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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU
V lednovém čísle našeho SOBáčka se Vám představí 
Richard Semiginovský, věk 32 let, narozen ve znamení 
Lva, ženatý, manželka dětská lékařka, dva synové. Pochází 
z Radomyšle, v Sedlici žije od roku 2001. V současné době 
Richard Semiginovský pracuje v pekárnách, vyučil se 
kuchařem, pak vystudoval střední odbornou školu, obor 
podnikání ve službách. Svůj čas dělí mezi rodinu, pěvecký 
sbor sv. Martina v Radomyšli a v poslední době ještě 
ochotnické divadlo. Dodávám, že snad spravedlivě.  
Vaše příjmení není zcela běžné. Odkud pochází Vaše rodina?
Můj děda přišel na začátku 2. světové války z Ukrajiny, kdy Ukrajinu 
zabralo Rusko. On byl vlastně ještě Polák, protože tehdy město Lvov, 
odkud pocházel, bylo součástí Polska. Babička byla od Kyjeva.
Vaše profese je kuchař. Raději jíte nebo vaříte?
Obojí, rád vařím i doma. Nebráním se tomu. Vařím občas na dětských 
táborech, nebo na různých akcích pro své známé. Vaření je pro mě po-
řád radost.
Co jste vařil při své závěrečné zkoušce? Vzpomenete si? A prozradíte 
nějaký „svůj“ recept?
To si samozřejmě pamatuji, co jsem vařil. Bylo to k jídlu, vždyť jsem 
prošel (smích). Připravoval jsem masové kuličky plněné uzeným ma-
sem a sýrem, k tomu brambory. Jako dezert zapečené palačinky s tvaro-
hem. Mám rád klasickou českou kuchyni, nedám na ni dopustit. Vařím 
rád i italskou kuchyni, je mi sympatická, je lehká a vlastně na dnešní 
poměry patří k těm levnějším a dostupnějším kuchyním (například 
proti kuchyni francouzské). A jaký bych prozradil recept? Něco jed-
noduchého a rychlého, že. Říkám tomu „rychlé lasagne“. Pro rodinu s 
dvěma dětmi, jako jsme my, dám vařit polovinu balení těstovin lasagne 
podle návodu (nesmí to být bezvaječné těstoviny, pak je to pro jiný 
recept). Na pánvičce zpěním cibuli a kuřecí maso na kostičky, koření 
si každý dá podle libosti. Osobně preferuji pouze sůl, pepř a rozmarýn 
(není nad čerstvý). Přidám čerstvé žampióny (mohou být i jiné čerstvé 
houby nebo zamražené houby, určitě nedoporučuji sušené, ty pokrm 
příliš zabarví), nastrouhaný sýr (osvědčil se mi klasický eidam). Vše se 
zamíchá s vařenými těstovinami, vymazaný pekáč dám zapéct krátce, 
tak do 10 minut.

Rok 2011 se nám již naplno rozběhl. Je tomu více jak 
měsíc, co jsme si vzájemně přáli mnoho úspěchů, zdraví, 
štěstí, pohody… Ale jak se tak dívám, tak mám pocit, že 
je to již za námi. Tato přání jsou tak nějak spjata téměř 
vždy jen s obdobím vánoc a přelomem roku. Přeběhne 
však pár dnů v roce novém a je vše při starém. Opět nás 
pohltí tempo doby, tlak komerce, všední starosti, ale je to 
asi stav běžný, pravidelně se opakující. Kdybychom s tím 
totiž něco chtěli udělat, tak bychom to jistě dávno udělali. 
A přesto Vám chci tedy, byť tyto řádky spatří světlo světa 
koncem ledna, ještě jendou popřát mnoho štěstí, pohody 
a zvláště pak zdraví v celém roce 2011.   
Chci doufat, že tento rok nám snad přinese, přes všechna 
proklamovaná omezení a již řešené politické kauzy, trochu 
naděje do budoucna. Chci doufat, že tento rok snad nebude 
rokem volebním, protože to by znamenalo opravdovou 
krizi, a to nejen ekonomickou, ale jistě i společenskou a 
morální. Chci doufat, že situace není ještě tak špatná.
Jedny volby nás ale přece jen čekají. V návaznosti na 
komunální volby konané v říjnu loňského roku se v únoru 
uskuteční volby do orgánů Svazku obcí Blatenska. Pro 
drtivou většinu obyvatel na Blatensku to budou volby 
zřejmě nevýznamné a dopadnou-li tak či onak, jistě vět-
šina tuto skutečnost ani nepostřehne. Nicméně i Svazek 
obcí Blatenka a jím zřízená a řízená Místní akční skupina 
Svazku obcí Blatenska jsou jistým nositelem směru roz-
voje celého blatenského mikroregionu. Za poslední čtyři 
léta se zejména pod vedení předsedkyně SOB paní Vla-
dimíry Tomanové podařilo nasměřovat svazek směrem, 
který se ukazuje jako správný. Realizoval se, v součanosti 
ve fázi aktualizace, komunutní plán sociálních služeb, 
začal se vydávat SOBáček, který právě držíte v ruce, 
Místí akční skupina Svazku obcí Blatenska byla takřka 
v hodině dvanácté úspěšná v Programu rozvoje venkova 
a podařilo se získat na další přerozdělení pro subjekty z 
Blatenska více jak 3,5 milionu korun ročně pro léta 2009 
– 2013. Ustálil se pracovní tým, který zajišťuje chod 
„svazku“ i „masky.“ 
Každoročně se realizuje celá řada dalších projektů zamě-
řených zejména na propagaci regionu, spolupráci škol, 
obcí, neziskového sektoru a podnikatelské sféry na Bla-
tensku. Každoročně jsou realizovány společné projekty 
pro obce, jako jsou rozličné studie proveditelsnosti či 
pasporty komunikací, vodních toků nebo rybníků a mno-
ho dalších. 
Nechci, a asi bych ani nedokázal, vyjmenovat vše, co bylo 
za poslední léta za přispění Svazku obcí Blatenska reali-
zováno. Naopak chci poděkovat celému týmu pracovníků, 
zejména starostům obcí, kteří práci pro svazek jistě mají 
jako své „hobby,“ mnohdy na úkor své rodiny, svého vol-
ného času. Jejich práce je zcela dobrovolná a nezištná. 
Rozhodně, pokud se toto nějak ztatilo mezi řádky, chci 
poděkovat Vlaďce Tomanové za její čas a obětavost. 
Pevně věřím, že Vlaďka bude i nadále pokračovat ve 
své práci, i když si mnohdy musí sáhnout až na samé 
dno svých sil. V samém závěru tohoto „úvodníku“ chci 
za dlouholetou a obětavou práci poděkovat panu Karlu 
Palivcovi, jemuž s ukončením práce na postu starosty v 
Předmíři po loňských komunálních volbách skončilo také 
členství v Radě svazku. Právě on byl jeden z několika, 
kteří stáli u zdrodu tohoto sdružení obcí. Děkuji. 
Tomáš Koželuh, starosta Obce Myštice, člen Rady SOB.

Slovo na úvod

Pokračování na str. 3
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB – POZOR ZMĚNA!!!
      polední pauza  

Pondělí od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Úterý od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Středa od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Čtvrtek od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Pátek od 7,00 11,30 12,30 do 14,00

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Na Tržišti 727
388 01 Blatná

telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA aneb CO SE U NÁS PEČE...
Věřím, že jsme všichni s chutí a elá-
nem vykročili do nového roku a že 
celý rok bude ve znamení jedniček. 
Přelom roku je pro každou obec, 
a tedy i pro svazek obcí, hektický, 
předložení vyúčtování a závěreč-
ných zpráv z dotací, termíny na 
podávání nových žádostí o finanční
podporu na plánované investiční 
i neinvestiční akce. Věřme, že bu-
deme maximálně úspěšní. 
V lednu proběhlo setkání pracovních skupin v rámci komu-
nitního plánování sociálních služeb (KPSS), další setkání se 
uskuteční v únoru. Ve čtvrtek 13.1.2011 byla slečna Kateřina 
Abrahámová v Brně na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 
Miss Region Regina 2011, kde reprezentovala celé Blatensko 
a získala bronzové umístění. Do Brna na zahájení veletrhu ces-
tovního ruchu společně s ní jeli studenti SOŠ Blatná, kteří se 

podíleli na přípravě vystoupení. Foto z Brna najdete na našich 
webových stránkách nebo ve fotogalerii webovek SOŠ Blatná. 
Potěšila nás výstava znaků měst a obcí, kde jsme obdivovali 
znaky od kolektivů ze ZŠ Bělčice, ZŠ Lnáře a ZŠ JAK Blatná.
Na přelomu ledna a února se opět sejdou pracovní skupiny 
KPSS, je také naplánované jednání řídící skupiny. Více se mů-
žete dozvědět na našich webových stránkách. 
Poslední středu v únoru, tj. 23.2.2011, se bude konat rada a val-
ná hromada SOB. Končí volební období pro vedení SOB, tedy 
hlavním bodem programu jednání budou volby vedení SOB. 
Počátkem února se uskuteční další vzdělávací akce pro účetní 
samosprávných celků. Na polovinu března plánujeme vzdělá-
vací akci pro obce I. stupně, hlavním tématem budou obecně 
závazné vyhlášky obcí. Na duben připravujeme vzdělávací akci 
na téma veřejné zakázky. Více se lze dozvědět na našich webo-
vých stránkách.
 Ing. Radka Vokrojová, manažerka SOB

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB SVAZKU OBCÍ BLATENSKA

Tato akce je financována z prostředků ESF
prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje 

a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Komunitní plánování sociálních služeb na Blatensku 
úspěšně pokračuje
V rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb 
(KPSS) na Blatensku se v roce 2010 zpracovávaly analýzy. 
Byl připraven návrh sociodemografické analýzy území Svazku
obcí Blatenska a popis sociálních služeb, které na tomto území 
působí. Proběhl průzkum mezi starosty obcí, ten se vzhledem 
ke komunálním volbám a nástupu nových samospráv bude ještě 
v nejbližší době aktualizovat. Prakticky do všech domácností na 
Blatensku byl zaslán anketní lístek jako součást našeho dvou-
měsíčníku. Cílem ankety bylo podat obyvatelům Blatenska zá-
kladní informace o plánování sociálních služeb a z navrácených 
anketních lístků zjistit, do jaké míry lidé sociální služby znají 
a využívají a co potřebují v této oblasti změnit. Další průzkumy 
probíhají mezi přímými uživateli služeb. Informace o KPSS 
získali občané také na veřejném setkání. Představitelé obcí jsou 
o průběhu projektu pravidelně informováni na setkání starostů 
tedy na jednáních valné hromady SOB. 
Řídící skupina KPSS se schází na pravidelných poradách, 
v prosinci 2010 zahájily svojí činnost i tři pracovní skupiny. 
Jedna skupina se zabývá sociálními službami, které jsou určené 
pro seniory a osoby se zdravotním postižením – garantem této 
pracovní skupiny je paní Mgr. Hana Baušová. Druhá skupina 
je zaměřena na sociální problémy rodin, dětí a mládeže – ga-
rantem je koordinátorka KPSS paní Ing. Radka Vokrojová. 
Třetí skupina řeší problematiku lidí ohrožených sociálním 
vyloučením. To jsou například osoby ohrožené závislostí na 
návykových látkách, osoby bez přístřeší, lidé v akutní krizi atd. 
– garantem třetí pracovní skupiny je paní Kateřina Malečková. 
V pracovních skupinách jsou zástupci poskytovatelů sociál-
ních služeb, uživatelů a samospráv obcí. Dále jsou to i aktivní 

občané, kteří se o problematiku 
sociálních služeb zajímají a chtějí 
přispět k jejímu řešení. Na začátku 
činnosti byli členové pracovních 
skupin proškoleni, v současné době 
se zabývají tvorbou SWOT analýz 
v rámci KPSS. SWOT analýzy 
budou podkladem pro vypracování 
záměrů vlastního komunitního plá-
nu. Výstupy z pracovních skupin 
budou projednány v řídící skupině, 
občané Blatenska je pak budou moci připomínkovat na veřej-
ném projednání. O dalším veřejném setkání v rámci KPSS Vás 
budeme včas informovat. Více se o průběhu projektu KPSS na 
Blatensku můžete dozvědět buď přímo v kanceláři SOB nebo 
na webových stránkách: 
www.blatensko.cz/komunitni-planovani.htm  
Ing. Radka Vokrojová, koordinátorka KPSS Blatensko

UZÁVĚRKA časopisu Blatensko SOBě 

 ÚTERÝ 8.03.2011
Své náměty, příspěvky, připomínky 

a žádosti o inzerci zasílejte na e-mail:
listy@blatensko.cz nebo

 blatensko@blatensko.cz
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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU – pokračování ze str. 1
Finální úprava – zalít rozšlehaným vajíčkem ve 2 kelímcích 
smetany a nechám dopéct. Podávám se zeleninovým salátem.
V televizi nyní vystupuje celá řada kuchařů. Sledujete pořady 
o vaření? 
Občas se podívám, co vaří „Kluci v akci“ a líbí se mi pořad 
„S Italem v kuchyni“. Ale musím dodat, že italskou kuchyni 
jsem měl rád vždycky.
Pouštíte si při vaření hudbu nebo si zpíváte?
Při vaření si hudbu nepouštím. Ale musím říct, že si přes den 
zpívám nebo jen tak notuji. Zaslechnu melodii, nějak se mi za-
píše do mysli, pak si ji prozpěvuji. 
Pustit si muziku, to si představuji tak nějak v pohodě, klidu, bez 
vyrušování. Prostě si ji vychutnat. Rád poslouchám třeba Geor-
ga Friedricha Händela, jeho oratorium Mesiáš mě stále silněji 
oslovuje. Od Antonína Dvořáka Jakobína. Pak si to i zanotuji. 
Ale vyjmenovat vše, co rád poslouchám, to by bylo na dlouho.
Zvukovou kulisu, když vařím, mi občas „dělá“ televize.
Přemýšlel jste někdy o profesionální kariéře muzikanta či herce?
A víte, že ano? Přemýšlel. Už po vyučení. Ale zůstalo to u ko-
níčka, vlastně se z toho stal kůň. Dal jsem prostě přednost rodi-
ně, profesi, životu na jihu Čech.
Kdy jste byl naposledy za kulturou?
Na koncerty jezdím často, ale jako učinkující. V divadle? Jako 
divák? V říjnu v Písku v Divadle Frani Šrámka – ale to už je 
vlastně vloni. Po rekonstrukci divadla dávali Mozartovu operu 
Don Giovanni v italštině v režii Jiřího Menzela v podání Jiho-
českého divadla. Bylo to krásné, skutečný zážitek. 
Kolik máte koncertů se sborem za rok?
V Radomyšli máme jeden velký koncert každý rok, pak 3 až 4 
koncerty ročně v blízkém okolí. Těžiště našich vystoupení jsou 
chrámová vystoupení, tedy na mších. Třeba o Vánocích jsme 
měli i dvě vystoupení za den skoro každý den.
Jak vybíráte repertoár?
Většinou sám vyberu několik možností. Pak se musíme ve 
sboru a hlavně v divadle domluvit. Záleží na technických mož-
nostech sboru. Jednoduše by se řeklo - tak střední náročnost. Už 
nejsme začátečníci, ale profící taky ne. V repertoáru máme hud-
bu od renesance až ke klasicismu, období romantismu moc ne. 
Ze současných skladatelů – třeba Bříza. Moderna nám moc ne-
sedí. O Vánocích vždy zpíváme „Hej mistře!“ – to nám přetrvá-
vá. Snažíme se o velkou polyfonii, to už je náročnější. Církevní 
hudba je opravdu těžká nejen na provedení, ale i na poslech.
Repertoár je na našich koncertech z takových 60 až 70 % ze 
skladeb, které mám stále v paměti. Další část se řídí liturgickým 
kalendářem. 
Jak jste dokázal, že členové Sboru sv. Martina Vás respekto-
vali od samého začátku jako sbormistra? Vždyť jste začínal 
sbor umělecky vést jako velmi mladý muž. V kolika letech jste 
začínal jako sbormistr?
Pěvecký sbor vedu od svých 15 let. Můžu si přisadit? Abych 
odpověděl, tak třeba část obyvatel mužského rodu mi jistě závi-
děla, že mě ženy poslouchají (smích). Dnes je situace jiná, tak 
trochu musím vládnout tvrdou rukou, protože vést sbor dlou-
hou dobu znamená rozhodovat nejen o repertoáru, ale spoustě 
dalších věcí. Tak bych řekl „krev a slzy“ nebo chcete-li „cukr 

a bič“. Věřím, že mi to kolegyně a kolegové ze sboru a  parta 
divadelních ochotníků promine. Oni ví, že pak odměna stojí za 
to. Sbor má celkem 22 členů, divadlo tvoří vlastně skoro celý 
pěvecký sbor, většina baráčníků a ještě další lidé z Radomyšle 
a okolí. Na zkouškách se nás sejde až 50.
Co nebo kdo Vás dovedl k lásce k duchovní hudbě? Jakou 
hudbu jste poslouchal jako puberťák? A chodil jste do hodin 
klavíru?
Slyšel jsem půlnoční, to mi ještě nebylo čtrnáct, ta mě tak 
okouzlila, že jsem začal chodit do kostela sv. Martina v Rado-
myšli a zatoužil jsem hrát na varhany. Bylo to krásné období, 
jedním prstem jsem mačkal klávesy a zkoušel, jak to zní. Půjčil 
jsem si knihy a noty a začal. Po necelých dvou letech jsem zalo-
žil pěvecký sbor a už to jelo. A to je i odpověď na hodiny klaví-
ru. Nebyly žádné. Jsem samouk. Poslouchal jsem, co tehdy hráli 
běžně v rádiu. Stále obdivuji Gotta, Marii Rotrovou a mnoho 
dalších. 
Kde a kdy se zrodila myšlenka začít hrát operety a hry se zpěvy? 
Startem byla Konopická. Bylo to na popud baráčníků z Ra-
domyšle. To byl „můj“ začátek s divadelními ochotníky. Víte, 
v Radomyšli se kdysi hrálo ochotnické divadlo. Ale po roce 
1968 se z nějakého důvodu přestalo hrát. Pamětníci mluvili 
o tom, že se hrál Podskalák. Divadlo mělo tradici, tak jsme ji 
společně obnovili. Jako první jsme si vyzkoušeli Konopickou, 
takže nebylo třeba nějakého velkého rozmýšlení. Šli jsme do 
toho. A pak obnovili Podskaláka. Dokonce dva pamětníci se na 
nás přišli podívat. Dalším v návštěvě obnoveného Podskaláka 
zabránila nemoc. 
Činoherních souborů je hodně, je to krásný koníček. My jsme 
chtěli něco víc. Navíc náš sbor je svým způsobem jedinečný. 
Tak jsme spojili zájem o činohru se zpěvy. Vyhledávat repertoár 
je tedy těžší, náročnější jsou i zkoušky. Ale kdyby nás to neba-
vilo, tak to dělat nebudeme. A tímto bych chtěl všem moc a moc 
poděkovat. 
Když se na své herce a zpěváky zlobíte, čím si Vás udobří? 
Myslím, že režírovat divadlo je velmi náročné, ale operetu – to 
už musí být člověk silná osobnost. Vždyť máte na povel pocti-
vou 40 lidí různého věku i profesí.
Když se zlobím (smích)? No jsem hodně energický, zlobím se 
asi opravdu často. Prý je třeba mě nechat „vychladnout“. Za 
chvilku to vyšumí, pak můžeme pokračovat. Taková ta „úlitba“ 
formou jahody se šlehačkou na mě neplatí.
Jak se Vám daří obsadit všechny role? Musel jste někoho 
dlouho přemlouvat? A co jste mu sliboval? Mám dojem, že 
divadlem teď žije půlka Radomyšle a ta druhá se na něj těší.
S obsazováním rolí nemáme opravdu problémy. Ono to prostě 
Radomyšláky baví, je to na nich vidět. Nerad bych dělal s ně-
kým, koho bychom museli přemlouvat. Na výsledku je pak 
vidět ta nechuť hrát a zpívat – to je i slyšet. Spolek je vcelku 
mladý, nemáme problém se domluvit. Nemáme spory o „ma-
lou“ nebo „velkou“ roli. Po dvouměsíční pauze se členové ptají, 
kdy začneme zkoušet. Jejich zájem je pro mě velká odměna. Je 
to vše i o setkávání lidí v obci. 
Kdo připravuje kulisy, ozvučení a kostýmy? A kde vlastně zís-
káváte peníze na realizaci?
Odpovím trochu ze široka. Každý si musí uvědomit, že vlastně 
kultura není výdělečná – pomineme-li hvězdy šoubyznysu. 
Kupujeme si paruky a drobné součásti kostýmů, některé kos-
týmy si členové šijí sami nebo nechají ušít. Hodně kostýmů si 
půjčeme např. z Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, 
kde ochotníkům fandí. Kulisy máme staré, některé více než 50 
let. To si snad každý dokáže představit, co dá práce třeba staré 
kulisy opravit a zprovoznit. Každý dělá, co může. Hodně nám 
pomáhá obec, pomáhá nám sehnat i dotace. Bez toho by to fakt 
nešlo. Vloni třeba obec koupila do Sokolovny nové osvětlení 
cca za 30.000,- Kč. Ale pronájem sálu si hradíme sami, stejně 
jako dopravu na představení třeba vloni do Volyně nebo na vy-
stoupení do okolí. 
Co Vás žene do další divadelní a hudební práce? Peníze to asi 
nebudou, že?
Peníze opravdu ne. Před chvílí jsem Vám to říkal. Nikdo z nás 
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nedostává žádný honorář. Spíš si ještě každý musí našetřit na 
kostým, na líčení a podobně. Je pro mě osobně překvapující 
a zároveň potěšující zájem lidí, kteří hrají, zpívají, podílejí se na 
přípravě (třeba již zmiňovaná oprava kulis, ale také osvětlení, 
úklid po představení, jezdí s námi na vystoupení a tak). To je 
ten hnací motor dopředu, proto to člověk dělá. 
Pro zajímavost, tak třeba na představení „Serafínky“ proběhlo 
celkem 73 zkoušek, každá trvala přibližně 3 hodiny a někdy 
i déle. K tomu připočtěte opravu kulis a scény, úpravu a opravu 
kostýmů (jejich zajištění a výběr, dovezení, apod.), propagaci 
a vlastní představení. To je nějakého času, co tomu každý věnu-
je. A to je „jen“ divadlo. Pak ještě vlastní vystoupení sboru.
Když se po dlouhém zkoušení povede premiéra, ať již divadel-
ní či hudební, užíváte si svou chvilku slávy a štěstí z dokonče-
ného díla nebo Vám již jdou hlavou nové plány?
Už samozřejmě myslím, co bude dál. Někdy ještě před premi-
érou. Aby nebyly prostoje (smích). Musíme se domluvit, co 
budeme hrát a zpívat. Texty nám zapůjčuje divadelní agentury 
Dilia, to jsou taky peníze, sice poplatky za půjčení textů nejsou 
vysoké, řádově v tisících, ale musíme agentuře pak zaplatit ještě 
poplatek ze vstupného tj. 10%.
Máte dva malé syny. Mají rádi hudbu jako jejich rodiče? Bu-
dou muset povinně chodit „do houslí“?
Nutit je k něčemu, co by je nebavilo, to s manželkou opravdu 

nebudeme. Starší syn chodí do hudebky na klavír a na flétnu.
Mladší syn obstojně zpívá, věříme jim já i manželka. 
Už je berete s sebou na zkoušky?
Ne, jsou ještě malí. Ale když je to bude bavit, určitě s námi bu-
dou zpívat a třeba i hrát. Vše záleží na nich. 
Umíte vůbec odpočívat? Celý den i večer jste ve společnosti 
lidí, nevyhledáváte samotu? 
To je otázka, kterou jsem nečekal. Když na zkouškách běží 
vše, jak má, prostě nám to šlape, tak to je pro mě úžasný zdroj 
energie. Představení se povede, koncert má úspěch. Prostě to 
mi stačí. To je pro mě relaxace. Ale nebýt trpělivosti a tolerance 
manželky a všech členů sboru a ochotníků, nevyšlo by to. Pak 
by byl člověk unavený a musel by přemýšlet, kdy a jak si odpo-
činout. A vaření je pro mě odpočinek.
S jakou osobností byste se chtěl setkat? Kam byste ji pozval na 
Blatensku?
Chtěl bych se setkat třeba s Oldřichem Novým, Vlastou Buria-
nem, Jindřichem Plachtou a s mnoha dalšími. Jistě by mi uděla-
lo radost setkání s Vlastou Chramostovou, Františkem Filipov-
ským, Ondřejem Vetchým, Jaroslavou Adamovou nebo Danou 
Medřickou. Mohl bych jmenovat další a další. Musím připome-
nout, že náš sbor zpíval v Radomyšli s Martou Kubišovou. Pro 
mě a doufám, že pro všechny, to byl silný zážitek.
Kdybych se s někým z nich mohl setkat na Blatensku, určitě 
bych ho pozval do Radomyšle na náš koncert nebo divadlo, 
v Radomyšli je mnoho míst, která stojí za to vidět. Pak bych jim 
určitě ukázal kostel v Paštikách, navštívili bychom Lnáře a také 
Blatnou – zámek a park.
Co chystáte nového? Kdy a kde se milovníci hudby a divadla 
dozví o vystoupeních sboru sv. Martina či divadelním předsta-
vení?
Divadelní představení zatím neprozradím, ale koncerty budeme 
mít jistě kolem Velikonoc. O představení dáváme vědět na pla-
kátech tam, kde se smí vyvěšovat, pak na obci, v místním tisku 
a samozřejmě prostřednictvím rodinných příslušníků, známých 
a kamarádů členů sboru i divadelníků. Webové stránky nemá-
me, budeme o nich uvažovat.
Chcete něco vzkázat čtenářům našeho časopisu?
Vylezte z panelákových krabic, zanechte  na  chvíli  své anglic-
ké trávníky, přijďte se na nás nejen podívat a poslechnout si nás, 
ale přijďte a připojte se. Přijďte si zazpívat. 
Děkujeme za rozhovor. 
Radka Vokrojová a Bohumila Hoštičková

Každý den dojíždím ráno do práce autem nebo autobusem. 
Potkávám kolaře osvětlené, ukázněné a dbající o své přežití. 
Bohužel i ty, co jsou adepty na špitál nebo i to nejhorší. Nevím, 
jestli nemají 50 kaček na blikačku, 20 kaček na autobus a nebo 
je jim jedno, že přijdou k úrazu a ještě udělají nešťastnými 
plno lidí okolo. Prosím proto všechny kolaře a řidiče, nejen ty 
směřující do Blatné, ale i Blateňáky, dejte o sobě vědět a dodr-
žujte alespoň základní pravidla silničního provozu. 
 Za ostatní učastníky provozu i chodce B.M.

PATŘÍ NA SILNICI, ALE....!
V minulých číslech ,,Sobáčka“ 
jsme Vás informovali, o výsled-
cích 1.- 2. výzvy.
Nyní čekáme na vyjádření SZIF 
k 3. výzvě –  v prosinci proběhla 
administrativní kontrola na SZIF.
Na MAS probíhá administrace 
4. výzvy, ukončení výzvy bylo 
15.12.2010. Na MAS bylo přijato 
celkem 9 žádostí v celkové část-
ce 1.579.762,-Kč. Po ukončení 
administrace na MAS, budou 
projekty předloženy a zaregistrovány na RO SZIF České Budě-
jovice, kde bude probíhat další kolo administrace – a schválení 
žádostí.
Držme si palce!!
MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s. připravuje 5. výzvu. O po-
drobnostech 5. výzvy budete včas informováni prostřednictvím 
internotvých stránek www.blatensko.cz/mas a v kanceláři 
MAS SOB Na Tržišti 727, Blatná 388 01.
Dotazy k termínu vyhlášení 5. výzvy můžete zasílat na adresu : 
mas@blatensko.cz

S pozdravem
Kozáková Vlaďka,
manažerka MAS Svazku obcí Blatenska o.p.s.

Informace o MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

Linka Důvěry 
Strakonice

Cítíte se sami? Nevíte si s něčím rady? Jsme tu pro vás!

722 050 013
http://linkaduvery.jex.cz/

www.dyscentrum-strakonice.wz.cz
Linku zřizuje občanské sdružení Dyscentrum Strakonice

 za podpory města Strakonice. 
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PŘEDSTAVUJEME ŠKOLY V REGIONU: ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V BLATNÉ
Historie školy se začala psát v r. 1899, kdy místní školní rada odsouhlasila stavbu nové školní budovy v 
Blatné. Po období přípravných prací se v r. 1902 začalo stavět, v září 1904 byly práce dokončeny, 18. září byla 
škola slavnostně vysvěcena.
V nejstarší kronice obecné školy uložené v Okresním archívu ve 
Strakonicích se dočteme: „Nová školní budova jest nejen okra-
sou města Blatné, ale svědčí o pokroku školství v celém okolí. 
Budova je stavěna pro školu obecnou a měšťanskou. Obecná 
škola má tyto místnosti. 12 učeben, 2 kabinety, sborovnu, úřa-
dovnu řídícího učitele, byt pro řídícího učitele, byt pro školníka 
a společnou tělocvičnu s měšťanskou školou. Měšťanská škola 
má: 8 učeben, 4 kabinety, kreslírnu, sborovnu, úřadovnu pro 
ředitele, byt pro ředitele a pro školníka. Mimo to jsou v budově 
dvě čekárny u schodišť, prostorné chodby a pod celou budovou 
sklepy, dále dvůr, školní rejdiště a 4 zahrádky. Na rozhraní rej-
diště pro hochy a dívky – studna. K vytápění tříd, tělocvičny, 
chodeb a záchodů zřízeno jest ústřední parní topení koks nákla-
dem 25 000 korun. Byty sborovny, kabinety, čekárny a místo 
pro polévkovou kuchyni opatřeny jsou kamny...... Celá stavba 
stála 440 000 korun. Místo, na němž škola stojí, bylo zastavěno 
6 domky, které místní školní rada vykoupila a nechala zbourat. 
Parčík před školní budovou vyžadoval též vykoupení a zboření 
4 domků.“
Ve škole se začalo vyučovat 19. září 1904. Byla v ní umístěna 
obecná a měšťanská škola, vcházelo se do ní dvěma vchody, 
levým do chlapecké a pravým do dívčí školy. Takto, s malými 
výjimkami, se vyučovalo do roku 1948, kdy byly zavedeny 
třídy tzv. koedukační, tedy společné pro chlapce a dívky.
Tak, jak se během let měnila školská legislativa, tak se měnila 
i struktura vzdělávacích oborů (na měšťanskou školu navazova-
ly školy pokračovací – živnostenská, kupecká, své prostory tu 
měla škola hospodářská stejně jako hudební a mateřská škola), 
s tím souvisely i změny názvů (např. Chlapecká obecná a měš-
ťanská škola, Dívčí obecná a měšťanská škola, Újezdní měšťan-
ská škola chlapecká a dívčí v Blatné, Hlavní škola chlapecká a 
dívčí v Blatné,  Osmiletá střední škola v Blatné, Jedenáctiletá 
střední škola v Blatné).   
1.9.1960 byla škola rozdělena na Základní devítiletou školu 
v Blatné a Střední všeobecně vzdělávací školu v Blatné (posled-
ní maturitní zkoušky na SVVŠ se tu konaly v r. 1970). V roce 
1967, poté co i v předešlých létech bylo ve škole více jak 1000 
žáků,  byla dosavadní základní devítiletá škola rozdělena na 
Základní devítiletou školu Komenského náměstí v Blatné a Zá-
kladní devítiletou školu tř. Rudé armády v Blatné (dnešní ZŠ 
T. G. M. Blatná), která se přestěhovala do budovy bývalého 
okresního úřadu.
Poslední změna názvu proběhla v r. 1991, odkdy škola nese 
název  Základní škola J. A. Komenského Blatná.

Zajímavosti z historie
• největší počet žáků byl ve škole ve školním roce 1910/11 
– celkem 1395
• v roce 1931 byla do školy pořízena jedna z nejnovějších škol-
ních pomůcek – školní rozhlas
• začátkem roku 1940 byl do obecné školy zaveden telefon
• 11.11.1948 zhlédli žáci prvně ve škole zvukový film
• 31.3. 1949 byla do školy dodána firmou Jaroslav Najman z Br-
na první listová tabule
• v březnu 1952 se uskutečnil první lyžařský výcvikový zájezd
• od začátku školního roku 1954/55 byly zavedeny stravenky ve 
školní jídelně (byla v budově proti škole)
• v listopadu 1955 byla uzavřena dřevěnou stěnou pravá část 
galerie tělocvičny pro kabinet dějepisu (dnes je zakryta celá)
• na podzim r. 1958 byl upraven byt v přízemí na učebnu a tem-
nou komoru fotokroužku (dnešní učebna chemie a kabinet che-
mie)
• od školního roku 1967/68 byly zavedeny volné sudé soboty, 
v dalším školním roce byly už všechny soboty volné
• v květnu 1968 se konaly první lehkoatletické závody mezi 
školami
• v r. 1968 byla ze dvou tříd v přízemí vybudována nová školní 
kuchyně a jídelna, o další třídu byla rozšířena v r. 1993.

Základní škola J. A. Komenského dnes
LETEM – SVĚTEM ŠKOLOU
 v letošním školním roce navštěvuje školu 452 žáků ( na 
1. stupni v 11 třídách 247, na 2. stupni v 9 třídách 205), kterým 
se věnuje 30 pedagogických pracovníků ve 4 odděleních školní 
družiny pracuje 5 vychovateleko bezchybný technický provoz 
se stará 7 pracovníků, o spokojené strávníky 7 pracovnic ve 
školní jídelně.
 škola pracuje téměř ve všech ročnících podle školního vzdě-
lávacího programu „Škola – základ života“, jen v 5. ročníku 
ještě podle osnov Základní škola
 akce školní družiny letos spojuje téma „Letem světem – po-
znáváme jiné národy“
 máme 20 kmenových tříd a 2 samostatné učebny informati-
ky, dále učebnu fyziky, chemie, cvičnou kuchyňku a tělocvičnu, 
ve dvou třídách je interaktivní tabule
 pro žáky 2. stupně je k dispozici klub s herními prvky 
(stolní fotbal, hokej), počítačem a cvičebními prvky (stepper, 
rotoped)
 školní dvůr je vybaven oblíbenými herními prvky (prolézač-
ky, houpačky, zahradní domeček, skluzavka, pískoviště, koš na 
basketbal, skákací panák)

LETEM – SVĚTEM PROJEKTY
 V rámci projektu RECYKLOHRANÍ sbíráme baterie 
a drobný elektroodpad
 zúčastnili jsme se projektu Jihočeského kraje a společnosti 
EKO-KOM a vytvořili znak města, v oblastní soutěži jsme ob-
sadili 2. místo
 dlouhodobě jsme zapojeni do projektů „Zdravé zuby“, „Čas 
proměn“ a programů Školní mléko“ a „Ovoce do škol“
 díky projektu MŠMT VIP II (Vzdělávání – Informace -  Po-
radenství) máme ve škole druhým rokem školní psycholožku
 druhým rokem jsme zapojeni do projektu „Včelařství jako 
součást enviromentální výchovy dětí“ - letos si žáci 6. tříd vyrá-
běli vánoční ozdoby a svíčky ze včelího vosku
 žáci 7. tříd navštívili  SPŠ Volyně v rámci jejich projektu 
„Využívání obnovitelných zdrojů“
 zapojili jsme se do projektu Národní knihovny Komenského 
„Záložka do knihy spojuje školy“ a vyměnili si záložky se ZŠ 
sv. Don Bosca ze Zlatých Moravců ze Slovenska
 dokončili jsme společný projekt se slovenskou ZŠ a MŠ 
Važec -  psaní a překlad povídek pro mladší spolužáky, čeká nás 
návštěva Slovenska a společné čtení 
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Školní realizační tým dějepisné soutěže Anežka Česká. Projekt ve tř. 1.A a 6.A s názvem: Poznáváme školu.

 zapojili jsme se do projektu spolufinancovaného Evropským
sociálním fondem „Angličtina aktivně“
 v rámci e-Twinningu = mezinárodní spolupráce škol, je sku-
pina angličtinářů 9. ročníku p. učitelky Hany Francové zapojena 
v projektu „Poznáváme tradice“, v jehož rámci se prostřednic-
tvím internetu propojily školy z Turecka, Rumunska, Polska, 
Bulharska, Irska, Anglie, Itálie a Španělska; prvňáčci zase 
v projektu „Jeden den u nás ve třídě“ - zde spolupracují školy 
z Polska, Bulharska a Turecka; páťáci a šesťáci si s polskými 
žáky dopisují
 jsme zapojeni i do výzkumného projektu společnosti CE-
PROS, který se týká protidrogové problematiky

LETEM – SVĚTEM AKCEMI ŠKOLNÍHO ROKU
 ve škole pracuje žákovský parlament
 žáci 3. a 4. ročníku absolvují v plavecké škole Plaváček 
v Písku výuku plavání
 žáci 4. ročníku absolvovali výuku i na dopravním hřišti, 
letos ve Strakonicích
 každoročně sbíráme pro zvířátka ze sedlické obory kaštany 
a žaludy
 letos škola pořádala za pomoci rodičů pro žáky 1. stupně 
lehkoatletické závody, kterými jsme si připomněli 106. výročí 
školy, nejlepší atleti se zúčastnili celorepublikové atletické sou-
těže KINDERIÁDA
 využili jsme nabídky MěLK v Blatné a několik tříd absol-
vovalo besedu s p. Vaňkovou na téma „Po stopách řemesel na 
Blatensku“
 o ochraně zvířat besedovali žáci 6. ročníku s dr. Peclem, 
deváťáci s p. Skolkovou na téma „Kriminalita mládeže“
 na školním dvoře upoutaly děti ze školní družiny ukázky 
z výcviku psů a všechny dohromady ukázky dravých ptáků s 
odborným výkladem sokolníků 
 zdravotnický kroužek pokračuje i letos v sérii „doktorských 
spaní“ ve škole
 v rámci exkurzí byli žáci na výstavě Techmánia v Plzni, 
v Planetáriu v Praze, ve Škodě Mladá Boleslav, navštívili Mu-
zeum Karlova mostu i Pražský hrad
 projekt „Svatba“ zavedl deváťáky do obřadní síně blaten-
ského zámku, kde je matrikářka MěÚ paní Valachová seznámila 
s nutnou administrací při zařizování svatby, vyvrcholením pro-
jektu byl inscenovaný svatební obřad s hostinou
 pro milovníky vážné hudby z řad žáků 2. stupně byl velkým 
kulturní zážitkem vzdělávací pořad Pražské filharmonie v její
koncertní síni v Praze
 svoji popularitu získává akce školní družiny a Rady rodičů 
„Čertovské zastavení“, jehož součástí byla i letos vystoupení 
prvňáčků a druháčků, tvořivé dílny i vánoční občerstvení
tradiční předvánoční akcí s velkou návštěvností je „Zpívání na 
schodech“
 velmi zajímavá byla dějepisná soutěž mezi třídami „O po-
klad Anežky České“

 budoucím prvňáčkům a jejich rodičům patřily akce „Prvňáč-
kem na zkoušku“ a „Půjdem spolu do pohádky“
 mnohé třídy se zúčastnily koncertů ZUŠ v Blatné, kultur-
ních akcí v blatenské sokolovně, navštívily divadla v Příbrami 
i Praze
LETEM - SVĚTEM PLÁNOVANÝMI AKCEMI
* Zápis do 1. ročníku ZŠ (11. - 12. února 2011)
* Pěvecká soutěž SOLASIDO
* Aprílový běh do schodů
* Akademie
* Bavíme se společně
* Návštěva soudního jednání u Okresního soudu ve Strakoni-
cích (9. ročník)
* Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd
* Návštěvy divadel, besedy, exkurze, výlety, …
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ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ZŠ J.A.K. V BLATNÉ
Představujeme Vám Základní školu Jana A. Komenského v Blatné. O historii školy a o současném dění ve 
škole jste si přečetli na jiném místě lednového vydání SOBáčka. Na této stránce Vám přinášíme rozhovor s 
paní Mgr. Jiřinou Karlíkovou, ředitelkou školy.
Chtěla jste být vždy učitelkou? Kdy jste se rozhodla, že budete 
učitelkou na základní škole?
Učitelkou jsem chtěla být odmala, možná se na mě přeneslo 
přání mojí maminky, které se jí ale nesplnilo. Cestu k učitelské-
mu povolání jsem však lehkou neměla. 
Jste dnes učitelka, ředitelka, úřednice a manažerka. Jak se 
dnešní postavení ředitelky školy liší od Vašich představ o bu-
doucím povolání?
V sedmdesátých letech minulého století ovlivňovaly rozhodnutí 
mladého člověka veledůležité posudky komunistických činov-
níků. A protože můj tatínek kdysi odmítl vstoupit do KSČ, „šel“ 
se mnou posudek nelichotivý. Po základní škole, kterou jsem 
končila se samými jedničkami, jsem díky němu měla velmi 
ztíženou cestu na gymnázium, vysokou školu jsem musela stu-
dovat při zaměstnání. Ale nakonec jsem v r. 1981 absolvovala. 
V té době už jsem byla vdaná, měla syna a byla jsem nejšťast-
nější člověk na světě. 
Když jsem se rozhodovala o budoucí profesi, na post ředitelky 
jsem nepomýšlela. Ani když jsem začala učit. Bavila mě práce 
s dětmi v hodinách i mimo školu, ráda jsem byla třídní učitel-
kou. Dnes mám samozřejmě více práce úřednické, jednání s 
dospělými, ale práce s dětmi mě baví stále.
Jaká je Vaše původní aprobace? Mění se přístup žáků k těmto 
předmětům? A k lepšímu nebo horšímu?
Mojí aprobací je ruský jazyk a dějepis. Ruský jazyk se ze zná-
mých důvodů nějaký čas neučil, ale teď, když si žáci od sed-
mého ročníku volí povinně druhý cizí jazyk, si mnozí vyberou 
právě ruštinu. Letos učím skupinu VII. B a zatím jsem moc 
spokojená. Dějepis letos neučím, ale myslím si, že je to stejné 
jako kdysi – někoho baví, někoho ne. Kromě ruského jazyka 
mám letos i občanskou výchovu v šestých třídách. Každý rok 
učím v šestých třídách a tím pádem znám osobně všechny žáky 
2. stupně.
Co Vás dnes na Vaší práci baví nejvíce a co naopak „děláte, 
protože to k práci učitele patří“? A nemyslím známkování 
a hodnocení „výkonů“ žáků.
Jak už jsem uvedla, práce s dětmi mě baví. Na každou hodinu si 
dělám přípravu tak, aby se činnosti v hodině střídaly a současně 
práce děti bavila. Při občance ráda s dětmi diskutuji, poznávám 
jejich názory. Při vší úctě a respektu k novým prezentačním 
technologiím si myslím, že vzájemný kontakt žáků s učitelem je 
velmi důležitý. Se známkováním během roku problém nemám, 
horší je to před vysvědčením, není možné udělat prostý aritme-
tický průměr známek, je třeba vzít v úvahu práci v hodinách, 
aktivitu, domácí přípravu, porovnat získané známky atd. Názor, 
že hodnocení známkou je jednodušší než hodnocení slovní, je 
dle mého zcestný. No, a na co mnohdy zapomínám, je zápis do 
třídní knihy. Nechci v hodině přijít ani o minutu (omlouvám se 
třídním učitelům, kteří s tím pak mají práci).
Co považujete u učitele za nejdůležitější? 
Kromě profesionality v předmětu a kladného vztahu k dětem, 
schopnost se při vyučování a jednání s dětmi oprostit od vlast-
ních starostí a negativních zkušeností s některými žáky, být při 
práci s dětmi pozitivně naladěn, chápat to, že i dítě má starosti 
a problémy, které ovlivňují jeho chování. 
Co podle Vás chybí dnešním žákům?
Ne všem, ale některým chybí respektování pravidel slušného 
chování (mluví vulgárně kdekoli a kdykoli, neumí slušně požá-
dat, poděkovat, nezdraví, že by dali ve dveřích přednost? dveře 
přidrželi dospělému? kluci děvčatům? …), úcta k vytvořeným 
hodnotám (svévolně ničí majetek) i určitá pohodlnost a spoko-
jení se s průměrností.
Jakou knihu jste četla naposledy? K jaké knížce se ráda vrací-
te? Kterou knihu byste dnes doporučila školákům a proč?
Vzhledem k náročnosti práce, v současnosti čtu jen oddechové 

knihy, romány. Pokud mně bude sloužit zdraví, věřím, že přijde 
doba, kdy se vrátím k oblíbeným historickým románům a živo-
topisům. Nechci dětem doporučovat jednotlivé knihy, každý má 
rád něco jiného, jen jim radím, aby četly.
Dělala jste si poctivě čtenářský deník?
Na základní škole jsem četla hodně, až se se mnou doma zlobili, 
ale čtenářský deník jsme psát nemuseli. Při studiu střední školy 
tolik času na čtení nebylo, ale zase jsme měli povinnost před-
ložit seznam četby u maturity, čtenářský deník byl nezbytný. 
Popravdě, raději jsem četla, než dělala zápis.
Psala jste ráda domácí úkoly?
Já jsem chodila do školy skutečně ráda (bráchové to nemohli 
pochopit), takže mně domácí úkoly nedělaly problém.
Na které své učitele dnes vzpomínáte? 
Ráda vzpomínám na všechny, s učiteli jsem neměla problém, 
bohužel hodně jich už nežije. Vždycky, když máme školní sraz, 
jsem moc ráda, když učitelé přijdou. Mezi ty, na které opravdu  
ráda vzpomínám, patří ze základní školy pan ředitel J. Telín, 
pan učitel K. Bosman, p. učitelka M. Matoušková, M. Bobová, 
z gymnázia naše třídní paní profesorka M. Pavlová, pan profe-
sor Z. Škarda, pan profesor I. Korovický....
Ve volném čase se jistě věnujete svým koníčkům. O kterém 
z nich nám něco prozradíte?
Volného času moc nemám, teď nás zaměstnává úprava bytu. 
Ráda ale řídím auto, bez kterého si  už život představit nedove-
du a někdy s oblibou říkám, že kdybych nedělala to, co dělám, 
budu řidička. Ráda čtu, dívám se na televizi, v létě se starám 
o květiny...
Co Vás „nabijí“ energii?
Dovolená v létě u moře.
Jaké máte ráda filmy?
České, rodinné, ze současnosti ….... a také romantické, u kte-
rých spolehlivě brečím.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Mezi oblíbená jídla patří kuřecí maso v jakékoli úpravě, z bez-
masých jídel smažené žampiony, nejím polévky. Po dobrém 
jídle si dám pivo, velmi ráda mám sangrii, ale tak, jak se podává 
ve Španělsku – s ovocem, ledem a ostatními ingrediencemi.
Máte oblíbenou historickou dobu? Chtěla byste v té době žít 
nebo se vrátit v čase „na výlet“?
Mám ráda současnost a nikam bych se vracet nechtěla, o historii 
si ráda přečtu.
Buďme chvilku v imaginárním světě, kde je možné téměř vše. 
Řekněte, kterou historickou nebo literární postavu / umělce / 
politika nebo jinou osobnost pozvete na návštěvu Blatenska? 
Co vše jí ukážete a proč?
Pozvala bych prvního ředitele naší školy, abych mu ukázala, jak 
se škola za 106 a půl roku změnila. 
Co byste vzkázala žákům a rodičům?
Dětem: nevěnujte se jen tomu, co vás baví. Na základní škole 
máte poznat základy oborů a podle toho se rozhodnout, čemu se 
budete věnovat. Mně například na základce moc nebavila ma-
tematika (o to víc jsem doma počítala a počítala), ale na střední 
škole mě začala bavit a nakonec jsem z ní maturovala za jedna, 
a dodnes ji mám ráda. Buďte k sobě i ostatním ohleduplní.
Rodičům: povídejte si se svými dětmi, abyste věděli, co jim 
dělá radost i co je trápí, chvalte je při úspěchu, podpořte při 
neúspěchu. Nezametejte před nimi cestičky, když se něco ne-
povede nebo když něco provedou. Je důležité umět najít z pro-
blému cestu – známku si opravit a za prohřešek přijmout trest. 
V životě také za ně problémy nikdo řešit nebude.

Děkuji paní ředitelce za rozhovor.
Ing. Radka Vokrojová
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ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ J.A.K. BLATNÁ
Ke škole patří i školní jídelna. Paní Hana Fousová, vedoucí školní jídelny ZŠ JAK Blatná, nám něco málo 
prozradila o sobě a o mlsných jazýčcích žáků i učitelů.
Jak dlouho vaříte pro děti a učitele?
Už 12 let.
Pro kolik strávníků běžně vaříte? Kdy jich bylo nejvíce? A co 
jste jim připravila?
Běžně pro 450 dětí i dospělých. Po povodních v roce 2002, kdy 
jsme vařily i pro žáky ZŠ TGM Blatná, to bylo 570 strávníků. 
Vařily jsme karbanátky s bramborem a okurkou.
Kolik kuchařek si poradí s přípravou jídla pro tolik strávníků?
Je nás 7 kuchařek, ale k tomu musím vést samozřejmě i „papí-
ry“. Takže já osobně nevařím na celý úvazek.
Stalo se Vám, že bylo málo porcí? A jaké bylo řešení?
Ano, málo polévky česnekové a tak jsme narychlo udělaly fran-
couzskou polévku.
Jaká jídla vaříte nejraději ve škole a jaká doma? Co dětem od 
Vás chutná nejvíce?
Dětem chutná nejvíce rajská omáčka, špagety, kuřecí maso za-
pečené v bramborách a všechna sladká jídla. Doma ráda vařím 
staročeská jídla.
Vaříte ráda doma pro menší počet ale o to více náročnější 
strávníky?
Ano, vařím i doma ráda.
Jak velké máte děti? Umí vařit? Nebo i u Vás platí „Kovářovic 
kobyla a ševcovic žena chodí bosa“?
Mám dvě skoro dospělé dcery a je to u nás stejné jako v každé 
jiné domácnosti.
Nechtěla byste si někdy vyměnit místo s dětmi? Vy byste šla do 
třídy se učit a děti by Vám uvařily. Na co byste měla chuť?
Jejich práce bych si vážila rozhodně víc než oni naší.
Daří se Vám přesvědčit děti, že zelenina je zdravá?
Ne, nedaří. Bohužel.
Sledujete pořady o vaření v TV? Které se Vám líbí? 
Sleduji pořady o vaření, s velkými výhradami. U pořadu „Pro-
střeno“ hodnotí hlavně bydlení a jiné věci, které s vařením vů-
bec nesouvisí.
Kupujete si kuchařky od známých osobností? 
Ne, nekupuji.

Jakou ze světových kuchyní máte ráda? Kterou z nich byste 
chtěla ve školní jídelně vyzkoušet?
Žádnou, osvědčená je česká klasika.
Představte si, že za Vámi přijde cestovní kancelář s nabídkou 
zájezdu kamkoli za gurmánskou kuchyní. Kam byste jela?
Do Itálie na zmrzlinu.

Jakou pochoutku byste uvařila na starých kamnech?
Placky na plotně, šumpláty (pozn. redakce - bramborové placky 
z vařených brambor), topinky, vdolky na drátě.
Prozradíte nám recept na některé Vaše oblíbené jídlo a návod 
na jeho přípravu?
Pivní dalamánky: necelé kilo mouky hladké, jedno pivo, sůl, 
kmín, kvásek z droždí mléka a cukru. Zamícháme v husté těsto, 
děláme se bochánky. Ty pak potřeme vodou, posypeme kmí-
nem, solí a pečeme při vyšší teplotě asi 180 stupňů dorůžova.
Děkuji paní Haně Fousové za rozhovor.
Radka Vokrojová

Dne 25.11.2010 jsme měli příležitost zhlédnout 
zajímavou přednášku pana RNDr. Karla Pecla 
o Venezuele, kterou procestoval s přírodovědnou 
expedicí. Součástí poutavého vyprávění zoologa 
píseckého muzea bylo promítání diapozitivů, poslech 
zvuků přírody i domorodé hudby. Naši uživatelé 
pozorně poslouchali zajímavosti o této vzdálené zemi. 
Děkujeme a těšíme se na další přednášky.
Anna Horová – pracovník v sociálních službách 
v domově pro seniory.

Poděkování paní Ing. Radce Vokrojové 
(manažerce Svazku obcí Blatenska)
Děkujeme touto cestou paní Ing. Radce Vokrojové 
za zprostředkování besed, přednášek a zajímavých 
vystoupení osobností, které zavítají do Blatné nebo 
jsou hosty SOB. 
Je nám velmi milé a moc si vážíme toho, že paní 
Radka nikdy nezapomene na naše uživatele.
Doufáme, že se můžeme těšit z této skvělé spolupráci i v novém roce. Dovolte mi, abych popřála všem členům Svazku 
a MASky hodně zdaru a optimismu v roce 2011 a čtenářům SOBáčku pevné zdraví a hodně spokojenosti.
Mgr. Hana Baušová – sociální pracovnice domova pro seniory.

Přednáška v domově pro seniory Blatná 



Svazek obcí Blatenska - leden 2011 9

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná a Základní umělecká 
škola Blatná

vyhlašují v rámci VIII. ročníku Příroda Blatenska
výtvarnou soutěž a současně soutěž mladých fotografů

„Když neživé ožívá“
Téma:
* Kamenná tajemství
* Kameny čarují
* Za oblázky bez procházky 
* Kameníci a jejich dílo 
* Kameny v zahradní architektuře
* Kameny zkrášlují
* Drahé kameny kolem nás
* Valící se kameny
* Permoníci a jiné nadpřirozené bytosti z říše nerostů
   
 Soutěžní práce odevzdejte nejpozději v pondělí 
31.3.2011 do 14,00 hodin. 

Vyhlášení výsledků a předání cen za vybrané fotografie
proběhne začátkem června 2011. 
Většina soutěžních prací se stane součástí stejnojmenné 
výstavy, kterou připravujeme společně s Městským muzeem 
Blatná, na měsíce květen až červen 2011. Této skutečnosti 
přizpůsobte případný výběr a použití materiálů.

„Blatná 12.10.2010“

Streetwork Prevent
Rozsáhlé služby prevence zneužívání návykových látek 
poskytuje na Strakonicku Jihočeský streetwork Prevent.

Terénní sociální pracovníky Jihočeského streetworku Prevent je 
možné v ulicích Strakonic potkat každé pondělí a čtvrtek. Pravi-
delně navštěvují také Vodňany a Blatnou. Málokdo ale ví, co si 
pod jejich prací konkrétně představit.

Jihočeský streetwork Prevent je názvem programu, který 
poskytuje služby pro uživatele drog, ale působí také na poli 
prevence jejich zneužívání. „Jedná se o sociální službu terénní 
program usilující o snižování a omezování rizik spojených s 
užíváním nealkoholových drog. S našimi streetworkery je mož-
né potkat se ve většině malých měst v rámci Jihočeského kraje,“ 
přibližuje fungování Jihočeského streetworku Prevent jeho ředi-
tel Kamil Podzimek. 
Občanské sdružení Prevent není ve Strakonicích a jeho okolí 
žádným nováčkem. Své služby zde realizuje již od roku 1999. 
Novinkou je ale změna ve struktuře poskytovaných služeb, 
které nyní nabízejí 2 programy – Kontaktní centrum Prevent 
Strakonice a právě Jihočeský streetwork Prevent. Kamil Podzi-
mek k tomu dodává: „Drogová scéna pro terénní sociální práci 

je na malých městech obdobná. Sloučením terénního programu 
na malých městech pod Jihočeský streetwork Prevent, který mj. 
funguje také v městě krajském, došlo k vyšší efektivnosti terén-
ní sociální práce s uživateli drog.“
A jak terénní program v ulicích města Strakonice funguje? 
„Naším cílem je kontaktovat uživatele drog v jejich přirozeném 
prostředí. Oslovujeme skupinky především mladých lidí v par-
cích, barech či hernách. Komunikujeme s úřady a lékárnami 
ve městě. Rovněž pořádáme besedy na školách ve Vodňanech 
a Blatné. Výměnnou injekčních stříkaček a distribucí dalšího 
materiálu dochází ke snižování zdravotních rizik a šíření in-
fekčních nemocí mezi běžnou populaci. S klienty pracujeme ale 
také například na jejich motivaci k léčbě, sociálnímu začlenění 
a poskytujeme další služby v rámci sociální práce. Spolupracu-
jeme také s orgány státní správy a samosprávy,“ sděluje Kamil 
Podzimek. K financování služby dodává: „Terénní program
Jihočeského streetworku Prevent je v současné době dlouhodo-
bě financován z Individuálního projektu Jihočeského kraje.“

Kontaktní osoba:
Bc. Kamil Podzimek, DiS., ředitel projektu
Tel.: 602 570 366, E-mail: Podzimek@os-prevent.cz

Projekt ve tř. 9. A: Svatba. O projektu Svatba ve tř. 9. B jsme 
informovali v minulém vydání SOBáčka. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
 Pronajmu byt 3+1 v Blatné.
Informace na telefonu 602 123 656.

 Vedení daňové evidence, DPH, DPFO, 
účetnictví, DPPO, mzdy. Holubová, telefon: 
723 700 927.  E-mail uctoBlatna@seznam.cz

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Nejúžasnější jogurtové řízky 
(naložené v bílém ochuceném jogurtu a obalené ve strouhance). 
Ingredience: 
• 8 prsních kuřecích řízků
• 1 velký hustý bílý jogurt
• 2 celá vejce
• 4 stroužky česneku
• sůl, pepř, další koření dle chuti
Postup přípravy:
- Kuřecí řízky naklepeme, osolíme a opepříme a namáčíme do 
jogurtové marinády. 
- Tu připravíme smícháním jogurtu, vajec, česneku, opět soli 
a pepře, můžete přidat i pálivé grilovací koření. 
- Pak maso přendáme do uzavíratelné nádoby a uložíme v lednici. 
- Nejdříve druhý den vyndáváme řízky z marinády, obalujeme 
ve strouhance a opatrně smažíme.
Řízky jsou hodně křehké, chuť úžasná, kdo zažil, nechce jinak. 

Kuřecí řízky smažené v česnekovo-
sýrovém těstíčku 
Ingredience:
• 4 kuřecí stehenní řízky  • 1 dl mléka
• 1 vejce   • 10 dkg hladké mouky
• 10 dkg strouhaného eidamu
• 4 stroužky prolisovaného česneku 
Postup přípravy:
- Z uvedených surovin umíchejte husté těstíčko, ve kterém pak 
obalujte osolené špalíčky masa a smažte dozlatova.
-  Jsou dobré i studené, třeba k večeři a jen se salátem.
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Informace o Blatensku z Brna
V rámci doprovodného programu veletrhu cestovního ruchu GO a REGION TOUR Brno 2011 byly vystaveny 
vybrané znaky obcí a měst. Znaky vyhotovili žáci základních a mateřských škol z odpadových materiálů. 
Blatensko reprezentovaly znaky Města Blatná (ZŠ JAK Blatná), Obce Lnáře (ZŠ a MŠ Lnáře) a Obce Bělčice 
(ZŠ a MŠ Bělčice). Celkem bylo v republice do soutěže zasláno více než 900 znaků obcí a měst. Součástí 
doprovodného programu bylo i vyhodnocení soutěže Miss Region Regina 2011. Blatensko reprezentoval 
slečna Kateřina Abrahámová, studentka SOŠ Blatná. Foto Karel Hoch.

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska 
začíná certitifikovat regionální produkty
Po zdolání celé řady administrativních a legislativních překážek se 
podařilo dokončit první fázi projektu „Zavedení regionální značky 
PRÁCHEŇSKO.“ Snad již v březnu bude tedy možné zahájit samotný 
výběr zájemců o přidělení Regionální značky Prácheňsko pro jejich 
výrobky, produkty či služby. Vybraní producenti budou mít v průbě-
hu minimálně jednoho roku zdarma garantovanou reklamu o sobě či 
o svých produktech v mnoha informačních centrech po celé republice, 
v mnoha letácích, časopisech a také na mnoha www strákách zaměře-
ných na propagaci regionálních výrobků. Dále do začátku bude úspěš-
ným žadatelům zajištěn tisk certifikátu a cedulek, kterými si mohou
žadatelé své výrobky značit. V případě dotazů či přímo zájmu o uděle-
ní této značky prosím využijte telefoního čísla na koordinátora tohoto 
projektu za MAS SOB – Tomáš Koželuh, 725 031 381. 
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
Krátké zprávičky z bělčické matriky
V říjnu 2010 oslavili v naší obřadní síni 
bělčické radnice 25 let společného života 
– stříbrnou svatbu manželé Josef Říský 
a Miroslava Říská z Újezdce a manželé 
Václav Hrouda a Alena Hroudová 
z Uzeniček. V listopadu pak v kruhu 
rodinném oslavili 50 let společného 
života – zlatou svatbu manželé Stanislav 
Pour a Anna Pourová z Bělčic a dále pak 
60 let společného života – diamantovou 
svatbu manželé Jaroslav Novotný a Anna Novotná ze Závišína. 
Všem přejeme do dalších let pevné zdraví a ještě hodně 
krásných společně prožitých let. 

Mateřinka Bělčice
U nás v „Ma-
teřince“ 
v Bělicích 
vypukly 
přípravy na 
Vánoce už 
koncem lis-
topadu. Pekli 
jsme perníč-
ky a vánoční 
cukroví, vy-
ráběli přáníč-
ka a dárky, 
zdobili celou 
MŠ.
27.11.2010 
jsme zpívali 
a přednášeli 
na náměstí 
při rozsvě-
cování vá-
nočního stromku a pak 8.12.2010 v zemědělském družstvu pro 
důchodce.
3.12.2010 nás navštívil Mikuláš s čertem. Představte si, že čert  
měl v „pekelné“ knize  zapsané všechny naše „hříchy“a Miku-
láš zase z „nebeské“ knihy připomněl , co se nám dařilo.
Vánoční těšení vyvrcholilo 14.12.2010. Už od rána jsme ne-
trpělivě očekávali, jestli k nám přijde Ježíšek. Ozvalo se kou-
zelné zacinkání – zvědavě jsme nahlédli do třídy. Ježíška jsme 
neviděli, ale stál tam rozsvícený ozdobený stromeček a pod 
ním kupa dárků. Ve dvou velikánských krabicích jsme objevili 
pro každého z nás měkoučký polštářek. Hned po obědě jsme je 
vyzkoušeli. Neodpočívali jsme totiž jako obvykle v ložnici na 
lehátkách, ale rozjímali jsme na nových polštářcích u vánočního 
stromečku při vyprávění p. knihovnice Vonáškové o tom, jaké 
Vánoce prožívaly naše babičky, když byly dětmi.
15.12.2010 v „Den otevřených dveří“ nás navštívili rodiče, přá-
telé a známí. Společně s námi zpívali koledy, házeli bačkorkou 
přes rameno, zapalovali prskavky, překrajovali jablíčka, vyprá-
věli si. Všechny návštěvníky jsme pohostili voňavým cukrovím 
s kávičkou a čajem. Odpoledne nás navštívili i bývalé pracovni-
ce. Připravili jsme pro ně přáníčka a dárky /papírové svícny/.
16.12.2010 –Tento den jsme prožili s kamarády ze ZŠ. Do-
poledne s prvňáčky a odpoledne se školní družinou. Společně 
jsme si zazpívali koledy, zdobili perníčky a pohráli si s novými 
hračkami.
V pátek 17.12.2010 – dopoledne hned po svačině /teple obleče-
ni/ jsme vzali na záda nůše s jablíčky, mrkví, obilím, sušeným 
chlebem a vydali se do lesa Lipovice za zvířátky, připravit jim 
„vánoční hostinu“. Už od pondělí 20.12.2010 jsme měli vánoční 
prázdniny. Všichni jsme doufali, že Ježíška uvidíme o Štědrém 
dnu. Co myslíte, splnilo se naše očekávání.....

 

Děti z MŠ Bělčice

PROSINEC V MŠ A ZŠ BĚLČICE
 1. prosince žáci 1. stupně navštívili v blatenském muzeu 
ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA. Chtěli bychom poděkovat p. Vaň-
kové za její poutavé vypravování (i s názornou ukázkou) o za-
pomenutých a současných řemeslech. Tento poučný program se 
dětem velmi líbil. Ještě téhož dne děti zavítaly na VÁNOČNÍ  
VÝSTAVU, kde si mohly zakoupit různé vánoční i adventní de-
korace a dárečky. Někteří žáci si také vyzkoušeli své dovednosti 
při výrobě voskových svíček.
 2. prosince děti z l. třídy a školní družiny pořádaly pro své 
rodiče MIKULÁŠSKOU BESÍDKU.
Pásmo tanečků, básniček a písniček bylo zpestřeno skotačením 
malých čertíků. I rodiče si zde prověřili svoji zručnost a fanta-
zii. Za pomoci svých ratolestí vyráběli hlavu čertíka. Zdařilou 
besídku zakončilo příjemné posezení u kávy a vánočního cukro-
ví, které lehce navodilo vánoční atmosféru.
 3. prosince si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolu-
žáky již tradiční MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Jejich veselé 
básničky a písničky vždy odměnil Mikuláš s andělem nějakou 
sladkostí.
 8. prosince se v místním zemědělském družstvu konalo PO-
SEZENÍ S DŮCHODCI. Program zahájily děti z mateřské ško-
ly. Poté následovaly písničky a básničky našich prvňáčků a dětí 
ze školní družiny. Vystoupení ukončila děvčata z 2. stupně za 
hudebního doprovodu elektrických kláves. Věříme, že vánoční 
pásmo dětí potěšilo srdce všech babiček a dědečků.
 V tomto vánočním čase myslíme i na zvířátka. l7. prosince 
jsme se tedy vydali do přírody, abychom nazdobili stromek pro 
zvířátka. Děti si nastřádaly jablka, mrkev, chleba, rohlíky a další 
zvířecí laskominy. Náš pestře ozdobený stromek se stal lákavou 
pochoutkou pro všechna zvířátka. 



12

 

Svazek obcí Blatenska - leden 2011

BEZDĚDOVICE
Slovo starostky
Přátelé, pozastavme se na chvíli. Den zimního slunovratu nasto-
lil vládu zimy. Je potřeba se zklidnit a zapřemýšlet nad životem, 
nad prací. Ten končící rok byl stejně hektický jako ty předtím. 
Využívám této příležitosti poděkovat Vám všem, kteří jakou-
koliv formou a mírou přispěli k rozvoji naší obce, obohacení 
jejího sportovního i kulturního života. Jsem přesvědčena, že 
zvyšovat úroveň kvality života v naší obci se nám společnými 
silami daří. Též děkuji místním občanům i firmám, které se
podílejí pracemi na zvelebení obce i obecního majetku. Tím se 
ušetří nemalá část finančních nákladů za dopravu.
Dovolte mi, abych zhodnotila uplynulý rok z pohledu vedení 
obce. 
Zhodnocení roku 2010
Významnou akcí bylo v zastupitelstvu obce Bezdědovice i za-
stupitelstvu obce Chlum dne 30.12. 2010 schválení změny 
katastrální hranice mezi katastrálním území Bezdědovice a k.ú. 
Chlum, z důvodu plánované výstavby čistírny odpadních vod 
v Bezdědovicích. 
 První změna spočívá v převedení 42 tisíc 843 m2 z k.ú. 
Chlum do k.ú. Bezdědovice. 
 Druhá změna spočívá v převedení 49 tisíc 715 m2 z k.ú. 
Bezdědovice do k.ú. Chlum, což byla podmínka zastupitelstva 
obce Chlum. Pozemky jsou lesy obce Chlum. 

V tomto roce jsme uskutečnili investice, které věřím, že výrazně 
k dobrému změnily naší obec. 

Stavební akce k 31.12. 2010:
• Zatrubnění vodoteče, odbahnění, oprava hrází, stavba bezpeč-
nostních přelivů dvou vodních nádrží, terénní úpravy pozemků 
parcelních čísel 121/1, 121/2, 147 v Bezdědovicích - 280 704 Kč
• Prodloužení kanalizačního řadu na pozemcích p.č. 646/20, 
710/2, 828/1, 828/3, 830 v Bezdědovicích - 77 902 Kč
• Ošetření stromů /4 ks lip/ - 21 900,00 (Paštiky - hřbitov), 
6 100 (Dobšice); Celkem 28 000 Kč
• Vypracování zadání územního plánu - 39 600 Kč
• Zvýšení jedné strany oplocení na sportovním hřišti - 52 422 Kč
• Oprava hasičské zbrojnice v Dobšicích – 9 000 Kč (3 050 Kč+ 
6000 Kč materiál)
• V měsíci listopadu 2010 byla provedena oprava výtluků a opra-
va rozlámaných krajnic vozidly těžšími než 3,5 t místních komu-
nikací v k.ú. Bezdědovice v celkové částce 301 759,00 Kč. 
• Výroba obecního erbu 3 990 Kč + obecní vlajky 14 430 Kč, 
výroba hasičské vlajky ve výši 29 995 Kč. 
• Výroba 2 ks uvítacích cedulí se znakem obce ve výši 
20 242 Kč a obecní znak na úřad 9 752 Kč. 
• Provedení revize sportovního areálu v Bezdědovicích v celko-
vé částce 2 700 Kč
• Náklady na zakoupení 10 kusů lavic a stolů pro venkovní kul-
turní i sportovní akce činily 16 300 Kč. 
• Oprava kapliček v Bezdědovicích a Dobšicích“ v celkové 
hodnotě 283 516 Kč. 
Investiční i neinvestiční akce za rok 2010 činily 1. 257 789 Kč 
z toho dotace 370 993 Kč a vlastní prostředky 886 796 Kč.

SDH BEZDĚDOVICE
Úvodem bych ráda pogratulovala všem členům sportovních 
družstev k získaným úspěchům při hasičských soutěžích v mi-
nulém roce a k velmi dobré reprezentaci obce. 
Dále mladým hasičům, kteří opravovali sportovní stříkačku PS 
12 z roku 1976 s velkou pílí a energií. Opravdu se jim obnova 
moc povedla.Také si dovolím poděkovat hasičskému výboru, 
zejména panu starostovi Josefu Motykovi, za velmi dobrou a 
efektivní již dvouletou spolupráci. 
Schválené finanční požadavky hasičů v roce 2010 činily 80 000
Kč. Výdaje za rok 2010 celkem byly 133 374 Kč. 

Běžný provoz obce 
Údržba sportovního areálu
Osobní náklady -dohody( úklid, sekání) 8 075 Kč 
Revize     2 700 Kč
Voda     3 000 Kč
Zvýšení oplocení na dolní straně  52 422 Kč
Celkem     66 197 Kč
• V měsíci listopadu 2010 byla provedena oprava výtluků 
a oprava rozlámaných krajnic vozidly těžšími než 3,5 t obecních 
komunikací v celkové částce 301 759,00 Kč. Na zimní údržbu 
veškerých obecních komunikací byla vynaložena finanční část-
ka 131 778 Kč. Celkem 433 537 Kč.
• Na odpadové hospodářství byla vynaložena celková finanční
částka 216 000 Kč, za místní poplatek byla vybrána částka 104 
278 Kč + prodej popelnic 3 100 Kč a za třídění od firmy EKO-
-KOM jsme obdrželi finanční částku 58 785, 00 Kč. Doplatek
z rozpočtu obce činí 111 722 Kč. Vzhledem k celkem úspěšnému 
třídění odpadů v naší obci, zastupitelstvo obce odsouhlasilo již 7 
rokem stejnou výši místního poplatku na rok 2011 a to: 250,00 
Kč/ na osobu trvale bydlící a 400,00 Kč/ rekreační objekt. 
• Celková finanční částka hrazená základním školám v Blatné
za 18 žáků činí 137 635,00 Kč; a za 4 dětí navštěvující mateřské 
školy v Blatné 43 482,00 Kč.
V roce 2010 jsme poskytli tyto finanční příspěvky a dary :
 Svaz tělesně postižených = 1 000 Kč
 Sdružení cyklistické všestrannosti= 800 Kč 
 Pojízdná prodejna = 10 000 Kč 
 Sdružení hasičů ČMS okresu Strakonice - paní Boukalová, 
starostka, žádost o příspěvek na podporu mladých hasičů okresu 
Strakonicka. ZO odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 1600
Kč na prostředky požární ochrany mladých hasičů. 
 Celkem 13 400 Kč. 
V roce 2010 byly vykonány tři kontroly:
 Řádný audit a dílčí audit Krajským úřadem Jihočeského kra-
je na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územně 
samosprávných celků, byl vykonán v měsíci dubnu a dílčí audit 
v měsíci listopadu. Oba dva audity se závěrem nebyly zjištěny 
nedostatky.
 Kontrola odvodů zdravotního pojištění provedená VZP Stra-
konice se závěrem nebyly zjištěny nedostatky. 
 V měsíci listopadu 2010 byla provedena preventivní požární 
prohlídka dle vyhlášky č. 246//2001 Sb. včetně hasicích přístro-
jů panem Jiskrou ze Sedlice a panem Levým ze Strakonic, kde 
bylo dohodnuto aktualizovat „Dokumentaci požární ochrany“ 
ve smyslu § 15 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.
Na začátku léta Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM a.s. vyhlásily na podporu třídění plastů 
celokrajskou letní soutěž obcí ve třídění plastů. Do soutěže byly 
automaticky zapojeny všechny obce a města Jihočeského kraje 
zapojené do systému Eko-kom. Obce a města soutěžili v množ-
ství vytříděných plastů za letní měsíce (přepočteno na jednoho 
obyvatele). Naše obec se umístila na 16. místě do 500 obyvatel. 
Vyhráli jsme 1 kus betonové lavičky s dřevěným ekologickým 
opěradlem v ceně 4 500 Kč. Hlavním cílem této soutěže byla 
nejen podpora sběru plastů, ale i snaha ukázat lidem, že jejich 
třídění má smysl, a že se z plastu vyrábějí užitečné věci. 
Informace o opravách místních komunikací obce 
Bezdědovice za období let 2007 – 2010 včetně příspěvku 
firem Zemědělství Blatná a.s. a G.T.S. CZ s.r.o. Praha
Obec Bezdědovice je vlastníkem 8 km místních komunikací. 
V současné době dochází k poškozování místních komunikací 
a rovněž tak k porušování zákazu vjezdu vozidel s hmotností 
vyšší než je 3,5 t, který je zde umístěn.
A tak se ptám zda je v pořádku, ať úmyslné či neúmyslné, ni-
čení obecního majetku právnickými podnikatelskými subjekty, 
které nehledají možnosti přístupu z vlastních nebo pronajatých 
pozemků na silnice III. třídy, které spravuje a financuje Krajský
úřad Jihočeského kraje? Jak je možné dva roky přehlížet kaž-
dodenní jízdu traktorem s přívěsem z kravína domů na oběd, 
což nesouvisí s pracovním výkonem zaměstnance přes polovinu 
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obce cca 1 km; zničení obecních pozemků okolo božích muk 
nákladním autem, které sváží dřevo z lesů? Kam se ztratil re-
spekt k právům druhých? 
Z níže uvedeného přehledu vyplývá, jaké příspěvky byly právní 
subjekty, které měly výjimku ze zákazu vjezdu vozidel s hmot-
ností vyšší než je 3,5 t ochotny platit na opravy místních ko-
munikací, a kolik finančních prostředků zaplatila obec ze svého
rozpočtu v letech 2007 – 2010. Proč mají občané naší obce 
doplácet na podnikání druhých, kteří, pokud dobře hospodaří, 
mají výdělky? 
Rok 2007: 307 342,00 Kč (120 000,00 Kč dotace + vlastní po-
díl obce 187 342,00 Kč); oprava komunikace p.č. 839 od most-
ku směrem na silnici II. Třídy směr Bělčice – Blatná.
Rok 2008: 495 619,00 Kč (120 000,00 Kč dotace + vlastní po-
díl obce 375 619,00 Kč); oprava komunikace p.č. 792 v Pašti-
kách ve výši 136 858,00 Kč a v Dobšicích p.č. 810 ve výši 298 
876,00 Kč směrem Drahenický Málkov - výjezd na silnici III. 
třídy.
Rok 2009: 51 170,00 Kč - opravy výtluků v celém katastrálním 
území Bezdědovice
Rok 2010: 301 759,00 Kč - opravy výtluků v celém katastrál-
ním území Bezdědovice.
Z této finanční částky oprava účelové komunikace p.č.792 (KN)
v Paštikách poničená firmou Zemědělství Blatná a.s. a firmou
Blatenská ryba s.r.o činila 34 660,00 Kč.
Za roky 2007-2010 celková hodnota oprav místních komuni-
kací obce Bezdědovice činila 1.155 889, 00 Kč. 
Finanční příspěvky Zemědělství Blatná a.s za roky 2007 -2010: 
Rok 2007: 10 000,00 Kč
Rok 2008: 30 000,00 Kč + 5 000,00 Kč příspěvek na vyasfalto-
vání účelové komunikace p.č.792 (KN) v Paštikách
Rok 2009: 30 000,00 Kč
Rok 2010: 10 000,00 Kč
Celkem: 85 000,00 Kč
Finanční příspěvky G.T.S. CZ. s.r.o za roky 2007 -2010:
Rok 2007: 15 000,00 Kč
Rok 2008: 17 500,00 Kč
Rok 2009: 10 000,00 Kč
Rok 2010: 10 000,00 Kč
Celkem: 52 500,00 Kč
 Za obec Bezdědovice Miluše Kubátová
Rozpočet na rok 2011: 
Příjmy: 2. 700 000 Kč; Výdaje: 2. 700 000 Kč. Rozpočet byl 
schválený jako vyrovnaný.

Do roku 2011 je převedena naspořená finanční částka ve
výši 1. 269 508 Kč. Máme připraveny a již nastartovány 
investice, které mají za účel jen jediné a to aktivní rozvoj 
naší obce. 
• Podat žádost do Programu rozvoje venkova na jaře roku 2011, 
kdy budou vyhlášeny výzvy na akci „Kompletní rekonstrukce 
místní komunikace p.č. 839/1, 838/1 Bezdědovice“ - akce za 
1. 998. 510,00 Kč, z toho požadovaná dotace 1.511.478,00 Kč 
(90 %), vlastní podíl 487.032,00 Kč. Bohužel na podzim roku 
2010 nebyly vyhlášeny žádné výzvy, neboť sestavení naší vlády 
po volbách v červnu trvalo velmi dlouho, a tato skutečnost má 
velký vliv na čerpání dotací z Evropských fondů. 
• Byla podána žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova 
– Krajský úřad České Budějovice na obnovu obecního majetku: 
Obecní úřad-obnova vnitřních i vnějších omítek včetně malby, 
výměna 5 kusů oken + 1 ks dveří, výměna hasičských vrat za 
vrata pojízdná, obnova 1 ks herního prvku do dětského koutku. 
Celková výše neinvestiční akce činí 405 300 Kč. Z toho 200 
tisíc Kč dotace a 205 300 Kč vlastní podíl. 
• Akce „Dokončení terénních úprav“ před sálem hostince včetně 
nových lavic v celkové výši 90 000 Kč. 
• Opravy výtluků a rekonstrukce místních komunikací v katast-
rálním území obce.
Pevně věřím, že i tento rok bude pro nás úspěšný a v někte-
rých oblastech ještě lepší.  Miluše Kubátová

Co nového v Bezdědovicích, 
Dobšicích a Paštikách
Statistika obce
K 31.12.2010 je 332 trvale hlášených občanů z toho 42 v Dob-
šicích, 20 v Paštikách a 270 v Bezdědovicích.
Ekonomicky aktivních obyvatel 150, z toho uchazečů o zaměst-
nání 20, míra nezaměstnanosti v obci 13,3 %.
Narodili se...
28.12.2010 Jaromír Koman, Dobšice 18
Vítáme Jaromírka do života a přejeme mu život plný sluníčka, 
lásky, zdraví a šťastné lidičky kolem sebe. 
Opustili nás…
13.11.2010, pan Josef Vydra, nar. 1938, Bezdědovice
1.1.2011, paní Růžena Chromická, nar. 1925, Dobšice
Čest jejich památce !

Kulturní okénko 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 5.12.2010
V neděli 5.12.2010 
uspořádal ČČK pro děti 
z obce Bezdědovice, 
ale i okolních obcí, již 
tradiční Mikulášskou 
nadílku. Do společen-
ského sálu obecního 
hostince přišla spousta 
dětí, které se hned od 
začátku zapojily do 
pěkných her, soutěží 
a tance. Ovšem nejvíce 
se děti těšily na samot-
ného Mikuláše s andě-
lem. Ti přišli na řadu až 
po vstupu čerta. Miku-
láš rozvážným krokem 
došel na pódium, kde byly připraveny pro všechny děti dárečky. 
Ale musely si je ještě naposledy zasloužit – někdo slíbil, že už 
bude hodný, někdo řekl básničku či zazpíval písničku, někdo 
zarputile mlčel. Mikuláš všem dětem rozdal vysloužené balíčky 
plné ovoce a sladkostí a děti pokračovaly v tanci, hrách a soutě-
žích. Nedělní odpoledne se dětem i dospělým moc líbilo. Všem 
děkujeme za účast a těšíme se na setkání při některé z dalších 
akcí. Velký dík patří rodině Zbíralů a Jánských, kteří měli na 
uspořádání Mikulášské nadílky velký podíl. 
 Text a foto Renáta Budíková.
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 11.12.2010
V sobotu 11.12.2010 se uskutečnil v Bezdědovicích v Obecním 
hostinci již tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenisu. Hrála 
se dvojhra a sešlo se 17 hráčů. Hráči byli rozděleni do dvou 
skupin. Po zápasech ve skupinách do vyřazovacích bojů po-
stoupilo 16 hráčů. První místo obsadil Jindra Pavel z Blatné, na 
druhém místě skončil p. Máza a třetí skončil p. Schmid. Vítěz 
i všichni zúčastnění obdrželi věcné ceny.
 Text a foto Alena Vestfálová
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Připravované  kulturní a sportovní 
akce  v obecním hostinci - je na co 
se těšit ! 
• V sobotu 26.2. Hasičský ples Bezdědovice  -  od 20.00 hodin   
k tanci a poslechu hraje Scéna p. Júzka + bohatá tombola  
• V neděli 27.2. Dětský maškarní ples - od 13:00 hodin, pro-
gram a občerstvení zajištěno.
• V sobotu 12.3. MDŽ – od 15 hodin, program a občerstvení 
zajištěno.

Sportovní akce
• 5.2. Turnaj ve stolním tenisu – dvojhra.  Hodina bude upřesně-
na. Na všechny chystané akce Vás srdečně zveme. Šíp J. ml.
Aktuality a informace  je možné  sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz

BLATNÁ
Staročeské Vánoce v ZŠ Holečkova
Staročeské Váno-
ce a s nimi spjaté 
tradice, to je dnes 
již termín spíše 
archivní.
Jak vlastně proží-
vali tento čas naši 
rodičové a praro-
dičové? V lesku 
a uspěchaném 
tempu dnešní 
doby  by se možná 
trochu ztráceli.
My jsme se tedy 
pokusili oživit sta-
ré techniky výroby 
vánočních ozdob 
a dekorací a při-
blížit dětem dobu 
adventu a příprav 
na Vánoce, tak jak 
ji asi trávili lidé 
dříve. Vše jsme 
pojali jako enviro-
mentální projekt. Využívali jsme hlavně materiály přírodní a to 
od špejlí, přes nitě, včelí vosk, novinový papír, ořechy, sušené 
květiny a ovoce, až po keramickou hlínu. Pro nás již méně zná-
mé techniky se staly pro žáky velmi zajímavými a ti s nadšením 
čekali na finální podobu výrobků. I vánoční stromky nazdobené
ořechy, hvězdičkami, křížalami, řetězy z včelího vosku a koření 
a perníčky byly pro děti překvapením. Nejen, že mohou konku-
rovat dnešním barevným zářivým stromkům, ale dokonce nád-
herně voní. A hlavně, ozdoby si vyrobili žáci vlastníma rukama. 
Vyrobené dekorace si mohli po celý týden prohlédnout a také 
zakoupit rodiče na vánočním jarmarku přichystaném v budově 
školy. 
Do příprav se zapojily všechny ročníky včetně školní družiny. 
Odměnou pro ně byl výlet vlakem do Prahy v posledním ad-
ventním týdnu na vánoční trhy na Staroměstském náměstí, který 
nás naladil do té pravé předvánoční nálady. Zbylým žákům, 
kteří se výletu nemohli zúčastnit, se pokusíme vše vynahradit 
v posledních dnech před Vánoci. Připravili jsme si pro ně ma-
lou zkoušku na Štědrý den, přípravu štědrovečerní večeře. To 
se nám podaří hlavně díky sponzorskému daru Blatenské ryby 
s.r.o., která nám přislíbila živé kapry a my jí touto cestou děku-
jeme. Bc. Dana Hajíčková

Vánoce na ZŠ Holečkova Blatná
Přiblížil se krásný čas vánoční a my jsme se rozhodli zpestřit 
našim žákům poslední školní dny roku 2010. Určitě si zasloužili 
prožití sváteční pohody za svoji snaživou práci, kdy pod peč-
livým a obětavým vedením většiny sboru připravili vlastníma 
rukama pro své rodiče vánoční jarmark se spoustou krásných 

a hodnotných výtvorů.
Starší žáci se přihlásili do bojů tradičního vánočního turnaje ve 
stolním tenise. Jeho 13. ročník se uskutečnil v pondělí 20. pro-
since. Za pingpongovým stolem probíhaly urputné a nelítostné 
souboje mezi soupeři rozličných kvalit a zkušeností. Všichni 
měli ale jedno společné - snahu předvést se v co nejlepším svět-
le, překonat svého protivníka, ale hlavně sami sebe. U všech 
účastníku bylo patrné výrazné zlepšování jejich sportovních 
výkonů.
Ani ostatní žáci nezaháleli. V duchu staročeských vánočních 
tradic se aktivně seznamovali s různými zvyky a obyčeji. Díky 
dárkům od společnosti Blatenská ryba si například mohli vy-
zkoušet zpracování a úpravu tradičního českého kapra. Mnozí z 
nich se s opravdovou chutí zapojili do činnosti, která jim v bu-
doucnu přinese užitečné zkušenosti, jež budou moci uplatnit.
V úterý 21. prosince dostalo každé z dětí ihned po příchodu 
do školy možnost napsat si na připravené barevné lampionky 
své nejtajnější přání a s pomocí pedagogů po zažehnutí paliva 
vypustit toto důležité poselství do oblak vstříc svému splnění. 
Ještě dlouhou 
dobu poté 
mohl každý 
sledovat na 
obloze svůj 
jasně svítící 
vzdalující se 
lampionek s 
vírou, že prá-
vě jeho vřelé 
přání dojde 
naplnění.
Všichni spo-
lečně opustili 
prostory před 
školou a shro-
máždili se v budově. Připraveno bylo zpívání na schodech. Za 
doprovodu varhan, flétny a kytary se krásně rozléhal po chod-
bách jednotný zpěv koled a vánočních písní. Každý si podle 
vlastní chuti dosyta užil příjemnou sváteční atmosféru.
Společně trávené chvíle mohly pokračovat v jednotlivých vy-
zdobených třídách. Žáci se v nich sešli u vánočních stromků, 
aby se co nejvíce přiblížili dlouho a netrpělivě očekávaným 
dnům, kdy po boku svých nejbližších usednou ke štědrovečer-
ním stolům.

Zbytek dne se 
vrátil k pon-
dělním událos-
tem. Ihned po 
pingpongovém 
minisouboji dvo-
jic členů sboru 
došlo na vyhla-
šování koneč-
ných výsledků 
vánočního tur-
naje. Celkovým 
vítězem se stal 
žák 6. ročníku 
Zdeněk Adámek. 
Kromě putovní-
ho poháru získal zlatou medaili, novou pálku a sadu míčků. 
Hodnotnými cenami byli odměněni i další účastníci. Každý z 
nich byl oceněn za svoji snahu a předváděné sportovní výkony. 
Vyvrcholením byly souboje ve čtyřhře mezi nejlepšími žáky a 
členy sboru. Zápasy byly většinou vzácně vyrovnané a snaha 
pokořit pedagogy velmi patrná.
Školní předvánoční čas byl uzavřen možností pochutnat si na 
bramborovém salátu a vkusně upraveném kaprovi. Však se 
někteří žáci předcházející den podíleli na jejich přípravě. Mys-
lím si, že když se všichni rozcházeli do svých domovů, byli 
již patřičně naplněni těmi správnými dojmy. A o to nám všem 
společně šlo. Přejeme si jen, aby podobné pohodové chvíle vy-
držely po celý příští rok. A přejeme to samozřejmě i všem svým 
žákům.

 

Mgr. Petr Šavrda, učitel ZŠ Holečkova Blatná

J. a Z. Adámkovi
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060
SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM PRO ŽÁKY 
SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 o z n a m u j e 

RODIČŮM ŽÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI

(zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální 
znevýhodnění), narozených do 31.8. 2005, že

Z Á P I S 
do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060

na školní rok 2011/ 2012
se bude konat v budově školy Holečkova 1060

 ve čtvrtek 10. února od 13 do 17 hodin
 v pátek 11. února od 9 do 14 hodin

Bližší informace na telefonu 383 422 881,
osobní konzultace kdykoli

a RODIČŮM ŽÁKŮ SE STŘEDNÍM A TĚŽKÝM 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,

narozených do 31.8.2005, že
Z Á P I S 

do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, NERUDOVA 505
na školní rok 2011/ 2012

se bude konat v budově školy Nerudova 505

 ve čtvrtek 10. února od 9 do 17 hodin
 v pátek 11. února od 9 do 14 hodin

Bližší informace na telefonu  383 420 215
osobní konzultace kdykoli

KULTURA V BLATNÉ
Úterý 15. února – zámek 19,00 hod.
Koncert KPH
 DECHOVÉ  TRIO  DUBOIS
I. Venyš – klarinet
Martin Petrák – fagot 
J. Thuri – hoboj 
Ojedinělý ansámbl složený ze tří dřevěných dechových nástro-
jů, vznikl spojením absolventů katedry dechových nástrojů hu-
dební fakulty múzických umění v Praze. Na svých koncertech 
poskytují ve svém oboru jedinečný hudební zážitek.
Pondělí 28. února – sokolovna 19,00 hod.
 PRACHY!
Komedie Prachy!!! (Funny Money) anglického dramatika Raye 
Cooneyho měla premiéru v roce 1994 v Churchill Theatre v 
londýnské čtvrti Bromley, odkud se přestěhovala do West Endu, 
kde se úspěšně hrála další dva roky. Autor se ujal režie své hry 
a ztvárnil roli Henryho Perkinse. Roku 2006 se hra stala předlo-
hou scénáře pro stejnojmenný film.
Příběh této frašky, využívající klasickou metodu nedorozumění 
a omylů, začíná prostě: spořádaný úředník Henry Perkins jede 
domů z práce, v myšlenkách u večeře, na kterou u příležitosti 
oslavy jeho narozenin pozvali s manželkou Jean své staré přáte-
le, Vica a Betty Johnsonovy. V metru však omylem sebere cizí 
kufřík, v němž poté, co si svůj omyl po vystoupení uvědomí, 
najde 735 000 liber. Zajde do hospody a na pánské toaletě pe-
níze několikrát přepočítá. Tam ho sleduje úplatný policista Da-
venport v civilu, který usoudí, že Henry přišel do hospody lovit  
muže. Henry se dovtípí, že peníze zřejmě pocházejí z trestné 
činnosti, a proto má pocit, že nemusí mít špatné svědomí, když 

si je nechá. Ze strachu před zločinci se však rozhodne zmizet 
s manželkou do Barcelony. Přijdou však hosté, zničehonic se 
v domě postupně objeví dva policisté a situace se začne víc a 
víc komplikovat, jak se postavy zaplétají do vlastních výmyslů, 
výmluv a rafinovaných lstí ve snaze si za každou cenu přijít
na své. Přijde i odrzlý taxikář a k dovršení zmatku nakonec i 
mafiánský šéf. Jako ve většině komedií Raye Cooneyho je i zde
divák vystaven smršti nečekaných situací a bravurně vypoin-
tovaných gagů hrdinů této hry, kteří se v chaosu dobrovolně 
i nedobrovolně přijatých falešných identit snaží udržet nejen 
chladnou hlavu, ale hlavně kufřík s penězi.   
Hrají: V. Hybnerová, J. Polášek, R. Trsťan, N. Boudová , P. 
Kikinčuk aj. Předprodej vstupenek na odd. kultury

OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE
www. charita-strakonice.cz
Oblastní charita Strakonice je registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám 
se sníženou soběstačností. Je poskytována ve vymezeném čase 
v domácnostech osob PO – PÁ od 7:00 do 17:00. Tel. středisek 
Strakonice, Osek, Volyně: 383 325 808, 776 808 841, e-mail: 
pecovatelskasluzba.st@charita-strakonice.cz
Tel. střediska Blatná: 383 422 653, 777 808 985, 
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám se 
sníženou soběstačností.  Je poskytována bez časového omeze-
ní, v přirozeném sociálním prostředí osob a při všech běžných 
činnostech života, které osoba potřebuje. Tel: 383 325 808, 777 
808 874, e-mail: osobniasistence@charita-strakonice.cz
Odborná sociální poradna je bezplatná sociální služba. Posky-
tujeme informace, rady, podporu a pomoc především v oblas-
tech sociálního poradenství. Její součástí je psychologická po-
radna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Tel: 383 325 808, 
773 979 002, e-mail: poradna@charita-strakonice.cz
Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým do-
movem rodinného typu pro seniory s nepřetržitou péčí. Svým 
stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, 
kteří preferují menší rodinný kolektiv. Tel: 383 323 281, 777 
887 158, e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz
Odlehčovací služba je terénní služba poskytovaná osobám se 
sníženou soběstačností, zastupuje na určitou dobu pečující oso-
bu v péči o svého blízkého, o kterého je pečováno v domácím 
prostředí. Je nově registrovanou sociální službou Oblastní cha-
rity Strakonice od  1. 9. 2010. Tel: 383 325 808, 777 808 874
Všem našim uživatelům a lidem dobré vůle přejeme úspěšné 
vykročení do nového roku, hodně štěstí, spokojenosti, domácí 
pohody a hlavně spoustu zdraví. 
 Za pečovatelskou službu Blatná Bc. Anna Baťková
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Lidové řemeslo Blatná – U svaté 
Kateřiny

ZACHOVEJTE NÁM PŘÍZEŇ
Prodejnu lidového řemesla Blatná, která je v Blatné otevřena 
od roku 1999, jistě už dobře znáte. Ať již z nádvoří blatenského 
zámku nebo informačního centra města Blatná na tř. J. P. Koub-
ka, kam jste možná chodili pro Blatenské listy pro vaši obec 
nebo pokladny zámku ve Lnářích, možná také z náměstí Míru 
209 – PRODEJNY U SVATÉ KATEŘINY, kde působíme od 
roku 2006. A zde vás také přivítáme v letošním roce. Co našim 
zákazníkům nabízíme?
- české umělecké řemeslo
- řemeslo blatenské (také historické sklo V. Vlasáka z Bělčic)
- suvenýry pro turisty, pohledy, mapy
- drobné starožitnosti (vybrané věci i nadále vykupujeme zejmé-
na pro chalupáře)
- Blatenské listy pro obce
- jablečný mošt z českých jablíček
- oblíbené blatenské preclíky
Během roku opět připravíme v měsíci dubnu velikonoční pro-
dej tradičních výrobků, které jsou s jarními svátky úzce spjaty, 
v prosinci pak prodejní výstavu České vánoce.
Přejeme vám všem úspěšný nový rok 2011 a nezapomeňte, že 
naši existenci podpoříte, když nás alespoň jednou za čas navští-
víte, pokud budete potřebovat opravdový dárek pro vaše blízké. 
 Eva Fučíková, lidové řemeslo
 
ZIMA NA ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ
Ačkoliv se Mikuláš slaví 5. prosince, žáci na naší škole dostali 
pekelnou nadílku již 3. prosince, neboť letošní Mikuláš vyšel 
na neděli, a tak se žáci devátých tříd rozhodli, že spolužáky                
o návštěvu čertů neochudí. A žáci si opravdu užili. Čerti se na 
našich spolužácích pořádně vyřádili. Někteří skončili v pekle, 
které podle vyprávění těch nejmenších bylo strašidelné. Ti, 
kteří byli hodní, dostali od andílka nějakou sladkost. A kdo že 
byl nejzlobivější? Rozhodně žáci devátých tříd, neboť od čertů 
dostali pořádný výprask. Jejich zachráncem se stal Mikuláš a 
andílek. Holky z devítky dostaly, co si zasloužily. Naši pekelní 
návštěvníci našli během přestávek útočiště ve školní knihovně. 
Avšak jedenkrát se jim přihodilo, že se nestihli schovat, a tak 
ti, kteří byli na chodbách, dostali ještě pár ran navíc. Při svém 
řádění nám po škole zanechali pěkný chlívek. Mladším spolužá-
kům se podařilo ukořistit několik čertovských trofejí v podobě 
úlomků z košťat. Paní uklízečky měly z čertů taky určitě velkou 
radost. Čertům musíme poděkovat, že přijali pozvání a vystou-
pili z pekla o dva dny dříve. Letošní Mikuláš byl opravdu fan-
tastický. Hana Třísková, 9. B   
V úterý 14.12. se třídy 2. B a 4. B vydaly na výlet do Plzně, 
který jim byl odměnou za jejich úspěšné sbírání hliníku v 
prázdninové soutěži. Žáci navštívili Muzeum strašidel, vánoční 
trhy na plzeňském náměstí a své putování zakončili 3D filmem
Megamysl. Z toho si kromě krásných zážitků odnesli i 3D brýle 
jako dárek. Všem se výlet moc líbil.
Školní parlament se i před Vánoci ujal organizace několika 
důležitých akcí:
 Už v říjnu jsme začali připravovat charitativní sbírku Kou-
zelná dvoukoruna, při níž jsme chtěli vybrat dost peněz na to, 
abychom prostřednictvím organizace Unicef mohli koupit fot-
balový míč dětem do Afriky. Nakonec se vybralo tolik peněz, 
že kromě míče jsme dětem mohli k Vánocům dopřát i dvě mos-
kytiéry. Cílem této akce bylo vykouzlit malým dárkem velký 
úsměv na tvářích dětí, které třeba nemají takové štěstí jako my. 
Doufáme, že se nám to povedlo :-)
 Další sbírka je již tradiční a jmenuje se Červená stužka. 
Žáci devátých ročníků při ní prodávají červené stužky a vý-
těžek věnují na podporu boje proti AIDS. Po loňské úspěšné 
spolupráci s p. Oldřichem Baštou jsme i letos oslovili právě 
jeho, aby na listopad připravil pro naši školu besedu o viru HIV, 
způsobech jeho přenosu, možnostech nákazy a zároveň aby 
představil Dům světla, který se nakaženým virem HIV věnuje a 
kde je také možné nechat se na přítomnost viru v těle testovat. 

Pan Bašta bohužel onemocněl, naštěstí za sebe poslal plnohod-
notnou náhradu v podobě p. Martina Hornycha, který je stejně 
jako p. Bašta také HIV pozitivní a pracuje též v Domě světla. 
Beseda byla velice zajímavá, žáci osmých i devátých ročníků 
si vyslechli nejen informace týkající se viru a jeho přenosu na 
člověka, ale také životní příběhy několika klientů Domu světla. 
Žáci se dozvěděli spoustu nových informací a ocenili upřímný 
a zároveň přímý přístup p. Martina Hornycha. 
 Předvánoční týden 
jsme si zpestřili celoškolní 
soutěží, kterou jsme na-
zvali Předvánoční módní 
show. Čtvrtek 16.12. 
jsme vyhlásili sportovním 
dnem, podmínkou pro 
získání všech pěti mož-
ných bodů byl kompletní 
sportovní (nejlépe však 
teplákový) outfit. Všichni
žáci se dostavili sportovně 
naladěni a ani učitelům 
nechybělo sportovní na-
sazení. Některé sportovní 
modely předčily i kolegu 
tělocvikáře, který ovšem 
dorazil také stylově, a to 
ve fotbalovém dresu. 
Některým žákům se po-
dařilo doma ulovit i teplákovou soupravu staršího data, ke které 
samozřejmě nejlépe ladily klasické cvičky. O tom, že pozadu 
nezůstala ani paní ředitelka, není vůbec pochyb. Zkrátka při 
sportovním dnu se rozdalo spoustu drahocenných bodů. Další 
soutěžním dnem bylo pondělí – džínový den. Celá škola se pro-
měnila v kolektivní reklamu na Levi Strauss, převládající barva 
byla samozřejmě modrá, ale nechyběly ani džíny barevné. Kdo 
v tento den dorazil v klobouku či čepici, měl jednoznačně bodo-
vý náskok, což bylo do finále celé soutěže dost důležité. Finále
bylo vskutku na úrovni. Poslední soutěžní den byl totiž spole-
čenský „gala“ den, což se skvěle hodilo k vánočním besídkám. 
Dívky dorazily v šatech nebo sukýnkách, chlapci v oblecích 
doplněných kravatami, vestičkami i klobouky, prostě bylo na co 
koukat. Vítěze celé soutěže jsme vyhlásili ještě v ten samý den, 
aby se nikdo nemusel přes Vánoce napínat tím, jakého umís-
tění dosáhl. Na prvních místech se téměř od začátku soutěže 
udržely třídy 4. B (1. stupeň) a 6. ročník (2. stupeň). Doufáme, 
že budeme mít v budoucnu možnost si podobnou módní show 
zopakovat!!!
Žáci naší školy se 11. ledna zúčastnili večerního lyžování na 
šumavském Zadově. S nadšením tak využili nabídky ZŠ Hvož-
ďany přidat se k jejich zájezdu. Lyžaři si tak mohli prohloubit 
svoje dovednosti získané na každoročních LVVZ a navíc si 
někteří vyzkoušeli, jak se řežou oblouky pod umělým osvětle-
ním. Skol!

Předvánoční vyrábění
Již se stalo tradicí, že děti z prvního stupně pozvou předškolá-
ky z MŠ na předvánoční vyrábění. Letos jim dokonce výrobu 
vánoční dekorace zpestřili prvňáci a druháci zpěvem vánočních 
koled a scénkou o andělích. Pro děti bylo připraveno i občerst-
vení v podobě ovoce a teplého čaje. Akce se školákům i před-
školákům moc líbila a určitě ji příští rok opět zopakují.

Den otevřených dveří
S novým rokem začínáme na škole plánovat i nové akce. Tou 
nejaktuálnější jsou dny otevřených dveří 13. a 20. ledna, při 
kterých rádi přivítáme nejen rodiče budoucích prvňáčků i s je-
jich ratolestmi, ale samozřejmě i všechny ostatní, které zajímá 
život na naší škole. Pro děti i rodiče jsme připravili dvě zábavná 
odpoledne plná zajímavých her a úkolů a samozřejmě nezbyt-
ných odměn. Přijďte se seznámit s naší školou, těšíme se na vás. 
Informace o naší škole najdete také na našich nových webových 
stránkách www.zstgmblatna.cz nebo na vývěsce před školou. 
Za kolektiv učitelů ZŠ TGM připravila Mgr. Ludmila 
Růžičková
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PREVENCE KRIMINALITY
V poslední době došlo v Blatné k několika případům vlou-
pání do motorových vozidel (šetří Policie ČR) a odcizení zde 
nalezených věcí. Proto chceme opětovně upozornit na jednu 
skutečnost: 
„Auto není trezor“
Tato poněkud otřepaná fráze má bohužel stále svoji váhu. Vo-
zidla se vykrádala od nepaměti a patrně se vykrádat budou i v 
daleké budoucnosti. Na vině jsou bohužel často i sami řidiči, 
kteří zloděje svým jednáním přímo lákají, když na viditelných 
místech nechávají vystaveny např. kamery, fotoaparáty, mo-
bily, kabelky, kufříky. Dále hit poslední doby – automobilové 
navigace, ale i oblečení, které působí na pachatele jako magnet. 
Jakmile se zloděj začne o auto zajímat, už většinou nepomůže 
ani alarm. 
Není rozumné ve vozidle nechávat  jakékoli předměty, o kte-
ré by potencionální zloděj mohl mít zájem. Drzost zlodějů je 
mnohdy překvapující a není výjimkou vozidlo vykradené na 
rušné ulici za bílého dne! Mnozí z vykradačů aut se rekrutují z 
prostředí osob drogově závislých, pro které je vidina zpeněžení 
„čehokoliv“ silnější než hrozba trestu. Pro takového pachatele 
je i starší rádio mizivé hodnoty téměř pokladem! Bohužel na 
takové pachatele neplatí žádné, byť sebedražší zabezpečovací 
systémy. Tito pachatelé nemají zájem o Vaše vozidlo, nýbrž jen 
o věci v něm. Zpravidla pak rozbijí okénko kamenem, vytrhnou 
rádio nebo odcizí věci z vozidla a během několika vteřin „zmi-
zí“. 
Zabránit stoprocentně takovému konání není v moci žádné 
složky a to nejen v ČR, ale ani ve světě. Takové činy lze pouze 
omezit, jednou z prověřených a fungujících metod je prevence. 
Nenechávat ve vozidle nic, co by zloděj mohl zpeněžit. Pokud 
mám ve vozidle rádio, toto při odchodu vyjmout celé, nebo ale-
spoň jeho čelní panel. Pokud mám ve vozidle starší rádio, které 
nelze vyjmout, lze jej opatřit plastovým krytem. Poté rádio jaksi 
„splyne“ s přístrojovou deskou, přičemž na první pohled není 
vidět.
Mnohdy však majitelé opomenou své vozidlo uzamknout. Ze-
jména starší vozy, opatřené centrálním zamykáním, které již 
nevyniká spolehlivostí a občas se stane, že neuzamkne všechny 
dveře. A stačí tak málo. Před odchodem vozidlo obejít a zkon-
trolovat uzamčení. V letních měsících pak mnohdy majitelé 
zapomenou zavřít u vozidel okna. Zde postačí vizuální kontrola. 
Opomenutí jednoho krátkého obhlédnutí vozu, pak může maji-
tele stát nemalou materiální ztrátu. 
Nepřesvědčujte sami sebe, že otevřené okénko, nebo neuzamče-
ný vůz nemůže být vykraden během vaší minutové nepřítom-
nosti! Opak je pravdou! Nezřídka se potvrzuje rčení, že „příleži-
tost dělá zloděje“! Než si stihnete odnést nákup k domu, můžete 
lehce přijít o vše, co máte ve vozidle volně položeno. 
V poslední době se rozšířila móda, ale i potřeba opatřovat vo-
zidla GPS navigací. Je sice praktické mít při ruce takového po-
mocníka, ovšem je třeba navigaci  schovat vždy, když vozidlo 
opouštíte, tedy nejen večer, kdy vozidlo parkujete přes noc. Ve 
většině případů o navigaci majitelé přicházejí na parkovištích 

supermarketů a podobně. 
Proto znovu důrazně upozorňujeme řidiče, aby zbytečně neláka-
li zloděje zanechanými věcmi v autech a snažili se maximálně 
této trestné činnosti předcházet. 
Chraňte si svoje věci a pamatujte, že auto není trezor !
 Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk

Záchytné kotce Městské policie 
Blatná – AKTUÁLNÍ OSÍDLENÍ

Dulík, jezevčík, pes, 7 let
Dne 25.11.2010 byl v Blatné odchycen 
volně pobíhající pes jezevčíka, hnědé 
barvy, stáří cca 7 let. Dulík je trošku 
bázlivý, ale pohodář.

Quip, kříženec, pes, 1 rok
Dne 9.11.2010 byl u města Blatná od-
chycen volně pobíhající pes křížence, 
hnědé barvy, stáří cca 1 rok. Je to velký 
mazel a chce si stále hrát.

Ron, německý ovčák, pes, 6 let
Dne 29.10. 2010 byl u obce Řečice 
u Blatné odchycen volně pobíhající 
pes německého ovčáka, stáří cca 6 
let. Ron by mohl být dobrý hlídač, 
je vděčný za každé pohlazení.

Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci 
Městské policie Blatná tel. 383 423 467, 720 513 321 nebo 
777 285 254. Další informace rovněž na adrese:
http://www.kotce-blatna.estranky.cz
 Vaněk Petr, Městská policie Blatná

HAJANY
Rozpočet obce Hajany pro rok 2011
Rozpočet obce byl schválen jako přebytkový.
Příjmy:   1.400.000,-- Kč
Výdaje:   1.243.000,-- Kč
Financování splátek úvěru na plynofikaci obce ve výši
157.000,-- Kč.

Placení poplatků v roce 2011
1. Dle vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů na území obce Hajany platí:
 Dospělá osoba   400,-- Kč
 Dítě do 18 let  200,-- Kč
 Rekreační objekt  500,-- Kč

2. Dle vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku ze psů se platí:
 Poplatek za 1 psa   120,-- Kč
 Poplatek za každého dalšího psa 120,-- Kč
Kompletní znění obou vyhlášek můžete najít na internetových 
stránkách obce www.hajany.net nebo jsou k nahlédnutí na 
obecním úřadu.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V lednu proběhla tříkrálová sbírka. V neděli 2.1.2011 jste mohli 
potkat koledníčky i u nás v Hajanech. Děti nejprve dostali po-
žehnání od pana děkana v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 
Blatné a pak se s chutí vrhly na koledování nejen v Hajanech, 
ale navštívily i Chlum a Blatnou. Nejvřelejšího uvítání se dětem 
dostalo v domově pro seniory v Blatné. Lidé s koledníčky zpí-
vali a i slzička ukápla. 
Ráda bych poděkovala všem dobrým lidem, kteří koledníky 
vlídně přijali a přispěli do kasičky. Pro děti, které musely překo-
nat své pohodlí a někdy i stud, je velkou odměnou pomyšlení, 
že peníze, které vykoledovaly, pomohou potřebným lidem. 
Účelem koledování je pomoci nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným 
lidem, a to zejména v regionu, kde sbírka probíhá. Deset pro-
cent jde na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která 
má svůj původ ve středověku. Tehdy bylo zvykem hrát hry, kte-
ré vyprávěly biblický příběh o narození Ježíše Krista. Do Betlé-
ma se přišli malému Ježíškovi poklonit mudrcové z východu (tři 
králové). Chudé děti pak 6.1. chodily po domech s betlémskou 
hvězdou a kadidlem a zpívaly koledu „My tři králové...“ Lidé 
jim za to dávali něco na přilepšenou.
Tato tradice zanikla nástupem komunismu. Česká charita dala 
tříkrálovému koledování nový smysl. První sbírka proběhla 
v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze. Díky velkému 
úspěchu se sbírka stala celorepublikovou. Od roku 2001 oslo-
vuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Kristus žehnej vašemu domu
Christus Mansionem Benedicat
K + M + B + 2011 Renáta Turková

ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU
Začal Advent, období čekání na Vánoce, kdy slavíme narození 
Ježíška. U nás v Hajanech jsme na první adventní neděli, dne 
28. listopadu uspořádali poprvé akci, kterou jsme nazvali
„Rozsvěcování stromečku“.  V 17 hodin jsme se všichni sešli 
před hospodou u vánočního stromku. 
Každá rodina si přinesla ozdobu, kterou si měla doma vyrobit, 
a zavěsila ji na stromeček. 
My, děti z Hajan a okolí, jsme začaly zpívat koledy, které jsme 
nacvičily s paní Bartuškovou při pravidelném pátečním setká-
vání v naší nové klubovně. Někteří dospělí se k nám přidali 
a vytvořili jsme pěvecký sbor. Stromeček se rozzářil krásnými 
světýlky a všichni z něj měli velikou radost. Protože byla velká 
zima, uvítaly jsme výborný teplý čaj a rodiče se zahřáli pravým 
domácím punčem. Ochutnali jsme i výborné vánoční perníčky, 
které upekly hajanské maminky. Celá akce krásně zahřála na 
srdíčku, víc se těšíme na Vánoce a doufáme, že se příští rok 
znovu setkáme a tato akce se stane tradicí. 

Za hajanské děti Julie Jestřábová

VEPŘOVÉ HODY V HAJANECH
Hajanská hospoda v sobotu 12.03.2011 od 13,00 hodin.
Co pro Vás bude připraveno? Zabijačková 
polévka, ovar, jitrnice, jelita, tlačenka 
světlá i tmavá.
Celé odpoledne a večer Vás bude provázet 
Hudba pana Jančara.
Možnost nákupu pravých domácích 
specialit.

Sbor dobrovolných hasičů Hajany
pořádá

HASIČSKÝ BÁL
HUDBA: Skupina ANČA BAND

dne 19. února 2011 

v Obecním domě v Hajanech
Lístky s místenkami je možno zakoupit v Hajanské hospodě 

nebo objednat na telefonu 602 123 656

Začátek ve 20,00 hodin

BOHATÁ TOMBOLA

Od 14,00 hodin DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
 

CHLUM
Předvánoční dění v obci Chlum
Ani v roce 2010 nechyběla v obci Chlum mikulášská nadílka. Pro 
děti byly připraveny soutěže, diskotéka a nezapomněl je navštívit 
ani Mikuláš s andělem a čertem, kteří je obdarovali různými dob-
rotami.
O slavnostní rozsvěcení vánočních stromků a betlému, které se 
uskutečnilo na návsi 12.12.2010, se již třetím rokem postarali 
dobrovolní hasiči. Tentokrát ke Svaté rodině přibyli i Tři králové 
a to zásluhou p. Kordulové, která všechny postavy vyrobila. Pro 
tuto příležitost si místní děti připravily pásmo koled, a tím navo-
dily tu správnou vánoční atmosféru. Na zahřátí byl pro občany 
připraven svařák a punč vlastní výroby z kuchyně p. Grešákové a 
pro děti čaj. Na závěr popřál všem občanům starosta obce p. Blá-
ha krásné vánoční svátky a úspěšný nový rok a každý z malých 
zpěváků dostal balíček s ovocem a sladkostmi. Velké poděkování 
patří OÚ Chlum za finanční podporu obou akcí.
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CHOBOT
Volby v Chobotě
15. a 16. října 2010 proběhly volby do obecního zastupitel-
stva. Byli zvolení tito zastupitelé:
Kvasníková Jaroslava, Kadlec Miloš, Kubát Jiří st., Kadlec Jo-
sef, Kubát Jiří ml., Kvasník František, Maršík Zdeněk.
NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ BYLI ZVOLENI:
starosta obce: Kadlec Josef
místostarostka obce: Kvasníková Jaroslava
předseda fin. výboru: Kubát Jiří ml.
předseda kontr.výboru: Maršík Zdeněk
členové OZ: Kadlec Miloš, Kubát Jiří st., Kvasník František

Kulturní akce: 
30. října bylo odpoledne věnováno chobotskému posvícení. Od 
13. hodin vyšli občané spolu s chobotskou kapelou „Kvačeba“ 
po hnětinkách. 
U každého domku byla zastávka, každému zahráli oblíbenou 
písničku, na každém dvorku bylo pro všechny připraveno vý-
borné občerstvení. Zábavné odpoledne bylo až do úplné tmy a 
večer se pokračovalo v naší hospůdce. Akce se jako vždy vyda-
řila a ke všemu přispělo i krásné slunné počasí. 

13. listopadu jsme pro naše dříve narozené připravili setká-
ní důchodců. Po celé odpoledne k poslechu hrála naše kapela 
„Kvačeba“. Občerstvení připravily členky zastupitelstva a po 
celou akce se všem věnovaly. Všem se akce moc líbila a my 
máme zase dobrý pocit, že jsme alespoň něco málo pro naše 
dříve narozené udělali. 

29. prosince bylo poslední zasedání OZ, kde byl schválen 
rozpočet na rok 2011. 31. prosince jsme se rozloučili v naší 
malé hospůdce s rokem 2010 a bublinkami přívítali rok 2011. 
První připravovaná akce je na 8.1.2011, což je výroční valná 
hromada SDH Chobot, která proběhne od 19 hodin v hasičárně. 

Dotace z programu obnovy venkova: 
 Oprava kontejneru a vysázení keřů v jeho okolí. 
 60% z POV a 40% obec z vl. prostředků celkem 42.000,- Kč 
 Oprava staré has. zbrojnice , nová vrata, omítky uvnitř, nátě-
ry, 60% z POV a 40% obec z vl. prostředků celkem 42.000,- Kč 

Další akce: 
Firma Novák - vyčištění strouhy, která odvádí vodu z obce do 
rybníka Labuť. 
Vyčištění požární nádrže (stavba doposud paní baronky), na této 
akci odpracovali dobrovolní hasiči 30 hodin. 

1. místo 
Obec Chobot se umístila na prvním místě v jihočeském kraji za 
3/4 roku 2010 v třídění odpadu v kategorii do 1000 obyvatel. 
Odměnou nám byly dodány dvě lavičky z recyklovaného odpa-
du. 
Toto je v kostce uvedená činnost za 4 čtvrtletí malé vesničky na 
konci okresu. Do roku 2011 přejeme všem hlavně hodně zdra-
ví, spojenosti a klidu.    
 Chobot 3.1.2010 Kubátová Anna    

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a  Mračova
Budeš-li věnovat čas tomu, co nepotřebuješ, bude Ti scházet 
čas na to, co potřebuješ.  David Gruber
Rok 2010 je nenávratně za námi a každý si jistě sám zhodnotil, 
co mu dal a co vzal. Každopádně bychom nejen všechno dobré, 
ale i to špatné, co se nám přihodilo a čím jsme prošli, měli brát 
jako neobyčejnou životní zkušenost, kterou jsme prostě měli 
projít. Celý život se prostě učíme a teď stojíme na začátku roku 
2011 a doufáme, že bude lepší, než ten minulý rok. On ale bude 
přesně takový, jaký si ho uděláme a opět je třeba začít od sebe. 
Každý den začněme s úsměvem, nekritizujme, nezáviďme a 
pokud se nám něco nelíbí, zkusme nabídnout svoji pomocnou 
ruku k tomu, aby se to zlepšilo… Zkusme se řídit srdcem s lás-
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kou, ne svým egem. My se o to v Kadově v tomto roce společně 
se staronovým obecním zastupitelstvem opět pokusíme.

A jak začneme a v čem pokračujeme?
• U nás na úřadě je možné pořídit na požádání výpis z katastru 
nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, zkonver-
tovat zprávu z datové schránky apod.
• Ověřujeme podpisy či listiny 
• Na obecním úřadě v Kadově můžete do speciálních boxů ode-
vzdat drobné elektrospotřebiče, tonery do tiskárny a baterie 
• Podali jsme žádosti o dotace do POV 2011 na opravu požární 
nádrže v Poli a na úroky z úvěru na plynofikaci;
• Podali jsme žádost o dotaci do MAS SOB za obec na sanaci 
zdiva bývalé školy v Kadově a ošetření vzrostlých stromů ve 
všech osadách obce
• Pro SDH Kadov jsme z MAS SOB získali dotaci na dovyba-
vení technikou a vycházkové obleky a pro obec dotaci na do-
stavbu bezdrátového rozhlasu ve všech osadách obce 
• V budově bývalé školy v Kadově budujeme 3 půdní byty z 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
• Část letiště Tchořovice, nacházející se v k.ú. Pole, je již ve 
vlastnictví obce Kadov, budeme se snažit udržovat toto v rámci 
možností, jsou předběžně dojednány krátkodobé nájmy na různé 
sportovní akce… uvítáme případné návrhy na využití plochy
• Pozemkové úpravy pokračují ve všech katastrálních územích 
naší obce.
• Opět podáme žádost o dotaci na úřad práce ve Strakonicích na 
vytvoření pracovních míst pro veřejně prospěšné práce
• V rámci „Letní soutěže jihočeských obcí ve sběru a třídění 
plastů“ se naše obec umístila na pěkném 31. místě a získala 1 
lavičku vyrobenou z vymývaného betonu a recyklovaného plas-
tu hnědé barvy, třídění má smysl (o:
A nyní k obecně závazným vyhláškám a poplatkům. Zastu-
pitelstvo obce odsouhlasilo navýšení poplatků za odpady a 
psi a to takto:
Poplatek za komunální odpad
–  fyzická osoba s trvalým pobytem  350,- Kč
– děti do 6ti let    175,- Kč
– vlastník objektu bez trvalého pobytu 500,- Kč
Poplatek za psa – 100,- Kč
Poplatky je možné platit hotově na obec-
ním úřadě v době úředních hodin, případně 
bezhotovostně na účet obce:
č. 8422291/0100. Pro případ bezhotovost-
ní úhrady se na obecním úřadě v Kadově 
domluvte na Vašem variabilním symbolu, 
aby nebyly problémy s identifikací Vaší
platby. 
Komunikovat můžete i prostřednictvím mailové adresy:
oukadov @tiscali.cz   .

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 – v 
případě příznivého signálu (o:
Poplatky jsou splatné jednorázově vždy do 30.6. příslušného ka-
lendářního roku! Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek základní výše poplatku, proto apeluji 
na neplatiče, aby urychleně zaplatili své dlužné částky za rok 
2010 do 31.1.2011 a tím předešli zbytečnému navýšení!!!
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu 
poplatků!
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kos-
tela sv. Václava v Kadově. Za tímto účelem byl zřízen účet 
u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromažďují 
finance z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý,
kdo má zájem. Na účtu sbírky je právě 79 647,83 Kč. Děkujeme 
všem, kteří přispěli a předem všem, kteří se přispět chystají.  

A CO CHYSTÁME ZA KULTURU V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
Sobota 5. února -  tradiční dětský maškarní bál v tělocvičně 
bývalé školy v Kadově    
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net  .
 Za obec Kadov  Vladimíra Tomanová
Novoroční pochod 
Začalo to krátce po půlnoci 1. ledna 2011 novoročním oběhnu-
tím návsi v Kadově pár otužilci a prskáním prskavek. Na samot-
ný pochod jsme se sešli ve 13,30 před klubovnou v Kadově. I 
přes povětrnostní nepřízeň a velké množství namrzlého sněhu v 
docela těžkém terénu byla velice slušná účast - 48 lidí a 5 psů. 
Každý šel svým tempem a došel kam došel. Až k „Velkému 
čertovu náramku“ překvapivě dorazila většina účastníků. Po 
náročném pochodu zpět se všichni ohřáli v klubovně se šálkem 
svařáku, dětského punče, čaje, kávy, novoroční česnečky a do-
plnil energii vánočním cukrovím, chlebíčky či jednohubkami. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a všem, kteří pomohli s or-
ganizací a dodali „proviant“. vt.

Silvestrovský pinčes 
Celé klání 
započalo na 
Silvestra v 9,00 
hodin, přítomno 
bylo 14 borců, 
vítězem se stal 
Tomáš Kapr 
z Tchořovic, 
druhý byl Pavel 
Toman z Pole a 
třetí Bohuslav 
Valach z Pole... 
Každý si odnesl 
pěknou cenu, pochutnal si na ovaru a dopřál si sportovní záži-
tek... v.t.
Fotoreportáž z čertovského řádění ze 4. prosince 2010 ve 
tvrzi v Kadově….
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Fotoreportáž z adventní výstavy ze 4. prosince 2010 ve tvrzi v Kadově a z Novoročního pochodu…

Začal nový rok 2011 a je nejvyšší čas chystat a připravovat re-
alizaci další etapy obnovy zámku v Poli, zejména pokračování 
opravy fasády. 
Protože se v loňském roce podařilo stihnout obnovit ještě fa-
sádu na malém štítku takzvaného rizalitu, budou další práce na 
to navazovat po přistavení dalšího lešení na severním štítovém 
průčelí. Jde také o to, že bude moci být zároveň ošetřen i styk 
zadní strany přečnívajícího štítu se střechou, což je vždy nej-
problémovější a řemeslně nejnáročnější detail celého zastřešení. 
Zmíněný rizalit je malý přístavek na půdorysné ploše čtyři krát 
čtyři metry při severovýchodním nároží budovy. V patře zde 
pravděpodobně byla zámecká kaple, ale provedený restaurá-
torský průzkum omítek, respektive jejich nátěrů, neprokázal, 
alespoň prozatím, žádnou mimořádnou výmalbu pro tento účel 
obvylkou. K rehabilitaci tohoto malého prostoru bude konci-
pováno obnovení oken v původních dochovaných kamenných 

okenních ostění. Jejich obyčejnost právě vzbuzuje pochybnosti 
o umístění kaple, spíše bychom zde předpokládali tvar oken 
jiný, pro sakrální prostor obvykle volený. Užíval půlkruhový 
nebo dokoce gotizující hrotitý tvar ostění se zaobleným vrcho-
lem.
Pro zajímavost je též vhodné uvést, že ve vstupu do tzv. kaple 
je dochováno také jedno ze dvou původních kamenných ostění 
dvěří. Ani původní využití místnůstky v přízemí rizalitu nebylo 
zatím spolehlivě objasněno, šlo snad nejspíš jen o vyhlídku do 
zahrady ze severního sálu.
Při letošních pracech na obnově severního průčelí nás opět čeká 
oprava a rekonstrukce profilovaných říms štítu, položení nové
krytiny na ně a na závěr, po vyzrání omítky, opět barevné ztvár-
nění. Ostrůvky původní dochované omítky budou opět zakon-
zervovány, nově doplněny na zdivu v místech jeho obnažení a 
rovněž bude jemnou maltou provedena konzervace kamenných 

CO SE UDÁLO V POLI V ROCE 2010



22

 

Svazek obcí Blatenska - leden 2011

ostění oken. Celá plocha fasády bude pak pokryta novou tenkou 
souvislou omítkovou vrstvou jemnější struktury, na níž bude 
čerstvě provedeno předrytí linií, nárožního kvádrování a výzdo-
ba v nikách.
Není vyloučeno, že i na této straně dojde k nepředvídaným ná-
lezům další polychromované výzdoby. 
Zvláštní pozornost bude věnována problematice přeložení 
vzdušného vedení elektřiny instalované kdysi pro dosud trvající 
potřeby zemědělství, tak, aby obnovený zámek nebyl pohledově 
znehodnocován do nároží vetknutou kovovou konzolou a dráty 
přes ní vedenými.
Pro rehabilitaci bezprostřeního okolí zámku bude nutné zpraco-
vat koncepci jednak pro odstranění navážek, jednak pro obnovu 
takzvaného čestného dvora, což bývalo prostranství s dlážděním 
a slohově ztvárněným propojením do okrasné zahrady. Tomu 
bude předcházet vyhloubení několika průzkumných sond. Ani 
zde nelze vyloučit nálezy 
původního dláždění, od-
vodňovacího systému dvora 
anebo základy starší stavby 
z předbarokního období.
Budeme si tedy přát dobré 
počasí a mnoho nových 
hodnotných objevů.    
K přiloženým snímkům 
(všechna fota archiv 
vlastníků):
První snímek zachycuje v 
polodetailu ústřední část 
reprezentativní výzdoby 
jižního průčelí. Postava 
halapartníka údajně před-
stavuje některého z držitelů 
zámku na počátku nebo po 
polovině 17. století, snad 

by jím mohl být někdy 
k roku 1610 Vratislav z 
Mitrovic nebo přibližně 
k roku 1655 jeho syn 
Jiří Zdeněk Vratislav z 
Mitrovic. Zvířata ztvár-
něná po jeho stranách 
jsou zřejmě v té době 
téměř neznámými cizo-
krajnými tvory. Nalevo 
je vyobrazen stylizovaný 
delfín, napravo kroko-
dýl, nejpíš nilský - má 
štěrbinové zorničky a 
řadu zubů. Zlatá osmicí-
pá hvězda se štukovým 
ozdobným dvojitým 
rámováním vsazená do 
plochy mezi okny horni-
ho patra je s největší 
pravděpodobností v po-
vědomí majitelů stále živým připomenutím  významného rodu 
dřívějších držitelů zastoupeného Adamem starším ze Šternber-
ka,který Pole vlastnil do roku 1577.
Na druhém snímku můžeme pozorovat celkové výtvarné pojetí 
slohové raně barokní architektury, včetně nik s ornamentální 
barevností, účinek všech tří ozdobných říms, nárožního kvádro-
vání, parapetního, podřímsového a soklového pásu, plastického 
rámování oken a dalších plasticky a zároveň i barevně zvý-
razněných stuh a plastik na dynamickém obrysu štítu. Snímek 
nám dovoluje vnímat průčelí v návaznosti na okolí, snadno 
postřehneme, že levá, západní strana zámku je poněkud zakryta 
přiléhající zeminou, po jejím odstranění celé průčelí ještě více 
vynikne. Za úvahu jistě bude stát i přemístění dešťového svodu 
při jihozápadním nároží za roh. Ing. Stanislav Dvořák

KOCELOVICE
Výsledky komunálních voleb 
v Kocelovicích
Do zastupitelstva obce byli zvoleni: Karel Lukáš, Štěpánka 
Vonášková, Václav Čadek, Václav Barnáš, Bohuslava Antonová 
(nezávislí kandidáti) a dále členové sdružení „Za obec Kocelo-
vice krásnější“: Daniela Hanušová, Martin Hanuš, Lenka Krý-
dová a Miloš Frýzek. 

Sbor dobrovolných hasičů Kocelovice
Náš sbor byl založen 29.6.1892. Jak se píše v kronice sboru, 
tehdy se přihlásilo 28 členů. Již 28.8.1892 mu byla předána 
stříkačka, která je funkční dodnes. Za zmínku stojí, že hned za 
dva dny si odbyla svůj křest při požáru tří stavení.
Dalším z našich strojů je motorová stříkačka PS-8 z roku 
1947, PS-12 přidělená v roce 1974 a auto LIAZ CAS-25, kte-
ré bylo zakoupeno jako starší obecním úřadem v roce 1995. 
V hasičské zbrojnici, kde máme uloženy všechny tyto naše 
„skvosty“, disponujeme také místností, kterou chceme v letoš-
ním roce upravit na hasičskou klubovnu.
K dnešnímu dni má náš sbor 61 členů, z toho 10 žen. Věkový 
průměr je 50,6 let.
Několik let se nám bohužel nedařilo získávat nové členy. Až 
letos se nám hvězdy naklonily. V sobotu 8.1.2011 jsme při val-
né hromadě přijali 8 nových mladých členů. Kluci jsou šikovní 
a hlavně mají chuť. I když žádný z nich hadici v ruce ještě 
nedržel, jsou natěšeni na první trénink a nějakou soutěž, na 
kterou věřím, že vyrazíme. Plánujeme i družstvo tzv. veteránů.
Každý rok provádíme sběr železa, pořádáme hasičský ples, 
oslavu MDŽ a někdy i hasičskou zabijačku. Tématický zájezd 
do Vojenského muzea v Ořechově u Brna s ukončením ve 

sklípku se nám v roce 2007 také moc vydařil a od účastníků je 
žádáno opakování. Doufáme, že v letošním roce nějaký zájezd 
uskutečníme.
Na konci roku 2010 jsme ve spolupráci s obecním úřa-
dem uspořádali adventní koncert s dívčí keltskou skupinou 
„Maidens of Samhain“ a na Štědrý den zpívání koled pod vá-
nočním stromem, na jehož zdobení se každoročně podílíme.
Nesmím zapomenout na stávající členy, kteří ať rukou nebo 
radou přispívají k činnosti sboru.
Na závěr musím vyzdvihnout úzkou spolupráci s obecním 
úřadem, který nám vychází maximálně vstříc, a my hasiči se 
snažíme toto oplácet tam, kde je potřeba. 
Za SDH Kocelovice přeji všem hasičům a hasičkám a nejen 
jim, pevné zdraví, štěstí, spokojenost a vzájemnou úctu v roce 
2011. 
 Václav Čadek, starosta sboru

11.2.2011 Pan Petr Stupka opět kouzlí u nás v kuchyni. 
Bude i ochutnávka a hudba. Vstupné 100,- Kč.   
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je 
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a 
informace na tel. 724 119 332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz
I vy si můžete náš sál zadat pro svoji akci.
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LNÁŘE
Trocha historie – nikoho nezabije
…Dnes o MASOPUSTU
(doslovná citace ze zahorčické kroniky, zápis z roku 1936)
Býval v Zahorčicích  velmi slavný. Bývala taneční zábava dva 
dni a taky tři dni. Hostinský zjednal hudebníky, buď co si vy-
hrajou neb sumu. Přišli v neděli odpoledne a odložili přebytečné 
a zahráli na návsi 2 pěkné hudební kusi. Hospodáři už byli v 
hostinci a chasa přišla též. Vstupné se nevybíralo. Hrálo se až 
do rána a tancovalo. Ráno v pondělí se každý trochu prospal i 
hudebníci a kolem desáté dopoledne už se sešla parta který se 
chtěli přistrojit za maškaru. Byli to obyčejně některý domkář 
a nějaký chasník. Šlo se s maškarou od stavení ku stavení. 
Vpředu chodil chlap s pytlem a každý mu dal ošatku žita tedy i 
domkář. Maškara žid nosil nůši a do ní dostal v každým stavení 
talíř koblih a šišek. Vhodil to do nůše a hudebníci hráli a žid 
tančil s hospodyní. Když byla nůše plná šišek tak žid si to done-
sl vysypat do hostince č. 35 do příhrady na sýpku. Když obešli 
celou ves a vrátili se do hostince tak odevzdali pani hostinské 
darované šunky aby je dala vařit pro hudebníky a pro maškaru. 
Žito prodali a mohlo ho býti 150 kg. Šišky se nechali část pro 
hudebníky a část snědla maškara a část odnesli si domů domkář 
co byl za maškaru.
V pondělí odpoledne byla v hostinci pěkná hodinka. Každý se 
trochu lepší oblékl. V pondělí před pulnocí hudebník vytroubil 
že se budou děvčata vyplácet. Dělalo se to tak. Děvčata tančila 
s hochy a každou chvilku přestali a ta co byla nejblíž u stolu tak 
měla dáti peníz.  Kolem r 1897 dávali selský děvčata na vdávání 
2 K mladší 1 K a dcery domkářů taky tolik. Kolem 16 let dávali 
po ½ K i více. Spočtlo se kolik se dostalo od děvčat. Pak hráli 
babskou. Děvčata brala ženy a na kterou se zastavili tak ta žena 
dala asi 10 kr nebo 20 hal. Na některou ženu zastavili víckrát. 
Pak se to spočtlo kolik se vybralo. Byl-li v Zahorčicích nějaký 
cizí chasník tak taky zaplatil.
V úterý dopoledne se všichni i hudebníci vyspali a odpoledne se 
tančilo zase. Hudební výlohy nebyli velké. Jindy hráli hudebníci 
a čekali až jak se chasa sešla a co vyhrajou. O masopustě chtěli 
hudebníci určitou sumu. Tak za žito se mohlo dostat za 150 kg 
12-15 zl neboli 24 K-30 K. Od děvčat 15 zl – 20 zl. (30-40 K) 
Od žen několik zl. Něco od cizích chasníků. Hudebníci když 
kolem r 1897 dostali v neděli o masopustě po 4 Kč, v pondělí 
po 5 Kč a v úterý 3-4 Kč tak byli spokojený. Hrálo jich 9 mezi 
nimi byli dva učedníci. Svobodný hudebníci když se to rozvese-
lilo tak šli tancovat a některý ztěch starších se opil aby nemusel 
hrát. Konečně hrál basista na dřevěnou basu a houslista a dva 
učedníci na housle přiznávali. Někdy basistovi namazali šmycec 
lojem a ono mu to nehrálo. Společnost se stím bavila.
V úterý kolem půlnoci se společnost většinou rozešla, aby ve 
středu ráno v kostele slyšeli „člověče pomni že prach jsi a v 
prach se obrátíš.“ Masopustu říkali staří lidé bláznivý dni. O 
Masopustě to je od Vánočních svátků do masopustní neděle 
měli se děvčata vdavek schopný a mužové kandidáti ženitby 
oženit a vdát.
Půst – Postní doba se ještě kolem r 1898 přísně zachovávala. V 
každé vesnici bylo několik rodin kde mužové jestliže byli kuřla-
ci tak nekouřili a jestliže měli ve zvyku klíti tak nekleli. Ve dne 
šel někam „na hrátky“ ale večer byl doma a modlil se růženec. 
V mnohých rodinách zdržovali se od všeho.
 Marie Vrátná
ZNAK OBCE LNÁŘE
Do soutěže ve vytvoření znaků měst a obcí z odpadového ma-
teriálu se na naší škole zapojili pod vedením paní učitelky Jes-
třábové naši nejstarší žáci – čtvrťáci a páťáci. Byli jsme všichni 
mile překvapeni, když na vyhodnocování znaků v oblastním 
kole v ZŠ JAK Blatná, se právě náš znak umístil na 1. místě. 
Vítězné znaky z těchto oblastních kol postupovaly na krajskou 
výstavu do Českých Budějovic, kde byly vystaveny v 1. patře 
kulturního domu Metropol. Hodnotící porota neměla vůbec jed-
noduchý úkol, musela totiž vybrat pouze 40 znaků, které budou 
postupovat  na celostátní výstavu znaků měst a obcí na veletrh 
Go a Regiontour 2011 do Brna. Výstava bude probíhat ve dnech 
13. – 16. ledna 2011 v rámci veletrhu cestovního ruchu REGI-

ONTOUR Brno 2011.  
Další veliké překvapení jsme zažili, když nám bylo prostřednic-
tvím mailu v polovině prosince oznámeno, že právě náš znak 
spolu se znaky ZŠ Bělčice a ZŠ JAK Blatná patří mezi vyhod-
nocené znaky, které budou snažení a šikovnost našich žáčků 
reprezentovat na již zmiňované výstavě v Brně.
 Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE
Abychom se nenudili …
Ani sychravé podzimní počasí nás s kolegyněmi neodradilo a s 
chutí jsme pro naše žáčky vymýšlely a připravovaly různé zají-
mavé činnosti. O některé z nich bych se s vámi chtěla podělit. 
V polovině listopadu se většina školáků zapojila do výtvarné 
akce „Vytvoř si své vlastní hodiny“ s paní Vandou Sladkovskou 
z Českých Budějovic. Hotová dílka, barevné fungující hodiny s 
pohádkovými postavičkami na ciferníku, si děti pyšně a s vel-
kou opatrností odnášely domů. Musím pochválit i předškoláky 
Lindu a Lukáška, kteří se do malování hodin zapojili také a s 
velmi zdařilým výsledkem.
Ani letos jsme nezapomněli na naše kamarády z mateřské školy 
a pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme přichystaly „Zábav-
né odpoledne s pejskem a kočičkou“, kdy jsme si  s dětmi ne-
jenom zazpívaly, ale i pohrály, zasoutěžily a nakonec vyrobily 
hezké papírové kočičky. Dětičky byly spokojené a doufáme, že 
jejich rodiče také. Celé odpoledne  jsme zakončili posezením u 
stolu plných dobrot a nikomu se ani nechtělo domů. 

Ve školní družině  se během listopadu naši školáci poctivě tré-
novali na pexesový turnaj, který paní knihovnice připravovala 
ve lnářské Tvrzi. Nejdříve následovala řádná průprava na soutěž 
v tělocvičně školy, vítězům paní Hrubešová rozdělila pěkné 
odměny. Pak nadešel pro vybrané žáčky den D a na Tvrzi pro-
běhl tolik očekávaný duel s bělčickými soupeři, kteří tentokrát 
nad našimi hráči na plné čáře zvítězili. Sláva vítězům, ale samo-
zřejmě také čest poraženým. Důležité je, že se najdou fajn lidé, 
pro které je práce s dětmi navíc radostí. Děkujeme proto paní 
Hrubešové za její čas a nápady. 
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Aby se děti při výuce angličtiny nenudily, snaží se pro ně paní 
učitelka Schirlová vymýšlet různá milá překvapení. Naposledy 
jsme měli možnost mezi námi přivítat slečnu Janu Radovou z 
Hajan, která dětem poutavě  vyprávěla zážitky z dvouměsíčního 
pobytu v Londýně. Přivezla s sebou pohlednice, různé suvený-
ry, obaly od žvýkaček, jízdenky na městskou dopravu, anglické 
mince a jiné další drobnosti, které si školáci mohli prohlédnout. 
Besedu Jana zakončila soutěžními otázkami a odměnami pro 
vítěze byly drobné dárečky, jak jinak, samozřejmě z Londýna. 
Slečna Radová měla hned druhý den cestovat na měsíční pobyt 
na Kubu, tak už se teď těšíme na zajímavé vyprávění z úplně 
jiných končin, které nám přislíbila v jarních měsících.
Druhý prosincový den si paní vychovatelka Boušová prověřila 
znalosti žáků v soutěži „Šest ran do klobouku“, kdy soutěžící 
rozděleni do smíšených družstev museli prokázat nejenom dob-
ré vědomosti z různých oblastí, ale i správně zamířit a trefit se
do klobouku. Všichni se snažili a sklidili z řad publika zaslou-
žený potlesk. Nechyběly ani odměny pro vítěze. 
Jaké asi bylo pro děti leknutí, když v pondělí 6. prosince objevi-
ly na zemi pohozenou listinu od samotných pekelníků! Oddych-
li si ti, kteří na listině zapsáni nebyli, ale co chudáci ti ostatní? 
Nakonec i oni byli překvapivě stateční a nenechali se rozdová-
děným čertem vystrašit.
Mikuláš se zlatovlasým andílkem obdarovali děti dobrůtkami 
přímo nebeskými. Samozřejmě jsme naše nadpozemské ná-
vštěvníky pořádně roztočili v kole. Čert se v huňatém kožichu 
trochu víc zapotil, chudák.
V předvánočním čase jsme přijali pozvání do Tvrze Lnáře, kde 
nám pan Mgr. Vladimír Červenka zajímavě vyprávěl o pohan-
ských a křesťanských zvycích spojených s oslavami Vánoc. 
Díky paní Hrubešové jsme mohli posedět u vánočně vyzdobe-
ného stolu a ochutnat domácky upečenou vánočku a lahodný 
dětský punč. 

V dalších dnech už probíhaly v plném proudu přípravy na 
vánoční výstavu, kterou každoročně pořádáme ve vestibulu 
základní školy společně se školou mateřskou. I na té letošní 
výstavě nechyběly dobroty z dílny našich šikovných kuchařek a 
samozřejmě mnoho hezkých vánočních dekorací. 
Vánoční koncert, který již tradičně připravujeme pro rodiče a 
širokou veřejnost i letos navodil příjemnou atmosféru tolik oče-
kávaných vánočních svátků. I letošní koncert se dětem vydařil 
a všichni přítomní si mohli poslechnout zpěv koled v podání 
mladších školáků, pásmo hezkých básniček, nechyběly ani 
dramatizace vánočních příběhů a mnoho dalších zajímavých 
představení. Celé odpoledne jsme s rodiči zakončili příjemným 
posezením u vánočního stolu ve školní jídelně.
Vánoční čas je časem lásky, radosti a hlavně rodinné pohody. 
Ne všichni tyto vzácné chvíle prožívají stejně, uprostřed svých 
blízkých, proto si vážíme personálu lnářské léčebny, který nám 
umožnil zazpívat a zatančit jejich pacientům. Všichni přítomní 
byli opravdu výborné publikum, děkujeme. 
V zimě nesmíme zapomínat ani na zvířátka, proto jsme se vyda-
li navěsit jim na stromečky spoustu lákavých dobrot. Stromky 
se pod tíhou pamlsků přímo ohýbaly. A abychom si užili sněho-
vé nadílky, sníh se tak pěkně lepil, tak proč nepostavit sněhulá-
ka? Sněhuláci už sice dávno roztáli, ale děti  budou určitě rády 
vzpomínat na dovádění v zasněžené přírodě. 
Jak vidíte, opravdu jsme se v naší malé školičce nenudili a už 
se všichni těšíme, co nám přinese rok nový. Přejeme si a samo-
zřejmě i Vám, milí čtenáři, hodně zdraví a radosti z každého 
prožitého dne.

Mgr. Jitka Venclová, ředitelka ZŠ a MŠ Lnáře a kolektiv 
zaměstnanců ZŠ a MŠ Lnáře
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 Milí předškoláci
 srdečně Vás a Vaše rodiče zveme

 k zápisu
do Základní školy a Mateřské 

školy Lnáře,

 který se uskuteční dne    
 8.2.2011 v 15,00 
 v učebně 1. ročníku.

Starý rok skončil a před námi se otevírá rok nový. Co vše nám 
přichystal, nevíme. Můžeme to jen tušit, očekávat, plánovat a 
připravovat se, abychom se s tím, co přijde dokázali vyrovnat 
a své počínání obrátili co nejvíce ku prospěchu toho, co jsme 
si předsevzali. Proto je právě jakýkoli časový přelom, kdy se 
to minulé střídá s očekávaným, které se stává přítomností, aby 
záhy samo odešlo do minulosti, obdobím bilancování a hod-
nocení. Člověk si klade otázku, co se mu v uplynulém období 
povedlo, co by mohl ještě vylepšit a naopak, co se mu nevydaři-
lo tak, jak by si představoval, a kde má ještě při svém počínání 
rezervy.
Jaký byl tedy rok 2010 na Tvrzi ve Lnářích? Rozhodně bohatý. 
Zahájila ho v březnu výstava velikonočních perníčků a deko-
rací, vkusně doplněná výrobky klientek Domova Petra v Mač-
kově, který je partnerem Tvrze Lnáře v rámci projektu „Lnáře 
– vstupní brána regionu Blatensko“. 
Pro změnu naučný charakter měla výstava „Zámecké parky Bla-
tenska“, pořádaná v dubnu a květnu ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem v Českých Budějovicích, Svazkem obcí 
Blatenska a za podpory Jihočeského kraje, při níž se návštěvníci 
nejen dozvěděli mnoho zajímavého o historii a dřevinách parků 
v našem regionu, a to včetně těch opomíjených, ale mohli se 
potěšit i pohledem na působivé fotografie.
Velký ohlas vyvolala výstava kreseb blatenského umělce Jin-
dřicha Krátkého s názvem „Lnářské čárování“, která zaplnila 
prostory lnářské galerie v červnu a byla oproti původnímu plánu 
prodloužena až dokonce srpna. Na kresbách pana Krátkého 
získala lnářská zákoutí, která místní člověk většinou bez větší 
pozornosti míjí jako zevšednělá, poetický nádech, jenž pohladí 
na duši. Není divu, že všechny obrazy vytvořené pro tuto výsta-
vu si našly své soukromé majitele. 
V červenci přibyla a do konce srpna byla prodloužena malá 
expozice Mgr. Adély Šmilauerové „Ad maiorem Dei gloriam“ k 
historii lnářského kostela Nejsvětější Trojice a přilehlého klášte-
ra bosých augustiniánů, jakož i ke každodennosti v tomto kdysi 
významném, dnes však neprávem zapomínaném centru kultury 
a náboženského života, přesahujícího svým působením hranice 
Blatenska. Výstavka měla připomenout 300. výročí úmrtí zakla-
datele kláštera hraběte Tomáše Zache Černína z Chudenic a také 
připomenout, že tomu je již padesát let, co byl řeholní život ve 
lnářském klášteře ukončen.
Zcela jedinečným zážitkem byl bezpochyby druhý ročník vý-
stavy jiřin lnářského zahradníka Svatopluka Masopusta, která 
se konala v prostorách Tvrze poslední srpnový víkend. K vidění 
bylo na 120 druhů jiřin, které přišlo obdivovat více jak 300 ná-
vštěvníků.
Září bylo nakonec vyhrazeno původně neplánované, přesto však 
neobyčejně zajímavé výstavě „Nevzdávej se své fantazie aneb 
ukázka nezdřevského umění“, na níž představili široký repertoár 
svých děl a výrobků, drobnými šperky počínaje a obrazy, konče 
obyvatelé a chalupáři z malé obce Nezdřeva. Bylo příjemným 
překvapením zjistit, kolik se v jedné nevelké obci najde šikov-

ných lidí, kteří se nestydí předvést své výtvory ostatním.
V říjnu vystavoval na Tvrzi Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. své 
asambláže a plastiky. Ve Lnářích je tradičním vystavovatelem, 
letos zde byla jeho díla k vidění již potřetí.
Poslední měsíce roku byly věnovány Lnářům a jejich promě-
nám v průběhu jednoho století. Výstava historických fotografií a
pohlednic lnářských (a zahorčických) zákoutí a pamětihodností, 
které byly konfrontovány se současnými fotografiemi týchž
míst, přilákala do Tvrze nejen místní, ale i přespolní. Mnozí 
z těchto, sami rodem ze Lnář, si přišli prohlédnout na histo-
rických snímcích místa, kde prožili své dětství a mládí a za-
vzpomínat si na tyto etapy svého života. U příležitosti výstavy 
vydala Obec Lnáře rovněž publikaci s totožným názvem „Lnáře 
včera a dnes“ a podtitulem „Proměny obce, zámku a kláštera v 
průběhu jednoho staletí“.

LNÁŘSKÉ PERSPEKTIVY aneb Ohlédnutí za rokem 2010 a výhled do roku 2011

Pokračování na str. 26
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Tato kniha byla symbolicky pokřtěna při vernisáži výstavy za 
účasti autora Jiřího Sekery, představitelů obce a četných hostí. 
I publikace, kde historické a současné snímky doprovází psaný 
komentář, vyvolala velký zájem. 
Novinkou byl cyklus přednášek „Vybrané kapitoly a osobnosti 
z historie Blatenska“, kterým se organizátoři pokusili, doufejme 
úspěšně, položit základ nové tradice vzdělávacích akcí ve Lná-
řích. Přednáškám, určeným pro širokou veřejnost, byly vyhra-
zeny vesměs podvečery posledního pátku v měsíci. Velký zájem 
byl zaznamenán především na únorové přednášce „Blatensko v 
heraldice“, věnované heraldickým památkám šlechty usedlé v 
minulosti v našem regionu a znakům měst a obcí Blatenska, a 
na přednášce s titulem „Kdo byl generál Vlasov?“, která měla 
posluchačům přiblížit osudy a úlohu velitele Ruské osvobo-
zenecké armády Andreje Andrejeviče Vlasova (1901–1946) 
během druhé světové války. Populární téma přilákalo do Lnář 
nečekané množství zájemců. Přednáška proběhla netradičně 
ve Společenském sálu Zámku Lnáře, který pro tento účel las-
kavě poskytla správa zámku, a byla součástí programu oslav 
65. výročí konce 2. světové války. Přínosnou byla nepochybně 
i dubnová přednáška o životě a díle Johanna Hoffmanna, vše-
stranného barokního umělce působícího v 1. polovině 18. století 
na Blatensku, která se konala v komorním prostředí zámecké 
kaple sv. Josefa, vyzdobené Hoffmannovými freskami, či říjno-
vá přednáška o historii a současnosti rybníkářství na Lnářsku.
Mimořádně úspěšnou akci uspořádal v závěru března v prosto-
rách Tvrze Svazek obcí Blatenska. Šlo o besedu se známým 
botanikem a spisovatelem RNDr. Václavem Větvičkou. Zájem o 
setkání s touto osobností byl tak veliký, že byly prostory Tvrze 
doslova našlapány k prasknutí. 
Ve spolupráci s Obcí Lnáře a Zámkem Lnáře proběhly 2. května 
oslavy 65. výročí konce 2. světové války a osvobození Lnář 
americkou armádou. Vedle pietních aktů u obou lnářských po-
mníků byla součástí akce přehlídka historické vojenské techni-
ky klubu „Přátelé 4. obrněné brigády – Prácheňsko“, již zmíně-
ná přednáška a kulturní program na nádvoří Zámku. Důležitost 
Lnář, ležících na historické demarkační linii, pro vojenské akce 
v závěru války nově připomíná deska v upomínku generála 
Vlasova, který nocoval na lnářském zámku krátce před svým 
zajetím Rudou armádou a jeho vojáků, kteří pozitivně ovlivnili 
průběh květnového povstání českého lidu v Praze a v blízkosti 
Lnář rovněž padli do ruského zajetí.
Zaměstnanci Tvrze Lnáře se rovněž podíleli na organizaci 
hudebních akcí ve lnářském kotele Nejsvětější Trojice, díky 
čemuž se prohloubila spolupráce s římskokatolickou církví. O 
lnářské pouti 30. května doprovodil slavnostní mši svatou svým 
zpěvem Sbor sv. Martina z Radomyšle, atmosféru blížícího se 
adventu pak navodil koncert duchovní hudby renesance, baroka 
a klasicismu v podání učitelů a žáků ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitá-
le p. Tř. dne 12. listopadu.
Úspěšně se pokračovalo ve spolupráci se ZŠ a MŠ Lnáře, pro 
kterou zaměstnanci Tvrze a Místní knihovny Lnáře připravili 
dvě besedy, a to o vývoji, významu a tradicích Velikonoc a Vá-
noc, obě spojené s pohoštěním tradičním velikonočním pečivem 
– jidáši a domácí vánočkou.
Pro starší lnářské občany bylo  v říjnu na Tvrzi uspořádáno 
setkání důchodců s kulturním programem.
Tradiční součást kalendária akcí ve Lnářích, v pořadí již 4. ře-
meslný trh, který se tentokrát konal na sv. Barboru (4. prosince), 
zaznamenal rovněž velkou návštěvnost. Nově zde bylo možno 
zakoupit knihy a nebo si vlastnoručně vyzdobit vánoční perní-
ček.
V roce 2010 se na Tvrzi ve Lnářích udělalo hodně práce. 
Doufejme, že nebyla zbytečnou. Rozhodně by se to však 
neobešlo bez obětavé pomoci a spolupráce řady lidí, kterým je 
potřeba na tomto místě vyjádřit upřímné poděkování.

A co pro Vás připravujeme v tomto roce? Rok 2011 je spojen 
s významným výročím 155 let od narození P. Aloise Václava 
Majera († 1932), který byl na přelomu 19. a 20. století převo-
rem lnářského kláštera bosých augustiniánů. Byl nejen duchov-
ním, ale i významnou kulturní osobností Blatenska. Ve Lnářích 
si u něj dávali dostaveníčko známí spisovatelé a výtvarní umělci 
jako například Julius Zeyer nebo František Bílek. Sám byl 
literárně činný v oblasti včelařství a historie, věnoval se překla-

datelství a psal básně. Z jeho pera vzešla kniha „Dějiny osady 
Lnářské“ (1923), která je dodnes nepřekonanou kronikou obce, 
lnářského šlechtického panství i kláštera a nachází se v mnoha 
místních domácnostech. Právě osobnosti A. V. Majera, jeho 
době a díle bude věnována jedna z výstav připravovaných na 
Tvrzi již v první polovině tohoto roku. Zahajovat ovšem bude-
me v březnu naučnou výstavou věnovanou sakrální architektuře 
Blatenska. Na své si přijdou i příznivci výtvarného umění. V 
druhé polovině roku by měla být u nás u nás k vidění díla Jiří-
ho Meitnera, Jana Trávníčka a již tradičně Doc. MUDr. Jiřího 
Berana, CSc. V čase adventu bychom pak rádi nabídli výstavu 
betlémů a samozřejmě chystáme tradiční řemeslný trh.
Ti, kdo si oblíbili páteční přednáškové večery se mohou těšit 
na letošní cyklus „Hmotné kulturní dědictví Blatenska“, který 
bude věnován nejen významným architektonickým památkám v 
našem regionu, ale také jejich ochraně a osobnostem jejich sta-
vebníků, objednavatelů a tvůrců.
Potěší nás, když i v tomto roce bude Tvrz ve Lnářích místem 
setkávání široké veřejnosti při kulturních a vzdělávacích akcích, 
které jsme pro Vás připravili a v průběhu roku ještě připravíme, 
a o kterých Vás budeme průběžně informovat. Podrobnosti na-
leznete také na webu Galerie a infocentra Tvrz Lnáře: 
http://www.tvrz.lnare-obec.cz/         Konec

Výstava 

Lnáře včera a dnes
Proměny obce, zámku a kláštera v průběhu jednoho 

století 
je prodloužena do 28. února 2011.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře

PO – PÁ 9:30 – 15:30
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 25. 2., Tvrz Lnáře, 17:00
VÝZNAM, ÚKOLY, VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY 
PAMÁTKOVÉ PÉČE NA BLATENSKU
Přednáška Jitky Říhové (Odbor majetku, investic a rozvoje MÚ 
Blatná) z cyklu Hmotné kulturní dědictví Blatenska.

 1. 3. – 15. 4., Tvrz Lnáře
SVATÁ MÍSTA
Kostely a kaple na Blatensku, jejich historie a architektura
Výstava fotografií doplněných naučnými texty.

 25. 3., Tvrz Lnáře, 17:00
„HIC EST DOMUS DOMINI ET PORTA COELI“
Kostely Blatenska, jejich historie a architektura
Přednáška Mgr. Romana Lavičky (Národní památkový ústav 
v Českých Budějovicích) z cyklu Hmotné kulturní dědictví 
Blatenska.

 18. 4. – 4. 5., Tvrz Lnáře
HÁČKOVANÉ VELIKONOCE S VŮNÍ PERNÍKU
Výstava háčkovaných dekorací a velikonočních perníčků.

 29. 4., Tvrz Lnáře, 17:00
IKONOGRAFIE A ATRIBUTY SVATÝCH ANEB „JAK JE 
POZNÁME“
Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky (Tvrz Lnáře) z cyklu 
Hmotné kulturní dědictví Blatenska spojená s miniexkurzí na 
Zámek Lnáře.

 6. 5. – 30. 6., Tvrz Lnáře
„MILÉ OSADĚ LNÁŘSKÉ“
Život, doba a odkaz P. Aloise 
Václava Majera, OAD (1856–
1932). 
Výstava fotografií a dokumentů
k 155. výročí narození převora 
lnářských augustiniánů a 
významné kulturní osobnosti P. 
Aloise Václava Majera.

 27. 5., Tvrz Lnáře, 17:00
KLÁŠTER BOSÝCH 
AUGUSTINIÁNŮ VE LNÁŘÍCH JAKO CENTRUM 
KULTURY A UMĚNÍ
Přednáška Mgr. Adély Šmilauerové (Katolická teologická fakulta 
UK v Praze) z cyklu Hmotné kulturní dědictví Blatenska.

 24. 6., Tvrz Lnáře, 18:00
JAN HORČICE Z PROSTÉHO – HOSPODÁŘ, 
STAVEBNÍK, MECENÁŠ A JEHO ODKAZ NA 
BLATENSKU
Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky (Tvrz Lnáře) z cyklu 
Hmotné kulturní dědictví Blatenska

Změna programu vyhrazena!

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře – plán výstav a přednášek na první polovinu roku 2011

MAČKOV
Fotky ze stavění vánočního 
stromečku a z mikulášské nadílky.
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MYŠTICE
Stručně z obce
- jako zásadní je třeba uvést, že se podařilo dovést k řádnému a 
úspěšnému konci akci Zlepšení dopravně technické infrastruk-
tury a vzhledu obce Myštice. V rámci této akce byla provedena 
rekonstrukce komunikace Střížovice – Chobot, instalace bez-
drávotého rozhlasu, nákup komunální techniky, výsadba zeleně, 
nákup mobiliáře k cyklostezkám a platba projektové a techniké 
dokumentace. Celkové náklady na realizaci výše uvedeného 
byly 4.387.574,- Kč.   
Proplaceno ze SZIF a PGRLF bylo 3.336.249,- Kč. Dota-
ce nebyla dočerpána o 4.213,- Kč. Vlastní podíl obce činil 
1.051.325,- Kč. Musíme podotknout, že snad nejtěžší z celé 
ralizace byla administrativní a účetní část této akce.
– obec v měsíci prosinci přijala dva dary. Finanční ve výši 
5.000,- od ing. arch. Olgy Tausingerové, která zde v průběhu 
let 2008 – 2010 realizovala Územní plán a od Šmidingerovy 
knihovny ze Strakonic pracovní PC stanici. 
– obcí byl již osloven příslušný architekt ve věci konzultaci 
budoucího využití objektu bývalé školy ve Vahlovicích. 
- obec podala na sklonku loňského roku čtyři žádosti o dotace 
na rok letošní. Do programu POV JČK (program obnovy ven-
kova) 
– Výměna střešní krytiny na OÚ v Myšticích a dotace na úroky 
z úvěru. Do PRV SZIF (program rozvoje venkova) - Komplexní 
rekonstrukce návsi v Nevželicích a dovybavení KD v Myšti-
cích.
– na zasedání zastupitelstva obce dne 22. prosince byl schválen 
rozpočet Obce Myštice v navrženém znění jako přebytkový s 
rozdílem na straně příjmů 290.100,- Kč, kdy příjmy jsou ve výši 
3.798.600,- Kč a výdaje ve výši 3.508.500,- Kč.

Výzva
Prosíme všechny občany o zapůjčení starší fotodokumentace z 
našich obcí. Fotografie budou okopírovány a bez jakéhokoliv
poškození vráceny zpět. Kopie budou použity k tvorbě doku-
mentů o historii našich obcí.

Připravované akce
 Sobota 12. února od 19 hodin Myslivecko-hasičský ples. 
Hraje hudba pana Koubka z Blatné. Možná bude zajištěna i bo-
hatá tombola.   
 Sobota 26. února se v 9 hodin z návsi v Myšticích vydá 
Masopustní průvod na trasu Myštice – Laciná – Dvoretice – Va-
hlovice a snad i Střížovice. 
 Sobota 19. března nebo sobota 26. března (to podle množ-
ství ledu v Labuti) se uskuteční ve 14 hodin na hrázi rybníka 
Labuť již třetí ročník vítání jara koupelí. Registrovaným neotu-
žilcům zdar.   

Omluva
Omlouváme se všem za nekonání turnaje ve stolním tenise dne 
v neděli 26. prosince 2010. Tento se neuskutečnil z důvodů 
časové tísně a zejména z důvodů termínové kolize s připravova-
nou taneční zábavou.  

PŘEDMÍŘ
Rozsvícení vánočních stromečků
O uplynulých Vánocích se poprvé rozsvítily vánoční stromky 
na obecních prostranstvích ve všech čtyřech částech naší obce. 
Slavnostní rozsvícení se konalo u vánočního stromu v Předmí-
ři dne 6.12.2010. Poděkování patří všem, kteří se na zdobení 
stromků podíleli, zejména pak našim ženám a dívkám, které 
jasně ukázaly svůj cit pro krásu. Doufám, že se nám podařilo 
založit novou tradici zahájení adventu společným setkáním.

Vánoční turnaj v šipkách
Dne 30.12.2010 se v „Pastoušce“, základně hokejového klubu, 
konal turnaj v šipkách. Hlavní pořadatel pan Ladislav Malý tak 
navázal na turnaje, které se zde několik let konaly na začátku 
tohoto století. Účast hráčů nebyla vzhledem k mnoha aktivi-

tám spojeným s oslavami konce roku velká, přesto šlo o velmi 
vydařenou akci. V tomto fyzicky nenáročném sportu se utkali 
zástupci několika věkových kategorií a mladí některé starší 
zkušené harcovníky dokázali pěkně prohnat. Všichni zúčastnění 
odcházeli domů s dobrou náladou a s předsevzetím, že se opět 
sejdou, tentokrát na letním poháru.

Novoroční pochod na Metelskou horu
Příchod roku 2011 jsme oslavili pochodem na Metelskou horu. 
Procházka, kterou vymyslela parta obecní „omladiny“, se po-
prvé realizovala loni. Letošní účast cca 50 lidí se dá považovat 
za velký úspěch a příslib do dalších ročníků. Během výstupu 
ošlehával účastníky prudký západní vítr a tak na zastávce v půli 
cesty i na vrcholu přišlo velmi vhod občerstvení v podobě sva-
řeného vína. Fotografie z této i výše zmiňovaných akcí najdete
na webových stránkách obce www.predmir.cz 

Hokejový tým Club Pastouška
Naše hokejové mužstvo nadále srdnatě bojuje v Šumavské ho-
kejové lize. Po unikátní sérii čtyř výher v řadě přišel bohužel 
na sklonku loňského a začátku tohoto roku zlom a tým utrpěl 
několik těžkých porážek. Nicméně odhodlání a bojovnost čer-
veno-bílo-černé bojovníky neopouští a všichni pevně věříme, že 
brzy znovu najedeme na vítěznou vlnu.

Oslavenci
V těchto dne oslavili nebo oslavují výročí tito naši 
spoluobčané: 
Lehečka František (89), Mocová Jarmila (89), Blovská Františ-
ka (89), Kleinová Růžena (81), Hodková Marie (80), Málová 
Zdeňka (78), Trnka Vojtěch (74), Skuhravá Marie (70), Krato-
chvíl Jan (69), Malá Marie (66), Škrabanová Anna (63), Leheč-
ka Karel (63), Halamová Marie (62), Minařík Bohumil (61), 
Straka Jaroslav (61), Lehečková Jiřina (61), Choura Josef (61). 
Všem výše uvedeným jménem naší obce blahopřejeme 
a přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho životních 
radostí.
 Pavel Karlík, starosta obce
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RADOMYŠL
Adventní trhy v Radomyšli
Letošní trhy byly opravdu nejúspěšnější za 8 let jejich konání. 
Zúčastnilo se 15 prodejců, kolem 400 nakupujících, vybralo se 
na psí útulek 1.381,- Kč, proběhly dvě ukázky ručních prací, 
ochutnávala se medovina, anděl měl plno práce s dopisy a cel-
ková nálada byla výborná. Potěší, když nám prodejci říkají, jak 
jsou spokojení. Radomyšl je pro ně srdeční záležitost a těší se k 
nám. Věřím, že i do budoucna budou trhy oblíbené a sejdeme se 
v tak hojném počtu. Za Radomyšl B.M.

Čerti v Radomyšli
V Radomyšli řádili čerti v nedělní podvečer. Byli přísní a straši-
delní. Mikuláš  s andělem měli co dělat, aby jim domluvili. Děti 
svaté dvojici naslibovaly hory - doly. Zpívaly, básnily, odevzdá-
valy plenky i dudlíky. A co na to čerti? Ti hartusili, vypláceli 
zlobivé rodiče, odnášeli v pytli malé zlobily a s mrňousky se 
kamarádili. Tak zase za rok.

Mikulášské posezení v Radomyšli
Už čtvrtým rokem pořádáme posezení s programem a mu-
zikou pro dospělé v době Mikulášské nadílky. Každý rok 
si zveme vystupující. Letos se toho ujaly a se ctí obstály 
děti z mateřské a základní školy, malí muzikanti a ba-
ráčnická drobotina. Vystoupení byla spontánní a veselá. 
Všichni bez rozdílu se maximálně snažili. Moc se vše líbi-
lo. Dospěláky bolely ruce od tleskání, nikdo chválou ne-
šetřil. Všechny děti odměnil Mikuláš s andělem a čerti jim 
vyprášili zadečky. Ani dospělí nepřišli zkrátka. Zpívali, 
přednášeli a na závěr dostali krásná přáníčka. Odpoledne 
se vydařilo. A protože jsme se nemohli na radnici vejít, 
přestěhujeme se za rok zpátky do školní jídelny.
 Za ČSŽ  Radomyšl B.M.

Kulturní akce v Radomyšli na leden 
až březen 2011
 22.1.  Myslivecký ples
 5.2.    Hasičský ples
 19.2.  Baráčnický ples
 5.3.    Masopustní průvod v Radomyšli
 19.3.  Reprezentační ples městyse Radomyšl

Ohlédnutí za rokem 2010 ve fotografii
Radomyšl, kostel sv. Martina

Američtí studenti v Radomyšli
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Baráčníci na Země živitelce

Baráčnický ples

Dělostřelci

Dětský den

Dětský tábor

Hasičský pohár v Leskovicích

Hon na kachny 4. 9. 2010

Masopust

MŠ v bazénu

Odemykání staďáku

Ohňová show na pouťové zábavě

Ples městyse - vystoupení dětí ze ZŠ

Pohled do hokejové šatny

Tygři v MŠ

Úspěšní hokejbalisté
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Slet čarodějnic Pouť - hejtman dostal obraz od 
Valentina Horby

ZŠ, Pomáda

Vítání občánků

RADOMYŠLSKÁ ZIMNÍ
Vlaštovky dávno už odletěly, 
zima nám nastala veliká.
Chalupy jakoby oněměly,
z komínů bílý kouř utíká.

Na světě nejlíp je vždycky doma, 
tam, co nás maminka uspává,
tam, kde se každičká bolest schová,
tam, co je i naše Šumava.

Kde je náš domov, tam rádi jdeme, 
i když je zima, sníh i mráz.
A když pak do světa vyjedeme, 
v srdci nás hřeje náš městys zas.

MÉ LÁSCE Z MLÁDÍ
Já celý život na tě vzpomínala
a ještě jsi celým žitím mým,
jen někdy jsem si v duchu pozasteskla,
Když osud příliš krutý ke mě byl…

Všechno již přešlo, co týralo duši,
teď v modlitbách ke hvězdám utíkám,
po Velkém vozu, jež projíždí se nebem,
své pozdravy a díky zasílám.

Pohádka mládí, která nás tak blaží,
tu poslouchat mohu stále každou noc,
v životě není nic hezčího nad ni,
jen láska věčná má tu moc.

A až se sejdeme, co si řekneme asi?
Stát budeme jistě oba beze slov.
Ty budeš hledět na mé šedé vlasy,
Já budu šeptat“ to je ten můj hoch?“

Tak bláznivě sním o té velké chvíli,
která snad ani nikdy nebude,
však jestli přijde, budeme zas mladí 
a slzu z oka tiše setřeme.

Pak podáme si svoje staré ruce,
jenž třesouce jak listí v podzimu,
to rozechvěním, že jsme zase spolu,
 snad zklamáním nad kolem osudu.

Autorka: Jiřina Machníková

SEDLICE
Adventní setkání 
v Sedlici
Slovo „ADVENT“ je pro mnoho mla-
dých, ale možná i dříve narozených slo-
vem, které si neumí vysvětlit. Toto slovo 
je převzato z latiny – adventus – příchod. 
Je obdobím čekání na příchod „Spasi-
tele“, které je zakončeno Vánočními 
svátky, kdy se každoročně slaví svátek 
narození Ježiše Krista. 
V tomto období se konají různé kulturní 
akce jako koncerty, zpívání koled a „Ad-
ventní jarmarky – trhy“. 
Město Sedlice za spolupráce dvou míst-
ních akčních skupin MAS LAG Strako-
nicko a MAS Svazku obcí Blatenska se 
pokusily zavést novou tradici v podobě 
„Adventního setkání“ – ( kulturně – tržní 
akce) v sobotu 11. prosince 2010. 
Sobotní odpoledne bylo zahájeno krás-
ným vystoupením žáků 3. a 4.tříd Základ-
ní školy T. G. Masaryka v Sedlici pod 
vedením třídních učitelek Mgr. Jitky Ko-
valčíkové a Mgr. Šárky Zbíralové, které 
nacvičily s dětmi dvě půlhodinová pásma 
českých koled. 
Vystoupení dětí 
bylo střídáno 
divadelními 
představeními 
divadélka pro 
děti „Máma 
a táta“ z Čes-
kých Budějo-
vic. 
V chodbě 
radnice anděl 
přijímal „Je-
žíškovu poštu“ 
– přáníčka od 
dětí Ježíškovi 
– s prosbou 
o vyplnění 
tajných přání. 

V zasedací místnosti bylo během celého 
odpoledne možno prohlédnout si výstavu 
Českého svazu žen v Sedlici – s názvem 
„Veselé vánoce“.
Na závěr setkání již v podvečer vystoupil 
„Pěvecký babský sbor z Horního Poříčí“ 
s pásmem koled.
Počasí nám příliš nepřálo. Bylo chladno 
a foukal nepříjemný severák. Přesto se 
náměstí před radnicí zaplnilo asi 250 
účastníky. Po celé odpoledne bylo možno 
ve stáncích zakoupit občerstvení na za-
hřátí – teplá medovina, svařené víno, čaj 
a káva.
Co říci závěrem. Snad jen vyslovit přání, 
aby se z této zdařilé akce stala další tra-
dice, která by obohatila kulturní a spole-
čenský život v našem městě a okolí. Dále 
nesmíme zapomenout poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě, organizaci, 
přípravě a nacvičení vystoupení, všem 
trhovcům a občanům, kteří svojí účastí 
podpořily zdařilý průběh tohoto hezkého 
adventního setkání.  
Za město Sedlice Ing. Jiří Rod
starosta města
Foto: Ing. Jiří Rod
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Do přípravy programu se zapojily i dvě spolupracující místní 
akční skupiny MAS LAG Strakonicko a MAS Svazku obcí 
Blatenska. V rámci projektu „Zavedení regionální značky Prá-
cheňsko“ zástupci MAS zajistili účast regionálních výrobců na 
malém vánočním trhu v Sedlici. Návštěvníci adventního setkání 
tak mohli obdivovat celou řadu výrobků, jejichž kvalita a pre-
cizní řemeslné zpracování navazuje na tradiční lidovou tvorbu 
v regionu. K vidění tak bylo nejen křehké kouzlo sedlické pa-
ličkované krajky, ale i půvabné textilní panenky paní Hanušové 
z Kocelovic, umělecké perníky paní Chadimové ze Strakonic 
a paní Čelkové z Dobšic, smaltované šperky manželů Hnilič-
kových ze Střelských Hoštic, skleněná bižuterie paní Froňkové 
z Kadova, tradiční březová koštata manželů Matouškových 
z Radomyšle, dřevěné hračky pana Fremla ze Strakonic, doko-
nalé repliky historického skla z bělčické sklárny a další. 
MAS LAG Strakonicko Iva Chládková

VÁNOČNÍ ČAS V ZŠ SEDLICE
Prosinec je 
každoročně ve 
znamení před-
vánočního oče-
kávání. Sváteč-
ní období ve 
škole zahájila 
v pátek 3. pro-
since tradiční 
mikulášská 
nadílka, kterou 
pro své mladší 
spolužáky při-
pravují každý 
rok deváťáci. 
Čertovské 
masky nahánějí strach, ale nakonec se každá třída dočká sladké 
odměny. Žáci 1. a 2. třídy ze školní družiny zvládli v neděli 5. 
prosince, ještě před skutečnou nadílkou, vystoupení na vítání 
občánků.
Pak se již vše chystá na Vánoce. Ve třídách se zdobí vánoční 
stromky, vánoční tématika je náplní hodin výtvarné i hudební 
výchovy. K tomuto času patří také tradiční vánoční výstava v 
zasedací místnosti městského úřadu a vánoční besídky. Letos 
ještě přichystal městský úřad první adventní trhy. Ty se uskuteč-
nily v sobotu 11. prosince a součástí bohatého programu bylo i 
vystoupení žáků 3. a 4. třídy s pásmem koled. Na závěr si s nimi 
zazpívalo i početné publikum.
Vánoční besídky proběhly ve všech třídách, třeťáci a čtvrťáci 
přichystali vystoupení i pro rodiče. Čtvrťáci pak vystoupili ještě 
v mateřské škole a v Domě s pečovatelskou službou, kde se 
jejich vystoupení setkalo s velkým ohlasem.
Po vánočních prázdninách se žáci vrátili do školní reality 
a v lednu se většina z nich snaží o vylepšení známek na pololet-
ním vysvědčení.

Divadelní představení Čáry báby 
Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda 
Vševěda 
18. listopadu jsme se sešli ráno na zastávce u školy. Jeli jsme na 
divadlo Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda.
V divadle bylo spousta herců. V představení se mi líbilo, že 
když děda Vševěda neměl tři zlaté zuby v puse, tak vytrhli tři 
zuby ze zlatého hřebenu. A nelíbilo se mi, že když přendavali 
kulisy, tak zatáhli oponu.
Po divadle jsme měli rozchod, ten se mi líbil, ale hezčí bylo 
divadlo. Po rozchodu jsme šli na autobus. Doufám, že pojedeme 
ještě na takhle hezké divadlo.
 Adéla Krejčová, ZŠ Sedlice, 4. třída

VÝLET DO TEMELÍNA
23. listopadu jsme jeli na výlet do Temelína.  Ráno kolem tři 
čtvrtě na osm jsme vyjeli objednaným autobusem. Kolem tři 
čtvrtě na devět jsme dojeli k Temelínu. Byli jsme ale objednáni 
na půl desáté. Tak jsme se zatím došli podívat k řece Vltavě a 
vyšlo nám to akorát. Do areálu Temelína jsme se nedostali, pro-
tože se tam nesmí. Byli jsme pouze v informačním centru, kde 
se nás ujala paní průvodkyně. Zavedla nás do kinosálu, kde nám 
pouštěla různé filmy a jednu prezentaci, jak Temelín vypadá
a jak to v něm chodí. Při zpáteční cestě nám došla nafta a tak 
jsme museli čekat. Po půl hodině čekání jsme se zase konečně 
rozjeli. Jeli jsme se ještě podívat do Písku do sladovny, kde byla 
výstava fotografií. Ještě před výstavou jsme měli hodinový roz-
chod. Po zhlédnutí výstavy jsme se vrátili k autobusu a jeli jsme 
zpátky domů.

 

Kalbáčová Klára, ZŠ Sedlice, 9. třída

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Asi jako ve většině vesnic, městeček a měst, bylo i v Sedlici 
5. prosince 2010 v pozdních odpoledních a večerních hodinách 
možno zahlédnout v ulicích „Čertovské řádění“ za doprovodu 
anděla a Mikuláše, kteří navštěvovali rodiny s dětmi s mikuláš-
skou nadílkou. 

 

Foto: Ing. Jiří Rod

SEDLICKÁ MATEŘINKA
Osvědčenou a žádanou formou spolupráce MŠ a rodiny jsou 
pracovní a výtvarné dílny, při kterých se setkávají děti se svými 
rodiči a učitelkami. Výrobky dovedných rukou dětí zdobily 
nejen naši školku, ale i tradiční vánoční výstavu na MěÚ, která 
se konala ve dnech 9.12. - 11.12.2010.
Čas rychle utíkal a už tu byl MIKULÁŠ. Děti se těšily, ale ně-
které i bály. Nebyly všechny tak hodné, jak by si dospělí přáli. 
Nakonec vše dobře dopadlo - děti zpívaly, přednesly básničku, 
sem tam uronily slzičku (to aby se neřeklo) a čert byl spokoje-
ný. Nechyběla ani vytoužená nadílka.
V předvánočním čase jsme měli napilno - výroba přáníček, 
výzdoba školky a hlavně příprava na besídku. Ve čtvrtek 16.12. 
odpoledne přivítaly děti v obou třídách nejen své nejbližší 
a předvedly jim pásmo písniček, koled a veršovaných pohádek.
V pátek 17.12. zazvonil v MŠ zvoneček a děti netrpělivě čekaly 
na příchod Ježíška. Jen některé ho „zahlédly“.
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Poděkování patří těmto sponzorům, kteří nám přispěli na nákup 
hraček: MUDr. Semiginovská, p. Helige, firma AGAR - p. Au-
gustin, AGRO Sedlice. Sedlická strojírna s.r.o. zakoupila dřevě-
ný autobus na školní zahradu. Touto cestou děkujeme i zřizova-
teli mateřské školy MěÚ Sedlice, který uhradil sedací soupravu 
a kuchyňku dětem ve třídě Berušek.
 Jana Hálová - vedoucí učitelka MŠ

NOVOROČNÍ SEŠLOST 
Již po dvanácté město Sedlice připravilo setkání občanů u příle-
žitosti společného přivítání  nového roku – „Novoroční sešlost“. 
Pro dobrou pohodu od 16 hodin hrála „Malá muzika – Nauše 
Pepíka“ a pokud někdo byl dobře naladěn, mohl si s kapelou 
zanotovat. Pro zlepšení nálady a jako ochrana proti nachlazení 
bylo připraveno teplé občerstvení (čaj ovoněný produktem s 
plachetnicí z Jindřichova Hradce a pro dámy teplý punč). Bě-
hem půl hodiny se náměstí T. G. Masaryka zaplnilo a celá se-
šlost netrpělivě očekávala, kdy se vše ponoří do úplné tmy, aby 
mohlo být zahájeno vyvrcholení tohoto setkání – ohňostroj. Dle 
starého přísloví – „Na Nový rok – o slepičí krok“ jsme museli 
na úplné setmění čekat do 17.15, kdy mohlo dojít k odpálení 
sestavy ohňostroje. 
Začátek roku bývá pro řadu z nás obdobím hodnocení uplynu-
lého roku a dáváním si všemožných předsevzetí. Proto bych 
chtěl popřát všem, kteří si předsevzetí dali, aby se jim podařilo 
je realizovat a všem občanům a čtenářům SOBáčku přeji pevné 
zdraví, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať Vás 
úspěch provází v roce, který přichází.       
Za město Sedlice Ing. Jiří Rod, starosta města
Foto: Ing. Jiří Rod

Výstava „Sedlické krajky“ v Písku
Dne 18. října 2010 v 16 hodin byla v prostorách Poštovní spoři-
telny v Písku „Vernisáží“ zahájena výstava s názvem „Sedlická 
krajka“, která zde bude od 19. října 2010 do 31. března 2011. 
Jsou zde vystaveny práce dětí a žen, které navštěvují kurzy 
výuky paličkování pořádané Sedlickou krajkou o.p.s. v Sedlici,  
pod vedením paní Martiny Srbové.
Vernisáž zahájil jako hostitel regionální ředitel finančních center

Poštovní spořitelny 
v Písku Ing. Josef 
Janovský a za město 
Sedlici místostorosta 
města Ing. Jiří Rod. 
Velice cenná byla 
podpora této akce 
návštěvou pana se-
nátora Ing. Bc. Mi-
roslava Krejči CSc., 
starosty města Písku, 
pana Ing. Miroslava 
Sládka a představi-
telů vedení Poštovní 
spořitelny v Písku. Vystavujícím dětem byly předány malé 
dárky od zástupců Poštovní spořitelny v Písku a města Sedlice. 
Pro děti bylo pořadateli připraveno sladké překvapení v podobě 
ovocně – čokoládového fondue.
Velké poděkování si zaslouží člen zastupitelstva města Sedli-
ce Ing. Petr Koutenský, který byl duchovním otcem této akce 
a uskutečnění této výstavy zprostředkoval. 
 Foto: Martina Srbová

Mladé sedlické krajkářky vystavují 
svá díla v Písku
Sedlické krajkářství má hluboké, historické kořeny. První pí-
semné zmínky o něm pochází z 1. poloviny 18. století, kdy 
hraběnka Ludmila Černínová vyžadovala jejich výrobu částečně 
i jako robotní povinnost. Opravdový rozkvět sedlického krajkář-
ství začal za majitelky čekanického panství Vlasty Stránecké, 
která roku 1899 založila v Sedlici krajkářskou školu. Krajky 
všech tvarů a velikostí proslavily Sedlici po celé republice. Za 
zvláštní poctu sedlickému krajkářskému cechu považují dodnes 
pokračovatelé této tradice skutečnost, že čtyři velké story zdobí 
prezidentský salónek v Národním divadle v Praze. Tato zakázka 
byla sedlickým krajkářkám svěřena v roce 1954.
V mnohaleté krajkářské tradici dnes pokračuje s mimořádným 
nadšením a zápalem dětský kroužek při Obecně prospěšné 
společnosti Sedlická krajka. Kursy paličkování probíhají s po-
žehnáním zdejšího Městského úřadu v určených prostorách 
sedlické základní školy. Navštěvuje je dvacet sedm dětí ve věku 
od šesti do čtrnácti let. Kroužek vede paní Martina Srbová, ab-
solventka sedlické krajkářské školy. „Fungujeme v období kla-
sického školního roku od roku 2007,“ říká na úvod paní Martina 
Srbová. „Děti jsou velice talentované, což dokumentují nejlépe 
jejich úspěchy na jediné české soutěži v paličkování ve Žďáru 
nad Sázavou. Roku 2008 naše děvčata obsadila první dvě místa, 
letos získaly dvě stříbrné a jednu bronzovou cenu v této soutě-
ži.“ Nástupnická generace, nová krev sedlického krajkářství už 
dnes není jen ženského rodu. „Letos k nám přistoupil chlapec z 
první třídy. Doufám, že tuto první vlaštovku z řad kluků budou 
v budoucnosti následovat další,“ přeje si Martina Srbová.
Věří, že její svěřenkyně a svěřenec udrží tradici krajkářství i ve 
vzdálenější budoucnosti: „Velice je v jejich aktivitách podporují 
rodiče, vždyť v Sedlici paličkuje každá druhá maminka! A zá-
jemců z řad dětí neustále přibývá.“
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V současné době jsou paličkované výrobky z dílny sedlických 
dětí vystaveny pro veřejnost v objektu Poštovní spořitelny 
v Písku. Vernisáž výstavy se uskutečnila za mimořádného zájmu 
veřejnosti 18. října. Expozice bude k nahlédnutí až do 31. břez-
na 2011. „Naše děti byly za svou snahu a píli při vernisáži 
odměněny jak dárky ze strany partnera výstavy Poštovní spo-
řitelny, tak ze strany Města Sedlice,“ uvádí vedoucí sedlického 
kroužku. „Město Sedlice vůbec náš kroužek finančně podporu-
je, bez toho by naše dílna vůbec nemohla existovat.“
Martina Srbová vyučuje paličkování vedle dětí také zájemkyně 
z řad žen: „Zatím se jedná o pět žen. Druhým rokem sem dojíž-
dí jedna paní až ze Starého Plzence, teď se k nám přidala kraj-
kářka z Českých Budějovic,“ dodává Martina Srbová.
Krásná tradice sedlického krajkářství se o svoji budoucnost tedy 
rozhodně obávat nemusí. Základy, které položili naši předkové, 
jsou více než pevné.  Vladimír Šavrda

Vítání nových občánků v Sedlici
V sobotu 5. prosince 2010 ve 14 hodin se v Obřadní síni města 
Sedlice uskutečnilo tradiční vítání nových občánků, kde starosta 
města oficiálně přivítal nově narozené děti. Slavnostní odpoled-
ne bylo zahájeno hezkým kulturním vystoupením žáků školní 
družiny pod vedením paní učitelky Pavly Rakovanové. 
Po jeho skončení byli jednotlivě přivítáni noví občánci a jejich 
rodiče tuto skutečnost potvrdili podpisem do pamětní knihy. 
Byli jim předány drobné dárky od zástupců města a poštovní 
spořitelny v Sedlici.   
Bylo přivítáno 14 občánků:  Baloušek Jan, Baron Jakub, Drev-
jaková Tereza, Dymáková Aneta, Kovaříková Julie, Kovářová 
Elizabeth, Loučková Nela, Makovec Jakub, Mokrý Vojtěch, 
Stone Charlie, Šavrda Matyáš, Šindelář Jakub, Škardová Sára, 
Šubová Natálie.     
     Foto: Bc. Jiří Rod
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ŠKVOŘETICE
Sbor dobrovolných hasičů Škvořetice v letošním 
roce oslavuje 110 let své existence. O historii SDH 
Škvořetice a současném dění kolem oslav Vás budeme 
podrobněji informovat v následujícím čísle SOBáčka.
„Jediná vesnice tohoto jména v Čechách. První písemná 
zmínka o vesnici se zachovala z roku 1299. Dále plynula léta 
a staletí. V obci se žilo tak, jako v jiných krajích. Jednou lépe, 
jindy zase hůř. Střídali se zde majitelé i války. Obyvatelstvo 
sužovaly požáry, při nichž přicházely o veškerý svůj majetek. 
Lidé ve vsi se zamýšleli nad ochranou svých životů i těžko 
nabytého majetku a proto v roce 1901 zakládají – Sbor 
dobrovolných hasičů.

Čest všem minulým, přítomným i budoucím členům.
Čest a sláva těm, kteří pomáhali, pomáhají a podporovati jej 
budou. Vždyť staré hasičské krédo:
Sobě ku cti, bližnímu k obraně, vlasti ku slávě.
Stále platí a jiná morálka na tomto světě ani neexistuje.“

Úplný přepis zápisu ze škvořetické kroniky ze dne 11.1.1901.

TCHOŘOVICE
Podzim a advent ve Tchořovicích
Podzim a advent uplynulého roku zpestřilo dětem i dospělým ve 
Tchořovicích hned několik příjemných společenských akcí.
Dne 17. listopadu se již počtvrté sešly děti v doprovodu rodičů 
a uspořádaly lampiónový průvod obcí, na který se děti každý 
rok moc těší. Letos se jim líbil o to víc, že na ně v cíli dlouhé 
cesty čekalo hřejivé občerstvení v podobě dětského svařáku 
a čerstvě napečených muffinů od maminek. Věřím, že i v tomto
roce 2011 ve stejný den, si děti lampiónový průvod nenechají 
ujít a sejdeme se opět v hojném počtu.
Na Mikulášskou besídku pořádanou SDH Tchořovice dne 
4. prosince se sešel v místním hostinci plný sál dětí i rodičů. 
Ačkoli děti nejprve vesele tančily, soutěžily a s jásotem uvíta-
ly slosování o pěkné dárky, bylo znát, že spolu se stmíváním 
úsměvy malých rošťáků mizí a atmosféra houstne. Nebylo divu, 
čertů, kteří se na sál přiřítili s řinčením řetězů, se lekli i dospělí. 
Mikuláš s andě-
lem nedali balí-
ček plný dobrot 
nikomu zadarmo. 
Každé dítko ze 
sebe muselo vy-
loudit básničku, 
či písničku a sli-
bovaly se, ostatně 
jako každý rok, 
hory doly…. 
S příchodem 
adventního času 
začala pilná pří-

prava dětských 
zpěváků na další 
akci, zpívání vá-
nočních koled na 
návsi u kapličky. 
S nápadem zpří-
jemnit si poslední 
podvečer před 
vánočními svátky 
přišla již v roce 
2009 paní Lenka 
Fořtová a velká 
účast občanů tehdy 
naznačila, že se stane akcí tradiční a vítanou. Velký dík patří 
dětem, které nás příjemně překvapily ochotou se pravidelně 
scházet a koledy secvičit. Ostatně, nescházely se děti cizí, ale 
již sehraná parta malých tchořovických hasičů a bylo znát, že se 
všichni rádi vidí. 
Stejně jako v minulém roce se děti 15. prosince sešly také na 
zdobení vánočních perníčků, které pro ně připravila p. Lenka 
Fořtová.  Se sáčky s cukrovou polevou se vyřádili všichni, 
od mrňousků po školáky a zároveň tak připravili překvapení 
- balíčky s perníčkem a vánočním přáním pro všechny, kteří se 
přijdou podívat 23. prosince na zpívání koled. V podvečer před 
Štědrým dnem se rodiče s dětmi a ostatními  občany konečně 
sešli na návsi a děti v dobových kostýmech u osvětlené kapličky 
zazpívaly pásmo koled. Nechyběli pastuškové, andělé, tři krá-
lové, ani Ježíšek v jesličkách. Všichni přítomní se tak alespoň 
na chvíli v předvánočním shonu zastavili, popovídali si a nasáli 
příjemnou vánoční atmosféru. Díky finanční podpoře SDH
Tchořovice se všichni dospělí mohli za zvuku koled zahřát sva-
řákem, pro děti byl připravený punč a sladké muffiny.
Ráda bych poděkovala za pomoc zejména p. Lence Fořtové 
a p. Martině Čadkové, které se na přípravách těchto akcí nema-
lou měrou podílely.
I v letošním roce bychom v naší obci rádi zrealizovali již tra-
diční akce pro děti a rodiče, tou první bude dne 5. března 2011 
Dětský maškarní bál, na který srdečně zveme všechny děti i 
dospělé. 
 Milena Bolinová
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KAPLE SV. VÁCLAVA V TCHOŘOVICÍCH
 První část 
Obyvatelé obce vždy toužili po slušné 
kapli, především pro osoby staré a posti-
žené, pro které docházení do kostela ve 
Lnářích bylo velmi obtížné, často zcela 
nemožné.
Přání jejich se splnilo za starostování 
Jana Vokurky roku 1878. 
Kaple byla postavena na místě malé 
dřevěné, později zděné kapličky se zvo-
ničkou. Peněz bylo nedostatek a tak se 
místní obyvatelé rozhodli uspořádat sbír-
ku peněžní, která byla překvapivě značně 
vysoká. Velkou finanční hotovostí přispěl
na nákup stavebního materiálu velkosta-
tek ve Lnářích pronájmem společenské 
honitby. Obec dala ze svého lesa staveb-
ní dříví. Místní bezplatně pomohli povo-
zy a ruční prací při vlastní stavbě. Stavbu 
prováděl Karel Šimůnek, mistr zednický 
ze Lnář. 
Tak byla vybudována krásná prostorná 
kaple, zasvěcená českému patronu sv. 
Václavovi. Vnitřní zařízení bylo jednak 
koupeno, z větší části ale darováno. Zvo-
ny na zvoničku kaple darovali občané, 
větší nákladem 100 zl. koupil rolník 
Tomáš Beneš z č. 4, menší kněz, řádový 
fráter Václav Červenka ze Lnář. Větší 
byl posvěcen dne 26. září 1787 a vlastní 
kaple byla vysvěcena dne 28. září téhož 
roku. Pro vnitřní úpravu kostela byl 
původně zakoupen starý oltář z kostela 
Zábořského a umístněn tam hrnčířem 
z Březnice, který současně zhotovil so-
chu sv. Václava.
Ve starých dokumentech se zachoval 
tento zápis : …. „ vydržovati ji zavazuje 
se Tchořovické občanstvo pro všechny 
časy, zavazuje sebe a všechny své po-
tomky svým jménem, pozemky a statky 
pro zachování kaple. Žádají pak, aby 
každoročně v den sv. Václava sloužena 
tam byla mše svatá, k čemuž vždy v 
patřičný čas o povolení mše svaté žádati 
budou a ustanovují, že parametry – ka-
lich a roucha v dobrém stavu zachováva-
ti budou …“.
V roce 1885 a 1886 bylo dáno z obec-
ní kasy na opravu kaple pozlacovači 
Václavu Kovářovi z Blatné 15 zlatých. 
V roce 1885 zřízena v kapli P. Václa-
vem Melicharem, knězem Kongregace 
redemptoristů, nákladem Jana Morávka 
– výminkáře z č. 18 křížová cesta, která 
byla dne 13. března svěcena. Na paměť 
tohoto svěcení byla vyhotovena pamětní 
listina v jazyce latinském s pečetí, která 
je součástí inventáře místní kaple.
V překladu se uvádí: Na památku.
S dovolením nejvyššího reverenda /dů-
stojného pána/ P. Ondřeje Handrle, 
představeného Rakouské provincie 
redemptoristů /Kongregace nejvyššího 
vykupitele/, já, níže podepsaný jsem 
vybudoval Křížovou cestu obdařenou 
odpustky a s laskavostí a dovolením nej-
důstojnějšího pána /reverenda/ Františka 
z Pauly, dále pak ze Schonbornu a jeho 
Diecéze budějovické dne 10. května 1742 
podle pravidel Svaté kongregace pro 
odpustky /Kongregace největšího Vykupi-

tele /vyhrazených pro kapli sv. Václava v 
Tchořovicích, patřící k farnímu chrámu 
ve Schlusselburgu.
Na potvrzení pravosti tohoto /dokumen-
tu/ jsme jej opatřili vlastnoručními pod-
pisy a pečetí já a důstojný pan farář.
Dáno ve Schlusselburgu 13 března 1885.
P. Bernardro
biskupský notář 
P. Václav Melichar
kněz kongregace redemptoristů

Na věžičku kaple byly v roce1884 na-
montovány věžní hodiny pocházející 
z radnice Bělčické, kde za jiné byly vy-
měněny a do zdejší obce prodány.
Dne 28. prosince 1908 syn zakladatele 
křížové cesty Matěj Morávek ve své 
poslední vůli učinil tento odkaz ku kapli 
ve Tchořovicích „ …nastávající hospodář 
na chalupě č. 18 a jeho dědicové budou 
povinni každoročně dáti do kaple za 
3 K světla ku křížové cestě. A kdyby tato 
sešla budou povinni opraviti ji, nebo zří-
diti novou nákladem do 70 K. Rozhod-
nutím okresního soudu v Blatné ze dne 
30. března 1910, zpraveni o tom starosta 
obce i duchovní správce ve Lnářích…“
V roce 1904 byl zhotoven nový oltář na 
který paní Barbora Kaprová z č. 11 da-
rovala 130 zlatých který byl dle nákresu 
frátera Josefa Patery z kláštera lnářského 
zhotoven truhlářem Antonínem Blaže-
jem z Blatné a za tuto cenu zakoupen. 
Současně byla pořízena nová socha sv. 
Václava, vyřezána z lipového dřeva 
řezbářem z Leletic. K vysvěcení došlo 
7. srpna 1904.
Roku 1912 zprostředkoval starosta obce 
František Krýda mezi občany veřejnou 
sbírku s výnosem 62 K 10 h, které byly 
využity na opatření bílého a červeného 
roucha mešního. Červené roucho se 
značným peněžním příspěvkem Barbo-
ry Vokůrkové z č. 10 ušil, a malbami 
opatřil fráter Josef Patera /Josífek /. Při 
té příležitosti byl současný měděný ka-
lich opatřen stříbrnou kupou a patenou 
a vyzlacen. Finančními prostředky ve 
výši 100 K přispěl k pozlacení kalicha 
zdejší rodák a mecenáš Antonín Polan. 
Úrokovanou jistinou 50 zlatých od Fran-
tiška Jánského pořizuje se světlo do kap-
le. Missal byl zakoupen z daru rolníka 
Jana Drnka č.65.
Za první světové války byly sneseny oba 
zvony a sice, zvon Václav dne 9. října 
1916. Zvon vážil 35,4 kg, ulitý roku 
1878 v Plzni a ozdoben výjevy ze života 
Bolestné Panny a sv. Václava. Za něj 
zaplatil vojenský „erár“ 161 K 40 h, ten 
byl potom poukázán obci. Druhý menší 
o váze 15 kg bez nápisu, byl snesen roku 
1917 místním obyvatelstvem a zakopán 
na poli na „Necudovic vršku“, kde pře-
čkal bez úhony válku. Aby věž u kaple 
nebyla úplně němá, byl na ní zavěšen, 
se souhlasem velkostatku ve Lnářích, 
malý zvonek „Ave Maria“o váze 5 kg, 
který byl jinak umístněn stále nad branou 
panského dvora. Jaký konec byl tohoto 

zvonu a kde skončil, není známo. Jedno 
je však jisté, po roce 1922 se vrací na své 
původní místo.
Po válce roku 1922 bylo rozhodnuto 
opatřit kapli novým zvonem. Hasičský 
spolek dal k tomu 150 Kč, které obdr-
žel za spoluúčast na pohřbech a dalších 
600 Kč z výtěžku odehraného divadla. 
Ostatní finanční obnos byl získán sbírkou
v obci, kterou zorganizoval starosta Jan 
Drnek. Zvon byl objednán u zvonaře 
Rudolfa Pernera v Českých Budějovicích 
za cenu 1032 Kč a 90 h i s dovozem. 
Zvon vážil 35,5 kg a byl zasvěcen sv. 
Václavovi, jehož podobizna je přímo na 
zvonu s přidaným nápisem: „Za odebra-
ný zvon ve válce 1916, dali mě ulít víře 
svatováclavské věrní občané ve Tchořo-
vicích, Léta Páně 1922.“ - „Sv. Václave 
nedej zahynouti, nám ni budoucím.“ 
Slavnostně pak posvěcen dne 28. září 
/na sv. Václava/ 1922 Janem Procházkou 
duchovním správcem a převorem ve 
Lnářích. 
Téhož roku byl kolem kaple vybudován 
dřevěný plot na kamenných sloupcích, 
ten byl uhrazen z peněz obecních. Sou-
časně byly v rozích oplocení zasazeny 
4 lípy, z nich dvě zde vydržely do sou-
časnosti. 
I za druhé světové války bylo o kapli 
dobře pečováno. Stejně jako v první 
světové válce tak i v této došlo k ode-
brání zvonů z kaple. Ve snaze zachránit 
alespoň jeden zvon, rozhodlo se několik 
důvěryhodných občanů, kteří v noci 
menší z nich z věžičky sejmuli a zako-
pali na zahrádce domu č. 15. Druhý pak 
byl na základě konfiskačního zákona
ze dne 26.11.1941 č. 414/41 vydán dne 
15.4.1942 k válečným účelům za náhra-
du 1526 K, to je 43K/1 kg. Při tom sku-
tečná cena na základě průměrných cen 
v této době činila 52 040 K. Podle zápisu 
v ohlašovacím listu pro bronzové zvony 
/Meldebogen fúr Bronzeglocken/ z 28. 
února 1942 vážil zvon 36 kg, výška zvo-
nu 30 cm, největší průměr 40 cm. 
 Hned v prvních revolučních dnech roku 
1945 byl vykopán a znovu do věžičky 
zavěšen, aby tak odzvonil právě skonče-

Zvon z roku 1994
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ným zlým časům. Ani pohnuté události těsně po válce nezazna-
menaly žádnou újmu na jejím stavu a ani při jejích opravách a 
běžných údržbách. 
Bohužel po roce 1948 jakákoliv běžná údržba kaple končí. 
Dřevěný plot stářím se rozpadl, ale teprve v červnu r. 1970 byl 
nahrazen plotem z drátěného pletiva. Stav kaple i jejího bez-
prostředního okolí se neustále zhoršuje. Nejhorší stav je zazna-
menán kolem roku 1991. K zásadní nápravě pak dochází v roce 
1992 – 93, kdy tchořovičtí občané uspořádali sbírku na novou 
omítku, krov a krytinu. Ve veřejné sbírce bylo vybráno 12 750 
Kč. Práce byly okamžitě zahájeny a i úspěšně dokončeny. Na 
čelní stranu kaple pak napsal malíř p. Vokáč ozdobným pís-
mem“ Svatý Václave oroduj za nás.“ Kaple byla vymalována, 

provedeny nové nátěry oken a dveří, nově zarámovány a re-
staurovány obrazy. Na tyto práce přispěli krajané ze Švýcarska. 
Bylo vybudováno nové oplocení z pletiva v kovových rámech a 
uchyceno na kovové sloupky. V roce 1994 dostala kaple krásný 
bronzový zvon ze zvonařské dílny Marie Dytrychové z Brodku 
u Přerova. Celkové náklady za zvon činily 21 700 Kč, za mon-
táž a jeho připojení na elektrickou energii stály dalších 20 260 
Kč. Zvon byl vysvěcen 2. října 1994 farářem z Bělčic. Od toho-
to roku je zajištěno v kapli mechanické zvonění. Novým, větším 
zvonem se zvoní ráno, v poledne a večer. Menší, původní zvon 
je používán k oznámení úmrtí a při pohřbech.
Ing. Karel Krejčí (dokončení v příštím čísle)

!!!!POZOR ZMĚNA!!!!

HASIČSKÝ 
BÁL 

VE TCHOŘOVICÍCH
se bude konat dne 

5.3.2011

K tanci a poslechu 
hraje

hudba pana Šimsy.

UZENICE
Co nového v Uzenicích? Uzené 
divadlo.
Na 3. zasedání zastupitelstva obce byla z důvodu změny práv-
ních předpisů vydána nová obecně závazná vyhláška o místních 
poplatcích, která zachovává poplatky ve stejné výši (odpad 150 
Kč/osoba, 250 Kč/rekreační objekt, 70 Kč/1. pes, 80 Kč/další 
pes, 2 Kč/m2 a den užívání veřejného prostranství) se stejnou 
splatností (do 31. 3.).
Byly zahájeny práce na územním plánu obce. Do všech schrá-
nek byly rozneseny dotazníky, jsou k dispozici i na obecním 
úřadě.
Opět hoří kontejner! Kontejner měsíc po generální opravě za-
paluje bezohledný občan žhavým popelem za přispění těch, 
kteří odpad netřídí a hořlavý papír a plasty vhazují do směsného 
odpadu. Nezodpovědné jednání ničí obecní majetek a otravuje 
všechny dýmem a nepořádkem. O tom, jak v obci třídíme, ostat-
ně vypovídá i nelichotivé místo v žebříčku EKO-KOM. 
27. listopadu 2010 v 18 hodin se ve vytopeném sále U Lávičků 
sešlo asi 80 lidí. Přišli i přes závěje zhlédnout představení Uze-
ného divadla. Uzené divadlo sehrálo hru Františka Ferdinanda 
Šamberka Jedenácté přikázání, veselohru o 3 dějstvích napsa-
nou pro Národní divadlo v Praze. Pod režijním vedením Natálie 
a Ylony Preslové za technické asistence Zdeňka Lávičky hráli 
„Uzeňáci“ Petr Hrubý, Veronika Pýchová, Dana Ferková, Karel 
Housa, Pavla Hrubá, Jiří Presl, Ivo Bureš, Jaroslav Hušo, Jiří 
Pýcha, Jája Lávičková a Miroslav Pýcha.  Po hodině zábavných 
výstupů byli aktéři odměněni od všech přítomných velkým 
srdečným potleskem. Představení se velmi vydařilo. Bylo ze 
všech pohledů dokonale připravené a zodpovědně provedené. 
Zasloužilo by si opakování, jistě by našlo další diváky. Doufá-
me, že elán vydrží a dočkáme se dalšího vydařeného kulturního 
zážitku.
4. prosince 2010 se konala výroční členská schůze hasičů. Sbor 
dobrovolných hasičů Uzenice připravuje na 9. července 2011 
oslavy 120. výročí založení sboru spojené se setkáním rodáků. 
Úspěch této akce bude záviset na zapojení a práci všech občanů.
Zastupitelstvo obce Uzenice přeje všem občanům šťastný nový 
rok 2011.
        Ing. Dagmar Malečková, starostka obce

UZENIČKY
Aktuálně z obce
Tak, jak bylo zmíněno v předešlém vydání časopisu vydávaným 
SOB, došlo k naplnění cíle pro vydání publikace o historii obce 
Uzeničky a Černívska. Dle dohody s autorkami uvedené doku-
mentace, která byla předána do tiskárny ke konečným úpravám 
pro tisk v průběhu měsíce ledna 2011, tiskárna zajistí vydání pu-
blikace v  konečné podobě dle požadavku obce Uzeničky. Obecní 
zastupitelstvo rozhodne o podmínkách vlastní distribuce, finanční
úhrady a ostatních náležitostech. Uvedená publikace ve formátu 
A5 s barevnou fotodokumentací, asi 136 stran, vazba lepením na 
kvalitním papíru. 
Zastupitelstvo obce předpokládá, že po přečtení této historické 
dokumentace si každý čtenář utvoří vlastní úsudek o našich před-
cích, jejich činy a celkově obohatí svojí mysl. Dále se domnívá-
me, že je nutné připomínat historické události, ke kterým máme 
či nemáme nějaký vztah, ale tím, že v uvedených obcích žiji, 
mám zde nějaký majetek nebo z této části Čech pocházím, bych 
měl vědět i o historii této oblasti. 
Obec nepředpokládá, že by vzniklé náklady na úhradu této pub-
likace byly pokryty vlastním výtěžkem z prodeje zájemcům, ale 
je důležitá její dosažitelnost pro rodáky, potomky rodáků a pře-
devším obyvatele obce. Výsledek této akce nechť vyhodnotí čas, 
protože bylo jednáno s dobrým úmyslem ze strany autorů, tak 
zadavatelem díla. 
Tak jako každý rok v závěru proběhla závěrečná schůze hasičů 
obce Uzeničky. Byly projednány běžné záležitosti sdružení, vlast-
ní chod sboru, splněné úkoly, plánované úkoly týkající se příštího 
roku. Byl vyhodnocen naplněný grant Jihočeského kraje a sezná-
mení členů sboru se získáním technického vybavení v hodnotě 
90 tisíc Kč s 50 % účastí úhrady obcí. Dále byl dohodnut termín 
společného hasičského plesu tří sborů Uzenice, Uzeničky a Cho-
bot, který se uskuteční dne 15.3.2011 v Uzeničkách.
Obecní zastupitelstvo schválilo dlouhodobý plán akcí z programu 
POV Jihočeského kraje, kde na příští rok obec požádala o dotaci 
na rekonstrukci obecního úřadu a v této souvislosti byl navržen 
a schválen rozpočet obce na rok 2011 jako vyrovnaný. 
Závěrem bych rád popřál jménem zastupitelstva obce hodně zdra-
ví, štěstí a spokojenosti do nového roku všem čtenářům tohoto 
zpravodaje.

 

Zdeněk Sýbek – starosta obce Uzeničky

Srdečně zveme všechny 
„babky i nebabky“

na tradiční 

„BABSKÝ 
BÁL“ 

konaný ve Tchořovicích
23. března 2011 

V POHOSTINSTVÍ NA 
KOPEČKU

K tanci hraje 
„Hudba z Vršku“
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VELKÁ TURNÁ
Plány zastupitelstva obce Velká 
Turná do roku 2011
Na začátku nového roku přejeme všem obyvatelům Blatenska 
mnoho štěstí, zdraví, pracovních úspěchů a osobní spokojenosti 
po celý rok 2011.
Nový rok 2011 nám ovšem přinesl řadu zejména ekonomických 
změn, které jsou bohužel výhradně negativní. Jedná se přede-
vším o zdražování všeho možného, co k životu potřebujeme. 
I přes to všechno je potřeba vstoupit do nového roku s odhodlá-
ním a nadějí, že tento rok bude lepší než ten minulý. 
Zastupitelstvo obce Velká Turná si do roku 2011, společně se 
schváleným rozpočtem, naplánovalo řadu velkých i dílčích pra-
covních akcí. Jedná se především o 2. etapu opravy prodejny 
potravin v obci (dotace POV), opravu kanalizace na pozemku 
1015/2, zahájení prací na ÚP obce, splátka úvěru na kanalizaci 
a ČOV ATC-Milavy (dotace POV), výstavbu dětského hřiště 
Velká Turná (dotace SZIF), příprava projektové dokumentace 
na výstavbu kanalizaci a ČOV v obci, opravy obecních komu-
nikcí, realizace wifi internetu, údržba a opravy obecního majtku
a zeleně. 
Plánovaný rozpočet obce na rok 2011 byl schválen jako NEVY-
ROVNANÝ - SCHODKOVÝ v celkové výši 2.460.161,- Kč. 
Věříme, že se nám plánované akce podaří splnit a že budou po 
dokončení sloužit ke spokojenosti občanů naší obce.

Poplatky v obci a odpadové hodpodářství 
Na základě legislativních změn 
bylo nutné vydat nové OZV obce 
Velká Turná, které byly schváleny 
s účinností od 1.1.2011. Jedná se 
o vyhlášky OZV - o místních poplat-
cích a OZV - o poplatku za systém 
nakládání s odpadem. U místních 
poplatků došlo k navýšení rekreační 
a lázeňské sazby na 10,- Kč/os/den. 
Poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu (popelnic) je dle propočtu 
stanoven na 400,- Kč za osobu/rok 
(děti do 15 let 200,- Kč). Se stanove-
ním tohoto poplatku je spjata snaha 
obce o maximální třídění odpadu. 
V roce 2009 byla ze strany obce 
podána žádost o zapůjčení dvou 
kontejnerů 1100 L na plasty a papír 
od společnosti EKO-KOM. Dále byl získán box na třídění mo-
nočlánků od f. ASEKOL. Tento box je umístěn v chodbě OÚ 
Velká Turná společně s nádobou na odkládání drobných elektro-
spotřebičů. Občané zde mohou odkládat tento vytříděný odpad 
v úředních hodinách obce. 
Každým rokem je snahou zastupitelstva rozšiřovat složky vytří-
děného odpadu tak, aby byl odpad co nejvíce zpětnou recyklací 
využit. 

Zima přišla brzy
Na podzim roku 2010 udeřilo zimní počasí již v noci z pátku 
26. na sobotu 27. listopadu. Napadla první sněhová nadílka 
a bylo potřeba započít s úklidem sněhu. Sněžení pokračovalo až 
do konce listopadu a sníh vydržel až do dnešních dnů. Se sně-
hem přišly i mrazy, které nepolevovaly ani přes den a některé 
dny klesaly teploty až pod -10 °C. Dokonce i přes mírnou ob-
levu okolo vánočních svátků, byl Štědrý večer na sněhu. Sněžit 
začalo i na Štědrý den odpoledne, což dodalo svátečním dnům 
pěknou zimní pohodu.

Výroční schůze SDH Velká Turná
Na zakončení celoročního úsilí a zhodnocení činnosti za uplynurý 
rok je vždy mezi vánočními svátky svolána schůze SDH Velká 
Turná. Za rok 2010 byla schůze naplánována na 29.12.2010 od 
19:00 hod. v sále Hospody Na Rozhrání. Občerstvení bylo zajiš-
těno v podobě srnčího guláše a rybího salátu. Srnka byla věno-
vána v rámci mezispolkové spolupráce od MS - Bárovka Osek 
a rybí salát dodal spolek rybníčkářů Velká Turná. Na schůzi přišlo 
21 členů sboru a 2 pozvaní hosté. Starosta SDH p. Ing. Zobal 
společně s velitelem JSDHo p. Červenkou, zhodnotili činnost 
v uplynulém roce 2010 a přednesli plán práce na rok 2011. Po 
diskusi přišlo na řadu občerstvení a volná zábava. 

Kulturní činnost v obci Velká Turná
V neděli 26.12.2010 proběhl v sále Hospody Na Rozhrání tra-
diční vánoční turnaj ve stolním tenise. V dětské kategorii se 
dopoledne zúčastilo 6 hráčů a v odpoledních hodinách se zapsa-
lo v kategorii dospělí 18 hráčů. Počet odehraných zápasů byl 
vysoký a proto až ve 20:00 hod. přišel na řadu finálový zápas
o první místo turnaje. Celkovým vítězem se stal Jiří Mlíčko jun. 
z Velké Turné. 
Poslední kulturní akcí v roce 2010 byla Silvestrovská veselice 
v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné. Hlavním pořada-
telem byl SDH Velká Turná. K tanci a poslechu zahrála místní 
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skupina ST-Talisman p. Mariana Hausera. Na rozloučení se sta-
rým a přivítání nového roku se sešlo na 80 sousedů, kteří chtěli 
společně prožít tuto slavnostní chvíli. Přivítání Nového roku 
2011 proběhlo ve veselé atmosféře, s novoročním přípitkem 
a ohňostrojem před hospodou. Po doznění poslední rachejtle, 
pokračovala zábava a tanec v sále až do ranních hodin. 

Kultura v 1. čtvrletí roku 2011
 sobota – 26. února – Obecní ples – k tanci a poslechu zahra-
je skupina ST-Talisman, pořáda Obec Velká Turná.
 sobota – 5. března – Masopust – Průvod masek s hudbou po 
obci – pořádá SDH Velká Turná.
 sobota – 12. března – Obecní zabijačka – před a v sále Hos-
pody Na Rozhrání. Pořádá SDH Velká Turná.
 sobota – 19. března – Dětský maškarní bál – v sále Hospody 
Na Rozhrání. Pořádá SDH Velká Turná.
Velká Turná dne 11.1.2011 
Text a foto místostarosta obce Pavel Šípek. 

ZÁBOŘÍ
Zábořáci byli na silvestrovském 
pochodu
Turistický oddíl Sokola Záboří připravil již čtvrtý silvestrovský 
pochod po okolí. Náhorní krajina rozprostírající se za našimi 
humny přímo láká ke zdravému vyšlápnutí nejen v létě, ale i na 
slunečného a mrazivého Silvestra, tedy ve stejný den, ale v ji-
ném roce a jiným směrem (v roce 2007 směr Doubravice, 2008 
pak Blatenka, 2009 následoval pochod kolem našich rybníků 
do Kadova a Vrbna). Tentokrát se nás sešlo na startu 22 (včetně 
dvou lažáneckých a jednoho blatenského příznivce) a zamířili 

jsme přes Čečelovice do Svéradic a pak zpět s celkovou trasou 
okolo 15 km. Navázali jsme tak nejen na dřívější silvestrovské 
pochody, ale i na vzdálenější turistické akce po Čechách a po 
Moravě (letos např. Prášilské jezero, muzeum v Dobré Vodě 
a tam i skleněný oltář, Kyjov a jeho okolí).

Mírný mrazík (okolo -7 stupňů) nás v posledním dni roku 2010 
přinutil vzít si o tričko navíc, ale provozní teplotu jsme nabrali 
velice rychle již při svižném vystoupání na vršek Pětnice (587 
mnm) s rozhlednou. Z rozhledny je sice překrásný výhled po 
celém okolí, ale tentokrát jsme ji míjeli bez zastávky, protože ji 
už většina z nás dříve navštívila. Již při přibližování k Čečelovi-
cím se nám po levé ruce ostatně přímo z polní cesty otevřel neo-
pakovatelný pohled na celé pohoří Šumavy. Příznivé osvětlení 
a vzácná dohlednost umožňovaly nejen překrásný přímý pohled 
na Boubín (cca 40 km), ale i dále směrem k východu ke Kleti 
a směrem k západu na Javor.  Úchvatný kontrastní horizont šu-
mavského hvozdu nás ale často všechny přivedl do úzkých při 
diskuzi nad názvy jednotlivých vrcholů. Trochu jsme se proto 
zastyděli nad tím, že jen málokterý umíme pojmenovat. Dokon-
ce jsme si nebyli jisti ani přesně tím, který z vrcholů je vlastně 
Javorník s rozhlednou. 

Při opačném pohledu do vnitrozemí severním směrem ke Lná-
řům jsme utratili pár slov také o tom, kam až vlastně sahalo 
dříve panství lnářské. I tady jsme se shodli, že to bude poučný 
a prospěšný domácí úkol. Snad se to doma s mapou a rozumnou 
knihou na příští pochod vše doučíme. Možná také, že se k nám 
někdo -byť cizoveský- přidá a bude perfektně umět. Bude mezi 
námi srdečně vítán. 

Jak už to na každé vsi bývá, přivítal nás s příchodem do Čečelo-
vic mnohohlasý psí štěkot. Všichni štěkali pouze za svým plo-
tem. Pouze jeden zvědavec a odvážlivec (neštěkající) se k nám 
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přidal a vůbec nás neposlechl při odhánění zpět domů. Provázel 
nás až do Svéradic snad proto, aby nám prošlapával jako místní 
zkušený tulák cestičku po zasněžené polní cestě, na kterou jsme 
odbočili. Cesta mezi lesíky rozházenými v polích, lukách a pas-
tvinách předváděla vše, co mrazivý zimní den umí vykouzlit 
na ojíněných stromech a keřích i různých vysokých travách. 
Občasné vykouknutí sluníčka tomu pak ještě přidalo tu pravou 
krásu posledního dne v roce.
Při příchodu do Svéradic už jsme věděli z nápisu na obojku na-
šeho psího průvodce, jaké že má jeho pán telefonní číslo. Všude 
přítomné mobily pomohly pak přivolat překvapeného majitele. 
Jeho jméno ani raději prozrazovat nebudeme. Měl chudák vel-
kou starost, jak vůbec toho chlupatého turistu dostat do auta.

Těšili jsme se celou dobu na cíl naší cesty, kterým bylo ten-
tokráte místní malé muzeum, kterým nás ochotně provedla 
paní průvodkyně. Uviděli jsme léta shromažďované a pečlivě 
uložené dřívější vybavení vesnických chalup: malované skří-
ně, valchu, odstředivku na mléko, lopaty na sázení chleba do 
pece, pluhy, rozporky……bylo toho prostě hodně. Některé věci 
známější, některé však i méně známé, či zcela neznámé „pokla-
dy“, které sloužily na zpracování lnu, opravu řemenu na pohon 
řezačky, nebo zbytek žentouru. Pro ty mladší, ale i starší to byl 
úplný pohádkový ráj hádanek. Přesvědčili jsme se také, že hez-
ká kaplička na návsi a pomník padlým jsou důstojným místem 
na návsi, kterou většina z nás zná nejvíce pouze při pohledu z 
okna projíždějícího auta.

Zlatým hře-
bem silves-
trovského 
pochodu 
byla samo-
zřejmě míst-
ní hospoda. 
Nečekaný 
zážitek nás 
čekal nejen 
ve vlídné a 
rychlé obslu-
ze. Překva-
pením byl pro nás i několikastránkový jídelní lístek, který byl 
celý platný. Měli jsme tedy z čeho vybírat. Všechna nabízená 
jídla velmi chutná – ani se nechtělo věřit, že to v sousední vsi 
takhle umějí. 
Potom nás čekala cesta zpět do Záboří a večerní silvestrovské 
veselí. Už teď pomalu vybíráme, kam půjdeme na příštího Sil-
vestra. Chodíme za každého počasí a rádi uvítáme i případné 
další zájemce, kteří mají Blatensko rádi a nechtějí pouze sedět 
doma u televize.

NÁVŠTĚVA HLAVNÍHO MĚSTA
Tak dlouho jsme váhali ohledně podzimního výletu, až jsme 
usedli 16. listopadu do vlaku směr hlavní město. Praha nás 
očekává zahalena už téměř do vánočního oděvu. Akorát Martin 
zapomněl přivézt sníh, proto místo toho poprchává.
Nevadí, z nádraží to do Národního muzea není daleko a všichni 
jsme na nevlídné počasí připraveni. Těšíme se na výstavu Staré 
pověsti české. A fakt zážitek! Během dvou hodin jsme stačili 
vylézt na Říp, skolit kance, navštívit Kosmu zapisujícího si 
zrovna cosi do kroniky a zastihli jsme dokonce i Šemíka, který 
se právě chystal ke skoku.
A co dál? Teď přeběhneme silnici a vtlačíme se do druhé budo-
vy NM. Marně hledáme Járu Cimrmana, kterého jsme vlastně 
přišli navštívit. Zůstala zde po něm jen pracovna a mraky vyná-
lezů. Tak třeba velmi užitečná mi přišla cestovní hůl. Ten člověk 
myslel na všechno. Nebo hrneček na zachytávání škraloupů, 
Cimrmanův oblíbený. Velmi promyšlený vynález. Hrneček 
vypadá jako by byl vyroben z krajky, mléko sice proteče, ale 
škraloup se zachytne uvnitř. Není to dokonalé? Nechám už Járu 
odpočívat a pomalu se přesunu na Slavín.
Vcházíme brankou na hřbitov významných osobností našeho 
národa. Na Máchově hrobě hoří svíčky. Náš veliký básník by 
zrovna v tento den slavil své dvousté narozeniny. Procházíme 
uličkami mezi hroby a s úctou hledíme na jednotlivé náhrobky. 
To už ale musíme i toto místo opustit, čeká nás dlouhá cesta 
domů.
Začíná se smrákat, loučíme se s Prahou a její historií. Nastu-
pujeme do přeplněného vlaku, což nás vrací od snění zpět do 
reality.

PROSINEC V ZÁBOŘSKÉ ŠKOLE
Přišel k nám Mikuláš
6. prosince, svátek má Mikuláš. Ač čerti s Mikulášem a andě-
lem obešli všechny domácnosti již den před, do naší školy zaví-
tali právě dnes. Děti se chtě nechtě podívaly do pekla. Někteří 
tam jen nakoukli, jiní si tam pobyli déle, tedy do té doby, než 
splnili úkoly, které jim čerti zadali. Většina dětí ale nenechala 
nic náhodě a připravila si pro pekelníky a Mikuláše básničku či 
písničku. Pokud se čertům přednes líbil, vzkázali Mikuláši a ten 
odměnil šikovné děti balíčkem dobrot. A kdo se nejvíc bál? No 
přece ti, kteří zlobí nejvíc. 
Akademie
Letošní školní rok jsme začali trochu netradičně. Už od konce 
září se začaly děti připravovat na prosincovou akademii. Ute-
kl říjen i listopad a do plánované akademie zbývaly již pouze 
dva týdny. Přípravy vrcholily. Den D je tady. Rodiče a ostatní 
diváci přicházejí do potemnělé haly, svítí zde pouze světlo nad 
betlémem. Začínáme. Rozeznívá se písnička od Johna Lennona 
So this is Chistmas, lidé utichají, ve tmě se objevují světýlka 
svíček, které nesou andílci z první a druhé třídy. Sotva andílci 
odletí, zazáří ve tmě prskavky a halou se nesou tóny Labutí-
ho jezera. Vznášejí se zde labutě v podání žáků deváté třídy. 
Nejednalo se sice o klasický balet, ale snaha byla! Akademie 
je tedy zahájena. A už přichází jedno představení za druhým. 
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Mohli jsme zhlédnout Shakespearovu hru Romeo a Julie v ne-
tradičním podání žáků osmé třídy. Právě jim patřil potlesk ještě 
za jedno představení, a to pohádku Červená karkulka. A aby 
toho nebylo málo, osmáci doplnili řady sedmáků a spolu s nimi 
předvedli „videoklip“ k písni Ladovská zima. To bychom ale 
příliš přeskakovali. Nesmíme zapomenout na první stupeň, kte-
rý si připravil také hezká vystoupení. Předvedla se nám děvčata 
navštěvující kroužek gymnastiky a tance, dále se o zábavu na 
písničku Čokoláda postarala pátá třída, druháci a čtvrťáci nám 
zase předvedli, jak to vypadá v takové normální třídě o hodi-
nách a o přestávkách. Třetí třída si před zraky diváků dokonce 
zasoutěžila - a byly i sladké odměny! Poděkování patří také ma-
teřské školce za nádherné taneční kreace. Aby byla předvánoční 
akademie dokonalá, nechyběly zde ani vánoční písně, které nám 
zahrály žákyně navštěvující ZUŠ v Blatné. Blížíme se do finále.
V pozadí je již vidět Marii a Josefa s oslíkem. Na pomyslné 
obloze zazáří betlémská hvězda a k jesličkám, v nichž odpočívá 
Ježíšek, přicházejí pastýři a králové. Zazpíváme si ještě několik 
známých koled a vánočně naladěni odcházíme domů.

VÁNOČNÍ ČAS V MŠ ZÁBOŘÍ
Vánoční čas v naší školce začal návštěvou divadelního před-
stavení „Tři vánoční pohádky“ aneb „Půjdem spolu do Betlé-
ma“v kulturním domě v Horažďovicích. 
Následovala mikulášská nadílka. Oproti minulému roku nás 
velmi potěšily maminky. Pomohly nám se zdobením perníčků a 
deset maminek přineslo do mikulášských balíčků sladkosti a ji-
né drobnosti. Dokonce od jedné maminky dostaly děti bedýnku 
jablek. Žáci ze ZŠ se převlékli za čerty, Mikuláše a anděla. Více 
či méně vystrašeným dětem rozdali za básničky připravené ba-
líčky.
15. prosince naše děti vystoupily s taneční imporovizací na 
školní akademii ZŠ. Byla to pro mnohé nová zkušenost „před-
vést se“ před tolika rodiči a návštěvníky, ale i ty tříleté byly od-
vážné a roztomilé. Čekání na Ježíška plynulo rychle při zpěvu 
koled, nácviku vánočních básní, vyrábění svícnů, novoročních 
přání a připomínáním různých tradic a zvyků. A konečně se děti 
dočkaly!
Od firmy Kovovýroba, která má nového majitele pana Langa,
jsme dostali peněžitý dar a mohli tak zakoupit více hraček 
a učebních pomůcek. Pod stromečkem si přišli na své kluci i 
holčičky.
Večer 23. prosince měly naše děti tradiční společné vánoční 
vystoupení s dětmi ze ZŠ pod vánočním stromem na návsi. 
Zpívaly koledy a přednášely připravené básničky. Za odměnu 
dostaly od Obce Záboří balíčky plné dobrot. 
Po prázdninách jsme vánoční čas ve školce ukončili „tříkrálo-
vým týdnem“. 
A naše přání do nového roku?
Protože kapacita počtu dětí v naší MŠ byla navýšena na 28, rádi 
bychom dostali myčku na nádobí. Snad se naše přání nestane 
pouhým snem.
 Martina Řandová, MŠ Záboří

PEKLO V ZÁBOŘÍ
Že se každým rokem 5. prosince v podvečer v Záboří dům od 
domu prochází Mikuláš se svými pomocníky, anděly a čerty, 
na to už jsme si všichni zvykli a někteří (tedy my hodní) se 
na ně i těšíme. Ale že si tu pekelní bratři zařídí peklo – to asi 
nikdo nečekal. Mastili karty a řádili – nu jako v pekle. V knize 
hříchů na každého drobečka něco našli, ale dobrotivý Mikuláš 
zas našel vždy u anděla i nějaká ta slova chvály. A tak se záboř-
ské peklo snad na celý rok zas do toho opravdového propadlo, 
všichni malí (i velcí) hříšníčci tu zůstali a sladce odměnění se 
snad i polepší! Jitka Říhová, foto Jaroslav Vorba

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
Ladislav Diviš, Blatná

Nosnost 8 – 20 tun

+420 607 584 505
Divis.Ladislav@seznam.cz
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

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

- Vybráno z nabídky: 
 Vybráno z nabídky: RD po rekons. - Lnáře, Blatná, 

Bezdědovice, Bělčice, Újezd u Chanovic,  dům na 
náměstí – Blatná, chalupa po rek. - Závišín, chalupy – 
Metly, Slivonice, Černívsko, byty 3+1 v OV –  Blatná, 

Vrbno, hostinec – Tchořovice, 
pozemky na RD – Blatná, Mačkov, Bezdědovice,

výrobní areál Mirovice, dům s obchodem - 
Kasejovice. 

Pronájem neb. prostor v centru Blatné. 
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz 

 HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 

Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech 
a právní servis zdarma! 

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!

RENOVACE DŘEVĚNÝCH PODLAH
Broušení, drátkování, voskování,

pastování, lakování, olejování

ČIŠTĚNÍ
Koberců, sedacích souprav, interiérů aut

Maňaska Petr (obchod Rozmarýna)
Krátká 1174

388 01 Blatná
Mobil 776 270 415

ŽÁDOSTI O INZERCI
blatensko@blatensko.cz

 1 strana A4  2.760,- Kč
 1/2 strany A4 1.380,- Kč
 1/4 strany A4    690,- Kč
 1/8 strany A4    345,- Kč  
 řádková       70,- Kč
 vzpomínka        zdarma

REHABILITAČNÍ MASÁŽE
Automatické termální akupresurní masážní 

lehátko. Nejen masíruje, ale i léčí!!

PŘIJĎTE A PŘESVĚDČTE SE!

Telefonické objednávky: 

777 703 783
po 15. hodině také na tel.: 

739 568 289 
40ti minutová pro-
cedura zahříváním 
javelovými kameny
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BOHEMIA PLASTIC
 Prodej plastových desek a bezůdržbových profilů
pro byt, dům a zahradu ( plastové plotovky, latě, 
palubky, prkna, parapety,dlažba...)
 Zakázková výroba 
 Opravy plastů: auto-moto, domácnost, hračky

KONTAKT 
Merhaut Zdeněk, Chlum 72, 388 01  Blatná
Tel.: 777 221532 , merhautzdenek@seznam.cz

Prodejní doba každou sobotu 8:30 – 11:30 hodin, 
areál DŘEVOKOV BLATNÁ.

HORNOSÍN
Znak
Černo – červeně polcený štít 
se zlatou patou vybíhající v 
pět plamenů. V pravém poli 
kosmo položený stříbrný 
praporec s ocasem na zla-
té žerdi a na něm červený 
heroldský kříž. V levém 
poli zlatá putýnka naplněná 
vodou.

Vlajka
List tvoří tři pruhy – černý, 
červený a žlutý v poměru 
4: 7: 1, při čemž ze žlutého 
pruhu vybíhá směrem k 
žerdi pět žlutých plamenů dosahujících do třetiny délky listu. 
Ve středové části žlutá putýnka naplněná vodou. Poměr šířky k 
délce listu je 2: 3.

Výklad obecních symbolů
Černá a červená tinktura jsou převzaty z erbu Aleše Ferdinanda 
Vratislava z Mitrovic, který Hornosín roku 1666 majetkově 
scelil a připojil ho ke lnářskému panství, jehož součástí byla ves 
až do zrušení patrimonijní správy roku 1848. Plameny v dolní 
části štítu připomínají četné požáry, které v minulosti Hornosín 
postihly a spolu s praporcem a putýnkou naplněnou vodou jsou 
atributy sv. Floriána, jemuž je zasvěcena kaple na hornosínské 
návsi.

MYŠTICE
Znak
Ve stříbrném poli širo-
ký modrý vlnitý kůl a 
na něm stříbrná vykra-
čující labuť se zlatou 
zbrojí. Kůl je provázen 
z každé strany pěti 
zelenými šikmo vzhůru 
nad sebou postavenými 
lipovými listy.

Vlajka
Modro – bíle svisle 
rozdělený list, v jehož 
žerďové části bílá 
vykračující labuť se 
žlutou zbrojí. Ve vlající části deset (4, 3, 2, 1) zelených šikmo 
vzhůru postavených lipových listů. Poměr šířky k délce listu je 
2:3.

Výklad obecních symbolů
Široký vlnitý kůl s figurou labutě reprezentuje rybník Labuť,
nejvýznamnější technické dílo na úemí obce, jakož i jeho 
podlouhlý tvar. Deset lipových listů symbolizuje deset místních 
částí obce.

Na zasedání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR dne 9.11.2010 byly schváleny na nové obecní 
symboly (znak a vlajka) dalších dvou obcí na Blatensku Hornosína a Myštic.
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ŠLECHTICKÉ RODY
Buzičtí byli rodem, který nejen, že držel statky na Blatensku, nýbrž odsud přímo pocházel a zanechal zde výrazné 
stopy své existence. Jeho rodištěm byla ves Buzice, ležící 4 km východně od Blatné. Není jisté, zda Buzičtí ves 
přímo založili, rozhodně zde však postavili tvrz, která patří k zajímavým architektonickým památkám regionu. 
Vznikla na nevysokém skalnatém ostrohu při pravém břehu 
Lomnice jihozápadně od vsi a sestávala z lichoběžníkové 
věže (ve 3. a 4. poschodí obytné), plochostropého paláce a 
provozních budov, nejspíše lehčí konstrukce. Obranyschop-
nost tvrze posiloval příkop naplněný vodou z Lomnice a val, 
opatřený na jižní straně zdí, zesílenou polygonální věžičkou. 
Období vzniku tvrze je v literatuře udáváno různě, pravděpo-
dobně se však vyvíjela nejméně ve dvou stavebních fázích. 
Jádrem byla bezpochyby věž, jejíž vznik lze klást do sklonku 
14. století. Další budovy byly přistavěny v 15. století, a to 
zřejmě v souvislosti s postupným přibýváním členů rodu, 
kteří zde měli majetkové podíly. Do pohusitské doby spadají 
některé architektonické detaily, například ostění oken věže. 
Hospodářské zázemí buzického šlechtického sídla představo-
val poplužní dvůr, který se patrně rozkládal v jeho blízkosti 
(později byl přeložen), a několik mlýnů.
Prvními známými předky rodu Buzických a snad i zaklada-
teli tvrze byli bratři Předota řečený Němec a Pešík z Buzic, 
kteří drželi rodový majetek společně, ačkoli Pešík bydlel v 
Písku. Předota se poprvé připomíná roku 1384 jako zprávce 
(osoba pověřená zaknihováním právního pořízení) majet-
kové transakce svého souseda Oldřicha z Dvoretic. Roku 
1397 prodal spolu s bratrem Pešíkem plat ze dvou mlýnů v 
Buzicích jisté šlechtičně, která ho chtěla věnovat píseckým 
dominikánům. Žil ještě roku 1412.
Pokračovatelem rodu byl Bušek, pokládaný v literatuře za 
Pešíkova syna a připomínaný v pramenech od roku 1401. 
Roku 1404 byl 
jedním ze zprávců 
Břeňka ze Strako-
nic na Blatné při 
prodeji pozem-
ků, patronátního 
práva a lesů v 
Sedlici bratřím z 
Kraselova. Zají-
mavá je zpráva z 
roku 1412, kdy 
ukončil spor s 
paštickým fará-
řem o desátky z 
Buzic a mlýna ve 
Dvoreticích. Úst-
ní dohoda mezi 
spornými strana-
mi proběhla na 
návsi v Paštikách. 
Bušek se zavázal 
kompenzovat fa-
ráři jednorázovou 
částkou desátek 
zadržený po 44 
let a odvádět na-
turálie jako každý 
jiný farník. Téhož 
roku se ještě další 
dohodou uvolil 
zaplatit faráři vosk 
na svíčky.

Další genraci rodu představují Jan, Bušek starší, Aleš a Vác-
lav, nejspíše bratři a synové výše zmíněného Buška. Buzice 
pravděpodobně spravovali společně a místní tvrz nechali 
rozšířit. Aleš a Václav měli zboží v Jindřichovicích, které po 
jejich smrti získali roku 1478 od krále jiní majitelé. Václav 
zemřel roku 1474 a nalezl místo posledního odpočinku v 
paštickém kostele, kde je v podlaze lodi dochován jeho he-
raldický náhrobník.
Bušek starší z Buzic, připomínaný od roku 1451, se o dva roky 
později účastnil vojenského tažení do Saska a žil ještě roku 
1488, kdy měl u komorního soudu vypovídat ve sporu Jana z 
Běšin na Tchořovicích s Jaroslavem Zmrzlíkem ze Svojšína.
Další z bratří Jan založil roku 1446 penězi Oldřicha II. z 
Rožmberka a nejspíše byl otcem Buška mladšího, který seděl 
asi od roku 1467 na Nihošovicích u Volyně, v letech 1468–
1469 byl rožmberským hejtmanem na Zvíkově a zajistil 
rodu Buzických další pokračování. Jan sám zemřel po roce 
1480 a byl pochován po boku bratra Václava v Paštikách. I 
jeho náhrobník se zde dochoval do současnosti. Byl zřejmě 
posledním představitelem rodu, který vlastnil Buzice, jež 
byly následně odprodány k sousednímu blatenskému panství. 
Místní tvrz tak pozbyla rezidenční funkci a již roku 1527 a 
následně roku 1533 se o ní hovoří jako o pusté. V 17. století 
byla přestavěna na sýpku.
Majetkové zájmy rodu se po odchodu z Buzic přenesly dále 
na Strakonicko (někteří členové rodu byli ve službách joha-
nitů jako purkrabí na Strakonicích a ve Volyni), Protivínsko 
a Táborsko, kde na přelomu 16. a 17. století rod po meči i po 
přeslici vymřel.
Erbem Buzických z Buzic byl čtrvcený štít, jehož tinktury 
nejsou přesně známy. Někdy je udáváno 1. pole červené, 2. 
a 3. černé a 4. stříbrné, jindy je 1. pole černé, 2. červené, 3. 
modré a 4. stříbrné. Klenotem byly tři korouhvičky rozděle-
né barvami jako štít a ozdobené na vrcholu drobným peřím. 
Tak je erb rodu vyobrazen na náhrobnících Václava († 1474) 
a Jana († po 1480) v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách.
Dlužno ještě dodat, že obec Buzice se ve svém znaku, který 
získala roku 2010, přiznala k odkazu rodu Buzických, ja-
kožto nejstarších známých držitelů vsi, když do něj nechala 
zakomponovat korouhev z jejich rodového erbu. 
 Mgr. Vladimír Červenka

Náhrobník Václava z Buzic (+ 1474), 
v Paštikách, Převzato z knihy A. Sedláčka, 
Hrady...XI, Praha 1897

Pohled na jádro tvrze v Buzicích


