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Slovo na úvod

Historie obce Velká Turná
Obec Velká Turná leží v malebné, mírně zvlněné krajině 
mezi Strakonicemi, Blatnou a Pískem, jihovýchodně od 
Sedlice. Svojí polohou, obdobně jako např. Radomyšl, 
vlastně do blatenského regionu nepatří, i když s ním 
severní katastrální hranicí sousedí. Katastr obce má 

rozlohu 753,22 ha, z toho cca 15 procent tvoří rybníky, 
z nichž nejznámější a největší jsou Milava. Počátky tohoto 

vodního díla spadají až do roku 1454.                        
Nejstarší pravěké nálezy v obci představuje tzv. štípaná 

industrie ze závěru starší (pozdní paleolit) a střední doby kamenné 
(mezolit), která souvisí s pohybem prvních lovců a sběračů naší krajinou. Významným 
nálezem byla sekera objevená v lednu 2015 detektorem kovů v lese v trati „Starý Bor“ 
severovýchodně od rybníka Milavy. Sekeru můžeme datovat do mladší doby bronzové 
(tj. 1200–1000 př. n. l.). Další doklady o lidské činnosti pocházejí ze starší doby železné. 
Již ve dvacátých letech minulého století byly objeveny skupiny mohyl, táhnoucí se v pásu 
severně od obce. Do stejného období patří i nález sídelního areálu. Osadu v poloze „Na 
Kuklíku“ zkoumal Bedřich Dubský v letech 1926 až 1933 v přítomnosti pana Charváta. 
Prokopal celkem tři skupiny objektů z 6.–5. st. př. n. l.  V bezprostřední blízkosti areálu ze 
starší doby železné byl odkryta i osada z mladší doby železné. Byla odkryta v roce 1933 
na úpatí příkré stráně nad Rojickým potokem. Nalezena byla kulturní vrstva obsahující 
zlomky keramiky z 3.–1. st. př. n. l.
Samotný původ jména Turná je nejasný. V odborné literatuře byl název odvozován od 
louky, kde se zdržovali tuři. Další teorií rozšířenou mezi místními je odvození názvu od 
rytířských turnajů. Za zmínku stojí i vysvětlení názvu obce podle osobního staročeského 
jména Turen, znamenající silný jako tur. Další z teorií je srovnávání s keltským kmenem 
Turonů z Francie. Nejpravděpodobněji se ovšem jeví názor uvedený v publikaci paní Jany 
Vačkářové, který odvozuje název obce od německého slova „Turn“ označující nářečně 
holou skálu, či skalní útes. Skalní výběžky byly na návsi patrné ještě na počátku 20. století, 
než došlo k jejich odstřelu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   Nejstarší písemná zpráva o Turné pochází z 3. září roku 1320, kdy je na listině Viléma 
ze Strakonic uveden vladyka Blažej z Turné. Jeho sídlo v Turné mělo patrně charakter 
dvorce. Ten je třeba hledat v prostoru přístavby statku čp. 5 z roku 1920. Již v roce 
2014 byly při pokládce inženýrských sítí u čp. 5 objeveny ve výkopu zlomky keramiky ze 
14. a 16. století. Tyto nálezy poukazovaly na možnou blízkost středověkého dvorce 
patřícího Blažejovi z Turné. Zásadní přelom v hledání tohoto dvorce nám přinesl rok 
2020. V lednu roku 2020 při pokládce dešťové kanalizace ve dvoře čp. 5 odhalili dělníci 
pozůstatek destrukční vrstvy s kousky mazanice, uhlíky a keramikou z druhé poloviny 
13. a první poloviny 14. století.
V roce 1372 je doložen Matěj z Turné, pravděpodobně již z Velké, který dosvědčil 
Předotovi ze Slaníka prodej pole strakonickému měšťanu Jakubovi. Na smlouvě 
o prodeji je přiložena i pečeť Matěje, kde na obvodu je opis Matias de Turna, uvnitř 
kruhového pole je znak, na kterém je helma a nad ní je umístěna loďka. V 15. století je 
ještě zmiňován Oldřich z Malé Turné, ale ve století následujícím už není v pramenech 
o vladycích či zemanech z Malé ani Velké Turné žádná zmínka. Dá se usuzovat, že dědici 
turenských vladyků se stali strakoničtí johanité. Ti před rokem 1530 vlastnili ve Velké 
Turné šest poddanských dvorů, vč. mlýna. Jmenovitě to byli Jan Mlynář, Dušek Chlieb, 
Jíra Kuklík, Vávra Chylík, Ondřejovic, Tůma na Pištovské poustce a Šimek Podlešák. Tyto 

Představujeme naše o
bc

e

Vážení čtenáři Sobáčku,
blížící se nám konec roku, a tak bych chtěl 
popřát všem čtenářům a spoluobčanům 
do toho nového, hodně štěstí, zdraví, 
domácí pohody a aby se všem splnila 

všechna předsevzetí, která si dáváte. Dlouhá léta, 
která předcházela a kdy jsme žili vcelku bezstarostně 
jsou bohužel za námi. Stabilní trh práce, dobré platové 
podmínky, klidná mezinárodní situace nám dávaly pocit, 
že se nemůže nic stát a žili jsme spokojeným životem. 
Situace se ovšem změnila a běh života nám přinesl 
nejprve epidemickou pohromu, válečný stav v Evropě 
a v návaznosti na toto dění energetickou a celkovou 
společenskou krizi.
Proto bych chtěl v nastávajícím vánočním čase ještě 
jednou všem spoluobčanům popřát krásné prožití 
adventních týdnů, které nám oznamují příchod Štědrého 
dne, chvilku odpočinku a zapomenout na všechny strasti 
a starosti, které nám běžný život přináší. Nechte se 
unést plápoláním plamínku svíček na adventním věnci, 
padajícím sněhem za okny a vžijte se do děje krásných 
pohádek, které jsou pro toto období tak typické. Naberte 
z předvánoční pohody co nejvíce sil do nového roku.

Pavel Šípek, starosta obce Velká Turná

Rozhovor se starostou obce Velká Turná
V čele obce Velká Turná 
stojí pan Pavel Šípek. 
Rádi bychom Vám 
představili pana starostu 
v krátkém rozhovoru.
Od kdy jste zvolen 
starostou obce?
Starostou obce jsem byl 
poprvé zvolen v roce 
2018. Po podzimních 
komunálních volbách 

a po ustavujícím zasedání ZO dne 18. 10. 2022 jsem byl 
zvolen podruhé do funkce starosty obce.
Už před svým zvolením starostou jste byl členem ZO?
Členem zastupitelstva obce jsem od roku 2002 a od 
1. 6. 2004 jsem byl místostarostou obce Velká Turná, 
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Co se v SOBu peče

Uzávěrka příjmu příspěvků
do lednového vydání

SOBáčku č. 89
je v neděli 8. 1. 2023.

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

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

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

2023Svazek obcí Blatenska

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít

 ¾ Tradiční stolní kalendář SOBu na 
rok 2023 je již v distribuci a v prodeji. 

 ¾ Zimní semestr akademického 
roku 2022/2023 Virtuální univerzity 

3. věku jsme zahájili tradičně ve čtvrtek 
29. září 2022. Pro první kurz bylo vybráno téma 

„České dějiny a jejich souvislosti II.“ a přihlásilo se 
celkem 19 studentů (17 žen a 2 muži). Pro druhý kurz bylo vybráno téma 
„Dějiny oděvní kultury III.“. Druhý kurz byl zahájen ve čtvrtek 6. října 2022 
a přihlásilo se na něj 7 studentek. Oba kurzy budou ukončeny k 31. prosinci 
2022.

 ¾ V průběhu měsíce listopadu 2022 byla zpracována zpráva 
o zajištění udržitelnosti projektu ve společném projektu „Doplnění 
sběru separovaných odpadů ve Svazku obcí Blatenska“, registrační číslo: 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/00002 64. Poděkování patří všem zástupcům 
obcí, kteří poskytli obratem podklady pro zpracování zprávy o zajištění 
udržitelnosti projektu. Dále chci poděkovat také panu Pavlu Bulkovi 
z Technických služeb Města Blatná, který dodal podklady za všechny obce, 
ve kterých sváží odpady Technické služby Města Blatná a ušetřil tak práci 
starostům obcí. Celkově bylo na území Svazku obcí Blatenska za pátý rok 
provozu v době od 14. 11. 2021 do 13. 11. 2022 v pořízených nádobách 
vytříděno 291,308 tun všech druhů odpadů.

 ¾ Poslední letošní Valná hromada Svazku obcí Blatenska je 
naplánována na středu 14. prosince 2022. Nejdůležitějším bodem jednání 
bude schvalování rozpočtu SOB na rok 2023. Dále se jednání VH SOB 
zúčastní Ing. Romana Vačkářová z Jihočeského kraje a předá starostům 
aktuální potřebné informace k digitální technické mapě.

 ¾ Pracovnice Svazku obcí Blatenska průběžně poskytují 
poradenství starostům a dalším pracovníkům obcí dle jejich aktuální 
potřeby.

 ¾ Své příspěvky, články, reportáže i s fotografiemi, pozvánky na 
dění u Vás, další informace o životě ve Vašich obcích posílejte, prosím, 
pouze na naši e-mailovou adresu: sobacek@blatensko.eu.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Kalendář SOB na rok 2023
Tradiční stolní kalendář SOBu na rok 2023 je možné od srpna zakoupit 
v prodejně Hračky a papír Alena Tomášková Blatná a v Informačním 
centru Blatná. Stolní kalendáře jsou k dispozici samozřejmě ve všech 
členských obcích SOBu.
Informace v kalendáři slouží jako pozvánky na nejrůznější akce na 
Blatensku v roce 2023. Zároveň je kalendář dokumentací toho, jak 
proběhly plesy, maškarní bály a vůbec všechny společenské, kulturní, 
sportovní a další události v našem regionu.
Foto na titulní stránce kalendáře „Menhiry v Hajanech“ nám poskytl pan 
Lukáš Vaněček.
Poděkování za pomoc při realizaci kalendáře z Blatenska patří všem 
obcím, organizátorům akcí, fotografům a dalším „spolutvůrcům“ našeho 
kalendáře.
Pro každého autora zveřejněných fotografií jsou připraveny k vyzvednutí 
3 kusy kalendářů na rok 2023 v kanceláři SOB na adrese Spálená 727, 
Blatná. Autoři fotografií mohou kalendáře vyzvedávat od 1. října 2022 
v úředních hodinách případně po předchozí telefonické dohodě. 

Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková

Vážení a milí čtenáři Sobáčku,
za kolektiv zaměstnanců Svazku obcí 
Blatenska Vám do nového roku 2023 
přeji především pevné zdraví, hodně 
štěstí, příjemné prožití vánočních 
svátků v kruhu svých blízkých, klid, 
pohodu a hodně úspěchů v osobním 
i pracovním životě.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

Ukončení cyklistické sezony 
v Jihočeském kraji

V sobotu 1. října 2022 se v Blatné konalo „Oficiální ukončení cyklistické 
sezony v Jihočeském kraji“. Hlavním organizátorem celé akce byl Sva-
zek obcí Blatenska. Start a cíl byl v Blatné v Nádražní ulici. Hlavním cí-
lem akce bylo zajištění závěrečného setkání cyklistů z Jihočeského kraje 
v rámci zakončení cyklistické sezony, která se v letošním roce konala pod 
titulem „aneb za krásami Blatenska“. Organizátoři využili této možnosti 
nejen k prezentaci blatenského regionu, ale především k podpoře cyk-
listického sportu. Všichni zúčastnění obdrželi před startem teplé občer-
stvení, při registraci pak drobné dárky, propagační materiály a tištěné 
mapy včetně popisu a informací k jednotlivým trasám. Této již tradiční 
akce se zúčastnilo okolo 100 registrovaných cyklistů a přes 200 ostatních 
návštěvníků, kteří měli na výběr ze dvou tras – krátká trasa měřila cca 
25 km a dlouhá trasa měřila cca 50 km. Na organizaci celé akce se kro-

mě Svazku obcí Blaten-
ska podílelo město Blat-
ná a další členské obce 
(Hajany, Kocelovice, Hor-
nosín, Předmíř, Bělčice, 
Bezdědovice). Všechny 
obce si zaslouží za vzor-
nou spolupráci velký dík. 
Poděkování ale patří pře-
devším panu Františku 
Šestákovi, který připravil 



3Svazek obcí Blatenska - listopad 2022



Svazek obcí Blatenska - listopad 20224

Platnost od 1. 1. 2023
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Historie obce Velká Turná - Pokračování ze str. 1

poddané směnil velkopřevor Jan z Rožmberka v roce 1530 se Ctiborem 
Dívčičkým ze Sudoměře na Dobevi. V téže době několik kmecích dvorů 
s platy, dědinami, lukami, lesy, potoky a rybníky měli ve Velké Turné 
i Osečtí z Brloha. Roku 1532 pravděpodobně nový majitel oseckého 
statku Jiří Čejka tyto dvory se vším všudy postoupil Ctiboru Dívčickému. 
Také Malovcové z Pacova na Sedlici vlastnili v obci několik dvorů. Velká 
Turná měla tedy na začátku 16. století několik majitelů. Dědicem Ctibora 
Dívčického se stal roku 1544 jeho strýc Adam Řepický ze Sudoměře, 
který už předtím (1539) koupil od Malovců Sedlici, a tak se Velká Turná 
stala majetkem jednoho pána. Adam Řepický ještě týž rok prodal Velkou 
Turnou královskému městu Písku. Podle píseckého urbáře z roku 1544 
bylo v obci 14 osedlých sedláků. Je zde také zapsána krčma při té vsi 
a rybníky – rybník velký Milavý, rybník druhý Vavák (Babák), rybník třetí 
Uhlín, a dále lesové při těch rybnících. V roce 1547 byl majetek Písku 
konfiskován za povstání proti králi Ferdinandovi I. a Velkou Turnou koupil 
od královské komory zpět Adam Řepický a připojil ji k Sedlici. Roku 1551 
Adam Řepický umírá a veškeré statky dědí jeho sestra Kateřina, provdaná 
za Zdeňka ze Šternberka. Tím přechází Velká Turná do vlastnictví 
Šternberků a to až do roku 1713. V roce 1708 dochází k úpadku 
sedlického panství. V roce 1713 ho kupuje Adam hrabě Lažanský. Ten ho 
v roce 1726 prodává Antonii hraběnce Černínové z Chudenic, která roku 
1728 slučuje statky Drhovelský, Sedlický a Čížkovský pod jedno panství 
s panskou kanceláří v Drhovli. V roce 1753 se Anna Lidmila Černínová 
vdává za Augusta knížete z Lobkovic. Lobkovicové drží panství až do dob 
1. republiky.
Podle farního rejstříku Radomyšle (kam byla Turná přifařena) z roku 1609 
jsou uváděni v obci osedlí – Lebeda, Klečka, Mlynářovic, Chlíb, Pelouch, 
Matura, Klas, Sládková, Viktorín, Hrabě a Pyštic. Další záznam o počtu 
sedláků je uváděn v berní rule z roku 1654. Je zde 13 osedlých sedláků, 
z nichž největší grunt měl Vavřinec Turenskej, který vlastnil 44 strychů 
a k tomu mlýn o jednom kole. Dále jsou uváděni Vít Janovic, Václav 
Pelouch, Jan Lebeda, Kateřina Rýkovská, Martin Hraba, Jan Matura, Jan 
Chlíbec, Krejčí, Jiří Klouček, Tomáš Pištec, Adam Klas a nejmenší grunt 
vlastnil Havel Klečka (20 str). Dále je uveden zahradník Jan Mlíčko (6) 
a pustá zahrada dudovská. Z uvedených sedláků je 5 tzv. „na stavení 
zkaženejch“, a grunt Krejčovský byl dokonce pustej a role ladem všechny 
ležely. V roce 1728 bylo v Turné 13 sedláků, 2 chalupníci a 2 podružské 
chalupy. V roce 1770, když se začala stavení číslovat, bylo v obci 24 
domů, vč. pastoušky a borského mlýna, který dostal poslední č.24. Za 
pozornost stojí, že do dnešních dnů žijí v obci potomci Klasů a Pelouchů. 

vytýčení jednotlivých tras a spolupracoval na přípravě celé akce. Účast-
níci akce se pak mohli na trase zdarma podívat do muzea v Hajanech 
a v Blatné, do zámeckého parku v Blatné, do kostela v Újezdci a Pašti-
kách, kde byla pro zájemce zajištěna komentovaná prohlídka. V Předmíři 
pan starosta se svými spolupracovníky připravil občerstvení. V prostoru 
startu a cíle zahrála k poslechu Hudba pana Koubka. Celou akci finančně 
podpořila Nadace Jihočeské cyklostezky.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB 

MAP Blatensko II
V květnu a červnu proběhly 
exkurze jednotlivých škol v rámci 
implementačních aktivit projektu. 
Žáci škol navštívili různá místa a různé 
instituce podporující vzdělávání dětí.

Na přelomu měsíce září a října proběhla 
závěrečná konference MAP Blatensko II. 

Realizační tým se rozhodl tuto konferenci 
uspořádat ve dnech 30. 9.–1. 10. 2022 na Statku 

v Poli u Kadova. Na konferenci proběhlo shrnutí všech aktivit projektu 
a pracovalo se na aktualizaci dokumentace projektu, která bude 
odevzdána se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu na počátku roku 
2023.

M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

Kaple Sv.Jana Nepomuckého  ve Velké Turné vystavěna v letech  1884



Svazek obcí Blatenska - listopad 20226

Zajímavý je také fakt, že až do 2.poloviny minulého století se zachovala 
jména po „chalupě“ – např. Janouc, Chlíbouc, Rykovskejch a Mourkouc, 
přestože hospodáři těchto jmen již dávno a dávno nežijí.                                                                                                                        
 Krátce po zrušení roboty a patrimoniální správy se Velká Turná v roce 
1850 vyčlenila z drhovelského panství a stala se samostatnou správní 
jednotkou, místní obcí. Součástí této politické obce byla také samota 
Bor a blízko ležící Rojice. Ty se v roce 1878 osamostatnily. Prvním 
starostou byl zvolen Pavel Poklop z čp. 11, který byl v předchozím 
období rychtářem. V Turné žilo v roce 1843 293 obyvatel, v roce 1893 
už to bylo 362 obyvatel a v roce 1928 již Turná čítala 362 obyvatel (dnes 
má Velká Turná pouze 156 obyvatel). Počtu obyvatel odpovídal i počet 
hospod. V obci byly v 1. třetině 20. století tři, a to v domech čp. 6, 45 
a 63. V nich se odehrával bohatý společenský a spolkový život.

SDH Velká Turná a HENSCHEL  z roku 1939

Budova bývalé školy ve Velké Turné čp. 55

Budova OÚ Velká Turná čp. 41

Areál čp. 6 - zázemí obce Velká Turná

Počátky kolektivizace v 50. letech minulého století se Velkotureňáků 
tvrdě dotkly vystěhováním dvou sedláků z jejich gruntů. Na základě 
rozsudků Lidového soudu z 10. 2. 1953 byli podle § 135 tr. zákona 
86/ 1950 – dodržování jednotného plánu – odsouzeni k propadnutí 
veškerého majetku a vystěhování, František Pelouch a Jan Vokroj. Oba 
byli vystěhováni do obce Boreč na Mladoboleslavsku. Následné založení 
JZD v roce 1957 pak zásadním způsobem změnilo strukturu života, 
vztahů a poměrů, které se po staletí přirozeně vyvíjely. V roce 1964 byla 
Velká Turná přidružena pod společnou obec Osek, kde setrvala až do 
konce roku 1990. K osamostatnění obce došlo 1. ledna roku 1991.
Historii Velké Turné a okolních vesnic, zevrubně a v širších společenských, 
kulturních a politických souvislostech, popisuje kniha „Kronika“ Jany 
Vačkářové. Z této knihy i nově připravované publikace o obci bylo 
v našem stručném historickém přehledu v mnohém čerpáno.
Obec v současné době spravuje pouze svůj katastr. V rámci svého 
hospodaření provozuje obec ATC Milavy.

Škola
Děti z Velké Turné chodily nejdříve do školy v Radomyšli. Posléze byla 
v roce 1883 zřízena školní expozitura v domě pana Brandejse (čp. 51). 
Samostatná školní budova byla postavena v roce 1895 a sloužila jako 
dvoutřídní škola svému účelu až do počátku sedmdesátých let minulého 
století. Kromě Velkotureňáků ji navštěvovaly i děti z Malé Turné a Rojic. 
Dětí bylo ve vesnicích nepoměrně více než dnes, např. v roce 1910 
chodilo do školy 56 hochů a 60 dívek. Bylo to dáno i tím, že vesnice byly 
dříve mnohem lidnatější. Ze známějších osobností, které navštěvovaly 
školu ve Velké Turné, připomeneme turenskou rodačku Alžbětu 
Barcalovou (1899–1977). Jinou známou osobností, která chodila do 
velkoturenské školy je Jana Germenisová roz. Hildprandtová.
Následně byla v budově zřízena dvoutřídní mateřská škola. Pomáhala 
řešit nedostatek školek ve Strakonicích, a tak byly do místní školky 
sváženy děti ze Strakonic. Provoz školky byl ukončen roku 1990.

Spolky
Mezi nejstarší spolky v obci patří SDH. Sbor byl založen v roce 1904. 
K dnešnímu dni má sbor 42 členů. Součástí sboru byl i samaritský sbor, 
který fungoval v letech 1923 až 1940. Při sboru byl založen v roce 1911 
ochotnický divadelní spolek. V obci fungoval i Dřevařský spolek, který 
vznikl v roce 1922. V tomto roce se obcí prohnala vichřice a v místních 
lesích vznikla řada polomů. K odklizení škod bylo povoláno na 250 
dřevařů, kteří v obci založili tento spolek.
Vlastenecké dobročinné sdružení obce baráčníků ve Velké Turné bylo 
založeno 30. dubna roku 1934 v tehdejším hostinci U zastávky zásluhou 
a iniciací učitele Václava Mulače. Zakládající členové byli nejen z Velké, 
ale i z Malé Turné a Rojic. Členská základna se rychle rozrůstala a zájem 
o vstup k baráčníkům projevují občané z Oseka, Řepice a především 
z Radomyšle. Jeho činnost v druhé polovině 20. století byla prakticky 
mizivá, a tak Baráčnická obec koncem devadesátých let věcně i formálně 
zaniká. V 30. letech 20. století existovalo zde také Sdružení republikánské 
(agrární) mládeže. Ti všichni, spolu s místními učiteli, ovlivňovali kulturní 
život v obci.
V současnosti se o kulturní život v obci stará kromě místního SDH i nově 
založený spolek SAK Velká Turná z. s. Založen byl v roce 2016 bývalými 
členkami volejbalového oddílu. Ten sklízel vavříny na soutěžích na konci 
80. let minulého století.

Dětský koutek ve Velké Turné

Památky
Ve Velké Turné se zachovalo několik mimořádně hodnotných lidových 
staveb. Zastoupeny jsou jak stavby z 19. a počátku 20. století, tak 
i několik starobylých příkladů předbělohorské vesnické architektury. 
Nejcennější památkou lidové architektury je památkově chráněný 
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areál mlýna (čp. 17 a 43). V čele stojí mohutná patrová sýpka druhotně 
upravená pro obývání (č. 17). Na fasádě je pod pozdějšími nátěry 
zřetelná renesanční sgrafitová psaníčková bosáž, zakončená vlisem 
s vlnkami. Za pozornost stojí i krov – poměrně vzácný příklad vesnického 
krovu ze 16. století. Vlastní mlýn (čp. 43) má krásné empírové průčelí 
s atikou ukončenou trojicí štítků. I tato budova může mít renesanční 
jádro. Na začátek 19.století můžeme datovat sýpku stojící za domem 
čp. 11. Dnes již ojedinělým příkladem starší dřevěné stavby je chalupa 
čp. 37 s dochovanou roubenou dvorní stěnou (v kožichu). Půvabná 
a hodnotná je dvojice památkově chráněných domů čp. 22 a 54. 
Dům čp. 22 má empírovou atiku, členěnou pilastry, završenou nízkým 
trojúhelníkovým štítem s motivem slunce v tympanonu. Sousední dům 
čp. 54 má jednoduše tvarovaný křídlový štít členěný pilastry, do dvora 
vede segmentově klenutá brána. Hodnotný je rovněž soubor mladších, 
podélně orientovaných průjezdových domů, pocházejících z první třetiny 
20. století. Jsou to domy čp. 19, 20, 8, 9 a snad nejhezčí stavení z té doby, 
čp. 5. Na návsi stojí kaplička, jednoduchá stavba s věžičkou, postavená 
v roce 1884. Velká Turná patří mezi památkově mimořádně hodnotné 
vesnice, i když v průběhu 2. poloviny 20. století byla poznamenána 
řadou necitlivých zásahů (např. novostavba prodejny na návsi). I přes 
tato dílčí narušení se obec řadí mezi památkově nejvýznamnější sídla 
Strakonicka a Blatenska.
Velice významnou historickou technickou památkou v naší obci je 
hasičský vůz místního hasičského sboru z roku 1939. Jedná se o typ Ks. 
15 Henschel 30 BA. Vozidlo bylo vyrobeno jako letištní zásahové vozidlo 
pro potřebu letectva – Luftwaffe. Do naší obce byl získán v roce 1948.

Významné osobnosti
Mezi významné osobnosti naší obce patří Alžběta Barcalová, která 
se narodila v roce 1899 v čp. 13. Za připomenutí stojí její činnost 
sběratelská a tvorba básnická a pohádkářská. Sbírala hlavně lidové 
písničky, dokonce i sama skládala. Některé písně jí dokonce zhudebnili 
jihočeští a západočeští skladatelé. Pravděpodobně je i autorkou dodnes 
hrané a poměrně známé písničky „Turenský zvoneček“. Její veršované 
dílo je až neskutečně rozsáhlé – napsala na 570 básní a písní a více jak 
320 balad a veršovaných pověstí a pohádek.
Další výraznou osobností byl politik a poslanec Ing. Jiří Vačkář. Narodil 
se v roce 1944 v místním mlýně. Jako první byl nominován Spolkem 
pro obnovu venkova ČR, stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova, 
Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí ČR do Síně 
slávy – pocta za rozvoj venkova, jako osobnost roku 2018 in memoriam, 
za celoživotní přínos českému venkovu, zahájení národního Programu 
obnovy venkova, propagaci soutěže Vesnice roku a osobní nasazení 
při vzniku evropského Programu rozvoje venkova včetně nastartování 
programu LEADER v České republice.
Nezapomenout nesmíme ani současnou autorku knih pro děti Barboru 
Vajsetlovou. Tato rodačka pochází z domu čp. 76.

Text o historii: Ing. Zbyněk Kühnl, místostarosta Mgr. Eduard Červenka                                                                                                

nepřetržitě až do roku 2018. V roce 2006 jsem nastoupil k obci jako 
zaměstnanec na pozici správce ATC-Milavy a správa a údržba obecního 
majetku a zeleně.
S jakými představami jste šel do komunálních voleb? Jaké jsou slasti 
a strasti starosty obce?
Jak jsem již uvedl, jsem v ZO od roku 2002. Za tuto dobu jsem věděl, 
co je v obci potřeba vybudovat a jaké potřeby mají občané. Je jisté, že 
všechny představy a požadavky občanů nelze ihned splnit a některé 
nejsou proveditelné vůbec. Obec totiž hospodaří zcela odlišně od 
soukromého sektoru. Věci se řeší jinak v návaznosti na zákon o obcích 
a s ohledem na nakládání s veřejným majetkem a financemi.
Strasti starostů jsou ve veškeré odpovědnosti za majetek a finance obce 
a celkový chod obce, a to ve dne i v noci ve svátek i jakýkoli den. Jde 
o veřejný pořádek, fungování infrastrukturních staveb, krizové situace 
(epidemie, povodně, větrné smrště…). To si občané vůbec neuvědomují, 
že za tímto vším je podepsán a zodpovědný právě jen starosta. Dále je 
potřeba splňovat veškeré zákonné předpisy administrativního chodu 
obce. OÚ zabezpečuje evidenci obyvatel, elektronické služby, povinnost 
zveřejňování informací, specifické vedení finančního hospodaření 
obce vůči státu, volební povinnosti, úřad silničního hospodářství, úřad 
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ochrany ovzduší, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les… Pokud 
se tímto vším zdárně prokoušete (což je prvořadá věc z hlediska chodu 
obce v návaznosti na prováděné kontroly státu), řeší se technický rozvoj 
obce a zabezpečení chodu potřebné infrastruktury a požadavky občanů. 
Na toto navazuje správné finanční hospodaření obce z hlediska příjmů 
a výdajů a shánění finančních prostředků na rozvoj obce.
Vždy když se něco dokončí a je to pro užitek občanům je to odměnou 
za vydané úsilí.
Jaké problémy vaší obce vás nejvíce trápí a jak byste je chtěl řešit?
Obec má před sebou jako převážně všechny malé obce výzvu jak 
vyřešit naplnění směrnic EU o čistění odpadních vod z domácností. Jde 
o budování ČOV, a to buď výstavbou jedné centrální, nebo jednotlivých 
ČOV u každé nemovitosti. Problémem není výstavba samotné ČOV, 
ale výstavba kanalizačních řadů svádějících splaškové vody do této 
ČOV.  Problémem v obci je skalnaté podloží, což leckdy znemožňuje 
výkopové práce. V obci byla v letech 1998–1999 provedena výstavba 
vodovodu a plynovodu. Samotná výstavba přinesla pro občany 
zabezpečení dodávky pitné vody a plynu. Avšak zemní práce byly 
provedeny v místech kde to provést šlo (leckdy i s nutným odstřelem 
skalního podloží) a prostoru pro další výkopové práce v hlavních 
ulicích ubylo, nebo omezilo možnosti provádění výkopových prací ve 
skalnatém podloží (nemožnost odstřelu v okolí plynového vedení). Pro 
nové volební období se nám obměnilo složení členů zastupitelstva, kdy 
budeme společně hledat nejschůdnější řešení.
V neustálé řešení je celkové odpadové hospodářství obce, co se týká 
řešení komunálního odpadu, tříděného odpadu, a hlavně neustále 
zvyšující se finanční náročnosti na likvidaci či třídění. V současnosti 
řešíme umístění třídicích kontejnerů v obci a vůbec způsob umístění 
(místo, nadzemní či podzemní – finanční a technická dostupnost výsypů).
Obec vlastní a provozuje letní rekreační kemp ATC-Milavy. Do roku 
2002 byl tento kemp jako celek pronajímán a nájemné bylo zařazováno 
do rozpočtu obce. Takto provozovaný kemp byl pro obec navenek 
nejjednodušší. Tyto pronájmy se však ukázaly jako problémové. Potíže 
s platbou nájmu (soudní spory), špatné hygienické podmínky v kempu, 
špatné zacházení s pronajatým majetkem. Od roku 2002 začala obec 
provozovat na základě živnosti toto rekreační zařízení sama. To ovšem 
obnášelo mít pracovníka, který se bude o chod zařízení starat. Od roku 
2006 jsem tedy nastoupil jako zaměstnanec obce na pozici správce 
ATC-Milavy. Tato situace se změnila po mém zvolení do funkce starosty 
v roce 2018, kdy jsem začal vykonávat i jiné práce v rámci starostování.
Obec se snažila sehnat nového pracovníka na správu kempu. Po 
dobu 4 let se nám to nepodařilo, a to jsme v průběhu let přijali 
5 pracovníků, žádný z nich nebyl zaměstnán více než půl roku. V dnešní 
době je dle mého názoru největším problémem sehnat zodpovědného 
a svědomitého zaměstnance.
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké máte 
dlouhodobé plány?
Hlavním cílem je zabezpečit pro občany základní infrastrukturu v obci 
– vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení a rozhlas, silniční dostupnost, 
vlakové a autobusové spojení, chod prodejny potravin, zachování 
provozu hospody nebo spolkové místnosti a v rámci kulturního 
a společenského života v obci podporovat chod místních spolků (SDH 
a SaK). Z hlediska
 bezpečnosti zabezpečit chod zásahové jednoty SDH (zásahy při 
požárech, živelných katastrofách a technická výpomoc občanům a obci).
Z konkrétních akcí máme několik projektů, které v návaznosti na 
získání potřebných dotací budeme postupně realizovat. V současnosti 
připravujeme projektovou dokumentaci na opravu místní komunikace 
z návsi od čp. 3 směrem k domu čp. 80, kde bude opraveno podloží 
po budování obecního vodovodu, bude položen nový asfaltový povrch 
společně s řešení odváděním srážkových vod. Dále máme na stavebním 
řízení projektovou dokumentaci na rekonstrukci společenského sálů 
v čp. 6. V řešení je prodloužení veřejné kanalizace a vodovodu v ulici 
o domu čp. 24 a v ulici u domů čp. 39 a čp. 41 kde řešíme technické 
provedení prodloužení veřejné kanalizace. Zde právě narážíme na 
skalnaté podloží a hledáme řešení možného technického provedení. Ve 
vlastnictví obce je i budova čp. 55, která byla postavena v roce 1895 
a byla zde škola a posléze školka. Na veřejném jednání občanů a po 
rozhodnutí ZO bude připravena studie a poté projektová dokumentace 
na přestavbu této budovy na byty. V neposlední řadě nás čeká vyřešit 
čistění splaškových vod z obecní kanalizace. Je potřeba vzít v úvahu 
možnosti řešení, finanční náročnost samotné výstavby a provoz ČOV. 
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Neustálou prací je udržení povrchů stávajících obecních komunikací, kdy 
je pravidelně některý úsek komunikace opravován. Dále se chystáme 
na obměnu herních prvků na dětském hřišti a doplnění jinými herními 
prvky v návaznosti na věkové rozložení dětí. V současné době drahých 
energií se budeme zabývat energetickou náročností veřejného osvětlení 
spotřeby el. energie v obecních budovách.
Samostatnou kapitolou jsou náklady na chod, údržbu a rozvoj 
rekreačního areálu ATC-Milavy. Zde jsou plánované akce – oprava střešní 
krytiny na budově sociální zázemí a restaurace na hrázi rybníka Milavy, 
obměna rozvodů infrastrukturních sítí a vybudování zázemí pro děti.
Dlouhodobým plánem je zabezpečení potřebných služeb pro seniory 
a přilákání a udržení mladých rodin s dětmi v naší obci a s tím spojených 
potřeb.
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Obec Velká Turná je ojedinělou obcí se zachovalou návsí se starým 
mlýnem, sýpkou, budovami s památkově chráněnými štíty a selskými 
statky. Do budoucna si představuji moderní rozvoj obce s mladými 
rodinami novou výstavbou a zachováním takto stavebně unikátní návsi. 
S tímto jde ruka v ruce soužití starších spoluobčanů, vytváření podmínek 
pro volnočasové vyžití všech věkových kategorií a kulturní a spolkový 
život.
Prozradíte na sebe něco osobního?
Jmenuji se Pavel Šípek a pocházím ze sousední obce Osek. Je mi 49 let, 
jsem ženatý a mám dva dospělé syny. V současnosti žiji se svou rodinou 
v domku ve Velké Turné. Původním povoláním jsem elektromechanik pro 
rozvodná zařízení. Dříve jsem pracoval jako montér pro elektroinstalace 
a pak jako vedoucí prodeje a oprav u soukromé firmy ve Strakonicích. 
Od roku 2002 jsem v zastupitelstvu a obci jsem leckdy věnoval čas na 
úkor své rodiny. Vše jsem dělal a dělám pro zlepšení života v obci ve 
které žiji.
Co vám udělá radost? A co vás zaručeně rozčílí?
Radost mám, když se cokoli podaří jak doma, tak v obci či úřadě. Po 
dokončení složité stavební práce, po dobrém výsledku pracovního 
jednání. Radost mám, když jsou ostatní spokojeni.
Které místo v Jihočeském kraji (mimo vaši obec) máte rád?
S manželkou máme rádi Šumavu. Rádi jezdíme na procházky do areálu 
Zadov, třeba při prvním sněžení. V létě rádi jezdíme na dovolenou na 
lipenskou přehradu, konkrétně na Lojzovy Paseky.
Rád bych tímto popřál nově zvoleným starostům i těm stávajícím hodně 
pracovních úspěchů, neutuchající vytrvalost, pevné nervy, hodně zdraví 
nenechat se odradit při prvním neúspěchu.

Přehled počasí 
v Blatné za srpen
Průměrná teplota: 18,8 °C, odchylka od 
normálu: +1,9 °C.
Úhrn srážek: 65,7 mm, tj. 88 % 
normálu.

Měsíc jako celek teplotně mírně 
nadnormální, srážkově slabě podnormální. 

Srpen ještě přinesl celou řadu teplých až 
horkých slunných dní vhodných k vodní rekreaci. 

Celkově však byla třetí dekáda o poznání chladnější, tak, jak bývá 
v souladu s poklesem průměrné roční teplotní křivky, jejíž spád se právě 
zrychluje po polovině srpna, obvyklé. Během třetí srpnové dekády ale 
zase převládaly abnormálně teplé noci doprovázené vysokou vlhkostí 
vzduchu. Srážky byly zaznamenány jen ve 48 % srpnových dní a byly 
tedy spíše vyšší intenzity. Vydatně zapršelo ve dnech 5. (12,2 mm) a pak 
hlavně ve dnech 19. (23,5 mm – nejvyšší denní srpnový úhrn) a 20. 
(18,3 mm). Dne 19. a v noci na 20. spadlo v okolí Třemšína, kde pramení 
Lomnice, velké množství vody, což znamenalo poměrně razantní nárůst 
hladiny Lomnice v krátkém časovém úseku. Ještě dne 19. byl stav vody 
v Lomnici na tzv. hydrologickém suchu a o pár desítek hodin později byla 
hladina zhruba o metr vyšší. Nejvyšší teplota 34,1 °C byla naměřena 
dne 5., nejnižší srpnová teplota 7,5 °C jen o dva dny později. V srpnu se 
vyskytlo 6 dní s bouřkou doprovázených 155 výboji blesků a rovněž 6 
bylo dní s mlhou. Byl zaznamenán vysoký počet letních dní 19 a 5 dní bylo 
tropických. Prázdninovou kuriozitou byla úplná absence dní se silným 
větrem (průměrná desetiminutová rychlost větru ≥ 10,8 m/s nebo náraz 

Informace z regionu

i

větru od 17 m/s), což se ve dvou po sobě jdoucích měsících nevyskytlo 
na Blatensku minimálně 47 let.

Přehled počasí v Blatné za září
Průměrná teplota: 11,9 °C, odchylka od normálu: –0,8 °C. 
Úhrn srážek: 75,2 mm, tj. 174 % normálu.
Měsíc jako celek teplotně velmi slabě podnormální, srážkově silně 
nadnormální. Během první zářijové dekády bylo ještě nadprůměrně teplo 
a doznívalo tím velmi dlouhé období od května bez ucelenějších období 
chladu a nevlídného počasí. V první dekádě bylo i naměřeno měsíční 
teplotní maximum 25,8 °C dne 6. I když v první dekádě převládalo teplo, 
vyskytovaly se i srážky, často bouřkového charakteru. Dny s bouřkou byly 
ještě v září 4 a doprovázené byly v součtu 33 blesky. První dekáda byla 
srážkově normální. Druhá dekáda byla srážkově značně nadprůměrná, 
spadlo během dní více srážek, než má normálně napršet za celé září. 
Vydatně pršelo především ve dnech 14., 15. a 18. Postupně se i začalo 
ochlazovat a dlouhé teplotně podprůměrné období nastoupilo od dne 
16. a trvalo až do konce měsíce. Časté srážky se vyskytovaly i ve třetí 
dekádě, ale srážky již nebyly tolik vydatné. Dnů se srážkami bylo v září 
26, což je velmi vysoký počet, množství dnů se srážkami od 1 mm bylo 15, 
čímž je vytvořen zářijový rekord. Velmi vysoký byl i počet dnů s mlhou 
– 19. Dne 21. se vyskytl první přízemní mrazík nastupujícího podzimu, 
celkem byly dny s přízemním mrazem čtyři. Měsíční teplotní minimum 
bylo naměřeno dne 23. o hodnotě 2,0 °C. V září byly zaznamenány ještě 
dva dny letní. Září mělo i nízký průměrný tlak vzduchu, což souviselo 
právě s vlhkým počasím a okamžitý tlak vzduchu přepočtený na hladinu 
moře se dostal dne 28. pod hodnotu 1000 hPa a to se v září objevuje jen 
výjimečně. Zajímavostí je, že se i navzdory množství oblačnosti a srážek 
vyskytl sluneční svit v každém dni, byť třeba jen nakrátko.

Přehled počasí v Blatné za říjen
Průměrná teplota: 10,3 °C, odchylka od normálu: +2,6 °C.
Úhrn srážek: 20,7 mm, tj. 47 % normálu.
Měsíc jako celek teplotně mírně nadnormální, srážkově silně 
podnormální. Od roku 1990 se jedná o třetí nejteplejší říjen. Za celý říjen 
vůbec nemrzlo, což se sice již v minulosti několikrát stalo, ale rozhodně 
se jedná o výjimku. Měsíční teplotní minimum bylo 1,1 °C a bylo 
naměřeno dne 20. Mrzlo jen v přízemní vrstvě (5 cm nad povrchem 
trávníku), dne 20. klesla přízemní teplota na –3,7 °C a v říjnu bylo celkem 
zaznamenáno 5 dní s přízemním mrazem. Teplotní maximum 23,0 °C bylo 
naměřeno dne 16. Výjimečná byla i absence chladných dnů s denním 
teplotním maximem pod 10 °C. V tomto ohledu byl nejchladnější 
21. říjen s teplotním maximem 11,1 °C. V říjnu se vyskytovala i celá řada 
poměrně teplých nocí. Srážkově nesplnila svůj normál ani jedna dekáda, 
nejsušší byla hned ta první. Převládající stabilní anticyklonální charakter 
počasí dokládá i absence silnějších větrů, během hodně dnů foukal jen 
slabý vítr nebo panovalo úplné bezvětří, což bývá typické pro babí léto. 
To se naplno projevilo ke konci měsíce, kdy se denní teplotní maxima 
pohybovala ještě okolo 20 °C. Extrémní byl počet dní s mlhou, těch bylo 
22 a jedná se o vůbec rekordní počet ze všech měsíců od roku 1990. 
Doposud byl nejvyšší počet dní s mlhou 21 v září roku 2005. Dne 18. se 
ještě vyskytla i bouřka, která je jinak v říjnu již vzácným jevem, protože 
se jich od roku 1990 vyskytlo v Blatné jen 8.

Zdeněk Vondra

Odborná exkurze z ČZU na Blatensku
Ve čtvrtek 20. října t. r. se uskutečnila v obcích Lnáře, Předmíř a Hajany 
jednodenní terénní exkurze absolventů, studentů a studentek 
z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze 
(ČZU). Této odborné akce, vedené vysokoškolskou učitelkou paní 
Ing. Blankou Kottovou, Ph. D., se zúčastnilo celkem 19 účastníků 
a účastnic z magisterského studia ČZU. Odborné zaměření exkurze 
bylo předurčeno jimi studovanými studijními programy – Krajinné 
a pozemkové úpravy, Krajinné inženýrství, Aplikovaná ekologie a Voda 
v krajině. Po organizační a odborné stránce zajišťovala celou akci 
pobočka Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihočeský kraj (KPÚ). Účastníky doprovázeli pan Ing. Richard Valný, 
vedoucí strakonické pobočky KPÚ a odborný rada KPÚ pan Ing. Jiří 
Roučka. Studenti a absolventi ČZU navštívili na Blatensku vybrané lokality 
v Zahorčicích (obec Lnáře), v Metlách (obec Předmíř) a v Hajanech.
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     Po příjezdu autobusu z Prahy uvítal milé návštěvníky nově zvolený 
starosta obce Lnáře Ing. Josef Honz mladší, který je sám absolventem 
pražské České zemědělské univerzity a dlouholetým projektantem 
většiny již právně ukončených projektů pozemkových úprav na Blatensku, 
z nichž podstatná část již byla v posledních třiceti letech v terénu 
realizována. Rovněž místo srazu účastníků na nově vybudované místní 
komunikaci na návrší poblíž Řišť na pomezí obcí Lnáře a Předmíř mělo 
symbolický charakter. Na tomto místě byl nedávno zřízen a v červenci t. 
r. křesťansky požehnán „Památník selského stavu Blatenska a Lnářska“, 
jehož část je věnována právě pozemkovým úpravám vyprojektovaným 
a realizovaným na Blatensku od roku 1991, v němž byly parlamentem 
přijaty zákony č. 229/1991 Sb., o půdě, a č. 284/1991 Sb., o pozemkových 
úpravách. 
Ing. Honz podrobně seznámil účastníky exkurze s posláním, metodikou 
a celkovým průběhem projektování a realizace pozemkových úprav, 
v nichž Blatensko, ve srovnání se sousedícími mikroregiony Plzeňska 
a Příbramska, značně pokročilo. Výsledkem těchto aktivit je mj. 35 
kilometrů nových místních komunikací („polních cest“), majetkoprávní 
příprava pozemků pro občanskou zástavbu v obcích Lnáře a Hajany 
a majetkové vypořádání zemědělských areálů v Předmíři, Zámlyní, 
Metlách, Hajanech, Březí a Zahorčicích. Novými prvky v blatenské 
krajině, na jejichž začátku byly rovněž novodobé pozemkové úpravy, je 
dále silniční obchvat Řišť, retenční (protipovodňová) nádrž o výměře 
dvou hektarů v Hajanech a ekologická vodní nádrž o výměře jednoho 
hektaru v Zahorčicích, která dotváří charakter zdejší evropsky významné 
luční a pastevní lokality (EVL), typické právě pro Blatensko. 
Ing. Honz ve svém vystoupení rovněž připomněl a vzdal hold našim 
předchůdcům, kteří v letech 1941 až 1947 vyprojektovali a realizovali 
– jako v jediné obci na Blatensku – pozemkovou úpravu katastrálního 
území Hornosín. Místní svobodní rolníci tehdy na svých, na tehdejší 
dobu velmi moderně uspořádaných pozemcích, úspěšně hospodařili 
po dobu jedenácti let od roku 1947 až do násilné kolektivizace v roce 
1957, po níž byly unikátní výsledky tohoto mimořádného počinu zcela 
anulovány. 
Účastníci exkurze z 20. října t. r. se po uvítání a úvodním proslovu 
starosty obce Lnáře u „Památníku selského stavu“ poblíž Řišť přemístili 
do blízkých Zahorčic, kde již byl připraven autobus k odjezdu do Metel. 
Kratší zastávka s instruktáží se při tomto pěším přesunu uskutečnila na 
severovýchodním okraji Zahorčic, v místě bývalých obecních balvanitých 
pastvin („drah“), které ztratily po kolektivizaci v roce 1957 své staleté 
poslání, a staly se – jako řada jiných obdobných lokalit na Blatensku 
– neplodnými plochami s divokými náletovými dřevinami, vesměs 
značně hyzdícími původní malebnou blatenskou krajinu. Novodobými 
pozemkovými úpravami v Zahorčicích a Hajanech byly tyto pozemky 
revitalizovány a územními plány obou obcí využity pro občanskou 
zástavbu – aniž by došlo k „záboru“ kvalitní zemědělské půdy.
Další cesta účastníků exkurze směřovala do obce Předmíř, místní 
části Metly, fatálně postižené před dvaceti lety tisíciletou povodní 
a protržením hráze Metelského rybníka 13. srpna 2002. Při této 
katastrofě bylo třináct domů zcela zničeno, několik dalších domů vážně 
poškozeno a po následném posouzení statikem zbouráno. 
Smyslem pozemkových úprav v Metlách bylo nejen standardní vyřešení 
majetkoprávních vztahů v extravilánu (tj. vně zastavěného území obce), 
ale též zcela nové uspořádání pozemků v intravilánu, které byly zasaženy 

povodní a na jejichž stavbách byla dodatečně právně („ex post“ 
z důvodu „vyšší moci“) vydávána demoliční rozhodnutí. K této zcela 
unikátní, dosud nikde na Blatensku ani v sousedních regionech nevídané 
projekční práci, byla „nadstandardně a cíleně“ využita právě pozemková 
úprava. Nové majetkoprávní uspořádání pozemků v intravilánu obce 
tak umožnilo znovu vybudovat podstatnou část Metel – včetně dříve 
neexistující moderní občanské vybavenosti.
Další pozornost účastníků exkurze z ČZU Praha byla – vzhledem k jejich 
studijním programům – věnována stavbě hráze Metelského rybníka, 
nově vybudované v letech 2003 a 2004 po zničení původní hráze 
povodní. Nová hráz, kolaudovaná v roce 2004, je dlouhá cca 250 metrů, 
široká v patě hráze 30–40 metrů a v koruně hráze 8 metrů. Jedná se 
o sypanou hráz, převážně z jílového materiálu, vyztuženého válcováním. 
Klíčovým bezpečnostním prvkem hráze je sdružený vypouštěcí objekt se 
třemi přelivovými hranami o délce 8 metrů. Součástí objektů jsou dále 
dva samostatné požeráky s padesáticentimetrovými rourami. 
Náklady na vybudování nové hráze postavené firmou Šindler Praha, 
činily 14 milionů korun. 
Nově vybudovaná hráz s novým vypouštěcím objektem by měla 
v budoucnu spolehlivě ochránit sídla Metly, Předmíř, Lnáře, Tchořovice, 
Blatnou, Buzice a Mirotice, které byly před dvaceti lety citelně poškozeny 
katastrofální povodní ze srpna 2002. 
Exkurze studentů a absolventů z ČZU pokračovala za příjemného počasí 
babího léta pěší chůzí po východním břehu Metelského rybníka po nové 
asfaltové cestě o délce 1200 metrů a šířce její zpevněné části tři metry. 
Tato stavba byla vyprojektována v rámci pozemkových úprav ateliérem 
DoPI, s. r. o. České Budějovice a postavena v roce 2018 za cenu 
1,9 milionu korun firmou Reno Šumava a. s. Vlachovo Březí. Realizovaná 
asfaltová komunikace směřuje katastrálním územím Metly až na 
hranice sousedních katastrálních území Starý Smolivec (okres Plzeň-
jih) a Pozdyně (okres Příbram). Stojí za zmínku, že v žádném z těchto 
dvou katastrálních územích (Starý Smolivec a Pozdyně) nebyly dosud 
pozemkové úpravy provedeny a pěší turisté, cyklisté i ostatní uživatelé 
a návštěvníci zdejší malebné podtřemšínské krajiny se musí v těchto 
katastrálních územích dále „trmácet“ po úzkých, kamenitých a prašných 
nebo blátivých cestách. 

Zahorčice - účastníci exkurze u památníku

Metly - nová hráz Metelského rybníka

Hajany - nově vybudovaná vodní nádrž
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Zajímavou součástí místní komunikace popsané v předchozím textu je 
most přes Metelský potok, vyprojektovaný v roce 2015 specializovanou 
pražskou firmou PONTEX, s. r. o. – jako subdodávka pro hlavního 
projektanta – firmu DoPI, s. r. o. České Budějovice. V rámci pozemkových 
úprav na okrese Strakonice jde o unikátní (dosud nikde nerealizované) 
dílo. Náročnost a jedinečnost této stavby vyplynula ze značné vodní 
kapacity výše položeného povodí Metelského potoka a Metelského 
rybníka, která se ve své plné síle projevila právě při katastrofální 
povodni v srpnu 2002. Výše položený rybník Melín (v katastrálním území 
Pozdyně) byl totiž při demolici své hráze „spouštěčem“ protržení hráze 
Metelského rybníka a následné velké povodně na Blatensku. 
Na závěr své letošní návštěvy Blatenska zavítali studenti a absolventi 
ČZU do katastrálního území Hajany u Blatné. Zde se blíže seznámili 
s realizovanou retenční nádrží o celkové výměře zastavěných pozemků 
cca dva hektary, která bezpečně ochraňuje blízký intravilán obce Hajany 
před přívalovými srážkami a následnou „bleskovou“ povodní. Lokalita 
k této stavbě byla vybrána podle dlouhodobého pozorování místními 
znalci. Potřebné pozemky byly majetkoprávně vyřešeny pozemkovou 
úpravou ukončenou v roce 2007. Vlastní stavba byla vyprojektována 
Ing. Martinou Hřebekovou z Kvildy. Realizaci stavby v ceně 2,5 milionu 
korun provedla firma Swietelsky, s. r. o.  v letech 2013 a 2014. 
Autor příspěvku děkuje touto cestou panu Petru Vávrovi, členovi 
zastupitelstva obce Lnáře a dlouholetému řediteli firmy Rybářství Lnáře, 
s. r. o., za cenné informace o realizaci a technickém řešení nové hráze 
Metelského rybníka.

Josef Honz starší 

Tříkrálová sbírka znovu podpoří 
dobrou věc
Na začátku příštího roku proběhne v celé České republice tradiční 
Tříkrálová sbírka. Tři malí králové přicházejí do našich domácností už 
po třiadvacáté a pokaždé přinášejí přání štěstí, zdraví a dlouhých let. 
Přicházejí s vírou, že je u Vašich dveří přivítáte a přispějete jim do 
charitní kasičky.
Tříkrálovou sbírku v našem regionu organizačně zajišťuje Charita 
Strakonice. Je zárukou toho, že Vaše finanční pomoc vždy podpoří dobrou 
věc. V loňském roce Tříkrálová sbírka pomohla nákupu vozidla, které 
Charita Strakonice potřebuje pro rozvoz obědů a další terénní sociální 
služby. Záměrem Tříkrálové sbírky v r. 2023 je podpořit plánovanou 
přístavbu Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Nová přístavba 
umožní zvýšit počet osob, kterým Charita může v Sousedovicích zajistit 
bezpečný domov. Snahou je i zkvalitnění bydlení pro současné a budoucí 
obyvatele domova.
Informace o tom, kdy budou tři králové chodit přímo ve Vaši obci, bude 
během prosince zveřejněna na nástěnce Vašeho obecního úřadu nebo 
vyhlášena rozhlasem. Jménem malých králů i jménem Charity Strakonice 
moc děkujeme všem, kteří nám svým příspěvkem do tříkrálové kasičky 
pomáhají pomáhat těm, kteří to potřebují.

Jubilanti v osadě 
Drahenický Málkov 

– prosinec
Pazderníková Jaroslava – 60 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.

Zprávy z našich obcí

DRAHENICKÝ 
MÁLKOV

Hřiště v Řečici sténalo pod náporem 
mladých cyklistů. „Řečická šlapka“ 
jasně bodovala
Řečice u Blatné: Již čtvrtý ročník veselého cyklodovádění „O řečickou 
šlapku“ pro děti a mládež do patnácti let rozjásal a energií protkal okolí 
malebné vesničky cca kilometr za Blatnou. Při podobných akcích bývá 
alfou a omegou počasí. To letos vyšlo na jedničku s hvězdičkou stejně 
jako loni. A kupodivu i počet cyklistů školou či školkou povinných se 
ustálil na stejném počtu co před rokem. Ano, také letos zatravněné 
hřiště zaplnilo rovných 52 šikulů na bicyklech a odrážedlech. Spojovala 
je všechny zdravá soutěživost, houževnatost a nadšení. V tom je přišli 
podpořit a zafandit jim rodiče. Protože si nevšední podívanou nenechali 
ujít ani domácí „necyklisté“, počet přítomných na řečickém hřišti se 
vyšplhal na fantastických cca 120–140 osob.
Jako v předchozích ročnících mělo cyklistické odpoledne v Řečici dvě 
části: jízdu zručnosti a závody v přírodě okolo vesnice. Program úvodní 
šňůry dovednosti a obratnosti byl následující – velký a malý slalom mezi 
kužely, přenášení kelímku s vodou z jednoho konce stolu na druhý, hod 
tenisákem do kbelíku. Želbohu tentokrát dráha postrádala tradiční 
houpačku (fošna na kulatině), která patřila mezi nejatraktivnější prvky. 
Ten letošní „model“ se podařilo rozdováděným cyklistům „zneškodnit“ 
již při zkušebních jízdách, takže byl ze soutěže vyřazen. I tak si to ale 
kluci a děvčata parádně užívali.
Opět se udílely trestné vteřiny za chyby při jízdě zručnosti. Aby se to 
lépe počítalo a pamatovalo, shodně se k výslednému času připočítávala 
„desítka“. Za šlápnutí na zem, náraz do kužele, zvrhnutí kelímku s vodou. 
Naopak při vhození tenisáku do kbelíku přišel ke slovu bonus – deset 
vteřin k dobru. Závodnictvo bylo rozděleno do pěti věkových kategorií. 
Děti do čtyř let a ve věku mezi pěti a šesti lety jely pouze na čas a od 
plnění úkolů byly osvobozeny. Mohly také počítat s určitou shovívavostí 
traťových komisařů. Samozřejmě takovou, jaká by neznevýhodnila 
soupeře. Tradiční „kámen úrazu“ představoval přenos plného kelímku. 
Ten bez újmy dopravil na místo určení málokdo. Úsměv na tváři diváků 
vyvolaly sóloakce několika zástupců cyklistického „potěru“, kteří dali 
vale oficiální verzi trasy a pelášili si to podle své fantazie, v čem jim ani 
vedle běžící rodiče nedokázali zabránit. Aby každý dostal i druhou šanci, 
mohli mladí cyklisté absolvovat opravný pokus. Vždy se jim počítal lepší 
z obou časů.
Po dostatečném odpočinku si to pak děti rozdaly na závodním okruhu. 
Zase pouze kategorie od sedmi let výše. Trasa nebyla nikterak dlouhá 
ani náročná – odpovídala možnostem a fyzické způsobilosti běžného 
mladého jezdce bez speciální průpravy. Nejmladší děti si to užily na 
symbolické délce hřiště. Adrenalin každopádně vystřeloval jako při 
„TOUR DE FRANCE“ a krev se v žilách jen bouřila. Vytvořila se tu pravá 
závodní atmosféra, které nemohl nepodlehnout nikdo z přítomných.
Vpodvečer se pak účtovalo na stupních vítězů. Zasloužené odměny se 
dostalo těmto jedincům:
Jízda zručnosti – kategorie do 4 let: 1. Štěpán Burian z Blatné, 
2. Václav Černý z Blatné, 3. Štěpán Hajdušek z Blatné.
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Kategorie 5 až 6 let: 1. Jan Chlanda z Dobšic, 2. Adéla Blovská z Písku, 
3. Dominik Bulka z Bělčic. Kategorie 7 až 9 let: 1. Daniel Braum z Řečice, 
2. Vojtěch Tvrdý z Řečice, 3. Kristýna Vaňačová z Blatné.
Kategorie 10 až 12 let: 1. Mikuláš Jícha z Bezdědovic, 2. Jakub Gregor 
z Hajan, 3. Kateřina Jeníčková z Chlumu. Kategorie 13 až 15 let: 1. Michal 
Tvrdý z Řečice, 2. Michal Kříž z Mačkova, 3. Marek Sitter z Blatné.
Závody v terénu – kategorie do 4 let: 1. Filip Vohryzka z Hajan, 
2. Ema Vohryzková z Hajan, 3. Kryšpín Květoň z Blatné. Kategorie 
5 až 6 let: 1. Jan Chlanda z Dobšic, 2. Adéla Blovská z Písku, 3. Matyáš 
Jícha z Bezdědovic. Kategorie 7 až 9 let: 1. Vojtěch Tvrdý z Řečice, 
2. Daniel Braum z Řečice, 3. Vítek Kupar z Řečice. Kategorie 10 až 12 let: 
1. a 2. místo Mikuláš Jícha z Bezdědovic a Adam Voříšek z Blatné, 
3. místo: Kateřina Jeníčková z Chlumu. Kategorie 13 až 15 let: 1. Marek 
Sitter z Blatné, 2. Michal Tvrdý z Řečice, 3. Michal Kříž z Mačkova.
Tradičně obdrželi zvláštní cenu pořadatelů dva nejmladší účastníci 
– Rozálie Braunová z Blatné (1,5 roku) a Josef Chlanda z Dobšic 
(2 roky). Další speciální ocenění směřovalo k domácí Lucii Sedláčkové za 
mimořádné nasazení a projevenou osobní statečnost.
Bonusem pro vítěze mladších kategorií se staly žluté trikoty s podobiznou 
barona Christiana Battaglii – fenomenálního cyklisty z Bratronic, který 
byl už za svého života legendou. „Jako anděl strážný vás bude teď při 
vašich jízdách provázet a ochraňovat. On je totiž patronem cyklistů – 
jinak to ani být nemůže,“ oslovil šťastné borce při závěrečné řeči hlavní 
organizátor. Mimoto sama žlutá barva je odznakem toho nejlepšího!
Poděkování za skvěle odvedenou práci při této akci patří členům 
osadního výboru Řečice a dalším místním občanům za nezištnou 
pomoc. Na organizaci se podílel dále PROSPORT Blatná a Jednota 
Orel Strakonice. Ozvučení soutěže obětavě zajistil DJ Jiří Hrabě za 
symbolickou odměnu.
Poznámka: Mladí cyklisté měli na 4. ročníku „Řečické šlapky“ vítanou 
atrakci v podobě poníka buzického chovatele Martina Jiskry. Při čekání 
na své cyklosólo se tak rozhodně nenudili. Pan Martin Jiskra je vozil 
zdarma po převážnou část odpoledne. I on si zaslouží uznání a díky.

Vladimír Šavrda

Skaličanské dění
Noční hasičská soutěž v Hajanech
Hajanského memoriálu Václava Vaněčka v požárním sportu se 
skaličanská úderná hasičská jednotka účastní již tradičně. V letošním 
roce soutěž proběhla u hajanské zbrusu nové hasičárny a zaznamenala 
výrazně lepší účast týmů než v roce loňském. Tato soutěž je pojata jako 

noční a letošní podmínky 
zrovna našemu startu 
moc nepřály, jelikož nám 
pršelo. Naše družstva opět 
startovala v poměrně 
obměněných sestavách, 
než bývá zvykem, ale 
ve startovním poli se 
rozhodně neztratila. 
Podmínky této soutěže 
jsou upraveny tak, že 
se vše spojuje mimo 
základnu. Z tohoto důvodu 
bývají časy poněkud jiné 

než na běžných soutěžích. Prim tentokrát v kategorii muži patřil mezi 
deseti účastníky družstvu Chobota před Blatnou a domácím týmem, 
Skaličanští brali šesté místo. Mezi veterány byli nejlepší Uzenice před 
Tchořovicemi a Skaličany, čtvrtá skončila Blatná a domácím se pokus 
nezdařil a uzavřeli startovní pole. V Hajanech bylo i přes nepřízeň počasí 
opět velmi dobře a pořadatelům patří díky za pozvání a za uspořádání 
příjemné soutěže.     

Zakončení hasičské sezony v Blatné
Hasičská sportovní sezona je již po několik let zakončována noční 
hasičskou soutěží o pohár místostarosty města. Jinak tomu nebylo 
ani v polovině září letošního roku. Skaličanský tým nastoupil opět ve 
značně kombinované sestavě, jelikož někteří členové týmu zkouší nové 
posty a tým mužů prochází postupnou obměnou, navíc jsme měli 
7 omluvenek, jinak by to vypadalo na start 2 týmů v kategorii muži. 
Soutěž se v této kategorii odehrála na 2 pokusy, přičemž do celkového 
výsledku se započítal lepší čas. Skaličanský tým mužů měl 1. pokus 
neplatný. Druhý pokus byl již mnohem zdařilejší, i když jsme s jeho 
průběhem i časem nebyli úplně spokojeni. Nakonec to však v silné 
konkurenci stačilo na vynikající 4. místo! Podobné to bylo v kategorii 
veteráni, kde jsme s časem nebyli spokojeni, ale i tak jsme celkově 
zvítězili! Tradiční vítězná koupel v Rybníčku se tentokrát poprvé v historii 
vzhledem ke zdravotnímu stavu mnohých členů týmu nekonala. Někteří 
z nás startovali se značným sebezapřením a i vzhledem k panujícímu 
počasí, kdy noční teploty klesly k 6 °C (i když v minulosti jsme se v tomto 
počasí v rybníčku již koupali…) jsme tentokrát zůstali v suchu. Tomáš 
Fořt jako výpomoc pomohl uzenickému týmu mužů ke 3. místu na postu 
„B“ v kategorii muži a Radek Jaroš tchořovickým veteránům k 3. místu 
na postu rozdělovače. Na závěr sezony jsme se všichni shodli, že se již 
těšíme na tu další. Domácímu pořadatelskému týmu SDH Blatná patří 
velké poděkování za ochotu a vůli soutěž zorganizovat a uspořádat a též 
poděkování za její výtečný průběh, na který jsme ostatně od sehraných 
pořadatelů již zvyklí. Děkujeme!    

SKALIČANY

Příprava před startem v Hajanech

Skaličanská radost v Blatné



Svazek obcí Blatenska - listopad 202212

Běh do svatohorských schodů v Příbrami
V sobotu 10. 9. 2022 se uskutečnil Běh hasičů do Svatohorských schodů. 
Jedná se o zcela ojedinělý a unikátní závod dvojic hasičů v běhu do 
schodů na příbramskou dominantu – Svatou Horu. Běh je vzpomínkou na 

mohutný požár areálu z dubna roku 
1978 a hasiči na vlastní kůži „v plné 
polní“ zkouší, jaké to asi tehdy mohlo 
být... Běh hasičů do Svatohorských 
schodů je vždy perfektní sportovní 
a kulturní zážitek v jednom. Stejný 
den totiž ožívá Svatá Hora velkolepou 
„Příbramskou svatohorskou šalmají“. 
Sbor dobrovolných hasičů Skaličany 
měl na této akci své zástupce, a to 
Luboše Severina a Lukáše Fořta, kteří 
zde běželi poprvé a při své premiéře 
si nevedli vůbec špatně, přestože se 
jejich 35. místo z 38 účastníků v jejich 
kategorii nemusí zdát jako nějaký 
zázrak, ale skutečně zasluhují velký 
obdiv a respekt, protože ten, kdo 
schody na Svatou horu zná, ví, že je 
už jen vyjít není žádná legrace, natož 

je vyběhnout ve výstroji a s dýchacím přístrojem na zádech. Děkujeme 
za skvělou reprezentaci a gratulujeme! 

Kuželkový turnaj s účastí FK KOZEL
Oddíl kuželek TJ Blatná pořádá pravidelně turnaj neregistrovaných 
hráčů v kuželkách. Tým FK Kozel Skaličany, který byl původně založen 
jako Fotbalový Klub, ale díky svému renomé byl později přejmenován 
na Fantastický Klub, se nemohl turnaje nezúčastnit. Borci v barvách 
skaličanských hasičů, tentokrát ve složení Jiří Blovský, Tomáš Fořt, Lukáš 
Fořt a Václav Cheníček se ve startovním poli neztratili a obsadili celkové 
8. místo z 16 družstev (v amatérské části turnaje) s odstupem pouhých 
4 kuželek na místo šesté. FK Kozel se nebojí jakéhokoliv sportu, neboť ctí 
coubertenovské olympijské tradice a známé heslo „není důležité zvítězit, 
ale zúčastnit se“! 

ale zřejmě ne úplně přející počasí patrně případné zájemce odradilo 
od účasti. Náš turnaj probíhá tak, že každý přihlášený hráč 3× kope 
penaltu, poté se vymění s gólmanem a 3× chytá. Za vstřelený gól má 
střelec 1 bod a za neproměněnou „pencli“ má gólman body 2. Turnaj 
se hraje systémem play-off a pavouk turnaje je mnohdy neúprosným 
i pro zkušené šutéry. Některé souboje byly i letos vskutku dramatické 
a stalo se, že obhájce minulého titulu Lukáš Fořt, vypadl již v 1. kole 
s překvapením turnaje Lukášem Dvořákem, který došel až do semifinále 
a v souboji o bronz podlehl místnímu matadorovi a jednomu ze 
sponzorů turnaje Zdeňku Voborníkovi. Finálový souboj byl tentokrát 
v režii domácích Kozlů, a to vítěze ročníku 2018 Libora Slezáka 
a několikanásobného medailisty turnaje Radka Jaroše. První jmenovaný 
zvítězil po velmi vyrovnaném souboji v poměru 10:7. Kategorii ženy 
ovládla Martina Ředinová a v souboji superveteránů byl o něco lepší 
Stanislav Žižka před Václavem Cheníčkem st. Tito dva veteráni, kteří 
hráli již v 60. letech fotbalové souboje o Zlatou kosu, věkově v součtu 
téměř atakují stošedesátku, mohli být příkladem pro ostatní soutěžící, 
jelikož bez bázně a hany v pohodě nastoupili k exekuci pokutových 
kopů. Slušně obsazenou kategorii žáci ovládl Mattias Hrazdira, který ve 
finále zdolal jednoznačně Dominika Blovského, v souboji o bronz byl 
lepší Martin Vylita, který si poradil s Honzíkem Mazánkem. V kategorii 
mládež tentokrát zvítězil Tomáš Vrba před Vojtou Dokoupilem, Davidem 
Hanouskem a Jakubem Slezákem. V kategorii přípravka byla úspěšná 
Nikolka Petrášková, která dokázala zvítězit nad Adamem Kochem.         
Po předání cen, diplomů, pohárů a medailí byl sobotní večer tradičně 
pod taktovkou hudebního seskupení KAREL (Mild Band), tentokrát 
v premiéře v obecním domě, jelikož počasí opravdu nepřálo, i když 
v minulosti probíhala veselice vždy na louce v Kozel aréně a za každého 
počasí, což bylo mnohdy o zdraví... Sál obecního domu byl však 
vynikajícím prostorem pro nepřízeň přírodních živlů. Toto útočiště 
tak zaznamenalo svoji premiéru s živou hudbou. Kdo k nám zavítal, 
musel být více než spokojen, protože kapela hrála parádně a přátelská 
atmosféra byla tím nejlepším zakončením sportovního dne. Nikoliv 
však celého víkendu, jelikož neděle bývá tradičně zasvěcena utkání 
Kozlů proti Kozlíkům v souboji o Zlatou kosu. Zápas v malém fotbale 
se hraje netradičně, každý ročník dle uvážení samotných hráčů. Pro rok 

Luboš Severin a Lukáš Fořt, 
účastníci Běhu do svatohorských schodů

Skaličanští na blatenské kuželně

Skalčanská PENCLE 2022 a souboj o Zlatou kosu
Skaličanské říjnové posvícení je v posledních letech neodmyslitelně 
spojeno s netradičním fotbalovým turnajem nazvaným Skalčanská 
Pencle. V letošním roce proběhl 9. ročník tohoto našeho turnaje a nebýt 
dvouleté covidové pauzy, šlo by již o 11. ročník. Tentokrát byl termín 
z organizačních důvodů předsunut o týden dříve, než je náš termín 
posvícení. 
Týmová část se odehrála pouze v rámci souboje o Lavor CUP jako 
střetnutí týmů FK KOZEL Skaličany a SK Býci Buzice, jelikož blatenští se 
těsně před turnajem z účasti omluvili. Vzájemný zápas opanovali hosté 
v poměru 1:4 a ujali se tak vedení 1:2 v rámci sportovního víceboje 
našich sousedních obcí (v letošním roce florbal ovládli buzičtí, nohejbal 
skaličanští). Výsledek předurčil i držitele individuálních ocenění, kdy se 
nejlepším střelcem stal Pavel Rataj a nejlepším gólmanem David Reguš, 
oba dva z hostujícího týmu.    
Individuální část, která je hlavním programem turnaje, byla tentokrát, 
co se účasti týká slabší, což je škoda, protože díky sponzorům byly pro 
všechny účastníky připraveny zajímavé ceny. Zejména v dětské kategorii 
se místní drobotina ochudila o příjemné dojmy a zážitky a ocenění, 

FK KOZEL Skaličany

SK Býci Buzice
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LAVOR CUP pokračoval soubojem v hokejbalu
Další etapou sportovních klání sousedních obcí Buzic a Skaličan byl 
turnaj Bulls Cup v hokejbalu, který se odehrál v sobotu 5. 11. 2022. 
Blatenská Datels aréna byla svědkem miniturnaje za účasti týmů SK Býci 
Buzice, FK Kozel Skaličany a HC Kaneček Blatná. Skaličanští vyběhli do 
arény v premiéře ve zbrusu nových dresech s kozlem na hrudi, které 
sponzorsky pro naše borce zajistila Martina Suchopár Srbená z firmy VS 
elektro komplet, za což jí patří velké poděkování, obdiv a vděčnost. Jelikož 
původní předpoklady počítaly se zápasem na celé hřiště, skaličanský 
tým se sešel ve více než hojném počtu, který snad historie nepamatuje. 
Do hokejbalové arény vyběhlo více než dvacet hráčů. Turnaj se nakonec 
odehrál jen ve třetině hřiště, a tak měli kozlové nabitý kádr na bohaté 
střídání. Ani to však nestačilo na 
blatenské borce, kterým kozli 
dvakrát podlehli. Rozhodně to 
však nebyla taktika, neboť buzičtí 
s nimi též neuspěli a domácí tak 
miniturnaj opanovali, ve svých 
řadách totiž měli borce jako 
Zdeněk Pangrác, Petr Týma, Odřej 
Podsklan a další zkušené hokejisty 
nejen z Kanečku. Rozhodujícími 
duely byly jak pro Buzice, tak 
pro Skaličany vzájemné souboje, 
jejichž resumé se počítalo do 
souboje o Lavor Cup 2022. 
První zápas skončil po velmi 
vyrovnaném boji pro skalčanské 
v poměru 8:6 a buzičtí v čele 
s Danem Málkem, prezidentem 
turnaje a v kádru se zkušenými 
borci Pavlem Ratajem, Lukášem 

letošní bylo schéma starších hráčů s mladšími stanoveno na odehrání 
3 × 20 minut. Tentokrát těsně zvítězili mladší Kozlíci v poměru 6:5 
a vrátili tak starším kozlům prohru 7:8 z minulého ročníku. Nejlepším 
střelcem zápasu byl Dominik Blovský, který vstřelil hattrick, přičemž 
vzhledem k množství jeho spálených šancí to dlouho vypadalo, že jej 
snad ani dosáhnout nechce. Výrazným spalovačem šancí byl Tomáš 
Voborník, jinak velice úspěšný hráč celé historie Skalčanské pencle, 
skokanem roku ocenil direktoriát turnaje Zdendu Slezáka za největší 
progres ve hře (největší zlepšení od minulého turnaje), za gólmany dne 
byli vyhlášeni oba dva strážci svatyní hrajících družstev Jakub Darda 
a Lubomír Mazánek a speciální cenu turnaje získala rodina Fořtových 
a Peroutkových za vynikající přípravu celé akce. Přestože nám počasí 
příliš nepřálo, považujeme celý sportovní víkend za zdařilý a snad se 
příští rok opět setkáme na jubilejním 10. ročníku našeho turnaje. 
Obrovské poděkování patří všem sponzorům. V historii turnaje se jedná 
o celou řadu podnikajících subjektů, jednotlivců, rodin a všech, kteří 
se o pořádání turnaje zasloužili. V letošním roce to byli: Město Blatná, 
Blatenská ryba spol. s. r.o., Liqui B – Zámecký lihovar a pivovar Blatná, 
SVS Blatná s. r. o., Služby, mechanizace, zemní práce Šimsa Radek, SMS 
Elektro Blatná, BP Service Blatná (Roman Pojer), společnost DURA 
Blatná, Prista Oil Czech s. r. o., ZD Lnáře, Blatenská tiskárna s. r. o., rodina 
Vítovcových, Drogerie Blovských Blatná, Václav Kotrba, Chovatelská 
stanice kólií Ostrůvek v Závisti, Svazek obcí Blatenska, Václav Zoubek, 
Zdeněk Voborník, manželé Šilhavých, manželé Hrdinovi, Občerstvení 
Eduard Finěk, skaličanští včelaři Ing. Karel Dlabač a Stanislav Solar a další 
a také všichni ti, kteří se podíleli na organizaci turnaje. 

Ocenění mládežníci

Ctíme výročí republiky
Zástupci SDH Skaličany 
tradičně, jako každý rok, uctili 
výročí vzniku republiky. Dne 
28. 10. 2022 byl položen věnec 
k pamětní desce padlých 
vojínů v 1. světové válce z obce 
Skaličany. Jednatel sboru na 
místě krátce promluvil o účasti 
skaličanských občanů ve vřavě 
1. světové války a o padlých 
z naší obce a o tom, že se 
z trosek starého mocnářství 

Účastníci souboje O zlatou kosu

Čestná stráž SDH  Skaličany

zrodila na sklonku válečného běsnění,do té doby nevídaného, nová 
samostatná Československá republika a o tom, že by se na souvislosti 
jejího vzniku nemělo zapomínat, zejména pak na ty, kteří prolili svoji 
krev na válečném poli. 

Oprava cest
V rámci rozpočtu naší místní části pro rok 2022 byly mimo jiné 
realizovány opravy cest. První z nich byla cesta ke křížku, na hranici 
skalčanského a bezdědovického katastru a druhou z nich byla první 
fáze renovace a obnovy dvoretické tzv. „hluboké“ cesty, jejíž obnovou 
má v budoucnu dojít na propojení již realizované cesty obcí Myštice 
na Vahlovickém katastru. Již nyní je po první etapě cesta schůdná pro 
pěší a zčásti i pro cyklisty. Obě stavby realizoval pan Jaroslav Hlaváč, za 
což velmi děkujeme, v případě dvoretické cesty pak šlo i o brigádnickou 
činnost skaličanských nadšenců, kteří prostor na obnovu cesty připravili. 
Zbývá ještě dodat, že se tímto omlouváme společnosti NORI Drahenice 
s.r. o., která hospodaří na přilehlých polnostech za komplikace, které jsme 
činností při zemních pracích způsobili a pevně věříme, že v budoucnu, po 
finálním dokončení cesty, bude tato sloužit k oboustranné i všeobecné 
spokojenosti.

Opravená cesta ke křížku

Souboj Libora Slezáka a Pavla Rataje
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Dvořákem či Davidem Flanderou, doplněny o srdcače Lukáše Dvořáka 
a vynikajícího Davida Reguše, který jako jediný odešel z turnaje 
s větším zraněním, jelikož obětavě zabraňoval neúprosným střelám, 
trápili skalčanské až do samého konce zápasu. Druhý souboj byl již 
jednoznačnější pro kozly, které perfektně zápasem provedli zejména 
mladíci a elitní formace Bobeš Kvarda, Kuba Slezák, Michal Žižka Jakub 
Šurát, jež velice dobře doplňovali starší borci, z nichž někteří nechali na 
hřišti hodně sil a zejména srdíčko. Zápas byl pro skaličanské úspěšný 
v poměru 10:6, což znamenalo vyrovnání dosavadního sportovního 
víceboje pro rok 2022 na 2:2. Na blatenském zimáku jsme strávili 
vynikající a příjemné odpoledne a všem účastníkům patří obrovské díky 
za skvělé výkony a hru v duchu fair play! 
Vzájemné souboje buzických a skaličanských rekreačních sportovců, 
nadšenců a kamarádů budou pokračovat v sobotu 17. 12. soubojem na 
blatenské kuželně a patrně 30. 12. utkáním v pinčesu. V letošním roce se 
nepodařilo uspořádat hokejové klání a příroda ukáže, zdali se uskuteční 
Winter Classic na rybníce či zdali ještě stihneme společně vyrazit 
na některý zimní stadion. Děkujeme všem, kteří se zapojili do těchto 
našich „srandamačů“, o výsledek v první řadě nejde, jde o to rekreačně 
si zasportovat, vylepšit si náladu v dnešním uspěchaném a podivném 
světě a strávit příjemné chvíle s kamarády, a to se nám zatím poměrně 
dobře daří!

O skaličanském dění psal Václav Cheníček

Společné foto účastníků turnaje

Sbor dobrovolných hasičů, osadní výbor a FK KOZEL Skaličany 
zvou širokou veřejnost, děti všeho věku, mládež, dospělé, místní i 

přespolní, PrDuch, PraSe, psy i kočky na 3. ročník akce: 

NOVOROČNÍ POCHOD 
okolo Skaličan 

Pojďte si protáhnout tělo po silvestrovské noci a vydýchat vítání nového roku! 

 1. 1. 2023  
sraz a odchod v 13:00 hod. od kapličky 

 

Trasa pochodu: kaplička – křížek – Paštiky – skála (lom) – lesní rozcestí – bříza u chobotské 
silnice – Ženatý dub – Újezd u Skaličan – Puchámr – sv. Anna – Vyhlídka – sv. Ján – vodárna – 

Vylímec – Buzice – buzická alej – Myť – Závist – Skaličany, náves, obecní dům 

 

 
 
 
 
 
 
 

Trasa je totožná jako v roce 2022, má celkem 10 km, kdo si myslí, že by ji 
nezvádl, může si ji zkrátit známými pěšinami a cestami, nebo vynechat 

poslední fázi přes Buzice. Trasa může být na startu upravena s ohledem na 
povětrnostní podmínky a počasí vůbec. 

 

Po příchodu zpět do Skaličan, osvěžení v obecním domě! 
 

Předurčen k úspěchu. 
Blatenská hokejbalová star David Braun 
se skvěle prosazuje v extralize
Na svůj věk toho stihl a dokázal ve světě hokejbalu David Braun 
(21 let) z Blatné opravdu mnoho. Nejen vrozeným talentem, ale 
především poctivou dřinou se propracoval do extraligy, kde je velmi 
cenným hráčem. Mateřská TJ Blatná se netají nadšením a upřímně mu 
přeje: „Davide, ať se góly do soupeřových branek ‚sypou‘!“
„Obětoval jsem hokejbalu moc,“ svěřuje se sympatický mladík a je to 
pravda s velkým „P“. Od pondělí do pátku tréninky na hřišti nebo mimo 
něj, pak pro změnu“ dva či tři zápasy během víkendu. Ví každopádně, 
co chce a věří, že toho dosáhne: „V budoucnosti bych se ještě rád udržel 

BLATNÁ
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několik let v extralize. Mým 
snem je dostat se do mužské 
reprezentace a přivézt 
medaili z mistrovství světa,“ 
neklade si malé cíle David 
Braun. A to je moc dobře. 
Protože jen velký ideál vede 
sportovce tou správnou 
stezkou života.
A přitom to zpočátku 
určitě takhle nevypadalo. 
„Jako dítě jsem do sportu 
moc nebyl. Dokonce mě 
neoslovovalo ani splynout 
s kolektivem. Snad bych ani 

nehrál nebýt rodičů, protože první rok na hřišti jsem k hokejbalovým 
aktivitám pociťoval značnou nechuť,“ uvádí úspěšný hokejbalista. Jenže 
pak se karta obrátila: „V hokejbalu jsem se v pravý čas našel. Došlo to 
tak daleko, že jsem se hokejkou oháněl za tři věkové kategorie současně. 
Rodiče mě finančně zajišťovali až do doby, kdy jsem začal být soběstačný 
a sportovní náklady si hradil sám.“ Davida vlastně přivedl k hokejbalu 
jeho soused a současný blatenský podnikatel Roman Pojer: „To zrovna 
rozjížděl mládežnický klub, kam přihlásil i své dva syny. Posléze náboroval 
moji maličkost i mého bráchu, poté se přidala i sestra, takže vlastně 
téměř celá ulice,“ směje se David Braun. To bylo před čtrnácti lety. Ale 
nakonec jen David zůstal v blatenském hokejbalovém týmu celou dobu.
Jaký rozdíl tkví mezi mateřským blatenským klubem a extraligou, teď 
již nově v jihočeských Prachaticích, kam před touto sezonou přestoupil 
z Dobřan? Vloni napříč soutěžemi nasázel do cizích branek úctyhodných 
65 gólů. „Co se týče zabezpečení, není to až takový rozdíl,“ hodnotí 
mládenec v nejlepším sportovním rozpuku. „Na extraligové půdě 
funguje zodpovědnější přístup. V Blatné zase máme skvělý kolektiv, který 
již spoustu let drží při sobě na hřišti i mimo něj.“ Za loňskou sezonu má 
na svém osobním kontě David 45 zápasů v průběhu sedmi měsíců. 
Za celou hokejbalovou kariéru vynechal David Braun jen pět zápasů 
kvůli zlomenému malíčku a problémem se zápěstím. Založením je prý 
železný kliďas: „Nerozhodí mě ani ztracený klíčový zápas. Uplyne hodina 
a já se dokonale ‚spláchnu‘,“ dává nahlédnout do svého rozpoložení 
sportovec, co si umí dokonale stanovit priority. Skloubit své hokejbalové 
nasazení se zaměstnáním prý teď bude ještě složitější: „Nastupuji totiž 
na policejní oddělení do Strakonic.“
David Braun dává sportu skutečně, co se dá. „Ve svém volnu cvičím 
i běhám. No ale hlavně se soustředím na hokejbal, protože ten spolyká 
většinu času. Poslední dva roky jsem zapracoval více na fyzické přípravě, 
začal koketovat i se speciální stravou pro sportovce. Ovšem nijak 
striktně takový jídelníček nedodržuji,“ říká blatenská star. Aby nezůstala 
opomenuta otázka ztrát – za sezónu David odepíše čtyři nebo pět 
hokejek.
S vděčností a jistým zadostiučiněním hovoří David o vybudování 
plastového povrchu na domácím zimním stadionu v nedávné době. 
Vzpomíná rád zejména na vlnu solidarity s tímto projektem spojenou. 
„Spolufinancovalo tuto akci i město Blatná. Zbývalo doplatit částku 
přibližně 300 000 korun. Otevřel se transparentní účet, kam přispívali 
sympatizanti a fanouškové napříč celou republikou.“
David Braun není jen vynikající sportovec, ale také ryzí srdcař, který by 
pro svůj mateřský klub a mateřské město dýchal. A takovým lidem by 
měl patřit vždy a za všech okolností Olymp všeho, co se vlastními silami 
rozhodli dobýt.

Vladimír Šavrda

Přípravná třída
První školní den – 1. září – se naše škola neotevřela 
jen pro nové prvňáčky, ale přivítali jsme i naše 
nejmenší – skřítky – tak si říkají děti v přípravné 
třídě.
Přípravy na jejich příchod začaly již před hlavními 
prázdninami. Bylo nutné dovybavit učebnu pro 
předškoláky, pořídit pro ně potřebné pomůcky 
a seznámit se s novými metodami, které budou 
vhodné pro podporu jejich rozvoje. Podle spokojeného úsměvu skřítků 

a pozitivní odezvy jejich rodičů 
poznáváme, že se jim u nás líbí.
Pro nás všechny je režim přípravné 
třídy nový. Společně se snažíme 
(vedení školy, paní učitelka s paní 
vychovatelkou, paní kuchařky, 
paní uklízečky a další zapojení), 
aby vyhovoval potřebám našich 
předškoláků a zapadal do 
konceptu školy.
Školní den skřítků je odlišný od 
běžného dne našich ostatních 
žáků. Za dva uběhlé měsíce už 
předškoláci zvládli mnohé nové 
dovednosti a vytvořili krásné 

práce v rámci zábavných hravých 
činností – užili si roli návrháře 
oblečení, vytvořili si svou první 
knihu, učí se spolupracovat při 
společných aktivitách. Pravidelně 
si užívají sportování v tělocvičně 
nebo na školním dvoře, také se 
zúčastnili environmentálního 
programu v komunitním sadu. 
Každým dnem se ve svých 
dovednostech a znalostech 
posouvají k úspěšnému vstupu do 
budoucí první třídy.

Marcela Srbová, třídní učitelka 
přípravné třídy

Slavnostní návštěva nejmenších
V prvním měsíci bývalo zvykem zvát na uvítanou do ředitelny prvňáčky. 
Letos byli pozváni i předškoláčci. Slavnostní chvíle spojená s povídáním 
s dětmi byla uzavřena symbolickým přípitkem na úspěšné a šťastné 
školní dny – společně jsme si přiťukli dětským šampaňským. Děti si ještě 
odnesly pohádkové omalovánky a malou sladkou odměnu za pěknou 
společnou básničku či písničku.

JAK stmelujeme šesťáky
Dne 7. září jsme jako třída 6. B vyrazili na adaptační kurz do Vrbna. 
Cílem pobytu bylo, abychom se jako třída více poznali. První den jsme 
se ubytovali a zahráli si pár her. Druhý den jsme soupeřili proti třídě 
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6. A v minigolfu a večer jsme se po skupinkách vydali na stezku odvahy. 
I když nám počasí moc nepřálo, kurz jsme všichni náramně užili a jako 
třída jsme se více navzájem poznali.

Karin Kučová, žákyně VI. B

JAK pomáháme potřebným?
Ve čtvrtek 15. září jsme se s třídami IX. B a IX. C vypravili do Strakonic 
na akci nazvanou „Běh proti rakovině“. V ranních hodinách jsme jeli 
vlakem a poté vyrazili směr hrad. Na nádvoří jsme obdrželi instrukce jak 
a kudy běžet a výstřelem z malorážky na startu jsme vyrazili na trasu. 
Každý jsme svým tempem urazili něco málo přes dva kilometry. V cíli 
jsme obdrželi malou svačinku, prohlédli si vojenskou techniku a poté se 
přesunuli na kulturní vystoupení do areálu letního kina. Vyslechli jsme 
si několik písní, posvačili a procházkou jsme se vrátili na vlakové nádraží 
a odjeli zpátky do Blatné. 
Akce byla velmi dobře zorganizována, počasí nám též přálo, takže jsme 
si ji všichni užili. U srdce nás jistě hřál i pocit, že svou účastí jsme přispěli 
na dobrou věc!

Zdeňka Jestřábová, třídní učitelka IX. C

Výsledek charitativní sbírky 
Srdíčkové dny
Tradičně se zapojujeme do podzimní 
charitativní akce „Na pomoc dětem“. 
Na její podporu proběhl ve škole 
prodej drobných předmětů (magnetky, 
propisky, stylery, hlavolamy).
Prodej proběhl ve dnech 10.–12. 10. (1. stupeň) 
a 13. a 14. 10. (2. stupeň).
Děkujeme všem, kteří zakoupením drobného předmětu přispěli do 
charitativní sbírky „Život dětem“. 
Na konto této organizace jsme odeslali částku 4 260 Kč.

Členové žákovského parlamentu

Den s brannou tematikou se vrátil
Po několika letech omezení jsme konečně mohli zase realizovat ve 
spolupráci s policisty a hasiči den s brannou tematikou, a to poslední 
pátek v září a první pátek v říjnu.
V prostorách hasičské zbrojnice bylo připraveno nejen seznámení se 
základními technikami hašení, ale i vlastní praktické aktivity pod vedením 
profesionálních hasičů. Pod vedením policisty si žáci 1. stupně na 
dopravním hřišti zopakovali pravidla silničního provozu. Další stanoviště 
bylo připraveno ve škole – základy první pomoci, které připravily naše 
lektorky první pomoci. Dle věku se žáci seznámili se správnými postupy 
a některé činnosti si vyzkoušeli na vlastní kůži při nácviku. Zbytek dne byl 
v režii třídních učitelek, kdy se věnovali tématu evakuace, bezpečného 
chování v případě ohrožení či základům topografie.
Jak celý den vnímali naši žáci? Zde je pár postřehů od „sedmáků“:
Bylo to super. Hasiči nás toho dost naučili. Záchranná služba nám 
vysvětlila, jak se zachovat při první pomoci. Barbora, Vendula
Jako první disciplína byla střelba ze vzduchovky. Naučili jsme se první 
pomoc a viděli výbavu hasičů. Vojtěch, Josef
Na hasičárně se nám líbila procházka kouřem, na dvoře pak střelba ze 
vzduchovky. Naučily jsme se masáž srdce. Adéla, Sára 
Branný den byl super. Střílení ze vzduchovky nás bavilo. Na hasičárně jsme 

procházeli zakouřenou místností. 
Zuzana, Šimon
Naučila jsem se, jak se zachovat 
v zakouřené místnosti. Zkoušela 
jsem střílet z pušky. Taky nám 
vysvětlovali, jak se zachraňují 
lidi nebo jak udělat první pomoc. 
Mariana
Branný den se nám líbil. Naučili 
jsme se masáž srdce. Byli jsme 
u hasičů viděli jsme vybavení 
hasičů a šli jsme kouřem. Nikola, 
Matyáš
Velké poděkování patří blatenským 

policistům i hasičům, kteří nám pomohli připravit den s praktickými 
činnostmi, které si žáci mohli aktivně vyzkoušet či individuálně ověřit 
v demonstrovaných situacích.

Jana Krapsová, ředitelka školy + žáci VII. A

Pasování na čtenáře městské knihovny 
jsme si moc užili
Na všechny akce pořádané v Městské knihovně Blatná se vždycky 
všichni moc těšíme a na slavnostní pasování na čtenáře obzvlášť. V první 
třídě se naši druháci poctivě učili číst a psát, a tak mohli být 14. října 
právem pasováni královnou Abecedou na čtenáře knihovny. Než došlo 
na samotné pasování, plnily děti zajímavé úkoly a s královnou Abecedou 
si vesele zatančily a také složily čtenářský slib. 
Okamžik pasování byl slavnostní se zaslouženým potleskem. Nechyběl 
ani krásný dárek pro každého pasovaného čtenáře – kniha Dubánek 
a tajný vzkaz. Dubánci žijí v lese, v malých domcích z kůry, větviček 
a šišek a jsou velmi zvídaví. Stejně jako naši malí čtenáři z druhých tříd. 
Děkujeme všem paním knihovnicím za krásnou akci.

Třídní učitelky Marcela Karbanová a Iva Tvrdá + žáci II. A, B 

JAK jsme úspěšní?
S novým školním rokem začíná nový ročník všech soutěží. Vše začíná 
školními koly, ze kterých nejúspěšnější soutěžící postupují do vyšších 
kol. Již v prvních měsících díky paním učitelkám Pavle Voborníkové, 
Haně Šafaříkové, Petře Karešové proběhla kola s následujícími výsledky. 
Všem organizátorkám moc děkujeme za jejich organizaci. Další 
poděkování patří všem odvážným soutěžícím – hlavně blahopřejeme 
všem úspěšným řešitelům a držíme jim dopředu palce v další účasti ve 
vyšších kolech.
Přehled nejlepších výsledků (další výsledky zveřejněny na webu školy):

Pythagoriáda (školní kolo)

6. ročník 1. místo Fous Jan (VI. A)

2. místo Koman Jaromír (VI. B) 
Antoš Tobiáš (VI. B)

3. místo Jareš Leoš (VI. A) 
Brejcha Matěj (VI. B)

7. ročník 1. místo Dušek Jakub (VII. A)

2. místo Uhlířová Mariana (VII. A) 

3. místo Velvarská Eliška (VII. A)

8. ročník 1. místo Čanda Tomáš (VIII. B) 
Švec Michal (VIII. B) 

2. místo Slavík Jan (VIII. B)

3. místo Janota Jan (VIII. B) 

9. ročník 1. místo Bláha Matěj (IX. A)

2. místo Chlanda Lukáš (IX. A)

3. místo Šmat Matěj (IX. A)
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Přírodovědný klokan 

1. místo Janota Jan (VIII. B)

2. místo Bláha Matěj (IX. A) 
Uldrichová Anna (IX. A)

3. místo Chlanda Lukáš (IX. A) 

Logická olympiáda (vyhodnocení v rámci republiky, online soutěž)

kategorie 
A (3.–5. ročník, 
celkem 17 701 
řešitelů)

6595.–6752. místo Dolejšová Anita (IV. B)

8808.–8977. místo Bartůňková Eliška (IV. B)

10448.–10628. místo Bártová Adéla (IV. B)

kategorie B (2. 
stupeň, celkem 
26 368 řešitelů)

2979.–3135. místo Čanda Tomáš (VIII. B)

9995.–10497 místo Slavík Jan (VIII. B)

16857.–17460. místo Janota Jan (VIII. B)

Jana Krapsová, ředitelka školy

JAK se dělá zoo?
V pátek 4. listopadu měli naši žáci příležitost setkat se s bývalým 
dlouholetým ředitelem Zoo Praha PhDr. Petrem Fejkem. Pan Fejk vydal 
v loňském roce knihu JAK SE DĚLÁ ZOO. Při této příležitosti připravil pro 
žáky a studenty základních a středních škol poutavou talk show o svých 
zkušenostech a zážitcích se zvířaty a lidmi kolem nich. Ve svém programu 
kombinuje vyprávění a projekci unikátních fotografií, např. z dramatické 
doby povodní roku 2002, které pražskou zoo naplno zasáhly. Hlavně ale 
děti nabíjí zájmem o přírodu a její ochranu a vede k přemýšlení o světě 
v širších souvislostech. 
Setkání s problematikou zoologických zahrad a charismatickou osobností 
muže, který svou zoo dovedl mezi 10 nejlepších na světě, bylo pro naši 
školu velmi zajímavým zpestřením.

Petra Karešová, EVVO koordinátorka

JAK spolupracujeme s ostatními školami
SportShow SOŠ
Dne 6. října jsme navštívili na blatenské střední odborné škole sportovní 
den, který škola pořádá každoročně. Kromě velkého úspěchu našich 
hokejbalistů, kteří získali zlatou medaili, jsme ocenili i jiné sportovní 
disciplíny jako zdolávání lezecké stěny, slalom s míčkem a velmi se nám 
líbila expozice potápění. Navštívili 
jsme i odborná stanoviště, kde jsme si 
vyzkoušeli některé dovednosti, které 
se na škole učí její studenti
Takže super strávené dopoledne.

SOU Blatná
V úterý 27. září se v blatenském učilišti konal Den otevřených dveří, 
který byl zároveň součástí oslavy kulatého jubilea školy. V každém 
pavilonu byl připraven program. Zlatým hřebem však byla ukázka jízdy 
závodního vozu okolo překážek. Hlavně kluci si to užili a cestou do školy 
o ničem jiném nemluvili.

Karolína Baťková, žákovská reportérka

Meziškolní atletické závody
Naši nejlepší atleti z 2. stupně vyrazili na tradiční meziškolní klání 
v atletických disciplínách. Ostatní žáci je nezapomněli povzbuzovat 
z tribuny. Jejich skvělá fyzička a podpora publika jim nakonec pomohla 
k medailovým výsledkům.

Přehled atletických úspěchů

1. místo Štafeta Frgelcová Sára, Uhlířová Mariana (VII. A), 
Pangrácová Leontýna (VI. B), 
Zoubková Karolína (VII. B)

Běh na 60m Frgelcová Sára (VII. A) 
Kubát Daniel (IX. C)

Vrh koulí Chvátal Josef (IX. B) 
Koleňová Klaudie (IX. 

Skok vysoký Žaloudek Jan (VII. A)

Skok daleký Kubát Daniel (IX. C)

2. místo Skok daleký Chvátal Josef (IX. B)

Běh na 60m Zoubková Karolína (VII. B)

Skok vysoký Zemanová Lucie (VI. A)

3. místo Běh na 1500m Teska Jonáš (IX. C)

Vrh koulí Tichá Adriana (IX. B)

Skok daleký Pangrácová Leontýna (VI. B)

Štafeta Šustrová Simona (IX. A), Fiňková Anna, 
Bajrič Vanessa, Hanzlíková Tereza (IX. B)

Pojer Michal (VII. B), Kratochvíl Josef, 
Vaněček Vojtěch, Žaloudek Jan (VII. A)

Děkujeme všem ostatním školám za krásné akce, které jsme si společně 
mohli užít.

Jana Krapsová, ředitelka školy

Halloween
Žáci 2. a 5. ročníku se 31. října převlékli do kostýmů duchů, strašidel, 
čarodějnic a jiných hrůzostrašných bytostí, aby oslavili svátek Halloween. 
Druháčci uspořádali módní přehlídku strašidelných kostýmů, 
prozkoumali tajemství školních sklepů a plnili matematické úkoly. 
Poté nakreslili tajemný les a na závěr uspořádali taneční rej a zábavu 
přítomných strašidel.
Pro páťáky si paní učitelka připravila pestrý program strašidelných 
aktivit. Nejdřív si žáci vyrobili lucerničku, aby v ní mohli zapálit svíčku 
k odvrácení zlých duchů. Tajemnou atmosféru podtrhla i vyzdobená 
třída plná pavouků, duchů a vydlabaných dýní. Děti se dozvěděly 
z příběhu o Jackovi o původu Halloweenu, který sahá až do doby Keltů, 
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kteří 1. listopadu slavili Nový rok a vnímali jej jako konec léta a začátek 
zimy. Věřili, že noc před Novým rokem, právě 31. října, přicházejí 
duchové mezi živé, aby se prolnuly hranice mezi těmito dvěma světy. 
Původně ho Keltové nazývali Samhain. 
Žáci si prošli stezku hrdinů, kde pomocí různých úkolů museli zjistit 
tajemné zaklínadlo, které mělo vrátit do podsvětí ducha z parcely 49G, 
který utekl ze záhrobí. Zaklínadlo vyluštily všechny skupiny a podařilo se 
vrátit vše do pořádku. Ke konci halloweenského dne se děti přesunuly 
do cvičné kuchyňky, kde dostaly sladkou odměnu. Všichni si vyzdobili 
muffiny, které pro ně napekla paní učitelka, a odnesli ukázat domů 
rodičům. 
Věřím, že si druháčci i páťáci halloweenský den užili a dozvěděli se, že 
Halloween není vůbec původem americký svátek, za který je v současné 
době často označován.

Lucie Novotná, třídní učitelka V. B

Sportem proti rakovině 
15. 9. 2022
Sportem proti rakovině je sportovně společenská 
humanitární akce inspirující se úspěšnou akcí 
pořádanou na podporu výzkumu rakoviny – Běh 
Terryho Foxe (Běh naděje), která v ČR probíhala v letech 1993–2007. 
Trať se mohla absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během, 
joggingem, na invalidním vozíku, na kole, na in-line bruslích, s kočárkem, 
se psem... Akce Sportem proti rakovině neboli Běhu naděje se mohl 
zúčastnit každý bez omezení věku. 
Ačkoliv počasí v Blatné nebylo 15. 9. 2022 vůbec pro venkovní sportovní 
akci přívětivé (hodně pršelo), vyrazili jsme v 8:00 hodin do Strakonic. Po 
příjezdu ke strakonickému hradu ihned vysvitlo sluníčko a nám se den 
vydařil na výbornou. Na startu jsme se těšili na startovní výstřel vojáků. 
S jásotem jsme vyběhli na trať kolem Podskalí. Do cíle jsme doběhli nebo 
většina z nás došla. V cíli na nás čekal teplý čaj a drobnost k doplnění 
energie (lipo bonbóny a perník). Pokračovali jsme do letního kina, kde 
jsme čekali na koncert Jakuba Moulise. Po akci jsme přijeli objednaným 
autobusem zpět do deštivé Blatné. Děkujeme SRPŠ za finanční podporu 
tohoto sportovního dne.
Pro příští rok nás bude zastupovat ve Strakonicích opět 6. ročník. 
Věříme, že si sportovní den užijete stejně jako my. A proč by se Vám 
měl sportovní den líbit? Protože v ZŠ TGM Blatná nejsme lhostejní 
a bojujeme společně proti rakovině a dalším nebezpečným civilizačním 
chorobám.

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, třídní učitelka 6. A

OČMS aneb Ochrana člověka za 
mimořádných situací
V pondělí 26. září 2022 proběhl na naší škole tradiční BRAŇÁK. Žáci 
druhého stupně vždy absolvují ve družstvech vyfáborkovanou trať 
v okolí Špejcharu a Zadního Topiče. Na stanovištích je čeká hašení, 
požární ochrana, topografie, policie, evakuační zavazadlo a zdravověda, 
kde plní úkoly související s ochranou člověka za mimořádných situací. 

Ve škole vždy žáci zhlédnou 
DVD a své znalosti si vyzkouší 
v testu z dané problematiky. 
Díky spolupráci s HZS Strakonice 
a Policií ČR (p. Tůma) jsou 
úkoly na stanovištích odborně 
připraveny. Za příjemného 
podzimního počasí si děti 
aktivity v přírodě užívaly, a navíc 
oprášily důležité znalosti.

Mgr. Jaroslav Voříšek, 
organizátor akce

OČMS – Ochrana člověka 
za mimořádné situace
Věříme, že tato situace nás potká pouze ve cvičné verzi, ale jak se říká 
„kdo je připraven, není překvapen“. U nás na škole se každoročně pořá-
dá branné cvičení, kde si děti vyzkouší pobyt v terénu s drobnými úkoly. 
První a druhé třídy společně 
se 3. B se tradičně vypravily 
pěšky do chlumské indiánské 
osady. Zde po skupinkách na 
pěti stanovištích plnily různé 
úkoly: házely na cíl, běhaly 
překážkovou dráhu, ošetřo-
valy zraněného, poznávaly 
jednotlivé složky záchranné-
ho systému a jejich tísňové 
linky, zopakovaly si bezpečné 
chování u ohně. Jednoho sta-
noviště se také ujali blatenští 
dobrovolní hasiči, pan Tomáš 
Pazderník a Michal Skopeček, 
se kterými si děti prohlédly hasičskou techniku a vyzkoušely část hasič-
ského oblečení. Za jejich čas a ochotu jim patří velký dík, stejně tak i jed-
nomu z tatínků, panu Vladimíru Muchlovi, který nám zajistil perfektní 
občerstvovací zázemí a celou akci s námi pedagogy spoluorganizoval. 
Odměnou pro všechny byl opečený špekáček a pocit z dobrého zdolání 
všech stanovišť.

Mgr. Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A
Páťáci, čtvrťáci a třeťáci z áčka se vydali „Pěšinkami“ do bezdědovické 
lokality „U skály“. Žáci měli ze školy domluvené týmy a vydávali se ve 
dvouminutových intervalech na „Dobrodružnou stezku“, během níž 
museli zapsat do startovní karty odpovědi na sedmnáct záludných 
otázek. Po doběhnutí do cíle je ještě čekala stanoviště, na kterých si 
ověřili znalosti ze zdravovědy a požární ochrany, také si vyzkoušeli svou 
dovednost v hodu na cíl. Následné opékání buřtů bylo nádhernou 
tečkou, která ukončila letošní branný den.

Mgr. Pavel Vokroj, třídní učitel 3. A

Pasování na čtenáře
Kniha je náš kamarád! O tom se přesvědčily děti ze 2. A a 2. B už 
v první třídě. V úterý 27. 9. v městské knihovně však prokázaly, že 

nejsou už jen posluchači 
pohádek a příběhů, ale také 
zdatnými čtenáři. Druháčci 
po důkladném prozkoušení 
ze znalosti písmen, čtení slov 
a básničky, desatera zacházení 
s knížkami a složení čtenářského 
slibu byli pasováni královnou 
Abecedou na čestné čtenáře. 
Všichni obdrželi pasovací listinu, 
odznak o pěstování kultury 
v Blatné a velice poutavou knížku 
Dubánek. Krásně strávený čas 
v knihovně jsme si na závěr 
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zpestřili společným tancem a písničkou. Teď už jen zbývá popřát dětem, 
aby v knížkách vždy našly to, co hledají a paním knihovnicím spokojené 
čtenáře.

Mgr. Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A

Podzimní atletika
Ve čtvrtek 29. září 2022 se uskutečnil na letním stadionu již 15. ročník 
atletických závodů. Kromě pořádající ZŠ TGM a Záboří se zúčastnily 
školy Hvožďany, JAK Blatná, Sedlice, Radomyšl a Bělčice. Za krásného 
slunečného počasí a početného atletického zastoupení i solidní 
žákovské divácké kulisy byla vidět spousta kvalitních výkonů. Naši školu 
reprezentovalo 36 závodníků, kteří získali celkem 19 medailí, z toho 
6 zlatých, 8 stříbrných a 5 bronzových.

Mgr. Jaroslav Voříšek, organizátor akce

než pouhý vzhled. Také tyto akce se žákům líbily a obě třídy se do aktivit 
ochotně zapojovaly.
Další preventivní akce proběhnou ve třídách druhého stupně na konci 
listopadu.

Mgr. Ondřej Kočovský, ŠMP

SPORTSHOW na SOŠ Blatná
Ve čtvrtek 6. 10. se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili SPORTSHOW 
na SOŠ v Blatné. Po celý den byl pro žáky připraven pestrý sportovní 
i doprovodný program. Velká část sportovních aktivit byla připravena 
venku a díky krásnému počasí si je mohli všichni zájemci užít naplno. 
Mezi žáky byl největší zájem o horolezeckou stěnu, ale děti si mohly 
vyzkoušet i softbal, basketbal, kriket a střelbu vzduchovkou. Uvnitř 
školy si návštěvnici mohli zahrát kulečník, ping pong nebo si zastřílet 
z airsoftové zbraně. Na své si přišli i fanoušci florbalu – v tělocvičně 
školy probíhal v tento den turnaj základních škol z okolí. V počítačových 
učebnách si žáci mohli odpočinout při hraní retro her nebo se díky 
virtuální realitě mohli do počítačové hry přímo přenést. Velmi zajímavá 
byla i výstava potápěčské techniky a fotografický koutek. Velkým plusem 
byla možnost zakoupit si zde i občerstvení a doplnit tak energii, kterou 
žáci při sportovních zážitcích vydali. Domácí perník a dobrá limonáda 
tak zakončily příjemně strávený čas na SOŠ.

Mgr. Jana Pekárková, doprovod na akci

Projekt spolupráce – SOŠ, 
11. 10. 2022 

Dne 11. 10. navštívili naši školu studenti SOŠ Blatná z oboru Moderní 
informační technologie společně se svým učitelem Mgr. Michalem 
Pekárkem. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu spolupráce mezi 
oběma školami.
Pro žáky osmého ročníku si tentokráte studenti střední školy připravili 
několik témat zaměřených na ovládání 3D modelovacího programu 
Blender, na vytvoření objektu 3D – s textem a bez textu a na přenesení 
vlastního obrázku do PC a na jeho následný tisk na 3D. Zájemci si mohli 
také vytvořit části mapy a tyto mapy následně vytisknout na 3D tiskárně. 
V závěru se žáci dozvěděli, jak mohou vytvořit soubor výstupních 
tisknutelných modelů ve formátu STL a jak je přenést do programu 
PrusaSlicer.
Žákům naší školy se spolupráce se studenty SOŠ velmi líbila a už se těší 
na další setkání. Děkujeme učiteli M. Pekárkovi za předání cenných 
poznatků.

Mgr. Monika Benešová, učitelka ITPrevence na ZŠ TGM
Již na začátku školního roku proběhly u nás ve školy preventivní akce pro 
žáky 4. a 5. ročníků. Pod vedením osvědčené lektorky se jednalo o nové 
programy „Etické dílny“ společnosti Hope4kids. Páťáci absolvovali 
program „Jak překonat starosti ve škole“, který byl zaměřen na pozitiva 
školní docházky, respektování pravidel pro soužití ve třídě, porozumění 
spolužákům a prevenci vzájemného ubližování v kolektivu. Žákům se 
program velmi líbil, aktivně se zapojovali do diskuze a vyzkoušeli si 
několik aktivit a interaktivních příběhů.
Ve 4. A proběhl program „Jak se stát dobrým kamarádem“, který 
byl věnovaný principům dobrého kamarádství, všímání si druhých 
a vzájemnému respektu mezi žáky. Ve 4. B se jednalo o program „Co 
dělat se svým vzhledem“, který žákům ukázal, že každý vnímá krásu jinak 
a odlišnosti nejsou na překážku a že je třeba oceňovat i jiné hodnoty 

Projektový den 13. října 2022

Využili jsme možnosti realizace projektového dne v rámci aktivit z OP 
Věda, výzkum a vzdělávání – Šablony III, který je spolufinancován EU. 
Zaujala nás nabídka společnosti Zábavné učení, s. r. o. Vybrali jsme 
projektový den zaměřený na polytechnické vzdělávání žáků, seznámení 
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se s novou technikou výtvarné činnosti – netradiční použití kouzelných 
„létajících“ barev. Celé dopoledne zábavného učení si užili žáci 
2. ročníku.

Lektorka představila žákům 
polytechnický stolek Mladý 
vynálezce XXL, který nabí-
zí možnosti stavět, tvořit 
a zkoumat. Žáci mohli obje-
vovat různé technické pokusy 
a využít své vlastní nápady, 
čímž se podpořil rozvoj krea-
tivity a také učení objevová-
ním.
Objevili funkce magnetů 
a zákony optiky. Další fasci-
nující polytechnickou pomůc-
kou byla mechanická vrtačka, 
kterou žáci sami ovládali. 

Měli možnost si vyzkoušet vyvrtat dírky různých velikostí pomocí vrtáků, 
a to pouze snížením páky a točením kličky. Díky manipulaci s nářadím 
obohatili své zkušenosti a dovednosti.
Poté lektorka ukázala zajímavou didakticko-výtvarnou pomůcku pro 
rozvoj estetického vnímání (míchání a kombinace barev), centrifugu 
s názvem Létající barvy. Použila papírové talíře, které vložila do 
kruhového nízkého bubnu a uprostřed upevnila magnetem. Použila 
speciální barvy, které nanesla z lahviček na připravené čtvrtky, a také 
třpytky. Kličkou žáci roztočili buben a mohli pozorovat, jak se barvy 
zachovají. Použili také špachtli, kterou se barvy propojily. Výsledkem 
byly dynamické výtvory. Každý si vyrobil svůj talířek, kterým se doma 
rodičům mohl pochlubit.
K rozvoji pohybových dovedností si žáci vyzkoušeli kameny s názvem 
Duhohrátky. Sestavovali bez návodů barevné kameny do sebe 
jako schody, využili je jako balanční podložky, vytvářeli překážkové 
a slalomové dráhy a mnoho dalšího. K rozvoji jemné motoriky měli 
k dispozici dřevěnou věž s názvem Climb. Pomocí kladívka vedli kuličku 
mezi skulinkami na vrchol věže.
Všechny tyto činnosti žáky velmi obohatily. Na vlastní kůži si vyzkoušeli 
nové věci. Přínos měly tyto aktivity i pro nás pedagogy. Seznámili jsme 
se s novými netradičními formami polytechnické, výtvarné a pohybové 
výchovy. 
Těšíme se na další povedené projekty, které mají smysl! 😊

Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

CodeWeek
Žáci čtvrtých a pátých tříd a členové Klubu zábavné logiky se 8.–23. října 
zapojili do celoevropské iniciativy CodeWeek, jejímž cílem je zábavným 
a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost 
každému člověku. Zkusili si sestavit a naprogramovat roboty ve 
stavebnicích lego WeDo a lego Mindstorms, vytvořit a oživit scénu ve 
Scratchi, vymodelovat vlastní hru v Codu game lab. Ve svých projektech 
prokázali, že dovedou nejen používat různá blokově orientovaná 
prostředí, ale také uplatnit tvůrčí a technické myšlení.

Mgr. Pavel Vokroj, vyučující IT

Adaptační kurz – Horská Kvilda 
– 13. a 14. října 2022
Budova s číslem popisným 2 na Horské Kvildě vždy sloužila hlavně 
dětem, pro jejich vzdělávání a ubytování. Nejdříve tu byla škola, 
následně ji vlastnil Národní institut dětí a mládeže a Správa Národního 
parku Šumava, která tuto budovu získala v roce 2014, v této tradici 
pokračuje. Po rekonstrukci ji provozuje jako Středisko environmentální 
výchovy (SEV).
SEV Horská Kvilda je určené především pro vzdělávání skupin dětí od 
prvního stupně základních škol přes střední školy až po vzdělávání 
vysokoškoláků. Mimoto je středisko vybavené pro odborné vzdělávací 
programy s tématikou ochrany přírody, externí informační střediska 
a pro další skupiny a instituce.
Naše škola v rámci adaptačního kurzu pro 6. ročník strávila pobytový 
program v šumavském ekocentru Horská Kvilda. Na Šumavu jsme 
se vypravili ve čtvrtek 13. 10. 2022. Počasí nám přálo, krásné dny 
v šumavské přírodě strávily obě třídy 6. ročníku. Ubytováni jsme byli 
v hezkém prostředí SEV Horská Kvilda, na obědech a večeři jsme si 
pochutnávali v hotelu Rankl. Každá třída se zúčastnila tří výukových 
programů, během kterých jsme se dozvěděli zajímavé informace 
o Národním parku Šumava, o životě v lese a hledali jsme pobytové stopy 
živočichů.
Jednalo se o environmentální výuku, to znamená poznávání přírody 
a Šumavy. Ve čtvrtek dopoledne jsme se ubytovali a měli jsme 
přednášku o tom, co nás čeká. Po dobrém obědě v restauraci Rankl jsme 
vyrazili na výukový program s vycházkou. Cestou byly různé přestávky, 
říkali jsme si, jaká zvířata kde žijí apod. Aktivita na vývoj lýkožrouta nás 
bavila všechny, soutěž, která skupinka bude nejlepší a nejrychlejší, měla 
jasnou odměnu, pozdější večerku. Po malém odpočinku jsme tento den 
vyrazili ještě k Hamerskému potoku. Celý čtvrtek jsme strávili v přírodě. 
Navštívili jsme bobří hráze a všechny nás překvapilo, jak bobři žijí a co 
umí.
V pátek nás čekal výlet na Filipovu Huť a další dvě aktivity (pantomima 
a také hra na datlíky a lýkožrouty). Cestou domů jsme se zastavili na 
Jezerní slati. Výhled z rozhledny na rašeliniště byl krásný a zakončil náš 
dvoudenní pobyt na Šumavě.
Celý pobyt se nám moc líbil, měli jsme nádherné podzimní počasí. Vrátili 
jsme se plni nových informací a zážitků.
Nejvíce žáky zaujaly informace o lýkožroutovi a jeho vývoji a hra 
s barevnou plachtou, kdy museli rozlišovat, která zvířata žijí v lese, ve 
vodě, na poli apod.

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, třídní učitelka 6. A

Naše setkání s Divadélkem pro děti 
Po době covidové, která kultuře příliš nepřála, si k nám opět našlo cestu 
Divadélko pro děti z Hradce Králové. Představení určená pro 1. a 2. stupeň 
se konala v KCAŽ 17. října. Svoji premiéru zde měla hudební pohádka 
plná kramářských písniček a komických situací s názvem Písnička pro 
draka aneb Jak se vaří pohádka. Jde o kombinované loutkoherecké 
představení na motivy klasických pohádek o drakovi. A jak se taková 
pohádka vaří? Stačí vše, o čem si děti myslí, že lidová pohádka má 
obsahovat, vložit do hrnce a výsledkem je vyprávění o pyšné princezně, 
trojhlavém drakovi a princi nešikovi.
Také divadelní představení pro 2. stupeň mělo svoji premiéru. 
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Divadlo nekouše aneb Živelný průvodce divadelními žánry je volným 
pokračováním netradičně pojatých vzdělávacích pořadů. Zaměřuje se 
na členění divadelních žánrů a jejich charakteristiku. Výklad herců je 
doplněn ukázkami ze slavných her od antiky po současnost. Kolébku 
antické tragédie tu zastupuje Sofoklův Král Oidipus, rozkvět divadla 
v době renesance představuje Othello od W. Shakespeara a česká 
klasika je spojená s veselohrou V. K. Klicpery Hadrián z Římsů. Závěr 
představení věnují herci hudebně – dramatickým formám, jako je např. 
melodram, který zazněl v netradičním pojetí Kytice divadla Semafor. 
I tentokrát si pozvali herci na pódium nové herecké posily. Radek Vrána 
z 5. B, Vilém Tomek ze 6. B, Alžběta Bolinová z 8. B a Hanka Čadková 
z 9. B si poprvé a úspěšně vyzkoušeli, jaké je to stát na divadelních 
prknech. Nejen jejich, ale především výkon celé herecké dvojice 
doprovázel již tradičně smích a potlesk.

Mgr. Hana Kubíková, organizátorka akce

Burza škol
V úterý 18. 10. 2022 se konala v komunitním centru v Blatné burza 
středních škol. Žáci 8. a 9. ročníku ji navštívili společně se svými učiteli. 
Na možnost navštívit akci byli upozorněni i rodiče. Mezi vystavovateli 
bylo více než dvacet středních škol z regionu, přijeli i zástupci některých 
škol ze Středočeského a Plzeňského kraje, zúčastnily se i pracovnice 
poradenského střediska úřadu práce. Deváťáci si zjišťovali informace, 
vyptávali se i přítomných studentů, osmáci se začínají orientovat 
v regionální nabídce škol. Největší pozornost upoutal stánek SOŠ 
ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí, kde si žáci mohli pohladit 
hada a ochutnat nealkoholické pivo, které vyrobili sami studenti. 
Vítaným zpestřením byla i ochutnávka výrobků budoucích cukrářů. 
Potěšilo nás, že mezi studenty byla i řada našich bývalých žáků. Ve škole 
při hodinách světa práce jsme o akci debatovali, shrnuli jsme poznatky 
a zhodnotili, co komu přinesla.

Mgr. B. Posavádová, výchovná poradkyně

Pasování prvňáčků
Každým rokem tradičně v říjnu probíhá na naší škole slavnostní pasování 
našich nejmenších žáků. Žáci prvních tříd mohou ukázat svým nejbližším, 
co vše se za první měsíc ve škole naučili. V pátek 21. října se konalo 
pasování třídy 1. A, ve čtvrtek 3. listopadu pak pasování 1. B. Děti pod 
vedením svých třídních učitelek nacvičily pro své rodiče krátké pásmo 
básní a písní s pohybovým doprovodem. Do vystoupení byli zapojeni 
i patroni z deváté třídy.

V 9 hodin ráno se zaplnila 
hala rodiči, prarodiči a dalšími 
hosty, kteří se přišli podívat na 
vystoupení prvňáčků a přišli 
je podpořit při jejich velkém 
dni. Nervozita na dětech 
nebyla znát, proto zvládly 
své vystoupení bezchybně. 
Právem byli malí školáčci 
odměněni velkým potleskem 
přihlížejícího obecenstva. 
Po krátkém vystoupení žáků 
následovalo samotné pasování 
prvňáčků. Při slavnostních 
tónech předstupovali jeden po 
druhém před pana školníka, 
který je oficiálně přivítal ve 
škole a velkou vařečkou pasoval 
na školáky. Paní učitelka 

všechny žáky slavnostně ošerpovala a každý z nich ještě dostal dárkovou 
taštičku. I od svého patrona obdrželi malý dáreček na památku.
Tento slavnostní den byl zakončen společným focením s deváťáky. Poté 
se s úsměvem na rtech všichni rozešli. Rodiče domů, do práce a naši 
školáci se vrátili do svých tříd plnit školní povinnosti. Doufáme, že se 
všem přítomným vystoupení líbilo a děkujeme, že přišli svého prvňáčka 
podpořit.

Mgr. Eva Vonášková, třídní učitelka 1. A

Exkurze žáků 2.  A a 3. B v Záchranné 
stanici živočichů Makov
Předposlední říjnový čtvrtek vyrazili žáci 2. A a 3. B ze školní družiny 
do Záchranné stanice živočichů v Makově poblíž Písku. Pracovníci 
ekocentra, které již skoro 30 let pomáhá zachraňovat poraněná 

i nemocná zvířata, pro školáky 
přichystali prohlídku s výkladem. 
Děti se seznámily se spoustou 
tamních obyvatel – s veverkami, 
srnčaty, čápy, mladými ježky 
a početnou družinou dravců. Od 
průvodkyně se školáci dozvěděli 
zajímavé informace o životě volně 
žijících zvířat a o osudu řady 
nalezenců ve stanici. Největšímu 
zájmu se těšila hravá vydra říční 
Matýsek, která v Makově žije od 
roku 2004, kdy byla nalezena jako 

opuštěné mládě. Všechny děti si také mohly podržet poštolku obecnou. 
Zvířátkům předaly přivezené dárky v podobě krmení, hlavně piškoty, 
jablka, ořechy a před ekocentrem pro ně nasbíraly žaludy.
Záchrannou stanici živočichů v Makově v roce 1993 založil Český svaz 
ochránců přírody. V areálu je 35 voliér. Stanice má tři části: expoziční, 
léčebnou a rehabilitační a vypouštěcí. Její pracovníci přijímají veškeré 
poraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy 
z oblastí Blatné, Milevska, Strakonic, Písku a Vodňan. Pečují i o opuštěná 
mláďata a poskytují jim odborné ošetření, léčení a umožňují jejich 
návrat do přírody.

Magdalena Běhavá, Dagmar Holínová, vychovatelky ŠD

Z historie a současnosti 
ZUŠ v Blatné
Blatenští dudáci 
od založení do současnosti
Základní umělecká škola v Blatné prošla od svého založení v roce 1949 
různými změnami.  
Je proto důvod k zamyšlení nad tím, co se podařilo v minulosti. Promýšlet 
dále vize, jaké škola má v oblasti uměleckého života. Tento nově 
vznikající almanach je v pořadí šestý. Je určený nejen rodičům, žákům 
a široké veřejnosti a všem, kteří se zajímají o umělecké dění v Blatné. 
Prostřednictvím SOBáčku chceme veřejnost v zúžené a zkrácené verzi 
informovat o historii ZUŠ od jejího založení po současnost.

Z historie školy
Pátého září 1949 byla zahájena výuka žáků v Městském hudebním ústavu 
v Blatné, kdy prvně začala svoji činnost škola s uměleckým zaměřením. 
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Vyučovalo se v místní škole 
Jana Ámose Komenského 
housle a klavír. Rodiče 
přihlásili 48 žáků, ředitelem 
byl Antonín Vychodil, který 
dojížděl ze Strakonic. 
V roce 1951 byla výuka 
přemístěna do nynější 
budovy J. P. Koubka 4, 
název byl změněn na Státní 
hudební školu. 
V roce 1954 se stal ředitelem 
Karel Blahník, vyučovalo 
se ve třech místnostech 
v prvním patře, kde se též 
nacházel Místní národní 
výbor. V tomto roce 
stoupl počet žáků na 75. 
Vyučovalo se hře na housle, 

klavír, trubku, trombon a akordeon. Výuka byla sedmiletá a končila 
absolventským koncertem. Na škole bylo založeno Rodičovské sdružení 
přátel školy. 
V roce 1958 odchází ředitel Blahník z funkce na hudební školu do 
Plzně. Škola se stala pobočkou Strakonic. Ředitelem byl jmenován 
Jan Zahradník, působil zde tři roky. Vedení školy převzal od roku 1961 
František Lebeda s počtem 80 žáků, které vyučovali tři učitelé interně 
a tři učitelé externě. 
Mezi vynikající žáky patřil tehdy Václav Hudeček, do hudební školy 
nastoupil v roce 1958. Patřil k nejlepším žákům, v soutěžích obsazoval 
prvá místa. 
V roce 1963 byl absolventem LŠU ve Strakonicích, kde ho vyučoval B. 
Kotmel. Po ukončení výuky ve Strakonicích studoval externě konzervatoř 
u profesora Josefa Micky v Praze, kam se rodiče přestěhovali. 
Rok 1961–1962 dochází k reorganizaci hudebních škol, jsou 
přejmenované na Lidové školy umění. V okresním kole soutěže si velmi 
dobře vedli žáci Pavel Grygar (akordeon), Miluše Cheníčková, Ludmila 
Hlaváčová, Dana Chladová a Jana Janoudová (klavír).  Na prvém místě 
se umístila Olga Vránová ve hře na housle. 
Rok 1969–1970, ředitel František Lebeda – housle, H. Lásková – 
akordeon, E. Aišrainerová, A. Trejbal – klavír, J. Drábek – trubka, pozoun, 
F. Vinter – klarinet, J. Forejtová – klavír. Školu navštěvovalo 120 žáků. Byl 
otevřen výtvarný obor, učitel J. Krátký. Vyučovací prostory byly rozšířeny 
na devět místností. 
V roce 1976 odchází ředitel František Lebeda do důchodu, funkci přebírá 
František Staněk. Koncem roku 1980 odchází do LŠU Slavičín.
V roce 1980 nastoupil do funkce ředitele školy Mgr. Josef Škanta, 
vyučoval housle a hudební nauku. Úkoly, které ho čekaly po jeho 
nástupu, nebyly jednoduché.

Mgr. Barbora Hájková a Mgr. Josef Škanta.
Pokračování bude v dalším čísle SOBáčku.

Úvodem k souboru Blatenští dudáci ZUŠ Blatná
Soubor Blatenští dudáci ZUŠ Blatná působí na škole již 35 let a jeho 
tradice je udržována dodnes. Vznik tohoto souboru je z velké části 
především práce bývalého ředitele školy Mgr. Josefa Škanty. Jeho cílem 
bylo obohatit naše město o nový druh muziky, která zde do té doby 
nebyla. Založení souboru nebylo vůbec jednoduché, jelikož na škole v té 
době nebyl nikdo, kdo by měl o vedení souboru tohoto typu zájem. Po 
dlouhé snaze a hledání byl soubor roku 1987 úspěšně založen. Prvním 
vedoucím dudácké muziky byl Miloš Jankovský, jeho pokračovatelem je 
Martin Škanta – nynější ředitel školy – ten vede dudácký soubor dodnes.
Blatenští dudáci ve své historii zaznamenávají celou řadu vystoupení, ať 
už zde v Blatné nebo v okolních obcích. Své umění již několikrát ukázali 
v zahraničí na různých soutěžích a hudebních přehlídkách. Pravidelně 
se dudácká muzika zúčastňuje Mezinárodního dudáckého festivalu, 
který se koná ve Strakonicích. Dále soubor každý rok vystupuje na 
festivalu Strakonický dudáček, pokračuje o Vánocích a Velikonocích, pak 
na Staroměstském náměstí v Praze a mnoha dalších místech. Jedním 
z největších úspěchů bylo pozvání do České televize, se souborem byl 

natočen pořad s názvem Putování za muzikou s Jožkou Šmukařem. 
Dudácký soubor byl na natáčení velmi dobře připraven, takže vše 
proběhlo rychle a bez problému. Na celý díl pořadu byla velmi kladná 
odezva a všichni na natáčení rádi vzpomínají. Dudácká vystoupení jsou 
často zpestřována také tancem a lidovými říkadly, o což se starají žáci 
tanečního oboru naší školy. 
V repertoáru dudáckého souboru můžeme slyšet celou řadu lidových 
písní z melodií, které zní prostřednictvím mnoha lidových nástrojů. 
Nejdůležitějším nástrojem souboru jsou samozřejmě dudy, dále 
můžeme slyšet také housle, kontrabas, klarinet nebo flétnu. Tyto 
nástroje pak doplňuje několik šikovných zpěvaček. Za své působení 
soubor Blatenští dudáci ZUŠ Blatná obdržel již několik různých ocenění 
na různých soutěžích, jak zde v České republice, tak v zahraničí. Nejraději 
však členové souboru vzpomínají na výjezdy do zahraničí, které byly pro 
soubor obrovskou zkušeností. Při této příležitosti je dobré se zmínit 
o naší žákyni, dnes již Mgr. Barboře Hájkové, která s dudáky zpívala 
a byla žákyní ZUŠ.

Jak vzpomíná na žákyni Baboru Hájkovou 
bývalý ředitel Mgr. Josef Škanta
Znám ji od jejího věku šesti let, když ji maminka přišla přihlásit na výuku 
do ZUŠ v Blatné. Tehdy nikdo nemohl předvídat, že se za pár roků stane 
naší kolegyní. Její cesta za titulem nebyla snadná. Hudební nástroj si 
vybrala klavír a zpěv. V ZUŠ ukončila velmi úspěšně první a druhý stupeň 
studia absolventským koncertem. Netajila se tím, že získané dovednosti 
chce uplatnit především výukou žáků v ZUŠ. Po skončení studia 
Gymnázia v Písku, pokračovala na Jihočeské univerzitě Pedagogické 
fakulty v Českých Budějovicích. Vystudovala hudební výchovu a český 
jazyk pro základní školu. Získala titul magistra. K ukončení studia si jako 
závěrečnou práci vybrala námět „Soubor Blatenští dudáci“. Mezi žáky 
je velmi oblíbenou a šikovnou učitelkou. Její svěřené žákyně získaly 
v celostátní soutěži ve zpěvu pěkná umístění v krajském kole. Přes 
dosažené výsledky s mladými muzikanty si nachází čas na další studium. 
Studuje na Konzervatoři v Českých Budějovicích zpěv. Pokud jsem se jí 
zeptal, jak vše stačí zvládat, odpověděla s úsměvem: „Baví mne učit děti, 
získané vědomosti a zkušenosti jim ráda předávám.“ 
Se zkrácenou formou její bakalářské práce budou čtenáři seznamováni 
v dalším čísle SOBáčku.

Mgr. Barbora Hájková

Besedy o energetice 
a návštěva 
fotovoltaické 
elektrárny v Blatné 
pro studenty SOU Blatná
Na Středním odborném učilišti v Blatné https://soublatna.cz jsme 7. a 8. 
září 2022 v rámci projektu Energetická gramotnost přivítali odborníky 
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se výrazně zlepšilo. Věřím, že díky novým oknům dojde i k úspoře 
nezanedbatelné části vynaložených prostředků na vytápění celé budovy. 
Členové SDH Bělčice se nyní mohou pyšnit pěkným zázemím, které by 
mělo přispět k bezproblémového chodu sdružení i jednotky požární 
ochrany JPOIII Bělčice. Děkuji tímto všem, kteří se na opravách podíleli 
a především zhotoviteli, firmě Luboš Krameš, která vyhrála výběrové 
řízení. 
Dalším počinem, který se v podzimním období realizoval, byla 
oprava splaškové kanalizace a položení nové dešťové kanalizace přes 
dvůr domu č. p. 21. Na realizaci tohoto projektu jsme získali dotaci 
z dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2022”. Dotaci lze 
použít pouze na splaškovou kanalizaci, ale i tak jsme moc rádi, že s její 
pomocí se vše zvládlo realizovat. Nyní je v tomto úseku nová kanalizace, 
na kterou se nebude muset řadu let sahat a bude bezproblémově 
sloužit. Vyndané staré skruže o průměrech 80 cm a 1 m byly po cca 70 
letech v dožité stavu a díky bohu se zde nic vážnějšího nestalo. I v tomto 
případě bych rád poděkoval nejen Jihočeskému kraji za poskytnutou 
dotaci, ale i firmě Dram Invest s. r. o. a jejím zaměstnancům za 
bezproblémový průběh celé stavby.
Protože se zima blíží mílovými kroky a nevím, zda vyjde toto číslo 
Sobáčku do začátku adventu (slavnostního rozsvícení vánočního 

energetiky, aby prodiskutovali se studenty otázky současného 
a budoucího stavu energetiky v ČR a ve světě. Besedy se zúčastnili 
studenti oborů Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik a Opravář 
zemědělských strojů. 
Odborník z Elektrárny Temelín, viz foto, seznámil studenty s historií 
a současností energetiky, užil populárně naučné prezentace, filmy 
a fotodokumentaci. Vše vedlo k tomu, aby se studenti zamysleli nad 
budoucností, možnými zdroji energie a nutností energii šetřit.
Se studenty byly diskutovány různé energetické zdroje. Vodní 
elektrárny mají v ČR kapacitu vyčerpanou, pokrývají asi 3 % spotřeby. 
Větrné elektrárny nejsou v ČR preferované. Fotovoltaika, která je pro 
výrobu elektřiny drahá, neobejde se bez dotace. Výkyvy dodávky 
energie z alternativních zdrojů a odběrové špičky pokrývají plynové 
a přečerpávací elektrárny. 
Byla zmíněna problematika břidlicového plynu a ekologické zátěže při 
jeho těžbě, kdy se do horniny pumpuje kyselina. Tento neekologický 
způsob je možný jen v neobydlených oblastech, jako jsou v některých 
oblastech USA. V Evropě je v řadě zemí jeho těžba zakázána. 
Pan Tomáš Hejl z pořádající agentury Hejlservis proměřoval dozimetrem 
radioaktivitu. Přivezl vzorky s různou intenzitou vyzařování radioaktivity 
bezpečné úrovně, přírodniny i z běžného života: samosvíticí ciferník 
budíku, zelené sklo barvené smolincem, strusku po spalování slámy, 
minerály včetně smolince aj. Na dobrovolníkovi ukázal, jak tlumí 
voda, resp. lidské tělo obsahující asi 70 % vody, radioaktivitu strusky 
a smolince.
Dne 20. 9. proběhla pro studenty oboru Elektrikář návštěva fotovoltaické 
elektrárny v Blatné. Akci pořádala Solární asociace a šlo již o 6. ročník 
dnů otevřených dveří solárních elektráren. Cílem je podpořit rozvoj 
udržitelné ekonomiky, představit fungování solárních elektráren 
a ukázat možnosti užití energie ze Slunce. Investorem je firma Energy 
21 a. s. Plánovaný výkon solárního parku v Blatné je 2,7 MW. Připojení 
elektrárny do sítě proběhlo v roce 2010. Elektrárnou nás provedl 
technik blatenské elektrárny Jan Kadleček. Vysvětlil studentům princip 
fotovoltaických panelů z amorfních či polykrystalických fotodiod, 
převod stejnosměrného proudu na střídavý 3fázový pomocí tranzistorů 
IGBT, různá zařízení včetně transformátoru, skrz který se předává 
energie do rozvodné sítě e.on. Nad bezpečností při exkurzi dohlížela 
ESH specialistka Lucia Hoosová.
Poslední akcí byla dne 12. 10. 2022 přednáška pro studenty oboru 
Elektrikář a Autoelektrikář v rámci projektu Energetická gramotnost. 
Téma bylo blackout, což je rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie 
na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké 
území. Při výrobě elektřiny je nutno dodržet pravidlo, že spotřeba 
elektřiny se musí skoro přesně rovnat výrobě. Při nedostatku nebo 
přebytku energie právě může blackout nastat. Studenti získali informace, 
jak se zachovat při dlouhodobém výpadku elektřiny. Zajímavá byla 
citace výroku paní Dany Drábové: „Není otázkou, zda v ČR blackout 
nastane, ale otázkou je kdy.“ Dostali jsme doporučení mít doma funkční 
vařič, zásobu pitné vody, nabitý mobil a powerbanku, svíčky, trvanlivé 
potraviny např. těstoviny, luštěniny, rýže, brambory, čaj, káva, olej, sůl, 
cibule, česnek, aj. Využít mobil jako rádio, obracet se na úřední desku 
obecního úřadu. Malým spotřebičem (žárovkou) kontrolovat obnovení 
dodávky proudu, ostatní spotřebiče mít vypnuté apod.
Pro studenty oboru Elektrikář jsou besedy o energetice opakování ke 
státním závěrečným zkouškám, neboť téma Elektrárny a Alternativní 
zdroje energie bývá zařazené do ústních zkoušek.

SOU Blatná

Podzim překvapil!
Začátek podzimu byl překvapivě velmi 
teplý a krásné počasí pobízelo k péči 
o zeleň jak obecní, tak i každého 
doma na své zahradě. Teplotní rekordy 
v měsíci říjnu byly nečekané a možná 

díky tomu každý pošetřil na topení, což 
je potěšující zrovna v této energeticky 

divoké době. S posunem hodin na zimní čas se 
postupně počasí vrátilo na běžný stav a podzim je tu v celé své „kráse”. 
Na konci měsíce září proběhly volby do obecního zastupitelstva. Nové 
zastupitelstvo povedu stejně jako v minulém období já, Pavel Vejšický, 
coby starosta, místostarostou byl zvolen Antonín Holub a členy 
zastupitelstva jsou následující 4 roky Karel Zeman ml., Josef Viktora, Petr 
Zamrazil, Jan Schořovský, Josef Pěnička, Drahoslava Novotná, Markéta 
Sudová, Petr Hroník a Václav Hlaváč. Jsem přesvědčen, že všichni 
zastupitelé přispějí k dobrému chodu města Bělčice a okolních obcí. 

Pěkné počasí nám 
pomáhalo s dokončením 
několika rozdělaných 
projektů. Poskytnutá 
dotace od Jihočeského 
kraje v rámci Programu 
obnovy venkova v roce 
2022 jsme pořídili 
a usadili v Sokolské 
ulici polopodzemní 

kontejnery, které zvýší kapacitu jednotlivých nádob na vytříděný odpad 
(plast, sklo) a z hlediska estetického pozvedne sběrné místo na jinou 
úroveň.
Došlo k dokončení realizace oprav v hasičské zbrojnici, kde 
proběhla výměna oken, otopných těles, osvětlení, podlahových krytin, 
oprava kuchyňky a sociálního zařízení, schodiště a horní části chodby. 
Realizace oprav se povedla na výbornou a zázemí v hasičské zbrojnici 

Bělčice



Svazek obcí Blatenska - listopad 202224

stromu), tak samozřejmě ani nevím, zda mohu širokou veřejnost pozvat 
na tuto tradiční milou akci. Nicméně slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu se bude konat 26. 11. od 18 hodin. 
Na závěr mi dovolte popřát všem klidný adventní čas, pohodu, krásné 
a požehnané vánoční svátky a pevné zdraví do roku 2023. Věřme, že rok 
2023 nepřinese nic zlého a mnoho věcí se snad začne obracet k lepšímu. 
Pro mnoho lidí bude následující doba těžká a ekonomicky dost náročná, 
ale jsem přesvědčen, že to všichni zvládneme.

Pavel Vejšický, starosta města Bělčice

Motokrosové závody 
na BĚLČICKÉ VIŠŇOVCE
Dne 27. srpna 2022 se na bělčické Višňovce konaly motokrosové závody, 
tentokrát se jel Mx Mini Tomanon Cup. AMK Bělčice reprezentovali tito 
jezdci – Roman Tintěra, Matěj Doležal, Vilém Viktora, Lambert Pfleger, Vít 
Kuklík, Tomáš Kuklík ml., Tomáš Kuklík st., Luboš Maštalíř, Josef Maštalíř, 
Hana Maštalířová, Roman Maštalíř, Tomáš Srb a Vojtěch Srb. Závody se 
jely v těchto kategoriích a vítězové 1. až 3. místo byli takto: 
MX2 – Kryštof Dejong, Jaroslav Strejček, Miroslav Valášek
MX2 Junior – Michal Ubl, Dominik Valter, Jan Houdek
Ficht Open – Ondřej Sekáč, Pavel Stuchlík, Pavel Kladivo 
Pibike Open – Vít Vávra, Jiří Srnka, Libor Novák
Táta Mechanik – Miroslav Vokáč, Roman Tintěra, Michal Štochl 
85 ccm – holky – Victorie Vovsová, Eliška Vodičková, Karolína Koželuhová
85 ccm – kluci – Matěj Laštovička, Dominik Pěč, Nikolas Fišer
65 ccm – Vojtěch Kuthan, Denis Čihák, Vojta Zátopek
50 ccm – holky – Vanesa Moravcová, Tereza Štochlová, Linda Schlixbierová
50 ccm – kluci – Benedikt Svoboda, David Šimák, David Vlasák, 
50 ccm – mini – Jakub Kozák, Matyáš Urban, Adam Hanzlík. 
Počasí vyšlo výborně, trať by skvěla připravená. Tímto bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci závodů. 
Závodníkům přejeme pevné zdraví do další motokrosové sezóny, 
a budeme se těšit na dalších shledání v Bělčicích.

Za AMK Bělčice Roman Tintěra st. a ml.

Diamantová svatba v Bělčicích 
1. října 2022
V sobotu 1. října 2022 v naší obřadní síni oslavili 60 let manželského 
života – diamantovou svatbu manželé Václav a Anna Machovi ze 
Závišína.

Spolu s nimi zde byla i jejich široká 
rodina, takže si oslavenci svoji 
diamantovou svatbu opravdu užili.
Manželům Machovým přejeme 
do dalšího života hodně štěstí, 
zdraví a hodně krásných, společně 
strávených chvil nejen spolu, ale 
i se svojí rodinou.

Drakiáda 2022
Ke každému správnému podzimu patří již tradičně pouštění draků. 
I letos školní družina ve spolupráci s MLK uspořádala oblíbenou akci, 
tentokráte pod názvem Drakiáda 2022, která proběhla ve středu 
12. října od 13:30 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol Bělčice. 

Počasí bylo mimořádně 
přívětivé, a tak se k nebi 
vzneslo celkem třicet 
osm pestrobarevných 
draků všech tvarů 
a velikostí. Drakiády 
2022 se zúčastnilo až 
padesát návštěvníků. 
Děti si přinesly draky 
doma vyrobené, ale 
i kupované. Některé 

z nich doprovázeli rodiče, prarodiče a sourozenci. Díky silnému větru 
měli tak všichni možnost poměřit si své síly. S organizací letošní Drakiády 
2022 pomáhaly p. Mašková Vaňáčová a p. Heverová, které dětem radily, 
jak mají pouštět draky. 
Drakiáda 2022 byla slavnostně zakončena společným fotografováním 
a stavbou jednoho velkého draka ze všech přinesených draků.  Každý 
účastník soutěže obdržel pamětní diplom a sladkou odměnu v podobě 
perníkového draka.
Velké poděkování také patří p. kuchařkám, které nám upekly perníčky 
jako odměnu pro děti.

Dagmar Jarešová, vychovatelka ŠD

Vítání nových občánků v Bělčicích
V sobotu 5. listopadu v obřadní síni bělčické radnice proběhlo vítání 
občánků nejen z naší obce, ale i z obce Uzeničky.  

Vítané děti:
1/ Sára Citerbartová z Podruhlí
2/Justýna Travnovská z Bělčic
3/ Tomáš Kuba z Bělčic
4/ Natálie Rážová z Bělčic
5/ Patrik Karas z Uzeniček
Přejeme všem dětičkám a jejich rodinám do dalšího života hodně štěstí, 
zdraví a hodně krásných, společně strávených chvil. Všem, kteří se 
podíleli na přípravě a samotném obřadu vítání moc děkujeme.

Hana Bobková, matrikářka

MLK Bělčice
Halloween v knihovně
Zažijte knihovnu jinak, s baterkou.
Ve čtvrtek 27. 10. 2022, v době podzimních prázdnin, jsme před 
knihovnou vyřezávali osm velkých dýní, které sloužily jako dekorace na 
Halloween. Z krásných dýní vznikaly hrůzostrašné obličeje s křivými zuby 
a šikmýma očima. Vše jsme takto připravili na Halloween.
V pondělí 31. 10. 2022 proběhla v naší knihovně nevídaná akce, a to 
strašidelný HALLOWEEN – zažijte knihovnu jinak, s baterkou. Nápad je 
jedna věc a jeho realizace věc druhá.
Oslovila jsem tedy babičky, které se schází na kávě v knihovně, zda 
by do toho se mnou šly. Ujistila jsem je, že budou sedět v teple, aby 
nenastydly, a především budou pomáhat na akci pro děti. Všechny hned 
souhlasily.
Zapůjčila jsem jim převleky čarodějnic v Domově pro seniory v Blatné, 

kterému tímto moc 
děkuji. Při zkoušení 
převleků babičky za-
čaly ožívat. Najednou 
z nich byly malé dívky 
s parukami na hlavě, 
s pavouky na oblečení 
a jiskřičkou v oku. Do 
tohoto veselí vtáhly 
i jediného muže, p. 
Havlenu, že půjde za 
DUCHA. V té chvíli ni-
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komu nebylo 70 ani 80 let. A v takovém duchu probíhala celá strašidel-
ná halloweenská akce. Z každého koutu knihovny se nesl bujarý smích 
všech účastníků příprav.
Halloween začal ihned po setmění. Před knihovnou zářily vydlabané 
dýně, sklenice se svíčkami, lampión a plápolal oheň na opékání špekáčků. 
Na oknech byly dekorativně umístěny okrasné dýně a papírové dýničky, 
vyráběné s dětmi z bělčické školní družiny.
U vstupu do knihovny stáli dva kostlivci, kteří pouštěli děti jednotlivě 
dovnitř. V knihovně byla tma. Svítila jen drobná světýlka a na děti čekalo 
sedm čarodějnic, jeden duch a jedna nevěsta. Po absolvování stezky 
knihovnou byly děti odměněny sladkostmi a špekáčkem od čarodějnice. 
O teplé nápoje se nám starala paní Dýně a paní Kostlivcová. 
Malý chlapeček Kryštůfek prohlásil: „Já opeču buřta duchovi.“
Co říci na závěr? Přišla spousta rodičů s dětmi a za to jim moc děkujeme. 
Akce se zdařila, moc se všem líbilo, počasí parádní.
Já, organizátorka a hlavní čarodějnice, chci poděkovat všem aktérům 
celé akce. JSTE PROSTĚ SKVĚLÍ!

Informace z knihovny
V sobotu 26. 11. 2022 – při rozsvěcení vánočního stromu budeme 
společně psát dopis Ježíškovi
V neděli 27. 11. 2022 – vánoční tvořivá dílna na bělčické radnici – od 
15:00 hodin
V pondělí 28. 11. 2022 – začíná vánoční prodejní výstava v knihovně
27. 12. 2022–30. 12. 2022 – bude knihovna UZAVŘENA

Věra Mašková Vaňáčová, knihovnice

Zprávičky z bělčické školičky
Vídeň
Po 6 letech vyrazili opět žáci 5.–9. ročníku v úterý 27. 9. na jednodenní 
výlet do Vídně. Brzké vstávání a odjezd ve 4:30 nebyly hezkým začátkem 
dne, ale všichni dorazili včas, natěšeně usedli do autobusu a během 
pětihodinové jízdy spánkový deficit dohnali. První zastávka ve Vídni byla 
u domu Hundertwasserhaus, jednoho z nejznámějších děl architekta, 
malíře a sochaře Friedensreicha Hundertwassera. Poté jsme se přesunuli 
do centra města, prohlédli si Hofburg, sídlo prezidenta Rakouska, 
a cestou obdivovali stáje krásných lipicánů. O půl hodiny později 
jsme už procházeli kolem hrobky Habsburků, kolem světoznámého 
hotelu Sacher a navštívili katedrálu Stephansdom. Architektura Vídně 
je opravdu bohatá, na každém kroku je co obdivovat. Ve 13 hodin 
jsme pro některé žáky měli domluvenou prohlídku barokního zámku 
Schönbrunn, bývalé rezidence rakouských císařů. S ostatními žáky jsme 
si prohlédli velkolepé zahrady, nádhernou stavbu z roku 1775 Gloriette 
a Neptunovu kašnu. Děti si koupily nějaké suvenýry a už se nemohly 
dočkat poslední zastávky ve Vídni, kterou byl Prater. Zde šla téměř celá 
skupina na obří kolo, které bylo uvedeno do provozu již v roce 1897. 
Pak měli všichni rozchod a zabavili se dle vlastního přání – někdo 
vyzkoušel další zajímavé atrakce a jiný ochutnával pravý sachr dort. Při 
zpáteční cestě si žáci dobrovolně vyplnili soutěžní kvíz o Vídni, aby si 
vše znovu zopakovali. Někteří se tak mohli radovat z drobných výher 
jako Mozartovy koule, pohledů či kamínku štěstí z Prateru. Všem se výlet 
moc líbil, nejvíce asi 9. třídě, která si v rámci hodiny „Vídeňská kavárna“ 
o Rakousku a Vídni již povídala při kávě a sachru den před výletem. 

ve skoku vysokém i dalekém, 
ve vrhu koulí, v běhu na 
60 m, ve štafetě a v běhu 
na dlouhé tratě. Děkujeme 
všem za vzornou reprezentaci 
školy a gratulujeme Davidu 
Maškovi a Viktorii Anně 
Kozlové k získání bronzových 
medailí. Závody se opět 
vydařily, organizátoři soutěže 
Jaroslav Voříšek a Michal Gutwirth „objednali“ nádherné počasí. 
Děkujeme a těšíme se na příští rok.

Výstava hub
Ve dnech 3. a 4. října pořádala ZŠ a MŠ Bělčice výstavu hub s poradnou. 
Více než 170 různých druhů hub přinesli na výstavu houbaři z řad učite-
lů, žáků i veřejnosti. Mykolog pan JUDr. Aleš Vít houby nejen určil, ale 
poskytoval i odborné rady, jak rozlišit podobné plodnice a nezaměnit 
je za jedovaté druhy. Pro žáky si pan Vít 
připravil poutavou besedu o nebezpečí 
jedovatých hub, možnosti zpracování 
jedlých hub a nezapomněl připomenout 
významného mykologa J. Kučeru, který 
vyučoval na zdejší škole. Žáci školy i ve-
řejnost měli tak možnost si prohlédnout 
vystavené exempláře zde rostoucích 
hub, výtvory žáků školy i školky, vyzkou-
šet si „houbový kvíz“ a vyluštit křížovku 
o J. Kučerovi. Výstava byla příležitos-
tí navštívit les, školu a stala se místem 
mnoha milých setkání. Velké poděkování 
patří všem, kdo přinesli houby, pomohli 
výstavu připravit, naaranžovat, a zejmé-
na panu mykologovi A. Vítovi za odborné 
rady a laskavý přístup.

VZPoura úrazům
Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se všichni žáci naší školy zúčastnili zajímavého 
projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům. Naši školu 
navštívili Zbyněk Švehla a Jan Rajznover, dva muži, kterým život změnily 
úraz a nemoc, a proto se pohybují na vozíku. Děti byly rozděleny do tří 
menších skupin podle věku a oba sympatičtí přednášející tak mohli svoji 
přednášku citlivě přizpůsobit věku a znalostem dětí. Žáky zajímalo, jaké 
nástrahy na vozíčkáře v životě číhají nebo jak museli po úrazu či nemoci 
změnit svůj život. Oba muži děti varovali před nebezpečnými situacemi 
a myslím, že jsme si všichni uvědomili, jak je lidské zdraví křehké a že 
jedno rozhodnutí nebo jedna vteřina navždy mohou změnit život náš 
i našich blízkých. Oběma pánům tímto děkujeme za velice poutavou 
přednášku.

Halloween
V pondělí 31. 10. 2022 se uskutečnil v 1. třídě Halloween. Děti se na 
tento den vzorně připravily. Doma 
si nachystaly halloweenské kostý-
my, na obličej si namalovaly pa-
vouky a pavučiny. V úvodu jsme 
si řekli pár informací o tomto dni. 
Dále děti vyplňovaly pracovní 
listy z českého jazyka, matema-
tiky a hledaly rozdíly mezi obráz-
ky. Velkým zpestřením dne bylo 
omotávání se toaletním papírem, 
v některých případech nebylo ani 
poznat, kdo je kdo. Další legraci 
děti zažily při hledání pavouků 
v popcornu a při výrobě lucer-
ničky. Samozřejmě nechyběl ani taneček. Tento den se vydařil a děti si 
domů odnášely kromě pavouků i sladkou odměnu.

Atletika Blatná
Ve čtvrtek 29. 9. se 9 žáků naší školy zúčastnilo závodů v lehké atletice 
v Blatné. Jako každý rok, také letos si mohli mladí sportovci změřit síly 
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MLK Bělčice Vás všechny srdečně zve na: 

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU 
V PROSTORÁCH KNIHOVNY 

K vidění budou mýdla, vonné soli, perníčky, šperky, 
tašky, svíčky a dekorativní předměty na Vánoce. 

Nově bude možnost si zakoupit nové knihy, 
vhodné jako dárek. 

Výstava začíná v pondělí 28.11.2022 
a končí v pátek 23.12.2022. 

  Otevřena je ve výpůjční době knihovny. 

Po: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin 

St: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin 

Pá: 8:00 – 12:00 hodin 

Bezdědovice

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

Jan Werich

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik   

Naši jubilanti…
Život píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.
V měsíci říjnu oslavil životní jubileum:
p.  Josef Švec (70 let)

Kulturní a sportovní dění v obci
Posvícení v Bezdědovicích
Druhý víkend v říjnu se v Bezdědovicích drží posvícení.
V pátek 7. října 2022 byla v obecním hostinci taneční zábava, na které 
hrála skupina Avengers. Kapelu si přišlo poslechnout i mnoho místních 
i přespolních. Pro velký úspěch je kapela objednaná i na příští rok. 
Posvícenská neděle připadla na 9. října. Od dopoledních hodin již tradič-
ně chodili po obci zástupci SDH ve slavnostních uniformách s členy ka-
pely Otavanka. Spolu s hasiči kapelu doprovázeli občané obce Bezdědo-
vice. Zodpovědný úkol nést posvícenskou nůši převzal Ondřej Koubek. 
Muzikanti se u každého domu zastavili a zahráli občanům jejich oblíbené 
písničky. Občané jim na oplátku za zahranou písničku nabídli občerst-

vení a hnětýnku. Letos počasí 
přálo bylo krásné slunečné 
počasí.  Muzikantům a všem, 
kteří je doprovázeli se poda-
řilo obejít celou a vrátit se 
hostince na občerstvení. Ně-
kteří občané si přišli poslech-
nout nebo zazpívat písničky, 
které kapela zahrála ještě, 
než odjela.

Ráda bych poděkovala všem, kteří tuto dlouholetou tradici podporují 
a uvádějí v život. Největší dík patří hasičům, kteří celý den doprovázeli 
kapelu. Večer od sedmnácti hodin v obecním hostinci hrála kapela 
„Seržant Huml“. Kdo si přišel poslechnout písničky nebo si zatančit 
určitě nelitoval. Bylo to příjemné zakončení svátečního víkendu.

Text: Alena Vestfálová, fotografie: Jan Montag

Turnaj v křížové sedmě
V sobotu 22. 10. 2022 se konal 
v Bezdědovicích Turnaj v křížové 
sedmě, který byl již třicátý pátý. 
Turnaje se zúčastnilo 9 dvojic.  
Vítězem, a to již počtvrté, se 
stala dvojice SODAJ, kterou tvoří 
manželé Alena a Ota Burian 
ml.Vítězná dvojice po odehrání 
všech zápasů měla na svém 
kontě šest výher, stejný počet 
vítězství měla ještě dvojice No 
a co. Vzájemnou hru, ale tato 
dvojice prohrála, a proto obsadila 
druhé místo. Na třetím a čtvrtém 
místě byly také dvě dvojice, které měly stejný počet vítězství, a to pět. 
O pořadí v turnaji rozhodla vzájemná hra, a tu vyhrála dvojice Volyňáci 
a skončila na třetí místě. Vítězná dvojice za své výkony obdržela jako 
vždy poháry. Během turnaje měli všichni účastníci zajištěno občerstvení 
a za své výkony všichni obdrželi věcné dary. Turnaj sledovalo i několik 
diváků. Již se všichni těší na další turnaj.

Text: Alena Vestfálová, fotografie: Pavel Chaloupka

Strašidelný průvod Bezdědovicemi
Nápad spojit lampiónový průvod s oslavou Halloweenu se zrodil před 
7 lety a vypadá to, že vznikla nová tradice. V sobotu 29. 10. 2022 
v 16:30 hod jsme se sešli v maskách u ohniště před hospodou, kde jsme 
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se posilnili opečenými buřty. A protože děti dorazily ve strašidelných 
kostýmech jako odměna pro mě byly připravené sladkosti. Když se 
začalo stmívat, nachystali jsme lampióny a průvod okolo vesnice mohl 
začít. Naši cestu nám zpříjemnilo nejen setkání s létajícím strašidlem, 
ale i kouř z dýmovnic. Na konci naší cesty čekaly na děti malé dárky, 
které si ale musely sami najít. Akce se zúčastnilo okolo 50 lidí a doufám, 
že si to všichni užili.

Iveta Podlešáková 
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese 
www.bezdedovice.cz.

Cyklistické loučení 
s létem v Buzicích 
provázela 
skutečná idylka. 

Někteří účastníci 
organizované jízdy 

na kolech sbírali cestou houby
Malebný hostinec „U Čiláka“ v Buzicích se zase jednou ocitl v obležení 
cyklistů všech generací. „Mekka“ kolařských aktivit na Blatensku 
tentokrát hostila účastníky již 11. ročníku „Cyklistického loučení 
s létem“. Oficiálně uzavřeli sezonu 2022 přítomní absolvováním trasy 
Buzice-Skaličany-Vahlovice-Laciná-Buzice (okruh o výměře cca 12–13 
kilometrů). Vyjížďku náležitě „opepřila“ dvě výživná stoupání, která dala 
co proto jak plícím, tak nožnímu svalstvu. Cykloturistická akce tentokrát 
přilákala do Buzic přesně 105 vyznavačů tohoto nádherného sportu.

Perfektní exponát jménem Kohoutovka
Středem pozornosti byl po celou dobu konání akce vysoký kostitřas, 
který nese název Kohoutovka. Po své ose na něm poctivě přišlapal až 
z Milevska borec jménem Jaroslav Kotrba (63 let). To obnáší, bratru, asi 
35 kilometrů. Když se k tomu připočte 
samotná vyjížďka po romantických 
koutech Blatenska a zpáteční cesta, 
měl tento dobrodruh za onu podzimní 
sobotu v nohách více než 80 kilometrů. 
A to na modelu, ke kterému „obyčejní“ 
cyklisté vzhlíželi s respektem 
a posvátnou úctou. „Tuhle krasotinku 
jsem si vyrobil sám – vlastníma 
rukama,“ hladí zálibně kovovou 
konstrukci repliky cyklobrontosaura 
Jaroslav Kotrba. „Vlastně ani nevím, 
kolik času jsem u toho strávil. Máme 
s kamarády totiž dílničku, kde tyhle c. 
a k. exponáty zhotovujeme. Letos od 
nás připutovala k novému majiteli už čtrnáctá Kohoutovka,“ podotýká 
konstruktér a jezdec v jedné osobě skromně.
V sedle vysokého kostitřasu brázdí silnice Jaroslav Kotrba již jedenáct 
let. Vzorný reprezentant klubu „Velocipedisté Milevsko“ si jako 
nejprestižnější událost své „kariéry“ uložil do mysli a srdce start na 
mistroství světa vysokých kol, kde se musel vypořádat s trasou dlouhou 
160 kilometrů. Jak se vůbec učil „rajtovat“ na tomto fascinujícím 
dopravním prostředku. „Nejlepší je, když má člověk při prvním pokusu 
osedlat Kohoutovku u sebe pomocníka, který ho v pohybu podrží,“ 
vykládá s nadšenými plamínky v očích majitel famózního kousku.

S Králi v pelotonu
Na startu „Cyklistického loučení s létem“ v Buzicích letos nechyběli 
ani nositelé snad nejvznešenějšího českého příjmení. Pavel Král 
(44 let) z Písku a jeho 76letý otec se hlásí k „Prácheňským cyklomilcům“. 
„Zároveň jsme ale také ‚vínomilci‘. Krev starců nám totiž náramně 

Buzice

šmakuje,“ prohlašuje žertem mladší z obou Králů. Proto prý často 
navštěvují jižní Moravu a vydávají se cyklostezkou napříč obcemi, kde 
se pěstuje vinná réva a nachází proslulé sklípky. Ona cyklostezka měří 
úctyhodných 320 kilometrů.
Králi ml. byla výměra trasy okolo Buzic krátká, a proto si z vlastní vůle 
„vyrobil“ model dlouhý asi 40 kilometrů. Výjezd si prodloužil i jeho otec. 
Náležitě se pokochali rozkošemi zdejší přírody i zastavěných oblastí 
a určitě toho „nadplánu“ nelitovali. „Mohli jsme tu být tři Králové. 
Chystal se sem ještě bratr Petr z Roudnice nad Labem. Ten by tak byl 
zcela jistě nejvzdálenějším účastníkem. Jenže toho dočasně vyřadilo 
z provozu bolavé koleno,“ lituje jeho nepřítomnosti Král ml.
Někdejší publicista a novinář na volné noze Pavel Král má letos zatím 
na kontě přemožených 1 500 kilometrů. Než napadne sníh a zamrznou 
rybníky, rád by to zaokrouhlil na 2 000 kilometrů. „Pro mě jízda na kole 
představuje zážitkovou záležitost, co má mou maličkost naplňovat,“ 
svěřuje se nadšený cykloturista, co podal v Buzicích určitě plnohodnotný 
výkon. První lekce na kole mu prý dávala jeho maminka: „V patnácti 
jsem dostal své první horské ‚žihadlo‘ (jestli se dováženým porevolučním 
modelům při jejich neduživosti takto nechalo říkat). Kvalitnější terénní 
kolo naštěstí brzy následovalo.“ Před třemi lety si král Pavel pořídil 
hodnotného treka, jak se na jeho výsost slušelo. „Já rád cyklistiku 
kombinuji s vlakovými přesuny,“ dodává ještě.
K osobě svého otce dodává: „No, on toho v životě víc najezdil na kole, 
než ušel.“

Houbařská horečka si nevybírá
O tom, že na 11. ročníku „Cyklistického loučení s létem“ panovala 
skutečná idylka svědčí fakt, že si řada účastníků přivážela z trasy do 
cíle čerstvě natrhané hřiby. Velkou část okruhu lemovala pásma lesů 
a tam jich bylo opravdu požehnaně. Ostatně celá akce je od samého 
zrodu koncipována jako pohodová vyjížďka pro všechny generace. Je 
pravda, že se vždycky najde skupinka „rafanů“, kteří si to rozdají mezi 
sebou naostro závodním tempem. I letos tomu tak bylo. Tihle dravci 
jsou vůči nějaké houbařské horečce naprosto imunní. Přírodní bohatství 
tak spadlo do klína těm, co se kochali jako legendární venkovský doktor 
z kultovní české veselohry „Vesničko má středisková“.

Kulturní vložka nádavkem
Zhruba do hodiny od odstartování cyklistického pelotonu byli všichni 
jezdci zase zpátky. Jako poděkování za zapojení se do sportovního děje 
na ně vedle lahůdek z kuchyně hospody „U Čiláka“ v podobě steaků, 
klobás, sekané a tří druhů polévek čekala tradičně trocha té kultury.
Jako první se obecenstvu na prostorném dvoře u rodinné hospůdky 
představil taneční kroužek ze ZUŠ Blatná. Děvčata svým vystoupením 
dokázala během chvilky uvést všechny přítomné do „bodu varu“. Obě 
pohybová čísla se vyznačovala stoprocentní dokonalostí, rozmanitostí 
a nádherným odérem života a mládí. Žákyně se plným právem mohly 
těšit dlouhému a bouřlivému potlesku.
Stálicí při buzických cyklistických akcích je už dlouho taneční soubor 
dospělých z Čížové. Publikum si tuhle prima partu doslova zamilovalo. 
A tak nechyběla ani tentokrát. Oči i sluch diváků potěšila nejprve 
skladbou „Šenkýřečka“. A jaká by to byla cyklistická rozlučka bez 
nesmrtelného a zde tolik populárního „kankánu“! Čížovští ho i tentokrát 
vystřihli báječně. Zvláštní půvab opět měl jediný pánský příslušník 
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souboru Ladislav Písařík, který se rozhodně v dámské garderobě 
nenechal zahanbit.
Zlatým hřebem sportovního odpoledne v Buzicích opět byla bohatá 
tombola, skládající se z 55 cen převážně cyklistického charakteru 
(dresy, plastové lahve na kolo, ponožky, poukázky na nákup zboží 
v cykloprodejně, cyklobrašny aj.). Hlavní cenou byla hodnotná cyklistická 
přilba, kterou pořadatelům věnoval provozovatel Cyklosportu v Písku 
pan Luboš Blovský. Našly se tu ale i necyklistické ceny – utopenci, lahve 
vína, dárková balení piva či peněženka z pravé kůže. A ty mnohým 
jedincům svědčily ještě víc než výbava na kolo.
Úderem sedmnácté hodiny byl stanovený program vyčerpán a většina 
cyklistů se vydala na cestu domů. Ale ne všichni. Někteří to táhli uvnitř 
hospůdky ještě pěkně dlouho. Inu – jak k dílu, tak k jídlu a dobré zábavě 
zvlášť!
Sportovní akce „Cyklistické loučení s létem“ se letos uskutečnila pod 
osobní záštitou prvního náměstka hejtmana Jihočeského kraje Františka 
Talíře. Jako vždy ji finančně podpořila také obec Buzice. Sponzorsky se 
angažovaly tyto sportovní obchody a firmy: Pavel Karban – Cyklosport 
a obuv Blatná, Miloš Bečvář – M2 Sport Strakonice, „BIKE FACTORY“ 
Strakonice, Karel Švec – velkoobchod a maloobchod s koly a cyklistickým 
zbožím Písek, Luboš Blovský – Cyklosport Písek. V neposlední řadě se 
podílel na sponzoringu podniku sám majitel hospůdky „U Čiláka“ Petr 
Samec, který vedle labužnických cen dal „do placu“ také dva kotle 
polévky.
Jak se nechali slyšet mnozí cyklističtí nadšenci v Buzicích, pro ně 
rozhodně sezona nekončí. Prý budou dupat do pedálů i během zimy. 
Tady je nejlépe vidět ono zdravé jádro příznivců ekologické jízdy. A to 
nic nezdolá!

Středověký hrad v Buzicích 
zdvojnásobil svou strašidelnost. 
Velkolepá stezka odvahy paradoxně 
často šokovala spíše dospělé než děti
Byl to strašidelný den se vším všudy – halloweenskými dýněmi 
i děsuplnou procházkou jádrem středověkého hradu v Buzicích. V den 
„D“ si to sem namířilo neuvěřitelných 600 nadšenců. A rozhodně nejen 
z blatenského regionu – hojně zastoupena byla i strakonická a písecká 
veřejnost. Mnoho z těch, kteří prošli onoho odpoledne hradní bránou, 
nečekalo rozhodně klidné spaní. Tak autentická a podařená byla 
strašidelná stezka, kterou s fantazií sobě vlastní připravil „hradní pán“ 
Zdeněk Sedlák z Blatné. Za unikátním projektem stály celétři týdny 
intenzivní práce.

Dýně za tisíce
Hradní nádvoří se mimo jiné stalo svědkem vyřezávání dýní přesně 
v halloweenském duchu. Uživatel hradu a starožitník v jedné osobě 
Zdeněk Sedlák spolu s blatenským právníkem Mgr. Dušanem Havlenou 
jich nakoupili coby hlavní sponzoři rovných 140 kusů! „Přišlo nás to 
cca na deset tisíc korun,“ říká Zdeněk Sedlák. „A ještě to bylo málo – 
rozhodně jsem nečekal takový zájem! Příště jich bude třeba přivézt víc.“
Některé dýně děti s rodiči zpracovaly vskutku mistrovsky. Veškeré 

exponáty s rozsvícenými svíčkami 
uvnitř ozdobily pódium mezi 
hradbami a dotvářely tajemně – 
ponurou atmosféru jedinečného 
odpoledne.

Zdravý strach 
– koření života
On je strach a strach. Ten, který 
v lidech účelově pěstují třeba 
čeští politici, rozhodně organismu 
neprospívá. Oproti tomu strach 
dobrovolný, s jehož vyvoláním 
počítali skoro jistě návštěvníci 
„Strašidelného hradu“ v Buzicích, 

dokáže zdraví upevnit – samozřejmě 
podávaný v rozumných dávkách. 
A právě takhle to měli nastavené 
organizátoři výjimečné akce, co 
vyvolala obrovskou vlnu nadšení 
v širokém okolí.
Na hororové prostředí v útrobách 
bazického hradu reagovali příchozí 
různě. „Paradoxně v mnoha pří-
padech měli malou dušičku spíše 
dospělí než jejich ratolesti,“ prozra-
zuje pikantnosti z kuloárů Zdeněk 
Sedlák, který se s noblesou v kos-
týmu klauna zhostil role uvaděče. 
„Děti totiž mnohé strašidelné po-
stavy nepochopili, a proto snášeli jejich přítomnost lépe. I tak ale i u nich 
nebyla nouze o slzičky a pobledlé obličeje.“ Každopádně všichni ti, co 
prošli strašidelnou stezkou, si domů odváželi nezapomenutelné zážitky. 
„A my též,“ dodává za přestrojené „nadpozemské příšery“ s úsměvem 
blatenský starožitník s vynikající pověstí v oboru.
A dává ještě k lepšímu půvabnou historku. „Na nádvoří ke mně přišel 
malý klučina a ptal se mně, zda jsou uvnitř taky čerti.“, „Ne, ti tam 
nejsou,“ odpověděl jsem mu. Klučina na to, že tedy dovnitř půjde. Po 
čtvrthodině hošík vystřelil z východu kosmickou rychlostí a rovnou za 
mnou. Postavil se a vyhrkl: „Klaune, klaune, tys hezky kecal! Já jsem se 
tam uvnitř málem…“, baví se ještě dnes královsky Zdeněk Sedlák.
A ono toho bylo mnoho ve strašidelném hradě, co dokázalo roztřást nohy 
a rozbušit srdce. Tuze pestrý repertoár. Úvod patřil hřbitovu plyšových 
zvířátek. Následovala herna duchů a sklad nechtěných panenek. Pak 
přítomné vyděsila hororová obluda jménem „Samara“ z hororu jménem 
„Kruh“. U vchodu do bludného lesa byly jako dekorace přibité boty: „Kdo 
si do nich chtěl kopnout, měl prostě smůlu. A nebylo takových jedinců 
málo!“, upozorňuje se smíchem Zdeněk Sedlák. Po zasedací místnosti 
duchů skropil studený pot znovu návštěvníky při průchodu salónem 
plným kostlivců a krve by se v nich nedořezal, když na ně ze tmy vyběhlo 
strašidlo s bonbóny. Předposlední místnost nabízela umělou mrtvolu 
a zcela jistě nejvíce traumatizujícím zážitek představovala pavoučí 
komnata.

Zapojili se i hradní duchové
Podle hradního pána Zdeňka Sedláka se do hrátek se smrtelníky zapojili 
také „hradní duchové“, kteří v tomto středověkém sídle bydlí trvale. 
„Vmísili se mezi účinkující a zdatně jim pomáhali,“ snaží se marně 
zachovat vážnou tvář. A tak se skutečně nemohl nikdo nudit a také 
nenudil.
Po celé odpoledne v podhradí fungovalo bohaté občerstvení v podobě 
stánku pana Herberta Zelenky z Vrbna. Jako zajímavý doplněk veškerého 
strašidelného dění na nádvoří probíhalo rovněž malování na dětské 
obličeje. Zručné ruce paní Jany Křemenové vyráběly jako na běžícím 
pásu malé duchy, strašidélka i upírky podle formule: „Náš zákazník – 
náš pán“.
Dlužno ještě podotknout, že buzický hrad se stal novým domovem pro 
300 rozličných panenek. „Věnovali mi je lidé, co kupují pejsky z množíren 
a já jim za odměnu přispívám na potravu pro ty pejsky,“ referuje Zdeněk 
Sedlák. Vzápětí ladí na veselou notu: „Mí hradní duchové si s panenkami 
hrají a dovádějí po nocích.“
Ředitel premiéry „Strašidelfestu“ na buzickém hradě závěrem poděkoval 
všem pořadatelům, návštěvníkům i drobným dárcům materiálu na kulisy 
a inventář. „Bez nich by hrad v podzimním období jen smutně stál jako 
několik set let předtím,“ připomněl.
A sotva další úspěšná akce skončila, už se chystá nová. A co do 
strašidelnosti si v ničem nezadá s tou právě proběhnuvší. 4. prosince 
buzický hrad ovládnou pekelníci z různých končin. Sraz čertů proběhne 
od 13:00 hodin, pekelná brána se uzavře úderem 19. hodiny. 
Samozřejmostí bude opět bohatý program. Zváni jsou děti i dospělí. 
Půjde o akci, jaká tu široko daleko ještě nebyla!
Kontakt čertovských skupin možný na mobilu: 777 803 220, nebo 
e-mailu: zdenek55.sedlak@post.cz.

Vladimír Šavrda 
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Hasičská soutěž 
v Doubravici u ČB
SDH Doubravice byla pozvána 
17. září na soutěž „O pohár starostů“ 
do spřátelené obce Doubravice 

u Českých Budějovic. Pozvání naše 
obec s radostí přijala a zorganizovala 

autobusový zájezd. Soutěž proběhla ve 
dvou disciplínách. Požární útok dle pravidel 

požárního sportu v kategorii muži i ženy a jako již tradičně smíšená 
srandovní štafeta pro všechny členy družstev. Tentokrát se našim 

ženám ani mužům výsledkově 
nedařilo, ale to nic neměnilo 
na přátelské atmosféře, 
kterou byl provázen celý 
den. Naše nezdary byly 
i tak oceněny symbolickými 
dary. I když počasí nebylo 
příznivé, byl to krásný den 
zakončený zábavou v místní 
hospůdce. Tam pro naše 
hasiče bylo připraveno 
bohaté občerstvení. Přátelé 
z Doubravice u ČB nám také 
umožnili nahlédnout do své 
obecní hasičské zbrojnice 

a prostor obecního úřadu, kde nám místní starosta poděkoval 
za dlouholetou kulturní spolupráci. Účast byla velká a zábava 
probíhala jistě až do ranních hodin. Protože však naše hasiče 
čekala ještě dlouhá cesta domů, s díkem za příjemně strávený den 
byli nuceni se rozloučit již ve večerních hodinách. Všichni účastníci 
tohoto zájezdu se v pořádku vrátili a už se těší na další setkání 
s přáteli z Doubravice u ČB.

Doubravice

Plánované obecní výlovy
V naší obci se uskutečnil 22. října 2022 první z trojice plánovaných 
obecních výlovů, a to rybníku Podloužek. Počasí bohužel nepřálo, 
a tak výlov provázený deštěm neměl zrovna mnoho přihlížejících. 

To však nebránilo si tento den užít všem zúčastněným. Některé 
z vylovených ryb bylo možné poté ochutnat v obecním pohostinství, 
kde proběhlo pečení těchto úlovků. Jako další přijde na řadu rybník 
Křemší a Velká Louže. Doufejme, že bude přáno velkým úlovkům 
a že tentokrát bude počasí příznivější, aby mohlo této krásné 
tradici přihlížet více občanů i se svými ratolestmi.

Josef Vrána

Memoriál 
Václava Vaněčka
První sobotu v září pořádalo SDH 
Hajany tradiční noční hasičskou 
soutěž „Memoriál Václava Vaněčka“. 

Soutěžila sedmičlenná družstva od 
nastartovaného stroje podle starých 

pravidel hasičského sportu. Celé klání 
vypuklo ve 21:00 hod. na louce u naší hasičské 

zbrojnice. V kategorii ženy skončily Hajany na druhém místě. Do mužské 
kategorie se přihlásilo deset kolektivů. Zde byli hajanští muži na 3. místě 
a v kategorii veteránů obsadilo družstvo domácích také pěkné 3. místo. 
Všechna vítězná družstva byla odměněna sponzorskými dary od firmy 
Leifheit a krásnými plaketami, které nám vyrobil pan Petr Holman, za 
což mu patří poděkování. S prázdnou neodcházeli ani poražení, každé 
soutěžní družstvo nakonec dostalo lahvinku dobrého pití a něco na zub. 
Hudební doprovod zajistil Michal Panfil a večerní zábava se protáhla do 
časných ranních hodin. Velký dík patří všem, kteří pomohli akci připravit.

Loučení s létem
V sobotu 3. září bylo pro děti v Hajanech u hasičské zbrojnice od 
15 hodin připravené „Loučení s létem“. Na jednotlivých stanovištích 
získaly děti za splnění disciplíny razítka, která na konci odpoledne 
vyměnily za dárek. Přichystané byly závody ve skákání v pytli, střelba 
ze vzduchovky, chytání rybiček, ukázka airsoftu, malování na obličej 
a mnoho dalších zajímavých úkolů. Nechyběl ani skákací hrad. Součástí 
této akce byly dětské hasičské závody. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 
– mladší a starší. Domácí se v kategorii mladší umístily na 1. místě, 
v kategorii starší na místě 3. Všechny zúčastněné děti dostaly medaili 
a drobnost na památku. Akce se povedla, počasí vyšlo na jedničku a děti 
si odpoledne hezky užily.

Hajany

Soutěž „O nejkrásnější hnětynku“
V sobotu 15. října se v Hajanech v hospodě uskutečnila soutěž 
„O nejkrásnější hnětynku“. Letos se soutěžilo ve třech kategoriích – 
muži, ženy a děti.
Do soutěže se přihlásili 2 muži, 4 ženy a 14 dětí. A aby soutěž byla 
spravedlivá, o výherci rozhodovali všichni návštěvníci akce. Pro výherce 
obec zajistila hezké ceny, za což jí patří poděkování.

Hana Gregorová, knihovnice
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Hra Plamen
Dne 22. 10. 2022 se konala hasičská soutěž hry Plamen ve Střelských 
Hošticích. Hra Plamen se skládá z podzimní a jarní části. V podzimní části 
soutěží děti ve štafetě dvojic a požární všestrannosti. Mladí hajanští 
hasiči měli v těchto disciplínách 2 družstva – mladší a starší družstvo. 
Ve štafetě požárních dvojic se umístilo mladší družstvo na 6. místě 
a starší družstvo na 9. místě. V požární všestrannosti se umístilo mladší 
družstvo na 9. místě a starší družstvo na 6. místě. Mladších družstev bylo 
ve Střelských Hošticích celkem 14 a starších 16. Do jarní části budeme 
vstupovat s dobrými výsledky a doufáme, že děti ještě své výsledky na 
jaře vylepší a posunou se blíže k medailovým pozicím.

Tomáš Blovský, instruktor mladých hasičů

Poslední říjnový víkend v Hajanech
Poslední říjnový víkend proběhla v Hajanech již tradiční podzimní 
brigáda. Účastníků se sešlo mnoho a mohly se tedy zrealizovat všechny 
naplánované úkoly. Jako každoročně jsme shrabali spadané listí, upravili 
záhony s růžemi a zametli obecní komunikaci. Největším úkolem bylo 
naplánované odstranění čtyř stromů (lípa) u hajanské kapličky, které 
byly již řadu let v havarijním stavu. Kořenový systém vzrostlých stromů 
narušoval základy stavby, větve stromů poškozovaly fasádu a střechu 
kaple. Na jaře příštího roku budou na návsi nahrazeny 4 menší javory 
opět národním stromem lípou srdčitou. V průběhu brigády jsme se 
rozhodli porazit i vánoční strom u Hajanské hospody. Větve vánočního 
stromu zasahovaly do křižovatky, kde snižovaly viditelnost při výjezdu 
na hlavní komunikaci. Vánoční strom bude v následujících dnech 
nahrazen novým. Abychom 
pouze neporáželi, tak jsme 
hned vysadili 6 nových 
stromů. Čtyři kaštany podél 
cesty u dětského hřiště 
a dva javory přímo na hřišti 
vedle odpočinkové zóny. 
Stromky obci věnoval pan 
Josef Zrostlík, kterému tímto 
děkujeme.  Během celého 
víkendu byly u hasičárny 

přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Na závěr 
sobotního dne čekala na všechny brigádníky v Hajanské hospodě malá 
odměna. Probíhaly totiž rybí hody. Veškeré dobroty byly připraveny 
z ryb vylovených v průběhu pátečního výlovu obecního rybníku. Chtěli 
bychom všem zúčastněným poděkovat za zkrášlení naší obce a doufáme, 
že se v tak hojném počtu sejdeme i na jarní brigádě.

Tomáš Blovský, místostarosta obce

Výlov obecního rybníčku
 Dne 28. října se z hajanských hasičů stali rybáři a pustili se hned po 
ránu do výlovu obecního rybníčku. Počasí bylo na výlov jako stvořené. 
Ranní mlha se po chvíli rozplynula, a tak i diváci viděli, jaké krásné ryby 
se ulovily. Do výlovu se nadšeně zapojily i místní děti, některé se do toho 
vrhly doslova po hlavě. Úlovek byl pěkný a jak jsme večer zjistili i velmi 
chutný. 😊

Halloweenský lampionový průvod
V pátek 28. 10. večer se 
v Hajanech uskutečnil již tradiční 
Halloweenský lampionový průvod. 
I letos se sešlo mnoho povedených 
masek. Od hasičárny jsme po 
skupinkách vyrazili ke splávku, 
který je za tmy strašidelný sám 
o sobě, a co teprve když se tam 
usadí strašidla. Na zúčastněné 
čekala čarodějnice se zakletým 
princem, čerti, vodník a mumie 
v rakvi. Děti na konci cesty dostaly 
za prokázanou odvahu zmrzlinu 
a různé sladkosti a kdo chtěl, 
mohl si za hospodou opéct vuřty 
a pochutnat si na připraveném občerstvení. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Snad nám i v příštím 
roce vyjde tak pěkné počasí jako letos a sejdeme se opět v tak hojném 
počtu. 😊

Hana Gregorová, knihovnice

Sbor dobrovolných hasičů Hajany a obec Hajany 

Vás srdečně zvou na tradiční 

HASIČSKÝ PLES 
pořádaný 

V sobotu 28. ledna 2023 od 20 hodin na sále obecního domu. 
 

HUDBA: RADEK ŠIMSA 
 

BOHATÁ TOMBOLA 
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Letní prázdninové 
stanování
Přesto, že je již podzim a brzy nastane 
zima, zmíním se a zavzpomínám na 
krásný letní čas, kdy jsme již několikátým 

rokem postavili společně s dětmi stanový 
tábor za místním kulturním domem. 

Přebývali jsme zde po celý víkend. Prostory 
venkovního altánu, který poskytuje zázemí při 

společenských akcích našich obyvatel, jsme využili k přípravě jídel jako 
venkovní kuchyni. Počasí nám přálo, a tak jsme pobytu v přírodě řádně 
užili. Pingpongový stůl, který je 
velmi často využíván k zábavě 
při posezení před místním 
kulturním domem, byl nejčastější 
zábavou pro všechny zúčastněné. 
Baseball, který se již dříve naučily 
děti hrát, rozhýbal těla nejen jim, 
ale i rodičům v podvečerních 
hodinách. Samozřejmě nechybělo 
opékání buřtů, které mají všichni 
rádi a bez kterého bychom 
si tento víkendový zážitek 
nedovedli představit. Vynikající 
bylo také opékání masa na 
přírodním kameni, kdy nám muži 
již naložené a předpřipravené 
maso z bělčického zemědělského 
družstva tepelně upravili 
a servírovali. O zpestření se nám 
postarali místní dobrovolní hasiči, 
kteří se v čele s Filipem Ježkem pokusili promazat kladku stožáru, který 
je využíván na sušení požárních hadic. Sám Filip byl v postroji zavěšen 
na laně a postupně vyzdvižen do výšky stožáru. Všichni, kteří se zde 
nacházeli v tento okamžik, s napětím sledovali postup a průběh této 
akce. Vše se zdařilo a kladka stožáru byla promazána tak, aby stožár 
mohl nadále bez problémů sloužit ke svému účelu.
Stanování se všem líbilo a již se těšíme na příští rok, kdy se opět 
v polovině letních prázdnin sejdeme, postavíme stany a užijeme si 
zábavu spojenou s touto akcí.

Naši oslavenci
V prosinci oslaví životní jubileum:
Marie Drnková 86 let
Přejeme jí vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho životního elánu 
a spokojenosti do dalších let.

Volby u nás
V září se jakožto i v jiných obcích a městech konaly volby do zastupitelstva 
obce. Voleb se účastnilo 68,42 % obyvatel. Kandidátka obsahovala 
osm kandidátů. Zvoleno bylo sedm členů a osmý kandidát se tak stal 
náhradníkem. 
Dne 12. 10. 2022 byla svoláno první zasedání nově zvolených členů 
zastupitelstva. Na tomto zasedání byl zvolen nový starosta obce, kterým 
se stal Ing. Adam Ježek a společně s ním i dva místostarostové, kterými 
jsou Ing. František Vrbský a Mgr. Vendula Ježková. Zvolena byla také 
finanční a kontrolní komise.

Tradiční lampionový průvod
V sobotu 5. listopadu se sešli naši občané ve večerních hodinách na kopci 
u pana Zdeňka Pobudy, odkud byl zahájen lampionový průvod naší obcí. 
Bylo zde připraveno pohoštění, kterým byl jedinečný a výborný Bobův 
guláš. Také nechyěl ani teplý čaj na zahřátí. Chtěla bych tímto poděkovat 
hlavnímu kuchaři Zdeňkovi a Milanovi, že se nám postarali o tak skvělé 
pohoštění. Za pořízené fotografie děkujeme p. Václavu Machovci.

Hornosín

Co plánujeme
Zpívání koled v kapli sv. Floriána 17.prosince 
Silvestrovské posezení  31.prosince 
Výroční členská schůze SDH  7. ledna 2023

Jana Čtveráková

Výstavba silnic v obci
V měsíci září byla v obci zahájena 
úprava cest za obecním úřadem. Z cest 
po dokončení budou nové asfaltové 
silnice, díky kterým vznikne přístup 

k dosud poslední, léta plánované 
výstavbové zóně. U dětského hřiště 

dělníci upraví parkovací místa. Popelnice, 
které dosud stály u dětského hřiště, budou 

přesunuty na nově upravený prostor za obecním úřadem.

Chlum

Volby do zastupitelstva
I v naší obci proběhly ve dnech 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstva 
obce. Přihlášena byla jedna kandidátní listina kandidátů „Žijeme 
pro Chlum“. Zastupitelstvo se skládá z devíti členů. Všichni uchazeči 

byli zvoleni. Starostou obce 
zůstává Ing. Radim Paulus. 
Prvním místostarostou byla 
zvolena Barbora Šourková, 
která bude mít na starosti 
obecní administrativu. Druhým 

místostarostou, který se bude starat o obecní lesy a péči o ně se stal 
Miroslav Habada. Všem zvoleným zastupitelům gratulujeme a přejeme 
jim úspěchy v práci pro obec.

Výlov rybníku
Každoroční výlov našeho rybníku 
se letos konal 28. 10. Po vypuštění 
rybníku byly ryby, které se stáhly 
do zbytků vody u hráze vyloveny. 
Lovili jak chlumští muži, tak 
chlumští chlapci.  Část vylovených 
ryb si místní občané odkoupili za 
symbolickou cenu a část ryb byla 
převezena do Sázky na návsi, kde opět přezimují. Na jaře budou ryby ze 
Sázky převezeny zpět do rybníku.
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Opékání špekáčků, lampionový 
průvod, uzené ryby

Dne 29. 10. se na 
návsi pod lipami 
sešly chlumské děti. 
Na ohýnku si zde 
opekly pod dozorem 
dospělých špekáčky, 
na občerstvení dostaly 
i limonády. Po setmění 
děti vzaly lampionky, 
které si s sebou donesly 
a vypravily se na průvod 
obcí. 

Taťkové zatím v naší hospodě ochutnávali rybí pochoutky.
Miluše Kordulová

Naši jubilanti
V měsíci prosinci a lednu oslaví své 
životní jubileum:
Jančarová Alžběta, Koníčková Božena, 
Batistová Jarmila a Batista Josef

Zastupitelstvo obce přeje výše 
uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 

pevné zdraví a pohodu.
Miloš Kadlec, starosta

Špaček
V sobotu 29. října 2022 se na naší návsi hrál tradičně „špaček“. Sešlo se 
dost hráčů i přihlížejících. Věřím, že se povedlo nejen krásné počasí, ale 
i spousta legrace.

Těšíme se z nového přístřešku!
V rámci Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje 
jsme doplnili zázemí našeho 
sportovního areálu novým 
přístřeškem 12 × 6 m od fir-
my Dřevostavby Kučera s. r. o. 
Konstrukce je včetně palub-
kového a šindelového zastře-
šení a okapového systému. 
Z dotačního programu od Ji-

hočeského kraje nám byla přispěna částka 235 000 Kč.
Akce je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

Diamantová svatba
Dne 27. října 2022 oslavili manželé 
Batistovi výjimečný den. Přesně před 
60 lety si řekli své ANO. Tímto bych Vám 
jménem zastupitelstva obce chtěla popřát 
hodně štěstí a hlavně zdraví. 60 je kouzelné 
číslo, které ukazuje, jak silná je Vaše láska 
a odhodlání. No prostě diamant září, 
leskne se a je jednoduše nepřehlédnutelný 
stejně jako Vaše manželství.

A jelikož je toto vydání poslední v tomto roce, chtěla bych všem 
čtenářům za nás Choboťáky popřát krásné prožití vánočních svátků a do 
nového roku 2023 hlavně hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Text a fotografie: Tereza Kadlecová

Chobot

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

„Nemůžete změnit druhé lidi. Buď je 
milujete takové, jací jsou, nebo ne. Buď je 

přijmete takové, jací jsou, nebo ne.“                                                      
Don Miguel Ruiz

Vážení a mílí, buďme hodně zdrávi, žijme s láskou, v lásce a pro lásku 
a chovejme se k sobě hezky… Toto jsou již má tradiční úvodní slova, za 
kterými si stojím a myslím, že k tomu stále není co dodat.    
Komunální volby 2022 jsou za námi a odrazem vůle voličů v naší 
obci je to, že zastupitelstvo obce nedoznalo žádné změny. Složení 
zastupitelstva obce Kadov je – na postu starostky po prvním ustavujícím 
jednání zastupitelstva obce zůstala stávající starostka Vladimíra 
Tomanová, místostarostou zůstává Bc. Karel Dobřemysl a dalšími členy 
zastupitelstva také i nadále zůstávají Markéta Čadová, František Červený, 
Lenka Fořtová, Mgr. Petra Karešová, Igor Pavel, nově Lukáš Slavíček 
a Ing. Jiří Vlček. Tímto bych chtěla poděkovat všem voličům, za účast na 
volbách, zastupitelům za dobrou spolupráci a hrstce občanů (slovy šesti 
občanům), kteří přišli na ustavující zasedání OZ. Zároveň děkujeme všem, 
kteří dokáží vyjádřit svůj názor na místě k tomu určeném a nevytváří 
domněnky tam, kde to je sice běžné, protože jsme v Čechách, ale není 
to důstojné… Bylo by dobré se řídit tím, že co nechceš, aby jiní činili 
Tobě, nečiň Ty jim, tedy předčasně neočerňuj, nepomlouvej, nezatracuj 
a neprosazuj svoji pravdu, když neznáš všechna hlediska.
Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní ke svému 
bezprostřednímu okolí i veřejnému prostranství a uklidí si nejen na 
zahradě a svém dvoře, ale i před vraty, zúčastní se brigády, iniciují, či 
pomohou při konání sportovní nebo společenské akce, nebo seberou 
zahozený papír. Velice si toho vážíme. 

Vladimíra Tomanová, starostka

A o čem víme, že se chystá?
•	 Adventní akce a zpěvy u stromečků ve Vrbně, Lnářském Málkově, 

Poli a Kadově
•	 Sobota 3. 12. 2022 – Čerti v Poli
•	 31. 12. – Silvestrovský ohňostroj pro děti i dospělé v Poli
•	 1. 1. 2023 – Novoroční pochod od viklanu v Kadově

Sledujte naše webové stránky www.kadov.net, budeme Vás informovat.

Co se nevešlo do minulého SOBáčku? 
Info o proběhnuvších Rybářských závodech v obci Pole, které na rybníku 
Obecák uspořádal SDH Pole 16. července 2022. Fotografie vítězů: 
Markéta Čadová.     

Kadov

Polští rybáři senioři také umíPolské juniorské kapacity v rybaření

Dne 1. 10. 2022 jsme společně s pár členy místního sboru dobrovolných 
hasičů a dalšími přáteli viklanu a Kadova uspořádali již 3. III. VIKLANSKÉ 
HRÁTKY – soutěžní sportovně laděné odpoledne se znalostními 
i dovednostními úkoly s podtextem „Kdo si hraje – nezlobí“. Společně 
jsme se připravili na zvídavá dítka, kterých přišlo, i přes ne příliš příznivé 
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počasí, přes 40, většina se dostavila i s rodiči či prarodiči. Dětičky 
startovaly samostatně, nebo ve vícečlenných partičkách, kdo jak chtěl, 
nebo se cítil. Všichni absolvovali zábavně pojatou naučně dovednostní 
trasu, kde si zaskákali v pytli, poskytovali první pomoc při zdravovědě, 
s přehledem vyjmenovali telefonní čísla integrovaného záchranného 
systému, zkušeně předvedli své cyklodovednosti, znalosti o přírodě, hasili 
požár v podobě kuželek, stříleli ze vzduchovky, házeli na cíl granátem, 
připravili si každý svoji „opékačku“, kopali na bránu, kličkovali s míčem, 
s pomocí si nakrojili a napíchli buřta, kterého si vlastnoručně opekli 
a snědli. A za takovýto výkon a statečnost při absolvování úkolů v dešti 
byl každý odměněn zlatou čokoládovou medailí a všichni pak spokojeně 
odcházeli domů. Děkujeme všem organizátorům a pomocníkům za 
krásnou akci.                                                                                  

Text: Vladimíra Tomanová; fotografie: Libor Fořt
Drakiáda
V sobotu 15. 10. proběhla od 15 hodin první drakiáda v Poli. Děti se 
sešly na kopci u čarodějnic a drakiáda mohla začít. Počasí přálo a vítr 
hnal v oblacích jednoho draka za druhým. Drakiáda byla zakončena 
pečením buřtů. O program se postaraly Hana Augustinová a Kateřina 
Vonášková, děkujeme.

Výlov
V neděli 23. 10. lovili polští hasiči „Klepsů“ 
louži. Za odměnu na každého rybáře 
čekalo občerstvení ve formě pečených 
žebírek s bramborem, které společně 
připravili Václav Čad, Jaroslav Augustin, 
Hana Augustinová st. a Jitka Slavíčková. 
Děkujeme.

Škubání kachen
V sobotu 17. 9. vypukla v Poli další akce, a to škubání „hasičských“ 
kachen. Na pomoc se škubáním přišli jak dospělí, tak děti. Každý v týmu 
měl svou funkci – od chytání, přes škubání až po kuchání, sáčkování 
a zamrazování. Společně jsme zpracovali 26 kachen a nezbývá jen 
konstatovat, že tento rok se nám kachny opravdu vyvedly.

Text a fotografie: Markéta Čadová

SDH POLE a přátelé obce Pole
Vás srdečně zvou

PEKELNÁ VESNICE
POLE

SOBOTA 3.12.2022 16:30

Šestnáctý ročník běhu 
Kocelovice-Hornosín-
Kocelovice
V sobotu 17. září se konal 16. ročník 

běžeckého závodu Kocelovice-Hornosín-
Kocelovice. Počasí na běh bylo nepříznivé, 

teplota kolem 8 °C, mírný studený déšť, 
slabý vítr. Přesto se k závodu přihlásilo 34 běžců 

(9 žen, 25 mužů). Přijeli jak ti, kdo se účastní pravidelně, tak i ti, kdo 
běželi v Kocelovicích poprvé. Organizátoři jsou za roky pořádání závodu 
sehraní, vše probíhalo hladce – registrace, zázemí v místní hospůdce, 
zabezpečení trati, časomíra, vyhodnocení výsledků a občerstvení.
V 10 hodin byl závod odstartován, v cíli byl první Erik Svoboda (25:20), za 
ním s odstupem doběhli Jaroslav Pudil (27:16) a Jiří Bartoš (27:29). Z žen 
byla první v cíli Jitka Dušková (30:21), druhá Petra Fiřtová (31:22), třetí 

Kocelovice
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pak Stanislava Hartmanová (34:53). Z Kocelováků byli nejrychlejší Aleš 
Vetešník (29:39) a Štěpánka Lánská (38:55). 
Po doběhu čekalo na závodníky občerstvení a organizátoři vyhodnotili 
pořadí. Před vyhlášením výsledků starosta Kocelovic Karel Lukáš letošní 
závod zhodnotil, poděkoval závodníkům za účast a předal věcné ceny 
prvním třem v jednotlivých kategoriích.
Závodu se letos zúčastnilo výrazně více běžců než loni, což vzhledem 
k počasí organizátory potěšilo. 
I v roce 2023 se Běh Kocelovice-Hornosín-Kocelovice bude konat 
(patrně sobota 16. září). Je dobré, že obecní úřad Kocelovice závod 
podporuje a místní občané věnují svůj volný čas jeho organizaci. Za to 
jim patří poděkování.

Martin Holan

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
obce Kocelovice
Vážení spoluobčané, voliči,
úvodem mi dovolte, abych vám sice se zpožděním, ale i přesto poděkoval 
za Vaši účast při volbách do zastupitelstva obce Kocelovice. Vysoká 
voličská účast 72,26 % svědčí o Vašem zájmu o dění v naší obci. Dne 
21. října se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, 
které má pro toto volební období sedm členů. Po složení slibu zastupitelů 
proběhla volba starosty a místostarosty. Veřejnou volbou byl starostou 
zvolen Ing. Karel Lukáš a taktéž veřejnou volbou byl místostarostou 
zvolen Jan Ráž, kteří tak budou ve svých funkcích pokračovat. Dalšími 
členy zastupitelstva naší obce jsou Václav Čadek, Bc. Tereza Dostálová, 
Ing. Lucie Hanušová, Bc. Martin Lukáš a Ladislav Mach.
Mojí hlavní snahou bude naplňovat body volebního programu, které by 
měly vést ke zlepšení života v naší obci. Jistě nás nečeká lehké období. 
Vysoké ceny energií, vysoká inflace a nárůst cen všeho nás budou nutit 
k přemýšlení, co a za jakých podmínek budeme realizovat. Věřím, že 
v nově složeném zastupitelstvu najdeme v mnoha věcech společnou 
řeč. Vám občanům pak přeji mnoho zdraví, pohodu a pevné nervy, které 
nyní v trochu nejisté době budeme určitě všichni potřebovat. 
Závěrem mi dovolte, abych Vám, co jste mi dali svůj hlas, velice 
poděkoval. Samozřejmě mě těší nejvyšší počet získaných hlasů a budu 
se snažit, abych Vaši důvěru nezklamal.

Karel Lukáš, starosta

Novinky z Lažánek
Krásná nová dětská hřiště vyrostla 
v prvním říjnovém týdnu hned na dvou 
místech v Lažánkách. A jelikož počasí 
dětem celý říjen přálo, stihly si je ještě 
pořádně užít.

Lažánky

Klub turistů
Na první zářijový víkend 
bylo naplánované výjezdní 
zasedání Klubu turistů, které nakonec bylo pojaté i jako odměna za 
pomoc při soutěži v pečení prasátek. Bezvadná parta se sešla na táboře 
ve Vrbně a všichni si užili dobré jídlo, harmoniky a volnou zábavu. 
Pro náš podzimní výlet jsme si tentokrát vybrali Brdy. Konkrétně oblast 
Padrťských rybníků, která je jednou z nejhezčích lokalit v Brdech vůbec. 

Všichni jsme se těšili na 
krásně barevnou podzimní 
přírodu. O krásný zážitek 
nás nepřipravilo ani pravé 
podzimní počasí s drobnými 
přeháňkami. Putování jsme 
začali v Míšově po malém 
občerstvení ve zdejším 
vyhlášené grilu. Pak už jsme 

si užívali krásné přírody. Na hrázi hořejšího rybníka jsme potkali další 
turisty. Dali jsme s nimi chvilku řeč. Dostali jsme nápady na putování 
přírodou i s přespáním a pak jsme pokračovali. Konečnou zastávkou 
pro nás byl Cykloklub Brdy Nepál. Útulná hospůdka v Nepomuku 
u „Rožmitálu“! Tady jsme se trochu osvěžili, zahřáli a vyrazili na cestu 
domů.

Za turisty z Lažánek – Josef Halaburda
Na prosinec je v plánu schůze Klubu turistů v hospodě U Studánky 
a 1. ledna se sejdeme při tradičním novoročním pochodu malebnými 
místy okolo Lažánek.

SDH Lažánky srdečně zve  
na hasičskou zábavu 21. 1. 2023  

na sále obecního domu v Lažánkách. 
Přijďte se pobavit a zatancovat si  

s Evou a Mírou Medkovými. 

Požehnání 
památníku selského 
stavu Blatenska 
a Lnářska

V sobotu 16. července 2022 byl u nové 
místní komunikace mezi vesnicemi Zahorčice 

a Řiště v okrese Strakonice požehnán nový 
památník selského stavu Blatenska a Lnářska. Vytvoření památníku bylo 
iniciováno členem ASZ Strakonice Josefem Honzem starším z Třemšínské 
ekofarmy, s. r. o. Rodina Honzova ze Zahorčic zároveň poskytla pro 
vybudování pomníku svůj pozemek a celou akci financovala. „Stavbou 
památníku jsem chtěl vzdát hold mým předkům a našim předchůdcům, 
kteří toto území před osmi sty lety zkulturnili a po následující staletí na 
něm úspěšně hospodařili,“ uvedl pan Honz.
Před vlastním slavnostním aktem promluvil k asi stovce přítomných 
emeritní senátor za obvod Strakonice Josef Kalbáč. Ve svém 
půlhodinovém proslovu zdůraznil mezi rolníky po generace předávanou 
pravdu, že „bez Božího požehnání marné lidské namáhání“. Samotné 
požehnání proběhlo v ekumenickém duchu a zúčastnili se jej 
zástupci římskokatolické církve a Církve československé husitské.  Za 
římskokatolickou církev byli na místě přítomni kněží z farnosti Blatná 
Rudolf Hušek a Karel Vrba, za Církev československou husitskou 

Lnáře

Požehnání Památníku selského stavu Blatenska a Lnářska se uskutečnilo v ekumenickém 
duchu – prostřednictvím dvou církví a čtyř duchovních (archiv rodiny Honzových)
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památník požehnali chebský farář Lukáš Bujna a blatenský farář Richard 
Ferčík. Na závěr akce zazněla česká hymna.
Památník je tvořený starým, nedávno restaurovaným křížem z roku 
1847, dvěma asi 170 let starými lipami srdčitými a třemi dvoumetrovými 
balvany z blatenské žuly. Tyto dlouhé neopracované balvany neboli 
menhiry byly na místo instalovány postupně v průběhu posledních 
pěti let. Na každém menhiru je letopočet, křesťanský symbol a text. Na 
hlavním menhiru je letopočet 2017, jednoduchý kříž a text připomínající 
tvrdou a neustávající práci všech mužů a žen, kteří od velké přemyslovské 
kolonizace v polovině 13. století obhospodařovali půdu v okolí Blatné. 
Křesťanství na druhém menhiru s letopočtem 2022 symbolizuje barevná 
fotografie gotického obrazu Madony lnářské z 1. poloviny 15. století. 
Tento menhir rovněž připomíná členy katolického rodu Cihlových z obce 
Řiště, kteří v roce 1930 vybudovali podle dánského vzoru moderní statek 
a před I. světovou válkou a během první republiky se aktivně zapojovali 
do agrárního hnutí českých rolníků. V horní části třetího menhiru 
s letopočtem 2020 je vytesán kalich a kříž, aby se tak připomnělo 
100. výročí Československé církve husitské založené v roce 1920. Text 
na třetím menhiru se dále věnuje nově vyprojektovaným a následně 
realizovaným pozemkovým úpravám na Blatensku, které výrazně 
zlepšily po roce 1989 přístupnost zemědělských pozemků pro jejich 
vlastníky a uživatele. Těmito realizovanými pozemkovými úpravami byla 
rovněž zlepšena biodiverzita a celková ekologická stabilita zdejší krajiny.
Z podkladů dodaných rodinou Honzových zpracoval Tomáš Zavadil
Příspěvek byl publikován též v dvouměsíčníku Selská revue 5/2022.

MŠ Lnáře

Podzim v Základní škole Lnáře
Výlov Veského rybníka
První podzimní akcí, na kterou se 
s dětmi vždy velmi těšíme, je již 
tradiční podzimní výlov Veského 
rybníka ve Lnářích. Teple oblečení 
a zvědavi na letošní úlovky 
jsme vyrazili ze školy směrem 
k vypuštěnému rybníku, kde 
už bylo vše nachystáno a výlov 
tak mohl začít. Rybáři nám 
v připravené kádi ochotně ukázali 
některé druhy ryb. Viděli jsme 
okouna, plotici, malého sumce, 
štiku s pořádně ostrými zoubky 
a samozřejmě nechyběl ani kapr. Třeba se z některých našich žáků 
stanou jednou rybáři. 

Hrátky s kaštánky a drakiáda
Poslední školní den před podzimními prázdninami jsme ve škole strávili 
společným tvořením z přírodnin. 
Děti si do školy přinesly různé 
přírodní materiály, ze kterých 
pak vytvořily krásné podzimní 
dekorace. Ve školním vestibulu 
se tak objevila různá dýňová 
strašidýlka, domečky, autíčka, 
zvířátka a dokonce i Eiffelova věž 
z žaludů. Ve škole pak proběhlo 
hlasování o nejhezčí výrobek, 
a tak si nakonec tři vítězové 
odnesli hezké ceny a diplom. 

Protože nám počasí 
v tento den přálo, 
mohli jsme konečně 
také vyrazit na dlouho 
očekávanou drakiádu. 
Sluníčko příjemně 
hřálo a pofukoval mírný 
vítr, což byly ideální 

podmínky pro tuto akci. Na obloze se to hemžilo pestrobarevnými draky, 
kteří se předháněli v tom, který z nich vylétne nejvýš. Vyběhaní a plní 
radosti z toho, jak se nám akce krásně vydařila, jsme se vrátili zpět do 
školy, kde proběhlo vyhodnocení soutěže, a byly rozdány diplomy. Už 
teď se těšíme na příští drakiádu!

Mgr. Eva Tučková, učitelka ZŠ Lnáře

Slavili jsme také Halloween dlabáním a rozsvěcením dýní.

Nechyběli pavouci a strašidelné dýně – 
čarodějnice.

Podzim je malíř, děti z barevných listů 
vyráběly různé obrázky.

Sovičky z listí se dětem povedly.

Vyrábění s přírodninami z lesa.Vycházka do lesa, sběr přírodnin.

K podzimu neodmyslitelně patří výlovy 
rybníků, děti pozorovaly 

práci rybářů.Do naší školky rádi chodíme.
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Výlov rybníka 
Cihelna velký
Dne 15. 10. proběhl v Mačkově 
posvícenecký výlov rybníka 
Cihelna velký.
Akce to byla vydařená – buřty, 
pivo, nadšení přihlížející, jen ryb 
bylo pomálu. Pravděpodobně 
řádila vydra. Je to chráněné 
zvířátko, tak bychom se na něj 
neměli zlobit. Něco však obec 
přeci jen vylovila, to si rozebrali 
brigádníci.

Drzost cizích 
obyvatel
To, co jsem se myslela, že v této 
době již není možné...
Obyvatelé Mačkova upozornili 
vedení obce na mytí auta 
u rybníka Mačkovský velký. Je to 
rybník u cyklostezky. Tam si myla 
disky auta postarší paní z Blatné. 
Na dotaz, co ji to napadlo, 
odpověděla: „Já nepoužívám 
saponáty, vy to tu máte tak krásné 
a dobře se sem zajede.“ K tomu 
opravdu není co říci. 
Prosím obyvatele a návštěvníky z okolí, aby chránili nejen svůj majetek, 
ale i majetek a životní prostředí za humny.
Obyvatelům, kteří upozornili na nekalé jednání, moc děkujeme. 

Hana Míková, starostka

Ustavující schůze zastupitelstva
Dne 22. 10. 2022 se od 14:00 konala na sále obecního domu ustavující 
schůze zastupitelstva obce Mačkov. 
Schůze proběhla dle schváleného programu. Schůzi zahájil nejstarší člen 
nově zvoleného zastupitelstva. Ten konstatoval, že zasedání bylo řádně 
svoláno podle souladu s paragrafem 91 odst. 1 zákona č.128/2000 sb., 
o obcích. Poté proběhl slib nových zastupitelů a bylo konstatováno, že 
zastupitelstvo je usnášení schopné. Byli navrženi ověřovatelé zápisu 
a zapisovatelka. Zastupitelstvo určilo pro volbu starosty, místostarosty 
a předsedů výborů veřejné hlasování. Bylo odhlasováno, že funkce 
starosty bude jako dlouhodobě uvolněná a funkce místostarosty jako 
neuvolněnou. Zastupitelé zvolili za starostku paní Hanu Míkovou, 
místostarostu pana Milana Šmída.

Novinky v obci
V září byla u cyklostezky nainstalovaná 
věž poznání s živočichy žijícími v okolí 
rybníka Mačkovský velký i QR kódy, 
se zvuky jednotlivých živočichů. Ptáci 
– vodní, členovci, savci a ryby. V říjnu 

proběhl nátěr dětského hřiště. 1. 11. 
proběhla náhradní, výsadba v záruce, 

ovocných stromů jak u cyklo., tak na Pahorku.
Hana Míková, starostka

Mačkov

Dále zvolili předsedu finančního výboru paní Věru Pangrácovou, 
kontrolního výboru pana Jindřicha Bláhu, předsedu vodního 
a odpadového hospodářství pana Hynka Hokra, kulturního výboru pana 
Jakuba Sklenáře, předsedou technického výboru pro kulturní akce byl 
navržen a zvolen pan Jiří Kubát.
Následovala diskuze, kde nově zvolená starostka obce paní Míková 
a člen zastupitelstva pan Bláha poděkovali voličům za účast ve volbách. 
Paní starostka nastínila občanům předběžný plán rozvoje obce na 
následující volební období. Poté následovalo občerstvení a hudba.

Oslavenci
V listopadu oslaví krásné 70. narozeniny pan M. Kaiser.
Přejeme mu dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Pan Mlíčko, 75 let

Mačkovský Oktoberfest 2022
Že jste ještě neslyšeli o Mačkovském Oktoberfestu, svátku milovníků 
zlatavého pivního moku? Vlastně není divu. Mačkovský Oktoberfest 
vznikl jako sousedská akce ve chvíli, kdy se pár kamarádů domluvilo, 
že si udělají degustaci piv z méně známých českých pivovarů. Ale kdo 
vypije tolik piva? Pozveme známé! A když pivo, tak prasátko na gril 
k tomu! A když v říjnu, tak to bude Oktoberfest! Oktoberfest? Tak to 
chce bavorské kroje! Zkrátka a dobře, vznikl nápad na akci, ke které 
se postupně přidávali další a další nadšenci a letos jsme se pustili do 
pořádání jejího druhého ročníku. 
Jeden by řekl, že 
akce s bezproblé-
movým průběhem, 
hudbou, občerstve-
ním a tematickými 
pivními soutěžemi, 
která přiláká téměř 
stovku spokojených 
účastníků a záro-
veň zákazníků jinak 
ospalé místní hos-
půdky, bude podpo-
řena i obecním zastupitelstvem, ale to jsme se zmýlili. Přestože jsme, 
po diskusi se starostkou, na obecní úřad doručili žádost o vyjádření sta-
noviska obce Mačkov se souhlasnými podpisy drtivé většiny obyvatel 
z dotčené ulice, nebylo povoleno pořádání Oktoberfestu na prostran-
ství vedle obecní hospůdky, tedy na nepříhodnějším místě pro tuto 
akci (WC, možnost dalšího občerstvení, přístřeší pro případ nepřízně 
počasí). Nejvěcnějším argumentem byl nesouhlas, případně nedosta-
tečné vyjádření souhlasu některých obyvatel s plánovanou akcí. Ano, 
byla nám k pořádání akce nabídnuta náves, ale tím by, podle našeho 
názoru, Oktoberfest ztratil původní smysl, ale také zázemí místní hos-
půdky. Z těchto důvodů proběhl Oktoberfest opět jako soukromá akce, 
a to dne 8. 10. 2022 na pozemku jednoho z pořadatelů, odkud se zába-
va kolem 22:00 přesunula do prostor místní hospůdky. 
Tímto děkujeme sousedům za shovívavost a provozovatelům obecní 
hospůdky za podporu. 
Zum Wohl!

Za tým pořadatelů Zuzana Túčková
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Pozvánky
Obec Mačkov Vás srdečně zve na všechny kulturně-společenské akce, 
které se budou konat v listopadu, prosinci a začátkem ledna.

Vánoční přání
Zastupitelé obce přejí nejen obyvatelům Mačkova klidné a radostné 
prožití vánočních svátků v kruhu blízkých, rodiny a přátel.
Do nového roku 2023 splnění všech přání, tužeb, špetku štěstí, osobní 
i pracovní úspěchy, pohodu, ale hlavně pevné zdraví.

Hana Míková, starostka

Zprávy z Domova PETRA Mačkov
Pomalu se loučíme s rokem 2022, který ale v návalu událostí a akcí uběhl 
velmi rychle.
Už nás tolik netrápily covidové starosti, ale stali jsme se „stavebníky“ 
téměř na plný úvazek.
V Blatné byla dokončena rekonstrukce bývalé pomocné školy na 
chráněné bydlení pro 10 klientů. Jeho provoz bude zahájen v lednu 
2023.
V Mačkově probíhá přístavba nového pavilonu pro 30 klientů s těžkým 
zdravotním postižením. Dokončena má být v lednu 2024.
Dále rekonstruujeme bazén, velmi poptávaný jak klienty, tak i veřejností. 
Tam měníme obklady v bazénových vanách a opravujeme strop, kam 
zatékalo.
Zatékání řešíme také výměnou střešní krytiny na ostatních budovách 
domova. Práce začaly v říjnu a uvidíme, jak rychle nám počasí dovolí 
pokračovat.
Všechny jmenované investiční akce jsou financovány zřizovatelem 
Jihočeským krajem nebo z vlastních investičních zdrojů.
Běžný provoz byl v roce 2022 financován státní dotací ve výši 35 189 000 
Kč, příspěvkem zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven a příjmy 
od klientů.
I v této těžké době se objevili dárci a sponzoři, kteří našim klientům 
přispěli účelově zejména na kulturní a sportovní akce. Skláníme se před 
jejich ochotou pomáhat a i touto cestou moc děkujeme za poskytnuté 
finanční a věcné dary.
Velké poděkování patří všem mým kolegyním a kolegům, zaměstnancům 
Domova PETRA Mačkov, za jejich náročnou práci v náročné době.
Děkuji a přeji všem čtenářům Sobáčka klidný nadcházející adventní čas.

Vlasta Maroušková, ředitelka Domova PETRA Mačkov

 

Obec Mačkov pořádá akci 

Mikulášská 
nadílka 

 

V sobotu 3. prosince 2022 
v 13:00 

v nádražním domku 
 

po splnění pekelných a andělských 
úkolů dostanou děti  
mikulášskou nadílku 

 

               

                                                                 Obec Mačkov Vás zve na tradiční 

                     Novoroční pochod 
Neděle 1. 1. 2023 

Sraz ve 13:00 na návsi obce 
Trasa vhodná i pro kočárky 

„ 

 

  

 Vánoční bruslení 
 

 

                                                                                                                                         Srdečně zveme občany a přátele Mačkova, 

                                                                                                              na již 8. ročník vánočního bruslení 

                                                                                      Dne 26. 12. 2022, 17.00–18.30 h. 
 

 

                                                                                                                                                     Zimní stadion ve Strakonicích, 

                                                                                                                           doprava vlastní,  

                                                                                                                          pro děti i dospělé 
 

Vánoční nadílka kaprů 
 

Obec Mačkov oznamuje, 

že dne 23. 12. 2022 

budou v dopoledních hodinách  

připraveni k odběru kapři 

(od 9:00 na návsi obce) 

 

Cena – první kus zdarma, 

další 100 Kč/kus 

 

Povídání a promítání o houbách 
jedlých, jedovatých i prašivkách  

s mykologem Janem Holcem 
 

 

Dne 14. 1. 2023 od 16:00 na sále obce 

Soudek piva od p–. Holce zdarma  
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Loučení s létem
V sobotu 3. září jsme si udělali den 
plný zážitků a rozloučili jsme se tak 
s prázdninami, které končili ve středu 
31. srpna. Počasí nám vyloženě přálo. 
Den jsme začali návštěvou zámeckého 

parku v Blatné, kde se konala výstava 
luxusních aut Concorso Castle Blatná 

2022. Když jsme do parku dorazili, stály zde 
už desítky luxusních vozů všech možných známých 

i neznámých značek. S posvátnou úctou jsme opatrně našlapovali kolem 
vozů a jen z uctivé vzdálenosti nahlíželi do jejich interiérů a v duchu si 
představovali, jaké to asi je takový vůz řídit a vlastnit. I dětem se auta 
moc líbila, říkali si, u kterých se chtějí vyfotit, jen holčičky konstatovaly, 
že do tak malých kufrů (zavazadlový prostor), bychom se na dovolenou 
u moře určitě nesbalili. Po prohlídce aut jsme se přesunuli na vlakové 
nádraží a parním vlakem se svezli do Bělčic. Jízda starými vagóny 
taženými parní lokomotivou byl další velký zážitek. V Bělčicích jsme 
volný čas, než nám jela zpáteční lokálka od Březnice, využili na návštěvu 
dětského hřiště, kde se děti vyblbly na prolézačkách, houpačkách 
a cvičebních strojích. Cestu zpět do Blatné jsme absolvovali obyčejnou 
lokálkou, což byl nakonec vlastně taky zážitek. Po obědě na Sokolovně 
jsme se přesunuli zpět do Myštic k našemu oblíbenému ohništi, 
kde jsme společně s dalšími místními, kteří se společného výletu do 
Blatné neúčastnili, strávili příjemné odpoledne u ohně, opékání buřtů 
a dětských her. Když jsme se večer s dětmi začali rozcházet, přišel déšť, 
který tak symbolicky ukončil naše letošní zážitky nabyté léto.

Myštice

Výlov rybníka Labuť
Ve dnech 25.–27. 10. proběhl v Myšticích tradiční výlov rybníka Labuť. 
Tato akce opět po čtyřech letech (před dvěma lety probíhal výlov v době 
nejpřísnějších proticovidových opatření) přilákala mnoho diváků, kteří 
se přijeli podívat na práci blatenských rybářů a také mnoho nadšených 
amatérských rybářů, kteří netrpělivě čekali do poslední chvíle oficiálního 
výlovu, než je rybáři pustí pro nějakou tu zapomenutou rybu. Místní 
parkoviště pod hrází rybníka se tak na pár dní proměnilo v malé tržiště 
se stánky s občerstvením, oblečením a první den i s drobnými sladkostmi 
a pochutinami, hlavně pro ty menší diváky. Letošní počasí přálo hlavně 

divákům, kteří si užili podívanou bez nepříjemného podzimního větru na 
hrázi rybníka a začínající zimy, zato za svitu sluníčka a příjemných teplot 
pozdního babího léta. Pro rybáře a lovené ryby už to až tak příjemné 
počasí nebylo. Tak zase za dva roky.

Lampionový průvod
Již podruhé jsme si v Myšticích první sobotu v listopadu uspořádali 
lampionový průvod. Opět jsme se sešli ještě před setměním, abychom 
si společně opekli buřty a pojedli nějakou tu strašidelnou dobrůtku. 
Než se stihli všichni občerstvit, rychle se setmělo a mohli jsme rozsvítit 
lampionky všech možných tvarů a barev a vydat se na okružní cestu po 
setmělé obci. Procházka nebyla dlouhá, a tak ji zvládly i ti nejmenší.

Text a fotografie: Hanka Mikešová

Předmíř

Rozloučení 
s prázdninami
Prázdniny nám utekly hrozně rychle, 
skoro by se dalo říct lusknutím prstů. 
Bylo na čase se s nimi rozloučit a jak 

jinak než akcí pro děti. Tým místních 
dívek a žen, pro ně připravil řadu úkolů, 

hádanek a v neposlední řadě také odměn za 
jejich splnění. Soutěžní úkoly, které jsme společ-

ně vyráběly už během prázdnin, a které vybírala Iveta Veselá, byly 
velmi zajímavé, nové a myslím, že děti se při jejich plnění opravdu 

nenudily. Některé hádanky 
daly zabrat i jejich doprová-
zejícím rodičům i prarodičům. 
Na závěr odpoledne si ještě 
pochutnali na opečených špe-
káčcích a s taštičkou plnou 
odměn odcházeli k domo-
vům. Ačkoliv účast nebyla tak 
veliká jako na začátku léta, 
podle ohlasů víme, že se všem 
zúčastněným odpoledne moc 
líbilo. Díky všem, co se na pří-
pravách akce podíleli.
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Předmířský supermuž
Dlouho očekávaná a odložená akce pro místní silné muže se nakonec 
uskutečnila 9. 9. 2022 po skončení dětského odpoledne. V kategoriích 
hod sudem, pivo na ex s přeběhnutím lávky se sudem v rukou, 
převalování pneumatiky, zatloukání hřebíku a tajným úkolem nakonec 
zvítězil Karel Solar a za skupinu mužů 
s hendikepem Jakub Červenka. Vítězové 
dostali od místního obchodu basu piv. Dále 
obdrželi trička, která jim budou tento večer 
připomínat. Můžou se pyšnit titulem po celý 
rok až do dalšího ročníku, který jak se zdá 
bude doplněn o předmířskou superženu, 
jelikož chlapci a chlapi chystají odvetu. 
Zvlášť tajný úkol zřejmě bude lahůdka, 
jelikož náš úkol pro ně, složit pánskou košili, 
splnili s vypětím všech sil.
Dále bychom vás do Předmíře rádi pozvali na čertovskou akci, která 
se uskuteční 3. 12. 2022. Sledujte stránky obce, facebookové stránky 
a místní obecní vývěsky.

Text: Petra Muchová; fotografie: Ilona Sedláková

Zastupitelstvo obce
Dne 18. 10. 2022 se konalo ustavující zastupitelstvo obce. I v dalším 
volebním období bude funkci starosty vykonávat Ing. Pavel Karlík, 
na postech místostarostů bude nově pracovat Ing. David Kub 
a znovuzvolena byla Bc. Hana Lukášová. Předsedkyní kontrolního 
výboru byla zvolena Pavla Krejčí a finančního výboru pak Ing. Ivana 
Boukalová. Lesní hospodářství bude mít i nadále na starost Tomáš 
Palivec. Nově byl ustanoven kulturní výbor s předsedou Janem 
Martínkem. Kontakty na všechny zastupitele jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce. Nově bude každé pondělí od 16:30 do 
18 h v kanceláři OÚ přítomen jeden z místostarostů. Vážení občané, 
se svými žádostmi a připomínkami se můžete obracet na starostu 
obce, ve výše uvedeném čase na místostarosty obce nebo na ostatní 
zastupitele.

My v tom Jihočechy nenecháme
Rozhodnutím zastupitelstva obce bylo schváleno zapojení se do 
dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“. Týká 
se podpory rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi 
pobírajících příspěvek na péči do dovršení 8 let věku, podpory rodin 
s dětmi od 3 do 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity 
a podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu.
Pro zájemce o podporu z tohoto dotačního programu budou 
v kanceláři OÚ a na stránkách obce k dispozici formuláře žádosti. Po 
vyplnění formuláře a doložení všech potřebných příloh budou tyto 
žádosti přijímány zpět v kanceláři OÚ.
Bližší informace k dotačnímu programu jsou zveřejněny na 
internetových stánkách www.myvtomjihocechynenecháme.cz a pro 
případné dotazy byla jihočeským krajem zřízena také infolinka tel. 
386 720 397.

A co se chystá?
Po několikaleté pauze zapříčiněné covidem se vracíme k pořádání 
tradičních zimních akcí:
„Vánoční tvoření“ (zdobení adventních věnců) se uskuteční v soboru 
26. 11. 2022 od 14 h v kanceláři OÚ, od 17 hodin bude následovat 
na návsi „Rozsvícení vánočního stromečku“ spojené s kulturním 
program a skorovánočním občerstvením, hlavně pak setkání sousedů 
a známých. Další sobotu (3. 12. 2022) se bude od 17 hodin konat 
v hospodě v Předmíři akce pro děti, a to pravé „Peklo“. Poslední akcí 
v tomto roce bude „Silvestrovský pochod“, který nahradí tradiční 
Novoroční pochod. Vycházet se bude v sobotu 31. 12. 2022 v 12:30 
od obchodu v Předmíři.
Připomínáme všem, že každou druhou středu v měsíci od 17:00 do 
18:00 probíhá v místní knihovně „Babský potlach“.

Pavel Karlík

Radomyšl

Sokolovna byla 
po rekonstrukci 
slavnostně 
otevřena

Sokolovna v Radomyšli byla postavena 
v roce 1930 a je jediným kulturním 

zařízením v městysi. V roce 2013 byla s TJ 
Sokol podepsána Darovací smlouva se zřízením věcného břemene 
na městys. Tomuto převodu předcházelo několik let vyjednávání, 
čímž se bohužel propásla možnost čerpat dotace z EU fondů 
určené na rozvoj turistického ruchu. Stáří a dezolátnímu stavu 
budovy odpovídají náklady na rekonstrukci, které se vyšplhaly na 
42 milionů korun. Městys byl v minulých letech velmi úspěšný při 
získávání dotací, díky tomu jsme si vytvořili finanční rezervu, která 
pokryla náklady na realizaci akce. Velmi důležitá byla také dotace 
z Krajského investičního fondu Jihočeského 
kraje ve výši 5 milionů korun, která byla tím 
hlavním impulsem k zahájení rekonstrukce. 
Stavba byla zahájena na podzim roku 2021 
a trvala 1 rok. Vzhledem ke zmíněnému špatnému stavu zůstaly 
z původní budovy jen obvodové zdi a kamenné schodiště do patra. 
Tím, že byla stavba vysoutěžena ještě před prudkým nárůstem cen 
materiálů a stavebních prací jsme ušetřili miliony korun. Práce 
realizovala firma PROTOM Strakonice s. r. o. a předvedla excelentní 
výkon jak z hlediska dodržení termínu, tak kvality práce. Stejně 

výbornou práci odvedla 
i firma GRADIOR, spol. s. r. o., 
která zde instalovala světla 
a zvuk a firma HOFMANN 
Strakonice s. r. o., která 
dodala gastro vybavení. 
Slavnostní otevření proběhlo 
17. září za velkého zájmu 
veřejnosti.

Ing. Luboš Peterka, starosta

r. 2022r. 2021

Rekordní počet dětí v našich školách
Prvního září nastoupilo do základní školy 248 dětí a do mateřské 
školy 117 dětí, což je nový rekord, který představuje také 
nezanedbatelný finanční přínos do rozpočtu městyse v rámci RUD 
ve výši cca 5.500.000 Kč/rok.
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Program plesů
26. 12. 2022 Vánoční Country bál
21. 1. 2023 Myslivecký ples
11. 2. 2023 Staročeský ples
24. 2. 2023 Hasičský ples
18. 3. 2023 Reprezentační ples městyse s kapelou PARKÁN

Vítání občánků

V Radomyšli mají 
zrekonstruovaný areál
Oddíl Tělovýchovné jednoty Radomyšl si za posledních pár let 
vybudoval pevnou pozici v nohejbalové komunitě. Dlouhodobá 
práce s mládeží postupně přináší ovoce a z původní party nadšenců 
se stal fungující oddíl s bezmála 150 členy. Nohejbal je v Radomyšli 
sportem číslo jedna a areál TJ je centrem nejenom sportovního, 
ale kulturního a společenského života v obci. Celý areál procházel 
postupně rekonstrukcí, podařilo se opravit kabiny, osvětlení, 
ubytování a mnoho dalšího. Největší problém byl dlouhodobě 
s kvalitou herních ploch. Tento problém je nyní definitivně vyřešen. 
Během prázdnin proběhla celková rekonstrukce všech tří hřišť, 
včetně oplocení a systému závlahy. 

V sobotu 10. 9. 2022 
taky mohlo proběh-
nout slavnostní ote-
vření, kterého se 
zúčastnila široká spor-
tovní veřejnost a té-
měř všichni členové 
oddílu. Po slavnost-
ním zahájení proběhla 
nohejbalová exhibice 
a turnaj trojic.

Milan Koubovský (předseda oddílu): Dnes se nejenom mně, ale 
všem nohejbalistům Radomyšle splnil jeden velký sen. Podařilo se 
nám po mnoha letých přípravách konečně dokončit rekonstrukci 
herních ploch v našem areálu. Původní využití areálu bylo 
jako přírodní kluziště a podklad hřišť byl udělán tak, aby voda 
neodtékala, což byl pro nohejbal značný problém. Na rekonstrukci 
jsme se dlouhodobě připravovali vzhledem k velké finanční 
náročnosti. Sledovali jsme aktuální dotační výzvy, a nakonec se 
nám podařilo získat dotaci od Národní sportovní agentury. V Roce 
2020 byl vypsán dotační investiční program č. 162 52 Regionální 
sportovní infrastruktura 2020–2024, Výzva 12/2020 Sportovní 
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, v rámci jeho jsme 
dokázali uspět. Celkové náklady na akci byly bezmála 3 miliony 
korun a dotace činila 2,1 milionu. Díky dlouhodobému šetrnému 
hospodaření jsme měli prostředky na vlastní podíl. Tady se určitě 
sluší poděkovat Městysu Radomyšl, který dlouhodobě podporuje 
spolkovou činnost a přispívá na chod a činnost jednotlivých spolků. 
Jsem velice rád, že nyní máme opravdu špičková hřiště, a hlavně 
mě těší, že jsou využívána opravdu denně od jara do podzimu a že 
se snad o budoucnost nohejbalu nemusíme obávat. Úplně na závěr 
bych chtěl poděkovat úplně všem, kteří se byť i nepatrnou měrou 
zasloužili o to, jak dnes náš areál vypadá.

Ing. Milan Koubovský, předseda

Poslední hasičská soutěž 
letošního roku pro Leskovice
Mladí hasiči se zúčastnili v sobotu 22. 10. podzimního kola hry 
Plamen ve Střelských Hošticích.
Součástí byl i běh požární všestrannosti, kde se Leskovicím dařilo 
– družstvo starších zde mělo svou premiéru a obsadilo 11. místo 
z 15 přihlášených a naše družstvo mladších získalo krásné 2. místo 
z celkového počtu 14 družstev.
I přes deštivé počasí děti dokázaly, že „nejsou z cukru“ a do soutěže 
daly opravdu všechny své síly, za což všem děkujeme.

Za vedoucí David a Míša Kadečkovi

Kreativní dílnička pro nejmenší 
v Leskovicích
Podzimní prázdniny jsme si zpříjemnili kreativní dílničkou pro naše 
nejmenší. Celou akci vedla a organizovala Marie K. z Leskovic, 
kterou práce s dětmi moc baví.
Pro děti bylo připravené zázemí v místní klubovně, která byla 
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halloweensky vyzdobena. Nejprve si děti procvičily prstíky 
kreslením do hrubé mouky, kam si mohly namalovat cokoliv, co 
je napadlo. Další činností bylo ťupkání temperovými barvami, 
které posléze „rozjížděly“ na kartonovém víku – za pomoci 
skleněné kuličky. Obrázky, které vznikly, byly opravdu rozmanité 
a originální. Děti si dále zkoušely malovat za pomoci hřebenu, 
obtiskovaly obrazce pomocí balónků a domalovávaly jim obličeje, 
natíraly čtvrtky vodou a poté pomocí štětců nanášely barvy a ty 
za užití brček rozfoukávaly do různých tvarů, tiskaly na čtvrtky 
nastříhanými ruličkami od toaletního papíru.
Marie K. jim také ukázala zajímavý pokus s lentilkami, které vytvořily 
krásně barevnou duhu s trochou vody. Zde mohly děti pozorovat 
míchání různých barev. Další kreativní činností bylo vymalování 
sádrových odlitků, které byly s halloweenskou tematikou. Jako 
poslední aktivitu děti měly za úkol vytvořit přírodní mandalu na 
zemi. S využitím různě zbarvených podzimních listů vytvářely 
krásný obrazec.
Počasí nám přálo i na tuto venkovní činnost. Samozřejmě za 
velkou snahu, úsilí a úžasnou tvorbu dostaly malé mlsky, diplomy 
a drobnosti. Moc jsme si všichni tuto dílničku užili a děkujeme 
všem organizátorům, pomocníkům a podporovatelům, bez kterých 
by podobné akce probíhat nemohly. Určitě zase společně brzy 
něco vytvoříme a strávíme společně čas další tvorbou.

Mgr. Tereza Žílová Kadlecová

Jak se to koulí v Leskovicích
Leskovické kuželkářské týmy amatérů se začátkem září utkaly 
s ostatními týmy v Blatné.
Z 16 amatérských týmů se mužský tým umístil na 1. příčce 
a ženský tým získal 14. místo. Z celkového počtu 72 hráčů se od 
nás na předních pozicích umístili tito hráči: 1. pořadí Daniel Žíla 
a na krásné 10. pozici Radek Křivanec. Další pořadí hráčů bylo: 
17. David Kadečka, 28. Jindra Nepodalová, 41. Radek Nepodal, 
47. Alena Křížová, 54. Ivana Žílová, 72. Jarmila Křivancová. Další 
utkání se odehrálo ve Strakonicích. Tam se zúčastnilo 9 mužských 
a 3 ženské týmy kuželkářských nadšenců. Leskovice se opět 
nenechaly zahanbit. Z předních příček mužů se naši umístili 
v tomto pořadí: 1. místo Radek Křivanec, 3. místo Daniel Žíla, 
28. Václav Žíla, 33. David Kadečka. A tyto výsledky jim přinesly 
celkové 5. pořadí. Naše ženy obhájily pozice s těmito nejlepšími 
výsledky: 5. místo Jindra Nepodalová, 6. místo Veronika Chladová, 
9. Alena Křížová, 12. Lenka Jandová. Dámský tým získal 2. místo.
Rádi bychom poděkovali všem pořadatelům za organizaci těchto 
utkání, kterých se vždy rádi účastníme a také chceme poděkovat p. 
starostovi za několikaletou podporu, díky které můžeme trénovat 
a společně se ve strakonické kuželně setkávat.

Mgr. Tereza Žílová Kadlecová

20 let klubovny v Lesovicích
Důstojnou oslavou si Leskovice připomněly 20. let od otevření 
zdejší klubovny, kterou si vybudovali svépomocí. Hlavní postavou 
večera byl autor myšlenky a hlavní tahoun celé stavby pan 
Karel Kadlec.

Výlov obecního rybníka v Lázu

Lucie Poklopová 
z Radomyšle vybojovala 
23. 10. 2022 na 
mistrovství ČR v judu 
v Mladé Boleslavi 
2. místo v kategorii 
do 48 kg. Gratulujeme!

Co nás čeká? 

V listopadu trhy, obchůzka Mikuláše, zvonkový průvod a výstava 
v muzeu Staročeské Vánoce, kterou uskuteční obec baráčníků 
za naší spolupráce v době adventu. Tímto prosíme všechny, kdo 
mohou zapůjčit betlémy, staré ozdoby aj. vánoční dekorace, ať je 
zanesou do knihovny řádně označené. Děkujeme. 

za ženy B. Matoušková

Podzimní procházka Radomyšlí 
potřetí
Nápad vznikl v době covidu, kdy se vevnitř nesmělo nic a byl to TOP 
nápad jedné mladé maminky. Rok od roku se přidávají další rodiny 
ke zdobení a pro děti i dospělé je to zážitek. Zahrádky, okna, dveře 
auta jsou nazdobené, svítící. Na některých místech jsou i straši-
dla (hodná) nebo si děti 
můžou zasoutěžit. Letos 
se hrál Pukec s duchy 
a kelímky se smrtkou. 
Ze zahrad koukaly nohy 
nešťastných přejetých, 
dokonce i soukromý 
hřbitov se zombíky. Sta-
rá pračka, dýně, sekač-
ka, krkavci a mnoho ji-



Svazek obcí Blatenska - listopad 202242

ných předmětů se změnilo v dekorace. Šikovný tatínek z Baborčice 
i betonové sochy vyrobil. A právě toto je fajn, že sousedi, rodiny 
i známí spolu něco podnikají. Takže všem velké díky a za rok zas.  

B. Matoušková

Muzeum
Na státní svátek se ohlásila skupina turistů ze Záboří do muzea 
v Radomyšli. Byla to správná parta různého věku a byla s nimi legra-
ce, pohoda. Při výkladu 
se ptali a zajímali, dopl-
ňovali mne a evidentně 
se přišli něco dozvědět. 
Perfektním doplňkem 
je interaktivní televize, 
kde je doplněna spous-
ta fotek a videí. Někteří 
mají vazbu na Radomy-
šl, tak si zavzpomínali. 
V horním patře už byla 
výstava zrušena, nicmé-
ně i tam jsou zajímavé 
krovy a celkový dojem z rekonstrukce. Přála bych si více takových 
návštěvníků. Navíc po vycházce do Řepice zakotvili v sokolovně na 
oběd a všem jim chutnalo.

B. Matoušková

Podzim s bábinkami
Září zahájily bábinky tradičním rozloučením s létem jako vždy 
v Leskovicích. Na programu měly mimo jiné soutěže, a to luštění 
křížovek, sudoku a vědomostní kvízy. Po přestávce na občerstvení 
vybraly u každého stolu jednu šikovnou švadlenku a ty se utkaly 
v zašívání ponožek. A to hezky postaru – no řekněte, také umíte 
štupovat za pomoci naběračky? Nakonec všechny přítomné dostaly 
dárek, a to stolní kalendář na rok 2023 vytvořený na téma šikovné 
ruce našich bábinek s využitím snímků nejrůznějších vlastních 
výrobků, které autorkám zaslaly. V polovině září se společně 
zúčastnily slavnostního otevření Sokolovny v Radomyšli. Svou 
tradiční schůzku (první pondělí v měsíci) pak uskutečnily v říjnu 
právě zde.
První říjnovou středu se bábinky vypravily do Plzeňského kraje. 
Navštívily klášter Plasy, Muzeum těžby borové smoly v Lomanech 

a poutní místo, 
dnes muzeum Ma-
riánská Týnice. 
Svátek 28. října 
strávily v Sezimo-
vě Ústí. Prohlédly 
si zde památník 
dr. Edvarda Be-
neše, někdejšího 
prezidenta repub-
liky, jeho hrobku 
a rovněž Benešovu 

vilu včetně přilehlé zahrady. Navštívily také Strážce času, největší 
sluneční horizontální hodiny v ČR, a na závěr své cesty i barokní 
zámek v Táboře – Měšicích.
Bábinky se rozhodně nechystají k zimnímu spánku. Co plánují na 
poslední měsíce roku, o tom zase až příště…

Bábinky z Radomyšle

Stezka odvahy 
na téma 
Boženy Němcové
Na stezce odvahy na téma 
pohádek Boženy Němcové se 
podíleli také vyučující ze ZŠ 
Radomyšl.

Na koloběžce na dopravním hřišti
Díky podpoře z dotačních titulu 
Jihočeského kraje – Podpora 
práce s dětmi a mládeží bylo 
pro školu zakoupeno 30 ks 
nových koloběžek určených 
na přilehlé dopravní hřiště. 
Z celkové částky 75.000 Kč bylo 
55.000 Kč hrazeno z prostředků 
Jihočeského kraje. Pro koloběžky 
je připraveno parkování ve 
sklepních prostorách školy tak, 
aby byly z dopravního hřiště co 
možná nejdostupnější.

Mgr. Jan Babka

Nové vybavení učebny 
přírodních věd
Městys Radomyšl nakoupil díky dotaci 81.900 Kč od Jihočeského 
kraje naší škole žákovské sady na výuku přírodních věd a mikroskopy 
za 129.562 Kč.

Mgr. Jan Babka
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Atletická soutěž v Blatné
Dne 29. 9. 2022 se konal 15. ročník podzimní atletiky v Blatné 
a naše sestavená družstva mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci 
a starší žákyně opět bodovala. Celkově jsme získali 18 ocenění.

Mgr. Johana Šišpelová Irová 

Sportovní den na SOŠ v Blatné
Aby žáci zjistili, jaké jsou 
možnosti pro výběr střední 
školy, vyjeli jsme ve čtvrtek na 
den otevřených dveří v SOŠ 
v Blatné. Po celé škole bylo pro 
žáky připraveno mnoho aktivit 
– např. ping pong, kulečník, 
softbal, basketbal, retro hry 
a virtuální realita. Dopoledne 
proběhl i malý turnaj ve florbale, 
kterého se účastnili kluci z osmé 
i deváté třídy. Někteří z nás 
pokořili horolezeckou stěnu. 
Zkrátka vydařený den, který snad 
pomůže našim žákům při výběru 
střední školy. 

Mgr. Monika Babková 

Historicky první vydání 
školních novin
Podrobnosti o školních novinách a mnoho dalších informací ze 
života školy najdete na https://www.zsradomysl.cz/.

Strašidelné úterý ve škole
Duchové, postavičky 
z hororů a spousty upírů, 
čarodějnic a zombíků, tak 
to je jen část příšerek, 
které dorazily poslední 
předprázdninový den na 
oslavu Halloweenu do 
základky v Radomyšli.
Zapojila se celá škola, 
vyzdobené byly chodby 
i třídy, v některých 
visely umělé pavučiny 
a na stolech trůnily 
lebky a kostlivecké ruce. 
Došlo i na hodnocení 
nejpovedenějších převleků. Fotky můžete vidět ve školní galerii. 
Do duchařského dne se zapojila i kuchyně a její pracanti připravili 

halloweenské menu, Uznejte, tady je: Čarodějův lektvar s pulci, 
krvavé kuřecí hnáty s upířími bramborami a pavoučí muffiny se 
na standardním jídelníčku běžně nenajdou. Děti se na tento oběd 
těšily už týden dopředu. Takže by se mohlo zdát, že to byl školní 
den jen pro otrlé, ale vlastně naprosto všichni věděli, že je to jen 
hra… i když trošku strašidelná.

Alena Šrámková

MŠ Radomyšl
Podzimní období prožily děti v naší školce s pestrým programem. 
Předškoláci jezdili od září do listopadu plavat na plavecký stadion ve 
Strakonicích. Divadelní pohádka „Školička s Rákosníčkem“, udělala radost 
i dětem, které do mateřské 
školy nastoupily v září nově. 
Děti navštívily oboru v Sedlici 
a celý říjen sbíraly pro zvířátka 
kaštany a žaludy. Zorganizovali 
jsme sbírku pro psí útulek 
ve Strakonicích. Děti v rámci 
projektového dne společně 
s panem truhlářem vyrobili 
dva hmyzí domečky na 
zahradu mateřské školy. Ke Dni 
stromů jsme uspořádali výstavku kolektivních prací dětí. Hezký zážitek 
měly děti z výchovně vzdělávacího programu „Jak se hladí ježek“. 

Mgr. Renata Škodová, ředitelka MŠ
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Sedlickobraní 2022
Na den svatého Václava 28. 9. 2022 
se milovníci vín sešli v areálu fot-
balového hřiště, aby prověřili své 
chuťové poháry. Čekala je degusta-
ce červených (4×), bílých (4×) a rů-

žových vín (2×). Večerem provázela 
skupinka vrcholných odborníků, kteří 

hostům přiblížili degustované odrůdy. Tato 
akce se konala již pátým rokem a její obliba neu-

stále roste. Počet letošních návštěvníků byl rekordní. Příznivce vína 
neodradilo ani nepříznivé počasí.
Letos se organizátoři 
zaměřili na rulandy 
a frankovky. I neodborník 
na vína tak mohl sledovat 
jemné nuance mezi 
nabízenými unikáty. V bílých 
vínech si odnesla zlatou 
medaili rulanda bílá 2019 
a červená vína ovládla 
frankovka 2018. Vítězné 
vinařství bohužel nemůžeme 
jmenovat, protože se jedná 
o věhlasný podnik, který si 
nepřeje být nikde uváděn. 
Což je ale velká škoda, neboť 
odbornost a nadšení jeho someliérů mluvilo za vše. Kromě zážitku, 
kocoviny a dobrého vína, si návštěvníci odnesli památeční sklenice 
z edice Sedlickobraní 2022. Vrcholným představením byl půlnoční 
vrh šavlí, který zakončil letošní vinařskou sezónu v Sedlici.

Text a fotografie: Z. Mikeš ml.

Sedlice
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Zdeněk Troška opět v Sedlici
Poprvé do vyprodaného kina v Sedlici zavítal pan Troška v roce 
2019. A jelikož byl zájem o jeho představení tak velký, rozhodl 
se Český svaz žen pozvat pana režiséra do Sedlice znova, a to 
na sedlické posvícení. Pan Troška dorazil se známým scenáristou 
a svým velkým kamarádem panem Kališem. A opět nezklamali. 
V kině se jejich vyprávění těšilo skoro 170 diváků. Pan režisér 
neopomněl zmínit, že jeho prarodiče v Sedlici dokonce bydleli. 
Diváky rozesmívali pan Troška s panem Kališem skoro 90 minut. Jak 
je známo, pan Troška je velkým milovníkem jídla, a tak měli diváci 
možnost zakoupit jeho kuchařky i s osobním věnováním.

Text a fotografie: K. Prexlová

ČSŽ na výletě
Jak možná víte, ČSŽ 
Sedlice se podílí na 
bohatém kulturním dění 
v Sedlici, a tak nastal 
čas odměnit členky 
svazu malým výletem. 
Cíl nebyl daleký. Jak asi 
víte, v Blatné se nachází 
Zámecký lihovar 
a pivovar, a tak jsme 
si domluvily na jedno 
středeční odpoledne 
prohlídku firmy s malou 
ochutnávku u paní 
Flanderové. Linkovým 
autobusem vyrazilo 
13 členek a všechny 
jsme se těšily na 
příjemné zážitky. Skoro 
dvouhodinová návštěva 
lihovaru nás nadchla 
a nemohla chybět 
ani malá ochutnávka 
známých likérů 
a destilátů, které Zámecký lihovar vyrábí. Pak jsme se odebraly do 
města na kávu a zákusek. Dalším plánovaným výletem je návštěva 
německého města Bodenmais.

Text a fotografie K. Prexlová

Ukončení cyklistické sezony v Sedlici
V pozdním datu 22. 10. byly jisté obavy ohledně počasí. Vše ale 
nakonec dopadlo na výbornou. Město Sedlice se drželo tradičních 
tratí – dlouhé i krátké – a cíl byl jako vždy v místní hasičárně. Sobotní 
ráno příznivcům cyklistiky ještě trochu propršelo, ale od pravého 
poledne se počasí konečně umoudřilo. Mraky se rozutekly a slunce 
začalo trochu hřát. Na start se postavilo sice méně účastníků 
než tradičně, ale o to lepší nálada panovala v cíli, kde nesmělo 

chybět občerstvení 
v podobě piva, čaje, 
horké griotky a grogu. 
Nechyběly výborné 
koláče a bramborky. 
Děkujeme všem, kteří 
na kolo nasedli a trasy 
absolvovali. Budeme 
se se všemi opět těšit 
na jaře při zahájení cyklistické sezony.

Město Sedlice

V sokolovně strašilo
V sobotu 22. 10. odehrálo Divadlo OKKO (ochotnický soubor 
z Prahy) v sedlické sokolovně novou divadelní hru Rozmarný duch 
– líbeznou anglickou komedii o tom, že není radno zahrávat si 
s okultními vědami. Do krásně podzimně a duchovně vyzdobené 
sokolovny si našla cestu téměř stovka diváků. A ti určitě nelitovali. 
Představení bylo odehráno na výbornou a diváci odměnili herce 
dlouhým potleskem. Hlavní ženskou roli ztvárnila slečna Petra 
Šavrdová, která pochází ze Škvořetic.

Město Sedlice

Volby do zastupitelstev obcí konané 
23. 09.–24. 09.2022
Děkujeme všem, kteří přišli volit v komunálních volbách.
Volební účast: 53,27%

      Hlasy 
Počet 
kandidátů 

Přepočtený 
základ 
dle počtu 
kandidátů 

Přepočtené % 
platných hlasů 

Počet 
mandátů 

 
číslo Název abs. v % 

1 KDU-ČSL 1 087 19,53     11 5 566,00       19,52 2  

2 S.O.V.A. 4 479 80,47     11 5 566,00       80,47 9  

 

Ve středu 19. 10. 2022 se konalo zasedající zastupitelstvo. Byli 
zvoleni členové komisí a výborů:

Kontrolní výbor: Ing. M. Čapek (předseda), J. Hudáková, K. Prexlová
Finanční výbor: Ing. J. Herman (předseda), H. Růžičková, M. 
Šindelář
Stavební komise: J. Novák, M. Míčka
Životní prostředí komise: Ing. P. Obleser
Kulturní komise: Mgr. Z. Mikeš, I. Klasová, M. Mokrý
Starosta: Vladimír Klíma
Místostarosta: Mgr. Kateřina Brabcová

Město Sedlice má oficiální profil na facebooku: 
Město Sedlice – oficiální stránky.

104. výročí vzniku Československa
V pátek 28. října uspořádali Československá obec legionářská 
(ČsOL), Jednota Strakonice, SDH Sedlice a město Sedlice slavnostní 
shromáždění ke 104. výročí vzniku Československa s uctěním 
památky padlých v 1. světové válce. Součástí této připomínky 
vzniku Československa byly pietní akty u rodných domů sedlických 
legionářů a u pomníku obětem světových válek na Náměstí 
T. G. Masaryka. Pietních aktů se zúčastnili starosta města Sedlice 
pan Vladimír Klíma, paní místostarostka Kateřina Brabcová, jako 
host se zúčastnil PhDr. Vladimír Hanáček, politolog z Jihočeské 
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univerzity a okresní předseda KDU-ČSL. Za ČsOL Jednotu 
Strakonice se zúčastnili br. David Maňhal a br. Miroslav Šavrda, 
dále hasičky a hasiči SDH Sedlice a vojáci v historických uniformách 
11. píseckého pěšího pluku c. a k. armády a ruských legií. Jako 
první jsme uctili památku sedlického rodáka, ruského legionáře 
Martina Taliána, který padl u Zborova. David Maňhal připomněl 
jeho život a hrdinnou smrt a Kateřina Prexlová na jeho počest 
přednesla báseň „Zborovským“ od Ladislava Stehlíka. Následovalo 
uctění památky legionáře por. Josefa Šavrdy před jeho rodným 
domem. David Maňhal připomněl jeho život a statečný boj 
v srbské dobrovolnické divizi a ruských legiích. Na jeho počet 
přednesla Anna Šavrdová báseň „Drahý strýčku“, kterou v roce 
1937 složil sedlický děkan Matěj Kolářík. Následoval pietní akt 
u pomníku obětem světových válek na Náměstí T.G.Masaryka. Paní 
místostarostka přednesla báseň „Vlasti na uvítanou“ od Antonína 
Sovy, která byla recitována při oslavách vzniku ČSR v Sedlici v roce 
1920. Jako první se ujal slova pan Vladimír Hanáček, který ve 
svém proslovu hovořil o Masarykově vizi o jednotě Střední Evropy 
na demokratických základech, kterou dnes můžeme naplňovat 
v daleko příznivějších podmínkách než před 100 lety. David 
Maňhal připomněl ve svém proslovu hodnoty, na kterých vzniklo 
Československo, 85. výročí úmrtí TGM a vyzval přítomné, aby ve 
světle událostí války na Ukrajině nezapomínali na to, že ani naše 
svoboda nebyla zadarmo a není samozřejmostí. Následovaly státní 
hymny Rakouska-Uherska, Slovenské a České republiky a Večerka. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili a těším se v příštím roce zase na 
viděnou. 

Text: David Maňhal, fotografie: František Jirsa

Halloweenská stezka odvahy 
za světel lampiónů v Sedlici
Již tradičně připravily 
členky Českého svazu žen 
Sedlice pro malé i větší 
úžasný halloweenský ve-
čer. Více než 200 dětiček 
se sešlo v pátek 5. 11. ve 
strašidelně vyzdobeném 
prostoru zahradní restau-
race Na Velké hospodě, 
aby si vysoutěžily sladké 
odměny za malování sád-
rových odlitků i papíro-
vých mandal. Připraveny 
byly i zábavné soutěže 
nebo oblíbené malování 
na obličej.
Někteří přišli v krásných 
kostýmech, jiní si přinesli 
svítící lampiónky. Úderem 
půl páté večer opouštěly menší i větší skupinky dětí v doprovodu 
dospělých prostory restaurace, aby se vydaly na strašidelnou 
stezku odvahy zdobenou rozsvícenými dýněmi i svíčkami. Během 

téměř dvoukilometrové cesty čekaly na děti tajemné, děsivé 
postavy. Na některých stanovištích musely děti dokázat, že mají 
pro strach uděláno a splnit zadané úkoly. Za odměnu byl připraven 
výborný slaďoučký čaj. 

Text: Kateřina Brabcová, fotografie: Hanka Maňhalová

Rozhovor s Miroslavem Škarvadou
Sedlický rodák nejste, co Vás 
přivedlo do Sedlice?
Sedlický rodák tedy nejsem, 
to máte pravdu a rád vysvět-
lím, jak jsem se do Sedlice 
zatoulal. Narodil jsme se 
v Praze a po 2. světové válce 
se můj otec (uvědomělý ko-
munista) rozhodl jít budovat 
pohraničí, a tak jsme se ocitli 
v Ústí nad Labem. I když jsme 
bydleli v Ústí nad Labem, 
tak po skončení základní vo-
jenské služby (1959–1961 
u Hradní stráže) jsem šel pra-
covat v Elektrotechnických 
závodech Bystřany (kousek od 
lázní Teplic) jako nástrojař a později jako konstruktér. 
A ETZ Bystřany zakoupily rekreační zařízení na Milavách. Po 
několika letech provozu se rozhodlo provést rekonstrukci a já jsem 
dostal za úkol tuto rekonstrukci provést jako vedoucí montér. Často 
jsme zajížděli na obědy a večeře do Sedlice a tam jsem si našel 
svoji novou lásku. A bylo hotovo. Rozvedl jsem se a zakotvil jsem 
v Sedlici.
Kdy a jak jste se dostal k sedlickému fotbalu?
Do Sedlice jsem přišel v srpnu 1984 a nastoupil jsem jako 
konstruktér do místní fimy Strojírny Sedlice. Protože jsem byl v Ústí 
nad Labem sportovně činný, hrál jsem závodně volejbal na krajské 
úrovni, později jako rozhodčí a jako rozhodčí jsem chtěl pokračovat 
i v jižních Čechách a musel jsem být registrován v nějaké sportovní 
TJ, tak jsem se přihlásil do TJ Sokol Sedlice. 
Zastával jste nějaké funkce v sedlickém fotbalu?
Svoji „bafuňářskou“ kariéru jsem začal jako člen revizní komise. 
A tam jsem poznal i fotbalisty Sokola Sedlice. Slovo dalo slovo 
a stal se ze mě člen výboru fotbalového oddílu. Na starosti jsem 
měl propagaci (psal jsme články do místních novin, také jsem 
zajišťoval tisk plakátů a jich vylepování). 
Vím, že jste stále aktivní co se týče fotbalu, co nyní obnáší Vaše 
práce u fotbalového klubu?
V současné době jsem několik desítek let „sekretářem“ TJ Sokol 
Sedlice fotbalového oddílu. Zároveň vedu redakci fotbalového 
zpravodaje (zpracování a tisk zatím dělám sám a zatím mne to 
baví). Dále jsem převzal funkci pokladníka (za kamaráda Jirku 
Jarušků).  Na domácích utkání dělám Hlavního pořadatele. Při 
zápasech „venku“ mám funkci asistenta trenéra. Také, jak jsem 
se již zmínil, tisknu plakáty na domácí zápasy všech mužstev 
a provádím jejich vyvěšení. V neposlední řadě zajišťuji, aby byla 
rozhlasovým způsobem provedena jejich propagace. 
Jak jste se dozvěděl, že budete přebírat cenu Václava Jíry? Jak jste 
na to reagoval?
O ocenění jsem se dozvěděl od předsedy TJ Sokola Pavla Bělouška 
s tím, že mne na Okresním fotbalovém svazu navrhli na toto 
ocenění a že to ještě musí posvětit Krajský fotbalový svaz.
To bylo v loňském roce. Pak vše, jak se říká, „usnulo“.  Najednou 
mi koncem srpna tohoto roku přišla z Prahy z Fotbalového svazu 
pozvánka na předání této ceny, které se konalo 6. září 2022. 
Musel jsem potvrdit, že přijedu a měl jsem doprovod. Tím byl můj 
kamarád Míra Růžička, který mne všude provázel a natočil se mnou 
krátký spot při jeho předávání (celkem nás bylo oceněno 39 ze 
všech krajů České republiky).
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Pocity jsem měl velice smíšené, neboť 
jsem tomu stále nemohl uvěřit, ale když 
mi předseda Fotbalového svazu pan 
Fousek potřásl pravicí tak jsem tomu 
uvěřil. Tohoto ocenění si velice vážím. 
Zajímáte se i o jiné sporty?
Jak jsem již naznačil, zůstal jsem věrný 
také volejbalu. V minulosti jsem pískal 
i 2. ligu a také jsem byl jako čárový 

rozhodčí na Extralize v Českých Budějovicích a v Příbrami. 
V současné době pískám ještě krajské a okresní soutěže.
Je pravda, že jste jeden z největších sběratelů pivních etiket 
v Evropě? Kde všude jste vystavoval?
Od roku 1963 sbírám pivní etikety a pivní suvenýry. V minulosti 
jsem byl v počtu pivních etiket na 6. místě v Evropě. Později jsem 
část sbírky prodal. Co se týká vystavování, tak jistá rarita byla 
výstava ve Spořitelně v Ústí nad Labem k 60. výročí VŘSR. Jinak 
jsem vystavoval několikrát v Prácheňském Muzeu a pak také 
ve Sladovně v Písku. Také při příležitosti Svatojakubské pouti 
v Sedlici v hasičárně a na Městském úřadě. Přesto jsem si ještě 
část sbírky ponechal. V současné době jsem se vzhlédnul v českých 
a slovenských minipivovarech. Jsem členem pivní společnosti Svět 
piva a také jsem členem Německého klubu BDM (Bieer Deckeln 
Magazin) a pravidelně dopisuji a uvádím novinky v pivní branži.
Podílíte se na veřejném životě v Sedlici i jinak než fotbalově?
Ve veřejném životě se snažím pomoci dle svých možností (třeba 
akce Letní biatlon jako pořadatel).
Moc děkuji za rozhovor a přeji především hodně zdraví a síly do 
dalších let.

Město Sedlice

MŠ Sedlice
Prožili jsme krásné podzimní období plné tepla a barev. Rádi jsme 
se účastnili všech aktivit, které se nabízely v našem blízkém oko-

lí. Příznivé počasí nám 
zpříjemnilo všechny 
naše vycházky do příro-
dy a výlety. Výprava do 
Domova Petra Mačkov 
nám poskytla svezení 
autobusem, vlakem, 
ale hlavním cílem cesty 
byla projížďka na koni. 
Při výlovu Rojického 
rybníka děti získaly 
hodně zajímavých zážit-
ků a informací o rybách. 
Pozorovali jsme skliz-
ně kukuřice a brambor. 
S těmito a mnoha dal-
šími přírodninami jsme 
si pohráli při tvoření 
s rodiči, kteří v hojném 
počtu přišli za dětmi 
do MŠ prožít pěkné od-
poledne. U příležitosti 
Mezinárodního dne se-
niorů jsme navštívili ba-
bičky a dědečky v DPS 
v Sedlici s krátkým vy-
stoupením. Blíží se zima 
a děti se začínají těšit 
na nejkrásnější svátky 
v roce. Přejeme všem 
hodně klidu v předvá-
nočním čase.

Za MŠ Sedlice 
Zdeňka Rodová

Podzim v ZŠ Sedlice
Po prázdninách se provoz školy rozběhl na plné obrátky – nové 
poznatky, zkoušení, úkoly, písemky, sportování, setkávání se 
spolužáky. Kromě běžných činností se mohou žáci účastnit dalších 
aktivit. Na škole se opět rozjelo několik kroužků – paličkování, 
programování, výtvarný, keramický, florbal.

Podesáté jsme uspořádali 
sedlický Běh naděje, žáci 
z MŠ i ZŠ předvedli pěkné 
výkony, počasí navzdory. 
Devátá třída vyrazila 
na tradiční exkurzi na 
Svatou Máří. Po dvouleté 
pauze proběhla celoškolní 
soutěž Mladý záchranář, 
kterou organizují složky 
IZS. Tradičně nám se 
zdravovědou pomáhají 
studentky Střední 

zdravotní školy v Písku. Žáci 2. stupně si prohlédli v Blatné legiovlak 
a preventivní program Dobronauti absolvovala 5. a 6. třída. 
O sedlickém posvícení vyrobili žáci na výstavu velmi podařené 
hnětýnky. 
A co nás v nejbližší době čeká? V listopadu „oblíbené“ třídní 
schůzky, vystoupení žáků na předvánočních akcích, mikulášská 
nadílka, vánoční prázdniny.

Výlov Rojický

Naše dýně

Koník nás povozil

Sklizeň brambor

Na návštěvě v DPS

Běh sedlických nadějí

Mladý záchranář - džberovka
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Podzimní atletika v Blatné
V Blatné proběhly tradiční atletické závody, ve kterých se naši 
reprezentanti rozhodně neztratili a přivezli 5 medailí. Stříbrné 
vybojovaly Sára Škardová (skok daleký) a Sandra Růžičková (skok 
daleký), bronzovou získal Petr Brabec v běhu na 60 metrů. Dařilo se 
také chlapeckým štafetám, mladší žáci skončili na 2. místě a starší 
získali bronz. Všem účastníkům děkuji za výbornou reprezentaci 
školy a medailistům gratuluji ke skvělým výkonům. 

Marek Charvát

SDH Sedlice
Běh hasičů na Svatou Horu 
V sobotu 10. září 2022 se v Příbrami konal 14. ročník unikátního 
závodu dvojic hasičů v běhu do schodů na Svatou Horu. Touto akcí 
si hasiči jak profesionální, tak dobrovolní, 
připomínají práci svých kolegů při likvidaci 
požáru Svaté Hory v dubnu 1978. Ve stejný 
den pořádá město Příbram významnou 
historickou slavnost – Příbramskou 
svatohorskou šalmaj.
Samotná trať je 560 metrů (289 schodů) 
dlouhá a dosahuje 80metrového převýšení. 
Každý hasič musí na trať se zásahovou 
obuví, s přilbou, ve stejnokroji a mužské 
dvojice i s dýchacím přístrojem. Dvojice si 
mohou navzájem pomáhat a po celou dobu 
závodu se od sebe nesmí vzdálit na více než 
10 metrů.
Jako už pravidelně se tohoto závodu 
účastnili i členové SDH Sedlice. Celkem se zúčastnilo 6 dvojic členů 
SDH Sedlice. Nejlépe se dařilo smíšené dvojici František Doušek 
a Lenka Podsklanová, kteří si doběhli ve své kategorii pro druhé 
místo s krásným časem 5:25.80.

Sedličtí hasiči ve Volyni
V sobotu 1. 10. 2022 proběhl 16. ročník soutěže Volyňský Fireman, 
který se konal v areálu hasičské zbrojnice ve Volyni. Jednalo se 
o hasičský víceboj simulující zásah. Ženy i muži museli absolvovat 
trať, na které je čekalo zdolání několika 
překážek, běh se zátěží, výkonnostní běh 
do věže a další. Hasiči nemají pohodlné 
sportovní oblečení ale zásahový kabát, 
zásahovou přilbu, rukavice, obuv, kalhoty 
a dýchací přístroj S-5.
Stejně jako minulý rok tak i tento se soutěže 
zúčastnilo několik členů našeho sboru ve 
dvou kategoriích. Mezi veterány se nejlépe 
dařilo Josefu Šlehoferovi, které obsadil 
krásně 2. místo. V nabité kategorii muži se 
nejlépe dařilo Františku Douškovi, který obsadil pěkné 10. místo.

Železný hasič města Sedlice 2022
V areálu SDH Sedlice se v sobotu 8. října konal první ročník soutěže 
Železný hasič města Sedlice 2022. Jedná se o hasičský víceboj 
simulující zásah s dýchacím přístrojem jako zátěží. Každý soutěžící 

na sobě musel mít třívrství 
zásahový kabát, zásahové 
boty a také zásahovou helmu.
Soutěž prověřila celkovou 
fyzickou kondici každého 
závodníka. Samotná trať se 
skládala z celkem z devíti 
překážek, které museli všichni 
soutěžící zdolat. Na trati 
se potkali například s 3metrovou bariérou, 80kilovou figurínou 
a dalšími. 
Celkem se zúčastnilo 37 soutěžících, kteří byli rozděleni do čtyřech 
kategorií. Jako první vyběhla na trať kategorie dorost, která 
byla zastoupena čtyřmi dorostenci a jednou dorostenkou. Další 
následovala kategorie ženy. Jako třetí přišla na řadu nejpočetnější 
kategorie muži 18+ a celou soutěž uzavřela kategorie muži 35+. 
Mezi soutěžícími se objevili 3 ženy a 3 muži, kteří se zúčastnili 
letošního MČR v TFA. Celá soutěž se nesla v přátelském duchu, a to 
i díky přispění dýdžej a moderátor soutěže Václava Pavloviče. 
Mimo soutěž si trať zaběhl i rodák z Lomu Michal Brousil, který 
letos v květnu obhájil světové prvenství v prestižní hasičské 
disciplíně TFA. Pro Michala to byla první soutěž po jeho vážném 
zranění, které si přivodil právě na letošních Světových hasičských 
hrách.
Mezi Dorostenci si nejlépe vedl Adam Častoral z SDH Drahonice. 
Mezi ženami si pro první místo doběhla Petra Čaganová z SDH 
Nižní Lhoty, která je zároveň reprezentantka za Moravskoslezský 
kraj. Kategorii muži 18+ ovládl Jakub Brousil, který reprezentoval 
Jihočeský kraj na letošním MČR. Poslední kategorii muži 35+ jasně 
ovládl člen SHD Čižice Pavel Hauer. 
Mezi sedlickými ženami si nejlépe vedla Kateřina Dolejšová, která 
obsadila krásné 2. místo. V kategorii muži 18+ si ze sedlických 
mužů nejlépe vedl Zdeněk Beránek, který skončil na 6. místě. Mezi 
muži 35+ byl z členů sedlických hasičů nejlepší Jiří Soukup, který si 
doběhl pro 4. místo.
Chtěli bychom poděkovat všem partnerům soutěže a také všem 
členům SDH Sedlice, kteří se na soutěži podíleli a za skvělou 
reprezentaci sboru.

Modrásek a projekt 
„Zdraví z přírody“
Na jaře tohoto roku jsme se pustili do záchrany bylin mezí a luk 
na mezi pod hřbitovní zdí v Kostelní ulici v Sedlici. Koncem letních 
prázdnin jsme tuto činnost se svolením pana starosty Vladimíra 
Klímy rozšířili i na prostranství kolem autobusové zastávky naproti 
strojírnám. Toto místo je vhodné pro přímý vstup na rozdíl od 
meze, která svým sklonem funguje spíš jako výstavní skříň. Ptáte 
se čeho? No přeci bylin, z nichž naprostá většina jsou léčivky pro 
duši i tělo, jak o tom píše Maria Treben ve své knize Zdraví z boží 
lékárny. I díky opatrnému sekání Josefa Rejla z technických služeb 
se povedlo zachránit 67 druhů bylin. Veliký dík! Naše poděkování za 
určování květin patří též Janě Smolové, Růženě Sulkové a zejména 
panu Cihlovi, který nám pomohl dohledat mnoho názvů. Věříme, že 
další rostliny k poznávání přibydou po podzimní výsadbě a jarním 
výsevu. A proč zachraňovat „boží lékárnu“? Člověku je prostě líp, 
když divoké rostliny kvetou, motýli a čmeláci létají, včely mají co 
sbírat a život plyne tak, jak má. Blíží se konec roku, a proto přejeme 
všem našim příznivcům veselé Vánoce a hodně zdraví a pohody 
v roce 2023.

Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Sedlická krajka
Sedlická krajka, o. p. s. představuje: 
„Strom pohádek“
Projekt českých a bavorských malých krajkářek jsme slavnostně 
představili letos v srpnu na Krajkářských slavnostech. Na této 
prostorové krajce o velikosti 2 × 2 metry se podílely žákyně z kroužků 
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paličkování do 15 let. Za českou stranu to byl kroužek paličkování 
při Sedlické krajce pod vedením lektorky Martiny Srbové, kroužek 
při DDM Blatná, lektorka Emilie Vrbová. Bavorské zastoupení tu 
měly malé krajkářky z Tiefenbachu (okres Cham) a Schönsee (okres 
Schwandorf). Nápad na společnou krajku s pohádkovými motivy 
vznikl již v roce 2019 při návštěvě sedlických krajkářek v partnerské 
Horní Falci. Původní nápad leporela vyzrál do konečné podoby 
stromu, na kterém rostou jednotlivé pohádky. Vedle původního 
nápadu bylo také neméně důležité najít deset pohádek, které jsou 
známé na obou stranách hranice. Sedlická krajka, o. p. s. si tento 
projekt vzala za svůj a připravila veškeré podvinky i materiál na 
jednotlivé pohádky a ty se pak rozdělily mezi již zmíněné kroužky. 
Finančně zaštítili tento projekt stejným dílem jak město Sedlice, 
tak obce Tiefenbach a Schönsee. Doufáme, že tento projekt nebyl 
naším posledním a tak budeme dál rozvíjet naši přeshraniční 
krajkářskou spolupráci.

Martina Srbová, Sedlická krajka, o. p. s.

Advent se Sedlickou krajkou, o. p. s.
Hledáte originální dárek pod stromeček? Navštivte obchod Sedlické 
krajky. Kde nás najdete? V Sedlici u Blatné přímo na náměstí. A co 
Vám zde nabídneme? Výrobky z ručně paličkované krajky, jako 
jsou bytové a oděvní doplňky, výrobky s vánoční tématikou a pro 
krajkářky máme široký sortiment pomůcek určených k výrobě 
krajek.

 
 

Český svaz žen Sedlice a Město Sedlice zvou  
všechny občany 

 
                ve středu 7.prosince od 18.00hod. 

 
      u vánočního stromu v parku 

 
 

Přijďte si společně zazpívat, nasát předvánoční atmosféru  
a zpříjemnit si adventní čas. 
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4.	prosince,	15.00hod	
Sokolovna	Sedlice,	vstupné	dobrovolné	

	

 

 

     

Město Sedlice přeje všem 

občanům klidné prožití svátků vánočních 

a v roce 2023 pevné zdraví, 

spokojenost  a mnoho osobních 

i pracovních úspěchů. 
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Město Sedl ice srdečně zve v šechny 

spoluobčany na 
 

Jedenáctý ročník 
„Pacelické tretry“ 
zaznamenal 
podruhé ve své 

historii zahraničního 
účastníka.

Rodák z litevského Villniusu absolvoval zadanou 
trasu v gumových holínkách
Dost dlouho to vypadalo, že bude muset být letošní 11. ročník 
„Pacelické tretry“ přeložen na náhradní termín. Čtvrthodinku před 
startem první kategorie dětských běžeckých závodů ještě zelo pro-

Škvořetice

stranství u obecního domu v Pacelicích prázdnotou. Vinu neslo 
z převážné části šeredné počasí, produkující ledový vítr a dešťové 
přeháňky. Dále pak chřipková vlna na školách.
Nakonec se ale přišlo zaregistrovat pět minut po dvanácté jedenáct 
závodníků, a tak se sportovní akce přece jen konala. Protože přírodní 
cesty, kde se v minulosti obvykle běhalo, byly silně rozbahněné 
a podmáčené, pořadatelé z „PROSPORTU“ Blatná soustředili všechny 
trasy na vedlejší asfaltové komunikace uprostřed osady. Všech pět 
kategorií mělo své závodní dráhy odstupňovány podle věku. Přes 
„komorní“ obsazení se všichni „svišti“ snažili o maximální výkon, 
co jim síly stačili. Vydatně jim při tom sekundovali rodiče, kteří 
zejména s těmi nejmladšími jedinci běželi a hlasitě je povzbuzovali. 
Atmosféra byla naprosto senzační a zdravě „nakažlivá“.
Už podruhé ve své jedenáctileté historii zaznamenala „Pacelická 
tretra“ zahraničního účastníka. Byl jím Matas Zyezys, rodák 
z hlavního města Litvy Villniusu. Ten už tedy se svou rodinou žije 
čtyři roky v Praze a do Pacelic jezdil a jezdí na přátelský výměnný 
pobyt. Na tváři všech přítomných vykouzlil úsměv fakt, že litevský 
chlapec absolvoval zadanou trasu v gumových holínkách. I přes 
tento drobný handicap si vedl výborně. „No, běželo se mi v pohodě,“ 
vyjádřil se jedenáctiletý Matas po doběhu ke své neobvyklé výbavě.
Při svém prvním ostrém startu v Pacelicích se prý neumístil na žádné 
medailové pozici. I když tenkrát nechal gumovky doma. „Sešla se tu 
dost těžká konkurence,“ konstatoval s odstupem času Matas Zyezys. 
Posléze sdělil, že vůbec neběhá a neprovozuje ani žádný jiný sport: 
„Vyžívám se jedině při hrách na počítači,“ přiznává se šibalským 
ohníčkem v očích.
Domácí borec Petr Weber (14 let) měl tentokrát ve své elite kategorii 
jediného soupeře – vítr. Nicméně se vůbec nešetřil a pelášil tak, 
jako by měl v zádech stádo buvolů. Nakonec určitě předběhl 
i ten vítr a hlavně – zvítězil sám nad sebou, což je to nejtěžší ve 
sportovní branži. „Ze začátku jsem to hodně přepálil a při cestě 
zpátky mě sevřela únava. Mělo by to být naopak,“ hodnotil posléze 
své nasazení Petr. Ani on prý běhu příliš nedá: „Chodím spíš na 
procházky se psem. Jinak se dost věnuji stolnímu tenisu,“ uvádí 
domácí nadšenec.
Přece jen je ale „PROSPORT“ Blatná zřejmě tam nahoře dobře 
zapsán. Od začátku běžeckých závodů až po vyhlášení výsledků 
a předání cen ani nekáplo. A vteřinu po odeznění slavnostního 
ceremoniálu hned přišel déšť. Tomu se říká vyměřený čas!
Vyhlášení výsledků proběhlo uvnitř obecního domu a vydalo 
následující pořadí: Do 4 let – 1. Tobiáš Ounický z Blatné, 2. Josef 
Chlanda z Dobšic, 3. Dorotka Braunová z Blatné. 5 až 6 let – 1. Jan 
Chlanda z Dobšic. 7 až 9 let – 1. Jakub Weber z Pacelic, 2. Natálie 
Ounická z Blatné, 3. Rozárka Chlandová z Dobšic. 10 až 12 let – 
1. Kateřina Jeníčková z Chlumu, 2. Matas Zyezys z Villniusu, 3. Adam 
Ounický z Blatné. 13 až 15 let – 1. Petr Weber z Pacelic.
Vedle věcných cen potěšili zástupce z řad mládeže poháry, medaile 
a diplomy. Tradičně bylo pamatováno na nejmladšího účastníka, 
kterým se tentokrát stal dvouletý Josef Chlanda. Obdržel zvláštní 
cenu.
„Pacelická tretra“ si za dobu své existence vypěstovala poměrně 
široký okruh příznivců a pravidelně zde startovalo mezi třiceti 
až čtyřiceti mladých sportovců. Letošek byl výjimkou, ale nikdo 
z přítomných to určitě nebral tragicky. Vždyť ono bude zase líp!

Vladimír Šavrda

Škvořetická pouť a posvícení byly 
vážně prima. Na své si přišli 
malí i velcí
Vskutku originální pouťový program vykouzlili letos ve Škvořeticích. 
Nebyli zde sice přítomni „světští“ se svými kolotoči a stánky, 
nicméně zástupci obce sáhli do vlastních zdrojů a zdatně dychtivé 
veřejnosti naservírovali náhradní atrakce.
Jako tradičně vdechla život svátečnímu datu pouťová mše 
uvnitř malebné kaple Panny Marie Bolestné ve spodní části 
obce. I tentokrát přišly a přijely vyslovit vroucí modlitbu desítky 
věřících. Po okamžicích pokory a vážnosti už přišel ke slovu 
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zábavný folklór. Na návsi jako houby po dešti vyrostly stánky 
s občerstvením a klasickým pouťovým zbožím. Nebyl vůbec žádný 
problém ochutnat typickou pouťovou klobásu. Jako novinka pro ty 
nejmladší byla cukrová vata a balónky plněné héliem. Pro tento 
účel zakoupila obec Škvořetice potřebné stroje – stejně tak i stánky 
jsou obecním majetkem. Stroje obsluhovaly pochopitelně domácí 
šikovné ruce. Parádním pouťovým prvkem se stala improvizovaná 
místní střelnice, kterou zhotovil škvořetický řemeslník Ladislav 
Hrouda. Nedílnou součástí celé veselice byly dva nafukovací hrady, 
kde se „potěr“ dokonale vyřádil. Těm starším pokročilým k dobré 
pohodě vyhrávala po celé odpoledne kapela pana Koubka z Blatné.
Vlastně by celé akci slušelo heslo: „Obec sobě!“. Protože 
semknutost a nápaditost místních lidiček vytvořila úžasné dílo, 
které dokáže rozparádit a zabavit davy. Bez cizího zapojení.
Takhle nějak se pod titulem: „Národ sobě!“ zbudovalo národní 
divadlo.
Než by člověk řekl: „švec“, nastoupilo svou krátkovládu obecní 
posvícení – další významné datum. Tady se opět poměli příslušníci 
všech generací, protože se peklo prase a maso na rozdíl třeba od 
piva konzumují pěkně mladí i staří. Škvořetická hospoda při této 
příležitosti praskala doslova ve švech. Aby všem vepřové ještě víc 
šmakovalo, doprovázela hody opět muzika kapely pana Koubka 
z Blatné, která v této vsi již zdomácněla. Vítaným zpestřením 
posvícenského veselí se stala soutěž o nejkrásnější hnětynku. 
Tady zapracovali jak kluci a holky, tak i dospělí. Za dětské výtvory – 
dlužno podotknout, velmi zdařilé – byli odměněni všichni účastníci 
školou povinní. U dospělých se udílely ceny za první tři místa. 
„Letos bylo z čeho vybírat. Při loňské soutěži spatřila světlo světa 
jedna jediná hnětynka,“ konstatoval spokojeně obecní pracovník 
a místní „konšel“ Josef Hora z přilehlých Pacelic.
I posvícení se tedy stoprocentně vydařilo. Inu – soudržnost nese 
své sladké plody.

Vzdušný prostor ve Škvořeticích 
„Pod pahorkem“ rozčeřili papíroví 
„fešáci“
Oblohu nemusí nutně zabarvit jen duha. Důkaz o tom poskytla 
i „Drakyáda“ ve Škvořeticích, kdy se v lokalitě „Pod pahorkem“ 
shromáždilo cca třicet příznivců vpravdě Ladovské podzimní 
zábavy. Na místě bylo k vidění čtrnáct modelů papírových „fašáků“. 
„Většinu jich rodiče zakoupili v obchodě,“ referovala jedna 
z pořadatelek Kateřina Schaffarzová, „Rekord v pouštění draků jsme 
zaznamenali ve chvíli, kdy se ve vzduchu vznášelo najednou devět 
exemplářů. Některé modely se ovšem projevily jako nelítací. Jejich 
majitelé museli vyvinout mnohem více úsilí a dřiny než šťastnější 
konkurence, když se marně pokoušeli své miláčky přimět k odlepení 
od země.“
Aby to žádnému z dětí nebylo líto, nevyhlašoval se nejkrásnější 
drak. „Porota se prostě shodla, že všechny donesené modely jsou 
stejně parádní,“ uvedl nový „kulturní atašé“ obce Vojta Nový. 
„A každý z účastníků obdržel sladkou odměnu. Obdiv si zasloužili 
benjamínci přehlídky – tzv. ‚dvouleťáčci‘.“ Ladovskou venkovskou 
atmosféru dokreslovali pobíhající psíci, co byli z nádherné podívané 
nejvíc u vytržení.
Další odměnou pro vlastníky draků se stalo společné opékání buřtů 
na návsi. Poslední děti se vracely domů od táboráku až úderem 
dvacáté hodiny. Prožily úžasný, pohodový den a jistě se jim báječně 
spalo.
Ladovské zvyky a obyčeje mají v dnešní přetechnizované době 
těžké postavení. Proto je fajn, že se stále najdou lidé, co se jimi 
nechají inspirovat.

Vladimír Šavrda 

po performanci vánoční posezení v 
pacelické klubovně

17. 2022
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Slovo 
končící starostky
Ve volbách do zastupitelstva obce 
v září 2022 kandidovalo letos 
21 kandidátů ve třech sdruženích. 

Do voleb jsem šla s tím, že pokud 
bych byla znovu zvolena starostkou, 

pokračovala bych v dosavadní práci na 
rozpracovaných projektech a dotacích. 

Při volbách 23. a 24. září 2022 pak bylo zvoleno 7 zastupitelů:   
SNK OBCE TCHOŘOVICE – Mgr. Eva Křivancová, Bc. Ivana 
Machovcová, Bc. Jan Taitl, DiS.
TCHOŘOVICE 1 – Josef Fořt, Pavel Šeda, František Tetauer
TCHOŘOVICE SOBĚ – Martina Čadková
Opoziční zastupitelé odmítli před ustavujícím zasedáním 
Zastupitelstva obce Tchořovice sdělit své představy o vedení obce 
v následujícím volebním období 2022–2026. Starostou obce, dle 
slov jednoho z nich, může být kdokoliv ze 7 zvolených zastupitelů 
a výsledek se prý dozvím až při hlasování na ustavujícím zasedání. 
Dle mého názoru toto jejich rozhodnutí nebylo z důvodu zachování 
kontinuálního fungování obce rozhodnutím rozumným. 
Vzhledem k tomuto se občané dozvěděli, kdo bude ve vedení naší 
obce v následujícím volebním období pokračovat, až při hlasování 
na ustavujícím zasedání dne 23. 10. 2022. Hlasování těchto 
4 opozičních zastupitelů rozhodlo o tom, že byl zvolen nový starosta 
obce – Pavel Šeda a místostarostou obce František Tetauer.
Končí tak jedna etapa mého života, která se začala psát v roce 
2010, kdy jsem se stala neuvolněnou starostkou obce Tchořovice 
a následně od roku 2015 starostkou uvolněnou. V historii naší 
obce jsem byla první ženou, která se dostala do funkce starostky 
obce. Velice si toho vážím. Celých 12 let jsem se věnovala práci 
pro naši obec. V životě člověka je to velmi dlouhá doba. Byla to 
práce mnohotvárná, pestrá a pro mě též velká zkušenost, možnost 
potkávat se s různými lidmi, se kterými bych se jinak nepotkala. Za 
těch 12 let se Tchořovice staly moderní obcí zaváděním chytrých 
technologií. Jako první v celém širokém okolí jsme zavedli pro 
informování občanů 
SMS info kanál, od roku 
2017 jsou instalovány 
vodoměry s dálkovým 
odečtem, a stejně tak 
máme v našem okolí 
prvenství v instalaci 
soustavy chytrého 
veřejného osvětlení, 
vybudované postupně 
v letech 2018–2021. 
Vzhledem k současné 
energetické krizi jsem velice ráda, že se nám tuto novou moderní 
síť podařilo vybudovat. Led svítidla jsou totiž vybavena zařízením 
umožňujícím dálkovou regulaci a správu svítidla. Světla jsou tak 
ovládána dálkově pomocí řídícího modulu stmívání. Tlumením 
světel v nočních hodinách šetříme spotřebu elektrické energie, 

a hlavně se šetří 
peníze z obecního 
rozpočtu vzhledem 
k narůstajícím cenám 
za elektrickou energii. 
V letošním roce jsme 
se s tímto projektem 
zapojili do soutěže 
Obec 2030, která 
je energetickým 
p r o j e k t e m 
Sdružení místních 
samospráv ČR, kde 
je možné přihlásit 

Tchořovice

projekty, které využívají moderní technologie a šetří peníze 
https://obec2030.cz/novinky/osvetleni/tchorovice/.
Chtěla bych v tuto chvíli poděkovat Vám všem, kteří jste mi 
v průběhu těchto 12 let pomáhali při mé práci, aby se nám v naší 
obci dobře žilo. Toto mé poděkování patří zastupitelům naší obce 
i jejich rodinným příslušníkům, kteří neváhali přiložit ruku k dílu, 
členům mé rodiny, občanům naší obce, starostům okolních obcí, 
se kterými jsem se při své práci potkávala a vzájemně jsme si 
vyměňovali své zkušenosti, pracovníkům Svazku obcí Blatenska, 
zaměstnancům MěÚ Blatná, kteří mi v mnohých otázkách byli 
nápomocni radou, stejně tak pracovníkům Technických služeb 
města Blatná i všem ostatním lidem či firmám, které se v naší 
obci podílely na běžné údržbě obce nebo realizaci nejrůznějších 
projektů.

Eva Křivancová

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
obce Tchořovice
V neděli 23. 10. 2022 v 16:00 proběhla v místním pohostinství Na 
kopečku ustavující schůze nového zastupitelstva. Z voleb, které 
proběhly koncem září, vzešlo 7 zastupitelů: Pavel Šeda, Bc. Ivana 
Machovcová, František Tetauer, Josef Fořt, Bc. Jan Taitl, DiS., 
Mgr. Eva Křivancová a Martina Čadková. 
Starostou obce byl zvolen Pavel Šeda, místostarostou František 
Tetauer.
Novému zastupitelstvu přejeme úspěšnou spolupráci završenou co 
nejvíce realizovanými projekty.

Poděkování
Z posledních komunálních voleb vzešlo významně obměněné 
zastupitelstvo. Z tohoto důvodu bych chtěl poděkovat svým 
předchůdcům za vykonanou práci, především paní starostce 
Mgr. Evě Křivancové za vedení obce v asi nejsložitějším období 
novodobé historie, se kterým je neodmyslitelně spojena nákaza 
covid-19 a s tím spojená opatření nařízená vládou. Jistě to bylo 
nelehké období pro každého z nás, o to komplikovanější byla 
správa a údržba obce pro její vedení.

Pavel Šeda, starosta 

Závody v požárním útoku
Čestice a Hajany
V sobotu 3. září jsme během dopoledne absolvovali závod 
v Česticích s družstvem starších, kde jsme obsadili zasloužené 
4. místo za čas 19,43 s. Odpoledne jsme již trávili v plném počtu 
v Hajanech, kde probíhalo loučení s létem a posléze následovala 
soutěž v požárním útoku. Zde jsme obsadili krásné 1. místo 
v kategorii starší a zasloužené 2. místo v kategorii mladší. Tímto 
děkujeme SDH Hajany za perfektně připravené a zorganizované 
odpoledne, které jsme si všichni moc užili, a již se těšíme na další 
rok.

Katovice
V sobotu 10. září jsme vyrazili poměřit své síly s ostatními sbory na 
soutěž v požárním útoku do Katovic. Zde jsme se zúčastnili pouze 

Opravená fasáda budovy OÚ Tchořovice 
čp. 77 v září 2022

Nové herní prvky u OÚ Tchořovice 
instalované v září 2022
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v kategorii starší. Ve velké konkurenci a ve složení: Jakub Resler, Jan 
Čadek, Adéla Zitková, Martin Zitko, Vojtěch Zitko, Hana Čadková 
a Gabriela Fridrichová obsadili úžasné 3. místo za čas 18,2 s.

Víkendovka pro dorostence
Naše víkendovka začala v pátek 16. září. Naložili jsme auto a hurá 
do autokempu Pražák ve složení Adéla Zitková, Jakub Resler, Hanka 
Čadková a vedoucí Martina Čadková. Po příjezdu jsme si vybalili, 
seznámili se s ostatními účastníky a taky si zahráli pár úsměvných 
her. Večer jsme si opekli špekáčky a pak se šli vyspat do chatek. 
Ráno nás čekala opravdu výtečná bufetová snídaně, kde jsme našli 
od každého něco. Následně jsme se pěšky přesunuli do nedaleké 
obce Pražák, kde jsme se zúčastnili branného závodu a pak po 
rozdělení do družstev nás čekala i královská disciplína požární útok 
s kulturní vsuvkou – vypití „štamprlete“ mléka a překážková dráha. 
To už naši skupinku posílili i Jarda Pošta a Jarda Čadek, kteří si také 
přijeli zasoutěžit. A zazářili jsme. Hanka Čadková obsadila krásné 
3. místo v branném závodě dorostenek. 
Odpoledne nám už potom s dalšími zážitky uteklo opravdu 
rychle. Vyrobili jsme podzimní dekorace pro Domov pro seniory 
ve Vodňanech, které jsme jim následně i předali, naučili jsme se 
vytvořit fotogram (foto bez použití fotoaparátu) a pro své blízké 
jsme vyrobili svíčku.
Pak už nás čekala jen večeře, balení a šupky domů. A přesto, že 
nám počasí moc nepřálo, jsme si to všichni moc užili, a těšíme se, 
že si to za rok zopakujeme.

Kromě branného závodu čekala mladé hasiče také štafeta požárních 
dvojic, která se započítává do hry Plamen a vyhodnocuje až na jaře 
v rámci okresní soutěže Hry Plamen. 
I přes počáteční nepřízeň počasí se nakonec závod vydařil, 
a i sluníčka jsme se dočkali. Pochutnali jsme si na výtečné svačině 
i vydatném obědě. A kdo měl ještě chuť a náladu, tak si zahrál 
s ostatními fotbal či vybíjenou, anebo si jen tak zařádil na dětském 
hřišti s herními prvky. Na závěrečném nástupu pak každý dostal 
zaslouženou odměnu, která udělala zajisté všem mladým hasičům 
velkou radost.
Nakonec se všichni, sice možná unaveni, ale hlavně spokojeni 
a plni dojmů, rozjeli do svých domovů. 

Martina Čadková, SDH Tchořovice

Branný závod
Dle nových směrnic ZHVB – tedy závod hasičské všestrannosti 
a brannosti, se konal v sobotu 22. října ve Střelských Hošticích. 
Tato obec se tak ocitla doslova v obležení dětí z celého okresu 
Strakonice, které sem přijely plnit úkoly spojené s profesí hasiče. 
„Hasičina“ totiž není jen o tom, jak stříkat na terč, jak si většina 
laické veřejnosti myslí. Mladí hasiči musí mít všestrannou průpravu, 
a to prověří právě branný závod. Hlídky po 5 členech musí během 
zdolat 2–3 km dlouhou trať členitým terénem. V rámci tohoto běhu 
plní 7 disciplín, jež prověří nejen jejich znalosti, ale i dovednosti 
a zdatnost. Patří sem střelba ze vzduchovky na terče ve vzdálenosti 
10 m, zdravověda, orientace na mapě a v terénu pomocí buzoly, 
znalost topografických značek, požární ochrana (vědět, co se čím 
hasí), znalost grafických značek hasičského nářadí a náčiní, umění 
vázání uzlů a překonání vodorovně zavěšeného lana.
Náš sbor reprezentovaly 2 hlídky starších a 1 hlídka mladších hasičů. 
Všichni si vedli velice obstojně a ve velké konkurenci obsadili starší 
krásné 7. místo a mladší, kteří byli mimochodem na této soutěži 
poprvé, obsadili hezké 10. místo. 

Zasloužený odpočinek po doběhnutí ZPV - Barunka Z.

Vzpomínání
Pamětníci si jistě vzpomněli na rok 2002 (13. 8.), kdy uplynulo 
20 let, co naši obec Tchořovice postihla krutá povodeň. I ve mně se 
probudily vzpomínky…
„Když voda opadla, viděli jsme jen spoušť a beznaděj. Začali 
přijíždět brigádníci, aby pomohli s úklidem a přivezli finanční 
pomoc. Starosta obce Josef Končelík přebíral zapečetěné obálky 
s penězi. Nikdy obálky neotevřel, aby peníze přepočítal. To prostě 
nešlo. Jen podepsal příjem a se slzami v očích poděkoval.
Já jsem v té době pracovala jako pokladní na OÚ. Pan starosta 
mi obálky přivezl a já s nimi jela do Spořitelny do Blatné. Nikdy 
nechyběla ani koruna.
Tak moc jsme si všichni věřili.“
S přáním všeho dobrého.

Květoslava Křenková

Neobvyklé volby do zastupitelstva 
obce ve Tchořovicích
Volby do zastupitelstva obce ve Tchořovicích, konané ve dnech 
23.–24. 9. 2022, přinesly všem místním voličům neobvyklé 
překvapení. Tím byla volební komise, která byla tentokráte tvořena 
výhradně místními ženami.

 

 

 

VZPOMÍNKA 
"Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. 

Všechno zůstane." 
 

Ve středu 26. října 2022 uplynulo 10. smutné výročí úmrtí 
 

pana 
 

JOSEFA KONČELÍKA 
z Tchořovic 

 
 
Ve všech nás žije nezapomenutelná vzpomínka nejenom jako na starostu hasičů 
a starostu obce Tchořovice, ale i jako na dobrého člověka, který toho pro mnohé 

hodně udělal. 
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu s námi. 
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Předsedkyní byla Jana Číž-
ková, místopředsedkyní 
Hana Kotmelová, zapiso-
vatelkou Jana Loulová, dal-
šími členy volební komise 
byly Anna Čefelínová, Jitka 
Sulková a Petra Zemano-
vá. A tak volební místnost 
zářila úsměvem, noble-
sou a krásou. Opravdu, ale 
opravdu tu asi nikomu ne-
chyběl jakýkoliv bodlák.                                                                                                               

Pravděpodobně je to poprvé v historii obce Tchořovice, kdy se 
místní volby obešly bez pánské přítomnosti.
Milé dámy, velké poděkování vám všem, poděkování za zážitek, na 
který se nezapomíná.

Karel Krejčí

Zemědělství ve Tchořovicích – 5. část
Novou odměnou za namáhavou práci v zemědělství byla rekreace. 
První se uskutečnila v roce 1973 s následujícím rozpisem:
Kellerová, Necudová – 1 týden v Praze, Kub, Kubová – 1 týden 
v Mariánských Lázních, Boušová, Kopáčková – 1 týden v Železné 
Rudě
rok 1974
Končelík, Končelíková – 1 týden v Bratislavě, Mašek – 1 týden 
v Praze,Kellerová, Taitlová – 1 týden v Karlových Varech,Diviš, 
Kubíková – 1 týden v Mariánských Lázních,Masák – 2 týdenní 
zájezd do SSSR
rok 1975
Čáková – 1 týden v Luhačovicích, Krynický, Krynická, Janota, Novák 
– 1 týden ve Vysokých Tatrách
rok 1976
Kubová – 1týden v Praze /další nabídky nebyly využity/
V roce 1977 bylo konečně vyslyšeno přání zaměstnanců JZD 
o společném stravování. První výdej obědů byl zahájen 7. dubna, 
cena pro člena JZD je 5 Kčs, nečlena 7 Kčs 7. Výdej obědů je pouze 
v pracovní dny. Za rok 1984 tak bylo vydáno 51 197 obědů, denně 
vydávalo průměrně 203 obědů. V tomto roce cena za oběd pro 
člena je 5,50 Kč a 3, 0 Kč za svačinu, nečlenové platí 9,0 Kč.
Zajímavou zemědělskou stavbou v obci byla obecní mostová váha, 
která stála nedaleko pomníku padlých z I. svět. války. Byla postavena 
v roce 1921 a byla z hlediska zemědělců významnou stavbou, která 
dávala možnost vážení nejen hospodářských zvířat, ale i celých 
vozů s nákladem. Je zajímavé, že byla postavena na jiném místě, 
původně měla stát v těsné blízkosti silnice na místě pomníku 
padlých vojáků. A právě tato stavba, která byla považována jako 
prvořadá, dala podnět na změnu místa. Z této doby se zachoval 
tento zápis
„…Společenstvo občanů tchořovických žádá obecní zastupitelstvo 
o prodání místa na návsi pro postavení mostové váhy, což bylo 
jednohlasně schváleno a místo to se prodá občanům za částku 9K 
za jeden sáh. Toto místo si mohou občané vybrati jako náhradu 
kdekoliv chtějí. Zároveň se zaručuje obecní zastupitelstvo všem 
občanům kteří onu váhu postaví, že jim povoluje k váze volný 
příjezd a odjezd…“
Výstavba mostní váhy na nově zvoleném místě vyvolala 
značnou rozepři. Důvodem bylo prý snížení průjezdu naložených 
hospodářských povozů. Proti se především postavil Josef Koblih 
a Václav Krejčí. Došlo i k ovlivňování svědků a nakonec vše musela 
šetřit Okresní správní komise. Nakonec po vleklých jednání byla 
mostová váha vybudována a zprovozněna. Ale již v roce 1926 je 
nutná oprava mostové části, kdy musí být fošny vyměněny. Nové 
dubové se nakoupily na pile ve Lnářích za 870 Kč, práce byla 
provedena mistrem truhlářským p. Veselým z Blatné.
Tato stavba byla zbourána v roce 1980, kdy přestala být využívána. 
O jejím zrušení se zachoval tento zápis: 
„…Bývalá obecní váha je po léta nepoužívána, je prorezavělá 

a proto nadále nepouživatelná. Inventární hodnota činí 12 580 Kč. 
Byla proto z inventáře vyřazena. Materiál z ní bude dána do sběru. 
V Tchořovicích dne 16. prosince 1979…“
Obecní váha byla po určitou dobu i sběrnou mléka při plnění 
stanovených dodávek místních hospodářů. Sběr mléka byl pod 
dohledem Marie Havlíkové z čp. 74, později Marie Kutákové 
z čp. 79. Obecní váha nebyla jediným místem sběru mléka, 
s jistotou před rokem 1948 to bylo v čp. 22. Po zrušení onecní váhy 
to byla zavřená prodejna v čp. 26 a následně opuštěná úřadovna 
JZD v čp. 1.
Náhradní obecní mostová váha byla vybudována u kravína v roce 
1965 a stala se i jeho nedílnou součástí.
Celá řada selských usedlostí si zachovala historickou krásu 
z minulosti, nebo zůstaly stavby, které patří ke skvostům „selské 
kultury“. Takovou stavbou je např. sýpka na dvoře čp. 53 která 
ale není chráněna památkovým zákonem. Ze selských usedlostí 
nelze pominout a ani přehlédnout stavení čp. 2, 8, 9, 10,12,14, 
16, 22, 23, 27, 29, 33, 37. Je zajímavé,že v těchto usedlostech se 
v převážné míře zachovalo z velké části původního zařízení /rok 
2000/ které k selským stavením patří. A pro současné majitele je to 
i určitá pýcha, že vlastní to, co jejich předkové vystavěli, nakoupili 
a oni dokázali nejen zachovat, ale i stále chránit a udržovat.
Po velkém požáru v roce 1875 se obyvateé horní návsi domluvili 
na vytvoření tzv. Selského baroka. Tchořovická náves je 
charakteristická pravidelným střídáním domů s polovalbou /čp.8, 
11, 13 s domy s barokními štíty/ čp. 10, 12, 15, které byly postaveny 
partou zedníků z Nedřeva, vedené mistrem Rejskem. Obdivuhodné 
je, že se dokázali vůbec domluvit.
Zajímavým selským prvkem byly vstupní brány do hospodářského 
stavení. Kolik jich v obci skutečně bylo se dnes jen velmi obtížně 
zjišťuje. Do současné doby /2019/ se vstupní brány v původní 
architektuře zachovaly u těchto stavení – čp.  12, 23, 37, 45 a 51. 
v pozměněné podobě u čp. 24 kde je brána sice zachována, ale 
byla kolem roku 1960 přestavěna s navýšením cca o 1 m, k dalšímu 
navýšení dochází v roce 2014 do současné podoby. Základní 
příčinou jejich bourání byl omezený vjezd do usedlosti s nákladem 
vozů s větší nosností, Což dovolovalo vyšší náklad sena nebo obilí 
a ten se prostě do stávajících bran nevešel. S jistotou byly vstupní 
brány ještě u následujících usedlostí – čp. 1 / ještě jedna brána byla 
v zadní části dvora směrem na Trávníky, ukrytá uvnitř hospodářské 
budovy/, čp. 6, 10, 13, 14, 22, 36, 41 /zde byly dvě – horní a dolní/, 
čp. 53 a 60.
Že místní hospodáři dbali na „selskou“ architekturu svých 
hospodářských objektů dokazují i jednotlivé štíty těchto objektů 
u čp. 1, 4, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 33, 40, 41, 45, 46.
 Obecním služebníkem hospodářů býval od pradávna pastýř, neboli 
slouha, zjednaný od sedláků k pasení skopového a vepřového 
dobytka a po posečení luk též dobytka hovězího. Slouha najímal se 
při sv. Ondřeji, měl prý původně bydlet v pastoušce čp. 39 později 
čp. 38. Užíval kus obecního pozemku a mzdu dostával od majitelů 
dobytka v naturáliích. Ze starých časů jsou známa tato jména 
pastýřů: Šimon Plachý – 1693, Šimon Kučera – 1698, Řeřicha – 
1699, Jakub Fiala – 1708, Jan Malásek – 1712–1722, Vojtěch Fiala 
– 1780, František Fiala – 1845, Vojtěch Vávřík – 1922. Posledním 
známým pastýřem v obci byl Václav Vávřík – 1948. Pastýři bývali 
současně rádci při různých nemocech a úrazech dobytka.
Ze starých zápisů se dovídáme následující:
28.–29. srpna 1912
 „…Ve Tchořovicích požádal správce velkostatku, aby některým 
rolníkům vymlátila parní mlátička. I mláceno parním strojem na 
poli u tchořovických vrat. A za dva dny úroda vymlácena P. Převor 
zaplatil 105 K, dělníci dostali hotově 32,5 K krom stravy a svačiny, 
na níž padlo několik bochníků chleba a hektolitr piva.“
 2. října 1912  
„…Jednáno ohledně býka jehož obec je nucena přijmouti a kterého 
dá do opatrování obecnímu slouhovi Vojtěchu Vavříkovi za těchto 
podmínek: Býka si koupí Vávřík sám a obec mu na něj přidá 1 300 Kč 
a tyto více zpět žádati nebude. On sám bude bráti všechny prémie 
které na býka přijdou a obec na ně nemá žádného nároku.
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Zároveň se vyjednalo skočné od býka za jeho připuštění 5 Kč za 
skok. Částka 1 300 Kč se věnuje slouhovi na býka z těchto důvodů: 
tento býk je čistokrevného plemene berucko-hanáckého a obec 
byla nucena jej přijmouti, a jelikož byla vysoká cena /12 Kč/kg/, 
tu obec nucena naň připlatiti, jelikož slouha toliko peněz neměl 
a opatřiti si je jinak nemohl…“
11. 6. 1920
„…Usneseno jednohlasně zakázati pásti dobytek na mezích mezi 
polmi v obci tchořovické a vyžínati trávu. Kdo bude chtít trávu na 
mezi vyžínati musí požádati majitele této své meze o dovolení. Kdo 
bude přistižen majitelem této meze, má právo majitel dotyčnému 
uložiti pokutu.
Nikdo nesmí vysekávati trávu v obecních pastvinách až do 20. září, 
v případě, že by se rybník Dolejší lovil dříve, tak se také pastviny 
mohou dříve vysikovat. Kdo se dovolí dříve, musí zaplatit pokutu 
od 50 K…“
11. 6. 1920 „… zvyšuje se obecnímu slouhovi peněžitá odměna 
o 200 Kč pro pololetí /od 1.7–31. 12./…“
31. 12. 1920 „…do pastoušky povoluje obec z lesa dřevo na patro 
chlívu, práci tj. osekání a zadělání udělá si sám slouha…“
13. 12. 1920
„…Morávek František čp. 70 zaplatí za trávu vysečenou na 
obecních pastvinách 60 Kč, kterýžto obnos nabízel František Dráb 
za tuto trávu, dále zaplatí pokutu 20 Kč, kterýžto obnos složí do 
‚chudinské‘ pokladny do 8 dnů. Drnek František čp. 27 zaplatí za 
trávu vysečenou na obecní pastvině, stanovený obnos jako pokutu 
50 Kč, kterýžto obnos do 8 dnů rovněž vloží do pokladny chudinské 
obce Tchořovické…“
8. 5. 1921
 „…Usneseno, aby se vznikající škody na polích zamezily, dáti 
hajnému Boušovi ½ z vybraných pokut…“
9. 11. 1921
„…Rozvržena platba za pasený dobytek na obecních pastvinách 
následovně. Husa 0,20 Kč, ovce 1,93 Kč a hovězí dobytek 1,93 Kč/
ks…“
26. 5. 1922
„…Uložena Aloisi Divišovi pokuta za zcizení zeminy na obecním 
pozemku ve výši 50 Kč. Dále uložena pokuta Karlu Drnkovi čp. 27 za 
odcizení smrčku v obecním lese ve výši 40 Kč…“
26. 6. 1922 „…ohledně stížnosti některých občanů, že slouha 
nechce pásti hovězí dobytek se navrhlo svolati valnou hromadu, by 
se slouhou učinilo narovnání…“
9. 6. 1922 „…Jednáno ohledně Vojtěcha Vávříka  obecního slouhy, 
ohledně pasení  dobytka a usneseno: Nechce-li pásti hovězí dobytek 
se mu snižuje  služba jež dostává v obilí místo 22 hl na 12 hl. Když 
by proti usnesení něco namítal, dá se mu na půl roku výpověď. 
V pádu, že by hovězí dobytek pásl, dá se mu služba celá.
Dále když by se nezavázal pro příští léta pásti hovězí dobytek, 
dá se mu také výpověď. Podotýká se, že musí jmenovaný držeti 
všechny plemeníky, které musí míti vždy ku skoku způsobylé a když 
by chtěl z těchto plemeníků některého prodat, musí o to požádat 
zastupitelstvo zdali mu povolí…“
5. 5. 1926
„…Pasení husí na obecních pozemcích se bude díti ‚středou‘. Kdo 
má 2–5 ks husí bude pásti 1 den, 15–30 ks 2 dny, 30–45ks 3 dny nad 
45 ks 4 dny. Kdo tak neučiní a bude odpírati, bude trestán pokutou 
50 Kč…“
23. 6. 1926
„…Okresní správní komise v Blatné schválila na své schůzi  usnesení 
obce Tchořovice, dle kterého zaveden byl  pro pasení dobytka na 
obecních pastvinách pastevní řád a stanoveny poplatky za pastvu 
– 3 Kč za 1 ks hovězího dobytka ovcí a koz, 0,30 Kč za 1 ks hus…“
21. 5. 1930
„…S Vojtěchem Vávříkem sepsána smlouva na dobu jednoho roku na 
chování dvou plemenných býků za používání pozemků a příplatku 
7 Kč za dva skoky z jedné krávy…“
Až do roku 1948 bylo pravidlem, že obecní pastýř vyháněl na 
pastvu chovná prasata /svině/ na obecní louky na Bahn. Na pokyn 
zatroubení pastýřem vyháněli místní sedláci ke kapličce chovná 

prasata, která byla pastýřem hnána přes most do spodní části 
vesnice. Za mostem se ke hnaným prasatům připojovala další 
z ostatních hospodářských budov a odtud byla hnána kolem domu 
č. 19 a 18. V podvečer se stejným způsobem vracela prasata ke 
svým majitelům.
Velmi složitá situace byla i při připouštění sviní kancem. Kolem 
roku 1950 v obci kanec nebyl a tak svině byly velmi často hnány 
pěšky k obecnímu plemennému kanci do usedlosti pana Běhavého 
ve vesnici Pole. Jaké strasti a problémy s tím byly spojeny, lze 
si lehce domyslet. Není jistě bez zajímavosti, že tato práce byla 
svěřena často jen dětem. Jen výjimečně byly svině dovezeny ke 
kanci hospodářským potahem.
Téměř do roku 1953 s pásly husy tzv. „středou“. Bylo to vlastně 
společné pasení a i hlídání husí na místních Drahách, kde se 
v pasení střídaly jednotlivé usedlosti. Nejčastěji to pak byly opět 
děti, které tuto činnost zastávaly. V této době bylo ve vesnici 
ohromné množství hus /kolem 800/, které se po ránu vyháněly ven 
do společného hejna, ve večerních hodinách se zpětně rozdělovaly 
do jednotlivých usedlostí. Aby nedocházelo k záměně byly husy 
různým způsobem značeny /barvou nebo vystřihováním zářezů do 
peří na hlavě, krku, křídle nebo ocasu/. Obvykle rozdělení bylo bez 
problémů.
Ale již v roce 1920 se uvádí:
 „…pásti husy středou musí, kdo bude míti 5 husí i více se starými 
a bude je dávati Na Draha. Každý kdo pase ručí za škodu kterou 
husy způsobí a musí tuto nahraditi…“
Od doby založení družstva se mnohé změnilo na zdejších polích. 
Mimo rozorání mezí byly zrušeny malé remízky na kamenitých 
místech. Zničeny a rozorány pracně kdysi vybudované kamenné 
stupně na snížení sklonitosti obhospodařované půdy /na Strážích, 
pod Vávrouc lesíkem/, což se projevilo následnou zvýšenou vodní 
erozí.
Byly nesmyslně odstraněny „ohrady“ z velkých kamenů 
postavených na ostro, ohraničující rozsáhle plochy polí. Ty byly 
po celá staletí z ploch polí na tato místa přemisťována, aby 
nebránila jednoduššímu obhospodařování půdy a současně tyto 
plochy chránila částečně i před škodami zvěří. Takovou krajinářsky 
estetickou plochou bylo i pole v obci /mezi čp. 75 a čp. 47/, 
které bylo při výstavbě prodejny zrušeno. Poslední zbytky takto 
ohraničených polí se z malé části zachovaly u Kopejtkovy zahrádky, 
u Háje a u polí za letištěm směrem k rybníku Starý.
Po roce 1990 dochází k další zajímavé zkušenosti, rozsáhlé luční 
porosty se ponechávají bez obhospodařování, ladem. Plochy 
zarůstají náletovými dřevinami a stávají se neobhospodařitelné. 
Tak zaniká rozsáhlá luční plocha pod hrází rybníka Dolejšího, 
mezi tratí a Bažantnicí, na Trávnících, u Vitanovského Jezárka, na 
Poledni, pod hrází rybníka Kaprov a Starý, na Malých a Velkých 
lukách, ale i jinde.
Nepříznivým zásahem do biotopu zdejších polí byly meliorace, 
které byly v největší míře  provedeny v letech 1971–1976. Tak 
byla provedena rozsáhlá meliorace na pastvinách na Drahách, 
Trávnících, Na Hůrce, V Hlavách, V Jezarech, Loučkách a naposledy 
i pod Dolejším mlýnem s náklady více jak 3 000 000 Kč.
Posledním zlomovým rokem v zemědělství je 15. duben 1992, kdy 
František Frýzek čp. 9 se stává prvním samostatně hospodařícím 
rolníkem v obci po roce 1990. Osvědčení o registraci je pod 
evidenčním číslem 1. Dalším samohospodařícím rolníkem se stává 
dne 18. listopadu 1992 Václav Hanzlík čp. 31, který je zaevidován 
pod číslem 2. Nutno dodat, že ani jedna rodina se v současnosti 
této činnosti nevěnuje.

Zemědělství ve Tchořovicích – 6. část
Na základě odvodnění a později i v důsledku sucha zanikla celá 
řada studánek, které v současné době chybí. Místní studánky byly 
pro zemědělce velmi důležité, byly vždy místem, kde bylo možno 
si odpočinout a napít se čisté vody. Bylo pravidlem, nepsanou 
povinností, že majitel sousedícího pole o studánky pečoval, čistil 
je, upravoval jejich okolí a byl pyšný, že na „jeho poli“ je studánka.
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 V paměti těch starších jsou ještě tyto studánky:
Po levé straně silnice Tchořovice ke křižovatce u rybníka Nový 
v místech, kde se náhon od splavu rybníka Nového odklání od 
silnice, a následně vtéká do rybníka Hořejšího.
Nalevo od zrušené cesty od Kostelíka k Vitanovskému Jezeru, proti 
Peckovu lesíkau.
Na pravé straně pěšiny, podél severního okraje rybníka Hořejšího, 
směrem k Bažantnici.
Asi 200 m před stojícím Černým křížkem na okraji levé stany cesty 
směrem na Kocelovice.
V Rybníčkách, v polích vlevo od cesty do Kocelovic, směrem ke 
kostelu ve Lnářích.
Vlevo od cesty Tchořovice – Kocelovice. V místech, kde byly 
postaveny domy po povodni v roce 2002.
Po pravé straně cesty za posledním stojícím domem směrem 
k bývalému kravínu JZD.
Vprostoru současných sádek v Kupcovech, dříve za předělem mezi 
rybníkem Malé a Velké Kupcovy.
Pod starou hruškou u cesty naproti domu čp. 88, na parcele, kde 
v současné době stojí domy čp. 98, 99.
Pramen vytékající z obvodvého zdiva parcely domu čp. 95 po pravé 
straně cesty do Kocelovic.
Za severní hranicí Bažantnice, pod železničním náspem tratě 
Tchořovice – Lnáře.

Karel Krejčí

Studánky ve Tchořovicích 
a nejbližším okolí
Studánky – pojem, který stále více a více ztrácí svůj význam a který 
výrazně mizí ze slovníku a to nejen místního obyvatelstva.
Studánky – v přírodě přirozeně vyvěrající voda, která byla nejen 
pro místní zemědělce důležitým a vítaným zdrojem pitné vody. 
Byly vždy místem, kde byla možnost si odpočinout a současně se 
napít svěží čisté vody. Nebylo jich mnoho. O to větší péče jim byla 
majitelem pozemku věnována. Bylo nepsanou povinností, že majitel 
o studánky vzorně pečoval, upravoval jejich okolí a tak dbal o kvalitu 
vody. Velmi často tu byla i nádoba, která posloužila nejenom ke 
snadnějšímu samotnému osvěžení, ale dávala i možnost k načerpání 
vody do přichystané nádoby. K takovému místu se potom místní 
scházeli ze širokého okolí.
Na základě změny hospodaření, odvodnění a dalších změn v přírodě, 
později i v důsledku sucha zanikla podstatná část studánek, ostatní 
v důsledku nepoužívání zahladil neúprosný čas.
V paměti místních obyvatel, především těch starších, jsou ještě tyto 
studánky:
V náspu nad silničním příkopem, po levé straně silnice Tchořovice 
– křižovatka u rybníka Nový. Naproti místu, kde se odpadní tekoucí 
voda od splavu rybníka Nový odklání od silnice, a vtéká do rybníka 
Hořejší.
  Na okraji polí, po pravé straně zrušené cesty od Kostelíka k rybníku 
Vitanovské Jezero, nad jižním okrajem rybníka Radov.
Po pravé straně pěšiny vedoucí podél severního okraje rybníka 
Hořejší směrem k panské bažantnice, cca 150 m před jejím okrajem.
Asi 200 m před Černým křížkem, na levé straně původní cesty před 
rekonstrukcí, ze Tchořovic do Kocelovic.
V Rybníčkách, v polích nalevo od cesty ze Tchořovic do Kocelovic, 
směrek ke kostelu Nejsvětější Trojice ve Lnářích.
Vydatná studánka v místech kde byly postaveny v roce 2002, po 
povodni téhož roku, čtyři popovodňové domky.
Po pravé straně cesty, za posledním stojícím obytným domem, 
směrem k bývalému kravínu JZD Tchořovice.
V prostou současných sádek v Kupcovech, dříve za předělem mezi 
rybníky Malé a Velké Kupcovy, které byly v důsledku výstavby sádek 
zrušeny.
Pod starou hruškou u cesty naproti zahradě domu čp. 88 na parcele, 
kde byly později postaveny domy čp. 98 a čp. 99.
Pramen vytékající z obvodového zdiva parcely domu čp. 95, za 
křižovatkou a železničním přejezdem ve směru ze Tchořovic do 
Kocelovic.

Na úpatí železničního náspu naproti zaniklé panské bažantnici, 
cca 70 m před železničním viaduktem směrem na Lnáře.
Napravo od zrušené cesty Tchořovice – Pole v důsledku vybudování 
náhradního vojenského letiště, cca 200 m za okrajem letištní plochy 
směrem na Pole.
Po pravé straně cesty vedoucí na Velká Luka, nedaleko místa, kde tu 
ústí odtoková strouha z obecního lesa U Kováře.
Na nespecifikovaném místě na okraji prostoru za Dolejším mlýnem 
a další pod hrází rybníka Dolejší v blízkosti jeho splavu.
V současné době není známo místo v okolí Tchořovic, kde by byla 
studánka s tekoucí pramenitou vodou. Děsivé ale skutečné.

Karel Krejčí

Sbor dobrovolných hasičů Tchořovice 

zve srdečně všechny své členy i hosty na 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU 
která se koná 

7. ledna 2023 od 19 hodin 

V hospodě „Na kopečku“ 

 

 

 

 

OBEC TCHOŘOVICE A SDH TCHOŘOVICE  
Zvou srdečně všechny děti i dospělé na 

„LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ 
ZAKONČENÝ 

ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO 
STROMU.“ 

 

Sraz 27. listopadu 2022 v 16:00 u obecního úřadu. 

V 18:00 rozsvícení vánočního stromu na návsi. 

Lampiony si, prosím, přineste s sebou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SDH TCHOŘOVICE 
přeje všem svým členům 

klidné svátky plné pohody 
a do nového roku 2023 

pevné zdraví, mnoho štěstí 
a sil pro uskutečnění všech Vašich přání. 

 

 

 

 

 

 

 

SDH TCHOŘOVICE  A OBEC TCHOŘOVICE 
srdečně zvou všechny 

NA TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU 

v pátek 23. prosince od 17:00 hod. 

u kaple sv. Václava 

 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
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přeje všem svým členům 

klidné svátky plné pohody 
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pevné zdraví, mnoho štěstí 
a sil pro uskutečnění všech Vašich přání. 

 

 

 

 

 

 

 

SDH TCHOŘOVICE  A OBEC TCHOŘOVICE 
srdečně zvou všechny 

NA TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU 

v pátek 23. prosince od 17:00 hod. 

u kaple sv. Václava 

 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
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Vítání občánků
V sobotu 5. listopadu se v Bělčicích 
konalo vítání občánků. Mezi přivítanými 
byl i Patrik Karas z Uzeniček. Jeho 
rodičům byl předán věcný dárek, 
poukázka a mamince květina.

Události v Uzenicích
V pátek 26. 8. 2022 zorganizoval 
tehdejší místostarosta David 
Melichar zájezd do Českých 
Budějovic na výstavu Země Živitelka, 
jelo se obecním tranzitem

V sobotu 10. 9. 2022 pořádala 
v Uzenicích Československá obec 

legionářská tryznu k 85 letům od 
úmrtí prvního československého prezidenta 

T. G. Masaryka. Také obec Uzenice se k této akci přidala 
a v zastoupení vedení obce položila k pomníku, který jako jediný 
přežil všechny politické režimy kytici květů.

Jelikož se v Uzenicích slaví pouť na 
sv. Václava, odsloužil farář 1. 10. 
2022 v místní kapličce bohoslužbu.
Poté se konala na hřišti u místního 
klubu SDH zábava, jelikož nepřálo 
počasí, postavili členové SDH stany 
a do nich naistalovali topidla na PB. 
Místní ženy napekly něco sladkého 
a M. Pýcha uvařil výborný guláš. 
K tanci a poslechu zahrála kapela 
p. Brože z Uzeniček.
Jelikož jak jistě všichni víte 
proběhly 23. 9.–24. 9. 2022 volby 
do místního zastupitelstva. Ve 

vedení obce i v zastupitelstvu došlo k určitým změnám, všechny 
údaje o složení nového zastupitelstva a vedení obce jsou vyvěšeny 
ve vývěsce u obecního úřadu a také na inovovaných internetových 
stránkách obce.
Tímto nové vedení i nové zastupitelstvo doufá, že proběhne veškerá 
spolupráce ke spokojenosti co nejvíce občanů naší obce. 

Marešová

Uzenice

Krátce z Uzeniček 
a Černívska
Po říjnových volbách se v Uzeničkách 
částečně změnilo složení zastupitelstva. 

Po ustavující schůzi, která se konala 
16. 10. je nyní nově zvolenou starostkou 

obce Jiřina Červenková. Místostarostou se 
stal Ivo Ondrášek.

Nejbližším úkolem bude nyní zpracování, projednání a schválení 
rozpočtu obce pro rok 2023 a také případné podání žádosti o dotace na 
projekty, které zlepší život v obci.
Obec má nyní přehlednější webové stránky, na kterých budou pravidelně 
zveřejňovány důležité informace pro občany: https://obec-uzenicky.cz
Nové úřední hodiny pro veřejnost budou od listopadu každé pondělí 
v čase od 18.00 hod do 19.00 hod.
Hotovostní platby budou přijímány pouze v úředních hodinách, první 
pondělí v měsíci.

Uzeničky

Svoz popelnic bude zatím ponechán v letním režimu – každý lichý týden 
ve čtvrtek.

Lampionový průvod
Dne 28. 10. se v Uzeničkách konal lampionový průvod, který postupně 
prošel celou obcí. Letošní účast byla hojná, a pro malé i větší děti 
bylo na konci připraveno malé překvapení v podobě „lovení ve 
strašidelné krabici“, kde se skrývalo všechno možné, od uhlí až po 
sladkosti… Podmínkou bylo, že si každý musel vylovit alespoň jednu 
sladkost, a tak věříme, že nikdo nepřišel zkrátka a lovení mělo úspěch.

Volby do 
zastupitelstev obcí
V letošním roce nás čekali ve dnech 
23. a 24. 9. 2022, volby do 
zastupitelstev obcí. V naší obci podalo 

kandidátní listinu do těchto voleb 
sdružení nezávislých kandidátů „Pro rozvoj 

obce Velká Turná“. Z počtu voličů 138 se 
voleb zúčastnilo 80 voličů. Z výsledků voleb vzešlo 

dle počtu hlasů toto pořadí: Pavel Šípek, Václav Hrabal, Mgr. Eduard 
Červenka, Ivana Mrázková, 
Ing. Vojtěch Mlíčko a náhradníkem se stal Ladislav Charvát. Dosavadní 
starosta obce Pavel Šípek svolal USTAVUJÍCÍ zasedání na úterý 
18. 10. 2022 od 18:00 hod. do sálku budovy čp. 41 ve Velké Turné. Na 
tomto zasedání bylo zvoleno nové vedení obce na období 2022–2026: 
starosta obce Pavel Šípek, místostarosta obce Mgr. Eduard Červenka, 
člen zastupitelstva a předseda finančního výboru Václav Hrabal, člen 
zastupitelstva a předseda kontrolního výboru Ivana Mrázková, člen 
zastupitelstva a předseda stavebního výboru Ing. Vojtěch Mlíčko. 
Nové zastupitelstvo má před sebou mimo zabezpečení běžných 
administrativních úkonů a chodu obce a OÚ, další stavební a rozvojové 
plány. V běžném provozu to znamená zabezpečení provozu obecní 
kanalizace, vodovodu, údržbu a provoz obecních komunikací co se týká 
údržby povrchů silnic nebo zimní údržby a zabezpečení sjízdnosti. Dále 
údržbu zeleně, drobného majetku, strojů a budov obce a provoz a správu 
ATC-Milavy, který obec vlastní a provozuje. Z velkých stavebních akcí, 
které jsou rozpracované: Odpadové hospodářství (provoz a umístění
     třídících kontejnerů), příprava čistění odpadních vod v obci (ČOV), 
budování nových kanalizací a vodovodů, rozvoj obce po stránce výstavby 
nových rodinných domků, zabezpečení přístupnosti k nemovitostem 
(nákup pozemků do vlastnictví obce a vybudování komunikací) a jiné 
pozemkové úpravy v obci. Dále dokončení technického zázemí obce 
v areálu čp.6 (nová
     společenská místnost s hospodou) a přestavba budovy školy 
čp. 55 na byty. Souhrnným cílem ZO je zabezpečit pro občany 

Velká Turná
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základní infrastrukturu v obci – 
vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení 
a rozhlas, silniční dostupnost, vlakové 
a autobusové spojení, chod prodejny 
potravin, zachování provozu hospody 
nebo spolkové místnosti a v rámci 
kulturního a společenského života v obci 
podporovat chod místních spolků (SDH 
a SaK). Z hlediska bezpečnosti zabezpečit 
chod zásahové jednoty SDH (zásahy 
při požárech, živelných katastrofách 
a technická výpomoc občanům a obci).

Stavební projekt
Obec Velká Turná provádí v letošním 
roce 2022 stavební projekt „Oprava oplocení, 
vrat a fasády technického zázemí obce Velká 
Turná na st. 32/1“. V rámci tohoto projektu 
provedla vybraná stavební firma BOHEMIA 
KONSTRUKT, s r. o., opravy na zděném oplocení 
technického zázemí obce V. Turná na st. 32/2, výměnu vjezdových vrat, 
zabezpečení zdiva proti vlhkosti a fasádu na budově tvořící oplocení 
zázemí. Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihočeského 
kraje v rámci dotačního programu POV-Jč-kraje 2022. Celkové náklady 
projektu 614.373,28 Kč (s DPH). Podíl z rozpočtu obce Velká Turná 
348.373,28 Kč. Spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje 266.000 
Kč.

Text: Pavel Šípek, starosta obce Velká Turná; fotografie: archiv obce

Budování vodovodu a kanalizace pro 
výstavbu RD v obci Velká Turná

Činnost SDH Velká Turná
V sobotu 14. května se místní sbor zúčastnil okrskové soutěže v Oseku. 
Stejně jako každým rokem obsadilo i letos naše družstvo druhou 
příčku. O týden později proběhlo tradiční pálení chrastí na Pazderně. 
Bohatý květnový program hasičských akcí byl zakončen čištěním koryta 
Rojického potoka. Stěny i dno koryta byly značně zaneseny travním 
porostem.
Počátkem června provedli, před technickou kontrolou vozu Henschel, 
členové sboru výměnu brzdového potrubí.
V sobotu 13. srpna se zúčastnili členové sboru brigády na opravách 
budov obce. O týden později se uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj. 
Sportovní akce proběhla za účasti sedmy týmů. Díky nepřízni počasí 
nebyl turnaj bohužel dohrán. To ovšem nezkazilo dobrou náladu všech 
zúčastněných sportovců.
V sobotu 17. září připravili mladí členové SDH první ročník pochodu 
„Milavský výšlap“. Od 7 hodin ráno bylo pro zájemce připraveno celkem 
5 tras v délce od 5 km do 50 km, kdy bylo možné tyto trasy projít pěšky 
nebo projet na kole. Pro nepřízeň počasí se prvního ročníku zúčastnilo 
20 zájemců. Trasy byly vedeny v okolí rybníka Milavy a obce Velká Turná.

Čistění Rojického potoka
Pálení klestí a zkouška požárních stříkaček - 

kalové a plovoucí čerpadlo

Počátkem října vypomohli členové sboru při sundavání střešní krytiny 
na hospodářských objektech čp. 1. Zatím poslední říjnovou akcí sboru 
byla posvícenská zábava. K poslechu a tanci zahrála skupina pana Klímy. 
Akce se zúčastnilo na 60 místních spoluobčanů, kteří se v dobré náladě 
rozcházeli v pozdních nočních hodinách.

Činnost Spolku SAK 
(Spolek sportu a kultury)
V sobotu 28. května uskutečnila část členů výlet do Vimperka, kde byl 
navštíven místní zámek.
V polovině června proběhl 
Den dětí. Rodiče společně 
s dětmi vyrazili na cyklistický 
výlet okolo rybníka Babák. 
Celá akce byla zakončena 
na místním hřišti, kde byli 
všichni po náročné túře 
občerstveni. Členové spolku 
jako každým rokem uspořádali 
tradiční pouťovou zábavu. Ta 
se uskutečnila v sobotu 25. 
června. K poslechu zahrála 
skupina Avalon. Sál byl z větší 
části zaplněn.
V sobotu 3. září proběhlo 
rozloučení s prázdninami. 
Letošním tématem byly míčové hry. Akce se zúčastnilo na 35 dětí. Dne 
17. září se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj „O turenský šáleček“. 
Z důvodu velmi špatného počasí se turnaj přesunul do Oseka. Díky 
aktivitě paní Mrázkové se za účasti 20 sportovců uskutečnil turnaj v hale 
ÚSP Osek.
V sobotu 8. října byl zorganizován další výlet, tentokráte do Březnice. 
Účastnice výletu vyrazily vlakem přes Protivín. V Březnici navštívily 
místní synagogu a zámek. Po dobrém obědě se se spoustou bohatých 
zážitků vracely domů. V pondělí 17. října proběhla tradiční Pěkná 
hodinka. Tentokráte nám o posvícení povyprávěla Mgr. Irena Novotná, 
etnografka MSP Strakonice. K poslechu zahrála Veselá dudácká muzika, 
která byla tvořena členy její rodiny. Zatím poslední říjnovou akcí byl 
Lampionový průvod. Zhruba 16 dětí prošlo se svými lampióny celou 
obcí.

Veselá dudácká muzika - akce Pěkná hodinka

Čeká nás
Spolek SaK Turná do konce roku provede úklid listí v obci, v sobotu 
26. 11. 2022 budou rodiče a děti v sále Hospody Na Rozhrání vyrábět 
vánoční ozdoby a výzdobu a v sobotu 3. 12. 2022 proběhne „Adventní 
koncert“ v místním sálku.
V sobotu 3. 12. 2022 bude rozsvícen vánoční strom na návsi obce. 
V pondělí 5. 12. 2022 proběhne „Mikulášská nadílka“. SDH Velká Turná 
v prosinci uspořádá vánoční turnaj v pinponku a výroční členskou schůzi.
Text: Mgr. Eduard Červenka, místostarosta obce; fotografie: archiv obce.
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Záboří

Rybářské závody
Vážení přátelé sportovní rybařiny, 
dovolte, abychom Vás informovali 
o jedné krásné rybářské akci, která 
se konala v sobotu 15. října 2022 

na nádrži „Louže“ v Záboří u Blatné. 
Je nám velkým potěšením, že jsme 

mohli uspořádat tyto rybářské závody, 
kterých se účastnilo 10 závodníků ve dvou 

kategoriích. Počet dorazivších závodníků byl za 
nepříznivého počasí menší než v minulých ročnících. Byly připraveny 
poháry, dárkové tašky a dárky od sponzorů, u nás totiž každý závodník 
vyhrává. Závodní den se skládal tradičně z chytání „na míru“. Každou 
rybu měřil zábořský rybářský patriot Kája Šperlík. Závod začínal kolem 
7 hodiny ranní a chytalo se do 12 hodin.  
Po celou dobu závodu bylo pro všechny zúčastněné zajištěno chutné 
malé občerstvení a posezení pod stanem. Nakonec se sešlo více kon-
zumentů než závodníků. Po sečtení dosažných výsledků mohli organi-
zátoři přejít k vyhlašování výsledků. 
Korunovali jsme první 3 děti, na třetím místě byl s 5 cm Jan Finěk, pro 
stříbrný pohár si Ondra 
Klečka s nachytanými 
44 cm a první místo 
a největší pohár si odvezl 
Kryštof Vlach, který 
nasbíral úctyhodných 
262 cm a mohl klidně 
konkurovat dospělé 
kategorii. 
Po dětském ceremoniálu 
následovalo předání cen 
dospělým. Na třetím 
místě se umístil František Šefl s 211 cm, druhou příčku obsadil 
František Ernest s 229 cm a vítěz dospělé kategorie byl Jaroslav Kočí, 
který nachytal ryby v délce 341 cm. 
Myslím si, že to bylo pěkně strávené dopoledne a každý si to užil. Už 
se těšíme na příští závod, který se bude konat někdy na jaře 2023. 
Termín bude upřesněn. 
Chtěl bych poděkovat Klárce Končelové, Michalovi Bělů a Erice 
Ježkové za kvalitní organizaci. Nemohu zapomenout poděkovat našim 
sponzorům. 

Pavel Marek

Výlet do Radomyšle a okolí
V den našeho významného státního svátku (28. 10. 2022) uspořádali 
členové zábořského turistického oddílu výlet do nedaleké Radomyšle 
a okolí. Na cestu jsme vyrazili v 9 hodin ráno a naší první zastávkou 
se stalo muzeum umístěné v původní středověké kurii přímo v centru 
Radomyšle. V muzeu jsou mimo jiné umístěny informační tabule, 
vitríny s keramikou a se šperky, ale také dotyková obrazovka. 
Prostřednictvím tohoto vybavení je možno dozvědět se mnoho 
z historie městyse. Horní patro historické budovy slouží jako prostor 
pro výstavy. Především o výzkumu středověkého pohřebiště a jeho 
objevení v roce 1963 nám poutavě vyprávěla p. Matoušková, za což 
jí náleží naše srdečné díky. Nejzajímavějším exponátem, nejenom 
pro děti, byla replika hrobu středověké upírky. Po prohlídce muzea 
jsme se již vypravili svižným krokem za naším hlavním cílem, a tou 
byla vyhlídka na vrchu Jaslov (521 m n.m.). Po zdolání přibližně 
5 km dlouhé trasy, jež vedla polními a lesními cestami, se před námi 

v záplavě barevných stromů vynořila konstrukce vyhlídky Jaslůvky. 
I přesto, že nás na vrcholu hřály polední sluneční paprsky, výhledy 
na Řepici, Strakonice i šumavská panoramata nám zůstaly ukryty 
pod hustou mlhou. Nikdo z nás si tím však nenechal zkazit náladu 
a po krátkém odpočinku jsme zvesela vykročili na zpáteční cestu. Ti 
nejzdatnější z nás si ještě vyběhli křížovou cestou k baroknímu kostelu 
sv. Jana Křtitele, který se nachází na návrší v blízkosti městečka. 
Výlet jsme zakončili v nově zrekonstruované restauraci radomyšlské 
sokolovny, kde si každý z 18 „účastníků zájezdu“ vybral něco dobrého 
k jídlu a pití.
Těšíme se na příští společně strávený den! 

Text a fotografie: Hana Šourková

Vítání občánků v Záboří
Vítání občánků je společenský obřad, při kterém je novorozeně 
zpravidla na obecním úřadě slavnostně uvedeno do života obce. 
V sobotu, 5. listopadu 2022 proběhla tato malá milá slavnost i u nás 
v Záboří a byly na ní přivítány do obce čtyři malí občánci: Šárka 
Bělová, Antonín Brož, Jan Mareš a dodatečně i Daniel Škoda, který se 
předchozího vítání nemohl zúčastnit. Pracovnice OÚ Blanka Potůčková 

přivítala přítomné, kterých se sešlo tentokrát 
opravdu hodně. Kromě rodičů nechyběli 
prarodiče a ostatní příbuzní. Potom předala 
slovo dětem z naší mateřské školy. Šikovné 
holčičky z mateřinky předvedly pásmo 
básniček, říkanek a písniček o miminkách 
a jejich paní učitelka na ně byla právem pyšná. 
Následoval projev starosty obce Michala 
Říšského, který zdůraznil, že narození malého 
človíčka je tou nejkrásnější událostí nejen 
pro rodinu, ale i pro obec a celou společnost. 
Popřál rodičům při výchově dítěte hodně 

trpělivosti, laskavosti a pevných nervů a těm malým hodně zdraví 
a lásky v hřejivé náruči svých rodičů. Rodiče se podepsali do pamětní 
knihy, maminkám byla předána krásná růže a dárek pro dítě od obce. 
Přejeme našim novým malým občánkům, aby vyrůstali ve zdraví, lásce 
a spokojenosti k radosti svých rodičů i obce.

Jaroslava Vodičková

ZŠ Záboří
Aktuality ze školních škamen
Školní rok 2022/2023 je již v plném proudu. Snad už 
i epidemie covidu-19 pomalu vejde do propadliště 
dějin a žáci se budou moci plně věnovat učení. 
První školní den jich práh zábořské školy překročilo 
88, podařilo se zachovat 8 tříd, spojeny jsou už tedy i nadále pouze 
4. a 5. ročník. Došlo i k mírným změnám v pedagogickém sboru. Posílil 
ho tentokrát muž – Mgr. Petr Ryšlavý, který se stal třídním učitelem 
6. ročníku. Podařilo se také vytvořit 2. oddělení školní družiny, ve 
kterém nově působí p. vychovatelka Lucie Bigasová.
Nejen výukou jsou žáci zaměstnáni, škola proto i nadále připravila 
pestrou nabídku zájmových útvarů. Ve spolupráci s blatenskou ZUŠ 
pokračuje kroužek keramiky, který může ke své práci využít zbrusu 
novou pec, která byla pořízena z dotace. Děti svůj volný čas mohou 
trávit opět na gymnastice, v čtenářském klubu, klubu logických her, 
dovedných rukou, po roční pauze se ke slovu přihlásil také fotbal 
a na tradici zábořského volejbalu se bude snažit navázat i volejbalový 
kroužek obnovený po několikaleté přestávce.
Věřme, že letos prožijeme všichni klidný, a hlavně úspěšný školní rok!

Michal Gutwirth

Výlet do Stožce
Ve čtvrtek 8. září se žáci 2. až 5. třídy vypravili na dvoudenní výlet do 
Střediska environmentální výchovy Stožec. Na dobrodružný výlet se 
vydali vlakem, a to i s přestupem. Kupodivu všichni malí cestovatelé 
se svými zavazadly ve Stožci i vystoupili.
Ubytovali jsme se v bývalé hájovně, prostorné patrové budově, pyšní-
cí se krásným, převážně ze dřeva vyrobeným interiérem, doplněným 
četnými loveckými trofejemi.
První den nám počasí moc nepřálo. Převážně pršelo, program tudíž 
musel být přesunut do vnitřních prostor. Děti se pomocí videoprojek-



61Svazek obcí Blatenska - listopad 2022

ce seznámily se šumavskou flórou a faunou a zahrály si několik her. 
Později odpoledne díkybohu přestalo pršet, konečně jsme se mohli 
vypravit objevovat skutečnou šumavskou přírodu. Po pětikilometrové 
vycházce jsme zašli do restaurace na dobrou večeři. Večer proběhl 
ve znamení různých akčních her. Závěrečná hra se uskutečnila před 
večerkou v pyžamech. Děti znavené celodenním dobrodružstvím brzy 
usnuly a tvrdě spaly až do rána.
Páteční ráno nás přivítalo lepším počasím. Pan průvodce nás vzal 
na Puštíkovu stezku, kde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli život 
a zákonitosti lesa – např. k čemu jsou dobré smíšené lesy, jakou funkci 
má v lese mech, kde všude bydlí ptactvo atd. Krásnou a poučnou 
vycházku jsme završili vysněným a zároveň nečekaným obědem – 
kuřecím řízkem s hranolky. Po obědě začalo pršet, proto se původně 
venkovní odpolední program přemístil opět do vnitřních prostor. Děti 
si na památku odvezly vlastnoručně vyrobený miniatlas šumavské 
flóry. 
Všem se moc líbilo, většina z nás by si ještě pobyt prodloužila. 
Doufáme, že jsme ve Stožci nebyli naposledy.

L. Jiroušková a M. Sekáčová

Atletické závody v Blatné
Ve čtvrtek 29. 9. se v Blatné sešli příznivci královny sportu, aby zde 
poměřili síly se svými soupeři ze sedmi škol Blatenska. Samozřejmě 
nemohli chybět ani Zábořáci. Jejich nevelké výpravě se zpočátku 

medailová umístění vyhýbala, ale nakonec 
se zásluhou jejich největší „hvězdy“ 
dočkali. Bohumil Kůta (na fotografii při 
skoku vysokém) totiž přetavil všechny své 
3 individuální starty v cenné kovy – odvezl 
si domů zlatou, stříbrnou i bronzovou 
medaili. 
Ostatním pšenka už tolik nekvetla, ale 
stále přeci platí Coubertinovo: „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 
Věřme, že na dalších sportovních akcích 
se bude zábořským žákům dařit ještě lépe.

Text: Michal Gutwirth; fotografie: Veronika Rychtářová

Den moderní techniky v SOU Blatná
V úterý 27. září 2022 jsem společně se svými spolužáky z 2. stupně 
navštívila SOU Blatná, kde se v rámci oslav 60. výročí založení školy 
konal Den moderní techniky. Viděli jsme tam spoustu starých aut, 
motorek a traktorů všech druhů. Některé spolužáky zaujala expozice 
o včelaření. Měli jsme možnost vyzkoušet si i 3D svařování, což mě 
velmi zaujalo. 
Strávili jsme tam několik hodin, moc se nám tam líbilo.

Text: Natálie Lísová, 9. ročník; fotografie: Lucie Stejskalová

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.

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

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

 Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz . 

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

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.

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

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

nejdéle působící realitní kanceláře v regionu.

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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S O K O L O V N A
 R A D O M Y Š L

PLZEŇSKÁ RESTAURACE 

 UBYTOVÁNÍ  

Provozní dobaProvozní doba
Pondělí - Čtvrtek: 10:30 - 22:00Pondělí - Čtvrtek: 10:30 - 22:00
Pátek:Pátek:                                            10:30 - 24:0010:30 - 24:00
Sobota:Sobota:                                        13:00 - 24:0013:00 - 24:00
Neděle:Neděle:                                        13:00 - 22:0013:00 - 22:00
Obědy, včetně rozvozu.

MULTIFUNKČNÍ SÁL 
A MENŠÍ SALÓNKY

Nově zrekonstruovaný kulturní dům, jehož součástí je:

 s kuchyní na 300 jídel.

 s nejmodernějším ozvučením a
osvětlením vhodné pro pořádání

koncertů, divadla, plesů, konferencí,
svateb, narozenin, firemních akcí, 

večírků, pohřebních hostin….

  ve 4 pokojích 
 s koupelnou a WC v podkroví.

Kontakt: Křižan Petr, k4.company@email.cz, +420602681000

sokolovnaradomysl.cz
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KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

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

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

 
RODINNÉ DOMY
SE ZÁRUKOU 25 -TI LET

 

či si objednejte katalog rodinných domů na

info@martinicegroup.cz

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

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO NAŠÍ VÝROBY

RODINNÉ DOMY
Dřevostavba od nás

NA KLÍČ
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Řešení sudoku ze zářijového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 87 bylo jako vždy ve třech různých úrovních 
obtížnosti. Tajenky: LÉTO KONČÍ (lehká verze, kontrolní 1. řádek 127689354); BUDOU JINÉ (středně těžká 
verze, kontrolní 1. řádek 295437168); RADOVÁNKY (těžká verze, kontrolní 1. řádek 134872659). 
Výherci: Blanka Čadková, Lnáře; Marcela Vacková, Radobytce; Eva Kokrdová, Blatná. Uvedení výherci si 
mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do konce prosince 2022, popřípadě 
v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným luštitelům 
děkujeme a výhercům gratulujeme. Po vyřešení SUDOKU z čísla 88 (tj. listopadového vydání 2022) zašlete, 

prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na e-mailovou 
adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu: Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná, 

a to nejpozději do 6. 1. 2023.
Sudoku pro čtenáře SOBáčku připravila Ivana Zemánková

Miromír a bratři andělé
Miromír se z práce vrací,
doma už ho čekají,
babička mu večeři dá,
pak v kuchyni se scházejí.

Děda sedí v čele stolu,
Líza leží pod stolem,
Kulda se hřeje na topení,
babka kouká z okna ven.

I babička už posadí se
a Miromíra zpovídá:
„Řekni nám chlapče něco z nebe,
kde rodná je tvá dědina.“

„Dědinou tam byly hvězdy,
ty které odtud vidíte,
rodinou pak prostě všichni,
které cestou potkáte.“

„Já štěstí velké v nebi jsem měl,
s dvěma bratry jsem tam žil,
Jožomír byl anděl smíchu,
andělem strachu byl Feromír.“

„Oba bratři hodní byli,
po nebi jsme létali,
smáli se a strachovali,
dolů na lidi se dívali.“

„Jožomír byl pravý anděl,
smích všude kolem rozdával,
kam přilétli jsme, bylo krásně,
můj anděl všechny rozesmál.“

„S Feromírem bylo jinak,
my přilétli a všude strach,
anděl dvakrát mávl křídly,
strach zmizel kdesi na horách.“

„Vítali nás v celém nebi,
nepřátel jsme neměli,
říkali nám bratři štěstí,
však rodiče jsme neznali.“

„Pak najednou přišla rána,
já spadl dolů na Zemi,
kde jsou bratři stále nevím,
nebe je velké, věřte mi.“

„Řekni ještě, Miromíre,
s Ježíškem ses nesetkal?“
„Ale ano, vždyť před Vánoci
s dárky jsem mu pomáhal.“

„Těch dárků bylo velmi mnoho,
on sám by je neunes´,
však s anděly, co na nebi jsou
pomáhal bych ještě dnes.“

„Zůstaneš teď tady s námi,“
zpod stolu Líza zaštěkla.
„Zůstaň tady, pěkně prosím,“
Kulička se přidala.

„Rád zůstanu, je mi tu dobře,
rodinu dnes ve vás mám,
přesto ale každý večer
andělům v nebi zamávám.“

Štěkla Líza, mňoukla Kulda,
a babička zavelí:
„Konec řečí, postel čeká,
ráno pracovní je pondělí.“

Miluše Kordulová


