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Rozhovor se starostou 
města Blatná
V  čele  města  Blatná  nově  stojí  Ing.  Robert  Flandera. 
Rádi bychom Vám představili pana starostu v krátkém 
rozhovoru.

Od kdy jste zvolen starostou obce? 
Zvolen  jsem  byl  19.  10.  2022  na  ustavujícím  zasedání 

Zastupitelstva města Blatná. 
Už před svým zvolením starostou jste byl členem ZM?

Ano. Od roku 2006 jsem nejen členem zastupitelstva města, ale po celou dobu šestnácti 
let  i  členem  rady  města.  Myslím  si,  že  je  to  dostatečná  doba  na  získání  zkušeností 
s  chodem města  a  seznámení  se  s  problematikou  jak  statní  správy,  tak  samosprávy. 
Jako radní města jsem spolupracoval se třemi starosty, a i tyto zkušenosti mi pomáhají 
v řešení problémů a povinností plynoucích z funkce starosty města. 

S jakými představami jste šel do komunálních voleb? 
Jaké jsou slasti a strasti starosty obce?
Do  komunálních  voleb  v  loňském  roce  jsem  šel 
s  jasnou  vizí,  že  se  budu  ucházet  o  funkci  starosty 
města. Myslím,  že  i  vzhledem  k mým  zkušenostem 
z předchozí práce v radě města, jsem měl představu, 
jaké  jsou povinnosti  starosty města. Vždy mě bavila 
práce s lidmi, i když není vždy jednoduchá, ale pokud 
se podaří dělat věci, které mají smysl, myslím, že to 
lidé ocení, a  to mi dělá vždy  radost. A naopak  jsem 
smutný z lhostejnosti lidí jak k ostatním lidem, tak ke 
svému okolí a také mě velmi mrzí projevy vandalismu. 
Když se podaří vybudovat něco nového, opravit hřiště 
nebo  zasadit  novou  zeleň  a  po  krátké  době  je  vše 
poškozeno nebo zničeno. To jsou věci, které nechápu 

a  nikdy mne  nenechají  chladným.  Navíc  jsou  pak  opravy  těchto  projevů  vandalismu 
zbytečným  utrácením  peněz  z  rozpočtu  města,  a  mohli  bychom  tyto  peníze  použít 
daleko smysluplněji.  
Jaké problémy vaší obce vás nejvíce trápí a jak byste je chtěl řešit? 
V  současnosti  je  největším  problémem Blatné  zastaralá  čistírna  odpadních  vod.  Tato 
již neplní požadované limity pro vypouštění odpadních vod zpět do přírody. V letošním 
roce nám končí povolení vypouštění odpadních vod, a proto je nutné zahájit výstavbu 
nové ČOV. Stavba je již povolena a v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na 
dodavatele  celé  stavby.  Stavba má  plánované  celkové  náklady  asi  na  160 mil  Kč.  Na 
stavbu se město pokouší zajistit dotaci z více zdrojů. Jsem si vědom toho, že tato největší 
investice v historii města není příliš populární a nepřinese občanům viditelné zlepšení 
života ve městě, ale opravdu jen zdánlivě.   Životní prostředí  je odpovědností každého 
z nás a tím, že budeme jako město mít novou čistírnu odpadních vod, budeme chránit 
životní prostředí po  řadu dalších desítek  let. Navíc  je  technologie plánována  tak,  aby 
ji  bylo možné  postupem  času  doplňovat  o  další  stupně  čištění,  podle  vývoje  nových 
postupů v čištění odpadních vod. Mám na mysli zejména léčiva, hormony apod. 

Vážení čtenáři, 
dovolte  mi  malé  zamyšlení  nad  právě 
přicházejícím  rokem  2023.  Všichni  si 
s  novým  rokem  přejeme  hodně  zdraví, 
pohody,  štěstí,  lásky,  úspěchů  v  práci 

a  podobně.  Je  to  krásné  a  já  se  s  těmito  přáními  také 
z celého srdce připojuji. 
Při pohledu do kalendáře ale zjistíme, že první leden není 
jen prvním dnem nového  roku,  ale  že  se  jedná o  státní 
svátek  –  Den  obnovy  samostatného  českého  státu. 
V  letošním  roce  se  jedná  o  kulaté  výročí  třiceti  let,  kdy 
byl  obnoven  český  stát.  Chtěl  bych  proto  symbolicky 
popřát  i  České  republice  a  nám  všem,  aby  byla  dále 
sebevědomou  zemí  v  mezinárodním  měřítku,  a  vždy 
suverénně  vystupovala  prostřednictvím  jejích  zástupců 
a  vždy  hájila  zájmy  všech  obyvatel  naší  krásné  vlasti 
a pevně doufám, že  i nově zvolený prezident bude vždy 
hájit zájmy nás všech a bude vystupovat jako sebevědomý 
představitel samostatného nezávislého státu. 
Myslím si, že další rok našeho samostatného státu nebude 
rozhodně lehký pro nikoho z nás. Ovšem pevně věřím, že 
všechny problémy se nám povede překonat a následující 
roky již zase naberou lepší směr. 
Na  závěr  všem  přeji  ještě  jednou  krásný  nový  rok  plný 
naděje, zdraví, pohody a lásky. 

Ing. Robert Flandera, starosta města Blatná

Co chystáte pro obyvatele vaší obce na nejbližší období 
a jaké máte dlouhodobé plány? 
V  nejbližším  období  plánujeme  kromě  již  zmíněné 
čistírny  řadu  dalších  investic.  Z  těch  větších  je  to  nový 
autobusový  terminál  s  parkovištěm  v  ulici  Palackého 
a  Boženy  Němcové.  Na  tuto  akci  se  pokoušíme  zajistit 
částečně  zdroje  z  dotačních  programů,  dále  úpravu 
Kalinova náměstí s ulicí Tyršova a budeme se spolupodílet 
na  výstavbě  okružní  křižovatky  ulice  Vrbenská  a  I/20 
Plzeňská a na rekonstrukci silnice I/20 Plzeňská u rybníku 
Sladovna.  Dalšími  investicemi  jsou  revitalizace  zeleně, 
výstavba  venkovního  sportoviště  pro  základní  školu 
Jana  Ámose  Komenského  a  další  řada  drobnějších  akcí 
na  opravách  a  údržbě  města.  Zahájeny  budou  i  práce 
na  projektu  zasíťování  nových  stavebních  pozemků 
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Uzávěrka příjmu příspěvků
do březnového vydání

SOBáčku č. 90
je ve středu 1. 3. 2023.

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

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
¾¾ V  listopadu  a  prosinci  některé 

obce  požádaly  o  spolupráci  při 
vyúčtování  dotací.  Pracovnice  SOB 
jim vyúčtování pomohly připravit. 
¾¾ Poslední  Valná  hromada  SOB 

v roce 2022 se konala ve středu 14. prosince. 
Hlavním  bodem  jednání  bylo  projednání 

a schválení rozpočtu SOB na rok 2023. Dále byl projednán vstup Svazku 
obcí Blatenska do Asociace dobrovolných svazků obcí ČR, z. s., složení 
inventarizační  komise  a  možnost  podání  společné  žádosti  o  dotaci 
v oblasti odpadového hospodářství v případě, že bude zájem ze strany 
členských  obcí.  Další  informace  předala  pracovnice  MAS  Blatensko. 
Zástupce  Krajského  úřadu  Jihočeského  kraje  vysvětlil  problematiku 
Digitálně technické mapy Jihočeského kraje.
¾¾ V průběhu měsíce ledna 2023 spolupracovaly pracovnice SOB 

s obcemi při podávání žádostí o dotace především z Programu obnovy 
venkova.
¾¾ Pracovnice  Svazku  obcí  Blatenska  průběžně  poskytují 

poradenství  starostům  a  dalším  pracovníkům  obcí  dle  jejich  aktuální 
potřeby.
¾¾ 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 SOBu na rok 2024
Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska začínáme jako 
tradičně připravovat stolní kalendář SOBu na rok 2024. Žádáme zástupce 
obcí,  spolků  a  organizátorů  sportovních,  kulturních  a  společenských 
akcí, aby nám poskytli podklady pro nový kalendář na rok 2024. Prosíme 
Vás o včasné poskytnutí podkladů a jejich zaslání na e-mailovou adresu 
blatensko@blatensko.eu nebo poštou na adresu Spálená 727, 388 01 
Blatná  (případně  se  na  tuto  adresu  můžete  přijít  domluvit  osobně). 
Svoje  podklady  prosím  zasílejte  co  možná  nejdříve,  nejpozději do 
30. dubna 2023,  aby  mohl  být  kalendář  včas  předán  ke  zpracování 
a k tisku. Nezapomeňte uvést název akce, datum a místo konání akce, 
případně  pořadatele  a  další  podrobnosti.  Můžete  nám  poskytnout 
i  fotografie  ze  života  v  obcích.  Zde  uveďte  jméno  autora  a  případně 
název fotografie. Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci. 

Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková

VU3V na Blatensku
Virtuální  univerzita  třetího  věku  v  Blatné  probíhá 
již jedenáctým rokem. Blahopřeji všem studentům, 
kteří  koncem  prosince  úspěšně  dokončili  zimní  semestr  akademického 
roku  2022/2023.  Tři  studentky  po  ukončení  zimního  semestru  získají 
Osvědčení o absolutoriu a 19. ledna 2023 se zúčastní slavnostního předání 
na  České  zemědělské  univerzitě  v  Praze.  Studiem  budeme  pokračovat 
dále i v letním semestru. Opět budou probíhat dva kurzy najednou. Každý 
kurz  obsahuje  6  lekcí  –  přednášek.  Studenti mají možnost  volby  nebo 
případně mohou navštěvovat oba dva kurzy najednou.
Ve čtvrtek 2. února 2023 společně zahájíme letní semestr akademického 
roku  2022/2023.  Prvním  vybraným  kurzem  je Budhistické umění Indie. 
Jako druhé téma byl vybrán kurz Hudební nástroje. Tento kurz zahájíme 
ve čtvrtek 9. února 2023.
Zájemci  o  studium Virtuální  univerzity  třetího  věku mohou  získat  bližší 
informace nebo se osobně přihlásit v kanceláři SOBu na adrese: Spálená 
727,  Blatná  nebo  e-mailem:  blatensko@blatensko.eu,  případně  na 
telefonu:  728  881  358.  Také  mohou  přijít  na  první  společné  setkání 
z každého kurzu, kde dostanou podrobné informace. Cena jednoho kurzu 
vychází 450 Kč. Poplatek musí být uhrazen co nejdříve, nejpozději  však 
při zahájení kurzů, bankovním převodem na účet Svazku obcí Blatenska: 
550 180 4544/0600.

Dana Vohryzková

Místní akční skupina 
Blatensko ukončila 
čtyřletý projekt 
vzdělávání

Místní  akční  skupina  Blatensko  o.  p.  s. 
dlouhodobě  podporuje  rozvoj  regionu, 

a  to  i  díky  realizaci  projektu  Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání Blatensko II (reg. číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010653).  Projekt  byl  zahájen  1.  1.  2019 
a  skončil  31.  12.  2022.  Na  jeho  realizaci  bylo  získáno  6  624  744  Kč 
z  Evropského  sociálního  fondu prostřednictvím Operačního programu 
Výzkum, vývoj, vzdělávání a ze státního rozpočtu ČR. Těmito finančními 
prostředky  byl  podpořen  rozvoj  vzdělávání  dětí  a  žáků  ze  všech 
mateřských a základních škol na Blatensku.   
Obsahem  projektu  byl  rozvoj  vzájemné  spolupráce  škol,  jejich 
zřizovatelů a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Scházely 
se čtyři pracovní skupiny (pro čtenářskou a matematickou gramotnost, 
pro financování  a pro  rovné příležitosti),  realizační  tým a  řídící  výbor. 
Konalo se několik setkání zástupců zapojených škol a několik konferencí. 
Důležitou  součástí  bylo  zpracování  analýz,  vizí  a  strategií  rozvoje 
vzdělávání  v  regionu  i  v  jednotlivých  školách.  Podrobně  zpracované 

Přehled uzávěrek Sobáčku pro rok 2023
Uzávěrka
Číslo 90 – středa 01. 03. 2023,   Číslo 91 – středa 03. 05. 2023
Číslo 92 – pátek 30. 06. 2023,    Číslo 93 – středa 30. 08. 2023
Číslo 94 – středa 01. 11. 2023,   Číslo 95 – středa 03. 01. 2024
Připomínáme pravidla pro zveřejňování příspěvků v Sobáčku:
1.  SOBáček  je  vydáván  jako  informační  bulletin  zveřejňující 
informace  o  dění  v  regionu,  v  členských  obcích,  pozvánky  na 
kulturní, společenské a další akce, které pořádají obce, SDH, TJ, ČSŽ 
v obci  nebo  jiná občanská  sdružení  a  spolky  v obci  pro obyvatele 
a návštěvníky obcí.
2. Placená inzerce je přijímána v omezeném rozsahu na předposlední 
dvoustranu. Ceník placené inzerce schvaluje redakční rada.
3. Příspěvky jsou v SOBáčku zveřejňovány formou:
a)  pravidelných  rubrik  –  zejména  informace  o  regionu,  z  činnosti 
SOB,
b) pravidelných rubrik – za podklady do rubriky zprávy z našich obcí 
zodpovídá starosta obce nebo jím pověřená osoba,
c) samostatných článků.
4. Příspěvky uveřejněné v SOBáčku nejsou ze strany SOB honorovány.
5. Nevyžádané materiály se nevracejí.
6.  Všichni  dopisovatelé  jsou  povinni  respektovat  právní  úpravu 
ochrany osobních údajů.
7. Zaslané fotografie, které nebudou splňovat podmínky vhodné pro 
tisk, budou automaticky vyřazeny.
8. Příspěvky, články, reportáže i s fotografiemi, pozvánky na dění 
a další informace o životě v obcích posílejte, prosím, pouze na naši 
e-mailovou adresu: sobacek@blatensko.eu.

M
AS Blatensko, o

.p
.s
.
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Rozhovor se starostou města Blatná - Pokračování ze str. 1

Z historických pra

men
ů

u  Riegrovy  ulice  v  lokalitě  „Sahara“.  Z  dlouhodobého  hlediska  budu 
usilovat o výstavbu víceúčelové sportovní haly.  Její výstavba  je závislá 
na  schválení  změny územního plánu. V  současnosti  je  tato  změna na 
posouzení na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu kultury. Na 
tato ministerstva se změna územního plánu dostala poté, co se město 
Blatná  odvolalo  proti  nesouhlasnému  stanovisku  památkářů.  Dalším 
plánem  je  další  rozvoj  všech  školních  zařízení  zřizovaných  městem, 
neboť vzdělávání dětí považuji za velkou prioritu. Další mojí snahou je 
budování cyklostezek v okolí Blatné, a pevně věřím, že k tomu napomůže 
právě probíhající velká pozemková úprava, kde se město Blatná stane 
vlastníkem polních  cest  a  bude moci  na  svých  pozemcích  tyto  stezky 
budovat.  
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Musím  říci,  že  město  Blatná  vidím  v  budoucnu  stále  jako  příjemné 
místo k bydlení,  se  zázemím pro občany,  s dostupnou  lékařskou péčí, 
v  současnosti  jsme  na  prvním  místě  v  kraji  a  39.  místě  v  republice 
v dostupnosti obvodních lékařů, jako město využívající nové technologie 
a které přistupuje rozumně k ochraně životního prostředí. 
Prozradíte na sebe něco osobního? 
V letošním roce mi bude 57 let. Jsem ženatý a mám jednoho syna. Celý 
život  pracuji  ve  stavebnictví  na  všech  pozicích.  Myslím,  že  vzhledem 
k velkým investicím města, které nás čekají, budu moci své zkušenosti 
uplatnit i ve prospěch města. 
Které místo v Jihočeském kraji (mimo vaši obec) máte rád?
Miluji Šumavu, a to za každého ročního období. V zimě mám velmi rád 
lyžování. Raději mám sjezdové lyžování, ale už moc rád poznávám krasy 
Šumavy  i  na  běžkách.  Když  není  sníh,  tak  jak  to  jen  jde,  poznáváme 
s  manželkou  krásy  přírody  na  kole  a  na  procházkách  s  naším  psem. 
Šumava je krásná za každého ročního období, a to jak v Jihočeském, tak 
i Plzeňském kraji. Vždyť Blatná je na pomezí tří krajů a každý kraj má své 
krásy stejně jako celá Česká republika.
Závěrem mi dovolte všem popřát do nového roku mnoho zdraví štěstí 
a lásky, a především přeji všem mnoho sil do nelehkého roku 2023. 

Ing. Robert Flandera, starosta města Blatná

záměry  jsou poskládány v akčních plánech, které byly zpracovány pro 
každý kalendářní rok. Vždy po šesti měsících se také aktualizoval seznam 
investičních  priorit  škol,  který  je  základem  pro  získávání  dotací  na 
rekonstrukce škol a na modernizaci jejich vybavení.  
V rámci projektu proběhly různé semináře, workshopy a akce spolupráce 
pro  pedagogické  pracovníky,  pro  rodiče  dětí  a  žáků,  zřizovatele  škol 
a další aktéry ve vzdělávání. Konaly se vzdělávací aktivity a exkurze pro 
děti z mateřských škol a pro žáky ze základních škol  (všechny exkurze 
byly zaměřeny na vzdělávání dětí v regionu – např. návštěvy Techmánie, 
návštěvy muzeí, planetárií  i výlety zaměřené na vzdělávací programy). 
Pro  školy  a  organizace  bylo  nakoupeno  velké  množství  vzdělávacích 
pomůcek: knihy, pomůcky podporující jemnou motoriku u dětí, pomůcky 
s  digitálními  technologiemi,  a  další.  Byli  také  podpořeni  pedagogičtí 
pracovníci  v  rámci  webinářů  a  seminářů.  Práce  se  nezastavila  ani 
v období covid-19, kdy různé činnosti probíhaly v online prostoru.
Čtyřletý  projekt,  který  podpořil  vzdělávání  a  v  prosinci  2022  skončil, 
nebyl  na  Blatensku  jediný.  Předcházel mu  projekt,  který  se  realizoval 
v letech 2016–2018. A na letošní rok se Místní akční skupině Blatensko 
o.  p.  s.  podařilo  zajistit  finance  na  další  navazující  projekt,  který  byl 
zahájen hned na začátku ledna.  

Realizační tým MAP Blatensko II

Přehled počasí v Blatné za 
listopad     
Průměrná teplota: 3,8 °C, odchylka od 
normálu: + 1,3 °C.
Úhrn  srážek:  58,6  mm,  tj.  149  % 
normálu.

Měsíc  jako celek teplotně slabě nadprů-
měrný,  srážkově mírně nadprůměrný. Prv-

ní  listopadová  dekáda  byla  teplotně  značně 

Informace z reg
ionu

i

nadprůměrná,  druhá  a  třetí  již  byly  v mezích  normálu.  Srážkově  byly 
výrazně nadprůměrné první  a druhá dekáda,  třetí byla  slabě podprů-
měrná. Dne 4. vydatně pršelo s úhrnem srážek 18,8 mm. První sněžení 
zimy 2022/2023 se vyskytlo dne 18. a hned se začala  i  tvořit sněhová 
pokrývka.  Ta  dosáhla  svého maxima  výšky  7  cm dne  20. Dny  se  sně-
hovou pokrývkou byly  tři. Měsíční  teplotní maximum bylo  naměřeno 
15,1 °C dne 1., teplotní minimum –3,5 °C dne 19. Extrémní byl, podobně 
jako v říjnu, počet dnů s mlhou, který tak vytvořil nový absolutní rekord 
ze všech měsíců vůbec, mlha byla ve 24 dnech a můžeme tak hovořit 
o  zcela mimořádně mlžném  celém podzimu.  První  ledový  den nastu-
pující zimy byl dne 19., kdy teplota za celých 24 hodin nevystoupila nad 
–0,1 °C. Dnů mrazových bylo v listopadu 13, dnů s přízemním mrazem 
24. Během  listopadu bylo pozoruhodně málo větrů,  což  souvisí právě 
s vysokým výskytem mlh.

Přehled počasí v Blatné za prosinec 
Průměrná teplota: 0,1 °C, odchylka od normálu: –0,4 °C.
Úhrn srážek: 43,6 mm, tj. 115 % normálu.
Měsíc teplotně normální, srážkově slabě nadnormální. Prosinec ukázal 
dvě  zcela  odlišné  tváře.  Ve  svém  prvním  týdnu  přinesl  pošmourné, 
vlhké,  teplotně  slabě  nadprůměrné  počasí,  které  bylo  vystřídáno 
nástupem pravé zimy, která se v našem kraji  již delší dobu neobjevila. 
Od dne 9. se ochlazovalo, postupně napadl sníh a teplota zůstávala pod 
nulou  i přes den. V noci klesala zejména ve dnech 13. a 18. hluboko. 
Dne  18.  bylo  naměřeno  měsíční  teplotní  minimum  –15,9  °C.  Toto 
pravé  zimní  počasí  však  bylo  vystřídáno  prudkou  oblevou,  kdy  od 
dne 22.  sníh  roztál a nastoupilo počasí připomínající předjaří. Vánoce 
tedy  byly  znovu  zcela  na  blátě.  Na  Silvestra  byl  vytvořen  blatenský 
absolutní  teplotní  prosincový  rekord,  když  byla  naměřena maximální 
teplota 17,0  °C.  Tím byl  překonán dosavadní  absolutní  rekord  ze dne 
15. 12. 2019 téměř o tři stupně! Srážky byly během prosince rozloženy 
vcelku rovnoměrně a pomáhaly tak sytit i hlubší půdní vrstvy. Sníh ležel 
během prosince v 15 dnech, jeho maximální výška 9 cm byla naměřena 
dne  17.  V  prosinci  bylo  9  dnů  s  mlhou,  bylo  zaznamenáno  11  dnů 
ledových, 22 dnů mrazových a 26 dnů s mrazem přízemním.

Přehled počasí v Blatné za rok 2022
Průměrná teplota: 9,4 °C, odchylka od normálu: +1,6 °C.
Úhrn srážek: 607,2 mm, tj. 101 % normálu.
Rok jako celek teplotně silně nadnormální, srážkově normální. Jedná se 
o čtvrtý nejteplejší rok v historii měření (od roku 1990) a všechny tyto čtyři 
nejteplejší roky se vyskytly v období počínaje rokem 2015. K vysokému 
ročnímu  teplotnímu  průměru  přispěly  hlavně  měsíce  leden,  červen 
a především extrémní únor. Jen velmi slabě podprůměrné byly měsíce 
duben a září. Srážkově předvedl bídu březen, naproti tomu se překonával 
červen, ve 14 dnech roku byl naměřen denní úhrn srážek 10 mm a více.  
Nejvyšší  teplota  roku byla naměřena 19.  června 35,0  °C, nejchladněji 
bylo 18. prosince s teplotou –15,9 °C. Za rok bylo zaznamenáno 36 dnů 
s bouřkou a 1734 výboji blesků (normální počet), mlha byla ve vysoce 
nadprůměrném  počtu  dnů  103,  sníh  ležel  ve  velmi  podprůměrném 
počtu  25  dnů,  dnů  ledových  bylo  14  (velmi  podprůměrný  počet), 
dnů  mrazových  99  (podprůměrný  počet),  dnů  s  přízemním  mrazem 
151  (normální  počet),  dnů  letních  60  (nadprůměrný  počet)  a  dnů 
tropických 13 (slabě nadprůměrný počet).                

Zdeněk Vondra   

Neznámé vyobrazení 
kostela sv. Jana Křtitele 
v Paštikách před 
dientzenhoferovskou 
přestavbou

Je  vcelku  známým  faktem,  že  nyní 
zrekonstruovaný  kostel  sv.  Jana  Křtitele 

v Paštikách, závěrečné dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera (1689–1751), 
představuje  jedinečnou  ukázkou  české  vrcholně  barokní  venkovské 
sakrální architektury. Jak ale vyhlížel před onou přestavbou, či přesněji 
novostavbou (původní kostel byl totiž během ní stržen), zůstává otázkou. 



Svazek obcí Blatenska - leden 20236

Víme jen, že stál již v polovině 14. století a byl tedy nejspíše gotický. Ze 
středověkého kostela se však do dnešních časů dochovaly prakticky jen 
dva náhrobní kameny Václava z Buzic († 1474) a Jana z Buzic († po 1480), 
křtitelnice a zvon z roku 1505 od mistra Bartoloměje (Bartoše) z Nového 
Města pražského. 
Velmi  stručné  informace  o  paštickém  kostele,  od  počátku  17.  století 
filiálním  k  děkanskému  kostelu  v  Blatné,  poskytují  farářské  zprávy 
pro arcibiskupskou konzistoř z  let 1677 a 1700. Podle nich měl kostel 
sakristii,  dva  zvony  prostřední  velikosti  a  obklopoval  jej  hřbitov 
obehnaný  zdí.  Oltáře  tu  byly  tři,  žádný  však  posvěcený,  a  proto  se 
zde neuchovávala Nejsvětější  Svátost  a mše  se  sloužila na  takzvaném 
portatile  (konsekrovaná  deska  s  ostatky  svatých  vložená  do  oltáře). 
Podrobnější je inventář z roku 1732. Ten výslovně uvádí věž se dvěma 
zvony, hřbitov s kostnicí opatřenou pálenou střešní krytinou, v interiéru 
kostela tři oltáře – hlavní, pozlacený s dřevěnou sochou sv. Jana Křtitele, 
a dva vedlejší se sochami Panny Marie Svatohorské a sv. Barbory. Kromě 
toho visel v interiéru ještě obraz Křtu Páně. Portatilia (oltářní kameny) 
se  v  kostele  nacházely  dva,  oba  posvěcené  pražskými  pomocnými 
biskupy – první Šimonem Brosiem z Horštejna († 1642), druhý pak Vítem 
Kryštofem Seipelem († 1711).

   Odpověď na otázku původní stavební podoby paštického kostela dost 
možná  nabízí  malovaná  mapa  lnářského  panství  z  roku  1698,  dříve 
umístěná  na  zámku  ve  Lnářích,  dnes  však  uložená  v  nepomuckém 
depozitáři Západočeského muzea v Plzni, které ji zakoupilo v padesátých 
letech  od  Místního  národního  výboru  Lnáře.  Formou  vedut  je  na  ni 
zachycena celá řada staveb a dalších objektů, jež patřily lnářské vrchnosti. 
Ústřední pozici (i v souladu s geografickou realitou) pochopitelně zaujímá 
lnářský  zámek  jakožto  správní  centrum panství. Dále na mapě vidíme 
panské dvory, mlýny, městečka, vsi, kostely, kaple, ale i rybníky ad., vše 
propojené  sítí  cest  a  vodotečí.  Jednotlivé  objekty  blíže  určují  číslice 
s odpovídajícími položkami v legendě (německojazyčné), která je ovšem 
jen dílčí (například pro rybníky chybí). Zobrazené stavby jsou i přes jistou 
schematičnost a stylizaci zachyceny vcelku věrně. Z výtvarných důvodů 
je severojižní osa mapy pootočena o 45 stupňů doleva. Sever je tedy na 
levé straně, jih na pravé, východ nahoře a západ dole. A právě v horní 
části  mapy,  tedy  na  východní  straně,  kde  lnářské  panství  sousedilo 
s panstvím blatenským (ostatně je v těch místech i vyznačeno „Platna“), 
vidíme dvě vsi, z toho jednu s kostelem, obě ovšem bez identifikačních 
čísel,  což  napovídá,  že  tyto  lokality  nepatřily  ke  Lnářům.  Okolo  ležící 
rybníky  jsou  zase naopak označeny písmenem P,  zjevně poukazujícím 
na  příslušnost  k  Blatné.  Pro  nás  je  přitom  nejzajímavější  právě  ona 
nejvýchodnější lokalita. Tvoří ji shluk čtyř domků a kostel.
Při srovnání malované mapy lnářského panství z roku 1698 se současnou 
mapou dojdeme k závěru, že na dané světové straně je jediná církevní 
stavba,  jež  by  zde  mohla  být  zobrazena,  a  to  právě  kostel  sv.  Jana 
Křtitele v Paštikách. Nasvědčoval by tomu i malý počet obytných stavení 
u kostela, vyjadřující nikoli  reálný počet domů, ale nevelký rozsah vsi, 
trvající  ostatně  dosud.  Je-li  tato  úvaha  správná,  máme  před  sebou 
nejstarší  a  zatím  jediné  známé  zpodobnění  paštického  kostela  před 
radikální barokizací. Interpretaci vyobrazení z hlediska architektonického 
přenechme povolanějším, pro úplnost  již  jen dodejme, že tou druhou 
vsí bez  identifikačního čísla by mohly být Hajany či Chlum, spíše však 
Hajany.

Vladimír Červenka
Prameny a literatura:
Západočeské muzeum v Plzni, Uměleckoprůmyslové sbírky, 
sign. UMP 17335B. 
Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství, inv. č. 1338, 
sign. B 12/12; inv. č. 1402, sign. B 14/6.
ŠÁMAL, Jindřich. Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách u Blatné. 
Vlastním nákladem, 1934.
VAŇATA, Jan – PETRÁN, Karel. 250 let kostela sv. Jana Křtitele 
v Paštikách. 1753–2003. Blatná, 2003.

Malovaná mapa lnářského panství z roku 1698 ještě na svém původním místě; 
foto P. Jan Pavel Hille, cca 1900 (Městské muzeum Blatná, 

Sbírka skleněných negativů, N 221)

Pravděpodobné vyobrazení kostela v Paštikách na mapě lnářského panství z roku 1698 
(Západočeské muzeum v Plzni, UMP 17335B)

Tříkrálová sbírka 
v Čekanicích
Tříkrálová sbírka se v Čekanicích konala 

v  sobotu  7.  ledna.  Krátce  po  poledni 
se  sešlo  šest  dětí  v  klubovně  obecního 

úřadu  a  během  krátké  chvíle  se  proměnilo 
v  šest králů. Před budovou  se k nim připojil  velbloud  (viz  foto),  který 
jednu tříkrálovou skupinku doprovázel při koledování. Během několika 

ČEKANICE

Zprávy z našich
 obcí
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Jubilanti v osadě Drahenický Málkov 
– LEDEN
Hana Fousová – 50 let
Zdeňka Králová – 70 let
Osadní výbor přeje oslavencům hodně zdraví a životní pohody. 

Adventní čas v Drahenickém Málkově
V sobotu 26. 11. se v Málkově po 
roční pauze konaly adventní  trhy, 
na  kterých  bylo  ke  koupi  mnoho 
rukodělných  výrobků,  a  to  nejen 
s vánoční tematikou.  V šest hodin 
se  slavnostně  rozsvěcel  vánoční 
strom,  který  se  nachází  v  parku 
na návsi. Dalším bodem programu 
byla  degustační  soutěž.  Do  klání 
o  nejlepší  sekanou  se  zapojilo 
celkem 15 soutěžících. První místo 
obsadila  paní  Věra  Cibulková, 
druhé  místo  získala  Karolína 
Balíková a třetí místo patřilo paní 
Zuzaně Vlčkové. 

V  sobotu  10.  12.  se 
v  kapličce  rozezněl  zpěv 
dětí  ze  Základní  školy  T. G. 
M  z  Blatné.  Pod  vedením 
paní  učitelky  Uriánkové 
všem představily řadu koled 
a vánočních písní. 
Vánoční  čas  si  malkovští 
zpestřili  taneční  zábavou 
s  kapelou  Malkovanka. 
Po  letech  se  tak  obnovila 
tradice vánoční muziky.

Nový rok
První  den  nového  roku  oslavili  málkovští  novoročním  výšlapem.  Asi 
čtyřicet  účastníků  se  vydalo  k  baronově  chatě,  kde  už  na  ně  čekal 
(s  laskavým svolením majitelů) ohýnek, u kterého se mohli občerstvit. 
Poté se vydali zadem kolem hájovny, část pochodu se vydala do „starého 
dvora“ a část na „skalku“ a do „chaloupek“. 

DRAHENICKÝ MÁLKOV

hodin obešly  skupinky pod vedením dvou místních žen většinu domů 
v Čekanicích a sešly se opět v klubovně, kde si při bohatém občerstvení 
děti vyměnily zkušenosti z koledování. 
Poděkování  patří  šesti  koledníkům,  ale  hlavně  všem  obyvatelům 
Čekanic, kteří otevřeli a svá srdce i peněženky na podporu dobré věci.

František Jirsa

V  sobotu  7.  ledna  se  konala  výroční  valná  hromada  SDH  Drahenický 
Málkov,  na  které  se  shrnula  dosavadní  činnost  sboru  a  plánovala  se 
činnost na rok 2023. 

Lucie Kyliánová

Florbalové plácání v Myšticích
Zástupci Skaličan se pravidelně účastní turnaje v Myšticích nazvaného 
florbalové  plácání.  Poslední  turnaj  se  odehrál  v  sobotu  12.  11.  2022. 
Tentokrát se turnaje účastnilo 6 družstev, oproti jarnímu turnaji pouhá 
polovina týmů. Hned dvě družstva postavili skalčanští, avšak tým Kozlů 
se nakonec nesešel kompletní a byl tak doplněn o jednoho myštického 
borce a odehrál turnaj ve 4, přičemž povolený počet hráčů v týmu je 5. 
Turnaj gradoval skutečně do posledních zápasů. V předposledním zápase 
celého  turnaje  rozhodli  o  lepším  umístění  Kozlové,  kteří  porazili  své 
mladší souputníky – Kozlíky. Úplně poslední zápas turnaje byl přímým 
soubojem o druhé místo, který lépe zvládli hráči týmu Dura, na turnaji 
startující úplně poprvé a porazili březnické hráče, tým, který v Myšticích 
sbírá značné úspěchy. Za Kozlíky nastoupili Tomáš Fořt, Lukáš Fořt, Jakub 
Darda,  Michal  Peroutka  a  Dominik  Blovský,  Kozly  reprezentovali  Jiří 
Blovský,  Jiří Kotál,  Jaroslav Doležal a Ondřej Skolek. Poděkování náleží 
organizátorům za hladký průběh turnaje a skvělé odměny!

SKALIČANY

Skaličanští reprezentanti v Myšticích

Skaličanští oslavenci
Zástupci  obce  a  hasičského  sboru  pravidelně  navštěvují  s  gratulací 
oslavence  s  trvalým  pobytem  v  obci.  Místní  zvyklostí  je  popřát  vždy 
jubilantům,  kteří  dosáhnou  věku  60  let  s  gratulací  vždy  v  pětiletém 
intervalu. Na konci roku 2022 dosáhl půlkulatin Bohumil Kvarda nejstarší 
a kulatin Břetislav Riedl. Oběma oslavencům ještě jednou gratulujeme 
a přejeme pevné zdraví!
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Vánoční strom a silvestr
Vždy  o  druhém  adventu  se  ve  vsi  zdobí  a  rozsvěcuje  vánoční  strom 
a nejinak tomu bylo i v roce 2022. Nemalé množství obyvatel a přátel 
obce  následně  posedělo  v  obecním  domě  na  vánoční  besídce,  která 
byla příjemným setkáním v pohodové předsváteční  atmosféře.  Stejné 
posezení  následovalo  i  na  konci  roku,  kdy  se  sešlo množství místních 
i  přespolních.  O  půlnoci  přítomní  přivítali  Nový  i  nový  rok  tradičně 
u vánočního stromu na návsi společným přípitkem.  

Kuželky Skaličany vs. Buzice
V sobotu 17. 12. 2022 se uskutečnilo další sportovní klání mezi obcemi 
Skaličany a Buzice.  Jako další ze sportů byly tentokrát zvoleny kuželky 
a hostila nás blatenská kuželna. Hrála se kategorie 62 hodů sdružených 
a startovat mohli všichni, kteří měli chuť reprezentovat svoji obec. Od 
začátku klání jsme byli svědky zajímavých soubojů a zpočátku dominovali 
skaličanští. Po odehrání devíti dvojic vedly Skaličany v poměru 7:2 a měly 
navrch  118  kuželek  v  celkovém  součtu.  Toto  číslo,  tzn.  součet  všech 
sražených  kuželek  za  celý  tým,  hraje  v  konečném  účtování  důležitou 
roli, neboť lepší tým si v konečném účtu za více kuželek připíše 2 body 
(přičemž každý jednotlivec, který v souboji se soupeřem uspěl, připsal 
jeden  bod  pro  svůj  tým).  Utkání  se  začalo  lámat  po  11  odehraných 
duelech, kdy buzičtí snížili na 4:7 a na rozdíl pouhých 3 kuželek. Zlatým 
hřebem utkání byl profi souboj Filipa Cheníčka a Betky Svačinové, kdy 
druhá jmenovaná vyhrála o 9 kuželek a profi souboj Libora Slezáka, který 
nejlepším výkonem dne (309) porazil Zdeňka Svačinu. Svoji dominanci 
potvrdil i David Reguš, který za Buzice snížil na stav 6:9 a nastavil náskok 
buzických na 58 kuželek. V tu chvíli byl tedy celkový stav 9:8 ve prospěch 
skaličanských  a  bylo  jasné,  že  v  posledním dvojzápase musí  jeden  ze 
skalčanských borců zvítězit, aby jeho tým vyhrál. Průběh souboje Jarina 
Fořta s Danem Málkem byl takový, že byla jasná výhra buzického borce, 
a tak bylo patrné, že o celkovém vítězi duelu sousedních obcí rozhodne 
duel Pavla Rataje a Václava Cheníčka. Oba hráči bojovali do samotného 
konce, ve kterém byli šťastnější buzičtí, neboť Pavel zvítězil o pouhých 
6 kuželek! Skaličany zvítězili v 9 duelech, buzičtí v 8 soubojích, ale 2 další 
body brali za celkový lepší počet sražených kuželek. 

Půlnoční novoroční sešlost u vánočního stromu

Atmosféra celého odpoled-
ne byla na kuželně výtečná, 
zejména díky buzickým dě-
tem, které ve velice hojném 
počtu hlasitě povzbuzovaly 
reprezentanty  své  obce, 
až  se  kuželna  v  základech 
otřásala a skaličanští mohli 
takovou  podporu  jen  tiše 
závidět…
V  souboji  bylo  důležité 
a  podstatné  to,  že  zvítězi-
la  dobrá  nálada  a  oba  dva 
týmy přišli podpořit i ti, kteří si sice nezahráli, ale měli chuť přijít, a to 
je příjemné zjištění! Děkujeme všem, kteří se našeho setkání účastnili! 
Sláva vítězům, čest poraženým!!!

Pinčes Skaličany vs. Buzice
Vůbec poprvé se ve skaličanském obecním domě odehrálo finále sou-
boje o Lavor cup 2022 mezi místními a buzickými sousedy. Předvečer 
posledního dne  loňského  roku byl  ve  znamení  souboje v ping pongu, 
do  kterého  se  v  šesti  vý-
konnostních  skupinách  za-
pojilo  12  hráčů  z  každého 
týmu.  Každý  hráč  odehrál 
dvě  dvouhry  a  jednu  čtyř-
hru.  Hrálo  se  na  dva  sety 
a  započítávaly  se  i  remízy. 
Vyšší  výkonnostní  skupiny 
byly  poměrně  vyrovnané, 
ale  skaličanští  hráči  na-
sazení  do  nižších  skupin 
nemohli  zkušenějším  sou-
sedům  konkurovat,  a  tak 
byl  konečný  výsledek  2:4 
ve prospěch buzických, což 
znamenalo  i  stejnou  výhru 
v  celoročním  sportovním 
víceboji  za  rok  2022  (ska-
ličanští  ovládli  nohejbal 
a  hokejbal,  buzičtí  florbal, 
fotbal, kuželky a ping pong) 
a putovní pohár si odvezli do své obce. Skaličany reprezentovali Lucie 
Kočí,  Luboš Muhlfeit,  Libor  Slezák,  Luboš  Severin,  Lukáš  Fořt,  Tomáš 
Fořt,  Jarin Fořt, Václav Cheníček,  Jiří Blovský, Michal Peroutka, Václav 
Kotrba  a  Dominik  Blovský,  za  Buzice  nastoupili  Martin  Kubů,  Michal 
Petrášek, Dan Málek,  Pavel  Rataj,  Pavel  Srp, Dan Brož,  Lukáš Dvořák, 
Ondřej Hulač, David Reguš, Lukáš Samec, Jan Vohryzka a David Hanou-
sek. Děkujeme všem účastníkům a v roce 2023 snad opět na setkáních 
na amatérském sportovním poli na viděnou!

Účastníci kuželkového klání

Závěrečné dvojice souboje v kuželkách

Lukáš Dvořák a Lavor cup

Pinčes Skaličany vs. Buzice

Novoroční špacír
Do kalendáře místních akcí se již úspěšně zařadil novoroční špacír jako 
setkání  zájemců  o  aktivní  vydýchání  silvestrovského  bujarého  veselí. 
V téměř jarním počasí se na Nový rok vydalo na tři desítky turistů všeho 
věku  a  4  čtyřnozí miláčci  na  výpravu  okolo  obce.  Trasa  byla  dopředu 
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známa  a  ti,  co  by  ji 
nezvládali,  si  ji  mohli 
zkrátit  známými  ces-
tičkami. Vesměs se šlo 
polními a lesními ces-
tami  a  před  samým 
závěrem  desetikilo-
metrového  špacíru 
nás  pohostinně  přija-
la  Hospůdka  u  Čiláka 
v  Buzicích,  kde  jsme 
načerpali  síly  na  po-
slední fázi přesunu do 
domoviny. Tam jsme ještě odehráli neformální šipkařský turnaj a rozešli 
se do svých domovů s příjemnou únavou a dobrým pocitem, že  jsme 
udělali něco pro své zdraví.

Hasičská výročka
Na Tři krále se ve Skaličanech uskutečnila výroční valná hromada míst-
ního sboru dobrovolných hasičů. Té se kromě členské základny zúčast-
nili  i hosté v čele se starostou města Blatná Ing. Robertem Flanderou, 
hostů  z  SDH  Blatná 
i  OSH  Strakonice.  Bě-
hem  schůze  byla  vy-
hodnocena  činnost 
za  rok  2022  a  odsou-
hlasen  plán  činností 
na  následující  obdo-
bí.  Poděkováno  bylo 
všem, kteří se podílejí 
na  činnosti  pro  sbor 

i  obec,  zřizovateli  zá-
sahové jednotky a při-
spěvovatelům  sboru. 
Diskutovány  byly  růz-
né  záležitosti  a  bylo 
též  konstatováno,  že 
sbor  je  historickým 
hybatelem  veřejného 
dění. Večer byl zakon-
čen  společnou  večeří 
připravenou  Jiřím  Ko-
tálem  a  dalšími  členy 
a členkami  sboru. Po-
děkování náleží všem, 

kteří se na činnostech ve sboru i v obci organizačně podílí.

Turnaj ve stolním fotbálku
První lednový víkend se v obecním domě uskutečnil druhý ročník turnaje 
dvojic ve stolním fotbálku. Turnaje se účastnilo deset týmů rozdělených 
do  dvou  skupin,  ve  kterých  se  hrálo  systémem  každý  s  každým. 

Z novoročního špacíru

Vedení sboru společně s náměstkem OSH Strakonice 
Ing. Pavlem Škardou

Z  celkového  pořadí  ve  skupinách 
vznikly  dvojice  pro  souboje 
o  konečné  pořadí  v  turnaji. 
Celkovým  vítězem  se  stal,  stejně 
jako v prvním ročníku „Pivo tým“ 
(Jarin  a  Lukáš  Fořtovi),  kteří  ve 
finále  zdolali  tým  Jiříci  (Jirkové 
Blovský a Vylita), třetí post obsadil 
tým  Jídlo  II.,  tvořený  Tomášem 
Fořtem  a  Jakubem  Dardou,  kteří 
v  lítém zápase porazili Mech tým 
(Václav  Cheníček  a  Jiří  Kotál). 
Na  dalších  místech  se  umístili 
Portugalci (Jan a Luba Mazánkovi), 
Hokejky  (Kuba  Kotál  a  Dominik 
Blovský), Nevim (Standa a Anežka 
Solarovi),  Monster  tým  (Jiřík 
a Martínek Vylitovi), Péťové (Jana 
a Anička Mazánkovi) a tým BAAD (Barča Blovská a Adam Sokol). Každý 
z účastníků si odnesl drobnou odměnu a všichni se shodli, že na turnaji 
zvítězila dobrá nálada, a tak to asi má být…

O skaličanském dění psal Václav Cheníček, fotil tentýž a také Václav 
Kotrba a Jakub Darda

Finalisté fotbálku

JAK byli naši prvňáčci 
přijati do Cechu žákovského
Dne 10.  11.  2022 byli  žáčci  1.  A  přijati do  cechu 
žákovského.  Nejdříve  prvňáčci  přednesli  báseň 
Školáci  a  složili  slavnostní  slib.  Potom  za  pomoci 
žákyň 7. třídy prošli slavnostní bránou, která byla 
ozdobena barevnými písmenky a číslicemi. Tím byli přijati mezi školáky. 
Od paní ředitelky a třídní učitelky převzal každý prvňáček přijímací list 

do cechu žákovské-
ho  a  knihu  Školní 
strašidlo,  kterou 
dětem  věnovalo 
SRPŠ. Knihu si brzy 
společně  přečte-
me.
Tuto  akci  si  jistě 
užily nejenom děti, 
ale i rodiče.
Na  závěr  slavnost-
ního  ceremoniálu 
jsme  si  společně 

zazpívali veselou píseň Školáci.
Mgr. Motyková Lenka a Mgr. Fialová Jana, učitelky 1. třídy
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Na cestě za poznáním
Ve  čtvrtek  10.  listopadu  jsme  byli  s  naší  třídou  na  úžasném  výletě 
v Březnici, kde jsme navštívili Technickou akademii.
Dozvěděli  jsme  se  spoustu  informací  ze  světa  techniky,  digitálních 
technologií,  robotiky,  fyziky  a  programování.  V  první  části  programu 
jsme se učili programovat roboty a částečně je ovládat. Ve druhé části 
jsme  si  vyzkoušeli  vytvořit  horskou ve hře Minecraft. Úžasný byl  také 
fyzikální  kvíz,  ve  kterém  jsme  soupeřili  o  pytlík  sladkostí. Měla  jsem 
velkou radost, kdy naše skupina zvítězila. No a jako zlatý hřeb dopoledne 
jsme se podívali do různých míst pomocí virtuální reality.
No zkrátka – krásně strávené dopoledne.

žáci 8. A
Dne 14. 11.  jela  třída 8. B do TECHAKU v Březnici. V půl  sedmé  jsme 
vyjeli  vlakem.  Když  jsme  došli  do  Techaku,  čekal  na  nás  zábavný 
program. Nejprve  jsme koukali na prezentaci o pohybu, poté  jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. 1 skupina programovala ozoboty a druhá tvořila 
v Minecraftu horskou dráhu. Pak se skupiny vyměnily. Následně se hrál 
AZ kvíz. Na závěr  jsme ve virtuální realitě koukali na obrázky z celého 
světa i vesmíru.
Moc se nám to líbilo.

žáci 8. B

Fotookénko do střípků revoluce
S  blížícím  se  výročí  sametové  revoluce  ve  škole  proběhl  projektový 
den pro 8. a 9.  třídy, ve kterém žáci nahlédli do historických událostí. 

Za  prezentaci  osobních  zážitků 
z  dané  doby  děkujeme  paní 
Kamile Berndorffové a manželům 
Malinovým. Nejen jejich povídání 
doplnilo  probrané  učivo  z  hodin 
dějepisu.  Při  plnění  úkolů  si  žáci 
vyzkoušeli aktivity z branných dní, 
prohlédli  výstavky  materiálů  či 
učebnic,  sebrali  zážitky  od  lidí  ze 
svého okolí.
Škola  pro  tento  den  i  následující 
dny  veřejné  výstavy  získala 
informační  panely,  které  ožívaly 
autentickými  videy  či  zpověďmi 
účastníků  daných  dní  pomocí 
aplikace v tabletech.
Velké  poděkování  patří  hlavní 
organizátorce  celého  projektu  ve 

škole – paní učitelce Martině Jirouškové.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy 

Grandfinále PIŠQWOREK v Brně
Dne 8. 12. 2022 se vydal tým Játrový knedlíček (Tomáš Čanda, Jan Slavík 
a Michal  Švec –  žáci 8. B ZŠ  J. A. Komenského Blatná) na grandfinále 
v  MISTROVSTVÍ  ŠKOL  v  PIŠQWORKÁCH  do  Brna.  Cesta  byla  dlouhá, 
museli  jsme  jet  už  v  půl  čtvrté  ráno.  Grandfinále  základních  škol  se 
zúčastnilo  32  nejlepších  týmů  z  Čech  a  Slovenska.  Náš  tým  obsadil 
v opravdu velké konkurenci krásné 21. místo. 
Moc chlapcům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci školy. Celkem 
se soutěže zúčastnilo přihlášených 1 400 týmů ze základních škol. Kluci 
jsou opravdu skvělí a přeji jim hodně štěstí v dalším roce.

Mgr. Hana Šafaříková, učitelka matematiky

Techak Březnice – 7. A
Čertovské řádění
Ve dnech 28. 11., 30. 11. a 7. 12. 
navštívili naši školu předškolní děti 
s  paní  učitelkami  z  blatenských 
mateřských  škol.  V  tělocvičně 
bylo  pro  ně  připraveno  peklo 
i  s  čerty  a  opičí  dráha.  Nejprve 
děti  prošly  pekelnou  bránou 
a  pak  na  ně  čekalo  plno  úkolů. 
Např.  slalom mezi  kužely,  plazení 
po  lavičce,  skok  po  jedné  noze, 
kotrmelec,  válení  sudů. Když děti 
splnily  všechny úkoly  čekal na ně 
na konci dráhy Mikuláš a andělé. 
Za  krátkou  básničku  dostal  každý 
sladkou odměnu. Většině se dráha 
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moc  líbila  a  chtěli  si  ji  vyzkoušet  znovu.  Nakonec  si  všichni  zazpívali 
a zatancovali společně i s čerty.

Fotookénko do předvánočních akcí
Adventní zastavení – 2. prosince 2022

Zpívání na schodech a výstava betlémů 
– 19. prosince 2022

Návštěva výstavy 
v muzeu Blatná
Děkujeme za  zpříjemnění předvánoční-
ho  období  našim  „pekelným“  deváťá-
kům, knihovnicím paní Martině Šustrové 
a paní  Jindřišce Formánkové, kurátorce 
úžasné výstavy Vojtěcha Kubašty Pavlíně 
Eisenhamerové.

druháčci

Projektový den: 
Píšeme a ilustrujeme
Nejen číst a psát umějí naši druháci, oni umějí mnohem víc. Napsat své 
vlastní příběhy a někoho jimi potěšit. Během projektového dne Píšeme 
a ilustrujeme děti vymýšlely svá vyprávění, která doplnily obrázky. Ocitla 
jsem se spolu s dětmi ve světě plném jejich fantazie, radosti a nápadů. 
Malá ochutnávka:
Pohádka o dvojčatech Terce a Lerce 

Jednou dostala Terky a Lerky máma výplatu. 
Tak se rozhodla, že dá Terce a Lerce na výběr. 
„Holky!“ zavolala, „holky, pojďte sem.“ „Co je 
mami?“ zeptala se dvojčata. „Přišla mi výplata. 
To znamená, že si můžete vybrat jeden kroužek,“ 
radostně oznámila holkám. „Já si vybrala 
tanečky,“ řekla Terka. „A já výtvarku,“ řekla 
Lerka. „Dobře,“ řekla maminka. 
Ale jednou jim koupila plyšovou panenku. 
Dvojčatům se strašně líbila, tak se o ni začala 
přetahovat a bum prásk a bylo po panence 

a dvojčata začala brečet. „Ale né! Co se stalo?“ zeptala se maminka. 
„No, jak jsi nám koupila tu panenku, tak se nám strašně líbila. Začaly 
jsme se o ni přetahovat, až se roztrhla. Tak jsme smutné.“
„To je mi líto,“ řekla maminka. „Ale holky, přijde babička a prý pro vás 
má nějakou panenku.“ „Jako vážně?“ zeptala se dvojčata. „Ano holky!“ 
Ťuk, ťuk – ozvalo se. „Holky, koukejte, co pro vás mám,“ řekla babička. 
„Děkujeme, děkujeme.“

Dianka II. B, autorka pohádky; 
Mgr. Karbanová Marcela, třídní učitelka II. B

Projektový den – Ptáci na krmítku
Dne  6.  12.  2022  prožili  žáci  4.  B  celé  dopoledne  ve  společnosti 
ornitologa  Zdeňka  Voborníka.  Ten  přišel mezi  nás  do  školy,  aby  nám 
povyprávěl  o  blatenské  přírodě,  ukázal  nám  na  svých  fotografiích 
ptactvo Blatenska a učil nás ho poznávat. Během dne si děti prakticky 
vyzkoušely rozřazování ptáků, určování semen, skládání puzzle s obrázky 
ptáků  a  třídění  informací  ohledně  ptactva. Dověděly  se,  jak  se  starat 
o krmítko a  co do krmítka patří  a nepatří.  Součástí projektového dne 
byla  i prohlídka cizokrajného ptactva, které nám pan Voborník přinesl 
v klecích do třídy ukázat. Všichni si papoušky mohli zblízka prohlédnout 
a popovídat si o jejich chovu.  Povídání o přírodě se nám moc líbilo a už 
se těšíme, až na jaře vyjdeme společně na kroužkování ptáků do přírody.

Mgr. Pavla Voborníková, třídní učitelka
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Toulky literárními žánry
Projektový den se uskutečnil 2. prosince. Začal tím, že jsme museli po 
celé škole hledat indicie. Byl to závod. Když jsme je našli, dostali  jsme 

pracovní list, do kterého jsme 
museli  vyplnit  informace 
podle  našich  sebraných 
informací. Byli jsme rozděleni 
do  4  družstev,  která  se 
jmenovala podle filmu Harry 
Potter:  Havraspár,  Mrzimor, 
Zmijozel  a  Nebelvír.  Jakmile 
jsme  dodělali  pracovní  list, 
hráli jsme hry, které se týkaly 
literatury.  Body  za  hry  byly 
moc  vyrovnané,  proto  paní 
učitelka  vyhlásila  soutěž 
o nejhezčí lapbook (ten nám 
měl  posloužit  jako  učební 
pomůcka na test z literatury). 
Vyráběli  jsme  je  ve  škole 

i doma. Paní učitelky vybraly nejhezčí tři a tím pádem bylo rozhodnuto 
o vítězi. Nakonec vyhrál Mrzimor. Celý den byl moc fajn. 

Jan Fous, Amálie Balogová, žáci VI. A

Vločka a vánoční hvězda
Před vánočním prázdninami jsme na zasněženém školním dvoře nechali 
rozzářit velkou hvězdu a vločku. Ve spolupráci s panem Sedlákem jsme 
mohli získat krásné letecké snímky i video.

S němčinou za adventem
Dlouhá nudná doba covidu v nás probudila touhu po cestování. Rozhodli 
jsme se proto navštívit vánoční trhy v Drážďanech. Cesta byla primárně 
určena pro žáky německého jazyka, aby si mohli vyzkoušet mluvit tímto 
cizím jazykem a poznali lépe německou kulturu. 
Ve středu 14. 12. jsme se vydali na cestu. Hned od rána nám bylo jasné, 
že  jsme si vybrali  jeden z nejmrazivějších dní, který nás za celou zimu 
může  vůbec  potkat.  I  přes  zamrzající  úsměv na  rtech  jsme  vyrazili  za 
poznáním, dobrodružstvím i zábavou.
Jakmile  jsme  dorazili  do  Drážďan,  vydali  jsme  se  s  naší  průvodkyní 
na  procházku městem.  Začali  jsme  u  Zwingeru,  což  je  saská  obdoba 
Versailles.  Odtud  pochází  také  naše  nejkrásnější  společná  fotka 
s pohledem na vnitřní město Drážďan. Dále jsme na naší obhlídce potkali 
Semperoper,  Hofkirche,  Residenzschloss  i  Frauenkirche.  Po  krátkém 
rozchodu, který jsme věnovali obědu, jsme se sešli před muzeem.
Muzeum  pro  nás  bylo  silným  zážitkem.  Procházeli  jsme  několika 
sbírkami  od  šperků  a  klenotů  po  historickou  výstroj  a  výzbroj.  Zaujal 
nás Paradesaal plný napodobenin koní a jezdců ve slavnostní oblečení. 
Shodli jsme se, že na tohle muzeum příště potřebujeme ještě více času.
Potom  jsme  vyrazili  na  pěší  zónu,  kde  jsme  si  dopřáli  krátký  rozchod 
a poté nás čekala hlavní část programu. Vraceli jsme se na Striezelmarkt, 
na  vyhlášené  drážďanské  vánoční  trhy.  Zde  jsme  mohli  ochutnat 
Bratwurst,  tedy bílou klobásu, mohli  jsme si  koupit  suvenýry nebo se 
projet  na  kolotoči.  Za  večerní  atmosféry,  kdy  se  vše  rozsvítilo,  jsme 
si  vychutnávali  adventní  náladu.  Domů  jsem  se  vrátili  unaveni,  ale 
spokojeni. A příště jedeme znovu.

Mgr. Dana Princová, organizátorka zájezdu, učitelka NJ

Navštívili jsme výstavu
Před Vánocemi se kromě jiných tříd naší školy vydala i 4. B do blatenského 
muzea na výstavu Vojtěcha Kubašty. Paní Eisenhamerová připravila pro 
děti zajímavý výklad  i  s úkoly v expozici.  Jak se v muzeu dětem  líbilo, 
samy napsaly:
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V muzeu jsem viděla betlémy. Vojtěch Kubašta byl geniální ilustrátor. 
Vyráběl vyskakovací knížky. (Lucka)
Viděli jsme mnoho knih s pohyblivými obrázky. Vyrobili jsme si také 
prostorové přáníčko. (Adélka)
Na výstavě byly vystaveny prostorové knihy a obrázky. Vyráběli jsme 
podobné vánoční přání. Líbilo se mi tam vše. (Matouš)

Mgr. Pavla Voborníková, třídní učitelka

JAK jsme rozdávali 
radost
Před  Vánocemi  jsme  vyhlásili  sbír-
ku  plyšáků  pro  dětská  oddělení 
v písecké a  strakonické nemocnici. 
Sešlo  se  jich  velké  množství.  Ply-
šáci  dětem  zpříjemní  nepříjemné 
chvilky při vyšetřeních nebo pobytu 
v nemocnici.
Všem  účastníkům  sbírky  za  dětské 
pacienty děkujeme.
Poděkování  ze  strakonické  nemoc-
nice: Moc děkuji. Udělali jste nám 
velkou radost... zdravím a přeji klid-
ný konec roku a úspěšný rok 2023. 
Hana Furišová, vrchní sestra 

členové žákovského parlamentu

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ J. A. K.            
POŘÁDÁ 

ŠKOLNÍ PLES 
sobota 25. 3. 2023 od 17:45 do 22:00 V KCAŽ Blatná

Co Vás čeká?
LEKCE SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ S VÝUKOU SPOLEČENSKÝCH TANCŮ

TOMBOLA

PODMÍNKOU JE SPOLEČENSKÝ ODĚV.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 1. 3. 2023 V KANCELÁŘI PANÍ ÚČETNÍ

 

 

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, 
přijďte si ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 15.00 do 16:30 

prohlédnout  

Základní školu J. A. Komenského Blatná. 
Budoucí školáčci si vyzkouší různé hry a zábavné úkoly. 

Rodiče se mohou účastnit besedy  
s třídními učitelkami budoucích prvňáčků. 

Besedy se konají 
v 15:00, 15:30 a 16:00.  

 

Školní družina 
na ZŠ TGM Blatná
Ve  školní  družině  jsme  se  nenudili.  Během  ba-
revného  podzimu  měsíců  září  a  října  proběhly  
3  družinové  soutěže.  Přestože  nám  v  září  poča-
sí  příliš  nepřálo,  využili  jsme  několika  hezkých  teplých  dní  k  uspořá-
dání  tradiční  soutěže  ve  skákání  přes  švihadlo. Akce  se  zúčastnili  žáci 
šesti  oddělení  ŠD  a  bylo  vidět,  jak  se  zvyšujícím  se  věkem  dětí  roste  
i jejich výkonnost v tomto sportu. Jen málo prvňáků zvládá koordinovat 
své pohyby a  rytmus  tak,  aby dokázali  hodně přeskoků  za  sebou,  ale 
větší děti už dosahují velmi pěkných výsledků.
V každém oddělení závodníci získali pomyslné zlaté, stříbrné a bronzové 
medaile a toto je výsledková listina nejlepších ze všech 85 zúčastněných.
     1. místo             2. místo    3. místo
I.   Tereza Vaňačová           Kristýna Vaňačová  Jakub Cink
II.  Lukáš Novotný            Barbora Jandová  Laura Dítětová
III. Lucie Bartošová            Simona Pražáková  Tomáš Vokroj
IV. Linda Schlehuberová   Štěpán Poustka  Eliška Čapková
V.  Dorka Jíchová            Amálie Řezáčová  Lucie Hrachovcová
VI. Štěpánka Řezáčová      Julie Zachová   Mikuláš Šimůnek
Každoroční turnaj v pexesu, který nazýváme PEXESIÁDA, si letos zahráli 
žáci  prvních,  druhých  a  třetích  tříd.  Soutěž  probíhala  vyřazovacím 
způsobem  v  několika  kolech,  v  každé  družině  zvlášť.    Zúčastnilo  se  jí 
celkem 117 žáků. V každé třídě pak bylo vytvořeno pořadí tří nejlepších 
soutěžících:
          1. místo            2. místo    3. místo
1. A:  Řezáčová Amálka    Citterbartová Aneta  Cardová Klára 
1. B:  Bartošová Lucie       Vrátná Viktorie  Moravec Adam
2. A:  Mourek Josef           Paukner Radek  Srpová Sára
2. B:  Zaušková Barbora    Lojková Mari    Vaňačová Kristýna
3. A:  Řezáčová Štěpánka  Chramostová Aneta  Kohout Albert
3. B:  Hlinková Stela            Matoušek Stanislav  Tomšovicová Viktorie
První  listopadový  týden  se  mezi  družinami  uskutečnila  soutěž 
O  nejkrásnější  dýni.  Děti  kreslily  dýňová  strašidla  a  obrázky 
s  halloweenským  motivem.  Celkem  se  sešlo  69  prací  převážně 
malovaných  dýní.  Každý  výtvor  byl  očíslován  a  děti  hlasovaly  o  ten 
nejkrásnější.  Celkem  se  sešlo  147  hlasů.  1.  místo  získal  kolektiv  dětí 
ŠD z 1. B, 2. místo kolektiv ŠD 2. B a 3. místo společný kolektiv družiny 
4. A a 4. B. Soutěživý podzim se vydařil a věříme, že i do dalších turnajů 
se  přihlásí  velký  počet  zájemců  a  že  splní  hlavní  cíl,  a  to  kreativní 
a rozmanitou činností naplnit volný čas dětí. 

Dana Houzarová, zástupkyně ředitelky školy

Jak se dělá zoo?
Jak  se  ze  staré  šedivé  zoo  stane  jedna  z  nejkrásnějších  na  světě? 
O tom jsme se dozvěděli na zajímavé přednášce PhDr. Petra Fejka dne 
3.  listopadu  2022.  Pan  Fejk  strávil  třináct  let  (1997–2009)  ve  funkci 
ředitele  ZOO  Praha  a  nyní  se  k  této  životní  kapitole  vrací  ve  svých 
vzpomínkách. Sám o tomto období svého života říká, že to byla výjimečná 
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doba  plná  výjimečných  událostí.  A  vůbec  nepřehání.  Vždyť  se  svými 
spolupracovníky  dokázal  nejen  postavit  na  nohy  starou  zoologickou 
zahradu  po  povodních  a  vybudovat  z  ní  zoo,  která  se  probojovala 
mezi nejlepších deset na celém světě. Především si ale musel poradit 
s množstvím překážek, které s sebou provoz zoo a chov zvířat v zajetí 
přináší. 
Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Nechybělo mnoho fotografií, 
které  zachycovaly  život  některých  zvířat  v  přírodě,  např.  slonů, 
nosorožců,  hrochů,  lvů  a  žiraf.  Zároveň  jsme měli  možnost  porovnat 
chov  těchto  druhů  v  zoo,  kde  se  pro  ně  zaměstnanci  snažili  připravit 
obdobné podmínky k životu. A kdo  je největší hrozbou pro zvířata na 
zemi? Přece my  lidé.  Tak  se  chovejme  ke  zvířatům a  k  přírodě  vůbec 
ohleduplně. 

Mgr. Hana Třísková, třídní učitelka 4. A

HZS Blatná
Návštěvu  jsme  si  domluvili  na  čtvrtek  3.  11.  2022.  Všichni  z  8.  B  byli 
natěšení na celý hasičský tým v Blatné. A bylo se na co koukat – hasičské 
auto,  čluny, obleky pro hasiče při  různých zásazích – při problému ve 
vodě, při odstraňování různých hmyzích hnízd, hasičské dýchací přístroje 
a spousta dalšího. Dokonce jsme viděli velké hasičské auto v akci, když 
v Buzicích zapadlo auto do příkopu, hasiči vyjeli do 2 minut od nahlášení 
dopravní nehody.
Příslušníci hasičského záchranného sboru plní úkoly v požární ochraně 
a  ochraně  obyvatelstva.  Zasahují  u  požárů,  dopravních  nehod,  při 
záchraně osob, u odstraňování padlých stromů a dalších nebezpečných 
situací.
Největší radost udělala dětem hasičská pěna. Chceme poděkovat všem 
blatenským hasičům za skvěle připravenou akci.

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, učitelka

Divadelní představení 
O pejskovi a kočičce
V  pondělí  7.  listopadu  se  žáci  1.  a  2.  ročníků  zúčastnili  divadelního 
představení  s  názvem  Povídání o pejskovi a kočičce.  Do  blatenské 
sokolovny  zavítalo  divadlo  SemTamFór,  které  si  pro  děti  připravilo 
zpracování pohádkové knížky Josefa Čapka. Jednalo se o trilogii pohádek 
o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort, jak myli podlahu, nebo o tom, jak 
si pejsek roztrhl kalhoty a kočička mu je zašila dešťovkou.
Všechny  tři  příběhy  pejska  a  kočičky  byly  velice  zábavně  zpracovány. 
Děti i paní učitelky se bavily od začátku až do konce. Tři klauni vyprávěli 
pohádky  netradičním  způsobem  tak,  že  dětského  diváka  vtáhli  přímo 
do  děje  a  umožňovali  mu  spoluvytvářet  příběh,  který  se  na  jevišti 
odehrával.  Veselé  vyprávění  o  dvou  nerozlučných  kamarádech  bylo 
příjemně dokresleno krásnými kulisami, loutkami a vtipnými písněmi.

Mgr. Eva Vonášková, třídní učitelka 1. A 

Legiovlak v Blatné
Jednou  ze  zastávek  Legiovlaku,  projektu  Československé  obce 
legionářské, se stala ve dnech 1.–6. 11. také Blatná. Během těchto dnů 
navštívily toto pojízdné muzeum i některé třídy z 1. a 2. stupně a touto 
akcí si znovu připomněly výročí vzniku Československé republiky.

Legiovlak  je  věrná  replika  vojenského  vlaku,  s  nímž  si  českoslovenští 
legionáři  v  letech  1918–1920  razili  cestu  po  Transsibiřské  magistrále 
do  Vladivostoku.  Díky  tomuto  projektu  si  naši  žáci  mohli  vytvořit 
nebo  rozšířit  své  povědomí  o  legionářích  a  jejich  zásluze  na  vzniku 
samostatného  státu.  V  každém  z  vagonů  (např.  obrněný,  ubytovací 
–  těpluška,  výstrojový,  zdravotní)  je  nainstalována  výstava  panelů 
a předmětů, které představují život a válečné operace československých 
legionářů v Rusku. Součástí výstavy je i legionářská výstroj a výzbroj.
Žákům 2. stupně provedli výklad o životních podmínkách, bojové činnosti 
a  zvyklostech  našich  legionářů  průvodci  v  replikách  legionářských 
stejnokrojů. Některé z předávaných informací byly i součástí pracovního 
listu, který si žáci v průběhu prohlídky vyplňovali. Mnozí si ještě v závěru 
prohlídky  odnesli  za  dobrovolný  příspěvek  na  památku  květ  vlčího 
máku, který je symbolem Dne válečných veteránů (11. 11.).
Prohlídka  Legiovlaku  žáky  upoutala  a  někteří  si  při  této  příležitosti 
vzpomněli  i  na  své předky,  kteří  se  zúčastnili  bojů  v 1.  světové  válce, 
nebo dokonce prožili část svého života v podobném legiovlaku, protože 
byli členy československých legií.

Mgr. Hana Kubíková, učitelka

Návštěva Divadla Na Fidlovačce – 
Souborné dílo Williama Shakespeara 

Žáci  8.  a  9.  tříd  se  9.  listopadu  zúčastnili  divadelního  představení 
v  Divadle  Na  Fidlovačce.  Podle  názvu  Souborné  dílo  Williama 
Shakespeara  by  se mohlo  zdát,  že  se  jednalo  o  klasiku,  ale  opak  byl 
pravdou.  Tři  herci  ztvárnili  desítky  rolí  ze  slavných  her  nejznámějšího 
dramatika  s  nadsázkou  a  humorem.  Během  devadesáti  minut  jsme 
zhlédli velmi svérázné ukázky z Romea a Julie, Macbetha, Krále Leara, 
Snu  noci  svatojánské,  Othella,  Hamleta  a  dalších  her.  Diváci  byli 
v  rychlosti  seznámeni  se  stručným dějem  tragédií  i  komedií,  které  se 
nejčastěji objevují na divadelních scénách.
Herci ukázky aktualizovali zmínkami o youtuberech, influencerech apod. 
Také kostýmy byly spíše současné a mladí herci – muži ztvárnili i všechny 
ženské  role,  což  vedlo  k mnoha  vtipným momentům. Objevil  se  také 
rap, narážky na roli Jaroslava Blažka v nekonečném seriálu Ulice a další 
legrácky.
Cestu zpátky jsme si zpříjemnili návštěvou KFC a posilněni a plni zážitků 
jsme se vrátili do Blatné.

Mgr. Stanislava Vokrojová, třídní učitelka 8. A

Seznam se bezpečně
Ve  středu  16.  11.  proběhla  v  5.  A  a  5.  B  preventivní  akce  s  názvem 
Seznam se bezpečně.  Naši  školu  v  tento  den  navštívila  vedoucí 
sociálního  odboru města  Blatná  Bc.  Kateřina Malečková,  která  se  na 
tomto odboru  věnuje  i  prevenci  kriminality mládeže.  Paní Malečková 
hovořila s žáky o nebezpečí, které na ně číhá na internetu, a především 
o způsobech, jak nebezpečným situacím v tomto prostředí předcházet. 
Velmi  zajímavá  a  poučná  část  přednášky  se  týkala  kyberšikany.  Žáky 
zaujaly především reálné příběhy, kterými bylo celé povídání doplněné. 
Ve stejný den proběhla krátká přednáška i na třídních schůzkách pátých 
ročníků a s tímto tématem byli seznámeni rodiče našich žáků. Základní 
informace o tomto důležitém tématu najdete i na stránkách naší školy. 

Mgr. Jana Pekárková, třídní učitelka 5. B
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Plavecký výcvik 2. ročník
Součástí  školního  vzdělávacího  programu  naší  školy  je  absolvování 
plaveckého  výcviku.  V  letošním  roce  od  7.  září  do  23.  listopadu  děti 
ze 2. A a 2. B absolvovaly v rámci tělesné výchovy 10 lekcí v Plavecké 
škole Písek. Cílem plavecké výuky je osvojení si takové kvality komplexní 
plavecké dovednosti, která zajistí bezpečné zvládnutí vodního prostředí 
v podmínkách, které mohou být i nepříznivé. Z těchto důvodů je důležité 
zaměřit  se  nejen  na  plaveckou  lokomoci,  ale  i  na  technickou  úroveň 
dalších dovedností, které pomohou zvládnout např. náhlý pád do vody 
a následnou orientaci pod vodou, provést účelnou změnu polohy těla, 
bezpečný vstup do vody, zaujmout relaxační polohu ve vodě atd. Dále 
pak  dovednosti  související  jednak  s  bezpečností  pobytu  a  pohybu  ve 
vodě,  jednak  s možnostmi dalšího využití plaveckých aktivit  k účelům 
podpory zdraví, regenerace nebo k rozvoji kondice. 
Výuku  hradila  škola  (cca  60  000  Kč)  a  na  dopravě  se  podílela  škola 
a S. R. P. Š. Blatná, z. s. Každou středu v tomto období jsme v 9:30 vyrazili 
s batůžky a nadšením směr Písek oddat se vodním radovánkám. V první 
lekci byly děti rozdělené do čtyřech skupin dle jejich zdatnosti. V průběhu 
výcviku se děti postupně seznamovaly se základními plaveckými způsoby 
– kraul, znak, prsa. Zvládaly skoky do vody, většina ze stupínku, potápění 
hlavy,  splývání,  lovení  předmětů  z  vody,  vyzkoušely  si  také  záchranu 
tonoucího.  Děti  byly  svěřeny  do  rukou  zkušených  plavčic.  Během 
všech  hodin  panovala  přátelská  atmosféra  a  vřelý  přístup. Děti  se  na 
hodiny plavání vždy velmi těšily. Na závěr výcviku děti obdržely „mokré“ 
vysvědčení  a  velkou pochvalu  za  jejich odvahu,  zlepšení  v  plaveckých 
dovednostech a kamarádské chování.

Mgr. Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A

společensky  tolerovaných drog  a  s  riziky  spojenými  s  jejich  užíváním, 
druhý  byl  zaměřen  na  bezpečný  sex,  prevenci  přenosu  pohlavních 
chorob a nechtěné otěhotnění. Do obou těchto programů se žáci sami 
aktivně zapojovali a přispívali vlastními dotazy. Z celkového hodnocení 
vyplynulo, že většině žáků se tyto preventivní akce líbily.
Od  října do prosince  také navštívily  třídy 7.–9.  ročníku NZDM Station 
17 v Blatné. Cílem bylo seznámit žáky s touto sociální službou pro děti 
a mládež, kde mohou aktivně a smysluplně trávit volný čas. Pracovníci je 
informovali o tom, jak to ve Stationu funguje, kdo sem může docházet, 
s  jakými problémy se na ně mohou obrátit apod. Žáci si pak prohlédli 
hudební zkušebnu, posilovnu či relaxační místnost. Na závěr si zájemci 
vyzkoušeli brýle simulující účinky návykových látek. 

Mgr. Ondřej Kočovský, ŠMP

Volba povolání 

Naše  škola  věnuje  značnou  pozornost  volbě  povolání.  Žáci  8. 
a  9.  ročníku  mají  předmět  svět  práce,  kde  se  seznamují  s  různými 
aspekty volby povolání. Využíváme program SALMONDO, který pomáhá 
při volbě povolání. Žáci si mohou otestovat jednotlivé složky osobnosti, 
získat  podrobné  informace  o  jednotlivých  povoláních,  výsledky  testů 
sdílet s výchovnou poradkyní a dál je využít jako podklad pro navazující 
poradenství.  Zpestřením  hodin  bývá  návštěva  našich  bývalých  žáků, 
kteří referují o „své“ střední škole. Výuka ve škole je doplněna akcemi 
mimo školu – ve středních školách, v podnicích apod. 
Na podzim  se naši  žáci  zúčastnili  programů  v  SOŠ Blatná  (sportshow, 
dopolední  program  pro  deváťáky,  Vánoční  laťka)  a  někteří  se  přišli 
podívat  na  Den techniky v SOU.  Jako  velmi  užitečnou  hodnotíme 
zejména burzu středních škol v KCAŽ. V listopadu proběhla v 9. ročníku 
schůzka rodičů s výchovnou poradkyní. Zúčastnili se jí i zástupci několika 
středních  škol,  kteří  zde prezentovali  své obory.  22.  11.  navštívili  žáci 
9. ročníku SPŠ ve Volyni, kde byl připraven Den s obnovitelnými zdroji. 
Pracovníci školy informovali žáky o výhodách a nevýhodách jednotlivých 
zdrojů  energie  a  zaměřili  se  na  obnovitelné  zdroje,  kterým  patří 
budoucnost. Žáci byli seznámeni s moderními způsoby využívání energií 
především v souvislosti s bydlením. Byl jim objasněn princip tepelných 
čerpadel, využití biomasy a solární energie. Mohli posoudit efektivnost 
zateplování  domů  a  výhody  dřevostaveb.  Dozvěděli  se  o  moderních 
technologiích  na  ovládání  vnitřního  zařízení  budov,  vyzkoušeli  si 
ovládání  „chytré  domácnosti“  prostřednictvím  tabletu  a  seznámili  se 
s  funkcí  některých  přístrojů  používaných  ve  stavebnictví.  Následovala 
exkurze po areálu školy. Prohlédli si knihovnu, dílny, viděli v chodu 3D 
tiskárnu,  práce  studentů  jednotlivých  oborů  a  navštívili  i  halu  s  CNC 
technikou,  která  dokáže  vyrábět  a  obrábět  jednotlivé  díly  pro  stavbu 
dřevěných konstrukcí. V počítačové učebně si žáci vyzkoušeli program 
pro tvorbu interiéru a dostali drobné dárky. Závěrečný blok byl zaměřen 
na  informace o  škole a  studijních oborech. V průběhu exkurze  si  žáci 
mohli udělat představu o tom, co se v jednotlivých oborech učí studenti 
průmyslové školy. Na závěr všechny čekal chutný oběd ve školní jídelně. 
Program  byl  pro  žáky  zajímavý  a  výklad  srozumitelný.  Několik  žáků 
uvažuje o tom, že si na volyňskou průmyslovku podá přihlášku.
Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

Předvánoční koncert v ZUŠ Blatná
Dne  24.  listopadu  2022  v  10.00  hodin  proběhl  koncert  v  Základní 
umělecké škole v Blatné. Starší  i mladší děti ukázaly, co umí. Hrály na 
různé hudební nástroje, například na klavír, klávesy, na kytaru, zobcovou 
i příčnou flétnu a na další různé hudební nástroje.
Z naší školy se na koncert přišli podívat žáci pátých ročníků a díky tomu 
se koncertní sál téměř naplnil celý. Koncert se velmi vydařil a publikum 
bylo spokojené. Všechny účinkující jsme odměnili velkým potleskem.

Samuel Čadek, David Novotný, 
Matouš Březnický, Matěj Staněk (žáci 5. A)

Advent na ZŠ TGM Blatná
Den otevřených dveří a 55. výročí ZŠ TGM Blatná
Dnem  otevřených  dveří  oslavila  naše  škola  26.  listopadu  své  55. 
narozeniny.  Jsme  velmi  potěšeni,  že  více  než  600  návštěvníků  přišlo 

Prevence na ZŠ TGM
V měsíci listopadu se uskutečnily plánované preventivní akce organizace 
Do  světa  pro  žáky  druhého  stupně.  Třídy  absolvovaly  čtyřhodinový 
blok  pod  vedením  odborných  lektorů.  V  6.  ročníku  proběhl  program 
s  názvem  Třída  jako  kolektiv,  jehož  cílem  bylo  různými  společnými 
aktivitami podpořit soudržnost kolektivu a vzájemnou spolupráci mezi 
žáky. Pro sedmáky byl program zaměřen na prevenci agresivity a šikany, 
při  kterém  si  žáci  také  vyzkoušeli  mnoho  aktivit  a  her,  jak  tomuto 
sociálně patologickému jevu předcházet. Spíše formou diskuze byly pak 
vedeny programy o legálních návykových látkách pro osmáky a sexualitě 
a partnerství pro deváťáky. Cílem prvního bylo seznámit žáky s oblastí 
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krásné  výročí  oslavit  s  námi.  Sváteční  den  jsme  zahájili  vystoupením 
pěveckého sboru pod  taktovkou Mgr. Věry Uriánkové. Do  sboru nově 
patří i paní učitelky a ukázalo se, že společné procítěné vystoupení vzalo 
všechny  posluchače  za  srdce.  Na  vánoční  vlně  se  neslo  i  představení 
žáků 2. A, jež vzniklo pod vedením Mgr. Pavly Fousové. Na adventní čas 
nás  příjemně  naladila  tradiční  vánoční  výstava  a  výzdoba  školy.  Paní 
vychovatelky  Jana Greifonerová,  Ivana Prokošová a Zuzana Voračková 
věnovaly  přípravě  těchto  krásných  dekorací  spoustu  času.  Velký  dík 
patří  všem pedagogům a  zaměstnancům, kteří připravovali  tento den 
s neobyčejnou pečlivostí a pílí.
Ti,  kdo  si  přišli  prohlédnout  naši  školu,  mohli  využít  komentované 
prohlídky,  které  probíhaly  každou  hodinu.  Průvodci  se  stali  naši 
pedagogové.  Dlouho  jsme  se  také  těšili  na  možnost  představit 
veřejnosti  novou  přístavbu,  která  vyrostla  na  školním  dvoře.  Nová 
budova vznikla díky dotačnímu programu – Rozšíření výukových prostor 
ZŠ T. G. Masaryka Blatná, výzva 46 IROP – infrastruktura základních škol –  
SC 2. 4. Naše výukové prostory se obohatily o polytechnickou učebnu, 
cvičnou  kuchyňku  a  učebnu  dílen.  Stavba  i  s  vybavením  učeben  byla 
úspěšně  dokončena  v  červnu  2020,  ale  vzhledem  ke  koronavirové 
pandemii jsme nemohli veřejnosti tyto prostory představit již dříve. 
Učebny  jsou  vybaveny  nejmodernější  didaktickou  technikou 
a  pomůckami.  V  hodinách  pracovních  činností  mají  žáci  možnost 
využívat  robotické  stavebnice.  Díky  dotačnímu  programu  jsme  získali 
i 3D tiskárnu. Třída je samozřejmě vybavena interaktivní tabulí. Vizuálně 
působí  polytechnická  učebna  jako  krásný  a  velkorysý  prostor  se 
střešními okny. Prakticky se jedná o plně odbornou učebnu, vybavenou 
notebooky,  interaktivní  tabulí  a  moderními  didaktickými  pomůckami 
pro výuku fyziky. V pracovních činnostech při výuce pěstitelských prací 
využíváme jako venkovní učebnu i prostor pod pergolou. Do venkovní 
učebny  jsme  pořídili  stoly  a  lavice,  které  se  dají  různě  sestavit  podle 
potřeb vyučujícího. Díky přístavbě vzniklo  také nové hřiště  s pevnými 
hracími prvky. Nová budova je velkým přínosem pro zkvalitnění výuky. 
Děkujeme našemu zřizovateli Městu Blatná, že nás v dotačním programu 
podpořil a dovedl ho do zdárného konce.
Na školním dvoře zpříjemnili sobotní den svou „kavárnou“ rodiče našich 
žáků. Mohli  jste se zahřát u vánočního vína a ochutnat dobroty, které 
napekli.  Všem  rodičům,  kteří  obětovali  svůj  čas  a  energii  na  přípravu 
tohoto  voňavého  zastavení  a  neodradilo  je  ani  nevlídné  listopadové 

počasí, velice děkuji! Také děkuji všem, kteří podpořili rodiče nákupem 
dobrot. Výtěžek  z  prodeje putuje na účet  S.  R.  P.  Š.  Blatná,  z.  s.  Tyto 
finanční prostředky budou využity na podporu aktivit našich žáků.
Věřím, že Vy, kteří jste narozeninový den strávili společně s námi, jste se 
naladili na dobu adventní a že Vám u nás bylo příjemně. Srdečně Vám 
děkujeme za přízeň a podporu. 
Rádi  bychom  poděkovali  Michalu  Dvořákovi  za  fotodokumentaci 
celého  dne.  Naše  poděkování  patří  i  Technickým  službám  Města 
Blatná  za  pomoc  s  instalací  vánočního  stromečku. Na  přípravě  výročí 
se  společně  s  učiteli  a  dalšími  pracovníky  školy  podílelo  bezmála 
90 žáků. S ozvučením pěveckého vystoupení si hravě poradili naši bývalí 
absolventi Martin Uriánek a Milan Čapek. Děkujeme!

Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

V „Masaryčce“ se zpívalo, zpívá a zpívat bude
Adventní čas si každý představujeme po svém. Jistě se ale shodneme na 
tom, že první adventní neděli se doma svátečně zapálí první svíčka na 
adventním věnci a že tentýž den se rozzáří nejen oči všech romantiků, 
ale zazáří a rozsvítí se i vánoční stromy a stromky v mnohých městech, 
městečkách  a  vesnicích.  Jestli  budou  dny  adventní  naplněny  klidem, 
pohodou, slušností a radostným očekáváním, záleží už na každém z nás.
U  nás  v  „Masaryčce“  si  adventní  čas  nedovedeme  představit  bez 
zpívání.  Dokladem  toho  je  nejen titulek  tohoto  příspěvku,  ale  hlavně 
nadšení malých i velkých zpěvaček a zpěváků. Ti svou radostí z písniček 
a ze zpívání „nakazili“ i své vyučující. A tak u nás vznikl smíšený pěvecký 
sbor, ve kterém je nejmladšímu zpěváčkovi sedm let a nejstarší oslavil 
šedesátku. 
Celý  podzim  jsme  naplnili  zpíváním,  zkoušením,  upravovalo  se, 
opravovalo  se a postupně vznikalo  čtvrthodinové adventní písničkové 
pásmo. Všichni jsme se už nemohli dočkat první adventní neděle. Jdeme 
rozsvítit  vánoční  stromky!  Nádvoří  blatenského  zámku  nás  přivítalo 
kouzelnou předvánoční atmosférou a nám se pod rozzářenou zámeckou 
oblohou a svítícím vánočním stromkem zpívalo krásně. 
Ten  den  se  vánoční  stromky  rozsvěcely  dva.  Přesunuli  jsme  se  na 
blatenské náměstí a také tam jsme se pod vánočním stromem podělili 
svými písničkami o adventní radost a nadšení. 
Říká se, že „do třetice všeho dobrého“. Je to vskutku pravda. Třetí naše 
písničkové  adventní  zastavení  bylo  „za  hranicemi“  Blatné.  Celé  naše 
zpěvácké uskupení bylo  totiž pozváno do Drahenického Málkova,  kde 
se  již  tradičně v čase adventním setkávají málkovští v místní kapličce. 
Nádherná  atmosféra  přívětivosti,  pospolitosti  a  boží  přítomnosti  byla 
kouzelnou tečkou za naším adventním zpívaným putováním.
Doufáme,  že  jsme  všem  dokázali  přinést  příjemnou  a  milou  chvilku 
a zastavení se v čase adventním. Pokoj lidem dobré vůle.

Mgr. Věra Uriánková, vedoucí pěveckého sboru
Vánoční koleda
Dne  15.  12.  navštívily  děti  1.  stupně  naší  školy  hudebně  taneční 
představení ZUŠ s názvem Vánoční koleda. Jak pravil v závěru vystoupení 
pan ředitel Mgr. Martin Škanta, mohli nás žáci a učitelé pozvat na veřejné 
vystoupení po dlouhé době.  
Celý příběh spojovala postava hříšníka, se kterým děti cestovaly časem 
jak  směrem  do  minulosti,  kdy  vzpomínal  na  krásné  dětství,  tak  do 
budoucnosti. Od další postavy – průvodce zaznělo pro něj do budoucna 
varování, že pokud nezlepší své chování k ostatním, nebude se mu dobře 
dařit. Hříšník si vzal jeho slova k srdci a vše dobře dopadlo.
Jak je dobrým zvykem v nápaditě pojatých vystoupeních se představili 
žáci  hudebních  a  tanečních  oborů  od  těch  nejmenších  po  nejstarší. 
Pohádkovou  podívanou  výstižně  doplnily  krásné  rekvizity,  které  byly 
vytvořeny žáky výtvarného oboru.
Přestavení bylo jako vždy velmi zdařilé, včetně krásných kostýmů malých 
i větších tanečníků.

Mgr. Věra Vitáková, třídní učitelka 4. B

Planetárium České Budějovice
Žáci  6.  A  navštívili  planetárium  v  Českých  Budějovicích  v  úterý 
20.  12.  2022.  Tato  hvězdárna  a  planetárium  je  jediná  profesionální 
instituce  na  jihu  Čech  zabývající  se  astronomickým  výzkumem 
a didaktickými programy pro děti i dospělé. Na soutoku Vltavy a Malše 
stojí od roku 1937.  
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Kvůli světelnému smogu je dnes téměř nemožné pozorovat noční oblohu 
ve městech.  Díky  digitálnímu  planetáriu  v  Českých  Budějovicích  jsme 
viděli hvězdy a souhvězdí, která se běžně už skoro nemohou spatřit. 
Digitální  planetárium  využívá  projekci  na  kopulovou  plochu  pomocí 
dvou projektorů s rozlišením 11 milionů pixelů. Dokáže promítat záběry 
z vesmíru, obrázky souhvězdí, různé animace i atraktivní celooblohová 
videa. 
Projekce nás přenesla do vesmíru. Kruh  sálu evokuje Zemi, historické 
symboly kolem dokola představují sluneční soustavu a dvanáct znamení 
zvěrokruhu.  V  sále  se  setmělo  a my  se  ocitli  pod  nočním  nebem  na 
střeše planetária. Za zvuků písně nás animace přesunula k Hubbleovu 
dalekohledu  na  oběžnou  dráhu  Země.  Následoval  přelet  o  několik 
milionů světelných let dále do cizích galaxií.
A  jaké  to bylo? Hm, ve vesmíru,  jaké  to  tam asi  je,  žije  tam někdo…? 
Na tyto otázky zatím neznáme odpovědi, ale kdo ví...

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

Vánoce na ZŠ TGM Blatná
Vánoční vystoupení pro mateřské školy 
a Domov pro seniory Blatná
Vánoce  by  neměly  být  o  shonu,  úklidu  a  nákupech,  ale  především 
by  to měly být  svátky  radosti a milých shledání. Žákům 2. A a Klaudii 
Poustkové, Timu Flanderovi a  Josefu Ďulíkovi  ze 4. A se podařilo  toto 
poselství  předat,  a  to  hned  několikrát.  Děti  nacvičily  krásný  vánoční 
příběh  narození  Ježíše  Krista,  doplněný  vánočními  koledami,  písněmi 
a  tancem  andělů  a  pastýřů.  Vystoupení  pak  předvedly  nejen  všem 
návštěvníkům  na  dni  otevřených  dveří,  ale  také  dětem  z mateřských 
školek  Šilhova,  Vrchlického,  Husovy  sady  a  babičkám  a  dědečkům 
v domově pro seniory. Všem posluchačům byla ve tvářích patrná radost, 
jsme rádi, že jsme je mohli potěšit na duši. Velký dík patří všem malým 
hercům za jejich nadšení, píli a houževnatost, kterou vložili do každého 
vystoupení.

Mgr. Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A

Vánoční filmové představení
Netrpělivé čekání na vánoční besídky jsme si  i  letos zpestřili filmovým 
představením, a to rovnou dvojitým. Vybrali jsme totiž dva animované 
filmy. Žáci prvního stupně vyrazili společně se svými třídními učiteli na 
český animovaný film Myši patří do nebe. Tento film získal v loňském roce 
Českého lva v kategorii animovaných filmů. Vypráví o odvaze a přátelství 
a dětem se tak líbil, že ho na konci odměnily potleskem. Druhý stupeň 
vyrazil na film zahraniční provenience, a to Addamsova rodina 2. Film 
z roku 2021 byl zábavný a určitě pobavil všechny přítomné. 

Vánoční besídky
Na  závěr  letošního  roku  2022  se  konaly  již  tradiční  vánoční  besídky. 
Ve vánočně vyzdobených  třídách  jsme si povídali o  zvycích u nás  i  ve 
světě.  Děti  popisovaly,  jak  probíhá  Štědrý  den  v  jejich  rodinách,  jaké 
tradice dodržují a jaké znají koledy. Některé jsme si společně zazpívali. 
Do  vánočního  času  nás  na  vlně  tónů  unášelo  vystoupení  pěveckého 
sboru, ve kterém účinkovali jak žáci I. a II. stupně, tak vyučující. To vše 
pod taktovou paní učitelky Uriánkové. 
Atmosféru Vánoc umocnilo ve třídách vonící cukroví, které děti přinesly, 
drobné dárečky  schované pod nazdobeným  stromečkem a nechyběla 
ani vánoční pohádka. Na závěr vánočních besídek jsme si popřáli šťastné 
a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a krásný nový rok 2023.

Mgr. Sabina Soukupová, učitelka
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BOSÁ STEZKA 
ŽP ZŠ TGM ve spolupráci s Kulturní plantáží, MŠ Vrchlického, MŠ Husovy sady, 
MŠ Šilhova, Rodinnou školkou Puntík, SOU Blatná, SOŠ Blatná a Domovem pro 
seniory Blatná organizuje založení bosé stezky v komunitním sadu v Blatné. Do 
tohoto projektu hledáme stejné nadšence, jako jsme my sami 😊😊 … Chcete-li 
nám pomoct, ozvěte se buď prostřednictvím partnerů projektu, nebo přímo na 
e-mail: ludmila.ruzickova@zstgmblatna.cz 

V současné chvíli je vše ve fázi příprav. Nechybí nám nadšení, jsme připraveni přispět fyzickou prací. 
Potřebujeme ale nejdříve sehnat materiál na výstavbu základů (obrubníky, kostky, palisády, cihly aj.), 
nepohrdneme ani nabídkou zapůjčení malého bagru (i s bagristou), určitě by nám pomohlo získat do 
týmu někoho, kdo by nám mohl bosou stezku nakreslit/naprojektovat. Máte-li chuť se do tohoto 
projektu zapojit, ozvěte se!  

žákovský parlament ZŠ TGM Blatná  

 

Součástí naší spolupráce je také péče o komunitní sad. Děti, které si v tomto roce zvolily volitelný 
předmět přírodovědná praktika, se už podílely na sázení keřů a stromů, a to v pondělí 28. listopadu. 
Žáci se společně s paní učitelkou Matějovicovou vydali do sadu, kde si mohli vyzkoušet nejen sázení, 
ale především se dozvěděli více informací o péči o rostliny. Navázali tak na výpomoc v sadu, která 
začala už při loňském celoškolním projektu.   

Dalším počinem, na kterém spolupracujeme, je vznik ohniště. Se založením ohniště nám pomáhají 
chlapci ze SOU Blatná. Už podnikli obhlídku prostoru a v současné době domlouváme další kroky. 
Jestli jste v komunitním sadu ještě nebyli, určitě se tam vypravte. Je to krásný kout na okraji Blatné, 
který může být útočištěm pro všechny, kteří rádi tráví čas v přírodě. 

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP 

Rok založení souboru 

Po  obnovení  lidových  tradic  v  hudbě  se  po 
2.  světové  válce  obnovila  i  tradice  dudácké 
muziky.  Jedním  z  nejvýznamnějších  míst 
tohoto „znovuzrození“ bylo město Strakonice 
a o přibližně dvacet let později město Blatná. 
Největším  nadšencem  pro  dudáckou  lidovou  muziku  v  Blatné  byl 
tehdejší ředitel Základní umělecké školy v Blatné Mgr. Josef Škanta, díky 
kterému  zde  vše  roku 1987  započalo.  Josef  Škanta  tehdy  slyšel  celou 
řadu  dudáckých  kapel.  Nejvíce  ho  zaujala  Chodská  dudácká  kapela, 
kterou slyšel v ústředním kole lidových nástrojů. Z rozhovoru s panem 
Josefem Škantou vím,  že největším problémem pro  založení  takovéto 
muziky  v  ZUŠ  Blatná  bylo  sehnat  učitele,  kteří  by  se  tomuto  zájmu 
věnovali  naplno a dělali  to dobře a především  s  radostí.  Ze  Strakonic 
a  okolí  byli  sezváni  dudáci  a  muzikanti,  kteří  se  dudami  zabývali, 
a  uspořádalo  se  něco,  jako  výběrové  kolo  učitele  souboru  Blatenští 
dudáci. Mezi tyto pozvané muzikanty patřili například Bohuslav Šabek 
nebo Miloš Jankovský. 
Po  tomto  společném setkání Bohuslav Šabek  spolupráci odmítl,  a  tak 
Josef Škanta oslovil Miloše Jankovského, který pocházel ze Sedlice. Byl 
tehdy  známým  dudákem,  měl  průpravu  ze  strakonického  dudáckého 

souboru a o dudáckou muziku měl velký zájem. S nabídkou Josefa Škanty 
Miloš  Jankovský  souhlasil  a  společně  založili  první  dudáckou  kapelu 
na ZUŠ v Blatné. Tradice dudácké muziky  zde dřívější historii neměla. 
Založení dudáckého souboru bylo tedy úplnou novinkou v tomto městě. 
Prvním  úkolem  bylo  vytipování  žáků  a  žákyň,  kteří  umí  především 
výborně  zpívat. Mezi  tyto  žákyně  patřila  Pavlína  Chaloupková  a  Jana 
Janovská.  Pavlína  s  Janou  spolu  zpívaly  už  na  základní  škole,  takže 
společný zpěv  jim nedělal žádný problém. Dalším úkolem bylo opatřit 
dudy,  na  které  by  mohla  děvčata  hrát.  Pavlína  Chaloupková  a  Jana 
Janovská původně hrály na flétnu,  takže pro ně nebylo příliš  těžké se 
na dudy naučit. Nejsložitějším úkolem pro ně byla měchová  technika 
a práce s ní. Toto duo se sehrálo a nacvičilo si svůj repertoár, se kterým se 
přihlásilo na soutěž. Děvčata tento první rok získala postup do okresního 
kola Celostátní  soutěže hudebních nástrojů  ve Strakonicích,  kde hrály 
jak sólově,  tak  jako duo. Na této soutěži se známý dudák Josef Režný 
o těchto dívkách vyjádřil, že konečně slyší dvě pořádné dudačky a hlavně 
dudačky, kterým dudy ladí. Tato pochvala byla velmi povzbuzující a byla 
velkou motivací pro další práci. 
Pavlína  s  Janou  byly  postupně  doplněny  hráči  na  ostatní  nástroje. 
Jednalo se o  tyto nástroje a hudebníky: klarinet  (Pavel Burian, Tomáš 
Formánek), housle  (Rudolf  Fiala,  Eva  Jíchová),  kontrabas  (Petr Tůma). 
Pro  celé  město  Blatná  to  byl  velmi  úspěšný  krok  v  rozvoji  hudby. 
Posluchači tuto zájmovou aktivitu velice podporovali a s radostí chodili 
na koncerty a různá představení. 
V tomto samém roce se začaly pořádat tzv. Mírové slavnosti v Blatné, 
kam  byly  zvány  lidové  i  dechové  muziky.  Například  dechové  muziky 
z Rožmitálu pod Třemšínem, Strakonic, Švihova, Plzně atd. Tyto slavnosti 
byly zprvu pořádány v jednom dni, později, po úspěšných předchozích 
letech, se program slavností prodloužil na dva dny. 
Dudácka muzika v Blatné měla obrovský ohlas a její vystoupení nechybělo 
na žádném školním koncertě nebo společenské akci pořádané městem 
Blatná.  Během  školního  roku  1987  dudácký  soubor  absolvoval  kolem 
40  veřejných  koncertů,  což  svědčí  o  tom,  že  nápad  založit  dudáckou 
kapelu v Blatné byl velmi dobrý a úspěšný.   

Mgr. Barbora Hájková

V roce 1980 vystřídal v ZUŠ v Blatné 
bývalého ředitele Františka Staňka 
Mgr. Josef Škanta, který byl ve 
funkci do roku 2008 a do roku 2013 
vykonával funkci zástupce ředitele
V minulém vydání SOBáčku jsem končil slovy: „nebude to jednoduché“.
Myslel  jsme  tím  úkoly,  které  mě  jako  ředitele  v  mých  představách 
čekají.  Jak  by  měla  vypadat  škola  s  uměleckým  zaměřením  výchovy 
mladé generace? Měl jsme možnost navštívit a seznámit se s činností, 
výsledky  a  prostředím  škol  ve  Strakonicích,  Volyni,  Vodňanech.  Byl 
jsem mile  překvapen  a motivovalo mě  to.  Zamýšlel  jsem  se  nad tím, 
jak  něco  podobného  dosáhnout  v  Blatné.  Úkoly  byly  pro  mne  zcela 
jasné. Vytvořit prostředí, kam by žáci chodili rádi. Nutné bylo i rozšířit 
pedagogický sbor na škole a vytvořit dobré podmínky pro žáky a učitele. 
Stanovil jsem si úkoly, které bych chtěl postupně naplňovat a realizovat. 
Zájem rodičů o výuku svých dětí byl velký, zejména o výuku v hudebním 
oboru. Přihlášení žáka končilo většinou tím, že není volné místo. V roce 
1979–1980 na škole vyučovaly dvě učitelky hudební obor a jeden učitel 
výtvarný obor. Dále externě jeden den v týdnu tři učitelé, kteří dojížděli 
z Písku a  ze Strakonic.  Školu navštěvovalo 120 žáků. Nemalý problém 
bylo získávat nové učitele. Po zhlédnutí školy ztráceli zájem. 
Další  z  mých  nutných  úkolů  bylo  realizovat  přestavbu  a  přístavbu 
budovy.  Po  přípravném  období  (zavedení  plynové  přípojky,  elektřiny, 
odpadů) došlo v  roce 1983 k  zahájení  stavby. Městský úřad  zajišťoval 
financování, materiál a stavební dozor. Rodiče, zejména tatínkové žáků 
velmi ochotně pomáhali o sobotách brigádami v tzv. „akci Z“. Byl jsem 
velmi  mile  překvapen  jejich  dovednostmi  a  přístupem  k  urychlení 
a  dokončení  stavby.  Blatenské podniky  a  patronátní  závod n.  p.  Tesla 
přispěly  na  rekonstrukci  stavby  1,2  milionu  korun.  Zajistily  stroje  na 
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odvoz sutin, vybagrování základů bez finanční náhrady. Velkou zásluhu 
a  iniciativu  měl  předseda  městského  úřadu  Ing.  Václav  Křivanec 
a předseda rodičovské rady Ing. Karel Žihla. 
V  nové  budově  po  rekonstrukci  vznikly  učebny,  které  byly  vyhovující 
pro  všechny  vyučované obory. V  suterénu  je modelovna  s  vypalovací 
pecí  a  dvě  učebny.  V  prvém  patře  taneční  sál  s  osmi  učebnami  pro 
individuální  výuku,  v  druhém patře  koncertní  sál  pro  120 posluchačů 
a dvě učebny. Všechny jsou vybaveny novým nábytkem. Veškeré zařízení 
splňuje  hygienické  normy.  Slavnostní  den,  který  se  nezapomíná  byl 
27. 5. 1993, otevření nově zrekonstruované budovy školy. Oslava byla 
veliká,  v  sále  celé  odpoledne  vyhrával  dechový  orchestr,  dudácká 
muzika,  akordeonový  soubor  a  sólisté.  Oslavy  byly  ukončeny  ve 
večerních  hodinách  v  hotelu  Beránek  s  poděkováním  všem,  kdo  se 
podílel na vybudování nového estetického prostředí pro výuku. V tomto 
roce výuku navštěvovalo 324 žáků, v hudebním oboru 160, ve výtvarném 
92 a 52 v tanečním oboru. Žáky vyučovalo 13 učitelů. Učitelé velmi rádi 
opustili náhradní prostory pro výuku a vraceli se do nové školy. 
V roce 1983 prvně zazněly tóny žákovského dechového orchestru pod 
vedením uč. Jaroslava Horejše. Zájem žáků o výuku dechových nástrojů 
byl  veliký. Bylo  to dáno  i tím,  že orchestr hrál nejen v Blatné a okolí, 
ale často se jezdilo za hranice našeho státu, zejména Německa (Cham, 
Schorndorf,  Straubing,  Niderwinkling),  Rakouska  (Amstetten,  Ried, 
Insbruck) a Švýcarska (Roggwil). 
Dechový  orchestr  si  velmi  dobře  vedl  v  celostátních  soutěžích. 

V  okresním  kole  obsadil  první  místo  a  v  krajském  kole  druhé místo. 
Zřizovatelem  školy  je  Krajský úřad  v  Českých Budějovicích. Naši  školu 
na  základě  dosahovaných  výsledků,  organizaci  a  aktivit  zařadil  mezi 
nejúspěšnější v kraji.
Dechový orchestr hrál v obsazení: 

1.  řada - Y. Kučerová, H. Kotrbová. V. Artyzsková – zpěv a klávesy, 
J. Bláha, M. Škanta – bicí, M. Vítek – trubka, J. Šavrda, T. Vonášek – 
tenor,

2.  řada –  J. Kuchař,  L. Makrlík –  klarinet, M. Burian –  saxofon, 
J. Thorovský – trubka, R. Šimsa – tuba, K. Paukner – trubka, A. Knížek 
– trombon, Z. Spálenský – trubka, M. Krynický – pozoun, J. Svojšová 
– lesní roh, I. Ivanjuk – lesní roh.                    

Další  žáci:  J.  Čapková,  Š.  Křivancová,  B.  Maroušková  –  příčná 
flétna, J. Matoušek – klarinet, J. Kubík – trubka, V. Šavrda – lesní roh. 
Dechový orchestr byl úspěšně doplňován mladšími žáky. 

V  roce  1987  se  uskutečnily  první Mírové  slavnosti  v  Blatné  za  účasti 
kapel  našich  i  z  ciziny.  Vystoupilo  zde  na  300  mladých  muzikantů 
s mažoretkami. Škola společně s Městským úřadem uskutečnila deset 
ročníků. Mírových slavností se účastnily soubory z Rakouska (Amstetten), 
Moravy  (Dolanka z Ratíškovic), Prachatic, Vimperka, Klatov, Rožmitálu 
pod Třemšínem, Švihova a Blatné. Orchestry byly doplněny mažoretkami. 
Velmi úspěšně si vedly mažoretky ze ZUŠ Blatné pode vedením učitelky 
Dany  Strnadové.  Účastníci  slavností  navštěvovali  Blatnou  velmi  rádi. 
Svým vystoupením rozdávali radost, pohodu a dobrou náladu v podání 
mládežnických  orchestrů. Odměnou  jim  byl  velký  potlesk  posluchačů 
a uznání za předvedené hudební a taneční výkony.
Pokračování  o  historii  ZUŠ  se  dočtete  opět  v  dalším  čísle  SOBáčku. 
Dozvíte se v něm,  jak si vedou žáci v soutěžích, na které střední školy 
odchází studovat, a další zajímavosti. 

Mgr. Josef Škanta

Informace 
ze SOU Blatná
V  září  2022  oslavilo  Střední  odborné 
učiliště  Blatná  https://soublatna.cz  již 
60  let  své existence. Na SOU Blatná se 
v historii školy vystřídalo mnoho oborů. Nabídka se ustálila na těch, 
které jsou na trhu práce nejvíce žádané, a absolventů je nedostatek: 
tříleté učební denní obory Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik, 
Opravář  zemědělských  strojů.  Dvouleté  nástavbové  studium 
Podnikání  i  dálkové  dvouleté  studium  Včelař  a  Elektrikář,  protože 
poptávka po elektrikářích je na trhu práce v ČR i EU velmi vysoká.
Studenti  oboru  Elektrikář  získají  znalosti  a  dovednosti  pro  práci 
na elektrických  zařízeních do 1000 V,  včetně datových  sítí  a prvků 
zabezpečovací  techniky  budov.  Ve  3.  ročníku  získají Osvědčení  pro 
práci na elektrických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb., kterou nyní 
nahrazuje  zákon 250/2021 Sb.  s příslušnými prováděcími předpisy. 
Dále studenti získají Osvědčení od specializované firmy pro montáž 
elektronického zabezpečení.
Studenti  vedle  teorie  od  1.  ročníku  absolvují  ob  týden  praxi  na 
špičkově  vybavených  dílnách  SOU  Blatná,  kde  provádějí  zapojení, 
s nimiž se nejčastěji setkají v praxi. 
Ve 2. a 3. ročníku navíc vykonávají praktickou výuku přímo u zákazníků 
podle poptávky. Například v prosinci 2022 a v lednu 2023 v bývalém 
klášteru  ve  Lnářích  provádějí  rekonstrukci  koupelen,  sociálního 
zařízení, kde se buduje nová elektroinstalace. Celou elektroinstalaci 
provádí  skupina  studentů  oboru  Elektrikář  pod  vedením  učitele 
odborného výcviku p. Alexandera Miška. Zatím byla provedena hrubá 
elektroinstalace:  vyfrézování drážek pro kabely a  vykroužení  kapes 
pro elektroinstalační krabice, přisádrování krabic, pokládka kabelů, 
konečné  přesádrování  aj.  Nyní  odborná  firma  provádí  zednické 
práce. Následně v  lednu provedou studenti SOU Blatná kompletaci 
elektroinstalace.
O akcích na začátku školního roku jsme již informovali, např. exkurze 
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ve fotovoltaické elektrárně v Blatné, přednáška o blackoutu. Koncem 
kalendářního roku 2022 studenti zažili další zajímavé akce. 
Dne  6.  12.  2022  byli  studenti  všech  ročníků  oboru  Elektrikář  na 
exkurzi ve firmě Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s. r. o., viz foto. 
Firma  vyrábí  špičkové  přístroje:  osciloskopy,  signální  generátory, 
spektrální  analyzátory,  výrobky v oblasti měřicí,  vysílací  a mediální 
techniky,  kybernetické  bezpečnosti,  zabezpečených  komunikací 
a dále v oblasti monitorování a testování počítačových sítí. Studenti 
se  seznámili  s  některými  technologiemi  a  s  možností  zaměstnání 
v této původně rodinné, nyní již věhlasné nadnárodní firmě. 
Ve dnech od 8. 11. do 10. 11. 2022 absolvovali studenti 3. ročníku 
oboru Elektrikář  školení  silnoproudých zapojení a práci  se silovými 
kabely na SOŠ elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou, viz dvě foto. 
Školení bylo organizátorem, firmou Eg.d, perfektně připraveno, pro 
studenty bylo vysoce přínosné. Někteří studenti dokonce napsali na 
vedení SOU Blatná z vlastní iniciativy dopis, který si dovolíme citovat:
Dobrý den pane řediteli.
Chceme vám moc poděkovat za možnost, zúčastnit se školení 
silnoproudých zapojení a práce s kabely na Střední odborné škole 
elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou. Byla to pro nás velká 
zkušenost a parádní zážitek. Kdyby byla možnost ještě jednou toto 
školení opakovat, tak jedeme hned. Ještě jednou díky moc. 
Studenti oboru 3. E Václav Šmat, Luboš Břicháček, František Pfeiffer, 

Ondřej Pixa, David Mazal a Filip Le.
SOU Blatná

Pozdravení z Domova pro 
seniory v Blatné

Tříkrálové tvoření klientů a dětí 
z MŠ Vrchlického Od Ježíška

Koledování dětí z MŠ Vrchlického

Vánoční příběh v podání žáků ZŠ TGM

Vánoce s RUMem Na Mikuláše

Společná vánoční dílna s dětmi MŠ Husovy sady Voňavé dekorace 

Silvestr
Vánoční strom vytvořený našimi 

klienty
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Co přinese rok 2023?!
Rok  2023  je  pro  nás  všechny  velkým 
otazníkem. A to jak z hlediska rodinných 
rozpočtů,  tak  i  rozpočtu  obecního. 
Rodinné  rozpočty  zcela  jistě  ovlivní 
ceny  energií  a  pohonných  hmot. 
Zvyšující  se  ceny  potravin  s  tím  jsou 

samozřejmě  spojené  také.  Věřme,  že  to 
pro naše  rozpočty nebude zdrcující a  situace 

ohledně  celkového  zdražování  se  uklidní.  Možná 
se  budeme  muset  uskromnit,  na  některých  věcech  šetřit  a  některé  si 
i odpustit. Ale určitě to nebude nic, co bychom nezvládli. Podobně tomu 
bude i s obecními prostředky. Také zde budeme muset některé projekty 
posunout  na  jiný  rok.  Přesto  se  bude  i  v  letošním  roce  na  některých 
pracovat a jejich realizace jsou již nyní připraveny. První větší akcí bude 
„Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 
ve školní kuchyni MŠ, Bělčice”.  V  rámci  tohoto projektu  se bude měnit 
celé odsávání v kuchyni, které  je  již dožitém stavu a  jehož  funkčnost  je 
téměř nulová. Dalším projektem připraveným k realizaci je „Modernizace 
školního hřiště”. Zde by se měl školní „dvorek” rekonstruovat na pěkné 
moderní multifunkční hřiště, kde bude mít škola zcela  jistě daleko větší 
možnost své žáky tělesně vychovávat a směřovat k tělesné aktivitě a ke 
sportu. To dnešní mladé generaci  trochu chybí. Další menší projekty se 
připravují. Jsou to například restaurování soch sv. Jana Nepomuckého a sv. 
Barbory nebo rekonstrukce obecního domku v Závišíně, který zdejší SDH 
využívá  jako  své  zázemí. Také nás  (všechny)  čeká v  letošním  roce velké 
výročí. Především  je  to výročí 200  let od otevření  zdejší  základní  školy. 
Oslavy budou probíhat v červnu, ale již nyní se připravuje program. Každý, 
kdo bude mít chuť a zájem, se může aktivně na oslavách podílet i třeba jen 
nápadem či myšlenkou. Proto se svými nápady neváhejte a kontaktujte 
vedení školy nebo radnice. 
Rok 2022 je za námi a nutno podotknout, že nebyl zrovna tím, na který 
bychom  rádi  vzpomínali.  Válka  na  Ukrajině,  migrace  uprchlíků  a  jejich 
začlenění do naší společnosti, zdražování, snad již jen doznívající covid-19, 
to všechno jsou velmi negativní okolnosti, které jsme museli v průběhu 
uplynulého  roku  řešit  a  vyrovnat  se  s  nimi.  Nikdo  z  nás  nevidí  do 
budoucnosti, a tak si jen přejme, ať rok 2023 není ještě horší a nepřinese 
nám další  nemilá  překvapení.  Pokud nějaká překvapení  budou,  tak  jen 
kladná a pro naši společnost příjemnější. 
Do roku 2023 přeji všem jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, klidnější rok 
a víc pohody.

Pavel Vejšický, starosta města Bělčice

MLK Bělčice – informace
Leden
V březnu loňského roku proběhla v knihovně sbírka lůžkovin pro ukrajinské 
uprchlíky, kteří měli být ubytováni v chatovém táboře u Bělčic. Nasbíralo 
se velké množství lůžkovin, dek, spacáků a drogerie. Za to Vám patří velké 
dík.  Nakonec  v  táboře  nebyl  nikdo  ubytován,  a  tak  část  věcí  ze  sbírky 
byla odvezena do Českých Budějovic do Červeného Kříže. Nové věci, jako 
povlečení, lůžkoviny, ručníky, deky, spacáky a drogerie byly darovány do 
Dětského domova ve Volyni, kde za ně byli moc rádi.

Únor
V týdnu od 13.–17. 2. 2023 – bude v knihovně probíhat Rande s knihou.
V  pátek  17.  2.  2023  –  bude  v  knihovně Valentýnská tvořivá dílna od 
17:00  hodin  – Výroba srdce ze sena.  Vše  potřebné  bude  připraveno. 
Nutno objednat předem, buď v knihovně, nebo na mobilu: 778 523 188. 
Kvůli kapacitě a pomůckám, aby bylo všeho dostatek.

Březen
Ve středu 8. 3. 2023 – na MDŽ – dostane každá žena, která přijde do 
knihovny  –  drobný  květinový  dárek  vyrobený  dětmi  ze  školní  družiny 
Bělčice.

Duben
Velikonoční tvořivá dílna – Výroba slepičky ze sena – v neděli 2. 4. 2023 
od  15:00  hodin  v  knihovně.  Vše  potřebné  bude  připraveno.  Nutno 

Bělčice

objednat předem, buď v knihovně, nebo na mobilu: 778 523 188.
Těším se na viděnou v knihovně.

Věra Mašková Vaňáčová, knihovnice                                                                                                                             

Zprávičky 
z bělčické školičky
Advent
Adventní doba je časem příprav. I žáci 1. stupně naší školy se na Vánoce 
připravovali. Děti si vyzdobily třídy a ozdobily stromeček. Každý týden 
jsme  si  povídali  u  adventního  věnce o  tradicích,  pranostikách,  četli  si 
vánoční příběh, zpívali koledy nebo vánoční tematiku zapojili do výuky. 
Pěknou  besedu  o  adventu  si  pro  naše  žáky  připravila  paní  Vaňáčová 
Mašková v místní knihovně, kde si děti také prohlédly vánoční výstavu. 
Ve středu a čtvrtek již malí školáci přišli bez učebnic, ve třídě si vyrobili 
ozdobu na štědrovečerní stůl a ve skupinkách plnili na školním dvorku 
vánoční  bojovku,  za  kterou  si  odnesli  skládaný  zpěvníček  koled. 
Jako  každý  rok  jsme  šli  ke  krmelci  do  lesa  obdarovat  zvířátka.  Kromě 
vánočního pásma pro rodiče měly děti besídky ve svých třídách, kde si 
připravily pohoštění, hrály hry a nakonec si rozbalily dárečky od svých 
kamarádů.

Bruslení
Předvánoční  období  si  žáci  naší  školy  zpříjemnili  i  kurzy  bruslení 
s trenéry z Veřejné sportovní akademie. Během deseti lekcí v termínu 
od 10. 11.do 15. 12. se děti z prvního i druhého stupně zdokonalovaly 
ve  svém  bruslařském  umění,  trénovaly  jízdu  vpřed  i  vzad,  brzdění, 
zdolávaly překážky,  soutěžily, hrály nejrůznější hry a neodradily  je ani 
mnohé pády a spousta modřin. I ti, kteří na bruslích stáli poprvé, velmi 
brzy zvládli samostatnou jízdu bez opory. Bruslení si všichni užívali, zažili 
mnoho legrace a v závěru i zalitovali, že vše již končí. Teď už jen zbývá, 
aby dětem přála zima a mohly si nově získané dovednosti procvičit na 
zamrzlých rybnících.

Vánoční besídka
Dne 9. 12. 2022 pořádala naše škola po covidové pauze opět vánoční be-
sídku. Velice nás potěšilo, že si řada rodičů, prarodičů a známých našla 
v předvánočním shonu čas a přišla se podívat, jak šikovné máme žáky. 
Besídku zahájily děti z 1. stupně svým pásmem vánočních básniček, říka-
del, písniček, koled a tanečků, a tak navodily pěknou vánoční atmosféru. 
Po tomto hezkém vystoupení mohli všichni navštívit tvořivé dílny. Zde 
si za pomoci p. učitelek a starších žáků měli možnosti vyzkoušet svoje 
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dovednosti  a  fantazii. 
A proto se žáci se svými 
rodiči  i  prarodiči  roz-
běhli k jednotlivým stol-
kům  a  začali  vyrábět. 
Někdo vytvářel  sádrové 
či  drátované  ozdoby, 
jiný  vánoční  stromečky 
a  papírové  andílky  jako 
přáníčka.  Některé  děti 
se  pyšnily  nádherným 
vánočním svícnem. Kaž-
dý si pak mohl vlastno-
ručně ozdobit perníček. 
Komu při práci vyhládlo, 

vydal  se občerstvit do  „Vánoční  kavárny“  žáků 9.  třídy.  Tady byl  velký 
výběr dobrot od chlebíčků a  jednohubek až po zákusky a dorty, které 
připravily šikovné maminky našich deváťáků. Všichni tu mohli posedět 
u výborné kávy nebo čaje a popovídat si.

Pomůžete nám?
Naše  škola oslaví  v  letošním  roce 200.  výročí  svého  založení. V  rámci 
oslav  chystáme  také  unikátní  výstavu  fotografií  dokumentujících 
historii  naší  školy.  Rádi  bychom  se  tedy  obrátili  na  širokou  veřejnost 
s prosbou o zapůjčení dobových fotografií, vysvědčení, učebnic a dalších 
materiálů, které by nám velmi pomohly. Veškeré zapůjčené předměty 
budou zaevidovány a po skončení výstavy navráceny majitelům.
Také  bychom  chtěli  poprosit  každého,  kdo  by  nám  mohl  poskytnou 
jakýkoliv kontakt na bývalé učitele naší školy.
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou nám pomoci.

Ohlédnutí…
…za činností Tělocvičné jednoty Sokol Bělčice v roce 2022
Tělocvičná jednota Sokol Bělčice má v současné době 147 členů, z toho 
53 dospělých a 94 mládeže.
Členové jsou zaregistrováni v oddíle sokolské všestrannosti a sportovním 
oddíle kopaná.
-  Oddíl všestrannosti – velmi oblíbené a hojně navštěvované je cvičení 
rodičů  s  dětmi  i  cvičení  školní  mládeže.  Cvičitelky  Hana  Kočovská, 
Martina  Dunková  i  Adéla  Šilhová  využívají  velmi  dobře  vybavenou 
sokolovnu  jak  sportovním  nářadím,  tak  i  vybavením  cvičebními 
pomůckami k různorodé činnosti. Byl také uspořádán oddílový přebor 

v  sokolské  všestrannosti,  kdy byli  odměněni  všichni  soutěžící  diplomy 
a  drobnými  dárky  a  na  závěr  si  všichni  opekli  oblíbené  špekáčky  na 
venkovním  ohništi.  Hráči  šipek  kromě  pravidelných  pátečních  večerů 
v  domácí  herně  pořádají  i  zúčastňují  se  regionálních  turnajů.  Další 
členové provozují na rekreační úrovni volejbal, stolní tenis a badminton.
-  Oddíl kopané – v současné době má 5 mužstev. První mužstvo mužů 
účinkuje v I. B. třídě Jihočeského kraje, béčko mužů, starší žáci, mladší 
žáci  a  mladší  přípravka  hrají  soutěže  v  rámci  strakonického  okresu. 
Nejlepšího výsledku dosáhli starší žáci v ročníku 2021/22, kdy obsadili 
konečné 2. místo. 
V rámci kulturně-společenských akcí pořádala naše tělocvičná jednota 
Dětský  maškarní  rej,  na  fotbalovém  hřišti  Dětský  den  a  podílela  se 
na  pořádání  Mikulášské  nadílky  u  vánočního  stromku  na  bělčickém 
náměstí.
Poděkování patří MěÚ Bělčice,  Jihočeskému kraji a Národní  sportovní 
agentuře  za  poskytnuté  finanční  dotace  a  samozřejmě  všem  dárcům 
a  sponzorům.  Bez  jejich  pomoci  bychom  nebyli  schopni  provozovat 
naši  činnost  v  takém  rozsahu.  Dík  patří  také  samozřejmě  všem 
trenérům a cvičitelkám za odvedenou práci hlavně s těmi nejmenšími 
a v neposlední řadě i rodičům za zajišťování dopravy na venkovní utkání.

Pojďme všichni k jesličkám
Vánoční svátky jsou oslavou narození Ježíška, který se narodil, aby přinesl 
do lidských srdcí dobro, lásku a pokoj. Narodil se v největší chudobě, aby 
se žádný člověk nebál k němu přiblížit. Netouží po hmotném bohatství, 
ale přeje si být skutečným králem lidských srdcí.
V bělčické farnosti jsme opět po roce postavili betlém, a kostel vánočně 
vyzdobili.  Na  Štědrý  večer  jsme  se  sešli  k  bohoslužbě  slova,  krátké 

růžencové pobožnosti a  zpívání  koled. Na Hod Boží  vánoční byla mše 
svatá, kterou sloužil P. Misař ze Starého Rožmitálu.
Dne 5.  1.  2023, den před Slavností Tří  králů, přišli  k  jesličkám děti  ze 
zdejší školy. Společně jsme si převyprávěli příběh narození Ježíška. Děti 
se se zájmem zapojily, odpovídaly a sami se ptaly. Bylo to opravdu milé 
setkání a věřím, že si každý odnesl alespoň kousek dobra, lásky a pokoje 
ve svém srdíčku.
V  sobotu  7.  1.  2023  odpoledne  byl  kostel  otevřen  pro  tichou  osobní 
modlitbu u jesliček.
Poděkování patří všem, kdo jakkoli přispěli službou, modlitbou i účastní 
na bohoslužbách a setkáních u jesliček v bělčickém kostele.
Přeji požehnané a pokojné dny v míru po celý rok 2023. 

M. Křivková
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Bezdědovice

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

J. 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 prosinci oslavili životní jubileum: 
p. Jarmila Švecová, Bezdědovice (70 let) 
p. Oldriška Maršíková, Bezdědovice (75 let)

Narodili se…
Jasmína Zelenková, Dobšice 20 
Rodičům blahopřejeme!

Opustili nás…
Prosinec 2022, Miroslava Kepková, nar. 1932, Bezdědovice 
Čest její památce! 

Za obec Jiří Bláha 

Kulturní a sportovní dění v obce 
Tradice  netradičních  golfů  v  Bezdědovicích  stále  pokračuje.  Letos  se 
12. listopadu konal jubilejní třicátý první ročník. 
Golfový turnaj přilákal rekordní počet účastníků a dvacet dětí a dvacet 
šest dospělých. 
Sraz  účastníků  byl  v  13,00  hodin  před  obecním  hostincem 
v Bezdědovicích. Odtud  se  všichni  účastníci  přesunuli  k  vodojemu do 
Dobšic, kde byl start. 
Nepostradatelným  náčiním  každého  účastníka  byl  tenisový  míček 
a  nějaké  hůl  (většinou  zhotovená  ze  šikovné  větve).  Při  putování  za 
míčkem spolu  s účastníky  jelo  i několik maminek s kočárky. Všichni  si 
celou cestu za tenisovým míčkem užívali. Během turnaj bylo pro všechny 
připraveno občerstvení. 
Mezi dětmi měl nejmenší počet úderů Mikuláš  Jícha, a  to 103 úderů, 
což byl nejlepší výkon ze všech účastníků včetně dospělých. Na druhém 
místě  byl  Jonáš  Tetour  se  106  údery  a  na  třetím místě  skončil  Jakub 
Kupar se 117 údery. Všechny děti, které se zúčastnily dostaly nějakou 
odměnu. 
Pořadí  mezi  dospělými  bylo  následující  první  Pavel  Scheinherr 
s  127  údery,  druhý Motyka ml.  se  131  údery  a  třetí  se  umístil  Josef 
Mourek  se  132  údery  všichni  jmenovaní  jsou  domácí  hráči.  Věcné 
odměny obdrželi borci na prvních třech místech. 
Na konec bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci této 
akce.  Velký  dík  si  zaslouží  za  uspořádání  hlavní  organizátor  Jaroslav 
Šíp. Za občerstvení bych chtěla poděkovat Růženě Lendelové a Zdeňce 
Staňkové.  Dále  bych  chtěla  poděkovat  sponzorovi  Obci  Bezdědovice. 
Všichni se již těšíme na další ročník. 

Text: Alena Vestfálová, fotografie: Pavel Chaloupka 

A na jaké akce se můžete těšit! 
•  11. 2. Hasičský ples – hudba Scéna p.  Juzka – od 20:00 v obecním 

hostinci v Bezdědovicích 
•  12.  2.  Dětský  maškarní  bál  –  od  13:00  hodin  v  obecní  hostinec 

v Bezdědovicích
Na všechny akce Vás srdečně zveme! 
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese www.bezdedovice.cz.

Rozsvícení stromečku
Dobrý den Vážení čtenáři SOBáčku.
26.  listopadu  roku  2022  jsme  se opět  sešli  u  nás  v  Bezdědovicích  při 
rozsvícení vánočního stromečku.
Po osmi letech se z této akce pro malé i velké stala krásná tradice, která 
každým rokem čítá více a více návštěvníků. Na sále obecního hostince 
probíhají v odpoledních hodinách vánoční trhy se spoustou překrásných 
ručně vyráběných věcí samotným prodejcem v každém stánku. Ne jinak 
tomu bylo  i na začátku adventu ve zmiňovaném roce. Počet prodejců 
se  postupně  navyšuje  a  člověk  by  nejraději  koupil  úplně  vše,  co  vidí. 
Zručnost  a  šikovné  ruce  s  bezpočtem  hodin  strávených  nad  výrobou 
předmětů s vánoční tematikou je obdivuhodná. Celou atmosféru Vánoc 
podtrhuje vůně svařáku, která se line po celém sále.
Před  samotným  rozsvícením  stromečku  předcházelo  psaní  dopisů 
s přáním o dárečky Ježíškovi.

Kupodivu již přání píší i dospěláci. Tomu upřímně tleskám. Přáníčka se 
přivážou provázkem na připravené balonky a  společně  je pustíme. Za 
potlesku všech zúčastněných míří do výšky a letí k Ježíškovi. Dopisy se 
píší na lístečky s hlavičkou obce Bezdědovice a již několikrát se stalo, že 
přišel na adresu Obecního úřadu dáreček pro dítko ze vzdáleného místa 
republiky.  Tentokrát  dokonce  kontaktovali  obec  manželé  z  Německa. 
Je  podivuhodné,  kam  až  balonky  dokáží  dolétnout.  Zářící  oči malých 
i velkých člověka až dojímají. Jsem rád, že se scházíme každým rokem 
v tak hojném počtu a vždy někdo další tento počet navýší.
Po  společném  odpočítání  se  rozsvítí  stromeček  s  hlasitým  „Jéééé, 
ten je krásnej“, které  je slyšet od všech přítomných. Pod stromečkem 
jsou  tradičně  připravené  malé  dárečky  a  jsou  rozdávány  postupně 
přicházejícím  dětem,  které  zazpívají  koledu,  nebo  řeknou  nějakou 
pěknou básničku. Myslím, že je to velmi příjemně strávené odpoledne, 
kdy se na chvilku zapomene na předvánoční  stres se sháněním dárků 
a veškerých příprav.
Dárečky, co nenajdou svého majitele u stromečku, posíláme nemocným 
dětem, které musí  trávit Vánoce v nemocnici.  Tentokrát  tomu nebylo 
jinak. Jsme rádi, že můžeme udělat radost i jinde.
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří si najdou čas a podílejí se na přípravě 
stromečku i sálu, aby vůbec tato akce mohla každým rokem proběhnout. 
Velké díky patří paní Ivetě Podlešákové, která organizuje vánoční trhy. 
Do roku 2023 bych chtěl popřát všem lidem dobré vůle, hodně zdraví, 
štěstí, životních i pracovních úspěchů a doufejme, že bude lépe.

Jiří Bláha, starosta obce Bezdědovice

Vánoční besídka v dobšické kapličce 
Dne 17. 12. 2022 proběhlo v dobšické kapličce setkání vánočně naladě-
ných občanů, kde si u svařeného vína nebo dobrého čaje s rumem či bez, 
poslechli koledy v podání dobšického dorostu. Zahrála Rozárka Chlando-
vá  na  klávesy,  Jaromír  Koman na  klarinet  a  svým  sametovým hlasem 
potěšila  uši  posluchačů  Kateřina  Toufarová.  Před dobšickou  kapličkou 
plápolal  přenosný  oheň,  kterého  bylo  letos mimořádně  potřeba,  neb 

již  v  půl  páté  klesla  teplota 
pod  sedm  stupňů  pod  nulu. 
Na návsi, na několika stolech, 
se sešlo mnoho dobrot, které 
donesli sami domorodci a při 
veselém  rozpravování  a  za 
radostného  pobíhání  dětí 
nebezpečně  mávající  prska-
jícími  prskavkami,  bylo  vše 
dobře nachutnáno a zkonzu-
mováno.  Při  rozchodu  nebyl 
nikdo,  komu  by  nemrzl  nos, 
nebo  alespoň  prsty  na  no-
hou,  ale  bylo  to  opět  velmi 
krásné  setkání.  Dobšičtí  se 
ještě  setkají  při  ohýnku  na 

silvestra, by si navzájem popřáli šťastný rok 2023. A to přeji  i  já všem 
čitatelům. Na viděnou v laskavém roce 2023!

Jitka Komanová

Na středověký 
hrad do Buzic se 
nastěhovalo celé 
peklo. I s Luciferem

Byla  to  opět  jedna  z  vydařených  akcí, 
kterými  je  uživatel  buzického  hradu 

Zdeněk Sedlák z Blatné pověstný. Tentokrát pod 
„jeho  taktovkou“  obsadilo  středověké  sídlo  celé  peklo.  I  s  Luciferem. 
Žádný Mikuláš  ani  anděl.  Jen  sírou  a  ohněm pekelným  čpící  posádka 
umouněnců s rohy. Děti a rodiče, kteří nasměrovali své kroky v den „D“ 
právě  sem,  rozhodně  nelitovali.  Takováto  čertovská  partička  není  jen 
hned tak k vidění. A nadělovalo samotné  jeho veličenstvo Lucifer, což 
ostatně také nebývá zvykem!
Celý podnik nesl název „Procházka peklem aneb My se čertů nebojíme“. 
Na  malé  i  velké  zvědavce  tu  netrpělivě  čekalo  31  ďáblů,  ďáblíků 
a ďáblíčků. Rolí příslušníků druhé mocnosti se s gustem zhostili nadšenci 
nejen z nedaleké Blatné, ale rovněž z Myštic, Sedlice, Strakonic, Písku aj. 
Fantazie strůjce čertovského rojení na buzickém hradě Zdeňka Sedláka 
opět  pracovala  brilantně  a  naplno.  Výsledkem  tohoto  myšlenkového 
procesu se stala fantastická stezka napříč středověkou dominantou, ze 
které si každý odnesl to své. Jeden se bál, druhý se smál. Ale na každém 
návštěvníkovi zanechala jednotlivá čertovská stanoviště silný dojem.
Prvním článkem celého řetězce byla čertí školka, kde dováděla pekelná 
drobotina. „Následoval čertí kosmetický salón, kde si satanáši pečlivě 
označili veškěrý procházející ‚lidský potěr‘,“ usmívá se starožitník Zdeněk 
Sedlák alias hradní pán. „Potom se plynule přešlo do čertí školy – tam 
děti hledaly a opravovaly chyby v písemných testech rarášků, co tomu 
učení tedy rozhodně moc nedají. Opravdovou ‚lahůdku‘ představovala 
pekelná kuchyně, kde se nabízely speciality typu kostí s chlupatými 
knedlíky či polévky z lidských hlav. Před východem se nacházela mučírna 

Buzice

a na závěr sám Lucifer rozděloval mezi děti balíčky sladkostí. Prý aby 
si taky trochu ‚zkazily zuby‘!“  Luciferem  se  na  dobu  pekelné  neděle 
stal  z  vlastní  vůle  člen  městské  policie  Blatná  pan  Petr  Vaněk.  Byl 
namaskován tak perfektně, že ani členové jeho rodiny neměli šanci ho 
identifikovat.
Zájem o hradní dobrodružství  s  čerty byl obrovský. Podhradí,  nádvoří 
a posléze  i útroby  středověkého hradu naplnilo  cca 380 „smrtelníků“. 
Jako  vždy  se  sem  sjelo  množství  zvědavců  z  Písku  a  ze  Strakonic. 
Sladkosti,  věnované  Luciferem,  nebyly  sponzorským  darem  pekla. 
„Náklady pokryly zčásti příjmy za vstupné,“  poznamenal  k  tomuto 
tématu  Zdeněk  Sedlák,  který  sám osobně pobíhal  po  feudálním  sídle 
v čertovském převleku. „Úkoloval jsem malé čerty. Ti mně ale stejně moc 
neposlouchali,“ upřesňuje starožitník se skvělou pověstí ve svém oboru, 
který si nechce nechat ujít žádnou švandu. Co neuhradilo předplatné, 
zaplatili jako sponzoři blatenský právník Mgr. Dušan Havlena a osobně 
Zdeněk Sedlák coby zástupce Aukčního domu v Blatné.
V příštím roce se počítá i s účastí tzv. „Krampusáků“, což jsou obrstrašidelní 
pekelníci. „Na nádvoří by měli zajistit doprovodný program k našemu 
pekelnému přesunu hradem,“ přitakává Zdeněk Sedlák.
Mravenčí práce při přípravách kulis čertovské stezky přinesla své sladké 
plody.  Nejkrásnější  odměnou  za  ni  byly  pro  organizátory  a  účinkující 
rozzářená dětská kukadla. No, takže i čertovina může být velmi, velmi 
prospěšná!

„Ber dvě! Ber čtyři! Stojíš!“ – Hlášky 
typické pro veselou karetní hru 
„Prší“ naplnily buzickou hospodu
Nikdo už dnes přesně neví, kolik turnajů v  lidové karetní hře „Prší“ se 
mezi zdmi buzické hospůdky „U Čiláka“ odehrálo. Bylo jich každopádně 
hodně. Některý rok se konaly  i dva nebo dokonce tři.  Jisté  je  jedno – 
v tomto ohledu drží na Blatensku hospůdka „U Čiláka“ jasné prvenství. 
Zdejší turnaje s „čertovými obrázky“ se těší ohromné oblibě a účast je 
vždycky vysoká.
Po dvouleté covidové pauze nyní mohli milovníci této lidové trachtace 
znovu  usednout  „U  Čiláka“  za  hrací  stoly.  Prosincový  turnaj  přilákal 
celkem 36 pohodářů z řad dětí i dospělých. Karty si s chutí zamíchal i sám 
majitel hospůdky Petr Samec. Jako vždycky provázela lehce karbanickou 
veselici senzační atmosféra, ve které se přítomní cítili jako ryby ve vodě. 
V krbu majestátně praskalo vyschlé dřevo, obsluha „jela“ na sto procent 
– co víc si přát.
Nejvzdálenějším účastníkem byl tentokrát pan Zdeněk Havlík z Měcholup 
u  Blovic  (64  let),  který  sem  zavítal  i  s  dětským  doprovodem.  Jak 
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sympatický důchodce uvedl, zaměřuje se speciálně na turnaje v „Prší“: 
„Mariáš pro mě není. Ten berou chlapi moc vážně, jsou to dočista blázni. 
Tohle je to pravé ořechové,“ libuje si maxifanoušek této karetní „lázně“. 
Většinou s ním prý jezdí celá parta stejně „posedlých“ vyznavačů stolní 
„atletiky“, které dominují  ženy: „Já osobně hraji hlavně pro rozptýlení 
a zábavu. Ovšem moc mně potěší, když porazím někoho z naší party. 
Zvlášť nejmenovaného někdejšího pomocníka VB, který za minulého 
režimu rád donášel na lidi.“ Výhry v turnajích ho prý nechávají  ledově 
klidným: „O ty mně vůbec nejde. Fakt je nejdůležitější požitek ze hry. Ale 
jednou se mi stalo, že jsem vyhrál divočáka, kterého jsem sám dal do 
cen. Já jsem totiž vedle karet také vášnivý nimrod,“ zdůrazňuje Zdeněk 
Havlík. Turnaje v „Prší“ obráží už dvacet let od ledna do Velikonoc: „My 
jsme karty zdatně mastili už jako kluci na hrázi rybníka. Mezi tím jsme 
se dílem koupali, dílem chytali ryby. A dávali jsme tomu všechno, takže 
není divu, že jsme za léto ‚oddělali‘ čtyři balíčky karet,“ dává k lepšímu 
celoživotní stoupenec „čertových obrázků“ v akci. Tady v Buzicích příliš 
štěstí  ve  hře  neměl:  „Skončil jsem devětadvacátý, moje vnoučata na 
čtyřiadvacáté a třiatřicáté pozici. Já si tedy alespoň nenechal ujít to pro 
mě závěrečné kolo a suverénně jsem ho vyhrál! No ale ono je to hodně 
o štěstí – moje vnučka kupříkladu byla o týden dřív v Kramolíně mezi 
54 hráči třetí,“ dokumentuje přelétavost štěstěny pan Zdeněk Havlík.
Tradičně  silné  zastoupení  na  „Prší“  v  buzické  hospodě  má  nedaleká 
osada  Skaličany.  Tentokrát  tomu  ale  tak  nebylo.  Dostavili  se  jen  dva 
jedinci. Nicméně vítězství v  tomto prosincovém turnaji  zamířilo právě 
tam. Jedničkou se tentokrát stal mládenec Tomáš Fořt a domů si odvážel 
drahý uklízecí set od firmy LEIFHEIT. Následně se vyjádřil, že výhru věnuje 
své mamince  (dobře  z  toho  vybruslil!).  „Tady na turnaji jsem celkově 
popáté. Předtím jsem ještě nevyhrál. U nás ve Skaličanech hrajeme ‚Prší‘ 
hrozně rádi. Zhruba tak čtyřikrát týdně v klubovně u pivka a když se blíží 
turnaj, trénujeme tím intenzivněji,“ usměje se šťastný vítěz.
Stříbro tentokrát putovalo na adresu Andrei Rážové z Chlumu u Blatné, 
jinak  žhavé  favoritky  turnaje.  Třetí místo  čekalo  na  Vladimíra  Šavrdu 
z  Pacelic.  Bramborová  medaile  byla  souzena  Lukáši  Samcovi  z  Buzic 
–  synovi  majitele  hospůdky.  Pátou  TOP  cenu  získal  Pavel  Ounický 
z  Blatné.  S  prázdnou ovšem neodcházel  a  neodjížděl  nikdo,  a  to  díky 
těmto sponzorům turnaje: Hospoda „U Čiláka“ Buzice, LEIFHEIT Blatná, 
Jiří Kolář – zahradní a lesní technika Blatná, Jiří Vetešník – Blatná, Josef 
Ředina  –  Škvořetice, Obec  Škvořetice,  Šití Daniela  Blatná.  Všem patří 
srdečné poděkování pořadatelů turnaje.
Dnes  více  než  kdy  jindy  je  třeba  udržovat  mezi  veřejností  alespoň 
krapet optimismu a dobré nálady. A takové akce, jakou je tradiční turnaj 
„Čilákovského prší“, k tomu jednoznačně přispívají. Díky za ně.

Vladimír Šavrda

Rozsvícení vánočního stromu Buzice
O první adventní neděli 27. 11. 2022 se již 5. rokem v naší obci Buzice 
rozsvítil  vánoční  strom.  Jelikož  na  návsi  nemáme  žádný  vzrostlý 
jehličnan, musíme každoročně vybrat strom a ten poté usadit na jeho 
tradiční místo před hasičárnou. 
Letos za výběr krásného stromu v vděčíme paní Janě Chlandové a  její 
rodině.

Příprava  na  rozsvícení  vá-
nočního stromu probíhala ve 
spolupráci s SDH Buzice. Dob-
rovolní  hasiči  strom  porazili, 
očistili, a dopravili na určené 
místo.  Zde  si  strom  převzala 
zdobící četa, která za pomocí 
plošiny  strom postavila  a  oz-
dobila  do  stříbrno  modrého 
hávu a řetězu padajícího sně-
hu.
Vlastní  slavnostní  zahájení 
adventu proběhlo v podvečer 
za  přítomnosti  spoluobčanů. 
Sešli jsme se společně na ná-
vsi, každý přinesl něco dobré-
ho na zub, podával se svařák, 
čaj a za doprovodu živé hudby 

jsme si společně užili započetí předvánoční atmosféry.
Letošním  doprovodem  jsme  měli  housle,  kytaru  a  zpěv  v  podání 
dospělých i malých účastníků.
Za obecní úřad Buzice, chci poděkovat všem, kteří se na organizaci celé 
akce podíleli.
Kulturní komise (Markéta Srpová, Lenka Hanousková), Dušan Kratochvíl 
(obsluha plošiny), Jitka Vohryzková (nácvik s malými knihovníčky), SDH 
Buzice.

Čertovská Buzice
Dne 10. 12. 2022 proběhla v Buzicích Čertovská nadílka, která se ode-
hrála na obecním sále v Buzicích. Tato akce probíhá ve spolupráci obec-
ního úřadu a SDH Buzice. 
Obecní  úřad  zajistil  a  nakoupil  pro  děti 
balíčky a SDH Buzice občerstvení na místě.
Tato  tradice  se u nás  stále drží a neodmy-
slitelně  patří  mezi  předvánoční  zastavení. 
Zahájení  čertovské  nadílky  provázejí  slzič-
ky  a  sliby,  ale  po  odchodu  čertovské  čety, 
Mikuláše  a  anděla,  se  všechny  dětské  oči 
rozzáří,  na  sliby  se  zapomene a vše  je od-
puštěno.  I u nás v Buzicích  tomu tak bylo, 
i když musím říci, že naši čerti dětem jen tak 
něco zadarmo nedali. Atmosféru umocnilo 
opravdové čertovské peklo i s kotlem, jehož 
součástí byly fotky všech dětských hříšníků.
Po celé odpoledne zajišťovali program formou soutěží, dětské diskotéky 
a na závěr promítání čertovské pohádky, Lenka Hanousková a Markéta 
Srpová.
Za výrobu kotle děkujeme Michalovi Petráškovi a Pavlovi Srpovi.

Gabriela Málková, starostka 

Sportovní ocenění
Dne 22. 12. 2022 mělo naše zastupitelstvo milou povinnost poděkovat 
Natálii  Medlínové  a  Beátě  Svačinové  za  jejich  mimořádné  sportovní 
výsledky a ocenění ve sportovním odvětví, kterému se věnují.

Beáta Svačinová – mistryně republiky v ku-
želkovém sportu.
Natálie Medlínová – mistryně světa v ma-
žoretkovém sportu.
Moc si vážíme  jejich úspěchů a reprezen-
tace naší obce a zároveň přejeme oběma 
děvčatům,  aby  jejich  nadšení  ke  sportu 
přetrvalo  co  nejdéle  a  sbíraly  další  úspě-
chy.
Jako  poděkování  dostaly  od  obecního 
úřadu  věcný  dar  (poukaz  do  Decathlonu 
na  nákup  sportovního  vybavení),  květinu 
a osobní poděkování od celého zastupitel-
stva.

Zastupitelstvo obce Buzice
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Novoroční pochod
Dne  1.  1.  2023  jsme  započali  u  nás  v  Buzicích  nový  zvyk,  Novoroční 
pochod. První ročník jsem zahájili velice vydařeně, počasí nám přálo. Po 
celou cestu nás hřálo, troufnu si říci jarní sluníčko. 
Účast buzických chodců byla více než lichotivá a doufáme, že se každý 
rok připojí více a více účastníků. Trasa byla velice příjemná pro účastníky 
všech věkových kategorií (6,11 km).
Nápad  a  realizace  vzešla  od  Michala  Petráška,  Lenky  Hanouskové 
a Daniela Málka.
Velké  poděkování  patří  Martinovi  Jiskrovi  za  koňský  doprovod,  díky 
němuž ani děti nepostřehly svou únavu.
Děkujeme  všem,  kteří  se  zúčastnili,  hlavně  organizátorům  a  za  celý 
obecní úřad Buzice přejeme všem krásný nový rok 2023.

Gabriela Málková, starostka 

Ping-pongovým „guru“ se v Buzicích 
na vánočním turnaji stal Michal Ondračka 
z Blatné. Proti jeho střelhbité pálce 
nebylo obrany
Po  dlouhé  pauze,  vyvolané  koronavirovou  pandemií,  se  do  hospody 
„U Čiláka“ v Buzicích konečně vrátil populární vánoční turnaj ve stolním 
tenise.  O  hodnotné  ceny  se  u  dvou  stolů  utkalo  patnáct  vyznavačů 
tohoto sportu. Samozřejmě na medailové pozice mohli dosáhnout jen 
tři nejlepší. Ovšem s prázdnou neodešel vůbec nikdo a mimoto – před 
usednutím  ke  štědrovečerní  tabuli  se  počítá  každá  pohybová  aktivita 
jako plusový bod!

„Benjamínek“  přeboru  Adam 
Ounický z Blatné zastupoval dětskou 
kategorii  tentokrát  docela  sám. Ale 
řešení se i tak našlo. Odehrál několik 
zápasů  se  staršími mládenci  a  vedl 
si  opravdu  znamenitě.  Domů  si 
odvážel speciální cenu a vědomí, že 
si ji plně zasloužil.
Postrachem  turnaje  byl  zástupce 
hlavního sponzora Michal Ondračka 
z Blatné. Proti  jeho střelhbité pálce 
nebylo  prakticky  obrany.  Ale  žádný 
se  soupeřů  neprodal  svou  kůži 
lacino, a tak diváci mohli zhlédnout 
napínavé  scény,  co  možná  leckdy 
nenabídne  ani  vrcholová  forma 

ping-pongu. Michal Ondračka se po svém triumfu zachoval  jako pravý 
gentleman  –  spokojil  se  jen  se  symbolickým  oceněním  svého  umění 
a opustil bojiště se skromností sobě vlastní.
Do Blatné putovalo i stříbro – to vysmečoval čtrnáctiletý Honza Slavík. 
Tohle  byl  jeho  vůbec  první  turnaj:  „Jsem hodně spokojený – nečekal 
jsem takový úspěch,“ svěřil se při vyhlašování výsledků nadějný junior. 
„Protistrana hrála perfektně ve všech ohledech. Samotné finále bylo 
hodně vyrovnané a supertěžké!“  Honza  chodí  jednou  týdně  trénovat 
do školního klubu. Hodnotnou cenu do domácnosti se rozhodl věnovat 
mamince pod stromeček.

Bronzovou  trofej  si  vysloužil  Stanislav  Koblih  z  Radomyšle.  Buzická 
„domobrana“  ve  složení  tria  hráčů  se  tentokrát  musela  spokojit 
s umístěním na chvostu.
Jedno bylo  jisté  –  jak  těm více,  tak  těm méně úspěšným účastníkům 
buzické  „pinčesiády“  díky  zdravému  pohybu  štědrovečerní  večeře 
o poznání lépe chutnala!
Poděkování  sponzorům  buzického  turnaje  v  ping-pongu:  Hlavními 
mecenáši byli firma LEIFHEIT Blatná a hospoda „U Čiláka“ Buzice. Dále 
akci podpořili firma AGRO Lnáře, Občerstvení „U Mlsouna“ Blatná.

Vladimír Šavrda

Výlov nového 
rybníku 
Ve čtvrtek 17. listopadu se v Hajanech 
uskutečnil první výlov nového rybníku, 
který  vznikl  přestavbou  retenční 
nádrže. Ačkoliv bylo sychravo a po chvíli 

začalo  i  pršet,  účast  na  akci  byla  veliká. 
Ruku k dílu přidala  i místní mládež a  rybník 

byl rychle úspěšně vyloven.
Hana Gregorová, knihovnice

Hajany

Adventní jarmark v Hajanech
V  sobotu  26.  11.  2022  jsme  v  Hajanech  zapálili  pomyslnou  svíč-
ku na adventním věnci o den dříve. Celý program začal ve 14:00 hod 
za  Hajanskou  hospodou  živým  betlémem  a  adventním  jarmarkem. 
V  15:00  hod  zástupci  obce  přivítali  návštěvníky  adventního  jarmarku 
a  představili  program  celého odpoledne. Hned po úvodním  slovu  vy-
stoupili  žáci  pěveckého  sboru  ZUŠ  Blatná.  Pod  vedením paní  učitelky 
Hájkové zazpívali  soubor vánočních koled. Za přijetí pozvání do Hajan 
bychom chtěli poděkovat ZUŠ Blatná a zejména paní Hájkové a dětem, 
které v Hajanech vystoupily. V 17:00 hod si vzal slovo starosta obce pan 
Miroslav  Bláha  a  zhodnotil  uplynulý  rok  a  představil  realizované  pro-
jekty  v obci  v  roce 2022. Na  závěr  všem popřál  krásné prožití adven-
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tu  a mnoho  zdraví  v  roce 2023. Na  závěr projevu  se  rozsvítil  vánoční 
stromek a hajanské děti pod vedením Petra Štěpána a Hany Gregorové 
zazpívaly vánoční koledy. Tímto jim patří veliké poděkování. Po celé od-
poledne se nám za zvuku vánočních koled staral o občerstvení Honza 
Gregor, kterému tímto chceme také poděkovat. Myslím si, že si všichni 
celé odpoledne užili a navodili si tu správnou vánoční atmosféru.

Tomáš Blovský, místostarosta obce

Nebe a peklo
Letos zavítali čerti do Hajan už v pátek 2. prosince. Zabydleli se jako vždy 
v místním muzeu a kdo se chtěl dostat do nebe k Mikulášovi a andílkům, 
tak musel projít peklem. Čerti a čertice si malé nezbedníky brali postup-

ně k sobě, pěkně si je vyzpoví-
dali a zlobivé postrašili tím, že 
si je v pekle nechají. Když děti 
řekly básničku a slíbily, že bu-
dou hodné, pustili je pekelníci 
dál. V nebi už čekali dva andíl-
ci  s  Mikulášem,  kteří  předali 
balíčky  se  sladkostmi  a  po-
chválili  děti  za  dobré  skutky, 
které během roku učinily. Aby 
čekajícím  na  vstup  do  pekla 
nebyla  zima,  připravili  pro 
ně  místní  dobrovolní  hasiči 
teplé  občerstvení  a  ohýnek 
na ohřátí, u kterého se občas 
objevili  i samotní čerti. Přece 
jenom  v  pekle  je  tepleji  než 
tady u nás na zemi. J

Povánoční turnaj v karetní hře Prší
První lednovou sobotu se uskutečnil v místní hospodě již tradiční karetní 
turnaj.  Zúčastnilo  se  24  karbaníků  rozdělených  do  tří  skupin,  a  to  na 
muže,  ženy  a  děti.  Po  třech  hodinách  napínavé  hry  bylo  rozhodnuto 

o tom, kdo vyhrál. Vítězové si domů odnesli krásné ceny, které zajistilo 
SDH Hajany a ani děti, které nevyhrály, neodcházely domů s prázdnou. 
Poděkování  patří  především  panu  Milanovi  Rážovi,  který  se  ujal 
organizace turnaje. Všem vítězům moc gratulujeme. J

Hana Gregorová, knihovnice 

Přednáška Dana Přibáně v Hajanech
Dne  17.  2.  2023  od  19:00  hod.  na  sále  nad  obecním  úřadem.  Cena 
vstupenky je 250 Kč v předprodeji na www.smsticket.cz  nebo přímo na 
místě za 300 Kč. POZOR, POČET VSTUPENEK JE OMEZEN.
Co vás na přednášce čeká:
Superpřednáška – to nejlepší z trabantů!
„Probojovali  jsme  se  Asií,  Afrikou,  Jižní  Amerikou,  Austrálií  a  zase 
Asií, objeli  jsme svět a řekli si, že to všechno zamícháme, protřepeme 
a vytvoříme zabijácký koktejl všeho, co  jsme na našich cestách zažili… 
a  taky  porovnáme,  co  nás  děsilo  v  roce  2007,  a  co  v  roce  2018. 
To nejlepší z trabantů od začátku do konce. Přípravy, opravy, průšvihy, 
úspěchy, nádherná i odporná místa, a nakonec velká finále. Kolem světa 
ve žlutých ponorkách na jeden zátah!“

A2 universal.indd   1 02.01.15   17:48
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Vzpomínka
Dne 1. 1. 2023 uplynulo 100 let 
od narození Anny Mrázové z Hlupína.
S láskou na ni stále vzpomínají dcery 
Marie a Milena, syn Václav a vnoučata.

Kulturní 
a společenské akce 
v naší obci
Výlov rybníku

V  sobotu  26.  listopadu  se  uskutečnil 
v naší obci výlov rybníku Dolejší podstrání. 

Pod  vedením  Vlastimila  Ježka  zde  bylo 
připraveno  občerstvení  v  podobě  opékání  buřtů  a  nechybělo  zde  ani 
pití. Vzhledem k tomu, že bylo chladno, ohřátí u plápolajícího ohně bylo 
pro všechny velmi příjemné. Někteří účastníci a přihlížející brali ryby do 

rukou,  s  úsměvem na  tváři  pak  hleděli  do 
záře  plápolajícího  ohně  a  hřáli  si  nad  ním 
prochladlé  dlaně  a  prsty  rukou.  Zmíním 
se,  že  především  děti  byly  ti,  kdo  si  chtěli 
ledovou  rybku uchopit do své dlaně a užít 
si  tento pocit. Konec konců, kdo by si  jako 
malý nechtěl potěžkat a držet třeba takovou 
štiku, kterou  jen tak nechytne. Kapry, kteří 
byli  vyloveni  a  neměli  patřičnou  velikost, 
vrátili rybáři zpět do rybníčka. Mohu říci, že 

již nyní  se můžeme těšit na příští výlov a věřit,  že nám ryby vyrostou 
do  řádné velikosti. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří  se starají 
o naše obecní rybníčky, udržují je a kontrolují jejich stav a ryby v nich.

Hornosín

Zpívání koled
Jakožto každoročně jsme uspořádali zpívání koled v naší kapli Svatého 
Floriana 17. prosince. Občanů se sešlo opět mnoho, a tak jsem si všichni 
společně  mohli  zazpívat  a  připomenout  si  krásný  předvánoční  čas. 
Krátké hudební vystoupení měli i naše děti a mládež. Betlémské světlo 
bylo připraveno pro všechny, kteří si ho chtěli v lucerničkách odnést do 
svých  domovů.  Také  zde  byla  připravena  pokladnička  pro  Tříkrálovou 
sbírku, do které mohou občané nosit své finanční dary do ukončení této 
sbírky,  kterou  provádíme  v  naší  obci  za  pomoci  paní Marie  Křivkové, 
jenž se s láskou stará o kapli a vždy ji pro nás krásně vyzdobí. Po zpívání 
koled jsme se přesunuli z kaple do Lipek na návsi, kde bylo pro všechny 
připraveno pohoštění. Měli jsme zde horký svařák a čaj. Nechybělo ani 
něco  malého  k  zakousnutí  jak  sladkého,  tak  i  slaného.  Pod  krásným 

vánočním  osvětlením  na  návsi  si  všichni  mohli  nasát  a  užívat  si  tu 
krásnou a poklidnou atmosféru. Vzhledem k tomu, že napadl sníh bylo 
v  jeho  záři  vše  rozsvícené  a  opravdu  zde  bylo  velmi  příjemně,  i  když 
mrzlo. Nám to nevadilo, jelikož o zahřátí občanů se staral náš starosta, 
který vyrobil finskou svíci, u které se mohl každý ohřát. Bylo zde velmi 
příjemně a mohu říci, že se této akce účastnili i někteří občané poprvé. 
Jsme rádi, že mezi nás přišli a byli s námi. Věřím, že se jim s námi líbilo 
a nadále se budou v naší společnosti bavit a scházet se s námi. Za pomoc 
děkujeme  všem,  kdo  pomáhali  jak  s  přípravou  pohoštění  a  pití,  tak 
i s výzdobou a celkovou přípravou této akce. Díky všem se toto setkání 
vydařilo  a  přispělo  k  udržování  dobrých  vztahů  mezi  našimi  občany 
a sousedy.

První hokejový zápas
Pro mrznoucí a opravdu zimní počasí se 18. prosince sešli děti s rodiči 
a mládeží u místní vodní nádrže, aby si společně zahráli hokej. Přestože 
bylo –11 °C, užili  si všichni  toto hezké nedělní odpoledne strávené na 
zamrzlé  vodní ploše,  ze  které v předešlý den pan Pavel Malý  se  svou 
rodinou odstranili napadaný sníh, aby byla plocha připravena k bruslení. 
Měli jsme velké štěstí, že se hrál tento hokejový zápas v tyto mrznoucí 
dny,  protože  již  v  následujících  dnech  se  prudce  oteplilo,  a  tak  jsme 
mohli pozorovat na nádrži  jen vodní hladinu, na které nebylo po  ledu 
a sněhu ani památky. A jak je vidět podle předpovědí, asi se na ledovou 
plochu v brzkém čase jen tak nevrátíme. 

Silvestrovské posezení
V sobotu 31. prosince  jsme se v podvečerních hodinách sešli v místní 
hospůdce,  abychom  společně  oslavili  příchod  Nového  roku  se  svými 
přáteli. Vzhledem k tomu, že v této době probíhalo chřipkové období, 
zvolili jsme posezení v přízemních prostorách kulturního domu a upustili 
od využití prostor sálu. K našemu rozhodnutí také přispěla skutečnost, 
že sál byl po předešlé údržbě parket, jež byly nově natřené v předchozích 
dnech.

Schůze SDH
Dne  7.  ledna  byla  uspořádána  a  svolána  výroční  schůze  členů  SDH. 
Proběhla  za  přítomnosti  jak  členů,  tak  i  jejich  příznivců  a  přátel. 
Projednáno bylo hospodaření sboru, zhodnocení a rekapitulace činnosti 
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v  uplynulém  roce.  Naplánovány  byly  nové  akce  pro  rok  2023.  Bylo 
schváleno zapojení a registrace sboru do sběru elektroodpadu v projektu 
„Recyklujte s hasiči“, kam se již přihlásilo 1 710 sborů. Občerstvení pro 
všechny zúčastněné bylo zajištěno. Po ukončení schůze se všichni mohli 
bavit  a  zazpívat  si  za  doprovodu  harmoniky  a  kytary,  na  které  hráli 
Jíří Vonášek a Václav Machovec. Děkujeme  jim  za  zpříjemnění  večera 
a těšíme se, že nám zahrají i při oslavě MDŽ, pokud to bude možné.

Plánované akce
Obec Hornosín pro  své občany pořádá bruslení dne 29. 1. na  zimním 
stadionu ve Strakonicích. 
18. 2. Masopustní průvod.
11. 3. Oslava MDŽ v kulturním domě.

Naši oslavenci
V únoru oslaví životní jubileum: 
Vonášková Věra   68 let 
V březnu oslaví životní jubileum:
Vrbská Ludmila  72 let  
Vrbský Josef       75 let 
Všem  našim  oslavencům  přejeme  pevné  zdraví,  mnoho  spokojenosti 
a životního elánu do dalších let.

Jana Čtveráková Bendová 

19. 11. MDM – 
Mezinárodní den 
mužů
Není  to  poprvé,  co  v  Chlumu  slavíme 

Mezinárodní den mužů.  Datum  tohoto 
svátku v roce 1999 založil a zpopularizoval 

profesor Teelucksingh z Indie. Vybral prý toto 
datum jako poctu data narození svého otce. 

Chlumským mužům ženy přichystaly na  sále  kulturního domu bohaté 
občerstvení,  k  poslechu  i  tanci  hrála  kapela.  Dobře  se  bavili  všichni, 
muži,  ženy  i  děti.  Jako  vrchol  tohoto  dne  přichystaly  chlumské  ženy 
dokonalé, téměř divadelní představení.

Chlum

První adventní neděle 27. 11. 2022
Nedaleko ozdobených stromečků (v Chlumu máme ozdobené stromky 
dva),  a  pravého  chlumského  betlému  jsme  se  sešli  na  společném 
přivítání  adventu.  Advent  –  období  klidu,  rozjímání,  dobročinnosti 
a zklidnění, čekání na příchod spasitele, příprava Vánoc. 
Děti, oblečené do andělských rouch přichystaly pod vedením žen pěkná 
představení  s  říkankami  a  koledami. Na  scéně nechyběl  Josef  s Marií 
a malým Ježíškem, přišli i mudrci z východu zvaní Tři králové. Vše jsme 
okořenili dobrým svařeným vínem a pochoutkami, které ke společnému 
stolu přinesly chlumské ženy.

Mikulášská
Sál  kulturního domu opět ožil  3.  12.,  kdy  za 
dětmi  přišel  Mikuláš  a  přinesl  jim  zábavu 
a  drobné  dárky.  Mikuláše  doprovázel  anděl 
a  také skupinka pekelníků. V pekle, kterému 
vládl sám Lucifer se děti mohly vyzpovídat ze 
svých hříchů. Pláče v sále nebylo mnoho ale 
štěstí a úsměvů ano.

Mikuláš
Mikuláš  nepřišel  jen  na  dětskou  zábavu 
do  kulturního  domu,  ale  den  před  svým 
svátkem  dne  5.12.  obešel  děti  v  jejich 
domovech.  Hodný  Mikuláš,  krásný  anděl 
a skupinka čtyř čertů obešli Chlum a slíbili, 
že se za rok opět vrátí.

Hasičská schůze 
Sbor  dobrovolných  hasičů  obce  svolal 
svoji  každoroční  členskou  schůzi  na 

10. 12. do hospody v Chlumu. Přehled o činnosti SDH přednesl starosta 
sboru Milan Hanzlík ml. Připomněl akce, na kterých se dobrovolní hasiči 
podíleli, ocenil i letošní úspěchy našich hasičů na hasičských soutěžích, 
kde v Tchořovicích hasičští veteráni obsadili 1. místo. Minutou ticha také 
přítomní uctili památku tří členů, kteří naši SDH opustili.
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Tři králové – mudrci z východu 
Dne 7.  ledna 2023 přišli  do Chlumu Tři  králové,  zástupci  humanitární 

sbírky  pro  potřebné.  U  jed-
notlivých  domů  zazpívali, 
poté  obdrželi  příspěvky  do 
sbírky a  šli  k dalším domům. 
Cestou  se  králové  zastavili 
u  chlumského  betlému,  kde 
se  pozdravili  se  svými  dobo-
vými  vrstevníky,  pochovali 
Ježíška i čertíka, zatočili se na 
chlumském  kolotoči  a  šli  dál 
za účelem své cesty.

Miluše Kordulová

Naši jubilanti
V  měsíci  únoru  a  březnu  oslaví  své 
životní jubileum:
Češka Pavel, Kubát Jiří, Suchý Jiří
Zastupitelstvo  obce  přeje  výše 
uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 

pevné zdraví a pohodu.
Miloš Kadlec, starosta

Setkání důchodců 
a rozsvícení 
stromečku
V  sobotu 26.  listopadu 2022  jsme 
po dlouhé pauze připravili pro naše 
dříve narozené malé setkání v naší 
hasičárně.  Při  hezké  muzice  si 
všichni  zazpívali, popovídali,  a  i  to 
občerstvení si všichni chválili.
Spojili  jsme  dvě  akce,  takže  jsme 
v  18  hodin  společně  rozsvítili 
vánoční stromeček. Pro zahřátí byl 
připraven svařáček a vánoční punč 
a  atmosféru  nám  zlepšily  vánoční 
koledy.

Text a fotografie: Tereza Kadlecová

Chobot

Hasičský bál
Sbor  dobrovolných  hasičů  Chobot,  Uzenice  a  Uzeničky  připravuje 
tradiční Hasičský bál, který se bude konat v pátek 10. března 2022 od 
20 hodin  v  kulturním domě v Uzeničkách.  K  tanci  a  poslechu  zahraje 
skupina Kudrnáči.
V  sobotu  11.  března  2022  od  14  hodin  se  bude  konat  také  Dětský 
maškarní bál.

Tereza Kadlecová

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

„Filozofie vzniká z toho, že se lidé diví.“                                                          
Aristoteles ze Stageiry                               

Vážení a mílí, buďte hodně zdrávi. 
Rok 2023 převzal vládu od roku 2022, v tichosti, bez velkého povyku. 
Přejme  si  navzájem  lásku  v  srdci,  zdraví  v  těle  a  štěstí  ve  všem 
našem letošním konání, buďme k sobě hodní, laskaví a ohleduplní. 
Chovejme se k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se ti druzí chovali 
k nám. Pokud potřebujeme pomoc, nebojme se o ni slušně požádat… 
A  pokud  potřebujeme  někomu  něco  vytknout,  vytýkejme  slušně, 
bez vulgarit a emocí. Nikdo nemáme návod na život, ale krůček po 
krůčku ho prostě zvládneme. A bude dobře.

Poplatky pro rok 2023 za odvoz KO a ze psů   
Známky  na  popelnice  za  rok  2022  budou  platné  do  31.  3.  2023. 
Do  tohoto  termínu  je  třeba  zaplatit  místní  poplatek  za  odvoz 
komunálního odpadu na rok 2023 a přitom si vyzvednout platnou 
známku. Vydání víc jak 2 známek na popelnici na domácnost bude 
muset  poplatník  řádně  zdůvodnit,  protože  je  nutné  řádně  třídit 
odpady.
Opět se, dle zákona o odpadech, snížila hranice množství směsného 
komunálního odpadu, a to na 180/kg/obyvatele/rok (pro rok 2023 
je to tedy 66,78 t za celou obec) a při překročení tohoto množství 
se zvyšuje základ poplatku za uložení odpadu na skládku z 500 Kč 
na 1 000 Kč/t.

Výše poplatků zůstává i pro rok 2023 stejná jako v loňském roce:
Osoby s trvalým pobytem    600 Kč/osoba/rok
Děti s trvalým pobytem          250 Kč/dítě do 15 let/rok
Vlastník rekreační nemovitosti      600 Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný  100 Kč

Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době úředních 
hodin  (možné  též  dle  domluvy),  případně  bezhotovostně  na  účet 
obce  č.  8422291/0100.  Pro  případ  bezhotovostní  úhrady  se  na 
obecním úřadě v Kadově domluvte na Vašem variabilním symbolu, 
aby  nebyly  problémy  s  identifikací  Vaší  platby.    Komunikovat 
můžete i prostřednictvím telefonu 383 491 019; 724 181 049; nebo 
e-mailové adresy – ou@kadov.net.

Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
Pondělí        7.00–12.00  12.30–14.00
Středa          7.00–12.00  12.30–14.00
Čtvrtek                      16.00–18.00
Pátek    7.00–12.00
V  naléhavých  případech  je  možné  domluvit  se  i  na  jiné  hodině 
telefonicky na:
Tel.: 383 491 019 nebo mob: 724 181 049
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek 
základní výše poplatku.
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!

Vladimíra Tomanová

O čem víme, že se chystá? 

•¾ sobota 11. 3. – Dětský maškarní ples v Kadově
•¾ neděle 9. 4. – Velikonoční pinčes v bývalé škole v Kadově

Kadov
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Malá fotoreportáž z tradičního 
Novoročního pochodu 
po čertových kamenech v Kadově

Fotografie: Roman Červený

Ještě jednou moc děkujeme všem aktérům adventních, silvestrovských 
a novoročních, ale i všech dalších akcí v jednotlivých obcích v průběhu 
celého roku, obzvláště za jejich čas a úsilí! Opravdu si toho moc vážíme. 
😊 Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách 
www.kadov.net.

Akcičky z Pole
Nebe, peklo, ráj v Poli
Andělské  a  čertovské  rojení  se 
nevyhnulo  ani  naší  vesničce 
Pole  a  v  sobotu  3.  12.  k  nám 
v 16:30  hod.  přilétlo  20  čertů 
i  s  Luciferem,  který  si  s  sebou 
vláčel  i  svou  hříšnou  váhou, 
3  andělé  a  1  Mikuláš.  Každé 
dítě  bylo  zaevidováno  do 
čertovské  knihy,  do  které  se 
obkreslila i ruka. Potom hurá na 
stanoviště  po  Pekelné  vesnici. 
Na  každém  ze  šesti  stanovišť 
děti  plnily  úkoly  společně 
s čerty, a nebylo jich málo. V pekelném sklepě čekal na děti Lucifer se 
svojí  vyhlášenou  přesnou  váhou.  S  propustkou  se  děti  dostaly  až  do 
nebe, kde dostaly balíček se sladkostmi. Děti si mohly upéct čertobuřty 
a posilnit se dětským punčem. Pekelnou vesnicí prošlo celkem 66 dětí. 
Do  čertovského  řádění  se  zapojila  celá  vesnice  a  opravdu  se  nám  to 
povedlo. Už se těšíme na další pokračování. Moc děkuji obci Kadov za 
finanční přispění a všem účastníkům a všem co pomohli s přípravou.                                                              

a tak...

Téměř jarní náramkový nadhled

Na startovní čáře

Čertovský zápis

Adventní start v Poli
Poprvé při rozsvěcování vánočního stromečku v Poli asistoval i „polský 
dětský sbor“, který nás v sobotu 26. 12. v 17 hodin krásně naladil na 
nadcházející adventní čas. Děkujeme. 😊

Tradiční silvestrovský ohňostroj 
v Poli
Tradiční  silvestrovský  ohňostroj  proběhl 
v  sobotu  31.  12.  od  17  hodin  na  návsi  v  Poli. 
Slavnostní  ohňostroj  doprovázený  hudbou 
trval  3  minuty.  Z  hojné  účasti  jsme  byli  mile 
překvapeni.  Děti  dostaly  prskavky,  sladkosti 
a  dětský  punč.  Konec  roku  jsme  zakončili 
velkolepě.                                            

Text a fotografie: Markéta Čadová

Adventy ve Vrbně
Jako  každým  rokem  pod  taktovkou  dobrovolných  hasičů  ve  Vrbně  se 
uspořádali  adventní neděle,  kde  zněly  vánoční písně a  koledy,  kde  se 
sešli občané místní  i z okolí. Atmosféra velmi pěkná a vánoční nálada, 
podávalo se svařené víno a různé pochutiny. Děkuji tímto všem, co se 
na  těchto  akcích  podíleli  a  pomohli  s  přípravou  pochutin  a  stavbou 
a zdobením vánočního stromku a velký dík Marcele a Janě za výzdobu 
kapličky  a  zhotovení  jesliček  pře  kapličkou.  Velkou  tradicí  ve  Vrbně 
je  setkávání  na  štědrý  den  ve  22  hodin  u  stromečku,  kde  si  všichni 
popovídají, co kdo dostal pod stromeček, jak se přejedli atd.
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Kocelovice

Zpívání koled ve Vrbenské kapličce
Dne 25. 12. 2022 v 16 hodin 
proběhlo ve Vrbně v místní 
kapličce  zpívání  vánočních 
písní  a  koled.  Účast  míst-
ních  obyvatel  byla  velká, 
každý si odnesl moc pěkný 
zážitek v těchto dnech svá-
tečních, již jsme se sešli po 
druhé,  toto  setkání  se  sta-
lo  velmi  příjemnou  tradicí. 
Děkuji Marcele Slancové za 

pěkný nápad a organizaci.
Text a fotografie: Miloš Holý

chtěl domů odcházet s lesním muží-
kem, vzal kousek dřeva, mechu, dvě 
trnky na oči, žalud jako nos, pěkný 
úsměv zaručovalo pár kuliček  jeřa-
bin,  ještě  několik  barevných  lístků 
na sukýnku, kousek větývky na ruce 
a bylo hotovo. V pozadí nezůstáva-
la  ani  veverka  ze  smrkových  šišek 
nebo  sovičky  z  těch  borových.  Své 
místo  si  našel  i  šneček  z  kaštanů. 
Patrně žádné z nejmenších dětí ne-
odolalo  myšlence  mít  doma  zavě-
šeného  vlastnoručně  vytvořeného 
létajícího draka, a  tak vzaly připra-

venou šablonu a vrhly se na pastelky, mašličky a korálky. To starší chlapci 
se s ohromnou vervou pustily do vyřezávání dýní. Chvilkami to vypadalo 
jako na bitevním poli, dýňová dužina spolehlivě posloužila jako munice. 
Do tvorby se velice aktivně zapojovaly i maminky a babičky.
V  druhé  části  odpoledne  přišel  čas  trochu  protáhnout  těla,  a  tak  se 
soutěžilo. Děti byly rozděleny do týmů a společně plnily zadané úkoly. 
Starší soutěžící se pěkně starali o ty menší a společně bojovali statečně 
jako lvi.
V  závěru,  i  přes  doléhající  únavu  zejména  na  ty  nejmenší,  všichni 
účastníci  společnými  silami  vytvořili  podzimní  strom  jako  krásnou 
vzpomínku na strávený čas. Ještě proběhly nějaké tanečky a pomalinku 
se  začalo  uklízet.  Všichni  přidali  ruku  k  dílu  a  vše  šlapalo  jak  dobře 
namazaný stroj.
Velice  děkujeme  všem,  kteří  si  v  sobotu  udělali  čas,  přišli  a  aktivně 
pomohli vytvořit báječnou atmosféru, která zde panovala. Věříme, že se 
nám obdobně příjemné setkání podaří v brzké době zopakovat.

Za organizátorky Lucie Hanušová

Povídání o Vánocích
Máte  také někdy pocit,  že  čekání  na Vánoce  je nekonečné?  Že  se  asi 
toho  Ježíška  nedočkáte?  Myslím,  že  mluvím  ze  srdce  mnohých  dětí. 
Tak poslyšte, co se stalo u nás v Kocelovicích.
V úterý 20. prosince v odpoledních hodinách do našeho kostelíčku sv. 
Bartoloměje na pozvání zavítali manželé Valáškovi z blatenské farnosti. 

Podzimní dušičkové 
setkání
Kdo má  rád  barvy, musí milovat  pod-
zim.  Ta  široká  paleta  odstínů,  kterými 
hrají  koruny  stromů.  Ten  šustivý  kobe-

rec, který se nám smýká pod nohama při 
podzimních  toulkách  přírodou.  Ty  kytice 

červených  korálků,  kterými  se  z  výšky  pyšní 
jeřáb. Modré kuličky trnek, na které jsme čekali od prvních jarních kvít-
ků. Ta hojnost plodů, kam oko dohlédne, žaludy, bukvice, kaštany, šišky, 
šípky. Stačí si donést jen malý zlomek těchto pokladů domů a mohou se 
začít dít velké věci…
Právě takové podzimní dobrodružství, kde ožívali lesní skřítci, korále z je-
řabin zdobily nejednu princeznu a dýně cenily svůj  ledabyle upravený 
chrup, jsme zažili v Kocelovicích. V sobotu 5. listopadu se tu v podzimním 
dušičkovém čase sešly ženy a děti, aby společně strávily odpoledne. Kdo 
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Ti  nás  jako  mávnutím  kouzelného  proutku  přenesli  v  čase.  Jejich 
vyprávěním  jsme  se  přes  dobu  adventní,  plnou  naděje  a  očekávání, 
rázem ocitli v Betlémě, v okamžiku narození  Ježíška, hned za branami 
Jeruzaléma. Příběh neožíval jen ve slovech, ale děti ho společně zobrazily 
pomocí figurek, které sestavily do betléma. Ručně vyráběný betlém je 
dílem paní Dany Hanušové z Kocelovic, která ho s velkou radostí pro tuto 
příležitost zapůjčila. Za spoustu let, které se této činnosti věnuje, dělají 
její postavičky radost v mnoha domácnostech a její betlémy nechybějí 
na žádné větší výstavě s tímto zaměřením. 
Kouzlo okamžiku nás naprosto pohltilo, stejně jako samotný příběh Svaté 
rodiny. Rázem se i z nás stali pastýři, kteří betlémským světlem rozzáří 
své  lucerničky a zpěvem koled oslavují  tu velkou novinu. Kostelem se 
krom zpěvu nesly překrásné tóny varhan, dud i housliček, vše z rukou 
místních muzikantů. 
Jen  stěží  by  byl  obraz  Vánoc  úplný,  kdyby  nakonec  nedorazili mudrci 
z Východu. Před  závěrečnou koledou  si děti ozdobily hlavy korunami, 
vytvořily  malý  sbor  a  společně  za  doprovodu  houslí  jsme  se  právě 
koledou My tři králové rozloučili. 
Naladěni vánoční atmosférou, s chutí perníčků v ústech a větvičkou jmelí 
v  ruce  jsme se  rozešli do svých domovů. Naše kroky vedlo betlémské 
světlo, symbol míru, lásky, naděje a přátelství.

Za skupinku kocelovických maminek Lucie Hanušová

slavnostní  průvod  obcí,  jehož  součástí  bylo  položení  věnce  u  pomníků 
padlých.  Po  návratu  na  zpevněnou  plochu  k  hospodě  na  nás  čekalo 
sólové  vystoupení  mažoretek,  po  jehož  ukončení  se  chopili  slova 
starosta  obce  a  starosta  hasičů,  aby  přednesli  své  proslovy. Nechybělo 
ocenění dlouholetých členů a členek sboru. Po těchto oficialitách začala 
sportovnější  část  odpoledne.  Konkrétně  se  jednalo  o  hasičský  útok 
na  2B  na  louce  za  hospůdkou.  Po  odběhnutí  všech  přihlášených  týmů 
přišla na řadu ještě ukázka zásahu s historickou stříkačkou. Po vyhlášení 
výsledků soutěže byl oficiální program sobotního dne ukončen a mohla 
začít  volná  zábava.  Vše  za  přítomnosti  hezké  muziky  a  dobrého  jídla 
a pití, které obstaral místní pan hostinský. Dětičky mohly poslední energii 
vybít na skákacím hradu, který byl též k dispozici. Navzdory nepříznivým 
meteorologickým  prognózám  se  nad  námi  počasí  nakonec  slitovalo 
a celou akci hodnotíme jako velmi vydařenou. 
Jako mladí hasiči jsme po covidových sezónách chtěli opět alespoň trošičku 
oprášit  hasičský  sport.  I  přesto,  že  každým  rokem  je  pro nás  vzhledem 
k  rozmanitosti  našich  zaměstnání  a  bydlišť  snad  ve  všech  částech  ČR 
složitější a složitější se sejít, dokázali jsme objet v rámci možností docela 
pěkný počet akcí. Vzhledem k výše zmíněnému to už ani není o totálním 
závodním nasazení,  ale  spíše o  tom,  že  spolu  strávíme  fajn odpoledne, 
které s trochou štěstí občas přinese i pro nás hezký sportovní výsledek. 
Na  Blatensku  jsme  se  mimo  kocelovických  závodů  zúčastnili  ještě 
hasičských  akcí  v  Hornosíně,  Závišíně,  Tchořovicích,  Chobotě  a  Blatné 
(noční útok). V rámci západočeské hasičské ligy jsme dojeli poměřit síly 
do Mokroušů a Žákavy. 
V  sobotu  30.  července  se  konalo  6.  přátelské  setkání  rodáků  a  přátel 
obce. Sešlost rodáků se u nás v obci koná vždy po deseti  letech. K naší 
radosti byla účast opět velmi hojná. V úvodu starosta všechny přítomné 
přivítal a seznámil je ve stručnosti s tím, co se od posledního srazu rodáků 
v  obci  udělalo,  jak  se  obec  změnila  a  co máme  do  budoucna  v  plánu. 
Nezapomněl ani na historii obce, její spolky a slavné rodáky. Třešničkou 
na  dortu  bylo  slavnostní  odhalení  a  posvěcení  zrestaurované  sošky 
sv. Jana Nepomuckého, umístěné do obnoveného výklenku na východní 
stěně  budovy  bývalé  školy.  Historickou  přítomnost  této  sošky  dokazují 
i materiály v knize Milady Cihlové „Naše Kocelovice“. U toho odhalení byli 
přítomni pan  farář Rudolf Hušek z  farnosti Blatná, který sošku posvětil, 
dále pan Štěpán z Hajan, který stojí za  jejím zrestaurováním, a o osobě 
sv. Jana Nepomuckého pohovořil pan magistr Červenka, který stál u zrodu 

Druhá část minulého roku 
v Kocelovicích
Počátkem  měsíce  června  uspořádaly  kocelovické  ženy  k  příležitosti 
svátku  našich  ratolestí,  tak  jako  každý  rok,  dětský  den.  Pro  děti  byla 
připravena zábava formou různých soutěží a aktivit, ze jejichž absolvování 
byly odměněny. Nechyběla ani ukázka hasičské techniky a děti si mohly 
i  trochu  toho  hasičského  umu  vyzkoušet.  Účast  byla  i  díky  krásnému 
letnímu počasí hojná a svůj svátek si užily nejen menší, ale i větší děti. Na 
závěr zábavného odpoledne si děti mohly opéct špekáčky u připraveného 
ohýnku. 
Čtvrtá  červnová  sobota  pak  patřila  oslavám  výročí  130  let  od  založení 
sboru  dobrovolných  hasičů  v  Kocelovicích.  Po  přivítání  zúčastněných 
sborů následoval za doprovodu kapely a pochodu bělčických mažoretek 
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znaku a vlajky naší obce. K zakousnutí byly připraveny chlebíčky a koláčky. 
O  pitný  režim  všech  návštěvníků  se  pak  postaral  opět  pan  hostinský. 
Nechyběly ani lidové písně v podání místního harmonikáře. 
Ani svatý Mikuláš na nás loni nezapomněl a s počátkem adventu dorazil 
obhlídnout  k  nám  do  Kocelovic  za  doprovodu  čerta  a  anděla  všechny 
hříšníky, ale i hodné duše z řad dětí i dospělých, kteří mu nechali vrátka 
otevřená.  Závažnost  hříchů  patrně  nebyla  tak  vysoká,  aby  se  nedala 
odčinit  básničkou,  písničkou  či  alespoň  slibem  polepšení.  Za  odměnu 
dostali všichni od anděla nějakou tu sladkost a s přáním krásných Vánoc 
se tato nadpozemská skupinka rozloučila s příslibem účasti opět za rok. 
Jsme rádi, že i tato krátká mikulášská návštěva zanechává úsměv na tváři 
spoustě z Vás!
Na  Štědrý  den  jsme  po  dvouleté  odmlce  s  radostí  opět  zorganizovali 
zpívání koled u venkovního vánočního stromku před místním hostincem. 
Tato akce se těší veliké oblibě a nebylo tomu ani teď jinak. Lidé přijdou 
načerpat  vánoční  atmosféru,  pozdravit  se  svými  sousedy  a  známými, 
popřát  si  krásné  svátky  a  samozřejmě  si  hlavně  zazpívat  tradiční  české 
koledy  v  podání  místních  muzikantů.  Ani  zde  nechybí  účast  pana 
hostinského,  který  vždy  připraví  něco  teplého  na  zahřátí,  ať  už  je  to 
svařené víno nebo teplý čaj. Se setměním přichází na řadu prskavky a při 
odchodu do zpět do svých domovů také již září vánoční stromek. 
Poděkování  patří  všem  organizátorům  a  pomocníkům  (nejen)  shora 
vyjmenovaných akcí a také Václavu Machovcovi z Hornosína, který nám 
téměř všechny akce vždy perfektně zdokumentuje. 
Na závěr mi už jen dovolte, abych Vám popřál úspěšný a šťastný nový rok 
2023, podložen hlavně pevným zdravím!

Martin Lukáš

Tříkrálová koleda u nás
Osmého  ledna  2023  se  v  brzké  nedělní  dopoledne  děti  v  Kocelovicích 
slavnostně  ustrojily  do  kostýmů  Tří  králů.  Vybaveni  svěcenou  křídou, 
kalendáři a cukříky se vydaly potěšit koledou své rodiny, sousedy a ostatní 
spoluobčany.  Skupinky  koledníků  přicházely  do  domácností  s  přáním 
dobrého nového roku a zároveň jako poslové dobročinné sbírky Charity 
České  republiky. Obyvatelé Kocelovic  jim otevřeli nejen dveře do svých 
domovů,  ale  hlavně  své  peněženky,  aby  štědře  přispěli  na  pomoc  těm 
nejpotřebnějším.  Za  to  jim  patří  velké  díky,  stejně  jako  koledníkům, 
kterým se přes ponuré počasí bezpochyby podařilo symbolicky zakončit 
období Vánoc a otevřít tak dveře příchodu Masopustu. 

Za kocelovické koledníky Lucie Hanušová

Dění v Lažánkách 
v listopadu 
a prosinci
Na  začátku  listopadu  držíme  v  Lažán-
kách  dušičkové  posvícení,  tento  rok 

vyšlo  na  6.  listopadu.  Dříve  bylo  zvykem, 
že  o  posvícení  muži  obešli  ves  „po  hnětyn-

kách“, dostali od každé hospodyňky hnětynku a za-
tancovali si s ní. Tento zvyk se zde už dávno nedržel, když se před pár lety 
shodly ženy, že by ho obnovily a od té doby obchází ves ony v krojích. 
Advent u nás začal tradičně rozsvěcováním stromečku 3. prosince. Sešli 

jsme  se u  krásně ozdobeného  stromečku, poslechli  si  koledy a dali  si 
svařák a cukroví. 5. prosince na naši ves nezapomněl Mikuláš s andílky 
a  čertovskou  bandou.  Navštívili  všechny  děti,  poslechli  si  básničky 
a rozdali jim dárečky. Na Štědrý den jsme se podle zvyku sešli na krátké 
posezení v hospůdce a popřáli si krásné svátky. 
Mezi svátky jeli už podruhé Lažaňáci bruslit na zimní stadion do Sušice. 
Obec zamluvila a zaplatila pro své obyvatele celý  led,  takže kdo  jel, si 
bruslení určitě moc užil,  a  kdo bruslení  zrovna neholduje, mohl  se  jít 
vykoupat do vedlejšího bazénu. Snad se z této akce stává už také tradice 
a příští rok pojedeme znovu. 
O silvestrovské půlnoci  jsme se vždy scházeli na návsi a popřáli  si vše 
nejlepší do nového roku, tato tradice se naštěstí po covidových letech 
tentokrát opět dodržela.

 Jarmila Křivancová

Lažánečtí turisté
V závěru loňského roku se konala tradiční výroční schůze našeho spolku. 
V sobotu 10. 12. jsme se sešli v naší klubovně abychom se poohlédli za 
akcemi  uplynulými  a  začali  plánovat  akce,  na  které  bychom  se mohli 
těšit v roce nadcházejícím. Vzpomínání na akce, které se uskutečnily je 
vždy velmi příjemné. Nejen díky krásně ručně psané kronice ale zvláště 
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proto, že při nich zažijeme většinou hodně příjemných a veselých chvil. 
No a pak už se debaty a hovor točí okolo toho, co nás čeká. 
A  jak  jinak  začít  než  hnedka  v  první  den  nového  roku.  Novoroční 
procházky plánujeme vždy v našem blízkém okolí. Není to vůbec proto, 
že  by  se  na  našich  fyzických  silách  podepsaly  vánoční  svátky.  Je  to 
tím, že v našem okolí je spousta krásných míst. A co bychom to byli za 
turisty, kdybychom neznali cesty, cestičky, pole, louky a lesy v kraji nám 
nejbližším? Letos  jsme to vzali přes  louky a  lesy do Čečelovic. Pravda, 
počasí  bylo  letos  opravdu  zvláštní,  ale  vlastně  hezké.  Cestu  zvládli 
všichni  od  nejmladších  po  nejstarší  a  všichni  si  zasloužili  občerstvení 
v tamní hospůdce. 

 Josef Halaburda, předseda Klubu turistů

Lažánecká osobnost Dagmar Hálová
Znáte naši milou sousedku Dášu Hálovou? Pořad Toulavá kamera o Dáše 
a její práci natočil reportáž, která byla odvysílána 20. listopadu. Kamera 

navštívila  její  dílnu  v  Lažánkách 
a ukazuje, jak pod jejími šikovnými 
rukami  vznikají  krásné  skleněné 
figurky. Pár dní na to, 24. listopadu, 
převzala  na  strakonickém  hradě 
cenu  hospodářské  komory  pro 
osobnost Blatenska. 
Dáša  pochází  z  Jablonce  nad 
Nisou. Do Lažánek se přestěhovala 
se svým manželem, akademickým 
malířem  Janem  Hálou,  v  roce 
1991  a  oblíbila  si  to  zde  díky 
krásné  přírodě  a  dobrým  lidem 
v  sousedství.  Je  aktivní  členkou 
Klubu  turistů  Lažánky.  Pokud 
ji  to  čas  dovolí,  nenechá  si  ujít 
žádnou túru s dalšími členy klubu 
a  kamarády.  Ráda  přiloží  ruku 
k  dílu  při  péči  o  chod  naší  obce, 

několik volebních období byla i členkou zastupitelstva.
Dáša je nejen šikovná a pracovitá, ale hlavně je to úžasný, milý člověk. 
Vždy  když  jí  potkám má  úsměv  na  tváři.  Už  jako malé  děti  jsme  k  ní 
s  kamarády  rádi  chodili  se  dívat,  jak  pracuje  se  sklem.  Je  tak  hodná 
a trpělivá, že nás dokonce nechala si práci u kahanu i vyzkoušet. A stejně 
tak jí navštěvovali i mladší generace po nás.

 Jarmila Křivancová

Mikulášská nadílka 
ve Lnářích
Po  dvouleté  přestávce  se  mikulášská 
nadílka  a  čertovský  rej  uskutečnily 
na  nádvoří  lnářského  zámku.  V  neděli 

4.  prosince  od  17.00  hodin  zaplnila  zá-
mecké nádvoří asi stovka účastníků společně 

se svými dětmi.
Čerti proháněli odrostlejší děti a občas padla i nějaká ta rána koštětem. 
Svatý Mikuláš s andělem rozdávali dárky těm menším dětem. Ty, které 
zrovna  neplakaly,  byly  za  odříkání  nějaké  básničky  odměněny  sladkou 
pozorností. Pro dospělé bylo přichystáno malé teplé občerstvení. 
Na závěr pak bylo připraveno malé překvapení v podobě hraní a zpívání 
vánočních písní a koled, což bylo hezké a pohodové zakončení. Myslím, 
že akce splnila svůj účel a všichni odcházeli spokojeni.
Tímto chci poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli. 
Poděkování  patří  též majitelům  lnářského  zámku,  že  nám  konání  této 
akce  na  zámku  umožnili.  Děkuji  také  kastelánovi  panu  Mikeštíkovi 
a trubači panu Kopřivovi ze ZUŠ Blatná.
Věřme, že tuto akci budeme moci za rok zopakovat.

Text: Václav Krejčí, předseda TJ Sokol Lnáře; fotografie Ing. Josef Honz

Adventní a vánoční čas 
v Mateřské škole Lnáře
Vánoce  rychle  uběhly  a  v  naší  mateřské  škole  na  ně  zůstaly  krásné 
vzpomínky.
Adventní čas jsme zahájili v neděli 27. listopadu zvonkovým průvodem 
od  Tvrze  k  Zámeckému  rybníku,  kde  byl  rozsvěcen  vánoční  strom  za 
zpěvu koled a vánočních písní dětí ze základní školy. A to  již ve školce 
začínaly předvánoční přípravy. 
Děti  za  pomoci  p.  učitelek  vytvořily  mikulášskou  a  vánoční  výzdobu, 
vánoční ozdoby a přáníčka. Při hrátkách s hlínou vytvořily vločku  jako 
dárek pro své nejbližší.
V pondělí, 5. prosince, mezi nás opět po roce přišel Mikuláš s andělem 
a čerty.
Vše probíhalo  tak,  jak  se patří, hodné děti byly pochváleny,  ty  trochu 
zlobivé  malinko  pokárány,  ale  pro  všechny  měl  Mikuláš  přichystané 
dárečky. V naší školce se mu líbilo, pokaždé rád chodí za hodnými dětmi. 
Kromě dárečků od Mikuláše  ve  školce  všichni  dostali  ještě balíček od 
Sokola Lnáře. Za všechny děti tímto moc děkujeme.
Ve  čtvrtek  8.  prosince  jsme  nachystali  pro  děti  vánoční  nadílku 
u stromečku. A dětské oči jen zářily, když nalezly pod stromečkem dárky. 
Vždyť Ježíšek jim splnil jejich přání. Nadílka byla opravdu bohatá. Podíleli 
se na ní tito sponzoři, kterým od nás patří velké poděkování: p. Hana 
Honzová – Zahorčice, p. Anna Drobílková – Lnáře, Rybářství Lnáře, Agro 
Blatná  a  Dvůr  Lnáře.  Děkujeme  též  zřizovateli  za  dobrou  spolupráci 
a bezproblémový chod mateřské školy v roce 2022.
V pátek 9. prosince nadešel den, na který se všechny děti moc těšily. 
Přichystali  jsme  pro  nejbližší  našich  dětí  vánoční  besídku.  Zazněly 
vánoční  básně,  písně  a  starší  děti  zahrály  „Vánoční  pohádku“.  Děti 
byly  úžasné,  besídka  se  vydařila  a  všichni  prožívali  krásný  pocit.  Pak 
následovalo  posezení  rodičů  u  stromečku  s  pohoštěním.  Děkujeme 



Svazek obcí Blatenska - leden 202336

Hudební dramatizací hry Jezulátko se nám narodilo jsme zahájili vánoční 
koncert  pro  rodiče  i  širokou  veřejnost.  Působivý  příběh  o  narození 
Spasitele  navodil  tu  správnou  vánoční  atmosféru.  Zdařilá  byla  i  další 
vystoupení. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří s dětmi celý 
program nacvičili i samotným dětem za jejich snažení.
Ani letos jsme nezapomněli na zvířátka v lese a podarovali je dobrotami, 
které  jim v zimním období přijdou určitě vhod. Putování do  lesa bylo 
vzhledem  k  náledí  velmi  dramatické,  do  školy  jsme  se  naštěstí  vrátili 
všichni v pořádku.
Předvánoční čas jsme si v jednotlivých třídách zpříjemnili zpěvem koled, 
ochutnávkou  vánočního  cukroví,  a  především  předáváním  vánočních 
dárečků. Na rozloučenou jsme si popřáli krásné Vánoce.
Jak dlouhou cestu museli asi před dvěma tisíci lety překonat ti tři tajemní 
muži  z  dalekého  východu  –  Kašpar,  Melichar  a  Baltazar  –  do  dosud 
neznámé  země?  Nebylo  to  určitě  snadné  putování,  ale  touha  vidět 
narozeného „židovského krále“, byla hodně silná. Mysleli, že místem Jeho 
narození bude Jeruzalém, velké slavné království, ale hvězda je zavedla 
do chudého, malého městečka Betléma. Tam v jesličkách, v chlévě ležel 
malý  Ježíš.  Ten  Ježíš,  který  ve  své dospělosti vzal na  sebe  smrt,  která 
patřila nám a nabízí místo ní svůj Život … Život, který nikdy smrti nepatřil 
a patřit nebude. Věčný život. Tři králové se Ježíšovi poklonili a obdarovali 
ho dary, hodnými krále – zlatem, kadidlem a vzácnou mastí myrhou.   
Lnářští koledníci přinášeli požehnání všem lidem dobré vůle ve čtvrtek 
5. ledna. Než se vydali na cestu, tak nám za doprovodu flétničky krásně 
zazpívali.

Mgr. Jitka Venclová, ředitelka ZŠ Lnáře

všem  maminkám,  které  přinesly  vánoční  cukroví  a  tím  dotvořily  tu 
pravou vánoční  atmosféru. Celá  třída voněla a  cukroví moc chutnalo. 
Odpoledne se vydařilo a všichni si odnášeli domů krásné zážitky.
A  co  nás  čeká  začátkem  roku  2023?  Dne  4.  ledna  jsme  začali  jezdit 
společně se ZŠ Lnáře na plavání do Plaveckého bazénu v Horažďovicích. 
Na  všechny  lekce  se  s  předškoláky  moc  těšíme.  A  snad  se  dočkáme 
i  sněhu,  abychom  si  s  dětmi  postavili  sněhuláka,  mohli  bobovat, 
sáňkovat a zkusili i jiné hry se sněhem. 
Úspěšný  rok  2023  a  pevné  zdraví  Vám  přejí  všichni  z Mateřské  školy 
Lnáře.

Alena Mašková

Advent a Vánoce 
v Základní škole Lnáře
Letos poprvé jsme ve Lnářích za hojné účasti veřejnosti přivítali svatého 
Martina na bílém koni. Celou akci zahájili školáci hudebně dramatickým 
představením svatomartinské legendy, poté všechny přítomné seznámil 
Mgr.  Červenka  s  postavou  tohoto  světce,  a  nakonec  jsme  se  vydali 
s lampióny na průvod obcí. 

Na mikulášskou nadílku se všichni školáci již tradičně těšili. U některých 
panovala  trošku  i  obava  z  neposedných  čertů.  Mikuláš  s  andělem 
si čerty dokázali dobře zkrotit, a kromě sladkostí předali dětem mnoho 
cenných rad o správném chování.

Mikulášská nadílka, foto Renáta Turková

Svatý Martin, fotografie Jana Chudadová

Nadílka pro zvířátka, foto Jitka Venclová

Tříkrálová sbírka, foto Jitka Venclová

Mezi degustátory pivních vzorků 
v zahorčickém „Alcronu“ 
zabodovala i žena
Již  22.  ročník  na  Blatensku  ojedinělé  vánoční  soutěže  –  rozpoznávání 
pivních  značek  pomocí  vytříbených  chuťových  buněk  –  ovládl  znovu 
klubovnu  v  obci  Zahorčice  u  Lnář.  Místní  společenské  středisko, 
nesoucí honosný název „Alcron“ jako satiru na proslulý pražský gigant, 
je  výjimečné v  tom,  že vlastně ani nepotřebuje hospodského. Všichni 
obyvatelé  vesnice  dobře  vědí,  kde  se  nachází  klíč  od  „občerstvovací 
stanice“ a tak tu jedinečně funguje „samoobsluha“. Poctiví konzumenti 
všechny  své  účty  poctivě  platí  i  bez  asistence  výčepního.  Nikdy 
v dějinách „Alcronu“ se prý nestalo, že by při konečném účtování chyběl 
jediný halíř.
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Mačkov

Na oblíbenou soutěž v degustaci pivních vzorků se tentokrát „vrhlo“ 36 
milovníků národního moku. „Základní pravidlo je určit správné pořadí 
postupně servírovaných vzorků šesti světlých ležáků a zaznamenat na 
soutěžní lístek,“ poznamenává ke konstrukci organizované ochutnávky 
pořadatel Pavel Brož.
Ačkoliv  v  Zahorčicích určitě mají  pivo  rádi,  nebylo pro účastníky  akce 
jednoduché určit správně jednotlivé „pochoutky“. To už chce „mamutí“ 
zkušenosti,  citlivý  jazýček  i  krapet  fantazie.  Leckterý  celoživotní  pivař 
z tohoto předmětu propadl. Nakonec si pomyslný „řád zlatého půllitru“ 
mohl plným právem připnout Josef Honz se čtyřmi uhodnutými značkami. 
Tři vzorky vynesly Jana Míku na druhý post. Co bylo fantastické, že letos 
na pivařskou bednu pronikla i žena – Lenka Honzová! Všichni jmenovaní 
obdrželi od pořadatelů hezké věcné ceny.
Tím přátelské posezení v zahorčickém „Alcronu“ ale zdaleka nekončilo. 
Bylo třeba zkonzumovat bohaté občerstvení a k výborné pohodě až do 
rána bílého hrály tři kytary s doprovodem ukulele a zpěvu všech těchto 
dobře naladěných lidiček.
O Zahorčicích  je mimo  jiné  známo,  že  jde o  ves  soudržnou,  kde  faleš 
a pokrytectví nemají místo. Inu – kdo má rád pivo, srovnává se i s lidmi. 
A tady to do sebe moc pěkně zapadá.

Vladimír Šavrda

  Spolek dobrovolných hasičů Lnáře      
 Vás srdečně zve na 

  

ohledně  zničeného  chvojí  a  rychlého  dovozu  nového,  se  bez  časové 
prodlevy  začalo.  Vázání  proběhlo  při  popíjení  svařeného  vína,  koled 
a milé atmosféry. Děkujeme paní Mirce Henzlové za darování krásných 
ozdob, které vytvořili spolu s manželem na 3D tiskárně.
27.  11.  se  za  reprodukovaného  poslouchání  koled  i  v  obci  Mačkov 
rozsvítil vánoční strom a kaplička
28. 11. jsme obdrželi poslední kroniky, které jsme měli u soukromé firmy 
k digitalizaci. Celkem máme 11 knih, plus 2 kroniky hasičského sboru.
29.  11.  za  krásného  zimního počasí  proběhl  výlov  rybníka Mačkovský 
velký
03.  12.  se  do  nádražního  domku  nastěhovala  pekelná  havěť.  Přišel 
i Mikuláš s anděly a dětem rozdávali za splněné úkoly balíčky. 
5. 12. chodili čerti s Mikulášem a andělem večer po staveních. Zavítali 
i na schůzi ZO. Jelikož jsme všichni hodní, tak si nikoho neodnesli a my 
zůstali v obci a mohli ve schůzování pokračovat.
21. 12.  již  tradičně navštívil  Ježíšek  z obce Mačkov Domov Petra. Byli 
jsme  rádi,  že  po  pandemii  jsme mohli  zase  vidět  radost  od  uživatelů 
domova osobně.
23.  12.  přivezl  do  obce  nájemník  našeho  rybníka  vánoční  kapry. 
Opět krásné a velmi chutné kousky. 
26.  12.  se Mačkováci  a  jejich  známí  vypravili  na  vánoční  bruslení  ala 
mačkovské Nagano. Tentokrát byla rekordní účast přes 70 bruslařů. 
27.  12.  se  uskutečnil  již  X.  ročník  Ping-pongu.  Účastnilo  se  21  hráčů. 
První  místo  obsadil  Jiří  Doležal,  druhé  Martin  Sedláček,  bronzovou 
pozici získal Jiří Kolář, bramborovou medaili si vysoutěžil Pavel Sedláček, 
na pátém místě skončil Michal Brabec. 
1. 1. se v obci uskutečnil Novoroční pochod. Účastnilo se 17 obyvatel 
a dva psi. Tentokrát jsme zvolili úplně jiný směr, a to na východ. Zastavení 
bylo  u  čtyř  kapliček.  První  byla  v  Mačkově,  následovala  kaplička 
v Hněvkově. Přes hněvkovské hory jsme došli na cestu ke skládce a tudy 
pak do centra obce Němčice. Zde bylo zastavení u třetí kapličky. Odtud 
jsme se vydali pod koleje, přešli jsme silnici a už byli zase v lese. Prošli 
jsme  lesní cestou, přes vykácené  lesy Balkova ke kapličce číslo 4, a to 
k čekanské kapličce u buku. Vycházka to byla velmi příjemná, spíše jarní. 
Ušli jsme 13,5 km. Ti zdatní se na pátou hodinu sešli na Hůrce u pomníku 
K. H. B., odkud jsme sledovali ohňostroj z nedaleké Blatné.

Co bylo
12.  11.  proběhl  v  Mačkově  výlov 
rybníka Cihelna malý
Obec  nečekala  nemožné,  na  tomto 
malém  rybníku  pravidelně  řádí  vydra. 
Vylovili  jsme  drobné  ryby  a  jednu 
malou  vaničku  ryb  středních.  Přemístili 

jsme je do vedlejšího rybníka a zatím tento 
rybník nechali prázdný. 

13.  11.  se  obec  začala  připravovat  na  nadcházející 
advent. Přípravy začaly stěhováním vánočního stromu ze soukromého 
pozemku na náves. 
13. 11. proběhla oprava na vodovodním řadu (prasklý spoj)
26.11. v obci proběhlo tradiční vázání věnců. Po počátečních rozpacích 
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Jak k nám přišli čerti 
a andělům málem umrzla křídla
Zastupitelstvo  obce  určilo  datum  mikulášské  nadílky  na  sobotu 
3.  prosince.  Za  místo  nadílky  jsme  vybrali  po  předloňské  dobré 
zkušenosti  vybydlený  drážní  domek.  Aby  bylo  vše  pod  jednou 
střechou  bylo  domluveno,  že  i  nebe  bude  ve  stejném  objektu,  a  to 
v  rekonstruované  čekárně.  To  jsme  ještě  netušili,  že  jsme  podcenili 
energetickou  krizi  a  operativnost  Českých  drah.  Které  zřejmě  v  rámci 
úspor a péče o blaho cestujících prostor čekárny přestanou vytápět. Sice 
byly domluveny plynové vyhřívače, ale tak nějak nedorazily. Občerstvení 
na  této  akci  dostala  na  starost  nájemkyně  naší  obecní  hospůdky. 
Za strategické místo zvolili místo na peroně. Takže těch pár cestujících 
jedoucí v mačkovské raketě, nabylo dojmu, že obec zavádí nové služby 
pro  cestující.  Z  otevřených  oken  luxusních  vagonů  se  ozývali  výkřiky 
typu: „Párky, pivo, limo, káva a rumíček by nebyl?“ Prostě taková první 
republika. 
Vypadalo to, že České dráhy odpojili na regionálních tratích jídelní vozy. 
Tak tolik k popisu situace. 
Teď  to podstatné. Peklo bylo opravdu peklem, pomohli  k  tomu kulisy 
z domu hrůzy. Nejlépe to vyjádřili někteří z čertů, včetně mě. A to se 
opravdu nepovažujeme za žádná ořezávátka. Padaly věty typu: „Tyvole 
mě by sem jako dítě nikdo nedostal, nevzpomněl bych si ani na jméno 
babičky, natož na nějakou básničku.“ Takže  popis  pekla:  za  vstupními 
dveřmi vchod do sklepení kde se usídlil sám Lucifer. Ovšem než se tam 
roztomilá robátka dostala, musela projít přijímací místností, kde hledala 
čokoládové penízky, která musela prohrát s čertem myslivcem v kartách. 
Vše šlo  snadno, protože čert myslivec měl  jasný pokyn, oškubat  je co 
nejvíce  aby  v  další  místnosti,  kde  byly  váhy  hříchů  neměly  penízky 
na  vykoupení  se. Mohlo  tedy  dojít  na  přednes  básní.  Dětem,  kterým 
se  podařilo  dostat  až  sem  patří  pořádná  čertovská  medaile.  Zpustlé 
místnosti,  v  kamnech  praskající  oheň,  kouř  –  síra  čertovina.  Čertiska 
také nic moc. Hlomoz řetězů a zvonivý zvuk sekery udělal i z největších 
rošťáků  i  hrdinů  povolné  ovečky. Na  ty  nejvzpurnější  byla  připravena 
truhla, kam se zavírali. To ještě netušili, že je čeká sestup k samotnému 
Luciferovi. Podle čertovské statistiky to dokázala tak třetina příchozích. 
Na  obhajobu  čertů  musím  říct,  že  nebyli  zlí  a  chovali  se  korektně 
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v souladu s fyzikálním jevem – akce vyvolává reakci. Tak to bylo PEKLO. 
A co nebe? To také bylo. Pro děti zde bylo připraveno cca 50 balíčků, 
které se bez mála vydali. Takže za nás, účast příznivá. 
A tak jak to v životě bývá, vše je relativní. Na konec ťuky ťuky na čertovská 
vrata a do pekla se vplížily nebeské bytosti. Pod jedinou záminkou, ohřát 
se. Prostě peklo láká. 
Za sebe mohu říci, nadílka povedená beze ztrát a psychické újmy všech 
zúčastněných. Vůbec se nechceme srovnávat s bývalými nadílkami na 
tvrzi v Kadově, ale doufám, že České dráhy budou s rekonstrukcí objektu 
postupovat  i  nadále  liknavě.  A  tím  pádem  doufám,  že  se mikulášská 
nadílka uskuteční ve stejné podobě. Už teď mi hlavou lítají myšlenky jak 
peklo ještě zpekelnit. Uvažuji o tom, že peklo bude s nebem spojené. 

Váš Jindra Bláha

Kulturní akce, které nás čekají 
Brigáda – bude včas vyhlášena
20. 1. schůze SDH + country bál  
11. 3. MDŽ (viz plakát)
Dětský maškarní bál se uskuteční dle zájmu obyvatel

Oslavenci
21. 11. oslavil krásné 70. narozeniny pan 
Kaiser.
Tímto mu obec ještě jednou blahopřeje.
24. 1. oslaví paní J. Kusalová 94. 
narozeniny
Nejstarší občance přejeme hodně zdraví, 
sil a optimismu do dalších let.

Zima v Mačkově

 

Srdečně zveme všechny ženy, dámy, slečny a dívky na oslavu 

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN, 
který se koná v sobotu 11. 3. 2023 

v 16:00 hod 
na obecním sále.  
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Myštice Předmíř

Plácaná s florbalovou 
hokejkou
V  sobotu  12.  11.  2022  se  opět  konal 
turnaj ve florbale. Tentokráte se sešlo 
6  týmů.  Hrálo  se  systémem  každý 
s  každým  na  3  ×  5  min.  Překvapením 

turnaje se stal tým z Blatné, který dorazil 
pouze se třemi hráči (Prokop Datel Říha (17), 

Štěpán Flandera (18) a Martin Flandera (11)) a šlo 
o  nejmladší  tým  turnaje.  Přesto  dokázali  projít  turnajem  bez  ztráty 
jediného bodu a nad týmem Kozlů ze Skaličan zvítězili vůbec nejvyšším 
poměrem  22:6.  Stali  se  tak  oprávněně  celkovým  vítězem  turnaje. 
Druhý  skončil  tým  DURA,  3.  místo  obsadil  tým  Březnice,  4.  Myštice, 
5. Kozlové Skaličany, 6. Kozlíci Skaličany. Celý turnaj proběhl hladce, nikdo 
se nezranil a všichni účastníci si ho užili. Pořadatel všem zúčastněným 
děkuje za účast a pomoc při organizaci a už se těší na další – jarní turnaj.

Předvánoční a vánoční Myštice
Doba adventu se v Myšticích nesla v duchu klasických předvánočních 
a  vánočních  tradic.  První  adventní  neděli  27.  11.  2022  proběhlo 
netradiční  rozsvěcení  vánočního  stromečku,  kterým  letos  nebyl  velký 
smrk před obecním úřadem, ale malý stříbrný smrček v nejobydlenější 
části Myštic (v „Rybářské ulici“ vedle Šindelářů). Přihlížející se začali k již 
nazdobenému stromku scházet kolem 16. hodiny a za poslechu koled, 
popíjení svařáku a ujídání prvního vánočního cukroví čekali na setmění, 
aby mohl být stromek v 17 hodin slavnostně rozsvícen. U rozsvíceného 
stromku se pak mnozí zdrželi až do pozdních večerních hodin.
V  pondělí  5.  12.  2022  následovala  další  tradice,  a  to  obcházení  dětí 
Mikulášem,  andělem  a  čerty.  Mikuláš  byl  jako  každý  rok  přísný,  ale 
spravedlivý, anděl byl na všechny děti hodný a čerti byli opět zlověstní 
a pekelní. Všechny myštické děti byly ale hodné, dostaly od Mikuláše 
spoustu dobrot a čerti opět žádný úlovek neměli. 
Na štědrý den jako už tradičně se myštičtí sešli ve 14 hodin u kapličky na 
návsi, kde už voněl připravený svařák a při ochutnávce domácího cukroví 
a různých domácích vánočních likérů si společně popřáli krásné Vánoce.
Poslední  vánoční  akcí  v  Myšticích  bylo  silvestrovské  setkání  opět  na 
návsi u kapličky, kde si příchozí připili na zdraví do nového roku.

Hana Mikešová

Pečení perníčků
V  druhé  polovině  listopadu  se 
v  předmířské  hospůdce  sešly  ma-
minky s dětmi, aby společně upek-
ly  a  ozdobily  perníčky.  Děti  je  pak 
samy  chtěly  předat  při  rozsvícení 
vánočního stromečku dospělým jako 

dárečky.  Předem  připravené  těsto  od 
Janiny  Vrátné  děti  za  dohledu  maminek 

vyválely a vykrájely  z něj  různé vánoční  i  jiné motivy. U děvčat 
zvítězily hvězdičky a srdíčka, u chlapců traktory. V kuchyni je pak 
před pečením zdobily takzvaným dřevěným dekorem. Část upe-
čených perníčků si děti odnesly domů na ochutnání a pochlubení 
se babičkám a dědečkům. Celý večer  tak navodil příjemnou at-
mosféru blížících se Vánoc a jistě se stane novou tradicí.

Pletení adventních věnců
Naopak zažitou a dlouholetou tradicí u nás je pletení adventních 
věnců.  Každý  rok  se  schází  místní  ženy  v  sobotu  před  první 
adventní nedělí, aby při kávě a společném povídání a vzpomínání, 
upletly  sobě  i  známým  adventní  věnce,  které  posléze  ozdobí 
předvánoční  stoly  a  dveře.  Letošní  výroba  však  nebyla  pouze 
ženskou záležitostí, neboť se poprvé zúčastnili i pánové, kteří se 
za své díla rozhodně nemuseli stydět. Práce je evidentně bavila, 
a  tak  věříme,  že  se  zúčastní  i  v  příštím  roce.  Závěrem  se  sluší 
poděkovat  manželům  Boušovým  za  jedlové  větve,  které  nám 
poskytli jako materiál pro výrobu.

Rozsvícení stromečku
Zatímco  se  v  hospůdce  doplétaly  věnce,  venku  už  se  chystala 
další  akce,  a  to  tradiční  rozsvícení  vánočního  stromečku.  Na 
stoly se snesly upečené vánoční dobroty od místních žen, které 
se  každou  druhou  středu  v  měsíci  setkávají  v  knihovně  (moc 
děkujeme!).  To,  že  nezbyl  ani  drobeček,  není  třeba  zmiňovat. 
Připravené bylo  také svařené víno,  jehož vůně přivábila mnoho 
hostů. Nic tedy nebránilo rozsvítit stromek, který jako každý rok 
připravili a ozdobili světly naši dobrovolní hasiči. I jim patří velké 
poděkování.  Letošní  rozsvícení  bylo  obohaceno  průvodem  dětí 
s  rozsvícenými  lucerničkami, které přišly po pochodu vesnicí až 
ke stromečku a svými světýlky ho rozsvítily. Poté zazněly koledy 
v podání Terezky Chourové a Gábinky Benešové. Na konec večera 
ještě děti roznesly dospělým již zmiňované vánoční perníčky. 

Peklo a mikulášská nadílka
První víkend v prosinci k nám jako každoročně zavítali pekelníci 
a usadili  se ve  sklepení místní hospody. Všude bylo plno nepo-

řádku a kouře, řetězy řinčely 
a statečné děti se v doprovo-
du rodičů i prarodičů prodra-
ly pavučinami mezi  čerty po 
schodech  až  do  tanečního 
sálu.  Tam  je  čekaly  soutě-
že  a  úkoly,  které  byly  vždy 
odměněny  sladkostmi.  Děti 
si  podvečer  užívaly,  mezi 
soutěžemi  si  i  zatancovaly. 
A v závěru večera dorazil Mi-
kuláš  s  andělem  v  doprovo-
du  čertů.  Pro  každého  měli 
připravený  balíček  dobrot, 
který  byl  vykoupen  básnič-
kou,  písničkou  a  u  zlobivých 
dětiček také slibem naprave-
ní. Ani po odchodu Mikuláše 
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Radomyšl

se  některým  dětem  domů  nechtělo,  a  tak  pokračovaly  v  dová-
dění  až  do  vypršení  trpělivosti  jejich  rodičů.  Všem,  kteří  se  na 
přípravách akce podíleli, patří velký dík. Doufáme, že se na vás 
můžeme spolehnout i v budoucnu.

Kulturní výbor

Novoroční pochod
S  příchodem  nového  roku  jsme  se  zase  společně  vydali  na 
novoroční  pochod  na Metelskou  horu.  V minulém  vydání  bylo 
sice  avizováno,  že  tentokrát  vyrazíme  na  pochod  silvestrovský, 
ale  po  zralém  uvážení  jsme  se  vrátili  k  původnímu,  tedy 
novoročnímu. Tímto se omlouváme těm, ke kterým se informace 
o změně termínu nedostala. Možná i to byl důvod trochu menší 
účasti než v minulých  letech (45 účastníků), ale podle ohlasů si 
všichni pochod užili. Počasí sice letos nebylo úplně „svařákové“, 
venku panovalo téměř jarní počasí, nicméně zastávky v podobě 
mobilní  občerstvovací  stanice  zajištěné  obecním  automobilem, 
v  cíli  opečený  špekáček,  pivo  a  limonáda  přispěly  k  dobré 
novoroční  náladě.  Akci  jsme  stejně  jako  v  minulosti  zakončili 
pořízením společné fotografie.

Co se děje v obci
S příchodem nového roku se rozběhlo podávání žádostí o dotaci 
do dotačních programů vyhlašovaných Jihočeským krajem. Jako 
prioritní bude podána žádost na  rekonstrukci požární  zbrojnice 
v Předmíři, která se nám po nákupu automobilu CAS stala malou 
a nevyhovující. Pokud budeme mít všechny potřebné podklady, 
bude  podána  žádost  do  programu  Kulturní dědictví  na  opravu 
kapličky  v  Předmíři.  Další  žádosti  se  budou  týkat  například 
pokrytí nákladů na energie v obchodě v Předmíři a vybudování 
nového místa na shromažďování tříděných odpadů.
S  nástupem  nového  zastupitelstva  byla  určena  pevná  doba, 
ve které bude v kanceláři OÚ přítomen starosta a místostarosta 
a občané se tak budou moci obracet přímo na ně. Toto bude každé 
pondělí 16:00–17:00. Individuální jednání je možné kdykoliv, po 
telefonické  domluvě.  Kontakty  jsou  uvedeny  na  internetových 
stránkách obce, společně se všemi členy zastupitelstva.

Oslavenci
V  těchto  dnech  oslavili  nebo  oslaví  výročí 
tito naši spoluobčané:
Josef Choura (73), Marie Halamová (74)

Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme 
a do dalších let přejeme hlavně stálé zdraví 
a mnoho životních úspěchů.

Úspěšný rok 2023,  
hodně zdraví všem! 

Rozpočet na rok 2023
Nově  zvolené  zastupitelstvo  schválilo  na  svém prvním pracovním 
zasedání  rozpočet  na  rok  2023.  Rozpočet  byl  schválen  jako 
schodkový,  když  schodek  je  krytý  rezervami  z minulých  let,  které 
činily  k  31.  12.  2023  44.600.000  korun.  Tyto  rezervy  má městys 
i  přes  obrovské  investice  které  v  roce  2022  včetně  rekonstrukce 
sokolovny činily téměř 50.000.000 Kč. 
K 31. 12. 2022 měl městys úvěr ve výši 19.000.000 Kč.
Příjmy                          28.196.000 Kč
Výdaje                      32.431500 Kč
Financování                   4.235.500 Kč
Očekáváme  plošný  nárůst  všech  výdajů,  proto  bude  rok  2023  ve 
znamení úspor a  zatím neplánujeme navyšování poplatků a daně 
z nemovitosti.
Podrobný rozpočet je na www.radomysl.net.

Ing. Luboš Peterka, starosta

V Senátu České republiky se koná výstava 
obrazů a soch dětí ze Strakonicka
Jeden z obrazů, který byl vybrán na vernisáž pod názvem „Bělásek 
na modré obloze“, nakreslila  žákyně 4.  třídy ZŠ Radomyšl, Elenka 
Králíková. 
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Předvánoční drátkování 
v Leskovicích
V  pátek  večer  jsme  v  leskovické  klubovně  uspořádaly  s místními 
ženami večerní drátkování.

Touto  technikou  nás 
provedla  Maruška 
Vodáková  s  dcerou. 
Naučily  nás  zákla-
dy  a  trpělivě  nám 
dopomohly  vyrobit 
krásné  předvánoční 
andělíčky,  které  si 
každá  z  nás  odnesla 
do  svých  domovů. 
Tato  činnost  je  vel-
mi  zajímavá,  chce  to 
hooodně  trpělivosti, 
zručnosti a kreativity 
a v nemalé míře i do-

statek  času.  Všechny  z  nás  svůj  výrobek  dokončily  a  jak  můžete 
vidět  na  fotografiích,  ze  stejné předlohy  vzniklo  spoustu  andílků, 
každý s jiným prvkem, nápadem a stylem.
Večer jsme si moc užily, získaly jsme nové zkušenosti a vyzkoušely 
jsme  si  tuto  činnost,  leckdy  u mnohých  z  nás  poprvé.  Děkujeme 
tímto Marušce a Marušce ml. z Radomyšle, které si na nás udělaly 
čas a vše nám ukázaly. Budeme se zase těšit na nějaké příští setkání 
a krásné výrobky.

Mgr. Tereza Žílová Kadlecová

První adventní neděli jsme konečně 
tradičně rozsvítili leskovický stromek 
s krásným novým andělem
Konečně po pandemické pauze  jsme se mohli  všichni  sejít,  zazpí-
vat koledy, prskat prskavky a popít vánoční punč a svařák. K tomu 
všemu  nechybělo  první 
vánoční  cukroví  od  míst-
ních  pekařinek  a  různé 
dobroty...  Naladění  na 
příjemnou vánoční atmo-
sféru zahájila 1. adventní 
neděle, která odstartova-
la  v  mnoha  z  nás  vánoč-
ní  náladu,  vrhnutí  se  na 
předvánoční  úklid  do-
mácností, pečení cukroví, 
první dopisy dětí Ježíško-
vi a další typické činnosti 
pro tento čas.

Mgr. Tereza Žílová Kadlecová

Obec baráčníků Radomyšl
Chci Vám přiblížit vánoční atmosféru v Radomyšli. Dne 11. 12. 2022 
jsme se všichni společně sešli při rozsvíceném stromu k znovuote-
vření betléma, který již loni uvedli do provozu radomyšlští baráční-
ci. Letos byl rozšířen o postavy babky s nůší, ženy s husou, trubače, 
pastýře a několik zvířat – tři ovečky včetně beránka a hlídacího psa.
Celé  setkání  se  neslo  v  duchu  předvánočním,  zpěvu  koled, 
tanečního  vystoupení  malých  dětí  představující  půvabné  anděly, 
nezbedné  čertíky  a  jednoho  důstojného  Mikuláše.  Tradičně  se 
následně všichni setkali v kostele Sv. Martina, kde si převážně děti 
zazpívali spolu s Ríšou vánoční koledy a písně. Nechyběl ani chutný 
punč a pro malé účastníky provoněný čaj se sladkými dobrůtkami. 
Zlatým  hřebem  celé  akce  bylo  otevření  „vánoční  výstavy“, 
uspořádané Obcí baráčníků za spolupráce svazu žen,  jejímž cílem 

bylo ukázat ozdoby z dob našich rodičů, prarodičů a praprarodičů 
doplněnou  různými  typy  betlému.  Jednotlivé  ozdůbky  a  betlémy 
zapůjčili  naše  tetičky  a  ostatní  obyvatelé  Radomyšle  (Sojková, 
Peterková,  Klasová,  Janoušková,  Limbergrová,  Jůzková,  rodina 
Mrázů,  Matoušková,  Růžičková)  nádhernou  výzdobu  z  chvoje 
připravila tetička Bláhová. Se svými výrobky se též pochlubily děti 
ze  ZŠ.  Celou  atmosféru  podpořilo  i  počasí,  neboť  po  celou  dobu 
padaly sněhobílé vločky a při světlech rozsvícených řetězů a zvuků 
hudebních  nástrojů  s  pěveckým  doprovodem  školního  sboru  se 
utvořila atmosféra přímo pohádková.
Doufám,  že  ve  všech  místech  naší  vlasti  panovala  dobrá  nálada 
provoněná láskou, upřímností, dobročinností a pochopením.

Zdeňka Jůzková, panímaminka Obce baráčníků Radomyšl

Deset let s Bábinkami z Radomyšle 

V  první  polovině  listopadu  se  bábinky  vypravily  do  Prahy. 
V  Hudebním  divadle  Karlín  zhlédly  generální  zkoušku  muzikálu 
„Horečka nedělní noci“  a  po  obědě  v  divadelní  restauraci  se 
přesunuly autobusem na Pankrác. V OC Arkády Pankrác navštívily 
Svět Medúz, unikátní světový projekt medúzária s více než 10 tisíci 
medúz různých druhů, tvarů i velikostí v 38 akváriích.
Vyvrcholením roku se pro bábinky stalo poslední listopadové pon-
dělí.  Víte,  že  neoficiální  spolek  „Bábinky z Radomyšle“  vznikl  již 
před deseti  lety? Proto  se nyní bábinky  sešly  v místní  sokolovně, 
aby  zde  toto  10.  výročí  náležitě  oslavily.  Nejprve  jim  vnoučkové 
Alenky Vránové zazpívali několik písniček. Následoval proslov pana 
starosty a poté Věra Janoušová krátce shrnula historii činnosti bá-
binek, která započala v roce 2012. Tehdy byste je spočítali na prs-
tech jedné ruky a dnes jich je již více než 70. Mohli bychom připo-
menout,  že Bábinky  z Radomyšle  se  sice většinou věnují  výletům 
za kulturou a poznáváním nejhezčích míst naší vlasti a také milují 
společná setkání, ale zrovna tak dokážou dle svých sil přiložit ruku 
k dílu a pomoci kde je třeba. Důkazem toho, co vše podnikly během 
uplynulých deseti  let,  jsou  již dvě kroniky, které dává dohromady 
Slávka  Klasová,  a  byly  vystaveny  k  prohlédnutí  v  přísálí.  Nesmím 
zapomenout ani na Blanku Peterkovou, která vyrobila pro přítom-
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né  krásné  dárečky  (ty 
byly  rovněž  vystaveny 
v přísálí).
Na  svou  oslavu  pozvaly 
pana  Martina  Škantu, 
ředitele  ZUŠ  Blatná, 
který jim ještě s jednou 
hudebnicí  hrál  na  dudy 
lidové  písně,  vánoční 
koledy  a  předvedl,  že 
dudy si dokážou poradit 
s  nejrůznějšími  hudeb-

ními  žánry.  A  protože  deset  bábinek  pro  pobavení  ostatních  na-
cvičilo  krátký  taneček  (Doudlebskou  polku),  ochotně  jim  k  němu 
připojil hudební doprovod i zpěv.
Závěr  roku  už  pro  nás  byl  spíše  odpočinkový.  Přestože  v  prosinci 
bábinky samy nic nepodnikaly, účastnily se jiných akcí pořádaných 
v  našem  městysi.  A  prozatím  už  zbývá  jenom  popřát  nám  všem 
pevné zdraví a pohodu v nastávajícím roce 2023.

Bábinky z Radomyšle

Vánoční trhy v sokolovně 
měly rekordní návštěvnost
Už  tradiční  adventní  trhy  proběhly  letos  v  Radomyšli  poprvé 
v sokolovně. Oproti radnici  jsou zde větší prostory, více prodejců. 
Zase  tu  není  rodinná  atmosféra.  Tu  vynahrazuje  komfort  pro 
nakupující,  prodávající  i  děti,  které  tu měly  velký  rozběh. Všichni 
mohli  využít  občerstvení  hospůdky.  Všech  19  prodejců  odjíždělo 
spokojených s prodejem. Nabídka velmi pestrá od mastiček, olejů, 
košíků,  oblečení,  jmelí  medoviny  až  po  vánoční  výzdobu.  Krásné 
výrobky od dětí ze školy či klientů Domu klidného stáří Sousedovice.
Pro  děti  byly  připraveny  dílničky  drátkování  a  zdobení  perníčků, 
malování  na  obličej,  balónkování  a  vystoupení  kouzelníka, 
žongléra. Křik, potlesk spolupráce při kouzlení, divení se, smích to 
vše bylo slyšet za oponou, kde sedělo 60 dětí i dospělých a užívaly 
si programu.
Co na závěr? Akce se povedla, všichni byly spokojení a někteří se 
ptali, zdali budou za rok zas. To pořadatele, tj. místní ženy, opravdu 
potěší.

Nafotila Lenka Čapková, vystupuje Ahmed Roma
Blanka Matoušková

Každoročně  u  nás 
chodí Mikuláš se svojí 
partou. Navštíví hod-
né, ale i ty nezbedné 
děti.  Podle maminek 
těch  hodných  je  víc, 
podle  tatínku  zase 
víc  zlobivých.  A  kde 
je  pravda?  To  ať  si 
každý  mrňous  ujasní 
sám. 
Blanka Matoušková

Muzeum ani v zimě nespí 
Zdenička  (baráčnice) má  spoustu  nápadů.  Jedním  z  nich  vánoční 
výstava  v  muzeu.  Podílelo  se  mnoho  lidiček  a  objevila  spousta 
nádherných ozdob, andělů i betlémů. Všem děkujeme. Před Vánoci 
jsme  otevřeli  muzeum  pro  školu  a  školku  po  dobu  třech  dnů. 
Vystřídalo se sedm tříd a celá školka. Reakce: to je krásné, máme 
to  doma,  taky  zdobíme  perníčky  ap.  potěší.  Hned  máte  pocit, 
že  ta  snaha  nebyla  zbytečná.  Děti  překvapily  svými  vědomostmi 
adventních  zvyků.  Co  nevěděli  jsme  si  řekli  tam.  Uvidíme, 
co vymyslíme za rok

Blanka Matoušková

Zvonečkový průvod
Letitá  tradice  v  předvánočním  čase.  Děti  jsou  po  městečku 
se  zvonečky  a  světýlky.  Nenápadně  upozorňuji  Ježíška,  kde  je 
Radomyšl,  aby  náhodou  nepřeletěl.  Tato  procházka  na  čerstvém 
vzduchu je zpestřena programem u betlému v režii obce baráčníků.
Děti se sejdou v kostele sv. Martina a na kůru společně s varhaníkem 
Ríšou  zpívají  koledy.  Dole  je  čeká  prohlídka  kostelního  betlému 
a  občerstvení.  Letos  celá  tato  akce  byla  požehnána  matičkou 
přírodou a krásně nám sněžilo. Co víc si můžeme přát.

Kdo si počká, ten se dočká
V  době  covidu  nám  v  Radomyšli  zrušily  vystoupení  herce  Josefa 
Dvořáka.  Pak  se  renovovala  sokolovna  a  až  v  pátek  se  zadařilo 
uskutečnit  jeho  vystoupení.  Nezklamal  nás,  salvy  smíchu, 
spokojenost,  tleskání  po  celou  dobu  vystoupení  jasně  daly 
najevo,  že  je  to  stále  jedinečný  komik.  Přitom  skromný, obyčejný 
člověk, který s paní Marií Formáčkovou vytvořili perfektní dvojici. 
Děkujeme za neobyčejný zážitek.

Text: Blanka Matoušková; fotografie: Marta Matoušková

V Radomyšli bude 1. liga
Jako všude i v TJ Radomyšl nadešel čas k bilancování a hodnocení 
uplynulého roku. Rok 2022 nelze hodnotit jinak než jako úspěšný. 
Oddíl žáků se zúčastnil KP pro Jihočeský kraj a celou soutěž vyhrál. 
Dorostenci  hráli  nejvyšší  soutěž  BDL  a  v  základní  části  západní 
skupiny  suverénně  vyhráli. Následovalo  play-off  a  v  něm parádní 
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vystoupení, když vyřadili tým Holic a následně nestačili na soupeře 
z  Pekla. Nakonec  skončili  na  krásném 4. místě,  když  v  posledním 
zápase sezony podlehli soupeři ze Stříbra. 
Výborně se prezentoval i tým mužů, který získal konečné 5. místo 
v 2. lize, když vyhrál základní skupinu, ale v play v play-off bohužel 
těsně nestačil na soupeře z Přerova. V okresním přeboru naše týmy 
obsadily první dvě místa.
Nesmíme  zapomenout  ani  na  oddíl  volejbalistek  ty  jsou 
v  probíhajícím  ročníku  ve  vedení  jak  okresního,  tak  i  krajského 
přeboru.
Historickou událostí pro oddíl je provedení kompletní rekonstrukce 
hracích  ploch,  která  byla  realizována  v  rámci  investiční  dotace 
od  NSA  a  celkové  náklady  byly  bezmála  3  miliony  korun.  Oddíl 
v současné chvíli disponuje jedním z nejlepších areálů.
Z mimosportovních aktivit určitě patří zmínit uspořádání tradičního 
letního  tábora  pro  děti  na  Chvalově  a  rozloučení  s  prázdninami, 
kterého se zúčastnilo bezmála 250 nadšených dětí.
Ani  v  závěru  roku  však  členové  oddílu  nezaháleli  a  uspořádali 
tradiční dvanáctihodinovku ve volejbale a turnaj dvojic v nohejbale.
Nejžhavější novinkou pro sportovní příznivce je, že se v příštím roce 
bude  v  Radomyšli  hrát  PRVNÍ  LIGA  v  nohejbale mužů.  Sportovní 
cestou  se  to  bohužel  nepovedlo,  ale  oddíl  ze  Žďáru  nad  Sázavou 
nabídl své místo ostatním a náš oddíl akceptoval podmínky pro zisk 
licence  a  bude  tedy  hrát  vyšší  soutěž.  Udělejte  si  tedy  v  příštím 
roce čas a přijďte podpořit naše týmy.
Závěrem  bych  chtěl  poděkovat  všem,  kdo  se  podílí  na  fungování 
oddílu,  všem  sponzorům  a  podporovatelům  klubu  za  podporu 
a popřát vše nejlepší do roku 2023.     

Ing. Milan Koubovský, předseda

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 

Gratulujeme 
k velkému 
úspěchu
Gratulujeme  naší  žákyni 
Lucii  Poklopové,  která 
na  Přeboru  ČR  v  Mladé 
Boleslavi  ve  váze  do  48  kg 
obsadila  2.  místo,  kde  po 
čtyřech  vítězných  zápasech 
podlehla  až  ve  finále,  které 
skončilo  po  šesti  minutách 
nerozhodně  a  po  poradě 
rozhodčích  byl  přidělen 
pomocný  bod,  a  tudíž 
i vítězství soupeřce.

Mgr. Jan Babka

Čestický brambor
Letos  se  konal  28.  ročník  výtvarné  a  literární  soutěže  pro  děti 
– Čestický brambor.  Soutěžní  téma Bylo, nebylo...  oslovilo  i  žáky 
naší školy. Druháci se zamysleli nad fakty a událostmi, které „byly“, 
a tudíž je možné se o nich z různých zdrojů dozvědět, zatímco to, co 
„nebylo“, zůstává neodhaleno. Svou kreativitu vložili do rozměrné 
koláže,  se  kterou  obsadili  v  I.  kategorii  výtvarných  skupinových 
prací  1.  místo.  Aneta  Matoušková  ze  7.  ročníku  se  po  loňském 
prvenství  letos  umístila  na  krásném  2.  místě  ve  III.  kategorii 
prozaických  literárních prací. Vítězům patří veliká gratulace a dík, 
že tak skvěle reprezentovali naši školu.

Mgr. Lada Brandová

Jazyková soutěž – Wocabee
Žáci 4.–9. ročníku se v říjnu a listopadu zúčastnili celorepublikového 
slovíčkového šampionátu v angličtině, který se konal ve virtuálním 
prostředí internetové aplikace Wocabee. Wocabee pomáhá dětem 
hravou  formou  zvládat  slovní  zásobu,  nejen  ji  umět  přeložit,  ale 
také  správně  napsat  a  vyslovit.  Naši  žáci  každé  odpoledne  sedli 
k  počítačům  a  sbírali  body  za  zvládnutá  slovíčka.  A  úspěch  se 
dostavil.  8.  třída  vyhrála  okresní  kolo  a  5.  třída  se  umístila  hned 
za nimi, na místě druhém. Po postupu do krajského kola statečně 
bojovali osmáci, a to opět s úspěchem. Za velkou snahu jim náleží 
5.  místo.  Přestože  z  úspěchu  se  radovali,  brzy  pochopili,  že  tou 
hlavní výhrou je výborná znalost slovíček.

Klára Halgašová, DiS.

Logická olympiáda
Logická  olympiáda  je  soutěž  pořádaná  Mensou  České  republiky 
založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný 
a  kreativní  přístup.  Nerozhodují  zde  naučené  znalosti,  ale 
schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
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Soutěž probíhala online v několika kategoriích:
V Kategorii A1 (1. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 3 426 řešitelů, 
z  toho  v  našem  kraji  122.  Nejlépe  se  umístil  Flandera  Vojtěch 
a Sojka Jakub z 1. B shodně na 6.–11. místě v kraji.
V Kategorii A2 (2. ročník ZŠ) se do soutěže zapojilo 4 293 řešitelů, 
z toho v našem kraji 154. Ze 2. třídy se do soutěže zapojilo pět dětí 
a na 39.–44. místě se umístila Kubišová Kristýna a Popelář Hynek.
Celkem se v Kategorii A (3.–5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 17 701 
řešitelů, z toho v našem kraji 846. Ze ZŠ Radomyšl se do krajského 
kola pokusilo probojovat 12 dětí,  ale podařilo  se  to pouze  žákovi 
z 5. A. Viktor Nový se umístil celkově na 443.–482. místě v republice 
a na 25. místě v Jihočeském kraji a stal se krajským semifinalistou.
V Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) 
se do soutěže zapojilo 26 368 řešitelů, z toho v našem kraji 1 450. 
Z druhého stupně se zúčastnilo 40 žáků a nejlépe si vedly Mandlová 
Veronika  (8.  třída),  Koptová  Andrea  (9.  třída)  a  Křivancová  Ema 
(6. třída).
4. listopadu proběhlo v Českých Budějovicích krajské kolo Logické 
olympiády, kde se žák z 5. třídy Viktor Nový umístil na vynikajícím 
7. místě z 35 soutěžících, čímž výborně reprezentoval naši základní 
školu.
Všem  žákům,  kteří  se  zúčastnili  této  náročné  soutěže,  děkuji  za 
snahu,  aktivní  přístup  k  matematickým  soutěžím  a  reprezentaci 
školy a nejlepším řešitelům gratuluji k dosaženým výsledkům.

Mgr. Milena Maroušková

OK turnaje ve florbalu mladších žáků
Dne  22.  11.  2022  se  uskutečnilo  okresní  kolo  mladších  žáků 
ve  florbale  ve  Strakonicích.  Akce  probíhala  na  dvou  místech, 
v  házenkářské  hale  a  ve  Starz  aréně.  Turnaje  se  zúčastnilo 
14 družstev rozdělených do čtyř skupin. Ze skupiny jsme postoupili 
do  čtvrtfinále  z  druhého  místa.  Ve  čtvrtfinále  jsme  narazili  na 
ZŠ  F.  L.  Č.  Strakonice  a  prohráli  0:3.  Poté  jsme  sehráli  2  zápasy 
o umístění 5.–8. a bohužel jsme oba dva zápasy prohráli (0:3 a 1:3). 
Nakonec  jsme tedy skončili na 8. místě. Naši školu reprezentovali 
ze sedmé třídy: Čemus Tomáš, Hraše Martin, Kloud Matyáš a Puška 
Miroslav. Z šesté třídy reprezentovali: Bašta Tomáš, Bosniak Vasyl, 
Hřebíček Tadeáš, Maroušek Michal, Mlíčko František, Mrázek  Jan 
a jeden odvážný páťák Demetr Adam.

Ivan Křešnička

OK turnaje ve florbalu 
mladších žákyň
Dne  23.  listopadu  se  ZŠ  Radomyšl  zúčastnila  okresního  kola  ve 
florbale  v  kategorii  mladší  dívky.  Turnaj  se  konal  v  tělocvičně 
ZŠ  Povážská. Mezi  osmi  přihlášenými  školami  jsme  obsadili  páté 
místo.  Školu  reprezentovaly  tyto  dívky:  Amálie  Machová,  Bára 
Mrázová, Natálie Červenková, Eliška Hendrychová, Ella Hlaváčková, 
Nikola  Machová,  Eliška  Mandlová,  Adéla  Hřebejková,  Adéla 
Brejchová  a  Karolína  Vachulková.  První  utkání  jsme  sehráli  se 
ZŠ  Blatná.  Po  vyrovnaných  výkonech  hráček  obou  týmů  zůstalo 
skóre  v  základní  hrací  době  0:0.  Vyrovnané  síly  obou  týmů  se 
projevily i v průběhu turnaje. Pro rovnost bodů i skóre a vzájemnou 
remízu  jsme museli  po  skončení  zápasů  ve  skupině  s  Blatnou  do 
prodloužení. V náš prospěch rozhodly až nájezdy, které proměnila 
Bára  Mrázová  a  Ella  Hlaváčková.  Eliška  Hendrychová  si  v  bráně 
udržela  nulu.  Ve  druhém  zápase  jsme  se  postavili  Základní  škole 
Poděbradova.  Po  prvním  inkasovaném  gólu  vytvořily  holky  na 
Poděbradku  velký  tlak,  jejich  mrštnou  brankářku  se  nám  však 
nedařilo  prostřelit  až  do  poslední  minuty,  kdy  vyrovnala  Amálka 
Machová.  Dále  nás  čekal  nejtěžší  zápas  s  budoucím  vítězem 
turnaje.  Základní  škole  Čelakovská  jsme  podlehli  0:2.  Poslední 
zápas  o  páté  místo  jsme  sehráli  se  Základní  školou  Dukelská. 
Opět  jsme  inkasovali  jako  první.  Pro  velkou  radost  ze  zápasu 
s Poděbradkou holky opět ukázaly svůj smysl pro drama a Amálka si 
svou trefu pošetřila znovu až na poslední minutu. Do nájezdů jsme 
šli  již  s  jistým  klidem.  Svůj  nájezd  si  po  zásluze  dala  a  proměnila 

nejvytěžovanější  hráčka  Bára Mrázová.  Po  tom,  co  se  za  Eliščina 
záda  dostal  pouze  jeden  míček,  dostala  Eliška  Mandlová  šanci 
zápas  rozhodnout  a  tu  také  využila.  Po  její  trefě  se  tým  radoval 
z pátého místa.

František Křešnička

OK turnaje ve florbalu starších žákyň
Z  florbalového  turnaje  dívek  8.  a  9.  tříd  ve  Strakonicích  si  holky 
přivezly  krásné  druhé místo.  Z  nelehké  skupiny  holky  postoupily 
do semifinále z druhého místa po dvou výhrách a jedné remíze se 
ZŠ Čelakovského. V semifinále holky porazily ZŠ Povážská. Ve finále 
jsme opět narazily na ZŠ Čelakovského,  která  se  zaměřila na naši 
nejúspěšnější  střelkyni  a  nedaly  nám  šanci  na  střelbu.  Ve  finále 
jsme podlehly a vybojovaly  i tak úspěšné druhé místo v okresním 
kole.

Mgr. Monika Babková

Radopeklo v ZŠ Radomyšl
V  pondělí  5.  12.  pořádala  9.  třída  spolu  se  svojí  třídní  učitelkou 
čertí  akci.  Pro  děti  bylo  v  tělocvičně  vybudováno  Radopeklo 
o  6  stanovištích  (čertí  stolní  hry,  hod  polínkem  na  čertí  cíl,  čertí 
lezení  se  skokem  do  čertího  pytle,  stardance  s  čertem  nebo 
andělem,  hod  na  čertí  koš  nebo  obruč  a  v  neposlední  řadě  bar 
u pekelné brány, kde se podávaly zvlášť vybrané lahůdky s pepřem, 
mátou, paprikou a bylinkami. Každý uvedený hříšník z knihy hříchů 
musel  splnit  dané  stanoviště,  jinak  si  ho  Radopeklo  nechalo. 
Hlavní  smysl  Radopekla  bylo,  že  i  ten  největší  hříšník může  najít 
záchranu  v  podobě  svého  kamaráda  bez  hříchů,  který  se  mohl 
rozhodnout  a  pomoci  hříšníkovi  plnit  daná  stanoviště.  Navštívila 
nás i MŠ a samotní čerti byli překvapeni, jak moc byly děti statečné 
a šikovné.

Mgr. Johana Šišpelová Irová
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Hallo Dresden
První  den  v  prosinci  letošního 
roku  jsme  se  my,  žáci  druhého 
stupně,  vydali  na  jednodenní 
výlet směr Drážďany. Ráno v 6:00 
se  před  školou  sešlo  73  žáků. 
Už to vypadalo, že nás bude místo 
očekávaného  výletu  čekat  běžná 
výuka. Autobus  totiž nedorazil  ve 
smluvenou  dobu  a  všichni  jsme 
doufali,  že  na  nás  nezapomněl. 
Spadl  nám  kámen  ze  srdce,  když 
nakonec přijel a mohli jsme do něj 
nastoupit.  Konečně  jsme  vyrazili 
směr Drážďany s malou zastávkou 

v  Praze,  kde  jsme nabrali  naši  paní  průvodkyni.  V Německu  jsme 
se  jako  první  vydali  do  zámku  Moritzburg  po  stopách  pohádky 
Tři oříšky pro Popelku,  která  se  zde  natáčela.  Mohli  jsme  si 
vyzkoušet,  zda  nám  padne  střevíček,  který  tu  Popelka  při  útěku 
ztratila. Asi  žádné nepadl,  jelikož do centra Drážďan  jsme vyrazili 
stále  ve  stejném  počtu.  V  centru  nás  čekala  prohlídka  města. 
K  vidění  bylo  mnoho  zajímavostí.  Na  Divadelním  náměstí  jsme 
viděli  Semperovu  operu,  Hofkirche  s  drážďanským  zámkem, 
světoznámou galerii Zwinger a také pomník s bronzovou jezdeckou 
sochou  krále  Jana  I.  a  dále  Procesí  princů  neboli  Knížecí  průvod. 
Také  jsme měli možnost  shlédnout  kostel  Frauenkirche,  který byl 
za  druhé  světové  války  rozbombardovaný  a  po  znovusjednocení 
Německa  byl  opět  zrekonstruovaný,  což  trvalo  12  let  a  stálo 
180  milionů  EUR.  Pak  následoval  rozchod  v  nákupním  centru 
a  nákupy  v  legendárním  Primarku.  Na  závěr  nás  čekal  přesun  na 
nejstarší drážďanské vánoční trhy Dresden Striezelmarkt, což byla 
taková „třešnička na dortu“ celého výletu. Vše svítilo a navazovalo 
krásnou  vánoční  atmosféru.  Ze  stánků  se  šířila  vůně  svařáku 
a  punče,  pro  nás  samozřejmě  jen  nealko,  a  všude  bylo  vidět,  že 
Vánoce  jsou  za  rohem.  I  když  se  nikomu moc  nechtělo,  tak  před 
námi  byla  dlouhá  cesta  domů.  Kolem  19:00  jsme  nastoupili  do 
autobusu  a  s  lítostí  Drážďany  opustili.  Cesta  byla  docela  dlouhá 
a  někteří  z  nás  ji  prospali.  Po  příjezdu  domů  jsme  viděli,  jak  nás 
rodiče netrpělivě vyhlíží. Každý jsem si našel toho svého a vydal se 
domů. Druhý den nás totiž čekala zase už jen škola... 

Aneta Matoušková, 7. třída

Anglické divadlo a spolupráce 
s Gymnáziem Strakonice
V  předvánočním  období  jsme  dostali  pozvánku  na  představení 
anglického  divadelního  klubu  strakonického  gymnázia.  Vypravili 
jsme  se  se  žáky  celého  druhého  stupně  a  užili  si  krásné  kulturní 
dopoledne. Studenti gymnázia nastudovali klasickou hru Charlese 
Dickense  „Christmas Carol“.  Přestože  ji  většina  z  nás  znala  již 
z  filmového  či  animovaného  zpracování,  byli  jsme  naprosto 
ohromeni  nejen  pojetím  příběhu,  ale  i  téměř  profesionálními 
výkony herců. Pro naše žáky to určitě nebyl  jen divadelní zážitek, 
ale i velká motivace do dalšího studia angličtiny.

Klára Halgašová, DiS.

OK turnaje ve florbalu starších žáků
V  úterý  6.  12.  2022  se  ve  Strakonicích  uskutečnilo  okresní  kolo 
florbalové  soutěže  v  kategorii  starších  žáků.  Akce  probíhala  na 
dvou  místech,  v  házenkářské  hale  a  v  Starz  aréně.  Turnaje  se 
zúčastnilo 14 družstev rozdělených do čtyř skupin. Z naší skupiny, 
která hrála v Starz aréně,  jsme po výborných výkonech postoupili 
do čtvrtfinále z prvního místa. Zde jsme narazili na ZŠ Čestice a po 
remíze 1:1 jsme prohráli na samostatné nájezdy. Konečné 6. místo 
je pro nás  rozhodně úspěchem a  je potřeba  chlapce pochválit  za 
velmi  dobré  umístění.  Vzorně  nás  reprezentovali  z  deváté  třídy: 
Košta Tomáš,  Ira  Jakub, Beneš Daniel, Marášek Dalibor,  Kaplánek 

Karel, Ehrlich Matouš, Vojta Tobiáš, z osmé třídy: Hlaváček Matyáš, 
Pošta Jan, Stieber Daniel, Demetr Šimon, Benedikt Jakub a Růžička 
Jakub. Všem děkuji za dobré sportovní výkony. 

Ivan Křešnička

MŠ Radomyšl
Pro  děti  v  mateřské  škole  v  Radomyšli  byl  prosinec  kouzelným 
měsícem.  Pohádky  a  příběhy do  školky  patří  celý  rok,  ale  během 
vánočního  měsíce  ožívají.  Začínáme  návštěvou  Mikuláše,  čerta 
a  anděla,  kteří  dětem  přinesli  nadílku.  Školka  se  oblékla  díky 
šikovným rukám dětí a učitelek do vánočních šatů. Vyzdobili  jsme 
si třídy, okna, postavili betlém, ozdobili stromečky ve třídách i na 

Česko zpívá koledy 
a Vánoční besídka ZŠ



47Svazek obcí Blatenska - leden 2023

zahradě,  vyrobili  vánoční  přání  a  dárečky.  Každá  z  našich  tříd  si 
připravila  vánoční  odpoledne  pro  rodiče  plné  vánočního  tvoření. 
Adventní  atmosféru  vykouzlilo  i  divadlo  s  pohádkou  „Betlémský 
příběh“. Návštěva kostela sv. Martina v Radomyšli a vánoční výstavy 
v muzeu patřila pro děti k dalším pěkným zážitkům. 

Renata Škodová, ředitelka MŠ Radomyšl 

Domanice
První adventní neděli  jsme již tradičně rozsvítili vánoční strom na 
návsi. Nechybělo občerstvení, koledy a dobrá nálada. 
V sobotu 7. 1. naší vesnicí budou procházet Tři králové a v neděli 
8. 1. 2023 si půjdeme zabruslit na zimní stadion ve Strakonicích.

Za Domanice Mirka Paťková

Rozsvícení stromu a silvestr v Lázu
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Sedlice

Vzpomínková neděle 
2022
Stejně  jako  v  minulém  roce, 
připomněli  si  i  v  roce  2022  sedličtí 
členové Jednoty ČsOL Strakonice, br. 

David  Maňhal  a  br.  Miroslav  Šavrda 
spolu  s  místostarostkou  města  Sedlice 

paní Kateřinou Brabcovou památku padlých 
v  1.  světové  válce.  Neveřejné  pietní  akty  se  uskutečnily  v  neděli 
13. listopadu, tedy nejbližší neděli k 11. listopadu – Dni válečných 
veteránů.
Ve Velké Británii a  zemích Britského společenství národů si  tento 
den připomínají jako Remembrance Day (Den vzpomínek) nebo Re-

membrance Sunday (Vzpo-
mínková  neděle).  Postup-
ně  jsme  objeli  pomníky 
padlých  v  osadách  města 
Sedlice  a  zapálili  u  nich 
svíčky,  položili  vzpomín-
kové křížky s vlčím mákem 
a nápisem  In Remembran-
ce  (Na  památku)  a  pro-
nesli  krátkou  modlitbu  za 
všechny  padlé.  Začínali 
jsme  u  pomníku  padlých 
v  Holušicích,  odhaleném 
a  posvěceném  1.  října 
1921.  Na  pomník  přispěli 
ve  sbírce  občané  Holušic 

a  přátelé  z  Ameriky.  Následovalo  uctění  památky  padlých  z  osa-
dy Mužetice. V Mužeticích stojí pomník padlých u kapličky na ná-
vsi  a  je  zhotoven  z  tmavého  kamene  v  podobě  kříže.  Na  kříži  je 
umístěna hlava Krista s  trnovou korunou a pod ní černá deska se 
jmény  a  daty  padlých  a  jejich  fotografiemi.  Pod  jmény  jsou  dvě 
desky  s  nápisy: „Zaplakaly matičky, hořce zaplakaly, že jim jejich 
syny v cizí zemi pochovali. Pomník zbudován za horlivé péče mlá-
denců a občanů obce Mužetic“. Následovalo uctění památky pad-
lých občanů v osadě Němčice. Zdejší pomník má podobu pamětní 
desky umístěné vpravo u vchodu do kapličky na návsi. V horní čás-
ti  je umístěn  letopočet  1914–1918  s  křížkem, pod ním  fotografie 
padlých.  Vzpomínkovou  neděli  jsme  zakončili  u  pomníku  padlých 
na náměstí T. G. Masaryka v Sedlici. Pomník byl slavnostně odha-
len  29.  července  1936  a má  podobu  obelisku  se  státním  znakem 
ČSR na vrcholu a se jmény 54 padlých sedlických občanů. V obec-
ní  kronice  je  uvedeno,  že  kromě  na  pomníku  uvedených  padlo 
v 1. světové válce ještě dalších 11 sedlických rodáků, kteří však již 
před válkou žili mimo své rodiště. Vzpomínku na padlé v 1. světové 
válce  jsme zakončili u hrobu obětem 1. světové války na hřbitově 
v  Sedlici.  Zejména  v  dnešní  době,  kdy  nedaleko  od  našich  hranic 
na Ukrajině probíhá válka, bychom neměli zapomínat, že ani naše 
dnešní demokracie není samozřejmostí a stála v minulosti mnoho 
lidských životů. Od pondělí 7. až do středy 30. listopadu probíhala 
v Sedlici sbírka společnosti Post Bellum, zřizovatele archivu Paměť 
národa,  ve  které bylo  zakoupením vlčího máku možné přispět na 
pomoc  válečným  veteránům.  Kasička  byla  umístěna  u  vchodu  do 
prodejny Jednoty Coop Tuty v Sedlici. Děkuji zaměstnankyním této 
prodejny za laskavé svolení s umístěním kasičky. Děkuji také všem 
dárcům  a  paní  místostarostce  Kateřině  Brabcové,  která  s  námi 
vzpomínkovou pouť po pomnících padlých v osadách města Sedlice 
a v Sedlici každoročně absolvuje. 

Text: David Maňhal, fotografie: Kateřina Brabcová

Spolková činnost v Sedlici – ČsOL 
Československá  obec  legionářská  oslavila  22.  května  2021  právě 
sto let od svého založení. Jedná se o nestranický nepolitický spolek, 
který  vznikl  sloučením  tří  organizací  (Svazu  československých 
legionářů,  Družiny  československých  legionářů  a  Jednoty 
československých  legionářů),  které  se  formovaly  v  období  po 
vzniku první republiky. Za druhé světové války se mnoho legionářů 
zapojilo do odboje, mnozí za to zaplatili svými životy. Po roce 1945 
byla činnost ČsOL obnovena a do jejích řad byli přijímáni účastníci 
domácího a zahraničního odboje. Od roku 1949 působila organizace 
v  exilu,  její  činnost  byla obnovena  až  v  roce 1991. Od  roku 2004 
jsou za členy přijímáni i účastníci novodobých zahraničních misí po 
listopadu 1989. 
V současné době funguje v celé České republice 85 jednot a dalších 
7  jich  je  činných  v  zahraničí.  Naše místně  nejbližší  organizace  se 
nachází ve Strakonicích, čítá 18 členů a od loňského října ji vede br. 
Mgr. Stanislav Podlaha, který vystřídal br. Zdeňka Hrušku, jenž vedl 
organizaci dlouhých 15 let. 
Hlavním  posláním  organizace  je  uchovávat,  rozvíjet  a  předávat 
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příštím generacím demokra-
tické a humanitní tradice, na 
kterých  vznikla  naše  samo-
statnost v letech 1914–1918 
a  byla  znovu  vybojována 
v letech 1939–1945. Členové 
si mezi  sebou  tykají  a  oslo-
vují se bratře/sestro a zdraví 
se pozdravem „nazdar“. Toto 
oslovení  i  pozdrav  převzali 
od  sokolů,  protože  mnoho 
legionářů  bylo  členy  Sokola 
(ve  francouzské  cizinecké 
legii v  roce 1914 byla podle 
pozdravu  nazdar  pojmeno-
vána  i  jedna rota – rota Na-

zdar, jejíž členové byli čeští a slovenští krajané ve Francii, členové 
pařížského Sokola).
Členy  Československé  obce  legionářské,  Jednoty  Strakonice  jsou 
i  dva  občané  města  Sedlice  –  br.  Miroslav  Šavrda  a  br.  David 
Maňhal, oba zařazeni do členské kategorie „pozůstalí“ jako potomci 
po  čs.  legionářích.  Mezi  další  kategorie  patří  „válečný  veterán“ 
(z  druhé  světové  války,  z  třetího  odboje  nebo  z  novodobých 
zahraničních misí) nebo „sympatizant“ (osoba, která se ztotožňuje 
s hodnotami humanity, svobody a demokracie, na kterých vzniklo 
Československo  a  za  které  bojovali  českoslovenští  legionáři  a  na 
kterých bylo po roce 1945 obnoveno Československo).
Bratr  Miroslav  Šavrda  je  členem  organizace  od  roku  2016.  Od 
roku  2018  působí  ve  výboru  jednoty  jako  revizor  se  zaměřením 
na kontrolní činnost aktivit a hospodaření, svou funkci v letošních 
volbách  znovu  obhájil.  Pravidelně  se  účastní  pietních  aktů 
nejen  v  Sedlici,  a  to  již  od  roku  2018  – Oslavy  osvobození,  Vznik 
Československa  a  Den  válečných  veteránů.  Spolu  s  br.  Davidem 
Maňhalem vždy tvoří čestnou delegaci za věnci. Velmi rád vzpomíná 
na  svého  prastrýce,  poručíka  ruských  legií,  Josefa  Šavrdu.  Ten  se 
narodil  5.  února  1887  v  domě  č.  138  v  Sedlici,  profesně  působil 
v  pozici  učitele  a  jako  voják  narukoval  do  rakousko-uherské 
armády, později působil  jako dobrovolník v srbské armádě a poté 
jako československý legionář. Při bojích s bolševiky padl v září roku 
1918 do zajetí a jeho další osud není znám. V roce 1923 byl soudně 
prohlášen  za  mrtvého.  Na  jeho  rodném  domě  jej  připomíná 
pamětní deska, u které se pravidelně konají pietní setkání spojená 
se zavěšením věnce. 
Br. David Maňhal je členem ještě o rok déle, tedy již od roku 2015. 
Působí  také  ve  výboru  jednoty  (svůj  post  obhájil  v  roce  2022) 
a  zodpovídá  za  všechny  akce  ČsOL  na  území  Blatenska  (Sedlice, 
Blatná,  Radomyšl  atd.).  Je  prapravnukem  ruského  legionáře 
Františka  Kojzara,  který  se  narodil  dne  3.  prosince  1884  v  obci 
Žihobce  v  okrese  Sušice,  pracoval  jako  rolník  a  do  první  světové 
války  narukoval  jako  desátník  29.  zeměbraneckého  pěšího  pluku. 
Do zajetí padl 30. srpna 1915 na dnešní Ukrajině. Později vstoupil 

do 8. střeleckého pluku československých legií v Rusku. Zde dosáhl 
hodnosti  šikovatele  (četaře),  velitele  kulometné  čety.  Zúčastnil 
se  sibiřského  tažení  čs.  legií  i  dobývání  Vladivostoku.  Po  válce 
se  vrátil  do  vlasti  a  v  roce  1920  byl  demobilizován.  V  roce  1936 
byl  v  Žihobcích  jmenován  zástupcem  velitele  civilní  protiletecké 
obrany.
Br. David Maňhal s městem Sedlice spolupracuje  již od roku 2014 
(tehdy  ještě  nebyl  členem  legionářské  organizace).  První  akcí, 
kterou pro Sedlici uspořádal, byla připomínka 100. výročí začátku 
první  světové  války,  jejíž  součástí  byly  pietní  akty  i  přednášky. 
Pozvání  do  Sedlice  tehdy  přijali  Zdeněk  Špitálník  z  Vojenského 
historického ústavu v Praze a br. Jaroslav Karas.
V roce 2015 mohli sedličtí v prostorách MěÚ zhlédnout zajímavou 
výstavu  k  sedmdesátému  výročí  osvobození  s  názvem  Jak  přišla 
svoboda  doprovázenou  třemi  přednáškami  vedenými  Davidem 
Maňhalem,  br.  Petrem  Tolarem  a  br.  Danielem  Malým).  Další 
přednášky  se  uskutečnily  ke  stému  výročí  ukončení  1.  světové 
války  v  roce  2018.  Tehdy  přednášeli  J.  Ciglbauer  a  br.  P.    Tolar. 
Dalším počinem byla dobová módní přehlídka uspořádaná v rámci 
kulturního programu setkání sympatizantů spolku S.O.V.A. 
Od roku 2018 přebral všechny pietní akty konané v Sedlici (Oslavy 
osvobození,  Vznik  Československa  i Den  válečných  veteránů)  pod 
svou  taktovku.  Připravuje  program,  zve  hosty  a  následně  celý 
pietní akt moderuje a řídí, za což si zaslouží velké poděkování. Díky 
němu jsou akce vždy výborně připravené a zajímavé.
Jeho velkou snahou je nejen připomínat naše předky, jejich zásluhy 
v  boji  za  svobodu  a  demokracii,  ale  také  popularizovat  historii 
našeho města.  Vzpomeňme  si  například  na  historickou  vycházku 
městem  Sedlice  s  dobovými  historickými  scénkami  uspořádanou 
v roce 2019. Ve stejném roce také inicioval připomínku 130. výročí 
narození  a  74.  výročí  úmrtí  Josefa  Mastíka  –  účastníka  druhého 
odboje,  velitele  hasičů,  městského  tajemníka,  člena  Sokola, 
divadelního  ochotníka  a  hudebníka.  K  jeho  poctě  se  uskutečnil 
pietní  akt  u  jeho  domu  na  Husovně,  taktéž  výprava  členů  ČsOL 
a delegace SDH Sedlice na Terezínskou tryznu, kde společně uctili 
jeho památku položením kytic.
Není  proto  divu,  že  si  za  svou  obětavou  činnost  vysloužil  Čestné 
uznání  (udělené 8.  května  2020),  které mu bylo  předáno osobně 
až na výroční členské schůzi Jednoty ČsOL Strakonice konané dne 
29. ledna 2022 (z důvodu covidové pandemie).

Text: Kateřina Brabcová (na základě podkladů Davida Maňhala)

Sedlické vánoční ladění
Ve státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii) 17. listopadu 
uspořádal  Český  svaz  žen  Sedlice  výlet  nejen  za  poznáním,  ale 
především za zábavou. 
Vyrazili  jsme  autobusem  již  v  8  hodin  ráno.  První  naší  zastávkou 
byla  sklárna  Joska-Paradies  v  blízkosti  bavorského města  Boden-
mais  na  jižním  úpatí  Velkého  javoru.  V  rozlehlém  dvoupatrovém 
obchodě  jsme  obdivovali  rozličné  skleněné  výrobky.  Pozorovali 
jsme  mistry  sklářského  ře-
mesla při výrobě ručně fouka-
ných  vánočních  koulí.  Zhlédli 
jsme  také  světové,  ručně 
foukané,  skleněné  rekordy  – 
největší  „půllitr“  o  objemu 
65 litrů nebo největší vánoční 
kouli o průměru 60 cm. 
Poté  jsme  se  přemístili  do 
centra  lázeňského  a  hor-
nického  města  Bodenmais. 
Navštívili  jsme  místní  kostel 
Nanebevzetí  Panny  Marie, 
ve  kterém  se  nachází  dře-
věná  socha  Černé  madony 
loretánské.  Jedná  se  o  dar 
kurfiřta  Maxe  Emanuela  II. 
Bavorského,  který  ji  kostelu 
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věnoval v roce 1705. Interi-
ér  je  krásně  vyzdobený,  na 
stropě  můžete  obdivovat 
výjevy  z  procesí  nesoucího 
černou  madonu.  V  minu-
losti  byl  svatostánek  často 
vyhledáván  věřícími,  kteří 
zde hledali pomoc ve všech 
starostech, nesnázích a bo-
lestech. 
Odpoledne  jsme  pak  strá-
vili na české straně hranice 
v  královském  městě  Sušici 
proslaveném výrobou sirek 
v dnes už neexistující firmě 
SOLO.  S  výrobou  započal 
Vojtěch Scheinost, který se 
spojil s židovským podnika-
telem  Bernardem  Fürthem 

a  spolu dali  základ  světoznámé  firmě, která  sirky vyvážela do ce-
lého světa. Je škoda, že firma v roce 2009 zanikla. Její jméno dnes 
nese společnost Solodoor zabývající se výrobou dveří a zárubní. 
V  Sušici  jsme navštívili místní muzeum,  abychom  si  prohlédli  po-
hyblivý betlém umístěný  v přízemí budovy.   Obdivovali  jsme více 
než 400  figurek z dílny dvou místních  řezbářů Karla Tittla a Pavla 
Svobody, kteří  své dílo vytvořili  v  roce 2004 za pouhých 10 měsí-
ců. V šesti úrovních  jsou zde zachyceny činnosti  typické pro život 
v regionu – dobývání zlata, výroba skla, plavení a zpracování dře-
va,  výroba  papíru,  tiskařství  apod.  Nesmíme  zapomenout  ani  na 
zajímavé stavby z blízkého okolí např.  rozhlednu Svatobor,  zámek 
a hrad Velhartice, hrad Kašperk, sušickou radnici i budovu místního 
muzea.  Ústředním motivem  jsou  samozřejmě  jesličky  s  Ježíškem 
a Svatou rodinou. 
Domů  jsem  se  vrátili  kolem  sedmé  hodiny  večer  plni  zajímavých 
zážitků. Byl to krásný předvánoční den.

Text a fotografie: Kateřina Brabcová

Turnaj v beer pongu
V sobotu 26. listopadu 2022 se v sedlické sokolovně konal již druhý 
ročník  turnaje  v  beer  pongu,  který  si  zorganizovala místní mladá 
generace.  Letos  se přihlásilo 16  žíznivých  týmů. Už podle pojme-
nování, které si soutěžící zvolili,  se nechá usuzovat, že se  jednalo 
o turnaj veskrze zábavní, a že výhra „zlatého“ poháru byla pouhou 
třešničkou na dortu vydařené akcičky. Vítězství si nakonec vychut-
nal tým Dvě věže, který tak potvrdil a obhájil titul z loňského roku. 
I ostatní účastníci si klání pochvalují, a protože tradice se musí udr-
žovat, už pomalu trénují na příští ročník.  
Obdobný  turnaj  organizátoři  také  vyhlašují  každoročně  poslední 
srpnovou sobotu v nedalekém Kožlí u Čížové, takže pokud by měl 
někdo zájem posílit řady účastníků, jste srdečně zváni! 
Letošní zůčastněné týmy: Ženy s pivnímy geny, Balda gang, Kráska 
a zvíře, Sůl a pepř, Šrek a Fiona, Dvě věže, To je jedno, Stará škola, 
Dudy  tým,  Bundičky,  Fernet  drip,  Divá  zvěř,  Brumíci,  Dal  bych  si 
Svijany, Zlatý pacinky, Dva postrachové. 

Text: Vojta Novotný, fotografie: Jana Hudáková 

Předvánoční čas v Sedlici 
Město  Sedlice  se  rozhodlo  podpořit  vánoční  atmosféru  v  Sedlici 
pořízením betlému životní velikosti. Jelikož se jednalo o tzv. rychlo-
akci, o vyříznutí kulis Panny Marie a Josefa se postaral pan Michal 

Šindelář  z  Mužetic.  Skvělým 
místem k umístnění betlému se 
stal  dřevený  přístřešek  v  parku 
na  náměstí.  Nechyběli  samo-
zřejmě  jesličky  a  Ježíšek.  Příští 
rok bude betlém doplněn o dal-
ší prvky. 
Poslední  listopadovou  sobo-
tu  se  v  Sedlici  uskutečnilo  po 
dvouleté odmlce Advetní setká-
ní. Být o týden dříve, tak mohla 
pamovat díky sněhu a mrazivé-
mu  počasí  opravdu  vánoční  at-
mosféra.  Nakonec  to  ale  neby-

lo vůbec  třeba, protože o  skvělou vánoční atmosféru se postarali 
prodejci vánočního zboží, vánoční tvoření se ČSŽ Sedlice, Ježískova 
pošta v městské knihovně a skvělé občerstvení v podobě horkých 
nápojů,  grilovaných  klobás  a  svařáku.  Do  odpoledního  programu 
se  zapojily  i  děti  MŠ  a  ZŠ  Sedlice,  které  si  připravily  několik  vy-
stoupení pro všechny návštěvníky. Nechybělo loutkové divadlo pro 
děti  i  dospělé.  Po  setmění  byl  čas  na  rozsvícení  vánočních  světel 
a vánočního stromu.  
 Ve středu 7. prosince se Sedlice zapojila do celorepublikové akce 
Česko zpívá koledy. Tentokrát jsme se sešli u betléma na náměstí. 
Pani  L.  Jirsová  hrála  na  klávesy  a  zazpívat  si  přišlo  přes  40  lidí. 
Nechyběl teplý čaj na zahřátí.

Adventní koncert na třetí pokus
Krátce po začátku adventu v pátek 2. prosince se konal v kostele sv. 
Jakuba koncert s tradičním adventním názvem „Poslán je od Boha 
anděl...“ a netradičním obsazením: loutna a akordeon. Koncert se 
měl uskutečnit již v adventu roku 2020 a pak opět v roce 2021, ale 
vzhledem k proticovidovým opatřením to nebylo možné a dočkali 
jsme až letos, na třetí dohodnutý termín.
Na  akordeon  hrála  Jitka  Baštová  a  jak  nám  v  průběhu  koncertu 
vysvětlila, jedná se o speciální koncertní akordeon, který je cenou 
srovnatelný  s  novým automobilem  střední  třídy. Druhý  účinkující 
Jindřich Macek vystřídal během koncertu několik louten.
Program  koncertu  byl  koncipován  a  zkonzultován  přímo  pro 
liturgické období adventu. Zazněly skladby G. F. Händela, A. Michny 
z  Otradovic,  G.  Zamboniho,  L.  Bernátha,  M.  Murta,  F.  Angelise 
a dalších  i méně známých autorů. Část skladeb byla sólových pro 
akordeon a  loutnu,  několik  písní  bylo upraveno pro dva uvedené 
nástroje.  
Všichni návštěvníci koncertu prožili hodinu s povznášející hudbou 
v krásném prostoru našeho kostela a odcházeli do adventní doby 
naplněni klidem a radostným očekáváním vánočního času.

František Jirsa
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Vítání občánků
Druhou  prosincovou  neděli  –  tj.  11.  12.  2022,  se  v  obřadní  síni 
Městského  úřadu  Sedlice  uskutečnily  dva  slavnostní  obřady 
u  příležitosti  akce:  „Vítání občánků“.  Pozváno  bylo  13  dětí 
narozených  od  července  2021  do  listopadu  roku  2022.  Nejprve 
byly  přivítány  ratolesti  narozené  na  počátku  roku  2022  a  jeden 
chlapeček narozený v roce 2021. Při druhém obřadu pak miminka 
narozená  ve  druhé  polovině  roku  2022.  Pan  starosta  Vladimír 
Klíma  přivítal  všechny  přítomné  a  krátce  k  nim  promluvil,  oba 
obřady  pak  oživilo  recitační  vystoupení  dětí  ze  sedlické  základní 
školy  pod  vedením  paní  vychovatelky  Aleny  Hrdličkové  a  na 
závěr  došlo  k  předání  věcných  dárků  určeným malým  občánkům 
a květin jejich maminkám. Město Sedlice také přispělo peněžitým 
darem v hodnotě 3 000 Kč těm dětem, jejichž maminky splňovaly 
podmínku  pro  jeho  výplatu.  Oba  obřady  poprvé  dokumentovala 
místní  fotografka  Markéta  Dzurčaninová  (dříve  Popelková).  Po 
skončení obřadů mohli rodiče také využít možnosti vyfotit své děti 
v historické kolébce. Celkem jsme přivítali 11 dětí. 

Jana Smolová, matrikářka

opět vlakem do celého Česka. Na předvánoční víkend je připraven 
podrobný  rozpis:  kterými  vlaky  skauti  Betlémské  světlo  povezou 
a ve kterých stanicích bude možné světlo u vlaku vyzvednout, což 
znamená zapálit vlastní svíčku nebo lampičku. Naše světlo vyzvedl 
z  vlaku  Jan  Valášek  z  Blatné,  odkud  poslední  část  cesty  putovalo 
autem do Sedlice. Mnoho lidí všech věkových kategorií využilo na 
štědrý den příležitost zajít do kostela, na chvíli se zastavit u jesliček 
a přinést si do svých domovů symbol míru a vánočního pokoje.

František Jirsa 

Vánoční zpívání v kostele
Již  podruhé  se  stěny  kostela  rozezněly  vánočními  tóny  kytary 
a  houslí.  Krásný  zážitek  plný  něhy,  klidu  a  lásky  již  podruhé  při-

pravilo  duo  Antonín 
Knížek  a  Anička  Šavr-
dová. Po loňské premi-
éře,  která  dopadla  na 
jedničku,  byli  všichni 
přítomní  v  očekávání 
dalšího  báječného  ve-
čera.  A  že  se  povedl! 
Vánoční  zpívání,  jak 
jej  oba  skromně nazý-
vají,  proběhlo  ve  čtvr-
tek  29.  prosince  od 
18 hodin. Šikovné prs-
tíky rozeznívaly housle 
i  kytaru a doprovodný 

zpěv celou atmosféru ještě umocnil. A co se hrálo? Skladba Mě sílu 
dáš od Josefa Vágnera, dvě písně od Nezmarů Růže a Hej člověče 
boží, Modlitba od Hany a Petra Ulrychových, píseň Do kostela od 
Honzy Nedvěda a mnoho dalšího. Když zněly tóny Půlnoční (Václav 
Neckář)  zpívali  i mnozí  přítomní.  Za  skvělé  výkony byli muzikanti 
oceněni velkým potleskem. Už teď se všichni  těšíme na příští po-
kračování. 

Text: Kateřina Brabcová, fotografie: František Jirsa

Přivítání roku 2023 

První  lednový  den  patří  tradičně  Novoroční  sešlosti  na  náměstí 
T.  G.  M.  Počasí  připomínalo  spíše  jarní  den.  A  možná  i  toto  byl 
důvod,  proč  občané  dorazili  v  opravdu  velkém  počtu.  K  dobré 
náladě  hrála  hudba  a  zastupitelé  roznášeli  teplé  občerstvení.  Po 
setmění nechyběl novoroční ohňostroj.  

Město Sedlice, fotografie: Kateřina Prexlová

Betlémské světlo
O štědrovečerním dni od 14 do 15 hodin bylo v kostele sv. Jakuba 
k  dispozici  betlémské  světlo.  V  České  republice  se  tato  tradice 
dodržuje  již  30  let.  Světlo  k  nám  putuje  přímo  z  místa  narození 
Ježíše  –  z  Betléma,  o  jeho  přepravu  se  starají  skauti.  Letecky  se 
transportuje  z  Izraele  do  Vídně,  odtud  vlakem  do  Brna  a  z  Brna 

Pozor na nepravé koledníky
V  pátek  6.  ledna  večer  chodily  po  Sedlici  tři  děti  oblečené 
jako  tři  králové  –  pěkné  kostýmy,  jeden  černý  obličej,  plastová 
čtyřhraná  kasička  zavěšená  na  krku,  žádné  logo  charity,  žádný 
dospělý doprovod. Obcházely domy, zpívaly a vybíraly. Moc toho 
nevybraly – jen trochu bonbonů a pár korun.
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Lidem  to  bylo  divné,  protože  sbírka  v  Sedlici  byla  vyhlášená  na 
neděli  8.  ledna,  a  protože  nikdy  dříve  děti  nechodily  za  tmy. 
Proto zavolali organizátory sbírky. Děti nám upřímně řekly, jak se 
jmenují a odkud jsou – nebyly ze Sedlice. Když jsme je požádali, 
aby zavolaly někomu dospělému, daly nám číslo na sestru jednoho 
z nich. Okamžitě po zavolání přijelo pro děti auto, muselo čekat 
někde za rohem. Děti nasedly do auta, z auta vystoupil muž cca 
30  let  a  začal  se  s  námi  dohadovat,  že  to  tak  dělali  vždycky,  že 
nedělají  nic  špatného,  když  na  svátek  Tří  králů  chodí  a  koledují 
a vybírají peníze pro vlastní potřebu. Pak rychle odjeli.
Nikomu nelze  zakázat,  aby  chodil  a  koledoval,  je  to  lidový  zvyk. 
Problém  je  v  tom,  že  peněžní  dary  pro  Tříkrálovou  sbírku  jsou 
prostřednictvím  Charity  určeny  pro  potřebné  lidi,  kteří  se  již 
sami o sebe nedokáží postarat, ale peníze vybrané necharitními 
třemi králi jdou do jejich kapsy. Pokud chcete přispět do charitní 
sbírky,  je třeba zkontrolovat, aby pokladnička měla  logo charity, 
byla zapečetěná a někdo starší 15 let měl průkazku podepsanou 
vedoucím  Charity  se  svým  jménem  a  adresou.  V  Sedlici  je 
rozpoznání  nepravých  koledníků  relativně  jednoduché.  Praví 
charitní koledníci jsou vždy místní děti nebo děti z blízkého okolí, 
které  chodí  v  Sedlici  do  školy  a  stejně  tak  vedoucí  skupinky  je 
místní. 

František Jirsa

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se letos v Sedlici a v Mužeticích konala v neděli 
8.  ledna,  v  Holušicích  koledovaly  děti  již  v  sobotu  7.  ledna 
odpoledne. 
Většina  koledníků  přišla  v  neděli  do  kostela  sv.  Jakuba,  kde  jim 
P.  Rudolf  Hušek  požehnal  a  poděkoval  za  ochotu  věnovat  čas 
potřebným. Hned po požehnání a společném focení se skupinky 
rozešly do určených oblastí Sedlice a také do Mužetic, aby  ještě 
před obědem obešly část své určené trasy. Po polední přestávce 
se koledníci opět sešli na místě, které si dohodli a za zpěvu písně 
„My tři králové jdeme k vám“, dokončili koledování. 
Na závěr se všichni sešli v hasičské zbrojnici, kde pro děti,  jejich 
rodiče  i  vedoucí  skupinek  bylo  připraveno  bohaté  občerstvení. 
Koledníci  si  mohli  vyměnit  zkušenosti  a  zážitky  z  koledování. 
Pozdravit a poděkovat přišel také starosta Vladimír Klíma. Kromě 
poděkování a radosti z toho, že mohli udělat jiným lidem radost, 
bylo odměnou pro děti mnoho dobrot, které si vykoledovaly. Další 
odměnou byla vstupenka do sedlického kina na film „Mikulášovy 
patálie: jak to celé začalo“.
Letos došlo  k omlazení  a  zvýšení  počtu  koledníků –  viz  tabulka. 
Do ulic vyrazilo 34 koledníků a ještě tři další, kteří byli přihlášeni, 
se  nemohli  zúčastnit  kvůli  nemoci.  Poprvé  se  zapojilo  několik 
předškoláků  a  dětí  z  prvního  stupně  základní  školy.  Tři  chlapci, 
kterým  již  bylo  15  let,  se  z  role  koledníků  přesunuli  do  role 
vedoucích  skupinky.  Letošní  celková  vybraná  částka  nebyla  do 
uzávěrky SOBáčku známa. 
Poděkování  patří  všem  koledníkům,  vedoucím  skupinek, 
organizátorům  i  těm,  kdo  se  podíleli  na  přípravě  závěrečného 
setkání, ale především obyvatelům Sedlice, Mužetic a Holušic za 
velkorysé příspěvky.

František Jirsa

Statistika Tříkrálové sbírky
v Sedlici, Mužeticích a Holušicích
Rok  Počet koledníků  Vybraná částka
2014      7    11 421
2015      20    18 936
2016      21    28 061
2017      23    30 366
2018      25    35 756
2019      29    43 857
2020      31    47 825
2021    koledníci nechodili    15 040
2022      30    54 254
2023      34   
 

Městská knihovna Sedlice 
– ohlédnutí za rokem 2022
Městská knihovna Sedlice sídlí v budově městského úřadu. V roce 
2019 nadělila svým čtenářům moderně zrekonstruované prostory 
v přízemí budovy. Vždyť právě v tomto roce oslavila sto let od svého 
založení. Od  roku  2019  v  ní  kraluje  knihovnice Hana Maršálková. 
V  nabídce  má  více  než  pět  tisíc  titulů  knih,  ale  také  časopisy  či 
deskové hry pro děti. Otevřeno je dvakrát týdně, a to vždy v pondělí 
a  ve  středu.  Knihovna  spolupracuje  se  Šmidingerovou  knihovnou 
ve Strakonicích odkud pravidelně dostává výměnné soubory, které 
obohacují nabídku titulů. Hlavním posláním knihovny je půjčování 
knih dospělým i dětem, ale také zapojování se do kulturního dění 
v obci.  
K  půjčování  knih  je  využíván  systém Clavius,  který  funguje  i  jako 
online  katalog.  Čtenáři  si  tak  mohou  zjistit  z  pohodlí  domova, 
jestli svůj titul v knihovně najdou. Odkaz na katalog je umístěn na 
webových stránkám města Sedlice v záložce Město. 
V uplynulém roce knihovnu navštívilo 110 čtenářů, těch do 15 let 
věku bylo 48. Vypůjčeno bylo celkem 1156 titulů (beletrie i naučná 
literatura).  Knihovna  se  navíc  zapojila  do mnoha  kulturních  akcí. 
22.  února  knihovnu  navštívil  lázeňský  lektor  a  bylinkář  Karel 
Štenbaur,  který  pro  veřejnost  uspořádal  přednášku  o  bylinkách, 
které fungují na potlačení bolestí pohybového aparátu, na posílení 
imunitního systému i detoxikaci. 
Dne 24. dubna 2021 přispěla knihovna k uspořádání autogramiády 
knihy  Jaroslava  Pekárka  Pilský mlýn aneb kus historie Sedlice 
u Blatné. Akce se uskutečnila v místním kině, návštěvníci si vyslechli 
zajímavé  vyprávění  autora  o  tom,  jak  kniha  vznikala  i  o  samotné 
historii  mlýna  spojenou  s  promítáním  historických  i  současných 
snímků. 
Během  jarních  měsíců  knihovnu  postupně  navštívili  žáci  2., 
4. a 5. třídy se svými třídními učitelkami. Děti se dozvěděly, jak to 
v knihovně chodí, co vše si mohou půjčovat i mnoho dalšího. Navíc 
si společně zasoutěžily o sladkou odměnu. 
Dne 22. června uspořádala knihovna pro žáky první třídy Základní 
školy  v  Sedlici  historicky  první  pasování  na  čtenáře,  kterého  se 
zhostil  starosta města  Vladimír  Klíma.  Akce  se  zúčastnily  dětičky 
v doprovodu třídní učitelky Jany Zábranské a ředitele školy Marka 
Charváta. Na památku dostaly pamětní listy, knihu Jak učila myška 
zvířátka číst  s  věnováním a placičky pro nové čtenáře. Podívat  se 
přišlo i několik rodičů.
Na podzim loňského roku se knihovna opět vrátila k tzv. výměnným 
souborům a od Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích si vypůjčila 
130 titulů knih (100 kusů beletrie a 30 ks naučné literatury), které 
obohatily místní nabídku.
26.  listopadu  se  knihovna  zapojila  do  Adventního  setkání 
pořádaného  městem  Sedlice.  Ježíškova  pošta  opět  obohatila 
tradiční  předvánoční  program.  Dětičky  namalovaly  svá  přání 
a andělé je poslali do nebe.  
Dne  28.  listopadu  započala  další  spolupráce  s  knihovnou  ve 
Strakonicích.  Paní  Tereza  Machková  si  pro  děti  Mateřské  školy 
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Sedlice  připravila  literárně  dramatický  program  nazvaný  Tři 
prasátka.  Ještě  téhož  dne  navštívili  žáci  čtvrté  třídy  program 
s  názvem  Král Midas.  Na  pozadí  příběhu  o  králi  ze  staré  řecké 
báje  se děti  seznámily  s nejdůležitějšími bohy starověkého Řecka 
a zamyslely se nad tím, jestli každé splněné přání vede ke štěstí. 
Další  setkání  s  knihami  uspořádala  paní  Machková  pro  prvňáky 
a třeťáky dne 7. prosince. Během programu nazvaného O slonovi, 
který utekl z každého obrázku  (podle  stejnojmenné  povídky  Jana 
Vodňanského)  se  děti  seznámily  se  známými  ilustrátory  dětských 
knih.

Městská knihovna Sedlice

Předvánoční čas ve školce
V předvánočním období jsme se všichni těšili na překvapení, které 
nalezneme pod stromečkem. Dlouho budeme vzpomínat na zážit-

ky  z  vystoupení 
na  adventním 
setkání  v  Sed-
lici,  z  návštěvy 
Mikuláše  s  čer-
tem  a  z  vánoč-
ního  vystoupení 
v mateřské škole. 
Doufáme,  že  se 
všem  přítomným 
u  nás  na  besídce 
líbilo.  Chceme 
poděkovat  za  fi-

Vánoce.  Ve  třídách  se  objevily  bo-
hatě ozdobené vánoční stromky, při 
pracovních  a  výtvarných  výchovách 
se  vyráběly  adventní  věnce,  svíčky 
a  drobné  vánoční  dárky.  Po  dvou-
leté  pauze  se  uskutečnil  vánoční 
workshop.  Zaznamenali  jsme  prav-
děpodobně  rekordní  účast  návštěv-

níků, pro které si žáci připravili velmi zdařilé vystoupení. Velký dík 
patří rodičům, kteří napekli výborné zákusky do naší kavárny. Žáci 
vystoupili také na Adventních trzích, které pořádalo město Sedlice.
První  stupeň  vyrazil  v  říjnu  a  listopadu  na  zimní  stadion  ve 
Strakonicích,  kde  si  žáci  užili  bruslení.  V  prosinci  proběhl  také 
workshop  na  téma  floristika  pro  7.  a  8.  ročník  a  žáci  2.  stupně 
vyrazili  na  jednodenní  výlet  na  vánoční  trhy  do  Vídně.  Na  konci 
ledna  se  uskutečnil  lyžařský  kurz  pro  2.  stupeň,  ale  vzhledem 
k nepříznivým sněhovým podmínkám byl spíše turistický. Přesto si 
kurz všichni náležitě užili. V lednu byl také zahájen plavecký výcvik.
Proběhly  také  florbalové  soutěže,  ve  kterých  se  našim  týmům 
nepodařilo postoupit do vyřazovacích bojů, ale starší chlapci podali 
velmi slušné výkony. V obnovené soutěži Strakonická laťka ve skoku 
vysokém nestačily zlepšené osobní výkony našich reprezentantů na 
nejlepší, ale v příštím ročníku již určitě budeme bojovat o medaile.
Zápis do první  třídy se uskuteční 4. dubna, doufáme, že se počet 
žáků školy v příštím školním roce opět zvýší.

Marek Charvát

Příspěvek k vánoční náladě
S  přáním  veselých  Vánoc 
a  šťastného  roku  2023  při-
pravil  spolek  Modrásek  pro 
své  spoluobčany  procházko-
vou  akci  s  autorskými  texty 
a  obrázky  Ivany  Eignerové 
s  názvem  „Ježíškovi pro ra-
dost“.  Jako  vždy  volně  pří-
stupná  akce  probíhala  ve 
dnech 19. 12. až 30. 12. Šest 
zastavení v parku na náměstí 
a  šest  v  parku  nad  Coopem 
přispělo  k  vánoční  pohodě 
každému,  kdo  měl  chuť  se 
o svátcích  i po nich na chvil-
ku zastavit a trochu se zasnít. 
Zájem  veřejnosti  a  kladná 
odezva Ježíška jistě potěšily.

Sedličtí čerti na buzickém hradě
V neděli 4. 12. se na buzickém hradě uskutečnila Procházka peklem 
aneb my se čertů nebojíme.  Na  přípravě  této  akce  pana  Zdeňka 
Sedláka se podílel i spolek Modrásek. A nejen to! Dvě jeho členky 
s  dalšími  fanoušky  čertích masek  a  zábavných  aktivit  pro  děti  se 
jí  i  zúčastnily.  A  čím  se  mohli  malí  i  velcí  na  této  akci  pobavit? 
Především  to  bylo mimořádně  působivé  prostředí,  které  se  panu 

nanční dar našim  sponzorům: Agro Sedlice,  a.  s.,  Blatenská  ryba, 
spol. s. r. o., Český svaz žen Sedlice. Děkujeme panu M. Šindelářovi 
za  zhotovení  a  darování  ptačího  krmítka  a  děkujeme  všem  rodi-
čům, kteří neváhají podat pomocnou ruku. Velice si  toho vážíme. 
Přejeme  všem  čtenářům  Sobáčku  hodně  zdraví  po  celý  nový  rok 
2023.

Za MŠ Zdeňka Rodová

Závěr roku v ZŠ Sedlice
Poslední  měsíc  v  roce  se  nesl  ve  znamení  tradičních  předvánoč-
ních událostí. Mikulášskou nadílku mají na starost deváťáci,  jejich 
mladší kolegové si odnesli, kromě drobných dárků, také trochu zá-
bavy  a  ti  mladší  možná  i  strachu.  Ale  pak  se  již  všichni  těšili  na 
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Sedlákovi  a  jeho  týmu  opravdu  podařilo  vytvořit.  Následovalo 
10  stanovišť  se  strašidelně  zábavnou  tematikou  zakončených 
působivou  návštěvou  u  Lucifera.  Tady  každé  dítě  dostalo  balíček 
dobrot  (na  uklidnění  nervů).  Akci  si  užil  rozhodně  každý,  kdo  ji 
navštívil. Naše výprava sedlických čertů to rozhodně potvrzuje!

Za spolek Modrásek Ivana Eignerová

 

Spolek Modrásek zve malé i velké na akci

SE SVATÝM VALENTINEM 

NA CESTU V CESTÁCH 

Svatý Valentin je patronem pocestných, tedy i 
nás, kdo se rádi procházíme po svém okolí. Aby 
byly naše procházky příjemné, přiložíme ruku 

k dílu a opět spálíme suché větve na cestě 
v cestách. 

 

 

 

 

  
 

 

 

V SOBOTU 11. 3. VE 14.30 

Sraz v Sedlici u autobusové zastávky u strojíren. 
Oblíbené buřty a případně pracovní rukavice si 

vezměte s sebou. V případě špatného počasí  
(déšť, silný vítr), bude oznámen nový termín. 

	

	

Město	Sedlice	srdečně	zve	všechny	příznivce	cyklistiky	

na	„Memoriál	S.	Říhy,	M.	Krejčího,	R.	Válka,	J.	Veselého	a	CH.	Battagli“	

aneb	

START: u autobusové zastávky v Nádražní ulici v Sedlici 

Sraz účastníků  na Náměstí II  – prostor u autobusové zastávky 

 

Delší trasa: směr Škvořetice, Buzice, Laciná, Myštice, Mireč, Lom, Mužetice, Sedlice 

Kratší trasa: směr Škvořetice, Lom, Mužetice a Sedlice 
 

CÍL: Sedlice – hasičárna, občerstvení zajištěno 

Akce je určena široké veřejnosti 

 
 
 
 
 
 

MĚSTO SEDLICE ZVE DĚTI NA 
 

MAŠKARNÍ BÁL  

V SOBOTU 4. BŘEZNA OD 14HOD 
 

SOKOLOVNA SEDLICE 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

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

 

 

 

 

 

1 8 .  ú n o r a  o d  9 . 3 0 h o d .  

 
 

 
 

!!!MASKY VÍTÁNY!!! 

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

10 .00  – PRŮVOD MĚSTEM 

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

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

	 	 	 Město Sedlice zve na 
 

      MAŠKARNÍ BÁL 

          4. BŘEZNA OD 20HOD 
 

          SOKOLOVNA SEDLICE 
 

                 
              VSTUPNÉ     
               - MASKY 100Kč  
               - OSTATNÍ 120Kč 
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Publikaci je možné opět zakoupit na Městském úřadě 
v Sedlici nebo v knihkupectví Kanzelsberger v Blatné.   
Autor: Mgr. Ing. Jaroslav Pekárek 
Kniha dokumentuje historii mlýna od 17. století až do 
současnosti a zároveň shrnuje také dějinné události obce 
Sedlice. 
Rozsah: 132 stran 
Cena: 430 Kč 

Škvořetice

Dvě mocnosti 
na půdě škvořetického 
kulturního domu
Jednou  v  roce  přichází  chvíle,  kdy 
se  vypraví  zástupci  dvou mocností  – 

nebeské a pekelné, mezi děti, aby je po 
zásluze odměnili za to, jak se v uplynulých 

dvanácti  měsících  chovali.  Protože  si  každý 
zaslouží  druhou  šanci,  i  ti  zlobivější  „výlupci“  zpravidla  vyváznou 
z  celé  lapálie  s  výstrahou, pokáráním, maximálně  s přídělem uhlí 
do  dárkového  koše  od Mikuláše,  což  je  v  době  energetické  krize 
vlastně výhoda.
Jedním ze stanovišť, které už celá desetiletí navštěvuje nadpřirozená 
inspekce, je i velký sál kulturního domu ve Škvořeticích. Letos sem 

přišlo se svými rodiči skládat 
účty čertům, anděli, a hlavně 
Mikuláši  na  třicet  chlapců 
a  děvčat.  „Zprvu si vůbec 
nějaký strach z pekelníků 
drobotina nepřipouštěla,“ 
uvádí  jeden  z  organizátorů 
„Mikulášské nadílky“ Vojtěch 
Nový. „Vzala útokem taneční 
parket a královsky se 
bavila. Teprve když DJ Jirka 
Hrabě oznámil mikrofonem 
brzké srocení čertů, dětem 
dost výrazně spadla čelist 
a vesměs prchly pod křídla 
svých maminek a tatínků.“

Ale veškerý respekt byl nakonec vlastně zbytečný. I když titul známé 
české  pohádky  tvrdí,  že  „S  čerty  nejsou  žerty“,  tady  s  nimi  bylo 
docela příjemně a veselo. Poté, co delegace „shůry a zdůly“ obešla 
všechny  stoly  na  sále  a  obdarovala  přítomné  „sviště“  balíčky  se 
sladkostmi  (jediným  úkolem  bylo  zarecitovat  básničku),  poslední 
zbytky napětí opadly a na konci promenády už se děti s čerty fotily 
ostošest. Čertovská benevolence byla možná zapříčiněna i faktem, 
že rohatí tentokrát zapomněli v pekle knihu hříchů, a tak velkoryse 
vyhlásili amnestii.
Po  průběhu  Mikulášské  nadílky  se  znovu  tancovalo.  Ke  slovu  se 
dostala  i  legendární  soutěž  „stoličková“.  Tady  se  rozdaly  i  zbylé 
dárkové balíčky. 
Jsou  tradice,  které  nezanikají  se  zrodem  a  zánikem  žádného 
společenského  systému.  „Mikulášské  nadílky“  jsou  toho  jasným 
důkazem. A tady ve Škvořeticích měly odnepaměti silnou základnu.

Rozsvícení vánočního stromu 
na škvořetické návsi 
podbarvily čisté tóny koled
Stalo  se  již  milou  tradicí,  že  slavnostnímu  rozsvícení  vánočního 
stromu na škvořetické návsi o prvním adventu předchází pěvecké 
vystoupení dětského sboru uvnitř kaple pod obcí. Ani  letos  tomu 
nebylo jinak.
Křišťálově  čisté  tóny  koled  z  hrdélek  školáků  a  předškoláků  si 
nenechalo  ujít  na  šedesát  posluchačů.  Mezi  stěnami  kaple  by 
špendlík  během  půlhodinového  koncertu  skutečně  nepropadl. 
Hudebního  doprovodu  se  s  úspěchem  zhostili  členové  skupiny 
„Tamty“  se  svými  přáteli.  Pásmo  vánočních  koled  korunovala 
sólovýstupem  na  housle  Hana  Koubková  z  Pacelic.  „Tichá  noc“ 
v  jejím  podání  byla  vskutku  mistrovským  kouskem  a  nejednomu 
z přítomných za nastalé atmosféry zvlhly oči.
Po  vydařeném  koncertu  následoval  přesun  diváků  na  náves,  kde 
bylo  dalším  bodem  programu  slavnostní  rozsvícení  vánočního 
stromu.  Bohatě  a  vkusně  ozdobený  stříbrný  smrk  věnovala 
tentokrát  obci  Škvořetice  rodina  Nových.  Jeho  okrášlení  trvalo 
zdejší chase a členkám místního „Svazu žen“ zhruba sedm hodin. 
K  příchozím  se připojili  další  škvořetičtí  a  paceličtí  občané,  až  se 
počet  shromážděných  ustálil  na  necelé  stovce  jedinců.  Protože 
panoval  slušný mráz,  všem  přišly  vhod  horké  nápoje,  připravené 
pro tento účel zdejším nájemcem hostince Lubošem Vláškem. Mezi 
lidmi, srkajícími svařené víno či čaj, nemohl chybět starosta obce 
Jaroslav Chlanda. Ten při  té příležitosti  krátce zavzpomínal na  to, 
jak  si  přáli  šťastné  a  veselé  zdejší  obyvatelé  dříve:  „Před rokem 
1989 se zdobil stromek u pomníku padlých, což je trošku stranou. 
Potom se přikročilo ke každoročnímu zakotvení přerostlého stromu 
přímo uprostřed návsi. Ten obci poskytl vždycky někdo jiný.“
Takové  chvilky,  jaké  se  nechají  prožít  při  slavnostním  rozzáření 
vánočního stromu ve společnosti přátel a sousedů, by bylo nejlépe 
vzít  a  uložit  je  coby  drahocenný  šperk.  Nejlépe  do  svých  srdcí. 
Protože  v  nynějších  komplikovaných  a  uspěchaných  časech  jsou 
vlastně unikátem!



Svazek obcí Blatenska - leden 202356

U pacelického kostelíka ožil nejkrásnější 
příběh lidských dějin. 
Nechyběla betlémská hvězda ani zvířátka
Pacelický  kostelík,  vypínající  se nad okolím  ze  zalesněného  vrchu 
jménem  „Křesovec“,  býval  v minulosti  slavným  poutním místem. 
Dobré  časy  však  vystřídal  krutý  úpadek  a  z  někdejšího  věhlasu 
nezbylo téměř nic. Jen torzo posvátné památky.
Jistá obleva se dostavila před několika  lety, kdy byla v  sousedství 
pacelického  kostelíka  sloužena  pouťová mše.  To  se  stalo  posléze 
tradicí.  A  před  třemi  lety  tady  spatřil  světlo  světa  první  živý 
betlém.  Paceličtí  prostě  na  svůj  kostelík  nezapomněli  a  ruku 
v  ruce  s  chalupáři  a  přáteli  ze  sousedních  Škvořetic  u  příležitosti 
nejhezčích svátků v roce proměnili tuto lokalitu v dějiště kultovního 
vánočního příběhu o zrození Ježíška.
O herce nebyla a není nouze. Letos si opětovně ústřední roli Josefa 
„střihl“ obecní pracovník Josef Hora z Pacelic. Partnerkou na místě 
Marie mu byla  skvělá Andrea Němcová  ze  Škvořetic.  Sám  Ježíšek 
to měl nejjednodušší  –  v  kolébce ho nahradila panenka. „Celkem 
se na ‚rekonstrukci‘ prastaré legendy podílelo patnáct herců 
a hereček,“ uvedl jeden z hlavních průkopníků Josef Hora. „Poněkud 
jsme se inspirovali skutečným divadlem a letos poprvé zřídili 
funkci nápovědy. No, bude to chtít ještě tuto součást představení 
napřesrok zdokonalit,“  poukazuje  na  drobné  slabiny  nápovědy 
Josef Hora. S myšlenkou na zřízení živého betlému nad Pacelicemi 
přišla  domácí  ochránkyně  místních  tradic  Hana  Koubková.  Se 
svou okouzlující hrou na housle se navíc stala vděčným doplňkem 
hudebního  tělesa,  které  doprovázelo  i  letos  nestárnoucí  příběh 
na pacelické půdě. Domácí herci a herečky pojali představení pro 
veřejnost  po  svém.  „Tak trošku nevážně, s vtipem a nepatrným 
dotykem do současnosti,“ obhajuje zvolený model Josef Hora. A to 
právě publikum neslo velmi příznivě.
Na  letošní  živý  betlém  přišlo  a  přijelo  do  Pacelic  cca  80  jedinců. 
Pořadatelé tak oproti loňsku zaznamenali mírný pokles návštěvnosti: 
„Před rokem jsme tady uvítali přes sto diváků. Nicméně i tak je 
počet zájemců velice solidní,“  ohodnotil  přítomnost  veřejnosti 
Josef  Hora.  Poklonu  vysekl  dvěma  nejstarším  účastnicím,  které 
nejenže  svižně  vystoupali  kopec  ke  kostelíku,  ale  i  se  ustrojili 
do  dobových  kostýmů  a  s  chutí  si  zazpívali  s  ostatními  průvodní 
koledy. Anna Koubková (81 let) a Ludmila Flanderová (75 let) si za 
svou angažovanost a svěžest uznání jistě zaslouží.
Nemohla  chybět  a  ani  nechyběla  živá  zvířata.  O  to  se  zasloužil 
chovatel Martin  Jiskra  z  Buzic,  který  sem  dopravil  půlroční mulu 
a  kobylku.  Zástupkyně němé  tváře  se projevovaly  velmi  živě a  co 
chvíli nějakého diváka rýply do těla nebo mu uštědřily strkanec.
Organizátoři  to  měli  skutečně  bezvadně  ošetřené.  Postarali  se 
i o to, aby nad hlavami přítomných sršela kometa. Jako model „tři 
v  jednom“  se  představili  tři  králové,  kde  trio  ovládal  jediný  živý 
člověk veprostřed. Obě ostatní postavy byly prostě z papíru.
Josef  Hora  s  úsměvem  pohovořil  o  předchozích  vánočních 
představeních u pacelického kostelíka: „Nejvíc se nám to líbilo při 

premiéře. Loni jsme to poněkud přehnali se zkouškami a potom nás 
pronásledovaly výpadky paměti. Po té zkušenosti jsme tentokrát 
zkoušeli jen jednou a pak před samotnou akcí ještě připojili 
generálku,“ dodává věčně dobře naložený chasník.
Samozřejmě  zde  na  účet  obce  Škvořetice,  kam  osada  Pacelice 
spadá,  byly  jako  doplněk  dobré  pohody  připraveny  várnice 
s horkými nápoji. A tak k výborné náladě a svátečnímu rozpoložení 
nic  nechybělo.  Lidé  zde měli  k  sobě  jaksi  blíž  a  blížící  se  vánoční 
svátky všechny naplnily dojetím a takovým krásným pohnutím.
Nejkrásnější  příběh  lidských  dějin  v  podání  pacelických 
a přespolních herců splnil svůj účel bohatě. A splní ho jistě i příště.

Drsná tvář škvořetického „pinčesu“. 
V duchu hesla „Tady neznám bráchu!“ 
vynesl sportovně v zubech od zeleného 
stolu finalista Vojta Nový donedávna 
úspěšnější „starší já“
Vyznavači stolního tenisu, kteří „zaplavili“ na prahu silvestra velký 
sál kulturního domu ve Škvořeticích, se stali svědky „nemilosrdné 
řeže“ mezi bratrskou dvojicí Vojtou a Ondřejem Nových. Tohle „dra-
ma“ bylo bezpochyby tím nejlepším a nejúchvatnějším, co letošní 
turnaj  nabídl.  Nejsou  daleko  doby,  kdy Ondra  Nový  této  tradiční 
sportovní akci kraloval. Jeho bratr Vojta hrál sice odjakživa zname-
nitě, nicméně na své „starší  já“  jaksi neměl. Teď se karta obrátila 
a  po  fenomenálním  souboji 
u zeleného stolu Vojta svého 
sourozence  doslova  „vynesl 
v  zubech“  na  bronzový  plá-
cek.  Zúročil  tak  pravidelné 
tréninky  v  objektu  zdejšího 
ZD, kde se poctivě dřel řadu 
měsíců.  „Ono to potom při-
nese své,“  utíral  si  hřbetem 
ruky  bohatě  orosené  čelo 
po  svém  triumfu Vojta,  „Na 
bednu se mi tedy podaři-
lo prorazit už přede dvěma 
roky. Tohle však chutná tak 
nějak líp. Průběh našich vý-
měn byl totiž jednoznačný 
v můj prospěch a já vyprovodil bráchu s výsledkem 2:0,“ směje se 
zdatný „pinčesman“.
V  samotném  finále,  kdy  „zkřížil  pálku“  s Milanem Navrátilem,  se 
kterým chodil na  již zmíněné tréninky,  již ovšem pohořel a musel 
se  spokojit  s  druhým místem. Milan,  o  kterém  se  traduje,  že má 
v rukou dynamit a jeho smeče prý patří mezi přírodní pohromy, se 
mohl radovat a radoval z usednutí na trůn krále turnaje.
Letošní ping-pongový  turnaj  ve Škvořeticích měl překvapivě  silné 
obsazení.  Odreagovat  se  přišlo  devatenáct  mužů  a  osm  dětí. 
Bohužel značně prořídly šiky žen, kdy nastoupily jen tři zástupkyně 
slabšího  pohlaví  (alespoň  měly  své  jisté!).  Výsledková  listina 
hovořila  následně:  Kategorie  dětí  –  1.  Štěpán  Schaffarz,  2.  Karel 
Šorna ml., 3. Martin Vohryzka. Kategorie žen – 1. Růžena Kuřáková, 
2. Jana Navrátilová, 3. slečna Ředinová.
Jako vždycky měl i letos škvořetický turnaj ve stolním tenise velmi 
solidní  úroveň.  Všichni  borci  do  toho  šli  naplno  a  podali  výkony 
hodné  vyšších  soutěží.  Ping-pong  má  ostatně  ve  Škvořeticích 
i  v přidružených Pacelicích dávnou  tradici. Hrával  se,  kde  se dalo 
–  v  mládežnických  klubovnách,  prostorách  škvořetického  zámku 
i  právě  kulturního  domu  atd.  Vyrostla  na  něm  řada  pinčesových 
osobností okresu i kraje.
První  ročníky  škvořetického  turnaje  byly  otevřeny  naprosto 
všem.  Ovšem  doslova  královské  ceny,  které  se  podařilo  místním 
vždy  nashromáždit,  vedly  k  tomu,  že  sem  začali  proudit  mezi 
amatéry ryzí profíci z hodně vzdálených oblastí. Ti celkem snadno 
„vysmečovali“  veškerou  konkurenci  a  zkazili  tak  místní  zdravou 
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Tchořovice

atmosféru. Proto bylo zavedeno striktní opatření, že turnaje budou 
určeny  jen  domácím  a  majitelům  rekreačních  stavení  na  území 
Škvořetic a Pacelic.
Zdravý vzduch se tedy vrátil nazpět a turnaje již nyní provází tolik 
potřebná přátelská  atmosféra.  Je  to,  jak má být  a  zdejšímu ping-
pongu nelze než popřát další příznivý vítr do plachet.

Žulák team Škvořetice na Třemšíně
Jak  na  nový  rok,  tak  po  celý  rok!  Tak  tohle  přesně  demonstruje 
každoroční výjezd cyklistických borců že Žulák teamu Škvořetice po 
silvestru na pěkně strmý vrch Třemšín. Ani  letošní nový rok nebyl 
v  tomto  ohledu  výjimkou.  Žulovi  muži  se  v  minulosti  nezalekli 
žádných  nástrah  počasí,  takže  letošní  teplá  a  prosluněna  neděle 
byla  hotovým  balzámem  na  duši!  Takže  ať  jsou  vám  bohové 
naklonění  i  v  roce  2023  a  ať  vám  to  dobře  šlape!  Hodně  štěstí, 
kluci!

Křížová sedma ve Škvořeticích jako pieta 
za zesnulého kamaráda. Po sedmi letech 
panování borců z Volyně dobyli 
po Vánocích zpět turnajový trůn domácí
Petr Coněk přezdívaný „Sonny“ byl ve Škvořeticích velmi oblíben. 
Jednalo se o talentovaného fotbalistu, o němž kdysi znalci poměrů 
na  zeleném  trávníku  prohlásili:  „Kdyby se zkombinovala rychlost 
nejlepšího útočníka týmu a ‚Sonnyho‘ technika, byl by na světě nový 
Pelé!“ Především ale Petr proslul  jako znalec pravidel  snad všech 
existujících karetních her a ruku v ruce s tím i coby brilantní hráč 
různorodých  turnajů.  Bohužel  mu  nebylo  dopřáno  rozvíjet  dary 
od  Boha  příliš  dlouho.  Před  lety  při  výkonu  své  profese  tragicky 
zahynul. Pro místní to byla rána nemalá. A nejen pro místní. Petra 
měl rád široký okruh lidí. 
Na  jeho  počest  se  ve  škvořetické  hospodě  začal  hrát 
tzv. „Sonnyho memoriál“ v křížové sedmě. To svědčí o tom, že jeho 
jméno  nezemřelo  stejně  jako  jím  vykonané  dobré  skutky.  Turnaj 
se  od  samého  počátku  setkal  s  ohromným  zájmem  veřejnosti. 
Akce  pravidelně  končila  až  s  ranním  rozbřeskem  druhého  dne. 
S organizací byli vždycky všichni účastníci bezvýhradně spokojeni.
Podle  jednoho  ze  čtyř  letošních  pořadatelů  Vojty Nového  usedlo 
tentokrát  za  hrací  stoly  14  dvojic. „No, šlo prozatím o nejslabší 
docházku. Nevyšlo to především domácím,“  konstatoval  stav 
lehkého podprůměru Vojta Nový. On  sám si  také  s  chutí  popustil 
uzdu  hráčské  vášně  spolu  s  tradičním parťákem Petrem  Šavrdou. 
A  nevedli  si  vůbec  špatně:  „Byla z toho bramborová medaile. 
Myslím, že jsme ale hostům z Volyně v semifinále slušně zatopili 
pod kotel.“
Volyňští  borci  v  oblasti  křížové  sedmy  sem  do  Škvořetic  jezdí  na 
turnaje už sedm let. A celých sedm let tu Volyně nosila královskou 
korunu díky fenomenální paměti, pokerové tváři i jisté dávce štěs-
tí svých panovníků. Teprve Vánoce přinesly zlom – turnajový trůn 

dobyli  s  velkou  pompou  a  zadostiuči-
něním zpět domácí karbaníci. Konkrét-
ně  duo  Petr  Mikeš  a  Miroslav  Mikeš. 
Stříbrnou pozici  si ale udrželi Volyňští 
– Martin Čeloud a Martina Kloudová.
Stejně  tak  bronzovou.  Tu  uhájila  tzv. 
„Rychlá rota“ z Volyně ve složení Radek 
Trča a Radek Kloud. „Škoda – byli jsme 
krůček od finále,“  lituje ještě dnes Ra-
dek Kloud. „Když jsme sem před sedmi 
lety dorazili na místní premiéru, hned 
jsme vyhráli. A napřesrok nám vyšla 
i obhajoba titulu. Potom druhé místo 
a dvakrát jsme se vůbec neprobojova-
li na medailové pozice. Nicméně se to 
zformovalo tak nádherně, že místo nás 
pronikli na Olymp naši kolegové Stanislav Nový a František Turčák, 
takže se z toho vyklubala ta sedmiletá šňůra zlatých časů.“ Volyň-
ští borci na turnaje v křížové sedmě jezdí do blatenského regionu 
často: „Oblíbili jsme si Bezdědovice, Tchořovice i Buzice,“ pějou uni-
sono  chválu  na  bašty  lidové  zábavy.  Podle  Radka  Kloudy  základy 
karbanu  v  rozumných mezích  přišly  už  na  základní  škole:  „Potom 
krátká pauza a teď už to mastíme patnáct let pro radost i na tur-
najích.  Ve Volyni máme svou oblíbenou hospůdku, kde se scházíme 
každou neděli,“ dodává.
Jestli Petr Coněk seshora shlíží na rodnou vesnici a své kamarády, 
jistě ho hřeje u  srdce,  že  je udržována  jeho  světlá památka. A  to 
způsobem pro něho nejcennějším.

Vladimír Šavrda

Rozsvěcení vánočního 
stromečku spojené 
s lampionovým 
průvodem

V  neděli  27.  listopadu  rozzářily  děti 
v doprovodu rodičů či prarodičů pomocí 

lampionů naši obec s cílem rozsvítit vánoční 
strom na návsi. Sešly se lampiony všemožných tvarů a barev, v nichž 

plápolaly  plamínky  svíček  nebo 
díky  bateriím  svítily  žárovičky. 
Průvod vyrazil od Obecního úřadu 
chvíli  po  půl  páté,  prošel  horní 
částí  obce,  až  dorazil  ke  kapli 
sv.  Václava,  kde  již  bylo  pro  děti 
připraveno občerstvení,  v  podobě 
muffinů a teplého čaje, na které se 
okamžitě  vrhly.  Pak už  jen  všichni 
netrpělivě  očekávali,  až  hodiny 
na kapli odbijí 17. hodinu a strom 

před kaplí na návsi se ukáže v celé své vánoční kráse…

Mikulášská nadílka ve Tchořovicích
V  sobotní  podvečer  se  prostor  pod  místním  pohostinstvím 
proměnil v bránu do pekel, kde se notně rojili čerti. Všichni hříšníci 
museli  vstoupit  na  pekelnou  váhu  hříchů,  která  se  překvapivě 
pokaždé  rozsvítila  červeným  pekelným  světlem.  Některé  děti 
se  slzičkami  již  v  pekle  recitovaly  Luciferovi  básničky  či  zpívaly 
písničky. Nejzlobivější děti nacpali čerti dokonce do pytle a chtěli 
odnést na práce do pekla, ale nastalo velké slibování, že se polepší 
a už zlobit nebudou. Na důkaz toho, museli hříšníci najít v nádobě 
zlatou minci,  která byla propustkou  z pekla. Pak už děti putovaly 
rovnou  ke  sv.  Mikuláši,  který  zkontroloval  Knihu  hříchů  a  poté 
všem dětem  rozdal  anděl  za  básničku  nebo  písničku  balíček  plný 
dobrot.  Některé  děti  se  bály  méně,  jiné  více,  ale  nakonec  se  ze 
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slziček  vyklubal  úsměv při  pohledu na  nadílku.  Velké  poděkování 
patří všem, kdo se podílel na organizaci této akce.

Tradiční zpívání koled 
V  pátek  23.  prosince  v  17  hodin  proběhlo  u  kaple  sv.  Václava 
tradiční  zpívání  vánočních koled v podání dětí  z  Tchořovic. Okolo 
postaveného  betlému  stály  menší  děti  v  převleku  za  andílky 
či  poutníky  a  ty  starší  měly  alespoň  čepičku  či  čelenku  ve  stylu 
Santy.  Hudební  doprovod  zajistil  na  kytaru  Jarda  Čadek  a  na 
klávesy Simona Šulcová. Vánoční atmosféru doplnil báječný horký 
svařák  či  čaj na  zahřátí  a  v neposlední  řadě  i  perníčky,  které děti 
pro posluchače samy s nadšením ozdobily.
Všem,  kteří  přišli  a  pomohli  nám  navodit  příjemnou  vánoční 
atmosféru mnohokrát děkujeme a doufáme, že se ve stejně hojné 
účasti, která nás velmi potěšila, setkáme i v příštím roce.

Výroční schůze hasičů
V sobotu 7. ledna se konala výroční členská schůze hasičů.
Schůzi zahájil  starosta sboru, pan František Tetauer, který přivítal 
všechny přítomné  členy  i  hosty  a  stručně  shrnul  všechny  aktivity 
během  roku,  obsáhleji  se  věnoval  130.  výročí  založení  sboru 
dobrovolných hasičů, které se konalo v uplynulém roce, poděkoval 
všem  za  pomoc  při  organizaci  oslav.  Zprávu  o  činnosti  oddílu 
mladých  hasičů  přednesl  za  oba  vedoucí  pan  Jaroslav  Čadek, 
zprávu finanční přednesla pokladní sboru paní Martina Čadková.
Po  oficiální  části  následovalo  občerstvení  –  tradiční  gulášek 
s chlebem a v neposlední řadě i hudba k poslechu i k tanci.

Tříkrálová sbírka
V  neděli  8.  ledna  se  konala  v  naší  obci  Tříkrálová  sbírka. 
Dvě  skupinky  dětí  ve  složení: Mikuláš  Šimůnek,  Barbora  Zitková, 
Kateřina Linhartová a Markéta Matějková, Ondřej Matějka, Eliška 
Körišová  procházely  obcí,  u  každých  dveří  zazvonily,  aby  přinesly 
radost a požehnání a zároveň tím pomohly potřebným. Děkujeme 
všem, kteří přispěli.

Brigády mladých hasičů
V listopadu jsme se sešli s mladými hasiči, abychom v rámci brigády 
shrabali  a  uklidili  spadané  listí.  Během  jednoho  dopoledne  jsme 
zvládli uklidit prostor okolo obecní garáže a u pomníku. Užili jsme 
si  spoustu  legrace  a  odměnou  nám  byly  opečené  buřty  a  sladká 
dobrota. V rámci dalšího odpoledne jsme také poklidili hasičárnu. 

Názor našich předků na prezidenta
Volba  nového  prezidenta  České  republiky  je  za  námi.  Při  této 
příležitosti  rád  sdělím  názor  mého  otce  (narozen  před  r.  1900) 
a jeho vrstevníků na zvoleného prezidenta.
 Domnívám se dokonce, že tento názor  i v současné době má své 
zastánce, a to především v řadách starší generace.
„Prezident je jen jeden, je náš, sami jsme si jej zvolili. Prezident se 
nekritizuje, nepomlouvá, prezident se respektuje.“
Je zcela  logické, že při současných volbách budou nejen vítězové, 
ale  i  poražení.  Těm,  kterým  typ  na  prezidenta  nevyjde,  navrhuji 
alespoň jistou shovívavost. Pokud se toto podaří, uděláme alespoň 
malý krok zpět k dobrým kořenům našich předků.
Nemám  rád  ty  zatvrzelé  kritiky,  kteří  kritizují  každého prezidenta 
vždy a za všechno. Neuvědomují si, že svou kritikou jsou tak stejní 
jako kritizovaný prezident, ale dokonce podstatně horší.

Historická minulost 
– dřevěný pluh na sníh
Odklizování  sněhu  na  veřejných  místech  bylo  vždy  v  minulosti 
velkým problémem, a to nejen ve městech, ale i na těch nejmenších 
vesnicích  a  osadách.  Na  včas  odklizeném  sněhu  někdy  závisel 
i osud obyvatel zde žijících.
Jak nám naznačují některé historické záznamy (i ze Tchořovic), tak 
základní způsob odklizení sněhu spočíval v odhazování lopatou. Že 
se jednalo o práci nelehkou a zdlouhavou, je zcela logické.
Německá  říše  a  probíhající  2.  světová  válka  přinesla  řešení  této 
situace.  Říšským  nařízením  (asi  v  roce  1940)  bylo  stanoveno,  že 
obec  v  zimním  období  musí  pravidelně  zajištovat  úklid  sněhu 
na  komunikacích  místních  a  i  na  vyhrazených  silničních  úsecích 
státních komunikací.
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Uzenice

Řešením  byl  dřevěný  pluh  tažený  dvěma  páry  koní.  Zda  byly 
k  výrobě  dřevěného  pluhu  poskytnuty  nějaké  technické  výkresy 
není známo.
Zhotovený dřevěný pluh byl vyroben místním kolářem Antonínem 
Čákou z čp. 49, který zpracoval dřevěnou část a místním kovářem 
Václavem Voříškem z čp. 55, který celý pluh okoval a opatřil dalšími 
kovářskými doplňky.
Pluh  byl  šípovitého  tvaru  s  nastavitelnou  šířkou  záběru,  bočnice 
pluhu  byly  do  50  cm,  délka  bočních  křídel  nepřesahovala  3  m. 
To dávalo možnost prohrnutí nejen cest a uliček v zástavbě vesnice, 
ale  i  prohrnutí  státní  silnice. V  zápřahu pluhu byly  vždy dva páry 
koní.  Podle  vzpomínek  místních  obyvatel  se  jednalo  o  dvě  stálé 
směny, které byly zastupitelstvem obce pro tuto činnost vyčleněny.
1. směna – 1 pár koní Josef Říský čp. 22 a 1 pár koní Václav Janota 
čp. 24
2.  směna  –  1  pár  koní  František  Machovec  čp.  25  a  1  pár  koní 
František Mařík čp. 37
K  dispozici  snad  byla  i  3.  směna  tvořena  jedním  párem  koní 
z panského dvora čp. 1 a jedním párem koní Aloise Diviše z čp. 16.
Dřevěný pluh na sníh byl odstaven v zákoutí za zadní částí hasičské 
„kůlny“  (zbrojnice),  poblíž  domu  čp.  68.  Odtud  byl  poměrně 
jednoduchý výjezd na místní komunikace.
Po válce, jak se zdá, pluh osiřel a byl používán jen v nejnutnějších 
případech. Na místě uložení  skončila  i  jeho  životnost  kolem  roku 
1955, kdy je pluh odstraněn a zlikvidován.

K. Krejčí 

Události v Uzenicích
12.  11.  2022  se  sešlo  pár maminek 
s  dětmi  v  místním  klubu  SDH  na 
zdobení  hnětynek.  Děti  i  maminky 
byly  moc  šikovné,  všem  se  krásně 
povedly.  Po  ozdobení  hnětynek 
proběhl malý lampionový průvod.

26.  11.  2022  jako  každý  rok  na  první 
advent  se  na  vsi  za  přispění  několika 

občanů postavil a ozdobil vánoční strom. Večer na 
rozsvěcení stromu se sešlo docela dost místních, popilo se trochu 
svařeného  vína,  poslechly  se  koledy,  lidé  se  sešli,  popovídali  si 
spolu, a tom to je.

3. 12. 2022 se uskutečnilo v místním hostinci u Krejčího setkání dříve 
narozených. Podávalo se drobné občerstvení a k  tanci a poslechu 
zahrála kapela pana Brože z Uzeniček. Díky sponzorskému daru od 
firmy Leifheit byla bohatá tombola a každý vyhrál, myslím si dost 
hodnotnou cenu.
1.  1.  2023  proběhl  novoroční  výšlap  na  Křikavu.  Jako  pravidelně 
každý  rok  uvařila  p.  Kučerová  výbornou  polévku,  která  se 
konzumovala v místním klubu, jelikož se zúčastnilo docela dost lidí.
7.  1.  2023  se  také  v  naší  obci  uskutečnila  Tříkrálová  sbírka, 
děkujeme občanům za příspěvky, které se použijí na charitu.
7.  1.  2023 proběhla  v místním klubu  SDH výroční  valná hromada 
na  které  proběhla  docela  bouřlivá  diskuse  ohledně  neustálého 
zvyšování odvodů z poplatků na kraj.
Dále  obec  Uzenice  oznamuje,  že  poplatky  za  odvoz  odpadů 
zůstávají  ve  stejné  výši  jako  v  loňském  roce  300  Kč  za  občana 
s trvalým pobytem v obci  i pro rekreační objekty. Poplatek za psa 
činí 70 Kč a za každého dalšího 80 Kč.
Dále  zastupitelstvo  přeje  všem  občanům  hodně  zdraví  a  štěstí 
v roce 2023.

Marešová
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Uzeničky Velká Turná

Krátce z Uzeniček 
a Černívska
O první adventní neděli se v Černívsku 
a  Uzeničkách  rozsvítil  vánoční  strom. 
Počasí  bylo  sice  chladné,  ale  bohužel 

chyběl sníh. V Uzeničkách se u stromeč-
ku pro zahřátí podávalo svařené víno a pro 

děti teplý nealkoholický punč. 
O pár dní později obešel obě vesnice Mikuláš s čertem a andělem, kte-
rým moc děkujeme za to, že udělali dětem radost.
V sobotu 7. ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci získali do 
pokladničky příspěvky pro potřebné a zaslouží si pochvalu za to, že se 
věnovali charitativní činnosti ve svém volném čase.

Práce zastupitelstva 
obce
Z pracovní náplně  je v zimním období 
prováděn  úklid  sněhu  a  zimní  údržba 
komunikací,  údržbářské  práce  na 
mobiliáři  obce,  údržba  a  oprava  strojů 

(traktůrek, káry, žací stroje).
Z práce zastupitelstva je prováděna projekční 

činnost  na  výstavbu  kanalizace  a  opravu  místní 
komunikace  po  výstavbě 
vodovodu.  V  roce  2023  bude 
probíhat akce společnosti EG-
D, kdy bude provedena kabeláž 
rozvodů NN v ulici okolo domů 
čp.  68–71.  S  touto  akcí  bude 
obec  provádět  nové  rozvody 
veřejného osvětlení, kdy dojde 
k  výměně  starých  světel  za 
nová –úsporná. V současnosti 
se  provádí  projekční  činnost. 
V  ATC-Milavy  je  připravována 
rekonstrukce  systému  ohřevu 
teplé vody s využitím solárních 
panelů.
Zastupitelstvo obce přeje všem 
občanům  do  nastávajícího 
roku  hodně  štěstí  a  hlavně 
hodně zdraví.

Výsadba nového vánočního stromu na návsi obce

Zimní úklid sněhu na vlakové zastávce

SDH Velká Turná
V listopadu 2022 provedli členové SDH Velká Turná pro obec pálení klestí 
na  Pazderně.  V  letošním  roce  budou místní  hasiči  pořádat  na  tomto 
cvičišti  Okrskové  požární  cvičení.  Z  tohoto  důvodu  bylo  naplánováno 
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toto  podzimní  pálení  klestí,  aby  byla  na  jaro  připravena  travnatá 
plocha na požární útok. Místní sbor bude hostit sousední sbory z Oseka 
a Jemnic.  
V  úterý  27.  12.  2022  uspořádal  místní  sbor  po  dvou  letech  vánoční 
turnaj  ve  stolním  tenisu.  Zúčastnilo  se  20  hráčů.  Ke  zranění  nedošlo 
a přítomní si s chutí zahráli.
Svoji práci v roce 2022 ukončil SDH Velká Turná výroční členskou schůzí, 
která byla sezvána na středu 28. 12. 2022 do sálu hospody Na Rozhrání 
od  18:00  hod.  Přítomno  bylo  20  členů  sboru.  Na  programu  bylo 
hospodaření za rok 2022, finanční zpráva, zpráva o činnosti a plán práce 
na rok 2023. Přítomní členové jednomyslně odsouhlasili přijetí nového 
člena sboru. Na závěr bylo připraveno pohoštění.

Zpráva ze 
shromáždění 
představitelů 
okrsků SDH

Dne  18.  listopadu  2022  se  konalo 
podzimní  shromáždění  představitelů 

okrsků SDH Záboří a Třebohostice v penzionu 
Záboří. Zúčastnili se velitelé a starostové sborů dobrovolných hasičů 
z  Čečelovic,  Bratronic,  Lažánek,  Záboří,  Doubravice,  Třebohostic, 
Zadních Zborovic, Mečichova, Hlupína a Únic. Účelem této schůzky 
bylo seznámení přítomných s novými informacemi ze sekretariátu 
Okresního  sboru  hasičů,  které  pro  nás  budou  návodem  činnosti 
pro  příští  rok.  Dále  byly  dohodnuty  termíny  jednotlivých  cvičení 
v našich obcích. 
SDH Záboří oslaví v příštím roce 135. výročí založení sboru a oslava 
je naplánována na 27. 5. 2023. Stejné výročí založení sboru, tedy 
135 let oslaví v příštím roce i SDH v Lažánkách, kde oslava proběhne 
17. 6. 2023. 
Závěrem  shromáždění  poděkovali  velitelé  okrsků  p.  Poskočil 
z  Třebohostic  a  p.  Čadek  ze  Záboří  všem  SDH  za  jejich  záslužnou 
činnost, kterou všichni provádějí zdarma, což  je u nás v současné 
době zcela ojedinělé.

Josef Vydra, starosta SDH Záboří

Sraz dříve narozených Zábořáků
V sobotu 19. listopadu 2022 jsme se my, dříve narození, mohli sejít 
v  Zábořské  hospůdce  na  srazu  dříve  narozených  Zábořáků.  Díky 
covidové přestávce jsme se takto naposledy sešli před třemi roky. 
Ne všichni, co nám slíbili účast při roznášení pozvánek na tuto akci, 
se dostavili, a tak se nás tentokrát sešlo „jen“ 26. Den předtím totiž 
u nás napadlo plno  sněhu, a  tak  se asi mnohým nechtělo  z  tepla 
domova. 
Na  této  akci  se  podíleli  sponzoři:  Obec  Záboří,  SDH  Záboří  a  TJ 
Sokol ZD Záboří. Díky nim jsme mohli ochutnat opravdu výbornou 
uzenou kýtu a pět druhů vynikajících zákusků, které pro nás upekly 
kuchařky ve školní jídelně a v jídelně ZD. Součástí akce bylo nezbytné 
hromadné  focení  na  sále,  zajištěné manželi  Říhovými  a  tombola, 
na které se „vyřádil“ hlavní organizátor Pepa Vydra. Tombola byla 
veselá,  jak  ji  Pepa  prezentoval  a  jak  je  pro  něho  typické.  Nešlo 
o žádné drahé ceny, ale nápadité drobnosti, které sehnal bůhvíkde. 
Jak se třeba někdo domníval, že si uvaří druhý den bramboračku, 

ZáboříPředvánoční a vánoční čas roku 2022
V předvánočním čase se v obci pořádá mnoho kulturních a sportovních 
akcí.  Tyto  akce  jsou  pořádány  místními  spolky  a  obcí.  V  sobotu 
26.  listopadu  uspořádal  SaK-Turná  (spolek  sportu  a  kultury  Turná) 
v sále hospody Na Rozhrání „Vánoční tvoření“, kde děti s rodiči vyráběli 
vánoční výzdobu z větviček a přírodního materiálu. V neděli pak členové 
SDH zasadili nový vánoční strom na návsi obce. Ten stávající nám vyrostl 
natolik, že jsme tentokrát museli věšet vánoční žárovky z vysokozdvižné 
plošiny  a  přidělat  ještě  20  metrů  vánočního  kabelu.    Je  pravda,  že 
rozsvícenému stromu to opravdu slušelo. Hlavní dozdobení vánočního 
stromu  a  rozsvícení  bylo  naplánováno  na  sobotu  3.  listopadu  od 
15:00 hod. a strom byl rozsvícen o půl páté. Poté se všichni přesunuli 
do sálku hospody Na Rozhrání, kde spolek SaK-Turná připravil „Vánoční 
koncert“ s  ukázkou  ozdob,  které      vytvořily  místní  děti.  V  pondělí 
5. 12. 2022 navštívil děti sv. Mikuláš s andělem a čerty. V půlce prosince 
přišly mrazivé dny a místní otcové se rozhodli  zpestřit dětem vánoční 
prázdniny a vybudovali v sobotu 17. prosince na pískovém hřišti v obci 
umělou ledovou plochu. Radost nebyla dlouhá, led vydržel týden. I tak to 
byl slušný počin. Jak se stalo již tradicí i v roce 2022 v předvečer štědrého 
dne se sešli sousedé na rozsvícení stromečku a oltáře v kapličce sv. Jana 
Nepomuckého na návsi obce.  Všichni jsme si popřáli šťastné Vánoce.

Čeká nás
18. února – Masopustní průvod
25. února – Obecní Ples
4. března – Ochutnávka vepřových pochutin
10. března – Divadelní představení v sále Hospody Na Rozhrání  
11. března – Oslava MDŽ
18. března – Dětský maškarní bál

Text: Pavel Šípek, starosta obce; fotografie: archiv obce
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protože  vyhrál  „suché  houby“,  mýlil  se,  protože  nešlo  o  houby 
z  lesa,  ale  houbičky  na mytí  nádobí.  Nechyběla  poznámka,  že  se 
musí  před  použitím  namočit.  A  nebo  rehabilitační  pomůcka  pro 
důchodce?  Tou  byla malá  zahradní motyčka.  Finanční  prostředek 
představovaly  čokoládové  koruny  a  eura.  Někdo  vyhrál  i  konopí 
jako drogu pro dříve narozené, a to byla francovka Alpa s konopím. 
O to, abychom si mohli i zazpívat, se postaral harmonikář Karel ze 
Sedlice, který hrál jako o život. 
Děkujeme  všem  sponzorům,  kuchařkám  jídelen  a  hlavně  Pepovi, 
který vše zajistil a zorganizoval, abychom se mohli sejít. Měl s tím 
plno práce, vždyť jen harmonikářů měl vytipováno asi pět a všichni 
postupně odpadávali.

Text a fotografie: Jaroslava Vodičková

Vánoční stromeček a adventní trhy
Tradičně  zahajujeme  v  Záboří  advent  rozsvícením  vánočního 
stromku a adventními trhy v Zábořské hospůdce. Letos je stromeček 
na  návsi  obzvláště  krásný  a  magicky  přitahuje  oči  po  setmění 
k  půvabné  kombinaci  světélkujících  řetězů  a  zlatavých  blyštících 
se šišek – adventem prostě začíná to opravdové těšení na Ježíška. 
Většina  z  nás  si  i  doma  touží  právě  už  o  první  adventní  neděli 
nastolit  atmosféru  Vánoc.  Absolutní  trendy  i  tradiční  výzdobu, 
klasické  atributy  Vánoc  i  voňavé  pochutnání  nám  pak  k  této 
příležitosti  připravuje  Veronika  Škodová  spolu  s  velkou  partou 
nadšenců na sále Zábořské hospůdky. Nikdo se tak nemusí obávat, 
že prochřadne na kost nebo promokne, ale v klidu si může vybírat, 
obcházet  stolky  s  výrobky  rozličné  nabídky,  kochat  se  i  čerpat 
inspiraci.  Asi  nejoblíbenější  jsou  právě Verunčiny  adventní  věnce 
a svícny, které tvoří spolu s Máriem Kováčem, jsou doslova nádherné 
a natolik rozličné barevností  i stylem, že si vybere opravdu každý. 
Málokdo si dovede představit kolik času a  financí zaberou takové 
přípravy,  a  že  už  od  konce  září  se  tomu  musí  ti  dva  intenzivně 
věnovat, aby nám mohli nabídnout dechberoucí přehlídku nápadů. 
Samozřejmě  i  ostatní  prodejci mají  za  sebou mnoho  dnů  příprav 
a  pečlivé  práce,  aby  návštěvníkům  trhů  mohli  nabídnout  ručně 
vyráběné  dekorace  či  doplňky,  ochutnávku  vánočních  dobrot, 
ale  i  výběr  dárků  pro  nejbližší.  Letos  se  jako  prodejci  zapojili: 
Lenka Hrubá  (obchůdek  Slunovrat)  –  dárky, Martina Merhautová 
–  ruční  práce,    Blanka  Kocourková  –  ruční  práce,  Dana  Dumská 
a Mlíčkovi – ruční práce, Veronika Nováková – malované dekorace, 
Míša  Rejentíková  –  oblečení  pro  děti,  Bláhová  Andrea  –  šperky, 
čaje,  Anežka  Muchnová  –  svíčky,  Klára  Končelová  a  Michal  Běle 
–  domácí  dobrůtky  a  občerstvení  před  hospůdkou.  Na  přípravě 
trhů  se  podílela  pořadatelsky  samozřejmě  obec  Záboří,  Zábořská 
hospůdka  –  Erika  Ježková,  dále  Věra  Škodová, Marie  Antonyová, 
hudbu  zajistil  Pavel Marek. Velké díky  jménem Veroniky  Škodové 
patří  všem,  kteří  se  jakkoliv  podíleli  na  přípravách  i  výzdobě,  ale 
hlavně návštěvníkům trhu za velkou účast a zájem.  Jménem obce 
Záboří  pak  vyslovujeme  poděkování  všem,  kteří  přišli  pomáhat 
při  zdobení  vánočního  stromku  i  při  zajištění  příprav  a  průběhu 
adventního trhu.

Text: Jitka Říhová, kronikářka obce; 
fotografie: Jitka Říhová a Veronika Škodová

Vánoční zpívání v Záboří 
22. 12. 2022
K Vánocům prostě patří setkávání a zpívání. A je úplně jedno, zda 
máte rádi tradiční české křesťanské koledy – Tichou noc, Nesem Vám 
noviny  či  Jak  jsi  krásné  neviňátko,  nebo  jestli  raději  posloucháte 
Purpuru  od  Suchého,  rozvernou  „Vomáčkovu  šedesátku“  Vánoce, 
Vánoce přicházejí, či snad popové vánoční písničky  od Ewy Farné 
a  Václava  Neckáře,    anebo  dáváte  přednost  světovým  hitům 
Johna  Lennona  –  Happy  Christmas  a  Mariah  Carey  –  All  I  Want 
For Christmas Is You. I u nás v Záboří poslední čtvrteční podvečer 
před Štědrým dnem málokdo odolal nezanotovat si známé melodie 
u stromečku na návsi s dětmi ze ZŠ a MŠ Záboří nebo v kostele sv. 
Petra a Pavla spolu s Nektarkou. Dechovka v kostele? Věřte, že mnozí 
měli  pochybnosti.  Když  se  ale  tím  úžasným  starobylým  chrámem 
nesly souzněné tóny trubky, klarinetu,  flétny a  lesního rohu, byla 
tu  najednou  ta  kouzelná  vánoční  atmosféra  znásobená  naprosto 
stejně  jako  by  hrály  andělské  varhany.  Klasické  i  moderní  texty 
byly  skvěle  odzpívány,  a  tak  jistě  mnozí  odcházeli  s  překvapivou 
odpovědí – dechovka v kostele – vlastně proč by ne?

Text a fotografie: Jitka Říhová, kronikářka obce

VZPoura úrazům
Tušili  jste,  že  v  České  republice  se  téměř  každý  druhý  den  stane 
úraz, který daného člověka připoutá na invalidní vozík? A že většina 
těchto úrazů se stane úplně zbytečně a bylo možné jim zabránit?
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Čtení pomáhá
Projekt  Čtení  pomáhá  je  o  tom,  že  můžete  pomoct  dětem 
i dospělým  tím,  že  sami přečtete nějakou knihu, odpovíte na pár 
otázek v testu a výhru virtuální padesátikoruny pošlete na některý 
charitativní projekt.
Po přihlášení  uvedete,  jaká  jste  kategorie  (v přihlášení  tam dáte, 
jakou chcete  třídu) –  je na výběr mezi 1–5, 6–9 a  střední  školou. 
Máte na výběr mezi mnoha knížkami, např. Brisingr, Deset malých 
černoušků a Hoši od Bobří řeky. Po přečtení knihy, která je na výběr, 
je třeba odpovědět na 4 otázky a máte na to kolem 5 minut. Když 
máte více jak jednu chybu, musíte ten test udělat znovu. Máte na 
ten test jen 3 pokusy.
Za  správnou  odpověď  je  50  korun.  Na  konci  testu  se  vám  ukáže, 
kolik  jste měli odpovědí špatně. Když skončíte  test,  tak si můžete 
vybrat,  jaké  charitě  částku  pošlete.  Já  osobně  jsem  se  přihlásil, 
abych  něco  udělal  pro  lidi,  co  potřebují  postele,  kamarády  nebo 
knížky. Udělal jsem si hnedka Deník malého poseroutky III, I–II, IV, 
V a ještě  jsem zkusil Malého prince. Otázky zněly např. takto: Jak 
se jmenoval mladší bratr Grega?, Co hrál Greg ve školním divadle?
Peníze  jsem  poslal  na  Pomůžeš  mi  vstát?,  Nové  postele  do 
DOMEČKU a Báječné babičky a dědečkové.
Mám dobrý pocit, že jsem tím několika lidem pomohl a udělal jim 
radost.

Jiří Balek, 6. třída

Exkurze Praha
Milí  rodiče,  pokud  váháte nad  tím,  jak  zabavit  rozjívené  ratolesti 
o vánočních prázdninách, mám pro vás skvělý tip. Myšlenka vzešla 
od  třídní  učitelky  našich  zábořských  druháků,  paní  Ivy  Kudějové. 
Ta si pro své žáčky a jejich rodiče naplánovala na úterý 7. prosince 
celodenní výlet do Prahy, jehož hlavním cílem byla návštěva muzea 
Karla Zemana. Říkáte si – nudné muzeum? Nenechte se zmýlit! Naši 
skupinu uvítala interaktivní výstava složená z ateliérů věnovaných 
nejznámějším  filmům  Karla  Zemana.  Od  prvních  okamžiků  jsme 
se ponořili do světa filmových triků, animací a  loutek. Děti se tak 
vznesly  na  létacím  stroji  a  rozhýbaly  křídla  pravěké  vážky  jako 
v Cestě do Pravěku, prošly se po měsíci Barona Prášila a ovládaly 
animátora  a  rozpohybovaly  na  filmovém  plátně  pravěká  zvířata, 

žasly nad filmovými triky a zhlédly videa, která je vtáhla do děje.
Také  jsme  si  společně  zahráli  dvě  naučné  hry,  jejichž  cílem  bylo 
objevení pokladu, který si pak děti mohly odnést domů jako pěkný 
suvenýr. Třešničkou na dortu bylo závěrečné filmové studio, kde si 
naši „herci“ vyzkoušeli,  jak se ve skutečnosti natáčí filmová scéna 
a zahráli si hlavní roli pod taktovkou režiséra v krátké ukázce.
Kromě  zážitků  jsme  si  z  muzea  odnesli  spoustu  tematických 
fotografií a videoukázek na památku, jak jsme se alespoň na malou 
chvíli stali filmovými hvězdami.
Poté jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí, kde už nám Orloj 
neúprosně odbíjel čas, prošli vánoční trh, posilnili se v oblíbeném 
fastfoodu,  zamávali  svatému  Václavovi  a  po  setmění  vyrazili  na 
cestu domů. Věřím, že tu noc spaly všechny děti „jako zabité“. Ještě 
váháte?

Za spokojené rodiče Monika Dubědová

Mikulášská nadílka
Žáci mateřské a základní školy zažili 5. prosince procházku nebem 
i  peklem  zároveň.  Tuto  pohádkovou  hru  si  pro  ně  připravili  žáci 
devátého ročníku.
Akce  byla  uspořádána  pod  vedením  třídní  učitelky  Veroniky 
Rychtářové  a  asistentky  pedagoga  Lucky  Stejskalové. Deváťáci  ve 
své třídě připravili výzdobu a hry pro děti z nižších ročníků včetně 
mateřské  školky,  samozřejmě  nesměly  chybět  kostýmy  čertů, 
andělů a Mikuláše, které si účastníci povětšinou vyráběli sami. Pro 
děti  bylo  připraveno  několik  stanovišť,  kde  museli  splnit  zadané 
úkoly.  K  těmto  úkolům  patřilo  např.  vaření  pekelného  guláše, 
zkouška u nebeské brány, skládání obrázků, skok v pytli a jiné.
Den se velmi vydařil,  a  to dokonce  tak,  že děti  z mateřské  školky 
nechtěly odejít. Všichni ze soutěžících byli samozřejmě odměněni 
za  píli  a  spolupráci  při  plnění  úkolů.  Ani  na  devátou  třídu  se 
nezapomnělo, ta byla za svou snahu odměněna dárkovými balíčky 
a pochvalou od pana ředitele (a té si váží nejvíce).

Ondřej Augustin, 9. třída

Tohle a spoustu dalších věcí jsme se dozvěděli na besedě VZPoura 
úrazům,  která  se  12.  12.  konala  v  naší  škole.  Jarmila  a  Honza, 
upoutaní na invalidní vozík, nám vyprávěli své příběhy – co se jim 
stalo a hlavně, jak se tomu dalo předejít.
Dozvěděli jsme se, jaké jsou nejčastější příčiny úrazů a jaké nástrahy 
život  na  vozíku  přináší,  jak  je  to  fyzicky,  psychicky  i  finančně 
náročné. Ale pochopili jsme, že se oba naši hosté navzdory svému 
handicapu snaží brát život optimisticky, dál žít naplno a sportovat. 
Všichni  jsme si uvědomili, že zdraví máme jen jedno a musíme na 
sebe dávat pozor.

Žáci 8. třídy, fotografie: Mgr. Michal Gutwirth
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Dobrodružné dobytí Blatné
Ráno 2. prosince jsme se sešli u školy, vyšli jsme ze Záboří a cestou 
si  vyprávěli  vtipy  a  hádanky.  Zpívali  jsme  a  tancovali.  Procházeli 
jsme se po cestě, kde moc aut nejezdilo, ale za chvíli  jsme museli 
po  hlavní  silnici.  Poté  jsme  došli  až  do  Blatné  a  namířili  si  to  do 
místní knihovny.
Zde nás vřele uvítali a uvařili čaj na zahřátí. Vyslechli jsme besedu 
o fantasy a sci-fi  literatuře. Ale test nás čekal taky, a to o Harrym 
Potterovi. Viděli jsme kus filmu Pán prstenů a s sebou jsme si mohli 
půjčit i nějaké knihy.
Naše  další  kroky  směřovaly  o  patro  výše  do  muzea.  Zde  jsme 
dostali  kvíz,  na  který  jsme museli  hledat  odpovědi.  Nenašli  jsme 
sice všechny, ale moc nás to bavilo.

Šimon Stejskal, 6. třída, fotografie: Petr Ryšlavý

Krabice od bot
Vánoce  jsou  za  dveřmi  a  naše  ZŠ  a  MŠ  se  po  třídách  zapojuje 
jako  každým  rokem  do  projektu  Diakonie českobratrské církve 
evangelické aneb krabice od bot – děti darují dětem. Kontaktováním 
ČCE  Volyně  a  domluvou  počtu  darů  to  jen  začíná.  Učitelé  s  děti 
ve  třídách  společně  připraví  své  domluvené  dary  –  znají  jméno 
obdarovaného a jeho věk, tím se jim usnadní i plnění krabice.

Poděkování za milý dar
Mnozí  z vás možná v  říjnu navštívili posvícenskou  taneční  zábavu 
u nás ve vsi. Tady jste se mohli nejen pobavit a zatančit si, ale také 
jste  se  pravděpodobně  zúčastnili  dražby  hnětynek,  případně  si 
zakoupili  lístky do tomboly. Tímto způsobem se nakonec vydělalo 
16 tisíc korun, které se hlavní organizátorka akce, Klára Končelová, 
rozhodla věnovat naší škole.
Za polovinu této částky byly nakoupeny hračky, které udělají dětem 
z mateřské školy radost pod vánočním stromečkem. Zbylých 8 tisíc 
korun  bylo  využito  na  nákup  nových  knížek  do  školní  knihovny. 
V  dnešní  době  je  velice  těžké  získat  pro  školu  jakékoli  finanční 
prostředky navíc, proto nás tento velkorysý finanční dar velmi mile 
překvapil a potěšil.
Chci  tedy  touto  cestou  jménem  všech  dětí  i  učitelů  ještě  jednou 
Kláře poděkovat.

Šárka Kučerová

Školáci ze Záboří uspěli v soutěži 
Čestický brambor
Letos  poprvé  se  žáci  Základní  školy  Záboří  zúčastnili  literární 
a  výtvarné  soutěže  Čestický brambor,  kterou  každoročně  pořádá 
ZŠ  a MŠ  Čestice  spolu  s  Kulturním  spolkem  Čestice  a  Sdružením 
rodičů  při  ZŠ  a MŠ  Čestice.  Letošní  28.  ročník  soutěže měl  téma 
„Bylo, nebylo“. Soutěž byla vyhlášena v září a slavnostní vyhlášení 
vítězů proběhlo 24. listopadu v sále Lidového domu v Česticích.
Žáci  všech  ročníků  základní  školy  mohou  soutěžit  v  několika 
kategoriích rozdělených podle věku a vytvářejí literární či výtvarné 
práce,  které  mohou  být  buď  individuální,  nebo  skupinové. 
Soutěží se v próze a poezii, děti mohou kreslit, malovat i vytvářet 
prostorová díla.
Na pomyslné stupně vítězů se postavilo pět žáků ze zábořské školy. 
V kategorii próza získala třetí místo Magda Kučerová z 6. třídy (viz 
foto).  Ve  výtvarných  pracích  jednotlivců  si  odnesl  zlatou medaili 
Vojtěch Myslík ze 7. třídy a Eliška Lávičková z 1. třídy získala druhé 
místo.  V  kategorii  výtvarné  prostorové  práce  obsadili  společné 
třetí místo Emílie Bělová ze 4. třídy a Julie Merhautová z 5. třídy.
Vítězům k úspěchu v okresní soutěži blahopřejeme!

Petr Ryšlavý

Po naplnění přichází zabalení dárku a správné označení. Následně 
jsou dary ve čtvrtek 1. 12. 2022 převezeny na sběrné místo – HUSŮV 
DŮM  –  do  Volyně  a  předány  paní  Daniele  Zapletalové  Grolové, 
která  nám  pro  každou  třídu  předala  samolepku  jako  poděkování 
za  účast.  Naše  dary  dále  putují  do  rukou  dětí  z  chudších  rodin 
v oblasti Prachaticka a Písecka, kde jejich cesta končí.
Tímto  chci  poděkovat  všem  zúčastněným  dětem  a  učitelům 
a popřát jim krásné Vánoce.
Text Lenka Filipčíková, fotografie: Martina Řandová



65Svazek obcí Blatenska - leden 2023

Předvánoční týden v ZŠ a MŠ Záboří
V  předvánočních  dnech  se  v  naší  škole  uskutečnilo  mnoho  akcí 
spojených s právě již zmíněnými svátky. 
Už v pondělí byla škola plná vánoční pohody a nálady. Žáci 2. stupně 
si pro své mladší spolužáky na tento den přichystali adventní dílny. 
Za  symbolický  poplatek  se  tu  dala  vyrobit  spousta  vánočních 
dekorací. K mání byli například sněhuláci ze dřeva, skřítci ze šišek, 
ozdoby, svícínky, andílky a jiné.

Další  den  si  žáci  9.  třídy  v  rámci  patronátu  nad  prvňáčky,  který 
probíhá po celý školní rok, připravili pro tuto třídu besedu. Děti si 
na  ní  vyzkoušely  známé  vánoční  tradice,  jako  například  pouštění 
lodiček  z  ořechů,  rozkrajování  jablíčka  a  podobně.  Od  deváťáků 
pak dostali jejich malí chráněnci ručně dělané dárky.
Ve středu přinesly děti z 1. stupně do školy kaštany, žaludy a jablka 
a vydaly se společně do lesa nakrmit zvířátka. I tato akce je už pro 
naši školu tradicí.
Ve  čtvrtek  čekala  celou  školu  návštěva  blatenského  kina.  Vyrazili 
jsme společně na novinku – pohádku Největší dar. Ta nás větší sice 
moc  nezaujala,  ale  náladu  jsme  si  pak  rozhodně  spravili  v místní 
kuželně,  kam  jsme  vyrazili  přímo  z  kina.  Z  nováčků  byl  v  házení 
nejúspěšnější  Jirka Toráč, všechny nás ale samozřejmě suverénně 
porazil  náš  pan  ředitel.  Někteří  z  nás  přinesli  s  sebou  i  cukroví, 
vyměnili  jsme  si  dárky  a  celkově  jsme  nasáli  pravou  vánoční 
pohodu. Setkání  s předáváním dárků se konala  i ve všech  třídách 
ve škole.
Těsně před začátkem prázdnin, 22. prosince, jsme se sešli společně 
s  rodiči,  prarodiči  a  kamarády  na  zábořské  návsi,  kde  děti  z  naší 
školy  zazpívaly  několik  vánočních  písniček  a  přednesly  básničky. 
Pan starosta a pan ředitel pak všem popřáli krásné a klidné svátky.

Ondřej Augustin, Natálie Lísová, 9. třída

Byla mi zima
Psal  se  den  14.  12.  a  2.  stupeň  naší  školy  se  vydal  do  Plzně.  Jeli 
jsme do Techmanie science centra.
Ráno bylo mrazivé. Celý druhý stupeň se vydal na autobus, který 
měl zpoždění asi o 15 minut, ale nakonec přijel. Pak už jsme seděli 
v autobuse cestou do Plzně.
Po příjezdu do Plzně jsme šli do 3D planetária, kde probíhala pěkná 
prezentace o planetách. Promítalo se na takový velký balón. Za mě 
skvělá prezentace.
Zbytek  volného  času  jsme  strávili  v  hlavní  budově.  Atrakce  jako 
obří větrák a nakloněná místnost jsou moje nejoblíbenější.
A teď adventní trhy. Kromě obrovského ruského kola byly trhy plné 
stánků  s občerstvením, hračkami, plyšáky atd. My  jsme měli  více 
jak  hodinu  na  to  stánky  si  projít.  Jediné minus  byla  ta  obrovská 
zima, ale jinak se mi moc líbily i trhy.
Na  konci  jsme  se  přesunuli  do  autobusu  a  jeli  domů.  Techmania 
byla  super  a  trhy byly  super.  Takže  to  znamená,  že  celý  výlet  byl 
super.

Šimon Stejskal, 6. třída
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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
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INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

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

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)

32 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!

  PRODEJ     KUŘIC 

                2023 
 FIRMA 

          NOVÁK 
                     RADOMYŠL 
 
BLATNÁ – 8.45 hod.                           
   U PENNY 
  DNE:   2.3 / 30.3 / 27.4 / 25.5 / 22.6 / 
20.7 / 17.8 / 14.9 / 12.10 / 9.11 

  červené, černé, kropenaté, modré, 

žíhané, bílé  - stáří 20 týdnů 

                       cena 240 Kč/ks 
tel.- 602 115 750 
www.drubez-novak.cz 
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Řešení  sudoku  z  listopadového  vydání  SOBáčku  s  pořadovým  číslem  88  bylo  jako  vždy  ve  třech  různých  úrovních 
obtížnosti. Tajenky: NESPĚCHEJ (lehká  verze,  kontrolní 1. řádek 834619257); DO VÁNOC JE (středně  těžká  verze, 
kontrolní 1. řádek 863219475); DOSTI ČASU (těžká verze, kontrolní 1. řádek 276839154). V listopadovém čísle se 
vyskytla chyba vzniklá během sazby do tisku. Velice se omlouváme a děkujeme za pochopení.
Výherci: Věra Kučavová, Mariánské Lázně; Věra Vonášková, Hornosín; Franta Havlena, Bělčice. Uvedení výherci si 
mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do konce února 2023, 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 89 (tj. lednového vydání 2023) 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, Spálená 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do 1. 3. 2023.

Sudoku pro čtenáře SOBáčku připravila Ivana Zemánková

Vrabčáci
Zima je a sníh už napad,
u kapličky se sáňkuje,
dětí s boby je tam hodně,
krásně se jim bobuje.

Na lipách hned za kapličkou
hodně ptáků nocuje,
na vzrostlých keřích tam za Sázkou
se hejno vrabců houfuje.

Vrabec otec, zvaný Pípo 
k letu vrabce vybízí:
„Už je zima, hýbejte se,
vždyť chlad nám snadno ublíží.“

Hejno vzlétlo, nad keři krouží,
po chvíli zas usedne,
vtom mladý vrabčák jménem Píďa 
na otce Pípu zapípne.

„Píp, píp, hlad mám, otče Pípo,
dlouho už jsem nejedl,
vždyť potravu nám sníh zasypal,
jak bez jídla se obejdu?“

Vtom štěbetavý jemný hlásek
z hejna vzadu ozval se,
to máma Pípka promluvila
a svět vrabců hned zjasnil se.

„Děti moje, nebojte se,
potravu už našla jsem,
leťte za mnou, užijem si,
semínek je plná zem.“

Z křovisek hned hejno vzlétlo,
za mámou se vydalo,
na zahradě v blízkém domku
štěstí na ně čekalo.

Na starém stromě zavěšená 

krmítka plná semínek,
a na zemi pod stromečkem
pšenice a ječmínek.

Vrhli se vrabci na potravu,
zobáčky jen cvakaly,
když vtom je kočky od sousedů
od zrníček vyhnaly.

Netrvalo ale dlouho,
kočky kamsi zmizely,
a tak ptáčci zase s chutí
zobali a zobali.

S vrabčáky se o semínka
i jiní ptáčci dělili,
hejna sýkor, pár hrdliček
u stromku všichni zobali.

Brhlíček i strakapoudi
též na starý strom přilétli,
z okna na ně babka s dědou 
spokojeně koukali.

Když ptáci zrnka vyzobali
babka nová přinesla
a ptačí hody ukončila
až teplá jarní obleva.

Tak ptáčci zobejte a taky zpívejte.
Máme vás rádi.

Miluše Kordulová


