehnána a že nám vše 
půjde lépe. Nejen o tom, ale i o naší 
politické scéně, kde jsem, asi naivně, 
doufal v kompromis politických stran 
v souvislosti s naším předsednictvím v EU. Jak vše dopadlo 
zde určitě nemusím popisovat a každý si svůj úsudek jistě 
udělá sám.
Jsme na počátku roku 2010 a s uvedenou krizí, podle všech 
indicií, budeme zápolit ještě značně dlouho. Vždyť všichni 
sami vidíme, co to udělalo s naším státním rozpočtem nejen 
v roce minulém, ale i s tím pro rok 2010. Takovéto schodky 
nezadlužují jen stát, ale nás všechny a je to břímě, které se 
dotkne i dalších generací, neboť všechny dluhy je nutno 
jednou splatit, nikdo nemůže věřit, že prostě zaniknou. 
Toto vše se samozřejmě promítá i do rozpočtů měst a obcí, 
stejně jako následně i našich domácností. Na jedné straně 
je nám zdůrazněno, že dojde k mírnému zlevnění energií, 
ale na straně druhé je nutno si uvědomit, že některé daně se 
navyšují (DPH), tím se zvedají ceny pro konečné spotřebi-
tele, navýšila se daň z pohonných hmot, alkoholu, kuřiva 
…, nemíním to více rozebírat, každý si může udělat svou 
představu. 
V tomto roce nás čekají několikeré volby. Doufejme, že 
nedojde k „volební únavě“ voličů, že budou ochotni k vol-
bám přijít a správně si zvolit. Doufejme, že se dopracujeme 
rozumného vedení nejen státu, ale i měst a obcí, že populis-
té šanci nedostanou. Jaký by mohl být výsledek? Například 
tolik diskutovaný „chodníkový zákon“. Tím obce dostali od 
zákonodárců vskutku úžasný vánoční dárek. Jsou to nejen 
zvýšené finanční nároky na rozpočty, na lidi, čas, techni-
ku… Ale proč ne, vždyť jinak by obce za tyto prostředky 
a s těmito lidmi mohly něco udělat pro své občany a to by 
asi z pohledu tvůrců uvedené legislativy nebylo dobře. A co 
sám hlavní propagátor této zákonné normy senátor Kubera: 
v televizní debatě moderátorovi odpověděl (cituji): proč 
bychom ten sníh uklízeli, když stejně roztaje. Zajímalo by 
mne jak to nyní vypadá v Teplicích. Prostě si myslím, že je 
nejvyšší čas, aby naše krásná vlast dostala směr, který bude 
akceptovatelný i při povolebních změnách, abychom si 
nepřipadali jako mezi mantinely, či jako JOJO,  nebo jak se 
říká nelítali od zdi ke zdi. 
Protože jsem svým založením optimista, tak mi závěrem 
dovolte věřit tomu, že se vše v dobré obrátí a bude zase 
dobře. 
V roce 2010 Vám ze srdce přeji pevné zdraví, spokojenost, 
pohodu, klid, mnoho dobrého a hlavně lásku, neboť ta vše 
rozjasní a prozáří.
Mgr. Bohuslav Navrátil

Úvodník Svazku obcí BlatenskaPole jako nejkratší obec

Vážení přátelé, věřte, že jsem projel světa lán, ale nikde jsem 
neprojížděl tak krátkou uzavřenou obcí jako při cestě ze Lnář 
do Kadova, jak vidíte na přiložené fotografii.
Přeji hodně úspěchů v novém redakčním roce.  Žižka Václav

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME 
OBCE MYŠTICE A PŘEDMÍŘ

ZUŠ Blatná: Kateřina Říhová, 12 let
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA - ÚŘEDNÍ HODINY SOB 
      polední pauza  

Pondělí 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Úterý 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Středa 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Čtvrtek 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Pátek 8. hodin 12. 00 13. 00 15. hodin

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

INFORMACE O MAS SVAZKU OBCÍ 
BLATENSKA

Místní akční skupina Svazku obcí Blatneska informuje, že dne 
8.1.2010 ve 12 hodin byl ukončen příjem žádostí o finanční
podporu do 1.výzvy.
V 1. výzvě budou podpořeny projekty ve fichích:
1. Zachování a rozvoj řemeslných tradic.
3. Obnova a rozvoj vesnic.
4. Občanské vybavení a služby.
5. Přenos informací a vzdělávání.
V uvedených 4 fichích bylo přijato celkem 18 žádostí, požado-
vaná dotace projektů je 3.177.241,-Kč.
V současné době probíhá hod-
nocení Programovým výborem 
a Výběrovou komisí z hlediska 
přijatelnosti a bodového ohod-
nocení.
Po ukončení hodnocení projek-
tů na MAS SOB o.p.s , budou 
všechny žádosti předloženy 
v termínu 26.2.2010 – 8.3.2010 
ke schvální RO SZIF v Českých 
Budějovicích (Regionální odbor 
Státní zemědělský intervenční 
fond).
Žadatelé budou písemně informovánid od RO SZIF České Bu-
dějovice o přidělení či nepřidělení dotace.
O vyhlášení 2. výzvy MAS SOB o.p.s. budete včas informováni.
Rozpočet MAS SOB o.p.s. na rok 2010 je 5.824.064,-Kč.
Kontaktní adresa MAS SOB o.p.s.
Na Tržišti 727, Blatná 388 01
Telefon: +420 602 400 140
E-mail: mas@blatensko.cz
web: www.blatensko.cz/mas

Vladimíra Kozáková, manažerka MAS SOB o.p.s

Dne 23. listopadu 2009 reprezentovala studentka 3. ročníku Ob-
chodní Akademie SOŠ Blatná Hana Kašáková Blatenský region 
v soutěži Miss Region Regina 2010. Do soutěže ji vyslala Míst-
ní akční skupina Svazku obcí Blatenska.
Během soutěže ji vydatně podporovala její třída 3. C. Všechny 
soutěžící se utkaly ve čtyřech disciplínách, ve kterých byly 
hodnoceny porotou a kde měly co nejlépe představit svůj kraj. 
První disciplína obsahovala pozvánku do regionu, kde si naše 
reprezentantka připravila scénku z cestovní kanceláře. V druhé 
disciplině představily dívky typický krajový prvek. V této disci-
plíně zvolila Hanka historii dud a k tomu ukázku písničky „Jen 
mi dudáčku hrej!“, kde ji doprovodila na dudy Zuzana Plechatá, 
žákyně ZUŠ v Blatné. Jako malý bonus dostal každý z poroty 
perníkového dudáčka na památku z dílny paní Julie Chadimové. 
Do volné disciplíny, ve které mají dívky prezentovat svůj šarm 
a eleganci libovolným způsobem, si Hanka připravila krátkou 
scénku z divadelní hry od J. K. Tyla – Švanda Dudák. V po-
slední disciplíně měla děvčata představit typické krajové jídlo. 
Jelikož jsme z Blatné, tak nemohl chybět tradiční kapr, kterého 
připravila odbornice v kuchařském umění paní Šímová. 
Kapr byl upraven na zelenině a porotě velmi chutnal. Hanka za 
jeho představení získala CENU ZA NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 
RECEPT ZA KRAJOVÉ JÍDLO. 

MISS REGION REGINA 2010 – 13. ročník 
soutěže o královnu regionů ČR a SR

Pokračování na str. 3
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NA PRÁCHEŇSKU BYL REALIZOVÁN PŘESHRANIČNÍ PROJEKT

Hlavní cenu jsme sice nezískali, avšak není hlavní vyhrát, ale 
zúčastnit se. 
V doprovodném programu vystoupila děvčata z taneční skupi-
ny Prezioso TJ Sokol Blatná, která svým výkonem roztleskala 
celý sál. Děkujeme všem, kteří nám pomohli se na tuto soutěž 
a prezentaci regionu BLATENSKO připravit, zvláště Místní 
akční skupině Svazku obcí Blatenska, Blatenské rybě a lihovaru 
Liqui B Blatná. 
Slavnostní předání cen se uskutečnilo dne 14. ledna 2010 
v rámci Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně na Výstavišti. Hanka převzala ceny z rukou ministra 
pro místní rozvoj ČR. Poblahopřát, poděkovat a předat květinu 
jí přijel i pan František Kopáček, starosta města Sedlice a člen 
Rady SOB. Věříme, že i rok 2011 bude pro Blatensko v této 
soutěži úspěšný. 
Recept, který byl oceněn jako nejoriginálnější - KAPR 
PEČENÝ NA ZELENINĚ – ochutnejte a přejeme Vám 
DOBROU CHUŤ. 
Ingredience: kapr, 
paprika, rajče, cibule, 
žampiony, kečup, ko-
ření VEGETA, sojová 
omáčka, koření na ryby, 
mouka, anglická slani-
na, sádlo, sůl
Postup: Kapra nasolí-
me, okořeníme, obalí-
me v mouce, naskládáme na pekáč, přidáme na kostičky nakrá-
jenou anglickou slaninu. Nakonec přidáme zeleninu, žampiony 
a kečup a zapečeme v troubě.

Černá Markéta a Zelenková Lucie, studentky SOŠ Blatná

V rámci 3. ročníku soutěže „Máme rádi zvířata“ celkem 
soutěžící sebrali více než 4.500 kg kaštanů a téměř 1.000 kg 
žaludů. Kaštany a žaludy vykupoval pan Ing. Brožovský, 
oborník ze Sedlice, jako pochoutku pro své čtyřnohé 
kamarády v oboře. Drobné ceny pro soutěžící byly předány 
prostřednictvím vedení škol. Ceny byly zakoupeny díky 
sponzorskému daru Lesů ČR, s.p.
Kategorie mateřské školy:
1) Klárka Viktorová, MŠ Sedlice
2) Verunka a Dominika Šímovi, MŠ Sedlice 
3) Krátký Ondřej, MŠ Vrchlického Blatná
4) Jakub Novák, MŠ Sedlice
5) Fejtl Michal, MŠ Vrchlického Blatná 
6) Linhartová Eliška, MŠ Vrchlického Blatná
7) Nela Heligová, MŠ Sedlice
8) Červenka David, MŠ Vrchlického Blatná
9) Bulka Adam, MŠ Vrchlického Blatná 
10) Matějka Jakub, MŠ Vrchlického Blatná 
11) Fejtl Michal, MŠ Vrchlického Blatná
12) Slavíčková Kateřina, MŠ Vrchlického Blatná
13) Hugr David, MŠ Vrchlického Blatná
Kategorie 1. stupeň ZŠ:
1) Lucie Stichenwirthová, ZŠ JAK Blatná IV. A 
2) Jakub Klečka, ZŠ Lnáře, 4. tř. 
3) Olívie Machovcová, ZŠ Lnáře, 3. tř.
4) Šimon Velíšek, ZŠ Lnáře, 4 . tř.
5) Ondřej Holub, ZŠ JAK Blatná, II. A   
6) Klíma Antonín, ZŠ TGM Blatná, 3. A
7) Martin Zíka, ZŠ Lnáře, 5. tř. 
8) Patrik Chvátal, ZŠ JAK Blatná III. A 
9) Martin Frič, ZŠ JAK Blatná II. B          
10) Sabina Schaffarzová, ZŠ JAK Blatná IV. A        
11) Eliška Hájková, ZŠ Lnáře, 2. tř. a Ondřej Vaněk, 
             ZŠ JAK Blatná II. B
12) Pavel Voborník, ZŠ JAK Blatná V. A               
13) František Houska, ZŠ Záboří 4. tř.
14) Petr Louda, ZŠ JAK Blatná, IV. A
15) Říha Jiří, ZŠ TGM Blatná 3. A
Kategorie 2. stupeň ZŠ:
1) Dominik Ilovičný, ZŠ JAK Blatná VI. B 
2) Skružný Jakub, ZŠ TGM Blatná, 6. A 
3) Libor Líbal, ZŠ JAK Blatná VI. A           
4) Hana Loudová, ZŠ JAK Blatná VI. B    
5) Hana Podlesná, ZŠ JAK Blatná VI. B  
6) Petr Maňaska, ZŠ JAK Blatná VI. A    
7) Žižková Aneta, ZŠ TGM Blatná, 8. B 
8) Václav Faměra, ZŠ JAK Blatná VII. B 

Výsledková listina soutěže „Máme rádi 
zvířata“ ve sběru kaštanů a žaludů

Členům zájmového sdružení právnických osob byl v úterý 
19. ledna 2010 detailně představen hotový projekt „Sdružení 
Prácheňsko zve, vítá a provádí návštěvníky Pošumavím“. Členy 
PRÁCHEŇSKO, z.s.p.o. jsou 37 měst a obcí, 3 další subjekty.
Projekt byl realizován v rámci programu „Přeshraniční spolu-
práce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 
– 2013 Dispoziční fond“. Rozhodnutí o poskytnutí dotačního 
příspěvku provedl Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy.
Partnerem Prácheňska z bavorské strany byla VHS Regen vzdě-
lávací organizace a město Regen. Proběhla společná jednání, 
vzájemné návštěvy a kulturní výměnné akce. 
Cílem projektu bylo a je seznámení regionu Prácheňska a širo-
ké veřejnosti, jak na české tak i na německé straně, s činností 
z.s.p.o. Prácheňsko.
Práce na díle probíhaly od dubna do prosince 2009. 
Náklady na realizaci byly 360.000,- Kč. Polovinu peněz se po-
dařilo získat díky dispozičnímu fondu a polovinu hradili členo-
vé sdružení. Pokračování na str. 4
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Výsledkem jsou tyto výstupy:
 publikace „Prácheň – hora, hradiště, hrad“ v nákladu 
2.000 ks – historie k místu i kraji, archeologie, osídlení, hra-
diště, hrad, kostel, magická a posvátná hora nad řekou Otavou 
(připravilo Prácheňské o.s.)
 „Zpravodaj 2001 – 2009“ – informační zpravodaj o sdru-
žení Prácheňsko a jeho činnosti v nákladu 4.000 ks (připravilo 
Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech, fotografie Josef
Chalupný z Horažďovic)

 „Internetové stránky“ – nové internetové stránky a sdružení, 
jednotlivých členech, o činnosti, o konání akcí v regionu (při-
pravilo Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech)
V součinnosti byl ještě vydán mimo samotný projekt soubor 
čtyřiceti pohlednic pod názvem „Prácheňsko“. Soubor doku-
mentuje všechny členy sdružení, kterých je čtyřicet a celkem sto 
pět sídel (měst a vesnic). 
Poznámka: Hrad Prácheň je v k.ú. Velké Hydčice, dva kilomet-
ry nad Horažďovicemi nad řekou Otavou.

POVÍDÁNÍ O OBCI MYŠTICE
Obec MYŠTICE
se nachází v mírně zvlněné krajině mezi 
Blatnou a Mirovicemi. Považujeme se 
„Severní bránu Blatenska.“ Správní ob-
vod obce čítají čtyři katastrální území 
(Myštice, Vahlovice, Kožlí u Myštic 
a Výšice) s deseti obcemi (Nevželice, 
Střížovice, Vahlovice, Dvoretice, Laci-
ná s chatovou osadou Lacinka, Výšice 
s místní částí Chrást, Kožlí, Svobodka, 
Ostrov a Myštice). Každá z obcí ve své 
předlouhé historii zažila období vzletů 
i pádů. Část našich obcí spadá pod far-
nost Paštickou a část pod farnost Pohor-
skou, která je již v okrese Písek, neboť se 
nacházíme na hranici dokonce tří okresů 
(Strakonice, Písek, Příbram). Nejstarší 
z našich obcí jsou bezesporu Výšice, 
o kterých je první písemná zmínka již 
z roku 1048, kdy náležely k Břevnovské-
mu klášteru. Dominantou celé oblasti je 
bezesporu rybník Labuť, jehož 108 ha 
vodní plochy v délce 3 km budí opravdu 
respekt.
Ve středověku se zde nacházely ještě 
dvě, dnes již zaniklé osady. Jihozápadně 
od Dvoretic to byly Sobětice a v zadní 
části rybníka Labuť to byla osada Zárož-
die (možno též Zároždice). V okolí se 
nacházejí četná byť méně známá naleziš-
tě z doby laténské a halštatské.
Psaní o novodobé historii obce by vydalo 
na celý SOBáček, neboť bychom museli 
zmínit vývoj každé naší obce samostat-
ně. Za zmínku snad stojí vznik školy ve 
Vahlovicích koncem 19. století. Vznik 
jednotlivých hasičských sborů v obcích, 
které se v šedesátých letech 20. století 
sloučily v jeden. Postupné slučování obcí 
až do současné podoby.  
V současnosti se obec potýká s běžnými 
problémy malých obcí, tedy nízký počet 
obyvatel v jednotlivých obcích, malé 
množství mladých lidí s dětmi, téměř 
nulová možnost zaměstnání v místě byd-
liště a mnoho dalších s tím souvisejících. 
Za poslední léta se snad podařil nastar-
tovat proces tvorby podmínek i pro jistý 
rozvoj obce jako takové. V letech 2004 
– 2006 byla provedena rozsáhlá přestav-
ba bývalé mateřské školy na sedm byto-
vých jednotek, které jsou plně obsazeny, 
byla zásadně zrekonstruována hasičská 
klubovna na Svobodce, která slouží 
pro potřeby místních občanů a spolků 
k pořádání menších akcí a oslav, bylo 
zrekonstruováno víceúčelové sportoviště 
v Myšticích. V letošním roce se bude 
schvalovat územní plán obce. Samostat-
nou kapitolou je pak odkup zájezdního 

hostince U Labutě a rekonstrukce jak 
tohoto objektu, tak rekonstrukce přileh-
lého kulturního domu. Zde se otevřely 
další možnosti pro celou řadu aktivit. 
Informace o veškerých probíhajících 
a uskutečněných akcí v obci naleznete na 
www.obecmystice.cz.
V obci poměrně dobře funguje spol-
kový život. Členové zejména místního 
hasičského sboru a členky občanského 
sdružení Veselé labutě organizují celou 
řadu zajímavých akcí (masopusty, sázení 
zeleně, divadelní akce ku konci prázdnin, 
cestovatelské besedy, sportovní turnaje 
atd.). Hasiči společně s myslivci letos 
dokonce po dlouhé době budou realizo-
vat 13. února i společný ples. 

Pamětihodnosti 
a zajímavosti 
 Rybník Labuť – 108 ha, 3 km dlouhý
 socha Panny Marie Lourdské – na 
hrázi rybníka Labuť
 3 kapličky – Myštice, Dvoretice, Stří-
žovice
 Zájezdní hostinec U Labutě – památ-
kově chráněný objekt ve kterém údajně 
přenocoval i Jan Lucemburský   
 25 křížků, božích muk a svatých ob-
rázků po celém území obce
 Vyhlídky do kraje - z kopce mezi La-
cinou a Myšticemi, křížek a dvě památné 
lípy, z kopce mezi Kožlím a Výšicemi 
pohled zejména na Miroticko, z kopce 
mezi Svobodkou a Ostrovem za jasného 
počasí pohled až na Šumavu, z návsi ve 
Dvoreticích výhled směrem na Škvořeti-

ce, Sedlici  a dále až na Šumavu
 Vahlovické jezero – zřejmě jediná 
vodní plocha se spodním pramenem, 
tedy jezero s výskytem vzácných a ohro-
žených obojživelníků
 Možnost ubytování a stravování pro 
turisty – hostinec U Labutě, pension 
Kostřata
 Keltské hradiště Hrad – nachází se 
sice k.ú. Obce Boudy v okr. Písek, ale 
z Výšic je toto zajímavé místo vzdálené 
necelé dva km. Další zajímavá místa 
z období keltského osídlení jsou pak 
mezi Výšicemi a Kožlím. 
 Filmařsky zajímavá oblast – mezi 
Myšticemi a samotou zvanou Drtina byla 
natáčena část filmu „Je třeba zabít Seka-
la.“ V hostinci U Labutě byla natáčena 
část filmu „Princezna ze mlejna.“ O celé
oblasti pak byl natočen dokument mající 
vazbu na herce Jaroslava Marvana, který 
měl chalupu ve Výšicích. 
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ROZHOVOR S TOMÁŠEM KOŽELUHEM, starostou obce Myštice 
S panem Tomášem Koželuhem, 
starostou obce Myštice, jsme 
si povídali o plánech v úřadu 
a nahlédli jsme i do jeho 
soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu v Myšticích?
Dokončení rekonstrukce v loňském 
roce za dosti problematických okolností 
zakoupeného Zájezdního hostince 
U Labutě, revitalizace území kolem 
Vahlovického jezera včetně jezera 
samotného, rekonstrukce bývalé 
školy ve Vahlovicích, ale i celou řadu 
dalších menších akcí, jako jsou opravy 
komunikací, dopravního značení, 
turistických tras a další.
Co se Vám vybaví, když se řekne 
Myštice?
Domov, rybník Labuť, malebné 
a zajímavé okolí, lesy a lidi…
S jakým cílem jste šel do voleb?
Pokračovat v aktivitách, které mají 
souvislost s rozvojem obce, tak jak toto 
bylo nastartováno mými předchůdci. 
Co Vás „nabíjí“  energii?
Spánek, jízda na koni, četba, ale třeba 
i jen procházka lesem a samozřejmě 
rodina.
Jaké máte rád filmy?
Spíše výpravné historické.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Vše dobré.
Jaká je historie Vaší obce?
Velmi rozmanitá, takže opravdu stručně. 
Obec Myštice sdružuje celkem deset 
obcí a osad (Nevželice, Střížovice, 
Vahlovice, Dvoretice, Laciná vč. 
rekreační osady Lacinka, Ostrov, 
Svobodka, Kožlí, Výšice vč. místní části 
Chrást a Myštice). Každá z těchto obcí 
má svou nezaměnitelnou historii, neboť 
v různých časech spolu některé obce 
neměli nic společného. Část našich obcí 
spadá pod farnost Pohoří, což je okres 
Písek. Z části obcí pak docházely do 
školy do Mirotic a další část obcí pak 
náleží k farnosti Paštiky. Co se vzniku 
jednotlivých obcí týká, tak například 
o Výšicích byla již první písemná 
zmínka v roce 1048, o Myšticích pak 
až v roce 1348. Ve správním území 
obce byly dvě dnes již zaniklé osady 
Zároždie (nebo též Zároždice), dnes pod 
hladinou rybníka Labuť, a Sobětice, 
které vyhořely a poblíž kterých vznikly 
Dvoretice. O některých z našich obcí 
toho prozatím moc nevíme. Některé 
z obcí byly jako manské, jiné pak po 
většinu času své existence patřily vždy 
nějakému pánu či klášteru. Naprosto 
samostatnou kapitolou v existenci našich 
obcí je pak devatenácté a první polovina 
dvacátého století. Období po Druhé 
světové válce pak dokázalo, že může být 
zase vše naprosto jinak. Povídání na toto 
téma by vydalo na mnoho stránek. Více 
informací o historii jednotlivých obcí 
naleznete na našich webových stránkách 
www. obecmystice.cz, které jsou ovšem 

stále ještě ve výstavbě a informace, 
zejména ty historické jsou průběžně 
doplňovány.   
Co považujete u člověka za 
nejdůležitější?
Soudnost a samostatné uvažování, s tím 
jde ruku v ruce vše ostatní. 
Jaké větší investiční akce má Vaše obec 
v plánu?
Jak jsem již uváděl, je to zejména 
rekonstrukce bývalé školy ve 
Vahlovicích. Revitalizace území okolo 
Vahlovického jezera. Rekonstrukce 
komunikace k mlýnu Kostřata v délce 
cca. 1 km, ale to jsou jen ty větší, těch 
menších je mnoho a mnoho. 
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
Listopad 2006.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Koně a zvířata všeobecně, četba, sport.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc 
chybí? 
Určitě každému něco. Snažíme se o to, 
abychom vytvořili podmínky pro rozvoj. 
Rozvoj samotný je pak opravdu jen 
a pouze v rukách občanů. Podmínky jsou 
snad i vytvořeny (funkční klubovna pro 
soukromé oslavy a menší soukromé akce 
na Svobodce, víceúčelové sportoviště v 
Myšticích, kulturní dům v Myšticících, 
funkční obchod v Myšticích a ve 
Vahlovicích, funkční hostinec 
v Myšticích atd.).
Určitě by byla dobrá kanalizace ve 
všech obcích, ale to je s přihlédnutím 
k množství obcí a na druhé straně 
malému počtu občanů spíše utopie. Také 
pitná voda je a v budoucnu zřejmě bude 
velký problém. Také více pracovních 
příležitostí přímo v obci by bylo jistě 
zajímavé.  
Máte oblíbené rčení, citát nebo 
aforismus?
Ani ne tak oblíbené jako za posledních 
pár let ověřené – Není člověk ten, aby se 
zachoval lidem všem.
Jaký návrh by jste v obci rád prosadil? 
Ani ne snad návrh, jako bych byl rád, 
kdyby se Myštice se svým krásným 

a velmi rozmanitým okolím staly 
zajímavou zastávkou pro turisty, cyklisty, 
hypoturisty a další, aby zde byl dostatek 
příležitostí ke sportovnímu i kulturnímu 
vyžití, zkrátka aby se tady dobře žilo. 
Když už většina lidí dojíždí za prací, tak 
alespoň zábavu ať máme doma. 
Koho a na co by jste se rád zeptal?
Naší politické garnitury a to napříč jejím 
spektrem – JAK DÁL. O odpovědi si ale 
vůbec nedělám iluze.
Co byste přál občanům Vaší obce?
Zdraví. 
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Navrácení kulturně společenských 
aktivit do obce (vznik ženského 
hasičského družstva a celkově zvýšená 
aktivita místního SDH, sportovní akce 
– turnaje v nohejbale a ve stolním tenise, 
kulturní akce – divadla ve Dvoreticích, 
masopusty, akce v kulturním domě, akce 
organizované občanským sdružením 
Veselé labutě – turistické pochody, 
cestovatelské besedy, výroba keramiky, 
adventních věnců, akce s dětmi, 
Mikulášské besídky…).  
Jaký máte rád sport?
Hokej, fotbal, nohejbal, stolní tenis…
Co nejste ochoten tolerovat?
Pomluvy a lži.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho 
působení ve funkci starosty vryla do 
paměti?
Technopárty Uzenice 2008, která se 
naší obce dotkla dosti výrazně a pak  
dramatické okolnosti převzetí koupeného 
zájezdního hostince U Labutě v 
loňském roce, kde byla pěstírna konopí. 
S následky se potýkáme ještě dnes. 
Vizitka:
Narozen: 1972
Rodina: 
Ženatý, tři dcery.
Co byste vzkázal čtenářům?
Spíše popřál, a to pohodu, klid a hlavně 
zdraví. 

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

 Masopust v obci Myštice
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POVÍDÁNÍ O OBCI PŘEDMÍŘ

Již od dávných dob stál v čele venkovské 
obce rychtář ustanovený vrchností. Dle 
starých nařízení k tomuto úřadu byla 
vybírána osoba zachovalá, vrchnosti 
oddaná a vládnoucí větším hospodář-
stvím. Náležela jim péče o hospodářství 
obecní a o výkon vrchnostenských práv 
gruntovních (robotních, úročních apod.), 
zač požívali sami úlevy na robotě. Poz-
ději jim byla přidána funkce výběrčích 
berně a obstarávali konskripce, dodávky 
a záležitosti vojenské. Každou sobotu se 
rychtáři scházeli u vrchnostenského úřa-
du, kde bylo veřejné řízení. To, co bylo 
potřeba lidu ohlásit, pak každý rychtář ve 
své obci ve známost uvedl.
Odznakem rychtářské moci bylo tzv. 
rychtářské právo. Byla to krátká dřevěná 
hůlka opletená řemínky a ozdobená lesk-
lými knoflíky. Když odstupující rychtář
odváděl svůj úřad vrchnosti, předal právo 
novému rychtáři, který na něj skládal pří-
sahu. Právem dával rychtář znamení kdo 
má mluviti, a také jím měl moc trestati. 
Co rychtář vyřknul, to platilo za právo. 
Pokud některá strana toho neuznala při 
urovnávání menších rozepří, ta propadla 
pokutě, aby se pře příliš neprotahovala...
Úřad rychtářský trval až do vydání obec-
ního zřízení po r. 1848.
Přísaha rychtářů z vesnic panství 
blatenského z r. 1603 zněla: Přísahám 
P. Bohu všemohoucímu, atd i J. Milosti 
vysoce urozenému pp. Václavovi, hraběti 
z Rozdražova, na Pumstorfu, Hovářově 
a Blatné, pánu našemu dědičnému a od 
Jeho Milosti pána panu hejtmanovi nad 
námi postaveném, že v tomto ouřadě 
rychtářském, k němuž jsem povolán, 
chceme se věrně pravně k jednomu 
každému chudému i bohatému spraved-
livě chovati, předkem cti a chvály Boží 
hleděti, neřády rušiti a v ničem zlém 
průchodu nedávati. Sirotky a vdovy opa-
trovati a žádnému svým vědomím křivdy 
nečiniti, jeho Milosti Páně vůli a hejtma-
novu poslušně vykonati a to buď pro 
přízeň i pro nepřízeň, pro přítele i pro 
dary ani pro žádnou vymýšlenou věc. 
Toho nám dopomáhej P. Bůh a všichni 
svatí. AMEN
Revoluční hnutí v polovině 19. století, 
které směřovalo proti absolutismu a pro 
uplatnění vůle lidu si vynutilo změnu 
dosavadního stavu obecní správy. Císař 
svým listem ze dne 24. března a ze dne 
8. dubna 1848 projevil ochotu vyhovět 
přáním týkajícím se správy obcí. Stav 
se změnil poté zákonem č. 170 ze dne 
17. března 1849, který hlásal zásadu, že 
„Základem svobodného státu je svobod-
ná obec“. Tudíž správa obecních věcí 
přikázaných do přirozené působnosti 
obecní náležela obci samé, když bylo 

rozhodováno většinou svého zvoleného 
zastupitelstva.
Zákonem č. 27. Z 25.7.1864 byly v Če-
chách zřízeny zastupitelské okresy, pro 
naše obce bylo okresní zastupitelství 
v Blatné.
METLY
Jméno obce se odvozuje od mladého 
proutí, které se zde kdysi v hojné míře 
nacházelo.
Od nepaměti zde prý stával dvůr, který 
příslušel k památnému hradu Třemšín.
V r. 1381 jsou Metly uváděny jako maje-
tek kláštera sv. Jiří. Léta páně 1542 jsou 
Metly vloženy do desek zemských jako 
příslušnost Lnářská, po roce 1564 prodá-
ny, a náležely k panství Blatenskému.
23. srpna 1677 byla ves Metla se vším 
příslušenstvím prodána za 9200,- zl. 
rýnských Humprechtovi Janovi Hraběti 
Černínovi z Chudenic.
Ještě v 17. století patřila obec k farnosti 
Kasejovické, později farou náležela do 
Hvožďan. Ze strých zápisů můžeme 
vyčíst, že roku 1648 odvádělo kasejo-
vickému faráři desátek 11 osadníků, a to 
ve výši peněžní 14 kop 52 grošů, 61 ks 
slepic, 26 strychů a 1 věrtel ovsa, 140 
žemní koudele a 20 kop vajec.
Poblíž obce se rozlévá několik rybníků, 
největší z nich Metelský, u něhož je již 
r. 1429 zmiňován mlýn.
Správu obce řídil rychtář, nejstarší zná-
mý byl Štěpán Smrčka v letech 1695 
– 1704.
Dodnes zde žijí potomci původních 
osadníků, např. již v r. 1695 jsou zmi-
ňovány grunty Hodkovský, Malátovský, 
Smrčkovský apod.

Život v obci nebyl vždy klidný, ve sta-
rých zápisech je zmiňováno několik 
požárů, největší v r. 1675, kdy údajně 
vyhořela celá ves.
Do dění v obci dále významně zasáhly 
dvě velké povodně. První v r. 1895, 
a druhá, která je stále v živé paměti, 
v r. 2002.
O datumu výstavby zdejší kapličky se 
nedochovaly žádné písemné zmínky, ve 
starých listinách se dozvídáme až skuteč-
nost, že kaple byla v březnu 1868 nákla-
dem 72 zl a 18 kr. opravována.
Na různých bojištích 1. světové války 
padlo 7 metelských občanů.
14. srpna 1932 byl v obci založen sbor 
dobrovolných hasičů. Prvními funk-
cionáři byli předseda Vojtěch Štěrba, 
velitel Frant. Ota, jednatel Josef Klozar 
a pokladník Fr. Lukáš. V témže roce byla 
zakoupena motorová stříkačka.
V období 2. sv. války byli do Německa 
na nucené práce nasazeni Václav a Ma-
rie Smrčkovi, Jindřich Zíb a Blažena 
Maršíková, v koncentračním táboru byli 
vězněni Josef Klozar a František Vo-
kurka, který útrapy nacistických věznic 
nepřežil.
30. července 1957 bylo založeno JZD. 
Prvním předsedou byl zvolen Jindřich 
Zíb, agronomem Karel Kalbáč, zoo-
technikem Josef Klozar a účetním Josef 
Zoubek.
K 1.1.1972 došlo ke sloučení Národních 
výborů a JZD Metly, Předmíř, Řiště 
a Zámlyní v jeden celek.
PŘEDMÍŘ
První zmínka o obci pochází z r. 1318, 
kdy byla majetkem kláštera sv. Jiří na 

OBEC PŘEDMÍŘ se nachází na rozhraní kraje Jihočeského, Plzeňského a Středočeského, 4 km 
severovýchodně od městečka Kasejovice a 14 km severozápadně od města Blatná. Skládá se ze čtyř částí: 
Metly, Předmíř, Řiště a Zámlyní. Dříve všechny tyto obce byly „samostatné“, k 1.1.1972 byly sloučeny jak 
po linii JZD, tak Národních výborů. Katastrální výměra území činí 1079 ha, průměrná nadmořská výška 
je 491 m n. m. V současné době zde žije 312 obyvatel. Jednotlivé části obce mají starobylý původ, a jejich 
obyvatelé se v dřívějších dobách věnovali převážně zemědělské činnosti.

 Předmíř, foto Václav Machovec
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hradě pražském.
Od konce 18. stol. byla spojena v jednu 
politickou obec se Zámlyním,  v r. 1888 
bylo na žádost občanů Zámlyní praž-
ským místodržitelstvím rozhodnuto 
o oddělení. Důvodem byla skutečnost, že 
v Předmíři měla domovské právo velká 
komunita různých kočovníků, a zám-
lynští měli obavy, aby případné náklady 
vyplývající z tohoto nebyly hrazeny 
i z jejich majetků.
Uprostřed obce je postavena budova 
bývalé školy, jejíž založení se datuje ro-
kem 1863. Do té doby navštěvovaly děti 
z Předmíře a Zámlyní školu v Kasejo-
vicích. Od r. 1880 škola sloužila i  pro 
děti z Metel, tak byla z „jednotřídky“ 
rozšířena na dvoutřídní. Nejvíce žáků ji 
navštěvovalo pravděpodobně ve školním 
roce 1893-4, kdy na začátku školního 
roku měla 150 (!) žáků. Vyučování zde 
probíhalo až do r. 1968. Od té doby děti 
dojíždějí do Lnář, Kasejovic a Blatné. 
Budova školy byla přestavěna na kultur-
ní dům s tanečním sálem, pohostinstvím, 
knihovnou a obecním úřadem.
V obci se nachází kaple zasvěcená Panně 
Marii vysvěcená r. 1887. O této výstavbě 
byla při rekonstrukci v r. 2002 nalezena 
ve věžičce listina tohoto znění:
Svornosť – mocná páska
divy tvoří
nesvornosť – však v zárodku je moří
Dne 18. července 1886 při valné hroma-
dě občanů Předmířských usnešeno, by 
vystavěla se ve zdejší obci kaple. Dne 
20. května roku 1887 položen základ-
ní kámen na straně západní, a dne 20. 
července roku 1887 vložena tato listina 
do této báně věžní pro naše potomky, 
by jim byla páskou svornosti ku dalším 
činům jejich. Toto stalo se za panování 
našeho milostivého Císaře a krále Fran-
tiška Josefa I., na jehož počesť přiloženy 
jsou běžné mince kovové a to: 1 krejcar, 
1 desetník, 1 dvacetník, 1 čtyrkrejcar, 
1 čtvrtzlatník.
Za starostování Josefa Pešice, (starosta), 
Josefa Beneše č2, Josefa Choury, Josefa 
Chejníčka, Jana Nepodala, Jana Jiřince 
a Matěje Červenky.
Okresním hejtmanem byl pp.Kroupa, 
duchovním správcem byl pp P. J. Jelen 
a správcem školy byl pp. Frant. Žippek.
Nejvyšším duchovním pastýřem byl: 
Jeho Papežská Milosť, Lev XIII. A Jeho 
Biskupská Milosť, Martin Říha.
183/887
Většina obyvatel se od dávných časů 
živila převážně zemědělskou činností. 
Na počátku 20. stol. zde žilo 250 obyva-
tel, a v obci se v té době nachází jeden 
obchodník se smíšeným zbožím, jeden 
hostinec a tři mlynáři. Z mimozeměděl-
ských profesí potom po jednom: kolář, 
kovář, krejčí, dámská krejčová, obuvník, 
truhlář, tesař a 8 zedníků. 31.1.1904 byl 
založen hasičský spolek, v r. 1908 dále 
založeny záložní a spořitelní spolek pro 
Předmíř a okolí, místní osvětová komise, 
Pošumavská jednota a knihovna obecní 
a hasičská.
Přičiněním hasičského spolku byl v obci 
postaven v r. 1934 pomník na památku 
obětem I. světové války, v níž z obce 

zahynulo 5 občanů.
V období 2. světové války byli i z Před-
míře někteří občané odesláni na nucené 
práce. Byli to Josef Klein, Boh. Štván, 
Ed. Červenka,Václav Janota, Alois Be-
neš, Josef Červenka (44), Václav Tůma 
a Josef Červenka (12)
V poválečném období došlo k rozvo-
ji obce, ale jako téměř všude zároveň 
k úbytku obyvatel.
JZD bylo v Předmíři založeno v červenci 
1957, a posléze se vypracovalo v jeden 
z nejlépe prosperujících podniků v okolí.
Prvním předsedou byl Josef Suda, účetní 
Josef Klein, agronom Choura Josef, zoo-
technikem Červenka Vojtěch a pokladník 
Ant. Šimánek.
V r. 1972 se Předmíř stala „střediskovou 
obcí“ pro okolní vesnice. V letech 1973 
– 1993 k Předmíři patřila ještě obec 
Březí.
Nejstarším známým starostou byl Josef 
Vaník (1860-67)
ŘIŠTĚ
Podle starých kronik vzniklo pojmenová-
ní podle lesní mýtiny, kde se odehrávaly 
hry a turnaje, tudíž původní název obce 
byl Hříště, a později byl převeden na 
Řiště. Již v r. 1318 je vzpomínán Vilém 
ze Hříště. V r. 1398 vykazoval Kondrát 
ze Lnář kostelu lnářskému plat na lidech 
v Řišti. Po Kondrátovi přešly Řiště Vilé-
mu ze Lnář, a po vymření tohoto rodu se 
v r. 1421 Řiště dostávají do držení rodu 
Zmrzlíků ze Svojšína. Roku 1564 Václav 
Zmrzlík ze Svojšína prodal „zboží Lnář-
ské“ Zdeňkovi ze Štemberka a na Blatné. 
Dále byl majitelem Adam ze Štemberka 
a na Bechyni a Ferdinand z Mitrovic, 
jehož dědicové majetek prodali r. 1675 
Humprechtovi Janovi Černínu z Chude-
nic.
I v Řištích má většina současných oby-
vatel velmi hluboké kořeny, a jména 
Krejčí, Seidl a Fiala se zde zmiňují již 
od 17. století. Největšího počtu obyvatel 
bylo dosaženo v r. 1870, kdy zde ve 14 ti 
domech žilo 109 o byvatel.
Nejstarším známým rychtářem byl Jakub 

Krejčí (1646-60). Když byly r. 1864 
v Čechách zřízeny zastupitelské okresy, 
řišťský rolník Josef Cihla vykonával 
v letech 1888 - 1898 funkci okresního 
starosty.
I. světová válka si z občanů obce vybrala 
dvě oběti z celkem deseti odvedenců.
V r. 1928 bylo v Řištích založeno „vodní 
družstvo“ za účelem provedení odvodnění 
pozemků. Za pomoci státní subvence bylo 
zmeliorováno cca 12 ha pozemků, při-
čemž náklady na 1 ha činily 2600,- Kč.
15. března 1936 zde byl založen Dob-
rovolný hasičský sbor o 13 ti činných 
členech 10 ti přispívajících. V r. 1938 
byla zakoupena a slavnostně vysvěcena 
motorová stříkačka od firmy Mára, která
je dosud funkční ve výzbroji sboru.
Ve II. světové válce byli na nucené práce 
odesláni Jar. Karlík a Boh. Fiala.
V prosinci 1948 bylo v Řištích založe-
no Zemědělské strojní družstvo, avšak 
v r. 1950 byly zdejším zemědělcům růz-
né zemědělské stroje odebrány a přiděle-
ny vznikajícím „traktorovým stanicím“. 
Poté byli přesvědčováni k založení JZD, 
ale všichni odmítli. Nároky na ně byly 
zvyšovány, v r. 1957 jim byly vyměřeny 
vysoké pokuty za nedodržení výměry 
plochy oseté řepkou a zásoby dřeva bez 
povolení, a na základě toho ultimátum 
– buď zaplatí, nebo vstoupí do JZD. 
A tak se rozhodli - podobně jako v Před-
míři - a všichni vstoupili do JZD. Prvním 
předsedou byl František Kub, agronom 
Bohuslav Cihla, zootechnik Josef Kub, 
účetní Josef Srb, skladník Josef Krejčí 
a pokladník Václav Kříž.
JZD brzy patřilo mezi nejlepší v oblasti, 
a od r.1960 bylo rozhodnuto platit ze 
sociálního fondu příspěvky na děti a ne-
mocenskou.
K 1.1.1972 byly i Řiště přisloučeny 
k Předmíři.
ZÁMLYNÍ
Roku 1227 potvrdil král Přemysl Ota-
kar I. Klášteru sv. Jiří všechny statky 
otce jeho, krále Vladislava kostelu 
postoupené, jakož i výsady a práva. 

 Řiště, foto Václav Machovec
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K rozsáhlým statkům klášterních náležely dle listiny abatyše 
Anežky z r. 1228 mezi jinými vesnicemi také tyto, a sice v župě 
Práchenské: Bratronice, Pačejov a Zámlyní.
V prvopočátcích v Zámlyní zaznamenán mlýn a dva dvorce, či 
statky. Až do Třicetileté války byla obec „přifařena“ ke kostelu 
sv. Mikuláše ve Lnářích, poté k farnímu kostelu v Kasejovicích. 
Obec byla spojena s Předmíří, kterou řídil rychtář dosazený 
vrchností. V Zámlyní byl pouze konšel, který musel při nástupu 
do svého úřadu vrchnosti přísahat, že „v té povinnosti konšelské 
chce jak c. a k., tak i vrchnostenské nařízení bedlivě zachováva-
ti a obec podle nich říditi, všechny rozbroje, které k němu zane-
sou a v obci se vyskytnou, podle zdravého povážení, neohlídaje 
se na žádné přátelstvo neb nepřátelstvo, přízeň nebo nepřízeň, 
spravedlivě souditi a srovnati. Též bdící oko pak na vdovy a si-
rotky, tak taky na všechno, co všeobecnému lepšímu jest, míti a 
v ničem proti právu nejednati a nic před sebe vzíti, co tuto tato 
povinnost s sebou nepřináší“.
Nejstarším známým konšelem byl František Kub z čp. 4 (1795-
1804) po oddělení od Předmíře (1888) byl prvním starostou 
František Kub čp. 13 (1888-1912).
V r. 1791 byla pod hrází rybníka Divák vystavěna železná huť, 
jejímž majitelem byla rodina Čáslavských, kteří byli zároveň 
majiteli hutě v Závišíně a vyráběly se zde hlavně litinové hřbi-
tovní kříže, později byla huť předělána na mlýn a posléze na 
katr na dřevo.
V r. 1886 byla na místě původní nízké zděné kapličky s výklen-
kem a dřevěného vysokého sloupu se zvonkem vystavěna zděná 
kaplička, která byla 6. června téhož roku zasvěcena sv. Janu 
Nepomuckému.

V r. 1880 dosáhl počet obyvatel nejvyššího známého počtu. 
V 17 domech zde žilo 140 obyvatel. Po této době dochází 
k úbytku, hlavně z důvodu stěhování se do Ameriky.
Roku 1898 bylo do obce zavedeno telefonické spojení, silným 
podnětem k tomu byla velká povodeň z r. 1895. V r. 1905 bylo 
založeno „Vodní družstvo Zámlyní“, kterému se podařilo zme-
liorovat více než 43 hektarů pozemků. Na toto dílo byla stejně 
jako v Řištích získána státní subvence ve výši 50%.
Do 1. světové války narukovalo 17 lidí od 18 ti do 50 ti let, dva 
padli (Karel Kub, Karel Machovec) a dva se dostali do ruských 
legií. V kronice obce Zámlyní je poutavě vylíčena „anabáze“ 
jednoho z nich, Václava Vaňače.
(Jistě bude příležitost ji publikovat v některém z dalších vydá-
ní).
V březnu 1938 byl založen hasičský sbor, zakládajícím členem 
byl Josef Šolle z Diváku, starostou sboru Václav Vaňač, velitel 
Jan Tuháček a pokladník Karel Kub.
Na nucené práce byla odvedena v průběhu 2. svět. války Marie 
Minaříková.
Červen 1951 byl ve znamení založení myslivecké společnosti, 
jejímž předsedou byl Jaroslav Cingroš, bývalý náčelník generál-
ního štábu čsl. republiky (a spisovatel), kterému byla v r. 1940 
odejmuta pronajatá honitba v Metlích.
Tak jako v okolních obcích, i v Zámlyní bylo v červenci 1957 
založeno JZD. Prvním předsedou byl František Kub, agronom 
Fr. Straka, zootechnik Václav Salivar, účetní Jan Kratochvíl, po-
kladník Karel Kub a skladník Emanuel Kočovský. JZD, stejně 
jako Národní výbor, bylo v r. 1972 sloučeno s Předmíří.

S panem Karlem Palivcem, 
starostou obce Předmíř, jsme 
si povídali o plánech v úřadu 
a nahlédli jsme i do jeho soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu v Předmíři? 
Vybudování „obchvatu“ okolo části 
obce Řiště, oprava požární nádrže 
v Řištích, úprava veřejných prostranství 
a komunikací.
Co se Vám vybaví, když se řekne 
Předmíř? 
Kouzelná krajina a vzpomínky spjaté 
s dobou, kdy v každé chalupě přebývali 
„strýčkové a tetičky“.
Co se Vám vybaví, když se řekne 
domov? 
Prostředí ve kterém žiji, blízcí lidé 
a rodná Březnice.
S jakým cílem jste šel do voleb? 
Pokračovat v započaté práci a vytvářet 
podmínky pro rozvoj obce a spokojenost 
občanů.
Co Vás „nabijí“  energii? 
Výlety do přírody, hezká kniha, 
setkávání se s přáteli
Jaké máte rád filmy?
Klasické české komedie a válečné filmy
Máte oblíbené jídlo, pití? 
Kromě vnitřností v jakémkoliv pokrmu 
a jakékoliv formě a „mořské havěti“ si 
moc nevybírám. Řídím se hlavně dle 
momentální nálady. Z pití nepohrdnu 
12% Budvarem a dobrým vínem.
Jaká je historie Vaší obce? 
Obec v současné podobě vznikla 

sloučením dříve samostatných obcí 
v r. 1972.
Co považujete u člověka za 
nejdůležitější?
Upřímnost a toleranci.

Jaké větší investiční akce má Vaše obec 
v plánu? 
Již zmíněný obchvat okolo Řišť, do 
budoucna vybudování kanalizace a ČOV 
v částech obce, kde toto dosud není.
Kdy jste byl zvolen do funkce starosty? 
1994
Jaké máte koníčky, záliby, hobby? 
Myslivost, fotografování, česká muzika, 
kurzové sázky, offroad.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc 
chybí?
Z „obecního hlediska“ mne nic 
zásadního nenapadá. Snad lepší dopravní 
obslužnost.
Máte oblíbené rčení, citát nebo 
aforismus? 
Když jsi přicházel na svět, všichni okolo 
se usmívali, ale Ty jsi plakal. Snaž se 
svůj život žít tak, aby tomu bylo opačně, 
až ze světa budeš odcházet.
Jaký návrh byste v obci rád prosadil? 
Jakýkoliv smysluplný nápad, který by 
zkvalitnil a usnadnil život v obci.

Koho a na co by jste se rád zeptal? 
Momentálně mne nic nenapadá.
Co byste přál občanům Vaší obce? 
Hlavně zdraví a splnění všech přání. 
Vždyť zdravý člověk má přání tisíce, ale 
nemocný většinou pouze jedno….

Z čeho máte ve svém úřadu radost?  
Když se podaří do konce dotáhnout 
nějaký dobrý nápad.

Jaký máte rád sport? 
Hokej, fotbal.
Co nejste ochoten tolerovat? 
Podrazy, podlézání, nesoudnost 
a chamtivost.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho 
působení ve funkci starosty vryla do 
paměti? 
Za tu dobu by z těch událostí byla 
pomalu kniha. V první řadě musím 
zmínit povodeň v r. 2002, která 
zásadním způsobem a natrvalo změnila 
spoustu osudů těch lidí, kterých se 
nějakým způsobem dotkla. Dále 
k nezapomenutelným zážitkům patří 
setkání s prezidenty Havlem a Klausem, 
účast na celosvětovém kongresu 
francouzské humanitární organizace 
v Paříži, nebo návštěva v Evropském 
parlamentu, kde jsme v rámci Ligy 
starostů proti radaru protestovali proti 
výstavbě základny v Brdech.
Narozen: Ano. (1963)
Rodina: Ženatý, 4 děti 
Co byste vzkázal čtenářům? 
Každá vteřina života je jedinečná 
a neopakovatelná, proto je škoda ji 
promarnit zbytečnými sváry. Štěstí 
nezáleží v tom, aby měl člověk mnoho, 
ale aby se dokázal spokojit i s málem.

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

ROZHOVOR S KARLEM PALIVCEM, starostou obce Předmíř 
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Místní akční skupina SOB NA VELETRHU REGION REGINA 2010

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná, ZUŠ Blatná
vyhlašují v rámci VII. ročníku

 
Příroda Blatenska     Všechno lítá, co peří má

Soutěž mladých fotografů
Kategorie (jednotlivci): 
 Žáci 3. – 5. tř. základních škol
 Žáci 6. – 7. tř. základních škol
 Žáci 8. – 9. tř. základních škol
 Studenti SŠ a SOŠ
Téma: Pták Ohnivák a jeho kamarádi v našich pohádkách
 Co nám lítá v povětří?
 Co nám běhá na dvoře?
 Poletuchy - mají peří?
Fotografie max. formát 18 cm x 24 cm, každý soutěžící může před-
ložit do soutěže max. 5 fotografií. Termín odevzdání výtvarných 
prací do soutěže je v pondělí 26.4. 2010 do 14,00 hodin. Soutěžní 
fotografie zašlete (odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná, tř. J.P.Koub-
ka 4, Blatná, nebo v kanceláři SOB, Na Tržišti 727, Blatná.
Fotografie na rubové straně označte: jméno, příjmení, škola, 
třída (věk). Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen za vybrané 
fotografie proběhne začátkem června 2010 v ambitu Domova pro
seniory Blatná. Většina fotografií se stane součástí stejnojmenné
výstavy, kterou připravujeme společně s Městským muzeem Blatná. 
Slavnostní vernisáž se koná v úterý 24.8.2010. Této skutečnosti 
přizpůsobte případný výběr a použití rostlinných materiálů.

Vladimíra Tomanová, Předsedkyně SOB
Josef Hospergr, starosta města Blatná
Martin Škanta, ředitel ZUŠ Blatná

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná, ZUŠ Blatná
vyhlašují v rámci VII. ročníku

Příroda Blatenska     Všechno lítá, co peří má
Výtvarnou soutěž

Kategorie (kolektivy a/nebo jednotlivci): 
 Mateřské školy
 Žáci 1. – 2. tř. základních škol
 Žáci 3. – 5. tř. základních škol
 Žáci 6. – 7. tř. základních škol
 Žáci 8. – 9. tř. základních škol
 Studenti SŠ a SOŠ
Téma: Pták Ohnivák a jeho kamarádi v našich pohádkách
 Co nám lítá v povětří?
 Co nám běhá na dvoře?
 Poletuchy - mají peří?
Výtvarné práce lze vyhotovit libovolnou technikou a v libovolném 
formátu.Termín odevzdání výtvarných prací do soutěže je v pondělí 
26.4. 2010 do 14,00 hodin. Soutěžní výtvarná díla zašlete (odevzdá-
vejte) v budově ZUŠ Blatná, tř. J.P.Koubka 4, Blatná, nebo v kance-
láři SOB, Na Tržišti 727, Blatná.
Výtvarná díla označte: jméno, příjmení, škola, třída (věk)
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen za vybraná díla proběhne 
začátkem června 2010 v ambitu Domova pro seniory Blatná.
Většina výtvarných prací se stane součástí stejnojmenné výstavy, 
kterou připravujeme společně s Městským muzeem Blatná. Slav-
nostní vernisáž se koná v úterý 24.8.2010. Této skutečnosti při-
způsobte případný výběr a použití rostlinných materiálů.
 Vladimíra Tomanová, Předsedkyně SOB
 Josef Hospergr, starosta města Blatná
 Martin Škanta, ředitel ZUŠ Blatná
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
Návštěva p. Michala Starka na naší 
škole
Častokrát jste 
určitě slyšeli slovní 
spojení – „osudový 
okamžik, vteřina, 
která změní život.“ 
Někomu při těchto 
slovech přeběhne 
mráz po zádech, 
někdo nad nimi jen 
mávne rukou. Jiný 
se možná i pohrdavě 
ušklíbne. Existují 
však lidé, pro které 
to nejsou jen prázdná 
slova.
Žáci 5. – 9. tříd ZŠ 
a MŠ Bělčice měli 
možnost se setkat 
a pobesedovat s člo-
věkem, který na 
vlastní kůži zažil, jak 
málo stačí k tomu, 
aby se život převrá-
til vzhůru nohama. 
Díky sportovnímu 
oddílu SKS Tricykl Blatná jsme měli jedinečnou příležitost 
poznat člena oddílu Dukla Praha a našeho paralympijského re-
prezentanta v silniční a dráhové cyklistice kategorie LC 3, pana 
Michala Starka. Pan Stark bez přetvářky a zbytečných emocí 
převyprávěl chlapcům a dívkám svůj příběh. 
Povídal o tom, jak jako malý chlapec zariskoval trochu více, 
než by měl, a jeho noha skončila pod koly nákladního auta. 
O tom, jak ho úplně cizí člověk naložil do svého vozu a v dané 
chvíli mu zachránil život. Připomněl úsilí lékařů a jejich sna-
hu nohu zachránit, maminčino zděšení a velký strach o něho. 
Vzpomínal na první chvíle, kdy se znovu učil chodit…. Ukázal 
nám všem, že člověk se nemá nikdy vzdávat a má bojovat dál, 
přestože v životě nastanou situace, kdy se všechno zdá bez-
nadějné a zbytečné. Pro každého člověka v daném okamžiku 
existuje vždy několik možností a je jen na něm samotném, pro 
kterou z nich se rozhodne. Pan Michal se rozhodl nic nevzdá-
vat a bojovat až do posledního dechu. Proto nám mohl přivézt 
ukázat nejen kolo a fotografie ze závodů, ale i získané medaile.
Jeho zatím poslední je bronzová z Mistrovství světa v dráhové 
cyklistice z Manchesteru (Velká Británie) a je již v pořadí 20.
Na závěr dostali slovo žáci. Nejvíce je zajímalo závodní kolo. 
Jestli si ho mohou potěžkat (mohli), kolik stojí, jakou rychlostí 
jezdí, kde se vyrábí ….Pak došlo i na protézu – jak se s ní dá 
řídit auto, jak funguje….
Beseda s p. Starkem byla velmi přínosná. Děti si uvědomily, že 
i handicapovaný člověk může prožívat plnohodnotný a úspěšný 
život. ZŠ a MŠ Bělčice

BEZDĚDOVICE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
přemýšlela jsem o tom, jaký vlastně byl uplynulý rok z pohle-
du vedení obce. Byl to určitě rok náročný, rychlý, plný práce, 
rozhodnutí a změn. Je to však i ohlednutí se zpět a zhodnocení 
toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. 
Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly 
jak dny zlé, naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny 
dobré, veselé, radostné, šťastné. A na tom dobrém je potřebné 
dále zůstat, rozvíjet věci započaté, a nebát se překážek, které 
určitě během postupující cesty přijdou. I samotná obec během 

minulého roku překonávala překážky, ale těšila se i z dokonče-
ných děl a úspěchů. Navzdory hektické doby, ve které žijeme, 
vyšším požadavkům na lidi, techniku a infrastrukturu, stále 
nedostatečným finančním zdrojům jsem přesvědčena, že vzdě-
lávat a zvyšovat úroveň kvality života v naší obci se nám spo-
lečnými silami daří. Myslím, že to byl rok pro naší obec velmi 
úspěšný z důvodu naspoření finanční částky v celkové výši
1.958.833,76 Kč.
Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, vylepšit a zkrášlit. 
Na to je však potřebné hodně úsilí, práce, jednání, projektů, ale 
i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv 
formou a mírou přispěli k rozvoji naší obce, obohacení jejího 
kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je 
v rukách jejich občanů. 
V tomto roce jsme uskutečnily investice, které věřím, že 
výrazně k dobrému změnily naší obec: 
• Dostavba informačního a varovného systému v osadách Paš-
tiky a Dobšice v hodnotě 95 239,00 Kč včetně DPH firmou
VATEC Blatná .
• Vypracování návrhu obecního znaku a vlajky a dokumentace 
potřebné k podání žádosti v měsíci červnu 2009 o jejich udělení 
obci Bezdědovice předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu 
České republiky v hodnotě 25 000,00 Kč. Předání dekretu obci 
se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně dne 14.1.2010 za účasti 
starostky a hlavní účetní p. Vestfálové. 
• Prořezání a vyčistění obecních pozemků kolem potoka a sto-
ky, tak i kolem místních komunikací obce, nátěr autobusové 
a vlakové zastávky včetně úpravy podlahy u ČD zastávky.
• Provedení revize sportovního areálu v Bezdědovicích včet-
ně doplnění 2 herních prvků v dětském koutku a dopadových 
ploch v celkové hodnotě 66 700,00 Kč, oprava oplocení fotba-
lového hřiště.
• Vypracování Zadání Změny č. 1 územního plánu obce Bezdě-
dovice.
• Vybudování vodovodního a plynovodního řadu v délce 203 
bm, v lokalitě K bezdědovickému lomu, budoucí  výstavby RD 
v hodnotě 311 878,00 Kč včetně DPH z této částky dotace čini-
la 130 000,00 Kč.
• Pořízení nového územního plánu obce Bezdědovice. Na zá-
kladě výběrového řízení se projektantem stal Ing. arch. Zdeněk 
Gottfried, kancelář ČB: Novohradská 1, 370 01 České Budě-
jovice v hodnotě 166.600,00 Kč včetně DPH. Bude zažádáno 
o dotaci z evropských fondů – IOP. 
• Prodloužení obecní kanalizace v místní komunikaci směrem 
na Dubiny v hodnotě 355 200,00 Kč včetně DPH. 
• Zřízení nového počítačového pracoviště CzechPoint z dotace 
evropských fondů včetně zakoupení programu Microsoft Offi-
ce Small Business 2007 v hodnotě 83 000,00 Kč včetně DPH, 
z této částky dotace činí 78 000,00 Kč. 
• Zakoupení 4 kusů uzamykatelných vitrín na úřední desky 
obce: Bezdědovice 1 kus, Paštiky 2 kusy ( jeden menší na hřbi-
tov Paštiky,) Dobšice – 1 kus v celkové hodnotě 77 455,00 Kč. 
• Zakoupení 3 kusu dřevěných laviček se stolem a stříškou 
v hodnotě 36 000 Kč. Dotace od Svazu měst a obci Strakonic-
ka činí 70 % = 25 200 Kč. Vlastní podíl obce činí 10 800 Kč 
(30%). 
• Svazek obcí Blatenska získal v roce 2009 z grantu Jihočes-
kého kraje dotaci na projekt akce Propagace turistických cílů 
Blatenska III - výstupem jsou pohlednice pro každou členskou 
obec. Za naší obec celkem 2 100 Kč, z toho podíl obce 630 Kč 
(30%) , dotace činila 1 470 Kč (70%). 
• Svazek obcí Blatenska získal v roce 2009 z grantu Jihočeské-
ho kraje dotaci na projekt „Grafický informační systém. Dílčí
částka dotace pro naší obec činí 12 400 Kč (70%), vlastní podíl 
činí 3 720 Kč (30%). 
Celkem investice obce za rok 2009 činily 1.080.792,00 Kč. 
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Z toho získané dotace v roce 2009: 228.094,00 Kč
Vlastní podíl obce: 852.698,00 Kč
Běžný provoz obce:
• Na údržbu veškerých místních komunikací byla vynaložena 
finanční částka za rok 2009 ve výši Kč 22.655,00 Kč (zimní údrž-
ba) . V měsíci listopadu 2009 byla provedena výsprava živičného 
povrchu místních komunikací v celkové výši 51.170,00 Kč. 
Celkem 73.825,00Kč. 
• Na odpadové hospodářství byla vynaložena celková finanční
částka za rok 2009 211.485,00 Kč, za místní poplatek byla vy-
brána částka 101.303,00 Kč a za třídění od firmy EKO-KOM
jsme obdrželi finanční částku 39.383,00Kč. Dvakrát do roka je
uskutečněn mobilní svoz nebezpečného a smíšeného odpadu. 
Doplatek z rozpočtu obce činí 70 799,00 Kč. Vzhledem k cel-
kem úspěšnému třídění odpadů v naší obci zastupitelstvo obce 
odsouhlasilo již 7 rokem stejnou výši místního poplatku na rok 
2010 a to : 250,00 Kč / na osobu trvale bydlící a 400,00 Kč / 
rekreační objekt. 
• Celková finanční částka hrazená základním školám v Blatné
za 15 žáků činí 129.055,00 Kč; za 6 dětí navštěvující mateřské 
školy v Blatné 44.964,00 Kč.
Údržba sportovního areálu Bezdědovicích 
Osobní náklady, revize 12.287,00 Kč
Materiál - herní prvky, dopadová plocha 82.289,00 Kč
Voda 68,00 Kč
Celkem 94.644,00 Kč
Dary a příspěvky
Svaz tělesně postižených 1.000,00 Kč, 
Sdružení cyklistické všestrannosti 800,00 Kč, 
Pojízdná prodejna 6.000,00 Kč,
JSDH Blatná k 130. výročí 1.500,00 Kč, 
Obec Životice u Nového Jičína, ničivá povodeň - dar 50.000,00 Kč 
Celkem 59.300,00 Kč. 
K 31.12.2009 je 325 trvale hlášených občanů z toho 43 
v Dobšicích, 21 v Paštikách a 261 v Bezdědovicích.
Do Nového roku máme připraveny a již nastartovány investice, 
které mají za účel jen jediné a to aktivní rozvoj naší obce. 
Schválený rozpočet na rok 2010: Příjmy: 2.730 900,00 Kč; 
Výdaje: 2.730 900,00 Kč
• Podána žádost do Programu rozvoje venkova v měsíci říjnu 
2009, Osa III, opatření III.2.1 na akci „Kompletní rekonstrukce 
místní komunikace p.č. 839/1, 838/1 Bezdědovice“ - zažádáno 
o dotaci z fondů EU - akce za 1.998.510,00 Kč , z toho požado-
vaná dotace 1.511.478,00 Kč (90 %) , vlastní podíl 487.032,00 
Kč.
• Oprava kapliček v Bezdědovicích (výměna střešní krytiny, 
oprava a nátěr omítek ) a v Dobšicích (oprava a nátěr omítek) , 
v hodnotě 282 000,00 Kč, z toho požadovaná dotace 169 000,00 
Kč (60%) z Programu obnovy venkova - Krajský úřad Jihočes-
kého kraje.
• Oprava stropu hasičské zbrojnice v Dobšicích v hodnotě cca 
10 000,00 Kč. Opravu zajistí SDHO. 
• Zatrubnění vodoteče na pozemku p.č. 121/1, (KN) a p.č. 
143 (PK) v k.ú. a obci Bezdědovice, předpokládané náklady 
100.000,00 Kč.
• Prořezání a vyčistění obecních pozemků kolem potoka a stoky, 
tak i kolem místních komunikací obce. 
 Za obec Bezdědovice Miluše Kubátová

INFO Z BEZDĚDOVIC, DOBŠIC A PAŠTIK
Naši jubilanti
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Přijměte od nás přáníčko
co potěší srdíčko.
Láska ať Vás v srdci hřeje
dlouhá léta přeje.
Štěstí a lásky ať máte dosti

a nebolí Vás žádné kosti.
Pohody si užívejte
ze života radost mějte.
V měsíci říjnu oslavila životní jubileum paní Šeriová Anna 
z Bezdědovic (75). 
V měsíci listopadu oslavili životní jubileum pan Rada 
Bohumil z Bezdědovic (80 ) a paní Březnická Anna 
z Bezdědovic (75).
V měsíci prosinci oslavil životní jubileum pan Prokopec 
Josef z Paštik (70). 
V měsíci lednu 2010 oslavila životní jubileum paní 
Koubková Ludmila z Bezdědovic (70). 

S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevného zdraví 
a životního elánu přišli poblahopřát s dárkovým balíčkem 
zastupitelé obce. 

Byli oddáni… 
5.12.2009 v Blatné uzavřeli sňatek manželé Ředinovi
Zastupitelstvo obce přeje novomanželům hodně štěstí, zdraví 
a radosti v životě. 

Opustili nás…
Prosinec, pan Šeri Vladimír nar. 1931, Bezdědovice 
Čest jeho památce!

Mikulášská nadílka 
V sobotu 5.12.2009 v Bezdědovicích pořádaly členky ČČK ve 
spolupráci s SDH místním hostinci Mikulášskou nadílku. Pro-
gram pro děti připravila p. Klára Jánská a hudbu měl na starosti 
p. Solar. Pro přítomné děti bylo připraveno mnoho zajímavých 
her s odměnami. Přišlo i několik dětí v maskách čertů a andělů. 
Děti kreslily obrázky, vytrhávaly papírové hady, připevňovaly 
ocas na obrázek čerta, házely pingpongové míčky do velké 
láhve a tenisové míčky do „Špekouna“. Všichni přítomní byly 
programem nadšeni, bylo to velmi příjemně prožité sobotní 
odpoledně. Těšíme se na další podobné akce. Členky ČČK by 
tímto chtěly poděkovat p. Kláře Jánské za připravený program. 
Zastupitelstvo děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě této 
akce. 

 

Alena Vestfálová

Bezdědovické sportování
 Předvánoční turnaj ve stolní tenise 
ve dvouhře 
Předvánoční turnaj ve stolním tenise 
se konal v sobotu 12.12.2009 v Bez-
dědovicích. Hrála se dvojhra i čtyřhra. 
Dvojhru vyhrál Jindra Pavel, na dru-
hém místě se umístnil Tomáš Balík oba 
z Blatné a třetí skončil Budač st. z Běl-
čic. Odpoledne se hrála čtyřhra, kterou 
vyhrála dvojice Bohouš Aichinger 
a Míra Švejda Z Blatné.  
Alena Vestfálová 
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 Vánoční čtyřhra ve stolním tenise 
Dne 26.12. 2009 se v Obecním hostinci v Bezdědovicích usku-
tečnil turnaj ve stolním tenise „Vánoční čtyřhra“. Turnaje se 
zúčastnilo 10 dvojic. První místo vybojovala dvojice Kapříci, 
druhé místo obsadila dvojice Budačové a na třetím místě se 
umístnila dvojice Vinice.  Alena Vestfálová

Připravované kulturní akce 
v Obecním hostinci - je na co se těšit!
• 06.2.2010 od 9.30 hodin Turnaj ve stolním tenise ve dvojhře
• 27.2.2010 od 13:00 hodin Dětský maškarní ples 
• 27.2.2010 od 20:00 hodin Hasičský ples - hudba Scéna
  p. Jůzek.
Na všechny chystané akce Vás srdečně zveme. Šíp J. ml.

POMOC OBČANŮM !
Potřebujete pomoc odklidit sníh, nasekat dříví, složit uhlí apod.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte na tel.: 604 108 347. 
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz

BLATNÁ
Informace z činnosti Obvodního 
oddělení Policie ČR Blatná
Policisté zdejší součásti Policie ČR, Obvodního oddělení 
Blatná, v roce 2009 evidovali celkem 303 trestných činů spá-
chaných v jejich služebním obvodu (v roce 2008 to bylo 299 
trestných činů). Jako již tradičně nadpoloviční většinu nápadu 
trestné činnosti tvoří majetková kriminalita v počtu 188 trest-
ných činů, což činí slabě přes 62% z celkového počtu 303 
trestných činů.  Krádeží vloupáním bylo spácháno v uplynulém 
roce 84, krádeží prostých (bez vloupání) 90 případů. Evidováno 
bylo dále 16 případů násilné trestné činnosti, kde se ve většině 
případů jedná o ublížení na zdraví úmyslným či nedbalostním 
jednáním pachatele.
Ve srovnání s ostatními obvodními odděleními v okrese Strako-
nice se jedná o třetí nejvyšší nápad trestné činnosti po okresním 
městě Strakonice (739 trestných činů) a po Vodňanech (323 
trestných činů).  Podstatně méně případů trestných činů „na-
padlo“ ve služebním obvodu Policie ČR, Obvodního oddělení 
Radomyšl a Volyně.
K měsícům, v nichž pachatelé trestné činnosti vyvíjeli nejvyšší 
snahu o bezpracný zisk, patřily měsíce březen (31 trestných 
činů), leden (30 trestných činů), prosinec (28 trestných činů). 
Nejméně aktivní byli pachatelé v srpnu (16 trestných činů), 
únoru (15 trestných činů) a září (14 trestných činů).
Porovnáme-li ještě počet spáchaných trestných činů na území 

města Blatná bez osad k nim náležejícím a počet trestných činů 
spáchaných v ostatních částech služebního obvodu, tak na území 
Blatné bylo spácháno 141 trestných činů a v ostatních částech 
služebního obvodu pak 162 trestných činů.  V obci Lnáře a jejím 
nejbližším okolí policisté v roce 2009 vyšetřovali celkem 25 
trestných činů a přestupků, v Sedlici, které má statut města, pak 
24 trestných činů a stejný počet přestupků, v Bělčicích 14 trest-
ných činů a 15 přestupků.  U větších obcí jako Lnáře a Sedlice, 
popř. Bělčice je větší počet spáchaných trestných činů oproti ji-
ným částem služebního obvodu podmíněn jednak velikostí těchto 
sídel, jednak jejich umístěním na hlavním silničním tahu České 
Budějovice – Písek – Plzeň, popř. Blatná – Březnice – Příbram 
v případě obce Bělčice, neboť z těchto směrů, zejména z Plzeň-
ska, Příbramska a taktéž z Písecka do zdejšího služebního obvo-
du směřovali pachatelé za vidinou zcizování různých materiál-
ních hodnot zejména při vloupání do prodejen, objektů různých 
firem a provozoven podnikajících fyzických osob, do osobních
a nákladních vozidel a různých pracovních strojů, rekreačních 
objektů, rodinných domů a bytů. Předmětem zájmu bývají přede-
vším tabákové výrobky, alkohol, potraviny, kosmetické výrobky 
a finanční hotovost při vloupání do prodejen včetně čerpacích
stanic a restauračních zařízení, různé druhy nástrojů, nářadí a 
přístrojů při vloupání do firemních vozidel a objektů sloužících
k podnikání a v neposlední řadě velmi populární a rozšířené odci-
zování pohonných hmot, zejména pak motorové nafty, z různých 
pracovních strojů, nákladních vozidel, popř. nádrží pro usklad-
nění tohoto druhu pohonných hmot v areálech různých firem,
zejména zemědělských družstev.
Protiprávních jednání přestupkového charakteru zejména podle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích evidovali policisté zdej-
šího obvodního oddělení celkem 417, přičemž z tohoto počtu 
bylo např. 159 případů předáno do správního řízení k projed-
nání a to správnímu odboru Městského úřadu Blatná a 149 
přestupků bylo řešeno v blokovém řízení uložením blokové 
pokuty (převážně se jednalo o přestupky v dopravě spáchané 
porušením zákona o provozu n a pozemních komunikacích).  
Za celý rok 2009 na území města Blatné připadá  236 přestup-
ků, v ostatních částech služebního obvodu bylo spácháno 181 
přestupků. I u přestupků nejvyšší počet připadá na přestupky 
proti majetku dle ust. § 50 zákona o přestupcích, značná část 
pak připadá i na přestupky na úseku dopravy a dále na přestup-
ky proti občanskému soužití.
Rok 2010 je pak rokem, kdy nabyl k 1. lednu účinnosti nový 
trestní zákoník č. 40/2009 Sb., který na první místo co do 
významu chráněného zájmu zařadil trestné činy proti životu 
a zdraví, které jsou vyjmenovány v hlavě první zvláštní části 
trestního zákoníku. Tato právní norma nyní obsahuje 37 nových 
paragrafů – trestných činů, kde lze zmínit trestný čin „zabití“ 
dle ust. § 141 nebo trestný čin „nedovolené pěstování rostlin 
obsahujících omamnou a psychotropní látku“ dle ust. § 285, 
který mimo jiné reaguje na rozšířené pěstování rostliny konopí 
určené následně k výrobě drogy marihuany a hašiše, kdy v mi-
nulosti samotné pěstování rostliny konopí nebylo možné ztotož-
ňovat s pojmem výroby omamné a psychotropní látky dle ust. 
§ 187 trestního zákona platného do 31.12.2009.
Na druhé straně nový trestní zákoník zrušil 10 starých trest-
ných činů, například hodně diskutovaný trestný čin „řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění“ dle ust. § 180d; 
předchozího trestního zákona. Toto jednání je nyní postihováno 
dle ust. § 22 odst. 1 písm. e, bod 1. zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, kde hrozí sankce – pokuta ve výši od 25.000 do 
50.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech 
motorových vozidel od 1 roku do 2 let. Trestné však nadále 
bude jednání, kdy u osoby dojde k odnětí řidičského oprávnění 
podle příslušných předpisů v důsledku dosažení 12 trestných 
bodů, které bude postihovat ust. § 337 odst. 1 písm. a; trestního 
zákoníku pod názvem „maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání“.

Obvodní oddělení PČR Blatná, Bc. Bohuslav Hřebeček
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, BLATNÁ
Zimní radovánky na ZŠ TGM
Zima je všude kolem nás v pl-
ném proudu, my se i přesto 
ohlédneme zpět na začátek 
prosince, kdy se nám po škole 
proháněli čerti a čertice. Škola 
ožila i v sobotu, a to díky našemu 
country kroužku Prim. 4. – 6.12. 
se totiž konalo už 10. blatenské 
tancování. Naši malí tanečníci se 
čertů nelekli a pozvali si posilu 
z Vyššího Brodu, aby si společně 
zatančili a vysloužili si tak mi-
kulášskou nadílku. Překvapením 
byla i velká účast rodičů, kteří 
nebyli jen v roli diváků, ale vyzkoušeli si i roli tanečníků – na-
učili se společně se svými dětmi několik tanečků. Víkendové 
tancování se nám všem moc líbilo. 

Čertovské řádění
Už podruhé otevřelo své brány školní peklo, které alespoň na 
chvíli pohltilo všechny hříšníky, ty si spolužáci museli vykoupit 
zpěvem. Naštěstí těch hříšníků ve třídách není moc, takže zbylo 
i dost zpěváků, kteří se postarali o to, že hříšníci byli i s pro-
pustkou z pekla vráceni do tříd. Čerti byli letos skutečně hrozi-
ví, a tak občas došlo i na slzičky. Vše nakonec dobře dopadlo. 
Peklo zavřelo své pekelné brány a celý pedagogický sbor doufá, 
že nebude nutné je otevřít dříve než zase za rok.

Vánoční výstava
Je už několikaletou tradicí, že před Vánoci nabízíme výrobky 
našich žáků na předvánoční výstavě. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Doufáme, že se nám podařilo všechny návštěvníky na-
ladit tou správnou vánoční atmosférou a že dárky zakoupené 
u nás potěšily vás nebo vaše blízké. Přijďte i za rok, určitě bude 
z čeho vybírat.

Vánoční zpívání
Jako každý rok navštívili žáci z pěveckého sboru a kytarového 
kroužku Domov seniorů v Blatné. Pro klienty si připravili vy-
stoupení, ve kterém zazněly známé i méně známé koledy a vá-
noční písně. Podobný program mohly zhlédnout i děti ve všech 
blatenských mateřských školkách. 

Šachový miniturnaj
Šachového miniturnaje se před Vánoci zúčastnily děti ze šacho-
vého kroužku. Soutěžilo se o živého vánočního kapra, kterého 
do soutěže věnovala firma Blatenská ryba spol. s r.o. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích. V 1. kategorii zvítězil Bohumil Hájek, 
4. tř. a na 2. místě skončil Roman Šíp, 4. tř. V 2. kategorii se na 
1. místě umístil Luboš Severin, 2. tř. Na 2. místě byl Jiří Vrb-
ský, 4. tř. a na 3. místě Václav Vachuška, 2. tř. a Jakub Opava, 
1. B.

Vánoční rozloučení před prázdninami
Žáci naší školy dostali svůj první letošní vánoční dárek už před 
Vánoci. Z technických důvodů bylo totiž vyhlášeno ředitelské 
volno, a tak jsme výuku zakončili 18. prosince vánočními be-
sídkami. V pondělí a v úterý 21. a 22.12. si děti už mohly užívat 
zimních radovánek se vším všudy. 

Den otevřených dveří na ZŠ TGM, 
zápis pro školní rok 2010/2011
Rádi bychom pozvali rodiče budoucích prvňáčků na:
Den otevřených dveří, který se bude konat 2. a 3. února 2010. 
Vy i vaše děti budete mít příležitost prohlédnout si školu, na-
hlédnout do tříd i do školní družiny. Rádi vám ukážeme i vyba-
vení počítačových učeben, šatny nebo školní jídelnu. Těšíme se 
na vaši návštěvu. 
Zápis dětí do prvních tříd se koná 5. a 6. února 2010. 
V pátek 5.2. od 14 do 17 hod. a v sobotu 6.2. od 9 do 11 hod. 
Za kolektiv pedagogů ZŠ TGM Mgr. Ludmila Růžičková

Trochu sportu na závěr
Sportovní soutěže roku 2009 jsme ukončili ve Strakonicích 
účastí na okresní soutěži mladších žáků a žákyň ve florbalu. 15.
12. naše dívky obsadily čtvrté místo a o den později naši hoši 
skončili šestí. 
17. – 23. ledna se uskuteční lyžařský výcvik žáků 7. ročníku. 
Kurs bude probíhat  jako každoročně na 
šumavském Zadově. Kromě praktické 
výuky na sjezdovkách a běžkách absolvují 
žáci zajímavou přednášku se členem horské 
služby doplněnou krásnými fotografiemi
z Národního parku Šumava. Žáci dostávají 
také navíc informace o lyžařské výstroji 
a výzbroji, o bezpečnosti a chování na 
horách. Součástí kursu je i videoprojekce 
o lyžování. Předposlední den změří žáci 
tradičně své lyžařské dovednosti v obřím 
slalomu a v běžecké stopě. Výcvik ukončíme 
poslední večer vyhodnocením výsledků, 
rozdáním diplomů a medailí a karnevalem s diskotékou.  
Nezbytným doplňkem každodenní lyžařské výuky je natáčení 
na videokameru. Večer se pak žáci mohou nejen pobavit nad 
svými lyžařskými úspěchy a neúspěchy, ale zároveň posoudit 
své vlastní pokroky. 
 Mgr. Jaroslav Voříšek

ZUŠ Blatná představuje: Jan Šána, 14 let
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AKCE K ZÁPISU PRVŇÁČKŮ NA ZŠ J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ

Nejdříve jsme pozvali budoucí prvňáčky a jejich paní učitelky 
z mateřských školek na akci „Prvňáčkem na zkoušku“. V úterý 
12.1. (MŠ Vrchlického) a ve středu 13.1. (MŠ Šilhova) si děti 
vyzkoušely, jaké je to sedět ve školních lavicích a plnit úkoly, 
které si pro ně připravily p. učitelky I. Tvrdá a M. Karbanová, 
samozřejmě za kontroly našich letošních prvňáčků. Potom si 
budoucí prvňáčci prohlédli tělocvičnu, kde nejdříve shlédli 
pohádku „Mrazík“ v podání našeho dramatického kroužku 
a nakonec si poměřili síly v soutěžích, které připravila děvčata 
z VIII A.
Pro děti a rodiče byla připravena v pondělí 18. ledna akce „Pů-
jdem spolu do pohádky“. Protože při zápisu dostávají budoucí 
prvňáčci odznáček krtečka, byl to on, kdo je celou akcí prová-
zel. Děti za doprovodu patronů z pátých tříd plnily úkoly, které 
připravili jak páťáci, tak i žáci IX.A a které se týkaly známých 
pohádek s krtečkem. Nenásilnou formou zároveň předvedly 
své dovednosti, které má budoucí prvňáček umět – prostorovou 
orientaci, poznat základní geometrické tvary, spočítat předměty 
do 5, ale i zavázat si tkaničku či napodobit některá písmena 
apod. Za dobře splněný úkol dostávaly žetony, které v závěru 
proměnily v malou odměnu.
Mezitím rodiče dostali od paní zástupkyně J. Krapsové základní 
informace o škole a od budoucích třídních učitelek J. Fialové 
a L. Motykové informace o tom, co by jejich děti měly zvlád-
nout i které pomůcky budou do první třídy potřebovat. Rodiče 
zároveň dostali letáčky se základními informacemi o škole. A co 
jsme jim nabízeli? Z mnoha informací a aktivit, které nabízíme 
žákům během školního roku, jsme vybrali následující:
Snažíme se naplňovat motto:
„Jedině ten, kdo má z práce radost, dosahuje nejlepších výsled-
ků. Žák i učitel se mají do školy těšit.“
V letošním školním roce školu navštěvuje 440 žáků rozděle-
ných do 19 tříd v 9. ročnících (11 tříd na 1. stupni, 8 na 2. stup-
ni).
V 1. – 3. a 6. – 8. ročníku učíme podle vzdělávacího programu 
nazvaném „Škola základ života“.
Naše škola je zapojena do systémového projektu minister-
stva školství „Rozvoj školních poradenských pracovišť – 
Vzdělávání – Informace – Poradenství II“. Projekt má přispět 
ke zlepšení pedagogicko-psychologického a kariérového pora-
denství na školách. Tyto služby zajišťuje školní psycholožka.
Povinná výuka cizích jazyků začíná ve 3. ročníku angličtinou, 
od 7. ročníku si žáci volí druhý povinný jazyk - ruský nebo 
německý.
V 7. – 9. ročníku mají žáci v rámci povinně volitelných předmě-
tů možnost z aktuální nabídky – informatika, praktika ze země-
pisu, sportovní hry, domácí nauka, německý a ruský jazyk.
Nabídka nepovinných předmětů pro letošní rok – anglický ja-
zyk pro 1. a 2. ročník, náboženství, dyslektická péče. Zájmovou 
činnost zajišťují paní vychovatelky v kroužcích – pohybový, 
dramatický, zdravotnický, dovedné ruce, malý kuchtík. Žáci 
s poruchami řeči mohou využít pomoci 4 logopedických asis-
tentek. 
VYBAVENÍ ŠKOLY:
 2 učebny výpočetní techniky
 2 učebny vybavené interaktivní tabulí
 školní klub pro žáky 2. stupně
PRAVIDELNÉ AKCE:
 Předvánoční zastavení
 Vánoční zpívání na schodech
 Školní akademie
 Aprílový běh do schodů
 Poslední zvonění s „vymetáním“ žáků 9. ročníku a slavnostní 
rozloučení na zámku

AKCE BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU:
 účast v olympiádách a soutěžích
 zapojení do soutěže Recyklohraní
 návštěvy kulturních akcí (divadelní představení – Příbram, 
Praha, Plzeň)
 exkurze, výlety
 sportovní soutěže (připravují starší žáci pro mladší)

PROJEKTOVÁ VÝUKA:
 barevné dny
 Den Země – každoroční akce zaměřená na environmentální
     výchovu
 Den Evropy
 Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem, instruktážní film
    (5. a 9. r.)
 Výroba modelů – rotundy (dějepis 7. r.), jednoduché stroje
    (přírodověda 5. r.)
 V rámci spolupráce s ZŠ Važec (Slovensko) pracujeme na 
společném projektu psaní příběhů pro mladší spolužáky. Připra-
vujeme i výměnné pobyty žáků a pedagogů.
 ŠD – karneval, spaní ve škole, bruslení, plavání, dopravní
     soutěž

Další informace najdete na webových stránkách:
www.zsjak-blatna.net

Mgr. J. Karlíková, řed. školy
Foto Mgr. J. Krapsová, zástupkyně řed. školy

Letošní zápis prvňáčků proběhne na obou základních školách ve dnech 5. a 6. února 2010. Stejně jako 
v minulém roce jsme i v letošním připravili akce, při nichž se mohou budoucí prvňáčci i jejich rodiče 
s prostředím naší školy seznámit.
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Základní umělecká škola v Blatné – úspěchy a novinky
Uplynulý rok 2009 byl v naší škole významným rokem. Oslavili jsme 60 let od vzniku uměleckého školství 
na Blatensku. Zavzpomínali jsme na časy od vzniku školy až do současnosti, především na poslání školy. 
Výchova dětí k umění není pouze vyplnění volného času, znalosti a dovednosti získané v naší škole budou 
žáky provázet po celý život. Dosahované výsledky jsou důkazem svědomité práce vyučujících a žáků, 
za velké podpory rodičů. Veřejná vystoupení, koncerty a výsledky v soutěžích jsou toho důkazem. Jen 
v loňském roce získali žáci naší školy 3 první a 2 druhá místa v rámci celé republiky a absolvovali na 50 
veřejných vystoupení.
Vyvrcholením každého roku jsou vánoční koncerty. Příprava 
na ně začíná už v září. Se svými hudebními a tanečními doved-
nostmi se žáci v adventním období prezentovali na 13 vystou-
peních. Velmi kladně lze hodnotit zájem o tyto koncerty mezi 
mladými posluchači z Blatné, ale i Sedlice, Záboří a Bělčic, 
kteří velmi rádi přijímají účast na vánočních koncertech ZUŠ 
i rodičů a dalších hostů koncertů. Snahou vyučujících a žáků 
naší školy je připravit pro tyto posluchače a veřejnost zajímavá 
a pestrá vystoupení, která přispějí k navození správné předvá-
noční atmosféry. Hudbou, zpěvem a tancem chceme oslavit tyto 
největší a nejkrásnější svátky v roce, následné uznání a potlesk 
všech zúčastněných posluchačů jsou tou nejpříjemnější odmě-
nou za předvedené výkony účinkujících.
Vyvrcholením dlouhodobé přípravy na vánoční koncerty 
bylo tradiční dvouhodinové vystoupení v Praze na Staro-
městském náměstí a letos poprvé i hodinový koncert naší 
skupiny Epidemie na Václavském náměstí. Atmosféra vánoc, 
která je zde vytvořena – svítící strom, mnoho vánočně vyzdo-
bených stánků a podium, z kterého zní vánoční písně, je velmi 
přitažlivá pro všechny posluchače z Prahy i zahraničí, kteří sem 
zavítají. Tato kulisa vánoc je jistě nezapomenutelná pro všechny 
naše účinkující žáky i učitele na celý život. Kvalita vystoupení 
je zhodnocena tím, že jsme opět pozváni i na pravidelné veliko-
noční trhy na Staroměstském náměstí.
Ukončení jubilejního roku oslav 60 let od vzniku ZUŠ byl 
jistě velmi důstojný. K tomuto výročí byl vydán obsáhlý alma-
nach, který shrnuje činnost uplynulých let. Je doplněn mnoha 
barevnými fotografiemi z minulosti i přítomnosti. Dále jsme k to-
muto výročí připravili slavnostní koncert, mnoho upomínkových 
předmětů a CD našich souborů, vydané k této příležitosti. 
V současné době se naši žáci opět připravují na celostátní 
soutěže, letos v komorní a souborové hře. V lednu proběh-
ne místní kolo, kterého se zúčastní 40 žáků hudebního oboru. 
V únoru bude soutěž pokračovat okresním kolem. Příprava na 
tyto soutěže je dlouhodobá a věříme, že naši žáci budou opět 
úspěšní i v dalších postupových kolech. 
Koncerty žáků naší ZUŠ se konají každý měsíc v koncert-
ním sále, termíny jsou zveřejňovány v kulturním kalendáři 
města. Zveme všechny, kteří se rádi potěší pěknými skladbami 
a dovednostmi sólistů a souborů v podání hudebního mládí. 
Již druhým rokem je na škole obnovena výuka tanečního oboru. 
Žáci pod vedením vyučující V. Loukotové dosahují přesvěd-
čivých výsledků. Zájem o jejich vystupování je velký a svým 
tanečním uměním budou od tohoto roku doplňovat vystoupení 
dudácké muziky i dalších souborů.
Výtvarný obor připravuje od 2. pololetí novinku – výuku 
keramiky pod vedením zkušené učitelky E. Ďurčové. Do této 
výuky se mohou přihlásit /nebo přestoupit/ žáci, kteří již navště-
vují výtvarný obor a zároveň noví žáci, kteří by se chtěli tímto 
oborem zabývat. Naši žáci výtvarného oboru se účastní různých 
domácích i mezinárodních soutěží, kde jsou velmi úspěšní.   
Srdečně zveme do ZUŠ v Blatné všechny zájemce, kteří by 
chtěli navštěvovat výuku v oborech hudebním, výtvarném i ta-
nečním, stejně jako posluchače koncertů našich žáků.

Martin Škanta, ředitel ZUŠ Blatná
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VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ MODERNĚ
Otevření hranic s sebou přináší nejen možnosti bezproblémo-
vého vycestování do zahraničí, ale zároveň se daří mnohým 
zájemcům najít za hranicemi republiky i profesní uplatnění. To 
však vyžaduje vybavení alespoň základními komunikativními 
dovednostmi v některém z cizích jazyků. 
Zařazení výuky cizích jazyků do školních vzdělávacích progra-
mů již na základních školách a dále pak vyšších stupních vzdě-
lání je určitě krok správným směrem.Ve Středním odborném 
učilišti Blatná vyučujeme žáky v německém a anglickém jazy-
ce. Žáci zpravidla pokračují ve výuce toho cizího jazyka, který 
měli na základní škole.
S novým kalendářním rokem jsme začali vyučovat cizí jazyky 
v moderně vybavené jazykové laboratoři, která má 18 žákov-
ských míst a ovládací pult obsluhovaný učitelem. Všechna 
pracovní místa jsou propojena kabelem. Učitel i každý žák má 
k dispozici sluchátka s mikrofonem pro vzájemnou verbální 
komunikaci. Zařízení laboratoře umožňuje nahrávání výstupů 
z videorekordéru, odposlechu kteréhokoliv vybraného žáka 
a konverzace s ním, vzájemné konverzace žáků i hlasu učitele, 
který má možnost do výuky vstupovat. Žáci jsou více vtaženi 
do výuky, která je mnohem efektivnější, než při klasických výu-
kových metodách. 
Do styku s cizími jazyky přicházejí zejména mladí lidé denně 
a nejedná se jen o profesní kontakt. Pozitivem je, že i žáci v ře-
meslných oborech vzdělání začínají chápat, že výuka cizích 
jazyků je nezbytná. Někteří absolventi školy si již ověřili, jaké 
možnosti jim poskytuje třeba i nedokonalá znalost cizího jazy-
ka. Věříme, že moderní a přitažlivá výuka přispěje ke zvýšení 
oblíbenosti uvedených vyučovacích předmětů a následnému 
zúročení znalostí v praxi i každodenním životě.
 Stanislav Janota, zástupce ředitele
Fotografie:
Na snímcích žáci 1. ročníku oboru vzdělání Opravář 
zemědělských strojů při výuce anglického jazyka s učitelkou 
Mgr. Zdeňkou Pisingerovou.

Rok 2009 byl pro blatenské tricyklisty plný změn. Navzdory eko-
nomické krizi nám naši příznivci pomáhali snad více, než kdykoliv 
jindy a my jsme díky jim mohli jet na všechny závody EP, kterých 
se účastníme každým rokem, uspořádali jsme soustředění a hlavně 
trénovali a trénovali.
Nově jsme v červenci přivítali naše zahraniční kamarády tri-
cyklisty na Evropském poháru v Lounech a posléze jsme or-
ganizovali společný týdenní kemp, kdy jsme v rámci tréninku 
projezdili okolí Blatné. Premiérově jsme vyrazili na závody EP 
na Slovensko. Všude se nám podařilo sesbírat cenné bodíky do 
Evropského poháru. Myslím ale, že největším úspěchem roku je 
zisk dvojnásobného titulu Mistra České republiky, který vybojo-
val Václav Vokůrka z Blatné.

V říjnu nás naprosto mile šokoval e-mail ze Spojených arab-
ských emirátů, kterým jsme byli pozváni na březnové závody 
tricyklistů a hendbajkeristů do města Al Ain. Část nákladů hradí 
pořadatel, s další částí nám velmi významně pomohlo Město 
Blatná. Nám už v současné době nezbývá nic jiného, než pocti-
vě trénovat a přizpůsobit zimní přípravu tomu, že letošní sezónu 
začneme velmi brzy, a to již 11. března v letních teplotách SAE. 
Náš tým pro tento závod tvoří Václav Vokůrka (Blatná), Iveta 
Kolínská (Blatná) a Pavel Opl (Praha). 
Zpravodajství z akce zcela jistě najdete na našich stránkách:
www.skstricykl.estranky.cz.
Věřím, že nám budete držet pěsti.
Hana Kolínská, SKS Tricykl Blatná

Vznikla Světová unie tricyklistů 
(WTU), o jejíž založení usilovali také 
tricyklisté z Blatné
Dovolte mi, abych informovala všechny naše příznivce a pře-
devším české nadšence na třech kolech o vzniku Světové unie 
tricyklistů. Velice nás potěšilo, že jsme po založení této světové 
organizace byli osloveni a navrženi za zástupce WTU pro ČR. 
Tuto skutečnost chápeme jako velké ocenění nejen našeho klu-
bu, ale také našich dlouholetých příznivců, bez jejichž podpory 
by naše činnost byla velmi omezená. Proto dovolte, abych dnes 
za dlouholetou významnou podporu našich aktivit poděkovala 
právě jim
Mezi naše dlouhodobé příznivce patří: Svazek obcí Blaten-
ska, Město Blatná, Obec Hajany, Město Mirošov, Krajský úřad 
Jihočeského kraje, GE Money Bank Blatná, Tipsport, Konto 
Bariéry, M2 sport Miloš Bečvář Strakonice, Rentpoint Praha 

BLATENŠTÍ TRICYKLISTÉ MÍŘÍ DO SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ
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Saiatu Foundation Bilbao - ESP, StadtSportBund Wilhelmsha-
ven - SRN, Al Ain Club for the Disabled – U.A.E, 
Vím, že se v naší zemi  tricykl přidružuje hlavně ke spastickým 
postižením, vítán je však i kdokoliv jiný. Tak jako např. v  Bel-
gii, kde mají tricyklisté obrovskou základnu, kterou tvoří nejen 
spastici či lidé s mentálním postižením, ale také lidé bez jaké-
hokoliv zdravotního postižení, pro které je tricykl zajímavým 
sportovním či dopravním prostředkem.        
Více informací můžete průběžně nacházet na adresách:
www.worldtricycleunion.org  nebo www.skstricykl.estranky.cz  
a také na stránkách www.handisport.cz.
Pokud chcete zasílat aktuální zprávy ze světa tricyklistů na váš 
e-mail, stačí poslat váš kontakt na  e-adresu  to.bi@blatna.net  
Úspěšný rok 2010 na třech kolech vám přeje Hana 
Kolínská, zástupce WTU pro ČR

Světová unie tricyklistů (World 
Tricycle Union, ve zkratce WTU) 
(Tisková zpráva WTU z 1.1.2010)
WTU sdružuje tělesně a zdravotně postižené muže i ženy na 
celém světě, kteří využívají tříkoly nejenom  v oblasti sportu, 
ale také k rekreaci a nebo jim tříkola slouží třeba jako dopravní 
prostředek. Někteří z nich najezdí tisíce kilometrů ročně. Jiní 
jsou rádi, když mohou dojet do obchodu a zpět. 
Do 1. ledna 2010 neexistovala žádná mezinárodní organizace, 
která by tyto osoby sdružovala, poskytovala jim informace, 
pomoc či radu a především, která by podporovala vzájemnou 
spolupráci.

Rok 2010 znamená v této oblasti nový začátek. K 1.1.2010 byla 
oficiálně založena Světová unie tricyklistů (WTU) jako sdruže-
ní organizací a jednotlivců, jejichž zájmem je podpořit využívá-
ní tříkolek pro širokou světovou veřejnost jak pro sportovní, tak 
i rekreační a domácí aktivity. 
WTU je přístupná každému. Jejím hlavním cílem je propagace 
využití tricyklistiky především pro zdravotně postižené občany, 
a to jako součást jejich rehabilitace, mobility, péče o zdraví, 
sportu a obecně celkové integrace do společnosti.
WTU je mezinárodní asociace. Jde o neziskovou organizaci, 
která nemá vazby na žádné vlády nebo politické organizace. 
Komunikace zúčastněných probíhá převážně přes internet. 
WTU je otevřena pro všechny zainteresované organizace a jed-
notlivce.
Výkonný výbor WTU tvoří dvě tricyklistické organizace, 
Tricyklistická asociace UK ( Británie) a organizace 3wi-
elweb (Belgie). Tento výkonný výbor vyzývá všechny tricy-
klisty ke vstupu do WTU. Pro rok 2010 funkci výkonného 
výboru zajišťují dva tajemníci:
Roger Alma (UK)   e-mail:   Rogeralma21@aol.com 
André Van Bosbeke (BEL) info@3wielweb.be  
Aby byly informace pro tříkolkáře snadněji dostupné, má nyní 
WTU zastoupení v podobě korespondentů v Belgii, České 
republice, Dánsku, Francii, Holandsku, Jihoafrické republice 
a Spojeném království. V současné době se hledají další vhodní 
korespondenti pro země, které zatím nejsou zastoupeny. Pokud 
chcete získat jakékoliv další informace o WTU nebo o tricy-
klech obecně, kontaktujte buď korespondenta své země, nebo 
tajemníky WTU.

MAŽORETKY PREZIOSO SOKOL BLATNÁ – aktuality
Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná v září 2009 ukončily svou 
veleúspěšnou soutěžní sezónu 2009. Nasbíraly mnoho zlatých 
medailí na Mistrovství ČR, získaly postupy na největší evrop-
ské finále mažoretek, které se konalo v Polském Opoli, a získa-
ly tam neuvěřitelných 6 titulů Mitra Evropy. Za těmito ocenění-
mi se skrývá dřina a dlouhé přípravy, proto mažoretky nelení a 
již nyní se koncentrují na nadcházející sezónu 2010.
Činnost v PREZIOSU nezahrnuje jen tvrdé tréninky, jak by se 
na první pohled mohlo zdát, ale vládne tu přátelská atmosféra, 
a tak spolu děvčata uspořádala v prosinci Mikulášskou nadílku 
a také vánoční besídku, které se zúčastnily nejen mažoretky, ale 
také rodiče a příznivci PREZIOSA.
První adventní víkend pořádalo Květinářství „Kopretina“ An-
drey Šmídové Vánoční prodejní výstavu v prostorách blaten-
ského zámku. Výstava byla nádherná, není divu, že se těšila 
velké návštěvnosti. Mažoretky PREZIOSO se této akce zúčast-
nily jako hostesky a v krásných kostýmech servírovaly občerst-
vení pro přítomné. 
Mažoretky se také zúčastnily výběrového kola známé soutěže 
České televize „Zlatý oříšek“, která objevuje a podporuje mi-
mořádně nadané děti v různých oborech činnosti po celé České 
republice. Odborná porota vybrala z dvou set přihlášených 
třicet nejlepších a mezi nimi jsou i naše mažoretky PREZIOSO. 
Díky této nominaci za PREZIOSEM do blatenské sokolovny 
přijel tým ČT a natočil o mažoretkách krátký dokument. Děvča-
ta předvedla sestavy, které bodovaly na ME 2009 a také podala 
reportérkám rozhovor. Na základě tohoto setkání byly mažoret-
ky pozvány na natáčení pořadu „Zlatý oříšek“, který se vysílal 
1.1.2010 na ČT1.
Nyní připravují mažoretky PREZIOSO III. Společenský ples TJ 
Sokol, který se uskuteční 23. 1. 2010 a bude opět protkán mno-
hými překvapeními a provázen vynikajícím Orchestrem Big 
Band Metroklubu České Budějovice. Letošní téma zní „Cesta 
kolem světa“ a v klenotech MaM Blatná si stále můžete zakou-
pit vstupenky na tuto jedinečnou společenskou událost.
Závěrem by mažoretky PREZIOSO chtěly poděkovat všem 
svým fanouškům a příznivcům za podporu a popřát krásný 
a pohodový rok 2010.
Loukotová Veronika

Anděli, pověz
Proč srdce bolí 
a oči steskem bulí.
Proč lásku svou mi dal a srdce 
mé mi vzal?
Proč mi své na dlaň dává?
Proč mám ho stále více ráda?
Proč ráda ho mám, 
když přes týden jsme každý sám?
Každý sám a jinde,
Nepošle mi kvinde?
Pověz, anděli, 
uvidíme se v neděli?

Anna Lišková,  studentka SOŠ Blatná
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HAJANY
Pán žehnej tomu domu
V brzkých povánoč-
ních dnech jsme mohli 
v městech i vesničkách 
potkávat postavičky 
malých, v bílém ob-
lečených, koledníků 
s korunami na hlavách, 
kteří chodili dům od 
domu, stavení od sta-
vení a zpěvem známé 
tříkrálové koledy při-
nášeli lidem požehnání 
pro celý nadcházející 
rok. Jak dlouhou cestu 
museli asi před dvěma 
tisíci lety překonat ti tři 
tajemní muži z daleké-
ho východu - Kašpar, 
Melichar a Baltazar 
- do dosud neznámé 
země? Nebylo to určitě 
snadné putování, ale 
touha vidět narozeného 
„židovského krále“, 
byla hodně silná. Mysleli, že místem Jeho narození bude Jeru-
zalém, velké slavné království, ale hvězda je zavedla do chudé-
ho, malého městečka Betléma. Tam v jesličkách, v chlévě ležel 
malý Ježíš. Ten Ježíš, který ve své dospělosti vzal na sebe smrt, 
která patřila nám a nabízí místo ní svůj Život … Život, který 
nikdy smrti nepatřil a patřit nebude. Věčný život. Tři králové 
se Ježíšovi poklonili a obdarovali ho dary, hodnými krále – zla-
tem, kadidlem a vzácnou mastí myrhou.   

Tříkrálová sbírka v Hajanech
První lednovou neděli se také v Hajanech rozezněly hlásky na-
šich ratolestí, které s chutí a odhodláním klepaly na dveře domů 
místních obyvatel a zpívaly za doprovodu flétničky koledu My
tři králové. Putování „hajanských králů“ požehnal v blatenském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie pan děkan Heřman Fritz. 
Myslím si, že velké poděkování patří všem lidem, kteří svým 
finančním příspěvkem podpořili tuto dobročinnou akci organi-
zovanou Oblastní charitou Strakonice,  jejíž výtěžek bude pou-
žit pro dobrou věc. Děkujeme.

 

Venclová Jitka

Mikulášská nadílka
V sobotu 05.12.2009 proběhla u nás v Hajanech jako každým 
rokem mikulášská nadílka!!!! Kolem druhé hodiny odpolední se 
začaly scházet první děti, které se již nemohly dočkat příchodu 
pekelných bytostí. Aby jim čas do příchodu rychleji ubíhal, paní 
Jitka Venclová a Zdeňka Jestřábová si pro ně připravily spoustu 
her.  Nechyběly samozřejmě i drobné sladké odměny za sou-
těžení. Když do sálu vlítli pekelníci, všechny děti se rozutekly 

ke svým maminkám a tatínkům. Nikdo se ale rozhovoru s nimi 
neubránil, a tak děti musely prozradit své prohřešky.  Slíbily 
ale, že budou hodné a za básničku či písničku dostaly slad-
kou nadílku. Některým bylo však ouvej a tak občas ukápla tu 
a tam i nějaká ta slzička. Postupně se atmosféra v sále uvolnila 
a přišly na řadu další hry. Ty si s dětmi zahráli i čerti a Mikuláš 
s andělem. Tancovalo se, hrály se karty, různé soutěže, až se 
nikomu ani nechtělo věřit, že už je čas jít domů. Čerti, Mikuláš 
a anděl museli zase o dům dál. Dětem nezbylo nic jiného, než 
se těšit na příští rok. Michaela Vohryzková
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OBEC HORNOSÍN 
Přejeme všem v novém roce 2010 pevné zdraví, 
hodně pohody a spokojenosti. 
Zveme Vás k nám na tyto kulturní akce:
Leden – hasičská výroční schůze
Únor – masopustní zábava 
Březen – sobota 6.3.2010 - oslava MDŽ
Duben – pálení čarodějnic
Květen – sobota 8.5.2010 – sraz rodáků, pouťová zábava
Červen – oslava MDD
Červenec – sobota 3.7.2010 - výročí 115 let SDH Hornosín 
Srpen – výroční táborák
Září – Václavský táborák
Říjen – beseda s ...
Listopad – posvícenská zábava
Prosinec – mikulášská zábava, Silvestr
Více informací najdete na: www.hornosin.cz.

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a Mračova
Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez 
práce a námahy. Joseph Addison
Tato velice moudrá slova uzná pouze ten, kdo již prošel nejed-
nou životní zkušeností. Myslím, že většina z Vás, kteří čtete 
tyto řádky, mi dáte za pravdu. Při ohlédnutí za starým rokem si 
jistě vzpomenete na slasti i strasti uplynutého období. A co nás 
asi čeká letos? Zapomeňme na tragické zprávy z Novy, Primy 
a ze všech ostatních médií a začněme od sebe. Ano, od sebe, 
třeba jen tím, že co nechceme, aby jiní činili nám, nečiňme my 
jim a zkusme každý den začít s úsměvem, nekritizujme, nezá-
viďme a řekněme si, co bychom mohli společně podniknout, 
aby nám bylo prostě jen dobře? Ne blahobytně, jen dobře. My 
se o to v Kadově v tomto roce společně s obecním zastupitel-
stvem pokusíme.
A JAK ZAČNEME A V ČEM POKRAČUJEME?
• S pomocí Czech POINTu Vám u nás na úřadě pořídíme na po-
žádání výpis z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchod-
ního rejstříku, zkonvertujeme zprávu z datové schránky apod.
• Můžete si u nás nechat ověřit podpis či listinu 
• Podali jsme žádosti o dotace do POV 2010 na opravu náves-
ního tarasu v Kadově, který se začíná s pomocí mravenců i pro-
jíždějících kamiónů pomalu rozpadat a na úroky z úvěru; do 
MAS SOB za obec na dostavbu bezdrátového rozhlasu, za SDH 
Kadov na dovybavení technikou; společně s Římskokatolickou 
farností Kadov na opravu varhan v kostele sv. Václava v Kado-
vě; do Státního fondu životního prostředí na opravu Sázky ve 
Lnářském Málkově a připravujeme další.

• Stále jednáme o letišti Tchořovice a zdá se, že je vše na dobré 
cestě k úspěšnému zakončení.
• Pracujeme na pozemkových úpravách, nyní již ve všech kata-
strálních územích naší obce.
• Špatnou zprávou je, že se bude ve Lnářském Málkově zavírat 
obchod s potravinami, a proto hledáme nového nájemce, který 
by o toto měl zájem
• Snažíme se ve spolupráci s úřadem práce vytvářet místa pro 
veřejně prospěšné práce
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kos-
tela 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. Děkujeme všem, kteří přispěli a předem všem, 
kteří se přispět chystají. 

A co chystáme za kulturu?
Sobota 13. února - tradiční dětský maškarní bál na myslivecké 
chatě v Kadově 
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net 
 Za obec Kadov Vladimíra Tomanová

Peklo ve Tvrzi
V sobotu 28. listopadu 2009 proběhlo tradiční „Peklo ve tvrzi“ 
v Kadově s čerty Viklaňáky. Zároveň v průběhu 2 víkendů byla 
zpřístupněna i adventní výstava, v obou případech se bylo na co 
dívat. Ostatně posuďte sami v malé fotoreportáži bez komentá-
ře. v.t.

Prosincový program byl u nás celkem nabitý různými akcemi, 
pořádanými různými subjekty, ať už to byl kdo to byl, patří jim 
za to srdečný dík! (o: Všechny akce přispěly k předvánoční, 
vánoční i povánoční a novoroční pohodě. 
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Zpívání koled ve Vrbně
Začněme pravidelným zpěvem koled u vánočního stromku 
na návsi ve Vrbně, dále jsme mohli posedět při besedě u krbu 
v Hospodě ve Vrbně, tamtéž jsme si mohli vánoční dekoraci vy-
tvořit nebo koupit. Ve Vrbně jsme mohli též společně zavzpo-
mínat se Štěpánem Rakem na pana Mahela… Bylo toho dosti. 
A všechny akce byly hojně navštěvované. v.t.

Silvestrovský pinčes
Na Silvestra se v Kadově konal již tradiční „Silvestrovský pin-
čes“ s velkou účastí, dobrými cenami, ovárkem, křenem i vítězi: 
1. místo – Tomáš Kapr
2. místo – Bohuslav Valach (na fotografii)
3. místo – Tomáš Vaněček
Ocenění dostal i nejmladší účastník turnaje a nejlepší 
fotoreportérka. v.t.

Novoroční pochod
Novoroční pochod po čertových kamenech se také velice 
povedl. Na startu se sešlo odhadem 50 lidí. Počasí se celkem 
vydařilo, akorát kameny byly velice kluzké, což nás všechny 
nutilo k velké obezřetnosti. Pochod byl zakončen v klubovně 
v Kadově s novoročním nealko punčem pro děti, svařáčkem pro 
dospělé, vánočním cukrovím, chlebíčky a byla i ovarová polév-
ka „vyprošťovačka“. v.t.

Program 1. pololetí 2010
 12.2. Mistr kuchař pan Stupka opět čaruje
 12.3. Krásy Islandu ve fotografii pana Korpuse.
 9.4. A opět léčivá síla bylinek. Oblíbený MUDr. Baloun.
 14.5. Cesta po žhavé a nebezpečné Africe s panem MUDr.
 Urbanem.
 11.6. MA MI opět v akci. Příprava rybích specialit na roštu 
nebo kameni s pány Maškem a Milotou. V případě pěkného 
počasí rožníme venku. 
Začátek vždy v 19,00 hodin. 
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je 
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a in-
formace na tel. 724 119 332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz 
e-mail: hospoda.vrbno@seznam.cz 
I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
Každou sobotu v 10,00 hodin senior klub – řešení všech otázek 
od vaření po situaci v Číně. 

Ohlédnutí za rokem 2009
U nás v hospůdce ve Vrbně byl loňský rok opět bohatý na kul-
turu. Uspořádali jsme několik hudebních akcí jak na sále hos-
pody, tak i pod širým nebem na přilehlé zahradě. Za všechny 
bych jmenoval nejvydařenější a to pouťovou zábavu s rockovou 
skupinou Reflex a samozřejmě STOP TIME doktora Mahela
začátkem srpna. Tato akce, tradičně zaštítěná mistry - panem 
Štěpánem Rakem a panem Alfrédem Strejčkem – byla naprosto 
úžasná. Hostoval zde totiž světově známý Jazz Studio Band 
Pavla Smetáčka. Krásné počasí jen umocnilo tento zážitek.
V průběhu roku jsme opět uspořádali deset besed z cyklu „Ve-
čery u krbu“. Tyto besedy mají pestrou paletu námětů. Jedná se 
třeba o cestování, pěstování a přípravu bylinek, o to jak správně 
hubnout, o poznávání historie a v neposlední řadě i o vaření 
a receptech. Letos nám největší show, s vynikajícími rybími 
specialitami, předvedli pánové Mašek a Milota (duo MA-MI) 
z Blatné. Jejich výklad k právě prováděné činnosti byl tak vtip-
ný, že se chvílemi sál otřásal smíchem. Za doprovodu kapely 
„Z Vršku“ vytvářeli různé druhy pochutinek a každý návštěvník 
této besedy měl možnost vše ochutnat.
Dále jsme zorganizovali dva večery pro ženy pod názvem 
„Holky v akci“. První večer, na jaře, byl zaměřen na ukázky 
a výrobu velikonoční výzdoby a druhý, v prosinci, na vánoční 
výzdobu a výrobu ozdob. Největší dík za velký podíl na konání 
těchto akcí má paní Jiřincová z Kuše. 
A už je prosinec. Mikulášská rocková zábava pobavila čerty, 
čertice i anděla. Poslední beseda v roce 2009 byla o potápění 
v teplých mořích s ukázkou výstroje potápěčů.
29.12. na dvouhodinovém koncertu, k výročí úmrtí doktora 
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Mahela, hrál mistr Štěpán Rak se svým synem Matějem. 30.12. 
jsme pořádali silvestrovský koncert s jazzovou kapelou pana 
Kubelky z Písku a druhý den už tu byl Silvestr s tradiční půl-
noční dršťkovou polévkou a ohňostrojem.

Závěrem nám dovolte popřát všem lidem dobré vůle, těm 
co nám fandí a podporují nás, hodně zdraví, štěstí, lásky 
a spokojenosti v roce 2010.
 Zdeněk a Jarmila Kilianovi

SENIOR CLUB HLÁSÍ…..
I v roce 2009 náš Senior Club, který již funguje více jak pět let, 
nezahálel a rozšiřuje svoji činnost. Na svých sobotních schůz-
kách se mimo věcí obecně projednávaných vymýšlí i to, jak 
udělat něco prospěšného pro okolí.
V loňském roce jsme uspořádali oslavu MDŽ pro všechny 
ženy, které chtěly přijít nejen samy, ale i se svými partnery. 
U vchodu každá z návštěvnic dostala růži a voňavý sáček, na 
sále se o ně vzorně starali členové našeho klubu. Podávalo se 
zdarma víno surové nebo svařené, na stolech byly připraveny 
chlebíčky a zákusky ke kávě. Hlavně se tančilo. Hrála kapela 
Z Vršku pana Zelenky – též jednoho ze členů klubu a spát se šlo 
až nad ránem. Byla to velmi zdařilá akce.
Již v dubnu začali senioři připravovat oslavu Mezinárodní-
ho dne dětí. Byly naplánovány dvě brigády na úpravu hřiště 
a úklid okolí. Členové klubu si určili úkoly pro zajištění ob-
čerstvení (španělské speciality, ryby, uzeniny, topinky, poma-
zánky a hlavně pamlsky) a hudby (kapela Z Vršku). Nesmíme 
zapomenout ani na pomoc zástupců Sboru dobrovolných hasičů 
Vrbno při obsluze, a hlavně za zapůjčení pártystanů, protože 
nám počasí příliš nepřálo. Organizace aktivit pro děti, včetně 
divadelního představení, se ujala paní Prokopiusová. Všechny 
děti odcházely s věcnou odměnou, které jsme získali díky spon-
zorům této akce. Samozřejmě, že poděkování patří i všem ostat-
ním, kteří se zúčastnili a něco pro budoucí generaci udělali.
Při první plískanici padl na klubu návrh na uspořádání vánoč-
ního zpívání koled u stromku na návsi. Tento symbol Vánoc 
staví každoročně hasiči včetně krásného osvětlení. Hlavní úkoly 
připadly na členy – pana Kareše (občerstvení) a pana Zelenku 
(hudební doprovod). Cílem bylo nacvičit každou adventní nedě-
li dvě koledy se zúčastněnými občany obce a okolí. Završením 
akce bylo zpívání těchto koled na Štědrý večer ve 22 hodin 
u vánočního stromku. S blížícími se Vánoci se účast zvyšovala 
a ve finále byla plná náves lidí zpívajících koledy. Velkou záslu-
hu na kvalitě produkce měla Hanička Procházková, která do-
provázela po všechny večery koledníky na klávesové nástroje.
Senior Club Vrbno přeje Všem spoluobčanům a čtenářům do 
nového roku hlavně zdraví, hodně optimismu a chuť něco 
pro druhé udělat. Vždyť pamatujte, a platí to i pro seniory 
– „Veselá mysl, půl zdraví“ a „Kdo si hraje, nezlobí!“
 SENIOR CLUB VRBNO

KOCELOVICE
Rodáci - Roman Vonášek
Sérii článků o kocelovických rodácích dnes uzavřeme předsta-
vením nejmladšího z nich. Je jím sportovec, fotbalista, 41-letý 
Roman Vonášek. Vystudoval střední lesnickou školu v Písku, 
ale fotbalový míč proháněl už jako školák v Kocelovicích na 
travnatém plácku na návsi, později hrál za Sokol Bělčice, Sokol 
Blatnou a Spartak Písek. Byl stále lepší a postupoval přes 1. do-
rosteneckou ligu v Písku, jeden rok hrál za Cheb, následovala 
Okula Nýrsko, Škoda Plzeň. Tvrdý trénink a fotbalové nadání 
jej dovedlo do Sparty Praha, kde působil v letech 1992-1996. 
Za Spartu odehrál 212 utkání a vstřelil 44 gólů. Z tohoto fotba-
lového výčtu v 1. lize sehrál 102 utkání a připsal si na konto 13 
gólů. V PMEZ 5 utkání, v poháru UEFA 7 utkání. V semifiná-
lové skupině Ligy mistrů hrál proti FC Barcelona v roce 1992. 
Získal Zlatou kopačku za gól roku 1992. 
V letech 1996-2003 hrál v Belgii za Lokeren a v belgické 1. li-
ze sehrál 160 utkání a vstřelil 30 branek. Byl kapitánem týmu 
1998-1999. Během půlročního hostování v Cercle Bruggy 
v roce 2003 ve 12 utkáních vsítil 4 branky. V letech 2003-2004 

hrál v třetiligovém týmu KV Mechelen. Po návratu do České 
Republiky hraje v týmu Klatovy od roku 2004. 
Českou Republiku reprezentoval v roce 1994 v utkání proti 
Turecku, v roce 1998 hrál proti Slovinsku, Paraguay, Japon-
sku, Korey, Dánsku, Anglii a Belgii. Shrneme-li jeho fotbalové 
úspěchy, je trojnásobným vítězem České ligy a osminásobným 
reprezentantem České republiky v kopané. 
Tyto víceméně statistické údaje je možné nalézt v knize Milana 
Hankovce „Významní rodáci Strakonicka“. Ale ráda bych čte-
náře seznámila i s jinými zajímavostmi a událostmi, které si my, 
kocelovičtí, rádi připomínáme. 
Byl také mediální hvězdou. V hodinovém pořadu na ČT 1 23. 
března 1996 jsme v Kocelovicích všichni sledovali Gól deseti-
letí. S partnerkami před porotou soutěžili naši fotbalisté; byly 
jmenovány Góly roku počínaje rokem 1985 (Jan Berger). V ro-
ce 1992 patřil Gól roku Romanu Vonáškovi. Gólem desetiletí 
byl zvolen gól roku 1993 Jaroslava Kamenického. V soutěži 
moderované Jaromírem Bosákem si Roman poradil s holuby 
a manželka Jana zvládla slalom s míčem mezi kuželkami. Celé 
jejich televizní vystoupení vyznělo velmi sympaticky a byli 
nakonec vyhlášeni nejsympatičtější dvojicí tohoto pořadu.
Dalším mediálním vystoupením bylo televizní spolukomento-
vání utkání Česká republika-Belgie 10.listopadu 2001 v přímém 
přenosu. 
I to je náš Roman Vonášek. 
V současné době se věnuje fotbalu jako sekretář mládeže 
ČMFS. Žije v Sedleci u Plzně s manželkou Janou a dospívají-
cími chlapci. Starší Jan se potatil a hraje za prvoligový dorost 
FC Viktoria Plzeň. Mladší Daniel má více umělecké vlohy a 
fotbalu se nevěnuje. 
Tato holá fakta chci však doplnit také dalšími skutečnostmi. Od 
dětství měl úžasnou oporu pro tento náročný koníček ve své 
rodině. Jeho bratr Petr hrál po jeho boku v sezóně 1991 v Plzni 
a v naší kronice máme mnohé články o jejich působení – např. 
„Jihočeští rychlíci oblékli dres Škodovky“. Petr hrál také za 
Duklu Praha, Spartu Praha, hostoval v Blšanech, hrál v Němec-
ku. Žije v Sedlici a fotbal jej stále baví. Fotbalu propadly i obě 
sestry – Štěpánka a Lucie Vonáškovy; několik let hrály druhou 
ligu v Blatné. 
A fotbal měl u nás v Kocelovicích, jako ostatně ve všech ves-
nicích, odedávna své prvořadé místo. Na travnatém fotbalovém 
hřišti, uvedeném do provozu v roce 1994 nad rybníčkem Hli-
novna a dokončeném v roce 1997 (včetně tenisových kurtů), 
se pravidelně konají od roku 1997 fotbalová klání „O putov-
ní pohár Starosty“. V letošním roce proběhne již 14. ročník 
a v konkurenci většinou deseti fotbalových mužstev zvítězil ko-
celovický tým celkem 4 x. Poprvé hned při prvním klání v roce 
1997, dále v roce 2003, 2006 a 2008. Hvězdné obsazení bylo 
k vidění při druhém ročníku v roce 1998, kdy si za kocelovický 
tým kromě spoluhráčů Romana Vonáška zahrál např. i Daniel 
Landa. Fandit tehdy přišlo 200-250 diváků. Ještě mám v paměti 
úžasnou atmosféru toho odpoledne. Ráda ostatně vzpomínám 
na všechny další ročníky. Každý byl něčím výjimečný a vždy se 

 Zlatá kopačka



22

 

Svazek obcí Blatenska - leden 2010

sešlo publikum, kterému nevadilo, když zrovna jeho mužstvo 
nevyhrálo. Ale byli jsme při tom a zažívali to neopakovatelné 
fotbalové každoroční vzrušení. Sestra Romana Vonáška Štěpán-
ka vede kroniku jednotlivých utkání a organizace všech přeborů 
je plně v její režii. V publikaci vydané při příležitosti 4. setkání 
rodáků a přátel obce 24.srpna 2002 je kromě jiných vyobraze-
ní také fotografie kocelovického fotbalového mužstva z roku
1966-67. Tam tehdy vše začalo a pokračovalo v dalších letech. 
Během uplynulých let se hrála u nás v Kocelovicích i fotbalová 
utkání „Starých gard“ a pouťové fotbalové zápasy Horňáci ver-
sus Dolňáci. Ostatně vše máte možnost vidět u nás v Kocelovi-
cích pěkně zdokumentované. 
Fotbal má v naší vesnici i nyní své následovníky a to v rodině 
Pavla Říského, který je trenérem v nedalekých Bělčicích. Rov-
něž v dalších rodinách se kluci fotbalu věnují v žákovských 
týmech. 
Romanovi Vonáškovi fandím já i ostatní nejen proto, že prosla-
vil naše Kocelovice ve fotbale, ale především proto, že pořád 
patří k nám, stále usměvavý, sympatický muž, který se vrací 
domů do Kocelovic. A víme, že za jeho úspěchy byl tvrdý tré-
nink, nekonečné hodiny dřiny. Snad můžu prozradit i to že jeho 
dalším velikým koníčkem zůstal kromě fotbalu i chov holubů. 
Přejme mu, ať se mu i nadále daří ve všem jeho konání, i v 
osobním životě. Milada Cihlová

LNÁŘE
Tvrz Lnáře – bylo a bude
BYLO...
I v poslední třetině uplynulého roku 2009 proběhla na Tvrzi ve 
Lnářích řada zajímavých výstav a kulturních akcí.
V září představila návštěvníkům Tvrze v rámci výstavy 
„Portréty – setkání kultur a času“ svoji tvorbu Inka Křížo-
vá, výtvarnice z Liškova u Nepomuka. Byly k vidění obrazy 
inspirované díly starých mistrů (Tiziana, Leonarda da Vinci, 
Raffaela Santi ad.) a každodenním životem severoamerických 
indiánů. Výstavu vhodně doplňovaly repliky historických šatů 
a indiánské oděvy zhotovené původní technologií v ateliéru 
autorky.
„Jihočeská inspirace II“ byl název výstavy obrazů a fotokompo-
zic, kterou v říjnu a listopadu uskutečnil ve Tvrzi Doc. MUDr. 
Jiří Beran, Csc., který je ve Lnářích již několik let stálým hos-
tem.
Velké množství návštěvníků z řad místních i „přespolních“ 
přilákala do Tvrze ve Lnářích zcela jedinečná výstava vánoč-
ních perníčků Gabriely Čelkové z Dobšic a paličkované krajky 
Hany Lukášové ze Zámlyní. Návštěvník zde mohl vnímat ne-
všední zručnost místních výrobců nejen očima. Výstava jistě 
mnohým z nás zpříjemnila adventní čas a přispěla k navození 
vánoční atmosféry.
Z kulturních akcí vzpomeňme besedu s lnářským rodákem 
Ing. architektem Markem Janotou, která proběhla na Tvrzi 
ve Lnářích 25.9. Host zde formou autorského čtení představil 
svoji úspěšnou knihu „Všechno, co vidím“ pojednávající o ži-
votě a zkušenostech mladého architekta v Londýně i na domácí 
půdě. Následovala autogramiáda.
10.10. jsme vzpomněli na osobnost spjatou v prvé řadě 
s Rožmitálem pod Třemšínem, kterou však osud přivedl 
nakrátko i do Lnář – hudebního skladatele a pedagoga Jakuba 
Jana Rybu. Pod názvem „Zpěv srdce“ se v jedinečné atmosféře 
kostela Nejsvětější Trojice ve Lnářích konal koncert či přesněji 
pásmo skladeb z Rybova díla, které doprovázel hrou na varhany 
a zpěvem vynikající hudebník Vladimír Roubal a úryvky ze 
skladatelovy autobiografie prokládal Vladimír Matějček. Kul-
turní zážitek završilo vystoupení dětí z lnářské ZŠ  pod vede-
ním učitelky Jany Schirlové.
Další z hudebních akcí byl koncert muzikálových melodií 
pořádaný 21.11. Doc. MUDr. Jiřím Beranem, Csc. u příležitosti 
dernisáže jeho výstavy „Jihočeská inspirace II“. Účinkovali 
učitelé a žáci ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech, kteří představili 
posluchačům písně ze známých klasických muzikálů.
O týden později (27.11.) byla ve Tvrzi připravena pro všech-
ny, jejichž koníčkem se stalo hledání kořenů vlastní rodiny 
a rodu, přednáška Heleny Voldánové z České genealogické 

a heraldické společnosti v Praze nazvaná příznačně „Putování 
za předky“ aneb „jak na to“. Účastníci z řad začátečníků i mírně 
pokročilých se zde srozumitelnou a poutavou formou dozvěděli 
mnoho užitečných informací pro své genealogické, čili rodo-
pisné bádání. Přednáška vyvolala nečekaně velký ohlas a účast 
značného množství posluchačů dokázala, že občanský rodopis 
se i v našem regionu těší oblibě.

Poslední větší akcí v roce 2009 byl již tradiční, v pořadí 
třetí, řemeslný trh pořádaný 5.12 v předvečer svátku sv. 
Mikuláše. Návštěvníci, kteří se dostavili v hojném počtu, mohli 
obdivovat výrobky řemeslníků z Blatenska a zakoupit pro sebe 
i své blízké nějaký pěkný dárek nebo něco užitečného z široké-
ho repertoáru nabízené produkce (dřevěné hračky, drátěné a ko-
rálkové ozdoby, jmelí, adventní věnce, košťata, biopotraviny, 
medovina). Pro návštěvníky trhu bylo samozřejmě připraveno 
občerstvení svařeným vínem a v rámci akce  rovněž Hana Lu-
kášová, která vystavovala ve Tvrzi své paličkované práce, před-
vedla zájemcům techniku jejich výroby.
Velice úspěšným krokem Tvrze Lnáře bylo prohloubení 
spolupráce se ZŠ a MŠ Lnáře, pro kterou uspořádali zaměst-
nanci Tvrze dvě besedy. Při první se žáci seznámili s historií 
a pamětihodnostmi Lnář. Druhou akcí bylo příjemné posezení 
s pamětníky Martou Buzinkayiovou z Blatné, Josefem Lero-
chem z Bezdědovic a Františkem Červenkou z Kasejovic na 
téma každodenního života za druhé světové války. Žáci ZŠ 
a MŠ Lnáře naopak připravili pro Tvrz vánoční ozdoby k vý-
zdobě stromku na Mikulášský řemeslný trh a nyní malují obráz-
ky pamětihodností Lnář, které vyzdobí prostory Tvrze.
 Mgr. Vladimír Červenka
BUDE...
„Putování za předky“ byla jednou z akcí, kterou chce Tvrz 
Lnáře založit v novém roce 2010 zcela novou tradici odbor-
ných přednášek pro občany Lnář i celého Blatenska, případně 
i pro zájemce mimo region. Pro tento rok je připraven cyklus 
přednášek s názvem „Vybrané kapitoly a osobnosti z historie 
Blatenska“ a dále (ve spolupráci s Místní knihovnou Lnáře 
a Svazem žen) „Svátky a tradice v lidové kultuře českých zemí 
a Blatenska“ zaměřený na téma velikonočních a vánočních 
tradic a zvyků.
Věříme, že nabízená témata si najdou své publikum, a že tím 
Tvrz Lnáře vhodně rozšíří nabídku kulturních akcí a aktivit pro 
trávení volného času. Samozřejmě, že pro návštěvníky Tvrze je 
i letos připravena řada zajímavých výstav a dalších kulturních 
akcí. Doufáme, že nám i v tomto roce zachováte svou přízeň. 
Budeme se snažit je nezklamat.

Plán akci Tvrze Lnáře na první 
polovinu roku 2010
I) PŘEDNÁŠKY
 26.2., 17:00, Tvrz Lnáře, Blatensko v heraldice
Erby a znaky šlechtických rodů, měst a obcí na Blatensku – je-
jich historie a význam 
(Mgr. Vladimír Červenka)
 26.3., 17:00, Tvrz Lnáře, „Proč se pečou jidáše?“
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Vývoj, význam a tradice Velikonoc 
(Helena Hrubešová, Mgr. Vladimír Červenka)
 16.4., 17:00, Zámek Lnáře – kaple sv. Josefa
Známý neznámý Johann Hoffmann 
Zapomenutý umělec a jeho odkaz na Blatensku
(Mgr. Adéla Šmilauerová)
2.5., 14:00, Zámek Lnáře – společenský sál
Kdo byl generál Vlasov?
Kontroverzní osobnost 2. světové války a její význam pohle-
dem současného dějepisectví
(Mgr. Tomáš Jakl, Vojenský historický ústav v Praze) 
Tato přednáška bude součástí připravovaných oslav 65. výročí 
konce 2. války a osvobození Lnář americkou armádou v květnu 
1945.
25.6., 18:00, Tvrz Lnáře
Z Čech až na konec světa aneb jak to bylo doopravdy
Cesta pana Lva z Rožmitálu a Blatné po Evropě i životem
(Simona Kotlárová, Ph.D., Státní okresní archiv Strakonice)
II) VÝSTAVY VE TVRZI
 1.3. – 31.3.  
Perníkové velikonoce a velikonoční dekorace
(perníčky a dekorace Gabriely Čelkové doplněné pracemi ÚSP 
Petra v Mačkově a Domova pro osoby se zdravotním postiže-
ním v Oseku)
 1.4. – 31.5., Zámecké parky Blatenska 
(fotografie Ing. Radky Vokrojové doplněné heraldickými kres-
bami Ing. Milana Daňka)
 1.6. – 31.7., Lnáře a jejich okolí v kresbě Jindřicha Krát-
kého
Změna programu vyhrazena. V. Č.

Z KALENDÁRIA NAŠICH PŘEDKŮ
Vánoce jsou za námi a nastává období masopustu, které ohra-
ničují dva důležité dny. Prvním je 6. leden, kdy si připomínáme 
památku svatých Tří králů. Druhým mezníkem je pak Popeleční 
středa, která v tomto roce připadá na 17. únor. Na následujících 
řádcích bychom chtěli čtenáře blíže seznámit s významem uve-
dených svátků i masopustního období jak v liturgickém (církev-
ním) kalendáři tak v lidové kultuře.

TŘI KRÁLOVÉ
Podle obecně rozšířené 
domněnky zakončuje tento 
svátek vánoční dobu. Ta 
však podle liturgického 
kalendáře končí až v neděli 
po Třech králích, na kterou 
připadá svátek Křtu Páně. 
V řadě domácností se ovšem 
již na Tři krále odstrojuje 
stromeček, v kostelech se 
odstraňují jesličky a všeo-
becně je tento den považo-
ván za počátek následující-
ho období bujarého veselí 
– masopustu.
Kdo byli Tři králové? Podle Písma svatého šlo o pohanské 
učence (mágy) z východu, kteří jednoho dne spatřili na nebi 
zvláštní hvězdu, která ohlašovala narození „krále králů“ 
– Ježíše Krista. Vydali se tedy na cestu, aby se mu poklonili 
a odevzdali mu své dary – zlato (symbol Kristovy královské 
důstojnosti), kadidlo (znamení jeho budoucí oběti) a myrhu 
– balzamovací mast ze stejnojmenné rostliny (symbol Kristovy 
lidské podstaty). Evangelia neudávají ani jména učenců ani 
jejich počet. Ten byl odvozen až v pozdější době z počtu jejich 
darů a rovněž jejich tradiční jména Kašpar, Melichar a Baltazar, 
stejně jako to, že jeden z nich byl černoch, jsou až výplodem li-
dové tradice a středověkých legend. Podle jedné z nich objevila 
ostatky Tří králů římská císařovna Helena, matka Konstantina 
I. Velikého, který roku 313 povolil vyznávání křesťanství v celé 
římské říši. Vzácné relikvie darovala milánskému biskupovi. 
Z Milána pak ostatky odvezla roku 1158 vojska římsko-němec-
kého císaře Friedricha I. Barbarossy do Kolína nad Rýnem, kde 

jsou ve vzácném relikviář uchovávány dosud. Proto se také v 
městském znaku Kolína objevují tři koruny jako symbol sva-
tých ochránců města.
V katolických zemích obchází 6. ledna po městech a vsích 
koledníci převlečení za Tři krále a křídou píšou na dveře nebo 
zárubně písmena KMB proložená křížky a doplněná aktuálním 
letopočtem. Uvedená písmena ovšem neznamenají, jak by se 
mohlo na první pohled zdát, iniciály Tří králů, jak se obecně 
soudí, ale počáteční písmena latinské sentence „Christus man-
sionem benedicat“ (první písmeno má být tudíž správně C), což 
v překladu znamená „Ať Kristus požehná příbytku.“ Tři křížky 
pak nejsou spojovacími znaménky, nýbrž symbolem Nejsvětější 
Trojice (Otce, Syna a Ducha svatého). Správný zápis by tedy 
měl vypadat takto: C+M+B+2010 
      nebo             +
   20-C+M+B-10
Ve Španělsku zase nosí Tři králové, kterým se zde říká „los 
Reyes Magos“ dárky místo Ježíška.

MASOPUST
Toto období patřilo u našich předků k nejveselejším a tudíž 
i nejoblíbenějším. Již od 9. století, kdy ještě život lidí určovalo 
rozložení polních prací a svátků církevního roku, se obyva-
telé vesnic i měst oddávali bujarým, mnohdy až s neslušností 
hraničícím oslavám, bohatým hostinám a všeobecnému veselí 
dříve, než Popeleční středou začalo 40-ti denní období půstu, 
předcházející Velikonocím. Právě tato skutečnost dala rovněž 
uvedenému masopustu svůj název – maso+půst. Synonymem 
českého výrazu masopust, je termín karneval, užívaný hojně 
v západní a jižní Evropě. Je odvozen ze dvou latinských slov 
„carne vale“, což v doslovném překladu znamená „sbohem 
maso“. V německy mluvících oblastech se zase masopustu říká 
„Fastnacht“ nebo „Fasching“, což převzali i obyvatelé Moravy 
(fašank) a Slovenska (fašiang).
Masopustní období provázely a provází tancovačky, vrcholí 
plesová sezóna, s oblibou se dělají zabíjačky. V minulosti byl 
také masopust oblíbeným svatebním obdobím.
K masopustu se váže nespočet tradic, které se liší podle země 
i kraje, a jejichž stručný výčet by vystačil nejméně na jeden 
samostatný článek. Nejoblíbenější a dosud přetrvávající tradicí 
jsou rozpustilé maškarní průvody, které se v českých zemích 
zpravidla konají v úterý před Popeleční středou, tedy na samém 
konci masopustu. V zemích západní a jižní Evropy a zejmé-
na v jižní Americe mají masopustní, respektive karnevalové 
oslavy podobu bombastických roztančených průvodů s mnoha 
alegorickými maskami. Pověstný je karneval v brazilském Rio 
de Janeiro, ve francouzském Nice, italských Benátkách nebo 
německé Mohuči.
POPELEČNÍ STŘEDA
Tímto dnem začíná období 40 denního půstu, kterým by se 
křesťané měli ve skromnosti a zbožném rozjímání připravovat 
na památku umučení a slavnost vzkříšení Ježíše Krista, tedy 
Velikonoce. Katolická církev, která po dlouhá staletí důsledně 
dohlížela nad morálkou svých oveček, doporučovala v tomto 
období z masitých pokrmů pouze maso rybí. Věřící se měli 
zdržet veškerého zbytečného veselí, a proto bylo kupříkladu 
zapovězeno konání jakýchkoli tanečních zábav a také se neko-
naly žádné svatby.
Svůj název nese Popeleční středa podle posvěceného popela 
(popelce), kterým kněz v tento den při mši svaté označuje věřící 
na čele znamením kříže. Pronáší při tom slova „Pamatuj, člově-
če, že jsi prach a do prachu se navrátíš“ (před reformou liturgie 
v 60. letech minulého století byla používána latinská forma 
„Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris.“). 
Věřící si měli uvědomit svou smrtelnost a význam Kristovy 
mučednické smrti na kříži a jeho zmrtvýchvstání, kterým smrt 
přemohl a připravil lidem cestu k životu věčnému.
Popeleční středa je svátkem pohyblivým, protože se řídí podle 
data Velikonoc. To zjistíme tak, že si v kalendáři najdeme první 
jarní úplněk a neděle po tomto úplňku následující je vyhrazena 
slavnosti Vzkříšení neboli Zmrtvýchvstání Páně, jak se v litur-
gickém kalendáři velikonoční neděle nazývá. Odečteme-li pak 
od této neděle čtyřicet dní (vyjma nedělí!), dostaneme se k datu 
Popeleční středy. V. Č.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LNÁŘE
Vánoční čas rychle uběhl, přesto máme nač vzpomínat. Pro 
děti z naší školky jsme připravili plno aktivit, které jim ukrátily 
dlouhé čekání na Ježíška. A pak přišel ten den, kdy se u stro-
mečku ve velkém očekávání rozzářily oči všech dětí. Nadílka 
byla opravdu bohatá.
Vedle zřizovatele se na ní se svými sponzorskými dary podíle-
ly tyto společnosti: Ing. Josef Honz – projekce pozemkových 
úprav, Strom – západ Lnáře, Agro Blatná a Rybářství Lnáře.
Velice si jejich darů vážíme a Všem touto cestou děkujeme. 
Po nadílce jsme připravili s dětmi pro rodiče i veřejnost besíd-
ku, po níž se konalo posezení u vánočního stromečku. Všichni 
dostali malé vánoční pohoštění a děti se pochlubily nadílkou.
V novém roce nás navštívila opravdová zima, kterou jsme si 
moc přáli. A tak si jí užíváme. Chodíme bobovat, stavíme sně-
huláky a jiné stavby ze sněhu, koulujeme se. Při těchto hrách
zažíváme hodně legrace a radosti.
Závěrem Vám v celém roce 2010 přejeme také hodně radosti, 
pevné zdraví a jen to nejlepší.
 Za MŠ Lnáře: Alena Mašková
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MYŠTICE
Stručně z obce
Do programu obnovy venkova jsme podali dvě žádosti o do-
tace. První se týká dotace úroků z úvěru, který jsme si vzali 
na koupi hostince U Labutě. Druhá pak na dílčí rekonstrukční 
práce v kulturním domě. Přes Místní akční skupinu Svazku obcí 
Blatenska jsme podali žádost o dotaci na nákup vybavení do 
kulturního domu. Dále čekáme na vyhlášení grantových témat 
pro Jihočeský kraj. Zde bychom rádi požádali o příspěvek na 
dílčí obnovu veřejného osvětlení v některých našich obcích, 
bude-li takové téma vyhlášené. Budeme pokračovat v realizaci 
dotace z Programu rozvoje venkova, kde zbývá ještě instalovat 
veřejný rozhlas a nějaké informační panely. Také dopravní zna-
čení v některých obcích dostane nový kabát.
Vodné v Myšticích
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo 
o zvýšení vodného z 13,- Kč jen na 16,- Kč za jeden metr ku-
bický odebrané pitné vody. Zdůrazňuji pitné, neboť po provede-
né instalaci UV lampy dotované Jihočeským krajským úřadem 
částkou 160 tisíc korun, která svým zářením ničí biologické 
segmenty v dodávané vodě do vodovodního řadu v létě 2008 
jsme nevykázali žádný negativní rozbor pitné vody. Tedy dodá-
vaná voda je bez jakékoliv chemické úpravy pitná. Dále zdůraz-
ňuji jen, neboť dodávka pitné vody je i nadála dotována z obec-
ního rozpočtu. Abychom se dostali na refundaci nákladů vyna-
ložených na dodávku pitné vody, musel by jeden kubický metr 
stát stále ještě pouhých 22,- Kč. V porovnání s cenami všech 
ostatních obcí a měst, kde se za vodu platí, by byla i tato částka 
naprosto zanedbatelná. Při hartusení na toto, dle mého soudu 
zcela nevýznamné zdražení, mějte na paměti, že údržba vlastní-
ho zdroje vody (a to zdaleka ne vždy pitné) a údržba techniky, 
která vodu do domovů lidem dodává (a občanů s vlastním zdro-
jem je v našich obcích stále většina) je pak ještě mnohonásobně 
dražší na přepočet spotřebované vody, než je voda z obecního 
vodovodu. Jenom pro ilustraci, ten, kdo odebere za rok 100 m3 
vody zaplatí o 300,- korun ročně více než v roce loňském. 
A na samotný závěr chci říci, že i naše rodina se řadí mezi 
výrazné odběratele vody z obecního vodovodu a dokonale si 
vážíme toho, že bez jakýchkoliv starostí a dalších vedlejších 
nákladů máme zajištěnou dodávku kvalitní pitné vody.
Malé info na závěr – havárie, která v listopadu částečně ome-
zila dodávku pitné vody byla ve finále vyčíslena na částku bez-
mála 75 tisíc korun. V této částce není započten nákup nového 
ponorného čerpadla, které stálo téměř 25 tisíc korun.
Tomáš Koželuh 

Připravujeme
 22. ledna – KD Myštice - ANČA BAND 
 13. února – KD Myštice - Myslivecko-hasičský ples, 
     začátek 19:00, bohatá tombola
 20. února – Myštice a okolí – MASOPUST, průvod
     s maskami obcemi a krajinou
 26. února – KD Myštice - PARKÁNI

Prosincové akce v Kulturním domě 
v Myšticích
Akce ve zrekonstruovaném kulturním domě se množí, 
a proto si Vás dovolíme o některých uskutečněných 
informovat. 

Mikulášská
V sobotu 5. prosince proběhla Mikulášská besídka. Více jak třicet 
dětí a téměř dvojnásobek dospělých zde jistě prožilo pěkné odpoled-
ne. Soutěže pro děti si připravila paní Klára Kosíková. K občerstvení 
účastníků této akce přispěl téměř každý ať už ovocem či vánočním 
cukrovím. S přibývajícím časem byla na dětech znát jistá nervozita. 
Po 17. hodině najednou na sále zhasla světla a z rudě a žlutě osvíce-
ného podia za přispění patřičné zvukové kulisy se dětem zjevil Svatý 
Mikuláš s andělem a dvojicí čertů. Většina dětí hledala ochranou 
náruč svých rodičů. Po chvíli si dodaly odvahy a po přečtení soupisu 
hříchů toho kterého neposedy, každý přeříkal připravenou básničku. 
Tuto akci můžeme považovat za více než úspěšnou.

ALKEHOL v Myšticích
V období prozatím největších mrazů této zimy se 19. prosince 
zde uskutečnil koncert známé pražské rockové kapely ALKE-
HOL. Jako předskokani byl strakonický HAMR, který svým 
výkonem předvedl výbornou šou. Alkehol pak odehrál více než 
dobrý standard. Jen škoda, že se jistě i vinou nepříznivého po-
časí (-22) nezúčastnilo více diváků, ačkoliv necelé dvě stovky 
účastníků dokázali jistě udělat výbornou kulisu tomuto koncertu. 

Vánoční turnaj ve stolním tenise
26. prosince se zde uskutečnil turnaj ve stolním tenise. Na čty-
řech stolech si to rozdalo 32 mužů a 6 žen. K zhlédnutí bylo 
mnoho zajímavých a vypjatých utkání. Muži hráli ve 4 osmi-
členných skupinách, kdy z každé skupiny postoupili do závě-
rečných KO soubojů 4 nejlepší. Ženy hrály systémem každý 
s každým. Celý turnaj začal ve 13:00 a finále se pak odehrálo
kolem 19 hodiny. Ti nejlepší si pak odnesli i zajímavé ceny, 
které věnovala Obec Myštice a provozovatel místního hostince 
U Labutě Vlastimil Lukeš. Na závěr můžeme konstatovat, že 
vyhráli všichni, kteří se tohoto odpoledne zúčastnili, ale pro 
pořádek uvádíme jména vítězů. Ženy – 1. místo Markéta Pán-
ková Myštice, 2. místo Anna Holková Myštice, 3. místo Tereza 
Juklová Blatná. Muži – 1. místo – Zdeněk Maršík Chobot, 2. 
místo Milan Vevera Pohoří, 3. místo Josef Strouhal Mirotice, 4. 
místo Vlastimil Lukeš Drahenický Malkov (Myštice), 5. místo 
Martin Čechura Blatná, 6. místo Martin Pánek Dolní Bučice.

Silvestrovská zábava, 
hrála skupina M.E.K. 
Bez komentáře.

Všem organizátorům děkujeme.     
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PŘEDMÍŘ
Začal nový rok, zvykáme si psát letopočet 2010, a tak bych 
chtěl na jeho prahu ještě jednou popřát všem hodně zdraví, 
štěstí a pohody.
Začátek roku nás přivítal vydatnou sněhovou nadílkou, a vět-
šina z nás se již těší na hřejivé sluneční paprsky. Děkuji všem, 
kteří se aktivně účastní odklízení sněhu.
Na konci minulého roku se ještě jednou sešlo zastupitelstvo 
obce, aby schválilo definitivní podobu rozpočtu na rok letošní.
Schválen byl jako vyrovnaný, ve výši 3.189 000,-Kč.
S nástupem roku opět nastává povinnost zaplatit poplatek 
„za odpad“. Upozorňujeme, že tento poplatek, stejně tak jako 
poplatek za psy, je nutno zaplatit do konce února v kanceláři 
obecního úřadu, nebo u p. Srba. Výše poplatků se pro letošní 
nezměnila, takže zaplatíme 150,- Kč za osobu trvale přihlá-
šenou k pobytu v obci, 350,- Kč za objekt sloužící k rekreaci 
a 60,- Kč za psa.
Cena za jeden kubický metr vody je pro letošní rok 33,84 Kč 
bez DPH.
V současné době probíhají výroční valné hromady hasičů 
a myslivců, tak při této příležitosti přeje zastupitelstvo všem 
jejich členům hodně úspěchů do další činnosti.
6.března se v Předmíři uskuteční již tradiční Hasičský ples, tak 
na něj zveme širokou veřejnost, a již předem si jménem hasičů 
dovolím poděkovat všem sponzorům,kteří se budou podílet na 
jeho zajištění a jistě bohaté tombole.

Jubilea
V tomto období slaví životní jubilea tito občané: Růžena Klei-
nová (80), Ing. Josef Choura (60) z Předmíře, Marie Malá (65) 
ze Zámlyní a Františka Blovská (88) z Metlí.
Zastupitelstvo obce všem jubilantům blahopřeje.

Opustili nás
V předvánočním čase nás opustili spoluobčané Růžena Kubová 
(+82) Štefan Sedlák (61) a Ladislav Malý (+63) ze Zámlyní.

Karel Palivec, Předmíř

RADOMYŠL
Tvrdý dopad krize na ekonomiku 
městyse
Podle předběžných výsledků byly v roce 2009 příjmy 
18.717.502,- Kč a výdaje 15.260.224. Znamená to, že městys 
hospodařil s přebytkem, což bylo cílem zastupitelů pro tento 
krizový rok. Městys má tak k dispozici rezervu 3.651.000,- Kč. 
Obrovský propad proti roku 2008 o 1.700.000,- Kč byl zazna-
menán v příjmové oblasti v důsledku nižších daňových příjmů! 
V rozpočtu na rok 2009 s tím však bylo počítáno a lze předpo-
kládat, že v roce 2010 to nebude lepší. 

Plesová sezóna v Radomyšli byla 
zahájena
Plesy v Radomyšli prošly v posledních letech velkým rozvo-
jem. Ještě před 7 lety to vypadalo, že kromě mysliveckého ple-
su zde nebude žádný. Tato situace byla špatná jednak z hlediska 
možností kulturního vyžití pro občany a po finanční stránce
také pro restauraci „Sokolovna“ a majitele kulturního zařízení 
TJ Sokol Radomyšl. To se naštěstí změnilo a od roku 2005 jsou 
zde pravidelně 4 plesy. Plesovou sezónu zahajují myslivci. Po 
10 ti leté odmlce se podařilo obnovit tradiční hasičský ples a po 
12 ti leté přestávce baráčnický. Sezónu uzavírá v březnu repre-
zentační ples městyse. Každý z těchto plesů je něčím originální. 
Organizátoři se předhánějí v nápadech jak zpestřit doprovodný 
program tak, aby právě ten jejich ples byl nejlepší. Samozřej-
mostí je skvělá hudba a bohatá tombola. 

Termíny plesů v roce 2010 
 Myslivecký ples 16.1.2010
 Hasičský ples 30.1.2010
 Baráčnický ples 20.2. 2010
 Reprezentační ples městyse Radomyšl 20.3.2010

K plesům v Radomyšli neodmyslitelně 
patří ...

Bohatý program

 Sklípek

Krásné ženy

Sokolíci
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TCHOŘOVICE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dodatečně bych chtěla popřát jménem celého osazenstva Obec-
ního úřadu mnoho zdravíčka všem lidičkám v Novém roce 
2010. Společně s Vámi všemi bychom si chtěli připomenout 
poslední dny loňského roku očima našich dětí.
Dne 5.12.2009 i k nám do Tchořovic přiletěli čerti, Mikuláš 
a Anděl. Některé dětičky si chtěli čerti odnést, ale když zazpí-
valo děťátko písničku nebo alespoň řeklo básničku, Mikuláš 
koukl do své knihy zlobení a všechny „zlejškoviny“  zase na 
rok vymazal, Anděl pak dítkám nadělil nějaké dobrůtky a moh-
la vypuknout tancovačka, po které následovala oblíbená „žid-
ličkovaná“.
Koledy
Dne 23.12.2009 se druhým rokem sešli 
občané Tchořovic na místní návsi, aby 
si poslechli a společně zazpívali několik 
koled, které s našimi dětičkami nazkou-
šely jejich maminky. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat všem maminkám, 
které spolupracovali a především Lence 
F., která nás maminky trošinku popo-
háněla.
Podávalo se svařené víno pro „dospělá-
ky“  a ovocný svařený punč pro dětičky, 
to bylo moc prima a mňam. Tady náleží 
poděkování členům místního SDH.
Překvapením pro naše nejmenší bylo vypouštění lampiónků, 
které si užily nejen dětičky, ale také všichni přítomní dospělí.  
A i zde je třeba říci: „Díky, Lenko a Lucie“ za perfektní nápad 
a instruktáž k vypouštění.
Tak hurá do dalších akcí nejen pro naše nejmenší a ještě 
jednou všem děkuji. Tereza Ptáčníková 

Mikulášská nadílka ve Tchořovicích
5.12. se konala v místní hospodě mikulášská nadílka. Všechny 
děti (a že jich bylo…) netrpělivě očekávaly, kdy přijdou čerti, 
anděl, ale hlavně Mikuláš.  U některých se to neobešlo bez 
slziček, ale nakonec všechny odešly s velkou nadílkou a spoko-
jenost z nich jen zářila. 

Tchořovické děti zpívali koledy
Ve středu 23.12. jsme se v hojném počtu sešli na návsi před vá-
nočním stromem. Společně s našimi ratolestmi jsme si zazpívali 
koledy a užívali si čas Vánoc. Připili jsme si výborným svařá-
kem, pro ty mladší byl připraven horký čaj. Nakonec si každé 
dítě vypustilo lampión společně s přáním pro Ježíška. Věřím, že 
se každému z nich vyplnilo na Štědrý den. 

Tradice
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ZADNÍ ZBOROVICE
Dění ve svazu žen
Ještě koncem roku 2009 jsme se vypravily za kulturou do Pra-
hy, tentokrát na český muzikál „Děti ráje“ od Sagvana Tofiho
s hity Michala Davida. Jak pravil tisk „skvělá energetická vzpo-
mínka na 80. léta“. Kdo nerad muzikály vypravil se s námi za 
prohlídkou stověžaté Prahy, někteří z nás navštívili i O2 arénu 
– Gladiator Games – freestylový motokros, kde se představily 
špičky českého motokrosu a zážitek to byl opravdu veliký.

Vánoční besídka
13. prosince 2009 jsme uspořádaly, jako již tradičně, vánoční 
besídku. Děti se opět pilně připravily a předvedly nám moc 
pěkné představení. Nechyběli samozřejmě písničky a básničky 
s vánoční tématikou. Sehrály několik pohádek – O Marušce 
a dvanácti měsíčkách a také pohádku O zvířátkách. Děti nás 
mile překvapily i s novinkami, například vystoupení malých 
mažoretek či v tančení break dance. Zahrály na hudební nástro-
je a také zatančily skvělé secvičené sestavy. Ani o publikum ne-
bylo nouze, dá se říci, že tato tradice každoročně přitáhne více 
lidí. Nechybělo ani předvánoční pohoštění, jako chlebíčky, káva 
či čaj a samozřejmě něco sladkého k tomu. Na závěr besídky 
děti za odměnu dostaly vánoční balíčky plné dobrot, za které 
bychom rády poděkovaly Obecnímu úřadu Třebohostice.

A co dodat na závěr? Děkuji všem členkám za super spoluprá-
ci a aktivitu v roce 2009 a doufám, že rok 2010 nebude horší. 
Všem přeji v novém roce hodně moc zdraví, štěstí a rodinnou 
pohodu.

Životní jubileum
V měsíci lednu a v únoru oslavují své životní jubileum členky: 
Anna Kovářová, Marie Štěpánová a Milena Matašovská. S přá-
ním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví a rodinné pohody 
přejí všechny členky ČSŽ Zadní Zborovice.

Pozvánka
20. února 2010 od 14.00 hod již tradiční Dětské maškarní s bo-
hatou tombolou a volbou o nejhezčí masku
 Jitka Korgó, předsedkyně ČSŽ Zadní Zborovice

UZENICE
Většina občanů Uzenic se těší, jak si v každém novém vydání 
Sobáčku přečte něco nového o dění v obci. Bohužel musíme 
konstatovat, že minulá osvěta ohledně ukládání popela do 
kontejneru byla absolutně k ničemu. Zdárně se totiž občanům 
dvakrát během vánočních svátků podařilo kontejner zapálit. Za 
to jim moc děkujeme!?! Proč bychom mohli žít na jihu Čech ve 
zdravém prostředí, když si můžeme vychutnávat plnými doušky 
štiplavý a zapáchající smog. Nebo snad ne?
Jelikož se paní zima ukázala v plné své parádě, rádi bychom 
upozornili občany, kteří se vydávají do okolních lesů, aby dbali 
na zvýšené nebezpečí, které nastalo přívaly sněhu. Hrozí padání 
větví nebo i celých stromů.

Blahopřání
Na závěr bychom chtěli popřát 
mnoho pevného zdraví a spokojenosti 
v dalším životě p. Jaroslavu 
Voráčkovi, dlouholetému členu SDH, 
k jeho 75. narozeninám.
Jaroslav Mareš, starosta obce

VELKÁ TURNÁ
Přání občanům do nového roku
Zastupitelstvo obce Velká Turná, přeje všem občanům do Nové-
ho roku 2010, mnoho štěstí zdraví, úspěchů v rodinném životě, 
hodně pracovních úspěchů a dosažení všech cílů, které jste si 
pro letošní rok předsevzali. 

Činnost obce a OÚ Velká Turná
Hlavní cíle roku 2009 byly zvládnuty i přesto, že z rozpočtu 
obce byla vydána neplánovaná částka, která byla podle rozpoč-
tu určena na výstavbu kanalizace ATC–Milavy. Jednalo se o 
nákup prodejny potravin čp. 30 v obci. Šlo o částku bezmála Kč 
800.000,–. Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu této budovy 
od soukromého vlastníka z důvodu zachování základních slu-
žeb v obci (prodej potravin a prům zboží). V březnu 2009 došlo 
k nákupu a předání budovy. Vnitřní prostory byly upraveny pro 
potřeby nového provozovatele (vymalování, výměnna osvětle-
ní, opravy elektroinstalace a vnitřního vybavení). Je třeba říci, 
že provoz této prodejny ukázal opodstatněnost tohoto kroku. 
V roce 2009 proběhla v obci další akce, která byla plánována 
a to oprava místní komunikace za částku Kč 348.477,–. Tato 
akce byla částečně financována z dotace. Pro potřeby obce byl
zakoupen traktorový valník 5t, Kč 35.000,–. Došlo krealizaci 
projektu Czech–POINT – v částce Kč 82.927,–, hrazené z dota-
ce MV–ČR za spoluúčasti obce. V průběhu roku v obci probí-
haly úklidové práce a údržba veřejných prostor a majetku. V ro-
ce 2009 se podařilo na základě projektu snížení nezaměstnanos-
ti od úřadu práce zaměstnat dva pracovníky na údržbu obecního 
majetku a prostranství v obci. Protože částka připravená na 
stavební práce ČOV-ATC-Milavy byla převedena na nákup pro-
dejny potravin v obci, byla prováděná stavební akce kanalizace 
a vodovodu plně financována z úvěru. Konečná investice byla
Kč 1.181.067,–. Splátky úvěru budou spláceny z příjmu kempu 
ATC-Milavy a částečně dotací na úroky z úvěru.
Další výdaje byly na platby, el.proud (v budovách obce, veřejné 
osvětlení), plyn (budova OÚ), režie OÚ, nákup drobného mat., 
přispěvky na školství, platy zaměstnanců. 
PRO ROK 2010 JSOU HLAVNÍ CÍLE ZASTUPITELSTVA
a) V obci – Oprava budovy čp. 30 – prodejna potravin (přípojka 
vody, rozvod plynu a topidel v budově, oprava střechy, oprava 
stropu se zateplením, nátěr fasády budovy) plánovaný výdaj
 Kč 238.000,–. Na akci je podána žádost o dotaci POV–JČK. 
b) V obci – Výsadba zeleně s nákupem techniky na její údržbu 
(výsadba vzrostlého stromořadí okolo rojického potokav obci 
a nákup travní sekačky se sběračem listí). Plánovaný výdaj
 Kč 182.900,–. Na akci je podána žádost o dotaci MAS–Blatná 
– SZIF–ČR. Realizace akce je spjatá na přijetí dotace. 
c) V obci – Přprava podkladů pro zpracování územního plánu 
obce. I – etapa.
d) V obci – Příprava podkladů pro zpracování projektu pro UR 
– Kanalizace + ČOV v obci. 
e) V obci – Úprava pozemku pazderna pro možnost využití 
travnatých ploch pro děti a SDH – pro cvičení sboru a pořádání 
soutěží v požárním sportu. 
f) V obci – Průzkum a případná realizace instalace veřejného 
internetu. 
g) V obci – Oprava podlahové krytiny v budově OÚ čp. 41 
– hodpoda. 
h) V obci – Výřez náletových dřevin okolo obecních komuni-
kací a letní vysíkání krajnic a struh 
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ch) ATC–Milavy – Výsadba proschlých stromků v areálu kempu. 
i) ATC–Milavy – Oprava podlahy v části sezení pod pergolou 
u restaurace rych. občerstvení na hrázi rybníka Milavy. (betono-
vé dlažnice). 

Činnost SDH Velká Turná
Členové Sboru dobrovolných hasičů Velká Turná se sešli dne 
25.12.2009 v sále 
HOSPODY NA 
ROZHRÁNÍ, na 
výroční členské 
schůzi, aby shod-
notili svou činnost 
za uplynulý rok. 
Schůze se zúčast-
nilo 30 členů a 5 
nových žadatelů. 
Byla zhodnocena 
činnost sboru, 
provedena volba 
vedení sboru podle 
stanov a napláno-
vány akce pro rok 
2010. Nechybělo 
ani občerstvení. 
V kulturním živo-
tě si sbor počíná 
úspěšně. Všechny 
akce proběhly 
podle harmono-
gramu. Z hlediska 
akceschopnosti při požáru a likvidaci živelných pohrom je sbor 
vybaven a připraven v rámci svého určení JPO–V. V činnosti 
požárního sportu je pro příští rok připravována okrsková soutěž 
v obci. V jarních měsících 2010 vyjede požární vozidlo HENS-
CHEL na několik přehlídek za účelem prezentace staré požární 
techniky s úkázkou.
Hlavním cílem roku 2010 je uspořádání okrskové požární sou-
těže v obci. S tímto je spojena i příprava místa konání soutěže. 
Prostory pro konání soutěže budou v jarních měsících připravo-
vány obcí Velká Turná ve spolupráci se členy sboru.
Starosta obce Velká Turná p. Charvát, poděkoval sboru za jeho 
aktivní činnost, která v rámci obce zabezpečuje požární bezpeč-
nost a likvidaci živelných katastrof, vypomáhá při prováděných 
pracech v obci a přispívá ke kulturnímu vyžití v obci, pořádá-
ním svých akcí. 

Turnaj ve stolním tenise 
V sobotu 26.12.2009, proběhl tradiční vánoční turnaj ve stol-
ním tenise, v sále 
HOSPODY NA 
ROZHRÁNÍ. 
V dopoledních 
hodinách před-
vedly své umění 
děti. Od 13:00 
hod. Začalo klání 
24hráčů dospělé 
kategorie. Hráči 
měli do hry vel-
kou chuť. Hrálo 
se až do večerních 
hodin. Ze strany 
pořadatelů bylo 
pro hráče připra-
veno i malé občer-
stvení. Je vidět, že 
i na málé vesnici 
se může hrát velký 
zápas. Po celý den 
se o hráče a divá-
ky starala obsluha 
hospody a nenechala nikoho hlady ani žízní.
Ve vánočním čase byl turnaj příjemným zpestřením jak si pro-
táhnout své ztuhlé tělo a vyskočit tak od sledování pohádek. 

Silvestrovská veselice 
Poslední den v roce a příchod roku 
nového jsme oslavili společně 
v HOSPODĚ NA ROZHRÁNÍ. 
Provozovatelka hospody p. Majerová pro 
nás připravila Silvestrovskou veselici 
s novoročním ohňostrojem. Vítámí 
nového roku skončilo v ranních hodinách. 

Sněhová nadílka
V období od 8.1.2010 (pá) do 11.1.2010 
(po) přešla přes naše území sněhová 
fronta. V obci Velká Turná se udržují obecní komunikace tech-
nikou a zaměstnanci obce. Silné čtyřdení sněžení jsme zvlád-
li. Největší radost z přívalu sněhu měly děti. Na nahrnutých 
hromadách sněhu začaly stavět iglů 
a sněhuláky. Nechyběla ani pravá 
koulovačka. Ze strany obce se dařilo 
udržovat všechny obecní komunikace 
sjízdé. Komunikace se udržují plu-
hováním a při namrzlém a kluzkém 
povrchu je prováděn posyp. Komu-
nikace se udržují pluhováním i do 
kempů u rybníka Milavy. 
Důvodem je umožnění kontroly kempů ze strany majitelů 
a možnost provádění kontrol hlídkou policie ČR– služebna 
Radomyšl. 
Foto – Zimní Velká Turná – úklid návalu sněhu – obecní komu-
nikace –11.1.2010. 
Příspěvky a fotodokumentace:
místostarosta obce p. Šípek Pavel

Seznam kulturních akcí v obci Velká 
Turná do března 2010
 13. února 2010 -Masopust - Průvod masek po obci 
Velká Turná (sobota). Pořádá SDH Velká Turná.

 27. února 2010 - Obecní ples - v sále Hospody na 
Rozhrání - Velká Turná (sobota). Pořádá obec Velká Turná.

 6. březen 2010 - Dětský maškarní bál  - v sále Hospody na 
Rozhrání- Velká Turná (sobota). Pořádá SDH Velká Turná.

 13. března 2010 - Obecní zabijačka - Před a v sále 
Hospody na Rozhrání Velká Turná (sobota). Pořádá SDH 
Velká Turná.

 20. března 2010 - Josefovská zábava - V sále Hospody 
na Rozhrání - Velká Turná (sobota). Pořádá  provozovatel 
Hospody na Rozhrání. 
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ZÁBOŘÍ
Zpívání koled ve škole
V době, kdy většina žáků škol byla již doma, měli žáci základní 
školy v Záboří ještě plno práce. V úterý 22. prosince začínali 
poslední školní den před vánočními prázdninami všichni spo-
lečně. Ve vstupní hale školy se pravidelně již řadu let scházejí 
ke společnému zpívání. Žáci, ale také i učitelé zpívají známé 
koledy, které doprovázejí na varhany žákyně školy společně 
s paní učitelkou Stejskalovou. Ale to byl jenom začátek dne. 
Pro řadu dětí ještě zpívání pokračovalo v podvečer. Stává se 
pěknou tradicí, že se na návsi sejde řada obyvatel Záboří a spo-
lečně oslaví končící advent. U vánočního stromu pokračovalo 
společné zpívání žáků školy a školky. Zpívané koledy doplnili 
tentokrát malí předškoláci několika básničkami. Posluchači 
měli možnost vychutnat si předvánoční atmosféru i jinak, pro-
tože se během zpívání podávalo svařené víno. Po vystoupení 
dětí následovalo společné zdobení vánočního stromu rozsví-
cenými prskavkami. A to byl konec všech aktivit dětí. Kdo ale 
chtěl, mohl pokračovat sledováním dalšího kulturního vystou-
pení v zábořském kostele.

SPORT V ZÁBOŘÍ
III. ročník turnaje o pohár starosty 
v sálové kopané
Dne 16.1.2010 se od 8 hodin ve sportovní hale v Záboří utkalo 
šest družstev v sálové kopané. Ve skvělé atmosféře sportovních 
soubojů bylo úspěšné především domácí družstvo ve složení 
Václav Polan, Pavel Marek, Václav Machovec, Michal Jiřinec, 
Tomáš Červený, Karel Šperlík a Michal Petrášek. Konečné 
výsledky tedy jsou:
1. Záboří
2. Blatná

3. Strakonice Dukelská
4. Strakonice
5. Svéradice
6. Zadní Zborovice
Zaznamenal: Jaroslav Vorba, kronikář
Více informací a fotografie na www.zabori.cz

Výlet do Prahy
Abychom před zimními prázdninami nasáli atmosféru Vánoc, 
vyrazili jsme na výlet do Prahy. 
První zastávkou bylo Národní muzeum, kde jsme zhlédli nád-
hernou výstavu Planeta Země. Poté jsme navštívili secesní 
Obecní dům. Zde si přišli na své zejména milovníci pohádek. 
A nejen ti! K vidění zde byly kostýmy mnoha postav z našich 
nejznámějších pohádek. Mladší žáci si zatím stihli prohlédnout 
Podmořský svět.
Výlet jsme museli zakončit jedině vánočně, a to procházkou 
Staroměstským náměstím. Zde bylo na místě povědět si zajíma-
vosti z historických událostí, které se zde kdysi odehrály. A pak 
už každý ochutnával trdelník a obdivoval krásně ozdobený 
a nasvícený vánoční strom. 
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KAPITOLY Z DĚJIN TVRZE VE LNÁŘÍCH – 2. ČÁST
Na následujících řádcích bych rád seznámil čtenáře s dějinami lnářské tvrze a proměnami jejího vzhledu 
a využití od počátků až do současnosti resp. v této první části do konce 15. století. Vzhledem k tomu, že 
jsem více než 10 let provázel na lnářském zámku a historie je můj koníček, uvedl jsem téměř všechna his-
torická fakta. Omlouvám se těm čtenářům, kteří očekávali beletristickou stať nebo objevení pikantností ze 
života našich předků. 

Od roku 1501 se v pramenech připomíná Václav (III.) Zmrzlík ze 
Svojšína přijatý někdy v této době do panského stavu, tedy mezi 
vyšší šlechtu Království českého. Ve svých rukách soustředil 
veškeré rodové dědictví, zejména Orlík, Březnici a samozřejmě 
také Lnáře. Snad z finančních důvodů však brzy odprodal Břez-
nici, a když roku 1508 vyhořelo dosud hlavní sídlo Zmrzlíků 
Orlík, prodal i jej a odstěhoval se na Lnáře. Lnářské panství roz-
šířil přikoupením zboží v Lažánkách, Jindřichovicích a Polánce; 
nějaký majetek měl i ve Tchořovicích. Za panování Václava III. 
Zmrzlíka se i na lnářském panství začaly prosazovat prvky režij-
ního podnikání, při kterém se již šlechta neopírala pouze o příjmy 
z poddanské renty, nýbrž začala provozovat vlastní podniky 
(pivovary, ovčíny, pily, hutě apod.). Dokladem pronikání nového 
druhu vrchnostenského hospodaření na Lnářsko je založení pi-
vovaru v blízkosti místní tvrze, z nějž povinně kupovali produkci 
poddaní na celém panství. Ke vzniku pivovaru muselo dojít 
před rokem 1564, první sládek jménem Adam je však doložen 
až roku 1570. V té době již ovšem Lnáře měly jiného majitele 
a tím byl Zdeněk ze Šternberka a na Blatné, který panství koupil 
roku 1564. Tímto datem tedy končí půldruhého století panování 
Zmrzlíků ze Svojšína na Lnářích. Václav III. Zmrzlík však zde 
žil ještě roku 1568. Zřejmě pro pokročilý věk (muselo mu být již 
kolem osmdesáti let) směl ve Lnářích s povolením nového maji-
tele dožít a možná zde i zemřel jako poslední mužský příslušník 
celého rodu. Památkou na posledního ze Zmrzlíků je několik 
zvonů, které nechal pořídit do kostelů ve Lnářích, Kasejovicích 
a Kocelovicích. 
Nový majitel Zdeněk ze Šternberka do dějin Lnář nijak výrazně 
nezasáhl. Roku 1575 byl nucen lnářské panství kvůli dluhům 
na rok zastavit Václavovi z Donína. Od něj převzali Lnáře zpět 
Zdeňkovi synové, kteří se snažili umořit dluhy odprodejem 
některých okrajových vsí (Budislavice, Radošice, Mladý Smo-
livec, Zahorčice, Vrbno, Pole). Mezi největší věřitele rodiny 
patřil i Volf Novohradský z Kolovrat, s nímž bratři Šternberko-
vé v bezvýchodné finanční situaci uzavřeli roku 1575 smlouvu
o postoupení Lnář, která byla v plné míře uplatněna o dva 
roky později, kdy Volf Lnáře skutečně převzal. Kromě toho se 
rovněž Volf oženil s jejich sestrou Juditou ze Šternberka, takže 
Lnáře vlastně přece jen zůstaly v rodině.
Volf Novohradský z Kolovrat byl bezesporu jedním z nejvý-
znamnějších majitelů Lnář. Jako dobrý hospodář zbavil své 
panství dluhů a ještě byl schopen zajistit si prostředky na jeho 
rozšíření. Připojil ke Lnářům zpátky Zahorčice a nově získal 
statek Kladrubce s Čmelíny, Vískou a polovinou Přebudova 
a v neposlední řadě i polovinu Hornosína. Vedle Lnář pak vlast-
nil Volf ještě panství Vimperk a Drslavice na Prachaticku.
Zřejmě právě Volf Novohradský dal ve Lnářích zbudovat cihel-
nu, vápenici a pilu, při poplužním dvoře byla vysazena štěpnice 
(ovocný sad) a zřízen ovčín. Intenzivně byl využíván pivovar, 
který zásobovala místní chmelnice. Protože byl pán z Kolovrat 
vysokým zemským úředníkem a dvořanem císaře Rudolfa II. 
(1576–1611) potřeboval reprezentativní a komfortní bydlení. 
Rozhodl se tedy k přestavbě gotické lnářské tvrze v moderním 
renesančním slohu. Přestavba, zakončená patrně roku 1597, 
dala tvrzi dnešní podobu s etážovým zvlněným štítem členěným 
drobnými pilastry. Nad hlavní vstup byla osazena deska s erby 
Volfa Novohradského z Kolovrat a jeho manželky Judity ze 
Šternberka. Roku 1599 pak dal Volf ještě postavit na návrší za 
Lnáři kapli Nejsvětější Trojice, předchůdce pozdějšího klášter-
ního kostela stejného zasvěcení.
Od sklonku 16. století patřil Volf Novohradský k blízkým přá-
telům posledního Rožmberka Petra Voka (1539–1611), který 
proto býval na Lnářích častým hostem. Od roku 1600 byl do-
konce s rožmberským vladařem spřízněn prostřednictvím své 
dcery Marie Magdaleny, kterou provdal za jeho synovce a nej-

vážnějšího kandidáta na dědictví po bezdětném Petru Vokovi 
Jana Zrinského ze Serynu. Přátelství mezi pánem z Kolovrat 
a Rožmberkem tedy nebylo zcela nezištné. 
 Mgr. Vladimír Červenka, Tvrz Lnáře
Lnáře – vstupní brána regionu 
Blatensko
Roku 2002 získala obec Lnáře pro své potřeby objekt bývalé 
goticko-renesanční tvrze v sousedství raně barokního zámku, 
která 13. srpna téhož roku odolala přívalům vod z protržených 
rybníků na toku Smoliveckého potoka. Obec poškozené pro-
story a bezprostřední okolí tvrze zrekonstruovala, poté začala 
objekt využívat k veřejným účelům. V květnu 2006 bylo ve 
tvrzi v rámci projektu Lnáře – vstupní brána regionu Blatensko 
zpřístupněno infocentrum a otevřeny výstavní prostory. Dále 
zde jsou prostory pro zdravotní středisko a místní knihovna.
V současnosti tvrz nabízí:
 informace pro turisty o historických i přírodních památkách 
a dalších zajímavostech regionu, možnostech ubytování a poby-
tové náplně
 propagaci regionu a produktů lidové tvořivosti – prodejní 
výstavy výrobků lidového řemesla
 proměnné výstavy prací umělců z regionu i mimo něj (obra-
zy, fotografie, koláže, grafiky atd.); nabídka výstavních prostor
 stálou expozici skla světoznámého skláře a malíře pana Bo-
humila Eliáše
 pronájem prostor pro konání besed a seminářů
Otvírací doba: 
červen – září: úterý – neděle, 9:00 – 17:00
říjen – květen: pondělí – pátek, 9:30 – 15:30
Kontakt:
mail: tvrzlnare@blatna.net
tel.: 380 423 770
http://tvrz.lnare-obec.cz

UZÁVĚRKA 
časopisu Blatensko SOBě 
 10. BŘEZNA 2010

Své náměty, příspěvky, připomínky za-
sílejte na e-mail: listy@blatensko.cz

 • 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

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
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 NADĚJE, VÍRA A LÁSKA OD ŠTĚPÁNA RAKA
Ve středu 30. prosince 2009 se v kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále 
pod Třemšínem konal koncert známého kytarového virtuosa Štěpána Raka 
pod názvem Pocta Jakubu Janu Rybovi.
Před samotným koncertem zahrál na místní varhany pan Adam Viktora; var-
haník, který vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také 
hudební teorii na Pražské konzervatoři.
Úvodního slova se ujal Jan Přeučil. V pořadu s názvem Pocta Jakubu Janu 
Rybovi zazněla nová skladba kytaristy Štěpána Raka: Tryzna za Jakuba Jana 
Rybu. Celý koncert byl věnován právě autorovi České mše vánoční, který 
skládal hudbu a hrál na varhany právě v rožmitálském kostele.
Tryzna za Jakuba Jana Rybu je skladba autorská, ale citlivý posluchač v ní 
mohl zaslechnout i motivy z díla Rybova.
„Pohnutý osud Jakuba Jana Ryby, který všichni jistě znáte, tento jímavý osud 
člověka, který rozdával onu radost, ono světlo, ono slunce, svou hudbou, a při-
tom zřejmě svým životem tak šťastný nebyl, tento příběh má obrovské hudební možnosti. A já jsem se rozhodl, že Jakubu Janu Rybovi 
věnuji skladbu. Je to skladba ne příliš radostná, samozřejmě, protože tryzna za člověka není nic radostného, ale i tyto věci patří k 
životu. Já jsem se snažil v této skladbě o to, aby tam nebyla jenom ta smutná nota. Ale aby tam bylo především to, co v našem životě 
potřebujeme nejvíc, a to je naděje, víra a láska“, řekl před provedením své nové skladby Štěpán Rak. (ps) 
Video z koncertu můžete shlédnout na serveru www.pribramsko.eu
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1/8 strany A4     327,- Kč  
řádková       65,- Kč
vzpomínka        zdarma

TJ SOKOL MIROTICE POŘÁDÁ
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Kdy – od 7.8.2010 do 14.8.2010
Kde – Rekreační středisko Míreč
Kdo –  děti od 6 do 16 let 
Za kolik – 2200 Kč
Tábor se nachází v malebném kraji jižních Čech blízko Blat-
né.  V oploceném areálu střediska je k dispozici hřiště na malý 
fotbal, volejbal, stolní tenis, bazén a ohniště. Součástí střediska 
je kuchyň a dvě společenské místnosti. Strava je podávána šest 
krát denně a pitný režim po celý den. Ubytování je ve čtyřlůž-
kových chatkách se společným sociálním zařízení.
Celotáborová hra se ponese v duchu rytířů kulatého stolu.
Program tábora sestává ze 3 základních typů činností: 
 sport, hry a fyzická příprava 
 získávání a osvojování si znalostí z oblastí topografie, zdra-
vovědy a 1. pomoci
 aplikování získaných vědomostí v soutěžích a orientačních 
závodech
Více informací o táboře bude zájemcům poskytnuto na infor-
mačních schůzkách, které se budou konat v únoru a v březnu 
v městké knihovně v Miroticích, zde se dozvíte třeba o pojiš-
tění akce, seznámíte se s  některými táborovými pracovníky 
a hned na místě se dozvíte odpovědi na vaše dotazy. 
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR, 
DÍTĚ: 
Jméno...................  Příjmení................ 
Datum narození: …........
Adresa.........................
Spojení na rodiče dítěte:
Jméno................................. Příjmení …...................
Telefon................Adresa.........................
Email.......................................................
Přihlašuji své dítě na letní  tábor Míreč 2010 v uvedeném ter-
mínu. Souhlasím s podmínkami a cenou. Prohlašuji, že mé dítě 
je po zdravotní stránce schopno se tábora zúčastnit. Zástupce 
dítěte uděluje souhlas, aby pořadatel tábora dle zák. č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpra-
covával veškeré údaje uvedené v přihlášce za účelem vlastní 
evidence účastníků tábora.
Podpis ….................................


