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Obec Buzice od počátku
Vesnice Buzice a buzická tvrz je poprvé zmiňována v roce 
1384 (639 let). Na levém břehu řeky Lomnice jej založil 
vladycký rod Buzických z Buzic. Na přelomu 15. a 16. 
století Buzice získal Zdeněk Lev z Rožmitálu a připojil 
je k blatenskému panství. Panské sídlo v Buzicích tak 
ztratilo původní význam a v roce 1527 je tvrz popisována 

jako pustá. Buzická tvrz na základě rozsahu stavby 
a jejího prostorového vztahu k vesnici, existenci rozsáhlého 

opevnění a pomístnímu názvu byla zařazena mezi hrady. Od 
roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Všechny zmínky o Buzicích se týkají a opírají o informace hlavně díky Buzickému hradu, 
který vznikl v polovině 14. století.  V 17. století byla v areálu hradního jádra postavena 
dlouhá barokní sýpka, menší stavby vznikly ještě v 19. století za držení Hildprantů 
z Ottenhausenu. Po převratu v únoru roku 1948 byl hrad Hildprantům zabaven 
a v následujících letech budovy využíval strakonický Zemědělský nákupní a zásobovací 
závod a hrad pomalu chátral. V 90. letech 20. století byl hrad v restituci navrácen zpět do 
vlastnictví rodu Hildprantů. Od roku 2018 je hrad pronajmut Zdeňkovi Sedlákovi, který 
hrad vyklidil a postupně ho zvelebuje. Díky němu je hrad i zčásti přístupný veřejnosti.
Další významnou památkou v obci je kaple svatého Václava, která je datována od počátku 
19. století, rok 1810. 

Pokračování na str. 5Pokračování na str. 2

Slovo na úvod

Představujeme naše o
bc

e

Vážení a milí čtenáři, 
začíná březen, jenž nám konečně přináší 
jaro, které mnoho z nás toužebně oče-
kává. V březnu slavíme dva důležité dny: 
Mezinárodní den žen a druhým význam-

ným dnem je Den učitelů.
Mezinárodní den žen neboli MDŽ připadá na 8. března 
a já tímto ze srdce přeji všem ženám krásný svátek. Užijte 
si váš den v poklidu a míru a nechte se hýčkat od vašich 
nejbližších. Oprostěte se na jediný den od vašich rutinních 
činností a užijte si jen sami sebe, každá po svém.
Den učitelů připadá na den 28. března, i těm patří velké 
díky za jejich každodenní práci s dětmi a mládeží. 
Přeji vám všem čtenářům krásné jaro.

Gabriela Málková, starostka

Rozhovor se starostkou obce Buzice
V čele obce Buzice stojí paní Gabriela Málková. Rádi 
bychom Vám představili paní starostku v krátkém 
rozhovoru.
Od kdy jste zvolena starostkou obce? 
Byla jsem zvolena 17. 10. 2022 na ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce Buzice.

Už před svým zvolením 
starostkou jste byla členem 
ZO?
Nebyla, ale aktivně jsem 
se zajímala o dění v obci. 
Nepřímo jsem s obcí 
spolupracovala v kulturní 
sféře.
S jakými představami jste 
šla do komunálních voleb? 
Jaké jsou slasti a strasti 
starostky obce?

Do komunálních voleb jsme šli s jasnou představou 
sestavit kvalitní kandidátní listinu lidí, na které se v další 
spolupráci mohu spolehnout. Což se nám určitě povedlo. 
Hned na začátku jsme si představily vize, kterých chceme 
dosáhnout, a těch se držíme. Důležitá pro mě je otevřenost 
k občanům Buzic, tzn aby byli řádně informováni o všech 

Nyní v obci Buzice žije 165 obyvatel. Rozloha Buzic je 8,39 km2. Obec leží 5 km od města 
Blatná v malebné jihočeské krajině. Díky její dostupnosti je hojně navštěvována kolaři, 
běžci a chodci. Buzicemi prochází cyklostezka a žlutá a červená turistická trasa.
Od 19. 11. 2009 má obec svůj znak a vlajku. 
Obec Buzice se skládá ze dvou částí, vlastních Buzic a vesnice Václavov, které leží 
v katastrálním území Buzice.
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Co se v SOBu peče

Uzávěrka příjmu příspěvků
do květnového vydání

SOBáčku č. 91
je ve středu 3. 5. 2023.

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

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
¾¾ V úterý 14. února 2023 proběh-

lo jednání Valné hromady SOB. Nejdů-
ležitějším bodem programu byla volba 

Rady SOB a volba kontrola SOB. Byla 
zvolena Rada SOB ve složení: Jiří Bláha, 

Ing. Robert Flandera, Ing. Pavel Karlík, Vladi-
mír Klíma, Tomáš Koželuh, Ing. Luboš Peterka, Jiří 

Plechatý, Vladimíra Tomanová a Dana Vohryzková. Kontrolorem SOB byl 
zvolen Pavel Vejšický. Po skončení jednání VH SOB zasedla nově zvolená 
Rada SOB. Jediným bodem jejího jednání byla volba předsedy a dvou 
místopředsedů SOB. Do funkce předsedkyně SOB byla zvolena Dana Vo-
hryzková, funkci 1. místopředsedy bude vykonávat Ing. Robert Flandera 
a 2. místopředsedkyně bude Vladimíra Tomanová.
¾¾ V průběhu měsíce ledna 2023 spolupracovaly pracovnice SOB 

s obcemi při podávání žádostí o dotace především z Programu obnovy 
venkova.
¾¾ V lednu byl zmapován zájem členských obcí o společný projekt 

z oblasti odpadů. Z projektu bylo možné nakoupit plastové nádobí, 
kompostéry, štěpkovače a nádoby na separaci odpadů (zvony na tříděný 
odpad a velkoobjemové kontejnery). Celkem mělo o tento projekt 
zájem 25 obcí. Bohužel požadavky obcí byly tak vysoké, že Rada SOB 
rozhodla o rozdělení projektu na dvě části, aby byly uspokojeny všechny 
požadavky. V únoru byla podána žádost o dotaci na nákup plastového 
nádobí, kompostérů a štěpkovačů. V podzimním termínu bude podána 
druhá žádost o dotaci na nákup vybavení na separaci odpadů, tj. zvony 
na tříděný odpad a velkoobjemové kontejnery.
¾¾ Ve čtvrtek 2. února byl zahájen letní semestr VU3V. Pro 

studium bylo jako první téma vybráno Budhistické umění Indie. Hudební 
nástroje jsou druhým tématem studia VU3V. Celkově je v obou kurzech 
zapsáno 33 studentek a studentů. Pravidelné schůzky probíhají vždy ve 
čtvrtek od 9:00 hodin ve velké klubovně Komunitního centra v Blatné.
¾¾ Pracovnice Svazku obcí Blatenska průběžně poskytují 

poradenství starostům a dalším pracovníkům obcí dle jejich aktuální 
potřeby.
¾¾ Své příspěvky, články, reportáže i s fotografiemi, pozvánky na 

dění u Vás, další informace o životě ve Vašich obcích posílejte, prosím, 
pouze na naši e-mailovou adresu: sobacek@blatensko.eu.

Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

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

Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková

Představujeme naše obce - Pokračování ze str. 1

Buzice jsou krásně situovaná vesnice, kde uprostřed Buzic nalezneme 
náves s dětským hřištěm, již zmiňovanou Kaplí sv. Václava a hospůdkou 
u Čiláka, která je hojně navštěvována převážně v letních měsících. 
Majitelem hospůdky je Petr Samec, kterému nikdo neřekne jinak než 
„Čilák“. Další možností posezení a odpočinku nalezneme v restauraci 
u Kohoutka, která je k nalezení u kamenného mostu v Buzicích.
V Buzicích jsou dva aktivní spolky, které stojí za zmínění, jelikož se 
aktivně zapojují do dění obce. 

Sbor dobrovolných hasičů Buzice 
Základna hasičů je tvořena z cca 55 členů všech věkových kategorií. 
K jeho založení došlo v roce 1894. Příští rok nás čeká velká sláva, jelikož 
uběhne 130 let od založení hasičského sboru. Velitelem hasičského 
sboru je Jiří Štědronský, starostou je Tomáš Lojík a jednatelkou Gabriela 
Málková. SDH se každoročně podílí na organizaci kulturních akcí v obci 
Buzice a zároveň zaštiťuje obecně prospěšné práce ve spolupráci 
s obecním úřadem, za což jim patří velké díky. SDH je pro obec nedílnou 
a důležitou součástí.

Pokračování na str. 5
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| U ručního žehlení se připočítává částka 20,-Kč za kus.
| Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

| Dopravu nezajišťujeme.
| Individuálně může být stanovena cena vyšší např. u nestandardního prádla velkých 

rozměrů nebo při silném znečištění.
| Dodací lhůta 5 dní, do dodací lhůty se nezapočítává den příjmu, sobota, neděle 

a svátky.
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Platnost od 1. 1. 2023
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Rozhovor se starostkou obce Buzice - Pokračování ze str. 1

Informace z regionu

i
akcích, které zastupitelstvo uskuteční anebo které má teprve v plánu. 
Mohu o sobě říci, že jsem velice komunikativní člověk a mám ráda, když 
mohu lidem naslouchat a následně jim pomoci, pokud je to v mých 
silách. Bohužel se dostávám i do svízelné situace, kdy se snažím pomoci, 
ale díky naší legislativě, potřebuji první uspokojit úředního šimla a až 
poté se dostanu k podstatě věci. To jsou ty hlavní strasti starostky, že 
výsledky naší práce jsou podmíněny hlavně zdlouhavou administrativou, 
tím pádem nejde všechno tak rychle, jak bychom si představovali.
Jaké problémy vaší obce vás nejvíce trápí a jak byste je chtěla řešit?
V naší obci mě trápí více věcí, které bohužel nejsou dotažené, tak, 
jak by měly být. V tuto chvíli řešíme problém s kanalizací v naší obci, 
jelikož kanalizace je přivedená pouze do části obce a ta druhá část 
obce není připojena ani na kanalizaci ani na vodovodní řád. Naším 
úkolem je v tuto chvíli rozuzlit celý problém a najít řešení, jak obyvatele 
co nejrychleji a nejefektivněji připojit. Bohužel jsme zatím úplně na 
začátku tudíž, mým hlavním úkolem je dotáhnout stavební povolení do 
zdárného konce a poté sehnat finance na celou výstavbu, aby se lidem 
v této části obce žilo podstatně lépe než doteď. Chybí nám pokrytí části 
obce veřejným osvětlením, což nám v tuto chvíli stojí na vypracování 
projektové dokumentace.
Dále jsem „zdědila“ po bývalém vedení obce rozjetý projekt Revitalizace 
řeky Lomnice, který je možná dobrým nápadem, ale pro obec Buzice 
velkým soustem. Potýkáme se s mnoha problémy, které vylézají na 
povrch a snažíme se je nejrychlejším způsobem řešit, aby celá stavba 
byla dokončena v řádném termínu, tak jak má.

Knihovna a kroužek spadající 
pod obecní Knihovnu
Knihovna dříve sloužila k půjčování knih a od roku 2014 se v rámci 
přidruženého kroužku také začali scházet malí „knihovníčci“. Od roku 
2015 se v knihovně 1x týdně pořádá tvoření pro děti. Při těchto akcích 
děti vyrábí z papíru, pečou, vaří a hrají různé hry. Zároveň se účastní 
i kulturních akcí v Buzicích jako je MDŽ a advent, kde všechny potěší 
sborově básničkou či písněmi. Tento druh kroužku nyní navštěvuje 
13 dětí od 3 do 14 let. Velké díky hlavně patří paní Jitce Vohryzkové 
a Vladimírovi Vránkovi, kteří celou skupinu dětí každý týden zabavují 
a vymýšlí pro ně pokaždé jiný program. Vše dělají ve svém volném čase 
a akce, které jsou pod jejich záštitou, jsou vždy perfektně propracované 
a zábavné. Obdivuji toto nadšení a hlavně nápady, jelikož každá hodina 
je pro děti naplňující a děti se naučí spoustu věcí zábavnou formou. Více 
takovýchto lidí. Obecně vzato „Jíťo a Vláďo, moc vám děkujeme“.
V budoucnu plánujeme ve spolupráci s panem Šavrdou článek s hlubším 
nahlédnutím do minulosti obce Buzice. V tuto chvíli ještě probíhá sběr 
informací a fotografií potřebných k ucelení článku. Určitě se máte na co 
těšit a budeme rádi, když zůstanete naší vesnici nakloněni.

Gabriela Málková, starostka

Představujeme naše obce - Pokračování ze str. 2 Co chystáte pro obyvatele vaší obce na nejbližší období a jaké máte 
dlouhodobé plány? 
V tuto chvíli testujeme a uvádíme do ostrého provozu nový komunikační 
kanál Munipolis. Jedná se o aplikaci tzv. mobilního rozhlasu. Pokrytí 
rozhlasem v naší obci je značně nedostačující. Toto je v tuto chvíli 
nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak lidi o dění v obci informovat. Za 
celkem krátký čas máme pokrytí obce téměř 50 %.
V dohledné době začneme na obecním úřadě s ověřováním listin 
a podpisů, tzn. že naši občané v případě potřeby nemusí cestovat do 
Blatné. Dále máme v plánu renovovat veřejné osvětlení a přistavění 
chybějícího osvětlení. Zatím čekáme na zpracování projektové 
dokumentace, jak jsem již zmiňovala.
Dalším bodem je dopřipojení části Buzic ke stávající ČOV. Hlavním 
krokem, abychom mohli dále pokračovat, je třeba zajistit stavební 
povolení, na kterém s panem projektantem pracujeme. To je hlavní bod, 
bez kterého nemůžeme pokračovat v práci dále. Je rozpracována změna 
územního plánu obce. Jsme na začátku projektu Komplexní pozemková 
úprava, která se týká hlavně zemědělských pozemků. Práce je dost, ale 
důležitá je chuť a tu máme. Spoustu věcí se učíme za pochodu, a myslím 
že dobře. 
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Buzice je velice krásné místo k životu. Za sebe mohu říci, že jsou zde 
obyvatelé hodně stmeleni. Samozřejmě jako všude, ani tady nemají 
všichni stejný názor na věci. Naším úkolem je hlavně přesvědčit 
obyvatele, že jsme lidé na pravém místě. Dali jsme se do komunální 
politiky proto, že chceme abychom se měli v Buzicích všichni dobře, a to 
má za úkol hlavně vedení obce. Naším úkolem je ještě více stmelovat lidi, 
zapříčinit se o to, aby obec vzkvétala, aby občané měli nárok se podílet 
na zásadních rozhodnutích, které ovlivní jejich žití v obci. A hlavně být 
dobrým hospodářem a nakládat s rozpočtem obce s rozvahou.
Chceme mít obec bezpečnou, tzn. vybudovat chodníky, aby děti 
a ostatní lidé nechodili po hlavní silnici, kde je hlavní tah vesnicí, dále 
aby děti měly možnost kde se scházet a sportovat. Máme v obci spoustu 
zkušených a šikovných řemeslníků, díky jejich práci a pomoci můžeme 
naši obec ještě více pozvednout. Zefektivnit autobusovou dopravu, 
hlavně školní svoz. Plány máme, přemýšlím reálně, a vím, že to bude 
chvilku trvat, ale doufám, že postupně všechny plány realizujeme.
Prozradíte na sebe něco osobního? 
Je mi 40 let a v Buzicích žiji 14 let, mám dvě děti, jsem vdaná. Od 
ukončení střední ekonomické školy obor Obchodní akademie pracuji 
ve finančnictví a pojišťovnictví. I díky této profesi jsem se ve funkci 
starostky obce rychle zorientovala, stále mám nějaké mezery a učím se 
za pochodu. 
Co vám udělá radost? A co vás zaručeně rozčílí?
Radost mi udělá výsledek a pochvala za dobře odvedenou práci. Ať je to 
v životě soukromém nebo pracovním. V tom pracovním je ta pochvala 
a uznání pro mne ještě více důležitá. Bohužel jsme, dle mého názoru, 
národ, který spíše kritizuje, nežli chválí. 
Které místo v Jihočeském kraji (mimo svou obec) máte ráda?
Mám ráda Lipno nad Vltavou. Je to krásná krajina, kam se s rodinou 
každý rok vracíme, ať za zimními sporty nebo v létě za letními výlety 
a koupáním.

Přehled počasí v Blatné 
za leden
Počínaje rokem 2023 jsou v používání 
nově stanovené teplotní normály pro 
jednotlivé měsíce:

leden –1.0, únor –0.2, březen 3.5, 
duben 8.2, květen 13.2, červen 16.8, 

červenec 18.2, srpen 17.6, září 12.7, 
               říjen 8.3, listopad 3.3, prosinec  –0.1 a celý rok  8.4 °C

Během posledních třiceti let se nejvíce oteplilo v měsících leden a únor, 
pak v dubnu, červnu, srpnu, říjnu, méně v březnu, červenci, listopadu 
a bez větších změn zůstaly průměrné teploty v květnu, září a prosinci. 
Chladnější měsíc není ani jeden.
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Průměrná teplota: 2,0 °C, odchylka od normálu: +3,0 °C.
Úhrn srážek: 19,8 mm, tj. 53 % normálu.
Měsíc jako celek teplotně silně nadnormální, srážkově mírně 
podnormální. Leden je třetím nejteplejším lednem od roku 1990. K této 
bilanci přispěla zejména až extrémně teplá první polovina měsíce. 
Teplotní maxima v jednotlivých dnech nezřídka vystupovala nad deset 
stupňů a častokrát nemrzlo ani v noci. Hned dne prvního bylo naměřeno 
měsíční teplotní maximum 15,1 °C, které by slušelo více březnu. Ve 
druhé polovině ledna se sice ochladilo, ale ani tak nepanovala žádná 
tuhá zima. Nepříjemná byla série velmi tmavých, zamračených dnů od 
dne 21. až do konce měsíce. Ve dnech 24., 25., 26., 27. a 28. se tvořila při 
mrznoucím mrholení nebezpečně klouzající ledovka. Srážkově nebyla 
nadprůměrná ani jedna dekáda ledna. Srážky sice padaly relativně často 
a dlouho, ale jejich vydatnost byla malá. Maximální denní úhrn srážek 
3,5 mm byl dne 5. Ve druhé polovině ledna se vyskytovala slabá sněhová 
pokrývka, čímž bylo zaznamenáno 12 dnů se sněhem. Maximální výška 
sněhu byla 4 cm dne 23. Lednové teplotní minimum –6,2 °C naměřené 
dne 20. je druhé nejvyšší v historii (po lednu 2015), jinými slovy – 
mrzlo opravdu málo. V lednu byly zaznamenány 4 dny s mlhou, 5 dnů 
ledových, 21 dnů mrazových a 22 dnů s mrazem přízemním. 

Přehled počasí v Blatné za únor
Průměrná teplota: 1,7 °C, odchylka od normálu: +1,9 °C.
Úhrn srážek: 36,1 mm, tj. 118 % normálu.
Měsíc jako celek teplotně mírně, srážkově slabě nadprůměrný. 
Únor začal velmi dynamickým, cyklonálním počasím s častými srážkami 
proměnlivého skupenství a silným větrem. Hned dne 1. spadlo vydatných 
12,1 mm srážek, čímž se stala první dekáda měsíce srážkově značně 
nadprůměrná. Od dne 5. se počasí zklidnilo, ustaly srážky a nastoupily 
holomrazy s největší hloubkou promrznutí půdy až 13 cm. Ovšem když 
už to po delším čase vypadalo na zahájení bruslařské sezony, nastoupila 
výrazná obleva, ke konci druhé dekády opět se silným větrem a častými 
srážkami. Ochladilo se pak až na samém konci měsíce. Nejvyšší únorová 
teplota byla dne 22. 13,6 °C, nejnižší –11,5 °C dne 8. Sněhová pokrývka 
ležela jen tři dny s maximální výškou 4 cm dne 2. 
Dny s mlhou byly tři, dny ledové byly dva, dnů mrazových bylo 17 a dnů 
s přízemním mrazem 19.                        

Zdeněk Vondra

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
V lednovém SOBáčku některé obce uveřejnily zprávu o průběhu 
Tříkrálové sbírky, největší dobrovolnické akce v naší republice pořádané 
Charitou Česká republika. Mohli jsme vidět pěkné fotografie koledujících 
králů, ale nemohli jsme si přečíst kolik se kde vybralo, protože do 
uzávěrky SOBáčku nebyly výsledky známy. 
Letošní sbírka byla v mnoha ohledech rekordní – v celé republice se 
zúčastnilo na 70 tisíc dobrovolníků v kostýmech biblických tří králů, 
zapečetěných pokladniček bylo skoro 26 500 a štědří dárci věnovali na 
dobročinné účely více než 162 milionů korun.
Také Charita Strakonice, která organizuje sbírku na Blatensku hlásí 
rekordní výnos – více než 930 000 korun. K tomu výsledku výrazně 
přispěly i blatenské obce, jejich výsledky uvádíme v tabulce. Ukázalo se, 
že i navzdory ekonomickým potížím, s nimiž se dnes mnohé domácnosti 
potýkají, dokážou být lidé velice štědří.
Z výnosu sbírky jsou každoročně financovány desítky projektů, díky 
kterým se daří rozvíjet činnost Charity a pomáhat potřebným. V rámci 
Charity Strakonice bude výtěžek letošní sbírky věnován na přístavbu 
Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.
Ale nejde jenom o peníze. Kromě pokladniček přinášejí tři králové 
lidem také radost a požehnání. Tři králové koledují nejen proto, aby se 
vybranými penězi pomohlo potřebným, ale také dávají mnoha lidem 
příležitost udělat něco pro druhé. A sami mají radost, že mohou udělat 
druhým radost. 
Za skvělý výsledek Tříkrálové sbírky je třeba poděkovat všem 
dobrovolníkům, dětem, dospělým organizátorům i charitním 
koordinátorům a zejména všem štědrým dárcům za příspěvek i za 
důvěru. 
Děkujeme vám všem, kteří myslíte na druhé!

František Jirsa

Obec Vybráno Kč

Bělčice 19 819

Bezdědovice 4 698

Blatná 46 893

Buzice 4 528

Čečelovice 10 400

Hajany 6 628

Hornosín 9 900

Chlum 5 876

Kadov 18 557

Kocelovice 6 144

Lažánky 8 360

Lnáře 11 843

Mačkov 4 049

Mečichov 12 200

Myštice 3 292

Předmíř 15 019

Radomyšl 46 099

Sedlice 55 600

Škvořetice 13 355

Tchořovice 12 200

Třebohostice 10 665

Uzenice 4 584

Uzeničky 6 505

Velká Turná 4 377

Záboří 14 181

Celkem 355 772

Knihovny Strakonicka
Každý z nás ve svém životě někdy navštívil 
knihovnu. Většina vstoupí poprvé mezi 
regály knih v dětství, s rodiči, s paní 
učitelkou nebo i samostatně. Někdo 
chodí do knihovny pravidelně, jiný přijde jen jednou. Někdo si přichází 
půjčovat knihy, jiný vyhledat informace na internetu, další si přichází 
popovídat nebo zahrát deskovou hru. Současné knihovny nejsou jen 
místem ticha a klidu na čtení. Jsou otevřeným místem pro setkání – 
setkání se znalostmi, s uměním i se zajímavými lidmi. A může u toho 
být i celkem „rambajz“. Například, když je v knihovně školní třída nebo 
přijdou maminky s malými dětmi.
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V Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2022–2027 jsou stanoveny 
tři základní úkoly knihoven. Jsou to jakési pomyslné pilíře, o které 
se činnost všech českých veřejných knihoven opírá: „Knihovny jako 
pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit, Knihovny jako 
vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a Knihovny jako správci 
kulturního a znalostního bohatství.“
Na území bývalého strakonického okresu se nachází celkem 76 
veřejných knihoven. Většinou jde o takzvané neprofesionální knihovny 
– zpravidla jednu místnost s několika policemi knih, otevřenou jednu 
hodinu v týdnu. Knihovnice a knihovníci zde pracují často i jako 
dobrovolníci. Nejsou na to úplně sami. O knihovny na Strakonicku pečují 
knihovnice – metodičky z oddělení Základních knihovnických informací 
(ZKI) Šmidingerovy knihovny Strakonice. Činnost oddělení je hrazena 
z dotace Jihočeského kraje v rámci tzv. regionálních funkcí knihoven.
Co si pod touto pomocí představit? Za prvé jsou to odborná školení 
pracovníků knihoven a výpomoc s knihovnickou administrativou 
(například konzultace a pomoc s žádostmi o granty, profesionální servis 
automatizovaného knihovnického systému či pomoc s vyplňováním 
ročních statistických výkazů). To je však práce, která je pro návštěvníky 
knihoven prakticky neviditelná. Každý si ale může všimnout knižních 
novinek, které se na regálech objeví. Šmidingerova knihovna buduje 
z dotačních peněz tzv. výměnný fond knih a o výpůjčku souboru 
těchto knih může každá knihovna požádat. Tak se i do té nejmenší 
obce mohou dostat zbrusu nové české i zahraniční tituly – a když jsou 
knihy přečtené, soubor se zase vymění za nový. V roce 2022 bylo takto 
na Strakonicku vyměněno 79 souborů, ty obsahovaly 11 320 svazků 
v hodnotě 2 732 608 Kč. Při metodických návštěvách po knihovnách 
bylo ujeto 1 967 km.
Jak již bylo řečeno výše, knihovny v současné době nejsou pouze 
místem, kde se půjčují knihy. Důležitá je jejich společenská, kulturní 
a vzdělávací činnost. „Naše“ knihovny pořádají přednášky, výlety, 
posezení nad kávou a knihami, tvořivé dílny pro děti i dospělé, tematické 
stezky s úkoly. Zapojují se do celostátních akcí jako je Noc s Andersenem 
nebo pasování prvňáčků na čtenáře. Pořádají vzdělávací programy pro 
mateřské a základní školy. Součástí činností oddělení ZKI je i praktická 
pomoc s akcemi, kdy metodička sama nebo ve spolupráci s knihovnicí 
připraví a realizuje program v knihovně. Tu v minulém roce využily 
knihovny v Bělčicích, Blatné a Sedlici v rámci vzdělávacích programů pro 
školy.
Podrobnější informace o jednotlivých knihovnách najdete na webových 
stránkách https://www.knihovnystrakonicka.strakonice.eu/. Tyto strán-
ky jsou i zdrojem informací z oboru pro pracovníky knihoven, například 
o zajímavých školeních a akcích nebo změnách v legislativě a standar-
dech.

Za pracovnice oddělení ZKI ŠK zpracovala Mgr. BcA. Tereza Machková

Předčasný konec 
sedláka z Metel, 
aneb O původu 
jednoho křížku

Jednou z dalších, a troufám si říci takřka 
neznámých drobných památek Blatenska 

je nízký kamenný kříž s mírně se rozšiřujícími 
rameny při pravé straně hlavní silnice I/20 ve směru na Blatnou, 
necelých 500 m za Tchořovicemi, za odbočkou k rybníkům Kaprov 
a Radov. Je pevně zasazen v zemi, má výšku 85 cm, šířku příčného 
ramene 63 cm a tloušťku 25 cm. Pod č. 0325 je evidován v centrálním 
registru Společnosti pro výzkum kamenných křížů při Městském muzeu 
v Aši (www.smircikrize.cz/tchorovice.htm). Již dříve na něm byl, zvláště 
při dobrém nasvícení, znatelný jednoduchý vtesaný nápis (kapitála, 
velikost písmen 5–6 cm): ZDE W PANU ZESNUL MATEJ SMRCKA DNE 
24 NOWEMBRU RO 1827, do dnešní mluvy přepsáno „Zde v Pánu zesnul 
Matěj Smrčka dne 24. listopadu roku 1827“. Nyní je kříž nákladem firmy 
Dvůr Lnáře, spol. s r. o., renovovaný a nápis zvýrazněný tmavou barvou. 
Práci provedl Petr Štěpán z Hajan v roce 2022.
Svým tvarem a provedením připomíná památka smírčí kříže, které 
obvykle vytvářeli pachatelé násilných činů jako jistou formu pokání 

Z historických pramen
ů

a umisťovali je přímo tam, kde se zločinu dopustili. Zde se ale jedná 
o kříž památní. Jak uvidíme dále, není pravda, že připomíná hajného, 
který zde měl být zastřelen, jak se píše na citovaném webu.
Místo leží na území někdejšího panství Lnáře, a když nahlédneme do 
protokolu pozůstalostních řízení vrchnostenské kanceláře, najdeme 
v něm informaci, že 24. 11. 1827 zemřel na silnici z Písku do Plzně 
Matěj Smrčka, sedlák z Metel, poté, co vypadl z vozu a byl jím přejet 
(„von Wagen gefallen und erdruckt worden“). Záznam o jeho úmrtí byl 
zanesen do matriky příslušné farnosti, to jest lnářské. Oběti nehody 
bylo 30 let. Pohřeb se konal na farním hřbitově ve Lnářích a vedl jej 
duchovní správce P. Augustin Wöber, kněz tamějšího augustiniánského 
konventu. Zemřelý po sobě zanechal mladou vdovu a tři nezletilé děti. 
Příčinou jeho tragického skonu mohl být mikrospánek, podnapilost či 
náhlá mozková nebo srdeční příhoda. Nevíme. 
Matěj Smrčka se narodil ve vsi Metly, vzdálené od Tchořovic vzdušnou 
čarou necelých 9 km severozápadním směrem, jako syn sedláka Pavla 
Smrčky (* 25. 1. 1760, † 24. 1. 1830) a jeho manželky Veroniky Kutinové, 
rovněž z Metel († 8. 12. 1837). Pokřtěn byl 29. 1. 1797. Jeho předkové 
hospodařili na statku čp. 1 po staletí; připomínáni jsou zde již na konci 
16. věku a vždy se tu říkalo „U Smrčků“. Štěpán Smrčka byl i v Metlách 
kolem roku 1700 rychtářem. Dnes jde o rekreační objekt ve vlastnictví 
zpěvačky Barbory Basikové.
Matěj nebyl původně určen stát se hospodářem, neboť grunt postoupil 
otec roku 1809 jeho staršímu bratru Václavovi (* 1788). Ten měl nejen 
mladšího sourozence vyplatit, ale také ho na vlastní náklad nechat 
vyučit řemeslu, které si vybere, a pomoci mu s dovozem materiálu, 
kdyby se rozhodl vystavět si na přiděleném místě vlastní obydlí, 
k němuž měl užívat i nějaké menší pozemky. Situace se změnila, když se 
Václav Smrčka dostal na grunt v Újezdci (u Bělčic) a usedlost v Metlách 
odstoupil smlouvou z 14. 11. 1814 Matějovi. Ten se tak stal majitelem 
hospodářství s cca 15,7 ha polí a cca 3,46 ha luk a zahrad v celkové 
hodnotě 800 zlatých. Dne 26. 11. 1816 se v kostele sv. Jakuba Staršího 
v Kasejovicích oženil s Marií (křtěna 25. 1. 1799), dcerou mlynáře 
Františka Sudy z Metel čp. 6. Sňatku předcházela svatební smlouva, 
uzavřená 9. 11., podle níž přinesla nevěsta věnem 500 zlatých, 1 krávu, 
1 jalovici a 4 ovce, za což získala spoluvlastnické právo k usedlosti 
ženicha. V manželství se narodili čtyři potomci: Václav, který ale zemřel 
jako tříměsíční dítě, Josef, Kateřina a Tomáš.
Za dva roky po tragické smrti manžela, se ovdovělá Marie Smrčková 
provdala dne 24. 11. 1829 za Josefa Miksu z Újezdce (u Bělčic) 
čp. 18 (* 18. 1. 1795, † 17. 9. 1869), s nímž měla ještě šest dětí.

Smrčkův křížek u Tchořovic před renovací 
(foto autor příspěvku, 2020)

Smrčkův křížek u Tchořovic po renovaci 
(foto autor příspěvku)

Bývalá zemědělská usedlost čp. 1 v Metlách (foto autor příspěvku)
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Lidé z regionu - rozhovor 
s Lucií Necudovou

Žijí s námi

Zemřela 26. 6. 1847. Na gruntu hospodařila se svým druhým manželem 
patnáct let a pak ho smlouvou z 31. 10. 1844 odevzdala staršímu synu 
z prvního manželství Josefu Smrčkovi (* 28. 10. 1820, † 25. 3. 1881), 
hned, jak dosáhl plnoletosti, tehdy stanovené na 24. rok věku. Josef 
byl ale také posledním hospodářem z rodu Smrčků na usedlosti čp. 1. 
Díky sňatku s jeho dcerou Annou (* 25. 7. 1850) se sem dostal Josef 
Červenka ze Starého Smolivce čp. 10 (* 26. 12. 1846). Jejich potomstvo 
se zde pak udrželo do roku 1975. Naopak i v mužské linii pokračoval rod 
mladšího Tomáše Smrčky (* 20. 12. 1825, † 12. 5. 1882), který se usadil 
jako domkář v čp. 9. Tím se sem rovněž přeneslo místní pojmenování 
„U Smrčků“. Původní dům však smetla povodeň v roce 2002 a nahradila 
jej novostavba.

Vladimír Červenka

Cesty neplánuju. Je to jako 
psát seminárku, kterou už 

napsal někdo jiný
Lucie Necudová začala cestovat před 

několika lety. Jako první destinaci si vybrala 
jihovýchodní Asii, kde strávila 33 dní. Namísto 

odpočinku na pláži v luxusním hotelu během svých cest upřednostňuje 
objevování cizích kultur na vlastní pěst s batohem na zádech. Výstup 
z komfortní zóny pro ni znamená učení se novým věcem a poznávání 
krás. 
Jak to celé začalo?
Touhu po cestování a poznání jsem začala mít již na základní škole, když 
jsme v českém jazyce brali dílo Jana A. Komenského, a to Labyrint světa 
a ráj srdce. Zalíbila se mi postava poutníka, který putuje a poznává 
strasti, nástrahy ale i krásy světa. Nicméně objevovat svět jsem začala až 
po studiích na vysoké škole. Tak nějak to přišlo samo, a když se to stalo, 
věděla jsem, že bez toho nemůžu žít. Vybavena všemi teoretickými 
poznatky a zákonitostmi z našeho hmotného světa, jsem se po hlavě 
vrhla do úplně jiného světa jihovýchodní Asie. Věděla jsem první 
poslední, ale o světě jsem nevěděla nic. Jako každý cestovatel, který žije 
v sekulárním státě, uprostřed Evropy, bez moře a zámořských území, 

jsem si prožila pořádný kulturní šok. Bydlet pod střechou, mít co jíst, 
studovat, být ošetřen lékařem, mít jakoukoliv sociální jistotu… to je zde 
naprostou nejistotou.
A na druhou stranu se mi otevřel svět, kde nikdo nespěchá, ke spěchu 
není jediný důvod. Svět, kde hromadit majetek není potřeba, protože 
život se děje právě tady a teď. Svět, ve kterém je smrt jen přechod do 
jiného stavu vědomí a tělo je jen nástrojem duše. A přestože tento 
svět v našich evropských očích trpí jistou materiální chudobu, je 
mnohonásobně barevnější, žijící kouzlem přítomného okamžiku a má 
tisíce vůní a chutí.
Jistě jsou všechny tyto věci jen těžko představitelné pro člověka, který 
nikdy nevycestoval do země s tak rozdílnou kulturou. Vzpomínám si, jak 
mne poprvé nejvíce zarazilo několik věcí. Například jak velké množství 
masa jíme každý den, stejně tak jak moc máme v oblibě alkohol, jaká je 
skutečná chuť vyzrálého banánu a že jídlo, které je trochu připálené čili 
papričkou, má lepší chuť.
To nejlepší, co nám sám život a cestování poskytuje, je zkušenost. 
Zkušenost je nepřenositelná a získáme ji jen tehdy, když si ji sami 
prožijeme. Ty nejlepší zkušenosti vznikají mimo naši komfortní zónu. 
Nikdy není na škodu vidět, jak to funguje jinde ve světě. Mít srovnání, 
než začneme klít jako námořník nad naším zdravotnictvím, politikou… 
a nakonec dojdeme k závěru, že asi budeme muset emigrovat, protože 
tady to prostě není k žití. Ano, jsou země, kde se lidé mají lépe, ale to je 
jen hrstka ve srovnání se zbytkem světa.
Kolik dní v kuse jste nejdéle cestovala?
Byl to hned první výlet po jihovýchodní Asii. Trvalo to 33 dní, protože 
každé tajemství musí člověk objevovat kousek po kousku. Ale v současné 
práci už tak dlouhou dovolenou nedostanu, takže se to rozprostře do 
kratších cest. Stihnu například tři dvoutýdenní výlety za rok. 
Proč má smysl cestovat?
Cestování má pozitivní vliv na naše zdraví. Jak po psychické, tak po 
fyzické stránce. Cestování nás vytrhne z každodenní rutiny, rozšíří naše 
obzory, a tak celkově nás učiní šťastnými, tím se sníží hladina stresových 
hormonů v krvi. Je prokázáno, že pozitivní účinky cestování přetrvávají 
i 45 dní po návratu z třídenního výletu. Je jedno, zda navštívíte zříceninu 
ve vedlejším městě, či se vydáte na Markézy. Důležité je, vyspat se mimo 
domov, kde nás napadají ty samé stereotypní myšlenky pořád dokola 
a dokola. Značka ideál je, když jediné, nad čím začnete přemýšlet, je 
třeba čínské přísloví „nejlépe zavřené dveře jsou ty, které můžeme 
nechat otevřené“.
Jak byste popsala styl, kterým cestujete?
Cestování může být uskutečněno tisícem a jedním způsobem, jak jen 
každému vyhovuje a každá země nabízí něco unikátního. All inclusive 
u bazénu v Egyptě nelze označit za cestování. Někomu vyhovuje pevně 
stanovený plán s cestovní kanceláří, já však nejraději poznávám svět 
s batohem na zádech a místní dopravou. Tedy cestovní styl batůžkaření. 
Naučila jsem si všechny potřebné věci zabalit do velikosti příručního 
zavazadla, cca 7 kg. Protože co není v batohu, to stejně nepotřebujete. 
Časem si stejně většina lidí uvědomí, kolik zbytečností si na svá záda 
nakládá (obrazně i přeneseně). Když se chystáte na náročnější přechod 
hor, je potřeba každou věc, kterou dáte do batohu promyslet dvojnásob 
a každou položku vynásobit deseti. Také jsem nesla na zádech 21 kg, ale 
dechberoucí výhledy na vrcholu jsou k nezaplacení…
Nejvíce mne baví objevování místní kultury a reálií (zvláštnosti v různých 
oblastech života jiných národů). Například na Filipínách vás nepříjemně Asijské vlakové nádraží a tržnice v jednom

Berneška bělolící - Island
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zaskočí krkání na veřejnosti. Krvavě vypadající ústa domorodců v mnoha 
státech J-V Asie zapříčiňuje hojně rozšířený zvyk žvýkání betelu. 
Betel je povzbuzující droga z listů pepřovníku, plodů arekové palmy 
a koření, která způsobuje v ústech se slinami tmavě červené zabarvení. 
V budhistických zemích je nepřípustné někomu sahat na hlavu, neboť je 
hlava nejčistější místo na těle a sídlí v ní duše. V muslimských zemích je 
víkend v pátek a v sobotu. Estonština nemá budoucí čas. Seznam reálií 
je nevyčerpatelný.
Jaké plusy podle vás nezávislé cestování nabízí?
Nezávislé cestování má tu výhodu, že nejste na nikom závislí. Když se 
vám někde zalíbí, zůstanete tam delší dobu, nebo můžete kdykoliv 
změnit plán. I cesta je někdy cíl. Pro plno lidí je to nepředstavitelné, ale 
rozhodně není potřeba se bát toho, že se nikam nepodíváte a z cizí země 
nic neuvidíte. 
Cestovat sám skýtá mnoho úžasných příležitostí k poznávání místního 
života. Občas mi dá někdo ochutnat jídlo, prohodí pár slov o sobě a své 
vlasti, zeptá se, odkud jsem, pozve mne k sobě domů na návštěvu 
(pozvání přijímám jen od důvěryhodně vypadajících jedinců). Některé 
národnosti vynikají svou pohostinností, že vám úplně zjihne srdce, při 
představě, že sami žijí jen z toho, co si vypěstují a rozdávají kolemjdoucím. 
Na poznávacím zájezdu sice mnoho uvidíte, ale nic nezažijete. Ještě 
jedna méně nápadná věc, která se vám děje při sólo cestování – začnete 
si všímat a nerušeně užívat malé věci, které potkáte. Nejkrásnější je, že 
vypustíte všechny ty malicherné věci z každodenního života, můžete být 
sami sebou a berete všechno tak, jak to přijde.
Našla byste naopak minusy sólo cestování?
Když jedu sama a hledám si ubytování, tak musím většinou zaplatit 
třičtvrtě ceny. Pokud to vezmu z pohledu holky, která cestuje sama, 
tak některé asijské národy to pohoršuje. Cestování je pro samotné 
ženy spíše nepříjemné než nebezpečné. Někdy si mne nikdo nevšimne, 
jindy upoutávám pozornost místních, zejména mužů. V některých 
kulturách, třeba Indii, je nemyslitelné, aby šla sama dívka po ulici. 
Jednou naproti mně jel muž na kole a něco pokřikoval. Z jeho výrazu 
bylo jasné, že mi určitě nepřál hezký den. Po tom, co mě minul, jsem 
se otočila – nešťastník své kolo otočil kolečky vzhůru. Pomyslela jsem 
na naše české „karma zdarma“ (karma je ve skutečnosti soubor všech 
činů, které budou promítnuty až v budoucím životě). Je jasné, že v Africe 
vzbuzuji pozornost svou barvou pleti alá ředitelka vápenky, na některé 
děti působím jako stvoření z jiného světa. Nepříjemnější situace zažívám 
v muslimských zemích. Dívky a chlapci jsou zde segregováni již od útlého 
dětství. Školy jsou rozděleny na dívčí a chlapecké budovy. Ženy nesmí 
sedět vedle mužů. I některé obchody jsou vyhrazeny pouze pro ženy. 
Ženy zde chodí doslova zahaleny od hlavy až k patě. Pro mnoho místních 
mužů je zážitkem vidět ženin nezahalený obličeje i možnost vidět její 
vlasy.
Podělíte se o radosti z cest? 
Nejsem lovec senzačních fotografií na sociální sítě a časem stejně člověk 
přijde na to, že jsou turistické atrakce přeplněné rozeřvanými turisty. 
A ani nemám žádné senzační velkolepé zážitky. Spíš jsem zažila mnoho 
milých náhodných a inspirativních setkání a v mysli se mi vybavují krásné 
obrazy, jako prázdné nekonečné pláže s plameňáky, mohutný hřmot 
valící se vody islandských vodopádů, nepřekonatelná chuť vietnamské 
polévky pho, všeprostupující vůně pálících se vonných tyčinek zahánějící 
zlé duchy.

Zásadní esencí ces-
tování je odevzdat 
se a důvěřovat světu 
a jít tam, kam vás to 
v přítomný okamžik 
táhne. Pak se vám 
stane, že se jednoho 
rána probudíte v Bru-
neji, potkáte Číňan-
ku, která sem přijela 
za kamarádem, který 
pracuje pro ropnou 
společnost, a vezmou 
vás s sebou na výlet 
do paláce, který ná-
hodou pořádá den 
otevřených dveří, kde 
bez finanční úpla-
ty ochutnáte místní 
kuchyni a podáte si 
ruku s brunejskou 
královnou.
Vypěstovala jste si 
cestovní rituály?
Nemám žádné konkrétní rituály. Můj výlet vždy začíná zakoupením 
cestovního průvodce a zařízením pojištění, která pokrývá repatriaci. 
Balím 2 hodiny před odjezdem, tak mám zajištěno, že si vezmu jen ty 
potřebné věci. A pak, při čekání na letišti, si prolistuji průvodce, co by 
se mi tak mohlo v dané zemi zamlouvat. Řídím se Komenského zlatým 
pravidlem, aby bylo poznání uskutečněno co nejvíce smysly. Zase ten 
Komenský, ale tentokráte jeho dílo Velká didaktika. Nejsem úplně 
městský typ, spíše vyhledávám méně frekventovaná místa. Mám ráda, 
když něco dobrého ochutnám, okouknu kulturní památku, zažiji trochu 
fyzické námahy ale i relaxace.
Z cest si suvenýry většinou nevozím. Jako suvenýr mám razítko 
v cestovním pase, pár místních penízků, mušličku z pláže, ale hlavně 
zážitky.
Když zmiňujete fyzickou námahu… kolik kilometrů přibližně ujdete za 
den?
Mám pravidlo, že když mám dovolenou a mám prostor chodit, ujdu 
za den alespoň 10 kilometrů. Například když jsem deset dní šla poutní 
cestu do Santiago de Compostela, která má 280 kilometrů, tak pod 
20 kilometrů jsem se nedostala. Je velký rozdíl mezi 10 km po rovině 
a jedním horským kilometrem. 
Kam byste se chtěla podívat?
Ideálně navštívit všechny státy na světě. Pár holek už to dokázalo.
Máte cestovatelský vzor?
Ne. Nikoho na internetu nesleduju. Je to jako když píšete seminárku, 
kterou už někdo napsal. Chcete se kouknout na strukturu a jak by se 
to dalo napsat, ale radši to neuděláte, protože nechcete být ovlivnění. 
A nakonec si to uděláte po svém. Taky nerada koukám na cestopisy 
v televizi. Kdykoliv vidím dokument o zemi, ve které jsem byla, tak mám 
pocit, že jsem byla úplně někde jinde. Jsou jisté věci charakteristické 
pro danou destinaci, ale to, co si z dané země odneseme, je velmi 
individuální.
Co jste se ve světě naučila?
Lidé jsou všude stejní – hodní, zlí, nápomocní, ignorantští, usmívající se, 
mračící se.
Věci, které hledáme, paradoxně nikdy nenajdeme. Ony si najdou nás.
Velká očekávání přinášejí velká zklamání. 
Když skáčeme do neznáma, nikdy bychom neměli zapomínat mít 
otevřené oči.
Obtížné cesty obvykle vedou ke krásným vyhlídkám. 
I na tom nejhnusnějším místě můžeme nalézt krásné věci. Stejně tak, 
jako každý lotos roste z bahna.
Naše fyzické a psychické limity jsou mnohem dál, než si myslíme. Tedy, 
když nemůžu, tak ještě třikrát můžu.
Svět je nádherný, i když se v něm občas dějí nehezké věci.
Napadají vás omyly, které si lidi o cestování myslí?
Mnoho lidí se domnívá, že se všude mluví anglicky. Ve skutečnosti 
se angličtinou mluví pouze řádově v jednotkách zemí a jsou to, Jižní vrchol Jebel Shams (2 997 m) - Omán

Kambodžký elektikář
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zjednodušeně řečeno, země, které byly britskými koloniemi, nebo jsou 
teritorii USA. Angličtina je sice globálním dorozumívacím prostředkem, 
kterým ale většinou mluví jen mladší generace. A naopak jsem také 
zaznamenala dotazy, zda se anglicky mluví v celé Evropě. Ruce, nohy, 
mapa a snaha správné výslovnosti místa, kam se chci dostat, jsou 
dostupné všem bez rozdílu.
Cestování je drahé. A není divu, když se kouknete do katalogu 
poznávacích zájezdů, kde většina zájezdů do exotiky vyjde asi tak na 
deset průměrných měsíčních platů. Je to jako s autem. Můžete si koupit 
auto za padesát, pět set tisíc, nebo pět milionů. Jedna z nejdražších 
cestovních položek je jistě letenka. Dost se dá ušetřit na ubytování, 
protože tam se stejně jdete jen vyspat. Ušetřit se dá na alkoholu, 
v mnoha zemích pivo stojí (mnohonásobně) více než jídlo samotné 
a v neposlední řadě na dopravě. Nic není autentičtější, než se nechat 
svézt místní dopravou – nikdy nevíte, komu, nebo kdo vám skončí na 
klíně. Od pytle s rýží, přes drůbež, po domorodé děti. Záleží jen na vás, 
jaké si to uděláte. Někomu stačí pouze letenka a hlavu složí v opuštěné 
budově, v lese, prostě kdekoliv... 
Pro mnoho lidí je nepřestavitelné cestovat sám. Sama jsem párkrát 
zaznamenala otázku, zda jsem si jistá, že cestuji sama. Jenže je 
velký rozdíl mezi být sám a cítit se sám. Osamoceni se můžeme cítit 
i v místnosti plné lidí. Někdy není tak snadné najít jang ke svému jin. 
Stejně tak je i vzdálenost relativní pojem. Já nasednu do letadla a letím 
9 hodin, někdo řídí 14 hodin auto do Chorvatska. Co je tedy blíže?
Cestování většina lidí považuje za nebezpečné. Nejčastěji by se mi podle 
ostatních měly přihodit zlomeniny. Pokud budeme urputně myslet na 
věci, které se nám nemají stát, určitě se nám stanou. Strach mění naše 
chování více, než si sami dokážeme připustit. Racionalizace je dobrým 
způsobem, jak se vypořádat se strachem. Nejvíce úrazů nám hrozí 
v domácnosti, nejvíce dopravních nehod se stává kvůli nepřizpůsobení 
jízdy stavu vozovky – u nás jsou silnice v opravdu šíleném stavu, takové 
najdete ve světě jen málokde. A tam, kde takové cesty jsou, tak se 
nenazývají silnicemi. Z živočichů, kteří usmrtí nejvíce lidí na světě, jsou 
to jednoznačně komáři. I já mám s jedním komárem nemilou zkušenost, 
podělil se se mnou o vir dengue horečky. Jako každý virus, zdravému 
jedinci většinou nezpůsobí žádné trvalé zdravotní následky, či v tom 
nejhorším případě smrt. Dalším velmi nebezpečným živočichem je sám 
člověk. Co se týče kriminality, tak jsou nebezpečné země hlavně ve 
Střední a Jižní Americe, a to zejména když se setmí. Dalšími rizikovými 
destinacemi jsou ty, v kterých probíhá ozbrojený konflikt – tam si asi 
nebudeme chtít užívat prázdniny. Pro naši bezpečnost bych doporučila 
pravidla, která nás rodiče učili, když jsme byli děti. Nebrat si bonbóny 
od cizích lidí, hlídat si své věci a neplavat daleko od břehu v neznámých 
vodách.
Máte rady do začátku pro ostatní?
Doporučuji si vybrat snazší destinaci pro cestování a domluvu, třeba 
jako je Indie, Thajsko a okolní státy. Je s jistotou jasné, že nejdříve 
vše přeplatíte, protože tam se o ceně musí smlouvat, na což nejsme 
zvyklí. Pak vás řidič tuk-tuku přemluví na vyjížďku po městě za místními 
pamětihodnostmi, ale bude vás vozit po obchodech se šperky a dalším 
luxusním zbožím. Myslím, že všichni jsme se nechali na začátku napálit. 
Na základě předchozích zkušeností ale postupně začnete smlouvat 

a odmítat místní přepravu, přestože vám taxikář bude tvrdit, že takovou 
dálku nikdy nemůžete dojít. Ale vy si pevně stojíte za tím, že ten kilometr 
ujdete bez jeho pomoci. V ten moment jste vlastně přišli na to, že máte 
dovolenou, není kam spěchat, naladíte se na místní vibrace a začnete 
si užívat krás kolem vás. V neposlední řadě naleznete v místním chaosu 
řád.
Vedete si přehled o navštívených zemích?
Záznamy si žádné nevedu. Nejvýše jsem zatím byla na sopce St. María 
v Guatemale (3 772 m) a nejníže u Mrtvého moře (–430 m n. m.). 
A právě mezi těmito čtyři tisíci dvě stě dvěma metry a přibližně třiceti 
pěti navštívenými státy se událo mnoho krásných a nezapomenutelných 
zážitků – a to je důležitější než počítat najeté kilometry…
Umíte si představit, že byste žila v zahraničí?
Asi si úplně nedokáži představit žít v jiné zemi, protože domov je tam, 
kde jsme prožili dětství. Ale moc mě baví poznávat svět, sednu na letadlo 
a probudím se v novém neznámém světě. Vždy vím, že se vrátím domů, 
ale prozatím si chci ten moment nekonečné svobody v neznámém světě 
užít. A za nějaký čas si tento můj rituál poznávání světa zopakuji. Protože 
každé tajemství musíme objevovat kousek po kousku. Po každém 
návratu cítím, že je vše úplně jiné, přestože se nic nezměnilo a svět mi 
připadá zase o kousek krásnější.
Jak praví klasik: „sbírej zážitky, o kterých můžeš vyprávět, ne věci, které 
můžeš ukazovat“.

Text: Lucie Necudová a Lukáš Vaněček; 
Fotografie: Lucie Necudová

Sčítání ptactva
V souvislosti s výskytem ptačí chřipky 
v blatenském regionu se katastrální 

území Skaličany ocitlo v pásmu dozoru. 
Členové skaličanské hasičské zásahové 

jednotky provedli v této souvislosti sčítání 
ptactva v obci. Během sčítání došlo i na některé 

humorné situace a někteří chovatelé s nadsázkou a mnohdy velice hu-
morně glosovali nařízená opatře-
ní, přičemž je sčitatelé upozornili 
na fakt, že příslušníci lidské rasy se 
mezi ptactvo ani drůbež nepočí-
tají. Zajímavostí je, že v obci bylo 
zjištěno 24 chovatelů, v jejichž 
držení bylo v době sčítání celkem 
481 kusů ptactva.

Zprávy z našich obcí

SKALIČANY

Životní výročí
Skaličanský obecní dům byl svědkem společné oslavy kulatin členek 
hasičského sboru Martiny Suchopár Srbené a Miroslavy Peroutkové. 
Výtečná atmosféra příjemné oslavy byla jedním z přání vyslovených 
jubilantkám a toto přání bylo dokonale naplněno. Zástupci hasičského 
sboru i obce ještě jednou gratulují a do mnoha a mnoha dalších let 
spokojeného žití přejí jen to nejlepší!
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Černé skládky
Současná doba patrně přeje různým společenským neduhům 
a nešvarům. Mezi jeden z nich patří kupříkladu neúcta k práci ostatních, 
která se projevuje vandalskými činy na dokončených obecních akcích, 
případně „odkládání“ nepotřebných věcí i komunálního odpadu 
k nádobám na tříděný odpad, kam skutečně nepatří. S tímto jevem 
souvisí i vznik černých skládek v okolí obce. Naštěstí stále existují 
dobří lidé, kteří jsou ochotni a schopni po jiných uklidit. Takto je 
např. pravidelně odstraňován např. odpad nejmenovaného výrobce 
nebo distributora knedlíků či směsný odpad nebo nepotřebné věci 
obyvatel velkoměst projíždějících obcí odkládaných u nádob na tříděný 
odpad v naší vesnici, ale i po místních, kteří patrně netuší, že v Blatné 
existuje sběrný dvůr. V nedávné době byla též odstraněna černá 
skládka sestávající se z různých odpadů u cesty ve směru na Buzice. 
Mezi „poklady“ odloženými u lesa jsme se mohli dočíst kupříkladu 
i něco o smluvních závazcích nejmenované pracovní agentury a o jejích 
zaměstnancích, včetně vyhozených smluvních dokumentů, lékařských 
zpráv a podobných věcí, ze kterých jsme se mohli dozvědět jména 
a příjmení, rodná čísla, bydliště a podobné, v dnešní době citlivé údaje. 
Odkladače odpadů, pokud umějí číst, žádáme, aby své odpady likvidovali 
v souladu s právními předpisy, jelikož riskují, že tyto by se mohli zpětně 
objevit před jejich domem, když už nám po sobě zanechávají na místě 
činu své adresy a ostatní údaje. Zároveň prosíme všechny, aby si zjistili, 
co do nádob na separovaný sběr patří či nikoliv, je to na nich vesměs 
napsáno… Fotokopie zajištěných dokumentů z černé skládky byly 
předloženy policii a odboru životního prostředí na MěÚ Blatná k šetření. 
Tento drobný příspěvek budiž námětem na zamyšlenou všem ve všech 
obcích, kteří nakládají se svými odpady, zejména pak těm, kterým je vše 
lhostejno a spoléhají na práci ostatních, sáhněte si do svého svědomí 
a zamyslete se nad sebou! Budoucím trendem patrně může být kamerový 
monitoring míst pro sběr separovaného odpadu a „fotopastní“ dohled 
nad místy, kde se uvedené neduhy opakují (podobně byly v minulosti 
umístěny fotopasti v obecním lese, s pozitivním efektem). Pak už bude 
snadnější najít si ony bezohledné spoluobčany a jejich odpady jim 
z veřejných míst vrátit k nim domů.       

 

Sbor dobrovolných hasičů Skaličany a Osadní výbor Skaličany pořádají a srdečně zvou širokou veřejnost na  

Parket u Rybníčku, 16:30 hod. 

Pálení čarodějnic 

U pískovny, 19:30 hod. 

30. 4. 2023 

STAVĚNÍ MÁJKY 

Těšit se můžete na lampionový průvod dětí i dospělých od májky k vatře, 
opékání špekáčků, na dobrou náladu, točené pivo a hlídání májky ... 

Rozlučka aneb odchod na odpočinek
Odchod do důchodu na spokojený odpočinek bývá povětšinou spojen 
s připomínkou pracovních úspěchů a posezením s kolegy stávajícími 
a minulými. Jedna takováto akce se uskutečnila koncem února ve 
společenském sále skaličanského obecního domu. Kolegové a přátelé se 
zde loučili se svým šéfem Jaroslavem Blovským, dlouholetým vedoucím 
odboru majetku, investic a rozvoje, MěÚ Blatná. Jmenovaný zanechal 
významnou stopu na obnově města Blatná po ničivých povodních v roce 
2002, stál u všech významných a zásadních investičních a majetkových 
akcích města za poslední více než dvě desítky let a zasloužil se i o rozvoj 
místních částí města, které byly v některých minulých obdobích 
přehlíženy, což se prací v roce 2003 vzniklého odboru majetku, 
investic a rozvoje a díky přízni blatenských zastupitelů významně 
změnilo a zlepšilo. I za tato fakta, a nejen za ně, náleží jmenovanému 
velké poděkování a přání, aby si důchodový věk co nejdéle, ve zdraví 
a s veselou myslí zaslouženě užil. Jardo, děkujeme!

Text Václav Cheníček, fotografie: Jakub Darda a Zbyněk Žižka

Z rozlučkového věčírku s Jardou Blovským
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Když blatenskému rodákovi Martinu 
Stoškovi ležel černý kontinent 
u nohou. Cyklistickou profi hvězdu 
a jejího německého parťáka dělilo 
od vítězství v největším etapovém 
závodě horských kol na světě co by 
se za nehet vešlo
Cyklistický profesionální závodník Martin Stošek patří bezesporu mezi 
nejvýznamnější osobnosti (nejen) v oblasti sportu, které kdy světu dalo 
město Blatná. V sezoně 2022 na sebe znovu výrazně upozornil stříbrnými 
ostruhami v největším a nejtěžším etapovém závodě horských kol na 
světě. A tady končila všechna legrace, protože se mamutí podnik jel 
napříč nebezpečnou Afrikou. Mimoto Martin Stošek a jeho německý 
parťák většinu strastiplného terénního očistce byli na zlaté špici. Z ní 
klesli na druhou pozici až poslední z osmidenního cyklu, což znamenalo 
sice smůlu, ovšem ta patří ke sportu jako jablko do štrúdlu a je nutno 
s ní vždycky počítat! 
Buď jak buď – africké dobrodružství v sedle horského kola představovalo 
loni pro blatenského rodáka s velkým „R“ nejcennější střípek do mozaiky 
jeho kariéry.

Pojď na mou hruď, Afriko!
Vedle velmi ceněného stříbra v konečném účtování si týmové duo Martin 
Stošek a tehdy úřadující mistr světa Andreas Zanvaldinec připsalo na 
konto jednu vyhranou etapu. 
Co ale bylo vlastně příčinou ztráty časového náskoku favorizované 
dvojice. „Andreas měl už třetí den etapového závodu nepříjemný pád, 
kdy si narazil žebra a ta se postupem času ozývala víc a víc,“ referuje 
Martin Stošek. „Předposlední den už byla bolest tak neúnosná, že 
kolega nemohl určitou dobu jet ani do kopce ani z kopce. Tak jsme přišli 
o několik minut navíc. Do závěru etapáku jsme nastupovali ještě se 
dvěma a půl minutami k dobru, ale i ty nám propadly v důsledku zranění 
mého parťáka. Každý, kdo měl naražená žebra ví, co to je za utrpení. 
Určitou dobu jsme se dokonce báli, že si Andreas nějaké žebro zlomil. To 
naštěstí rentgenové vyšetření v cíli nakonec vyloučilo,“ doplňuje ocelový 
Blateňák s tím, že konec dobrý – všechno dobré a zdraví je přece jen 
vždycky nade všechny tituly a medaile.
Martin prý snášel africké klima dobře: „Mně Afrika vážně nevadí 
a nevadí mi ani se trochu ‚přismahnout‘,“ směje se pohodář každým 
coulem. „Navíc člověk vždycky má čas se aklimatizovat i se seznámit 
s tamním terénem. Ne tedy přímo s konkrétními pasážemi závodu. Ty 
jsou až do startu zavřené, tam se trénovat nesmí – navíc vedou přes 
soukromé farmy s důmyslným oplocením. Ostatně tohle vylučují přímo 
pravidla závodu,“ zdůrazňuje blatenský mládenec, který se určitě nikde 
ve světě neztratí. Prý se třeba vyskytnou i ojedinělé případy, kdy se 
závodníci s některými farmáři znají a ti je do svého království vpustí: 

BLATNÁ

„Inu, dokážou si to zařídit. Ale už by jim rozhodně neprošlo trasy si 
nahrávat a nějakým způsobem je zveřejňovat. A to oni moc dobře vědí!“ 
Podle dalšího Martinova vyjádření se tým obvykle na africkou půdu 
nastěhuje deset dní před ostrým startem: „Já byl v Africe už čtyřikrát čili 
vím, co od toho očekávat.“
Naštěstí závodníky neobtěžovala nebo dokonce nenapadla žádná 
místní zvířata. „Ani zvířátka na ubytovně,“ šprýmuje Martin, který už 
možná zná černý kontinent důvěrněji než cestovatel Emil Holub. Ale 
takové případy už ovšem v minulosti zaznamenány byly: „Jeden cyklista 
se v rychlosti srazil s běžící antilopou tak nešťastně, až si zlomil klíční 
kost a musel z etapáku odstoupit. Tohle zaznamenala kamera. Nám se 
podobný karambol díkybohu vyhnul stejně jako hadi a štíři. Jenže ve 
volné africké přírodě nelze vyloučit prakticky nic,“ konstatuje Martin, 
kterému je vedle duše ryzího sportovce jistě vlastní i statečné srdce.
Jedná se o tak prestižní a slavný etapový závod, že prý už měsíc po 
jeho skončení jsou bleskurychle zabukována pořadí na další ročník: 
„My jako profíci obdržíme pozvánky a máme startovní pozice dané. 
Ovšem o ostatní umístěnky mezi amatéry je veden krutý boj. Navíc jde 
o velmi drahé dobrodružství, přesto poptávka vysoko převyšuje nabídku. 
Profesionálů závodí cca padesát dvojic mužů a třicet dvojic žen. Celkový 
počet jezdců je limitován, protože hned třikrát během etapáku se 
veškeré zázemí stěhuje do jiné lokality, a to je velmi náročné,“ upřesňuje 
podmínky této megaakce Martin Stošek.
Ten navíc vysvětluje pravidla pro to, aby se dvojice závodníků vyhnuly 
penalizaci: „Mezi oběma cyklisty nesmí být větší rozestup než třicet 
vteřin. Existuje jistý interval, kdy musíme dojet do cíle a počítá se čas 
toho druhého. I během přeboru jsou pořadatelé schopni nám na trati 
zjistit porušení pravidel rozestupu z vrtulníku a postihnout nás. Zkrátka 
i při defektu nebo zranění jednoho z nás se musíme držet při sobě a v tom 
je etapák dvojic tak náročný, protože člověk jede i za toho druhého –
nejen sám za sebe,“ uvádí Martin.

Když vir řekne: „Stop!“
Po návratu z Afriky následovalo krátké volno pro tým Martina Stoška. 
Tedy i pro něho samého. Jenže u něho se to „volno“ neplánovaně 
protáhlo. „Chytla se mě nějaká ošklivá viróza. Z toho důvodu jsem 
také nedokončil etapový závod v Chorvatsku, který byl rovněž součástí 
světové série,“ vzpomíná Martin Stošek. „No, potom jsem se celé jaro 
dával dohromady. Nešlo sice o covid, nicméně i tak jsem se z tohoto 
‚nadělení‘ nemohl dlouho vzpamatovat.“ Startoval až koncem května 
na Mistrovství republiky: „To už jsem tak nějak poladil formu. Na 
mistráku jsem skončil druhý (zřejmě mi loni byly ty dvojky souzeny) za 
Jaroslavem Kulhavým. Toužil jsem samozřejmě vybojovat titul, ale v tom 
rozpoložení, co mně ovládalo, jsem to i tak považoval za úspěch a potom 
– Jarda Kulhavý měl to jaro fakt senzační, byl třetí na Mistrovství Evropy 
čili nebyla žádná ostuda ‚dýchat mu na záda‘“, usmívá se nezlomný 
profík křtěný Lomnicí.
 Bohužel virus, jak se záhy ukázalo, nebyl jediným kazem na slibně 
rozpálené sezoně Martina Stoška. V první červnové dekádě upadl na 
závodu světové série v Polsku. Následek – zranění klíční kosti a lopatky. 
„To mě vyřadilo z Mistrovství Evropy, které jsem měl absolvovat za 
čtrnáct dní v Lužických Horách. Tohle jsem vážně nesl dost těžce,“ 
přiznává Martin.
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Motokrosový „ďábel“ Martin Finěk 
z Blatné chystá na apríla návrat 
v „plné zbroji“. A není to vtip
Jméno a osoba Martina Fiňka (31 let) z Blatné jsou neodmyslitelně spjaty 
s motokrosovými závody. Přes své mládí už dokázal ve zmíněné oblasti 
borec s vlohy od pánaboha dobýt 
řadu cenných vavřínů a stanout po 
boku nejvýznamnějších Blateňáků, 
kteří rodné město proslavili daleko za 
hranicemi regionu.

Kořeny
V tomhle případě jablko nepadlo 
daleko od stromu. Vlastně hned 
od dvou stromů. Jak otec, tak děda 
Fiňkové za sebou mají kariéru 
motokrosových jezdců – a ne 
lecjakou! Stejně jako vůně benzínu 
pojí oba Martinovy první trenéry 
hezké české jméno – Eduard. Další 
muž, který se výrazně podepsal 
na rozvoji Martinova talentu, je 
Čechoameričan Jindřich Gref. 
Mimoto, že také jemu učaroval motokros se všemi jeho výjimečnostmi 
i úskalími, poměrně často rodinu Fiňků v Blatné navštěvuje a umožňuje 
Martinovi s ním trénovat. „Hlavně mě však roku 2017 pozval do USA 
na Floridu, kde jsem s mašinou strávil nejlepší soustředění dosavadního 
života,“ je vděčný svému staršímu kamarádovi s českými kořeny Martin. 
„Jinak v rámci závodní přípravy trénuji nejraději v Jihočeském kraji – 
Jinín, Kluky apod.“
Blatenský borec poprvé oblékl motokrosovou kombinézu ve svých sedmi 
letech: „Během závodního vývoje mé osoby jsem dodnes vystřídal čtyři 
značky strojů. V současnosti jsem členem stáje ‚HUSQVARNA PROMOTO 
RACING TEAM‘ z Českých Budějovic,“ uvádí sportovec s velkým „S“.
Martinova motokrosová „průvodka“ je úspěchy hustě popsána. Zřejmě 
tím nejvýraznějším zdarem je stanutí na bedně Mistrovství České 
republiky ve třídě MX 2. „Moc si vážím absolvování jednoho závodu 
Mistrovství světa v Lokti nad Ohří roku 2017. Vybojované místo za 

první dvacítkou považuji za výrazné problesknutí v mé kariéře,“ referuje 
motokrosový „ďábel“. Velice si cení poháru z Mistrovství Evropy 2014 
za bronzovou „stopu“ v Jiníně – kategorie OPEN. Také titul vicemistra 
republiky ve třídě JUNIOR MX2 z roku 2010 ho dodnes hřeje u srdce.
Martin Finěk se neprosadil ale jen na domácí půdě. „V roce 2014 jsem 
startoval několikrát na Mistrovství Rakouska. Podařilo se mi třikrát 
atakovat medailovou stupnici ve třídě MX 2,“ prozrazuje mladý rek 
terénních okruhů. Zúčastnil se také populárních motokrosových závodů 
v německém Adacu, a i tam se rozhodně neztratil.

Zranění
Loni měl Martin Finěk naplánováno šest prestižních startů. Nakonec 
jich bylo jen pět. „Koncem září jsem si přivodil zranění zápěstí. To mě 
z posledního závodu totálně deklasovalo,“ prozrazuje obávaný soupeř 
přespolních konkurentů. Ale to mu nemuselo být zase tak moc líto, 
vyjma fyzické bolesti a nucené pauzy – v krajském přeboru Jihočeského 
kraje (II. nejvyšší soutěž), kde převážně startoval, „utrhl“ celkové zlato! 
„Na paty mi tedy vytrvale šlapal týmový kolega Ruda Plch,“ uznává 
Martin. „On ovšem neodjel kompletní sérii, a tak nakonec zůstal za 
mnou.“
Viditelný byl loni také na Mistrovství Západočeského kraje, kde 
pravidelně obsazoval „flek“ na stupních vítězů. Solidně si vedl i na 
Mezinárodním Mistrovství ČR v Kramolíně, kdy v prvním kole dojel 
na patnácté pozici a ve druhém ještě o tři místa lépe. Mistrovství ČR 
v Klukách už mu v důsledku výše uvedeného zranění uteklo.

Práce
Martin Finěk je velmi činný a zdatný i mimo závodní okruhy. I když to 
zůstává v oboru. „Pracuji v rodinné firmě mého táty, zaměřené na servis 
motocyklů a prodej náhradních dílů,“ poznamenává. „Vedle motorek mě 
moc baví dávat do kupy i stará auta.“ 
Aby toho náhodou neměl málo, provozuje ještě zmrzlinový kiosek.

Apríl
Svou další sezonu 2023 hodlá zahájit Martin přesně o aprílu ostrým 
startem v Klukách. „Stejně jako loni jsem si předsevzal jako prioritu 
vyhrát krajský přebor Jihočeského kraje. Ruka už bude docela určitě 
v pořádku,“ odhaluje nezlomného ducha zkušený „krosman“.
I když motokros dokáže někdy pěkně bolet, je to fajn sport. Martin Finěk 
by za tuhle pravdu dal klidně ruku do ohně. Ale snad bude lepší nepálit 
to, co se nedávno zlomilo.

Vladimír Šavrda

Srpnový návrat a rovnýma nohama 
mezi světovou elitu
Po dvou měsících nucené absence byl Martin Stošek zase zpátky „mezi 
svými“. Právě včas, aby se nachystal na Mistrovství světa v polovině září: 
„Jenže ještě jsem si nevyjedl svou porci smůly až do dna. Po startu se 
dostavily technické problémy, které mě patřičně zbrzdily. Po stíhací jízdě 
jsem alespoň dosáhl na desáté místo. To za daných okolností nebylo, 
myslím, vůbec špatné. Hlavně že neutrpěla fyzická výkonnost a že jsem 
to nemusel vzdát. Prostě spokojenost,“ doplňuje Martin.
Výčet závodních aktivit Martina Stoška v sezoně 2023 mohl být sečten 
a podtržen, protože…

Poslední slovo měl covid
...Protože po odjezdu na další světovou sérii přišlo to, co už nelze označit 
jinak než vrchol schválnosti a zlomyslnosti osudu. Covid. „Takže jsem se 
nakazil a už byl vážně definitivní konec. Naštěstí nemoc měla velmi lehký 
průběh, snad ještě mírnější než pořádná rýma. Jsem už úplně fit,“ ohlásil 
elitní sportovec, na kterého osud ještě nevynalezl žádnou páku.
Martin Stošek podepsal na další dva roky profesionální smlouvu se 
stávající závodní stájí, kterou reprezentoval už čtyři sezony. „Zůstává 
i můj stávající parťák z Německa. Takže se spolu s ním zase chystám 
vrátit na africkou půdu a porvat se o to kýžené vítězství, které nám letos 
uniklo prakticky o fous.“
I přes zdravotní problémy v roce 2023 Martin Stošek dokázal „zlomit 
vaz“ více než 20 000 kilometrů. A už brzo, inspirován Jaroslavem 
Haškem, může zahlásit vstříc pestrobarevné konkurenci z „vyšších 
kruhů“ po vzoru dobrého vojáka Švejka: „Poslušně hlásím, že jsem opět 
zde!“ (a třeste se!).
A snad k němu příště bude osud milosrdnější. I když – skála se drolí, 
Martin Stošek se zoceluje!

Kultura v Blatné 
duben–červenec 2023
Je důležité upozornit, že tento kulturní kalendář není úplný 
a neobsahuje všechny nadcházející kulturní akce. Obsahuje 
pouze ty, které nám byly dosud nahlášeny. Podrobnější informace 
o aktuálním dění ve městě Blatná najdete na webových stránkách 
www.plantaz-blatna.cz.
Duben 
6. 4. Velikonoční čtení 
18. 4.  Mezinárodní den památek a barokní zájezd
12. 4. Blatná rozkvétá
17. 4.  Jom Ha Šoa a koncert Klezmer Band
29. 4. Mezinárodní den tance a divadelní představení
Květen 
2. 5. Bookstart v Městské knihovně Blatná
8. 5. Jazzday
Červen 
1. 6. Mezinárodní den dětí na blatenské plovárně
2. 6. Noc kostelů
6. 6. Bookstart v Městské knihovně Blatná
9. 6. Muzejní noc
Červenec 
1. 7. Výstava růží
2. 7.—14. 7. Jihočeské klavírní kurzy 
28. 7.—29. 7. Divadlo u rybníka Pustý 



Svazek obcí Blatenska - březen 202314

Vystudovala cizí jazyky na ZČU v Plzni a pracuje jako lektorka 
němčiny a francouzštiny pro několik jazykových škol v Praze.  
Spolupracuje s Odborovým svazem železničářů jako externí      
tlumočnice. Je certifikovanou průvodkyní cestovního ruchu          

a terapeutka neurovývojové stimulace. 
 

Fotografuje od 15 let. K fotografování ji přivedl vliv otce, který se 
celoživotně fotografii věnuje. Členkou Fotoskupiny Spektrum  

Blatná a od roku 2016 členkou spolku Člověk a víra.   
Fotografuje především v pražské arcidiecézi, ale fotografovala   

církevní akce i v jiných diecézích (budějovická, královehradecká)  
ale i v zahraničí (Velká Británie, Francie, Rakousko, Slovensko). 

Čestné uznání za fotografii v soutěži BBKult.net, několik            
autorských výstav v ČR i v zahraničí. 

Dvakrát vystavovala snímky v Mladotově domě v areálu         
Pražského Hradu v rámci výroční výstavy spolku Člověk a víra. 
Publikuje v Katolickém týdeníku, zpravodajích a na webových 

stránkách různých farností. 
Spoluautorka obrazové části knihy dvou knih. 

Rok s církví (Jan Graubner 2018), Nebezpečný kardinál (ÚSTR 2018). 
Její snímky jsou ve fotoknize, kterou otec Kardinál Dominik Duka 

daroval při své návštěvě Svatému otci ve Vatikánu 
Láska k fotografii je rodinnou tradicí – fotografuje rovněž i její   

osmiletý syn Martin Havel, který navzdory svému kombinovanému 
postižení zvítězil ve fotosoutěži E-moc-E a v juniorské části     

Czech Press Photo získal v roce 2021 první místo a v roce 2022 
třetí místo. 

 
Kurátor výstavy: Jan Týc 

 
Jana Veronika Havlová 

 

„Člověk a víra“ 

JAK jsme si užili legraci!
V pondělí 20. 2. 2023 se naše nejmenší děti 
z přípravné třídy SKŘÍTKŮ a prvňáčci proměnili 
v pohádkové bytosti: Popelku, princezny, Elzy 
z Ledového království, čarodějnice, kostlivce, 
Spider-many, dinosaury, draky, šašky, Harryho 
Pottera, Hulka...
V tělocvičně nejprve proběhla módní přehlídka masek. Následovalo 
řádění v maskách, děti tančily ve dvojicích s barevnými balonky, 
přeskakovaly a podlézaly lano, „jely mašinku“. Všichni jsme si společně 
zatančili ptačí tanec. Na závěr všechny masky dostaly sladkou odměnu.
Velký dík patří nejen paní Janě Křemenové, která děti krásně nalíčila, ale 
i třídě IX. A, která celá pomohla s přípravou a ze které tři chlapci, Matěj 
Bláha, Bonifác Kolman a Josef Zemek, ozvučovali celou akci.
Dopoledne jsme si užili spoustu legrace a zábavy.

M. Srbová, L. Motyková, J. Fialová, třídní učitelky

Exkurze na dálku
V průběhu uplynulého měsíce postupně všechny 9. třídy virtuálně 
navštívily jadernou elektrárnu Dukovany či Temelín. Žáci skrze online 
přenos komunikovali s pracovníky elektrárny ve studiu. Společně jsme 
prošli všechny budovy rozsáhlého komplexu elektráren. Průvodci 
svůj poutavý výklad prokládali rozmanitými dotazy na žáky. Prohlídka 
byla zakončena soutěžní otázkou, přičemž nejrychlejší správný řešitel 
z každé třídy byl oceněn výhrou ve formě propagačních předmětů. 
Tímto gratulujeme Jakubu Schollerovi z IX.A, Sáře Teškové z IX.B a Janu 
Běhavému z IX.C. Virtuální exkurze do elektráren žáky velmi zaujala, 
dozvěděli se mnoho zajímavých informací a těší se, že snad budou moci 
nějakou jadernou elektrárnu v budoucnu navštívit osobně. 

Hana Loudová, učitelka fyziky

Vystoupení žáků ZŠ JAK 
v Mateřské školce Šilhova
Dne 24. února se žáci sedmých tříd vydali za dětmi do mateřské školky, 
aby si s nimi užili krátký zábavný program. Společně se naučili několik 
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anglických slovíček z tématu moje rodina a mé tělo. Zazpívali si písničku 
Baby Shark a Head and shoulders. Slovní zásobu k písničkám dětem 
přiblížili i na obrázcích, které sami namalovali. Program se vydařil 
a všem se moc líbil.

Olga Vejvodová a Petra Karešová, třídní učitelky 7. tříd

Plavecký výcvik našich třeťáků
V únoru zakončily třetí ročníky ZŠ JAK plavecký výcvik. Děti mají za 
sebou deset lekcí, které proběhly v píseckém bazénu. Holky a kluci se 
při nich zdokonalili v různých plaveckých stylech. Naučili se také dýchat 
do vody, kotoul ve vodě, splývání a mnoho dalších dovedností. Zkusili si 
jak postupovat při záchraně tonoucího tak, aby neohrozili sami sebe. To 
byl pro ně jeden z nejzajímavějších zážitků celé akce.
Na závěr všechny děti obdržely „mokré vysvědčení“, které dokazovalo, 
že během výcviku udělaly slušný pokrok.
Pro letošní školní rok se musely s lekcemi plavání rozloučit, ale ve 
čtvrtém ročníku do píseckého bazénu opět zavítají.

Ivana Chvostová a Eva Kotšmídová, třídní učitelky 3. tříd

Svátek sv. Valentýna 
v naší škole
Tradičně jsme oslavili tento svátek předáním 
vlastnoručně vyrobených valentýnek. 14. úno-
ra byla srdíčková schránka úplně zaplněná a va-
lentýnky doručili adresátům členové žákovské-
ho parlamentu.
Potěšily tak mnoho žáků a učitelů.

Členové žákovského parlamentu

Za uměním do muzea
Výstavy v blatenském muzeu vždy stojí za zhlédnutí a edukační programy 
kurátorky Pavlíny Eisenhamerové jsou výborně připravené. 
Před Vánoci si převážně chlapecká skupina žáků z naší 9. A užila výstavu 
prostorových knih a betlémů Vojtěcha Kubašty. Pavlína je nejprve 
v zajímavé prezentaci seznámila s díly jeho pokračovatelů, „papírových 
inženýrů“, a pak si sami stříhali, skládali a lepili obrázek s maskou Darth 
Vadera.

V pátek 24. února si 
třída 8. B prohlédla 
novou výstavu obra-
zů Jitky Petrášové. 
Přítomná autorka dě-
tem objasnila, jak její 
práce vznikaly a co 
ji inspirovalo. Téma-
tem jednoho z jejích 
cyklů je sport, proto 
všechny vyzvala, aby 
na připravené pruhy 
papíru pomocí různě 
silných štětců černou 
tuší a červenou akry-
lovou barvou nama-
lovali postavy nebo 
zvířata v pohybu. Kdo 
chtěl, mohl si zvolit 
abstrakci nebo rostli-
ny. J. Petrášová učila 
na ZUŠ ve Strakoni-
cích, ví tedy, jak děti 
namotivovat a jak je 
povzbudit. Setkání 
s malířkou bylo pro 
děti inspirativním zá-
žitkem.

Děkujeme muzeu za hezké chvíle a těšíme se na příští expozici.
Jana Schmidová, vyučují výtvarné výchovy

Projekt – EGYPT
Žáci VI. A se seznámili 
se starověkým Egyptem 
formou projektu. Děti 
zpracovávaly ve dvojicích 
následující témata: pří-
rodní podmínky, řemesla, 
společnost, bohové, py-
ramidy, Stará říše, Střed-
ní říše, Nová říše, věda, 
umění a cizí pojmy. Každá 
dvojice používala při práci 

různorodé zdroje (knihy, učebnice, internet) a výsledek zpracovala na 
čtvrtku. 

Miroslav Šafr, učitel dějepisu

Projektový den Putování 
za bezdědovickým pokladem
Velké oživení do výuky vlastivědy přinesly Kufříky všemi smysly vyrobené 
blatenským muzeem pro potřeby škol. V úterý 15. 2. 2023 probíhalo ve 
třídě 4. B keltské vyučování. Žáci se seznámili na mapě s místy nálezů 
historických předmětů z 5.–1. stol. př. n. l. na Blatensku. 
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Po splnění úkolů a získání keltských duhovek došlo k hledání pokladu 
ukrytého v budově školy. Měli jsme štěstí, že děti všechny úkoly uměly 
vyřešit a bezdědovický poklad našly. Nejednalo se o poklad peněžitý, ale 
byla to truhla plná řemeslného nářadí, které se našlo u obce Bezdědovice. 
Děti si všechno nářadí prohlédly, vyzkoušely a seznámily se s příběhem 
tohoto pokladu. Poté následovala módní přehlídka keltských oděvů 
opatřených měděnými doplňky. Nechybělo ani výtvarné ztvárnění 
starých archeologických nálezů. Děkujeme muzeu za vytvoření těchto 
báječných pomůcek do hodin historie.

Pavla Voborníková, třídní učitelka IV. B

JAK jsme si vedli na šachovnici
Dne 20. 2. 2023 se vydalo dvoučlenné družstvo ZŠ JAK Blatná na šachový 
turnaj do Strakonic. V klubovně místního gymnázia se utkalo o Pohár ře-
ditele. Naše družstvo jménem 
Aligátor se ve složení Tomáš 
Čanda a Michal Švec blýsklo 
dobrým výkonem na předních 
stolech turnaje. Po sedmi vy-
čerpávajících partiích obsadilo 
jediné blatenské družstvo so-
lidní 11. místo z celkových 23 
týmů.

Tomáš Čanda a Michal Švec (VIII. B), tým Aligátor

JAK jsme úspěšní?
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a s tím přicházejí vyšší kola 
vědomostních, talentových a sportovních soutěží.
Přehled nejlepších výsledků (další výsledky zveřejněny na webu školy):

Šachový turnaj (okresní kolo)

11. místo Družstvo ALIGÁTOR 
Čanda Tomáš, Švec Michal (VIII. B)

Zeměpisná olympiáda (okresní kolo) 

Kategorie A 1. místo Fous Jan (VI. A) – postup do kraje

6. místo Týc Jiří (VI. B)

9. místo Koman Jaromír (VI. B) 

Kategorie B 10. místo Hudeček Adam (VII. B)

12. místo Pojer Michal (VII. B)

14. místo Matoušek Šimon (VII. A)

Kategorie C 9. místo Princ Jakub (VIII. B)

17. místo Běhavý Jan (IX. C)

Konverační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo)

kategorie I. A 6. místo Fialová Zuzan (VII. A)

kategorie II. A 9. místo Uldrichová Anna (IX. A)

Jana Krapsová, ředitelka školy

Přípravná třída
Ve školním roce 2023/2024 navážeme na letošní školní rok a znovu 
otevřeme přípravnou třídu. Tato třída je primárně určená pro děti 

s odkladem školní docházky. Pokud se kapacita nenaplní, mohou být 
zapsány i děti, které čeká zápis do 1. třídy v následujícím školním roce, 
pak bude dalším kritériem věk dítěte.
Přípravná třída funguje v režimu mateřské školy a primárně se zaměřuje 
na školní připravenost dítěte v oblasti zrakového a sluchového vnímání, 
prostorové orientace, matematických představ, rozvoji hrubé a jemné 
motoriky a grafomotoriky. Děti se učí v tematických blocích a část 
každého dne tráví venku, převážně na školním dvoře. Během roku se 
mohou zúčastňovat aktivit celé školy, které jsou vhodné pro jejich věk.
Pokud budete mít o toto vzdělávání pro Vaše dítě zájem, chystáme po 
zápisu do 1. ročníku informační schůzka s třídní učitelkou – 18. dubna 
2023.

Mgr. Marcela Srbová, třídní učitelka přípravné třídy

Základní škola  
J. A. Komenského Blatná 

Vážení rodiče, 
byl Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky 

nebo jej čeká poslední rok před nástupem do 1. třídy  
a zajímavá Vás vše kolem  

PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY? 
Přijďte v úterý 18. dubna 2023  

od 16.00 hod 
na informační schůzku, kde dostanete odpovědi 

na všechny případné otázky. 

Těšíme se na Vás. 
Vedení školy a třídní učitelka Marcela Srbová 

Nevyhovuje Vám termín či čas? Zavolejte a domluvte si individuální 
konzultaci či prohlídku školy, určitě najdeme společný volný termín. 

Tel.: 383 422 094, 734 429 806, E-mail: zsjak.krapsova@blatna.net 

Návštěva jesliček
Vánoční dobu třída 2. A tradičně ukončila návštěvou 
jesliček 12. ledna v blatenském kostele. Při vstupu 
do kostela jsme neplánovaně potkali babičku jedné 
žačky, paní Scheinherrovou, která nás seznámila 
s architekturou a zajímavostmi kostela. V místním 
kostele nyní probíhá postupná rekonstrukce interiéru a děti mohly 
vidět, jakou proměnou místní kostel právě prochází. Měli jsme to štěstí, 
že se před hlavním oltářem opravovala kněžská hrobka, kde je uloženo 
tělo blatenského děkana Ignáce Rebensteina z Blankenfeldu, který 
sloužil v našem kostele v 18. století. Měli jsme možnost do ní z dálky 
nahlédnout. Dětem se líbilo Pražské Jezulátko, které je umístěno v jižní 
lodi pod obrazem se sv. Barborou. Děti si zde také připomenuly poselství 
Vánoc, narození Ježíška a společně si zazpívaly koledy a vánoční písně. 

Maškarní karneval 2. A, B
Ve středu 15. února se děti ze 2. A a 2. B sešly v blatenské sokolovně 
a společně si zařádily na maškarním reji. Na sále se za zvuku hudby 
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roztancovali Spidermani, postavy z Harryho Pottera, sportovci, Elzy, 
čarodějnice, víly, princezny, nejrůznější druhy zvířat a samozřejmě 
dva nezbední klauni. Nechyběla tradiční hra Rybičky, rybáři jedou, 
Židličkovaná a tanec s balónky. Zručnost a týmovou spolupráci děti 
prokázaly v posílání míče nad hlavou a pod nohama. Řádili jsme, až se 
zdi otřásaly, a náramně jsme si společné chvíle užili. 

Mgr. Pavla Fousová, třídní učitelka 2. A

Koncert ZUŠ
Ve čtvrtek 26. ledna přijaly třídy 4. A a 4. B pozvání na koncert do ZUŠ 
Blatná. Nejvíce jsme se těšili na hudební výkony našich kamarádů. 
V průběhu koncertu jsme uslyšeli hrát několik hudebních nástrojů. 
Převažovaly dechové nástroje, zazněla trubka a flétna. Pěkný hudební 
zážitek jsme si odnesli i z vystoupení Martina Slance, který bravurně 
zahrál na bicí sestavu. Za svůj výkon byl odměněn bouřlivým potleskem. 
Koncert se všem velmi líbil. Obdivovali jsme um a odvahu všech 
účinkujících.       

Mgr. Hana Třísková, třídní učitelka 4. A

Vojtěch Kubašta – geniální ilustrátor 
Žáci 6. A zavítali 27. ledna do Městského muzea v Blatné na zimní výstavu 
ilustrátora, grafika a malíře Vojtěcha Kubašty. Jeho dětské prostorové 
knihy nebo papírové betlémy má určitě většina z nás doma.

 Vojtěch Kubašta vystudoval 
architekturu na ČVUT v Praze, 
nejprve se věnoval knižní 
grafice a ilustraci dětských 
knih. Později začal navrhovat 
knihy prostorové, které byly 
přeloženy do sedmatřiceti 
jazyků a byly určeny především 
na vývoz do zahraničí. Těmto 
knihám se říká také pop-up, což 
v překladu znamená vyskočit. 
Při jejich otevření na vás totiž 
„vyskočí“ 3D scéna, prostorová 
skládačka: tři sudičky u kolébky 
Šípkové Růženky, loď Kryštofa 
Kolumba nebo vlk, který v lese 
překvapil Červenou Karkulku. 
Kubašta spolupracoval 

i s Waltem Disneym, pro něhož vytvořil Bambiho, 101 dalmatinů nebo 
Knihu džunglí.
 Ve výtvarné dílně jsme si mohli vyzkoušet, jak vzniká prostorová kniha. 
Všichni jsme se pustili do tvorby. Většina si vytvořila strašidlo, sovu nebo 
ptáčka. 

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

Předávání vysvědčení v 1. A a 1. B
V úterý 31. ledna dostali naši prvňáčci svá první vysvědčení. Dlouho 
očekávaná chvíle byla naplánovaná na první vyučovací hodinu a na 
pomoc s předáním přišli i patroni prvňáčků – deváťáci. Z rukou patronů 

si prvňáčci převzali svá vysvědčení, třídní učitelky pak přidaly pochvalné 
listy. Radost z prvního vysvědčení byla na místě, žáci dosáhli krásných 
výsledků a rozhodně bylo i za co chválit. Na závěr hodiny jsme pro 
patrony připravili malý piknik a zbyl čas i na společnou hru. Prvňáčci 
využili příležitosti a předali deváťákům malou pozornost – fotografii 
z pasování prvňáčků, které proběhlo na začátku roku. V rámci patronátu 
nad prvňáčky proběhne do konce roku ještě několik akcí, například 
nácvik společného vystoupení na školní akademii. Doufáme, že se 
všechny akce povedou stejně jako předávání vysvědčení.  

Mgr. Iveta Buriánová, třídní učitelka 1. B

Hledáme nejlepšího 
Mladého chemika 
V laboratořích Střední školy obchodní v Českých Budějovicích se 
uskutečnilo regionální finále celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího 
Mladého chemika ČR ve školním roce 2022/2023“, celostátně 
organizované pod záštitou MŠMT a Svazu chemického průmyslu ČR. 
Cílem soutěže je představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, 
praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože 
skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.
Na regionální finále, které se uskutečnilo 1. února 2023, bylo pozváno 
28 nejlepších „mladých chemiků“ z krajského kola soutěže. Žáci plnili 
2 hodiny praktické úkoly v laboratořích. Mnozí z nich si poprvé v životě 
vyzkoušeli práci s chemickým nádobím (byretou, indikátorem, třecí 
miskou,…) při stanovování obsahu vitaminu C v tabletě odměrnou 
analýzou.
Vyhlášení výsledků soutěže se konalo týž den v prostorách Jihočeské 
hospodářské komory za účasti ředitelky pořádající střední školy 
Mgr. Jarmily Benýškové, zástupce odboru školství Jihočeského kraje a za 
Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity se zúčastnila a předala 
ocenění žákům prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.
Do celostátního finále, které se uskuteční 13. června 2023 v prostorách 
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, postupuje David 
Ochotný z IX. A, který se v regionálním kole umístil na krásném 2. místě.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí při vědomostním testu 
a laboratorních pracích v červnovém finále v Pardubicích.

Ing. Mgr. Ivana Matějovicová, učitelka CH

Prvňáci v planetáriu
V úterý 7. února se žáci prvních tříd vypravili na svou první školní exkurzi 
do Planetária v Českých Budějovicích. Byl to opravdu dobrodružný 
výlet z hvězdné oblohy až na Měsíc a zpět! Naše průvodkyně nás 
seznámila se základními objekty denního i nočního nebe, jako jsou 
Slunce, Měsíc, planety a hvězdy. Nad hlavami se nám zjevila noční 
obloha a všichni společně jsme se vydali na cestu do vesmíru. Seznámili 
jsme se s nejznámějšími souhvězdími, vyřešili záhadu padajících hvězd 
a polární záře a naučili se orientovat na hvězdném nebi. Výlet to byl 
vskutku nevšední a celá posádka se domů vracela nejen nadšená, ale 
také obohacena o nové poznatky! 
Po návratu jsme vesmírné znalosti využili nejen v prvouce, ale vesmír 
nás provázel i v dalších předmětech jako např. pracovní činnosti nebo 
výtvarná výchova.

Mgr. Eva Vonášková, třídní učitelka 1. A
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Zámecké bruslení žáků 
ZŠ TGM Blatná
Začátek letošní zimy nenabídl příliš možností k radovánkám jako 
bruslení, sáňkování, lyžování apod. Proto jsme využili skvělé příležitosti 
zpestřit hodiny tělesné výchovy něčím netradičním, a to bruslením 
na zámku. Ano, právě tam na zámeckém nádvoří bylo instalováno 
kluziště s umělou plochou. Někteří z našich žáků se svými rodiči 
vyzkoušeli toto suché bruslení už během vánočních svátků, ale naplno 
jsme plochu, která nestudí, brousili v rámci tělocviku až v průběhu 
ledna. Postupně se na kluzišti vystřídali žáci prvního stupně se svými 
třídními učitelkami, děti z družiny a při TV i naši šesťáci a šesťačky. Pro 
ty, kteří brusle nevlastní nebo z nich právě vyrostli, byla možnost si je 
bezplatně vypůjčit. Pro většinu z nás to byla premiéra a určitá příprava 
na opravdový led, kterého se letos snad také dočkáme. Děkujeme tedy 
majitelům blatenského zámku za možnost si zasportovat trochu jinak. 
A nyní můžeme říci – bruslil jsem na zámku.

Mgr. Jaroslav Voříšek, učitel TV

V první části interaktivní prezentace se žáci zamýšleli nad tím, co 
si představují pod pojmem „blackout“, zapojili se do debaty, co by 
v případě takové situace následovalo, co všechno by nefungovalo, co by 
jim nejvíce chybělo a proč. Druhá část žáky seznámila s různými druhy 
elektráren, na jakém principu pracují a jaký podíl na výrobě elektrické 
energie v České republice mají. Byly prezentovány jejich výhody 
a nevýhody, a to včetně obnovitelnosti či neobnovitelnosti zdrojů, jejich 
vzájemné provázanosti nebo bezpečnosti a vlivu na životní prostředí.
Cílem této zajímavé přednášky bylo seznámit žáky se základními pojmy 
a tématy z oblasti energetiky a rozšířit povědomí o dané problematice.

Bc. Monika Vokurková, Dis. a Mgr. Jana Polcarová, dohled na akci

Jak to chodí v muzeu? 
Jednu z hodin vlastivědy strávili žáci 5. B v Městském muzeu Blatná. 
Náplní této návštěvy bylo připomenutí 100. výročí založení muzea 
a seznámení se s profesemi, které se podílejí na jeho chodu.
V první části besedy, kterou pro nás připravila historička muzea 
Mgr. Míša Mikešová, se žáci dozvěděli například o náplni práce historika, 
restaurátora či archeologa. V druhé části besedy jednotlivci nebo dvojice 
žáků hledali v sálech se stálou interaktivní expozicí odpovědi na úkoly 
v pracovním listu. Vítěz byl odměněn zlatým dukátem a tentokrát si ho 
odnesla Barbora Mlíčková.
Děti kromě nových informací zaujala především práce s mikroskopem 
a téměř každý si mezi vystavenými exponáty našel svého favorita – 
někdo staré mince, jiní zbraně či kostru připomínající dobu pravěku. 
Návštěva muzea v mnohých probudila i zájem o historii Blatné.

Mgr. Hana Kubíková, učitelka

Exkurze v SOU Blatná
Ve dnech 20. 2. a 7. 3. 2023 navštívili chlapci i děvčata z 8. ročníku 
Střední odborné učiliště Blatná. Ve školní budově nás přivítal pan ředitel 
M. Čapek a poskytl žákům informace o škole a jednotlivých oborech. 
Mistr odborného výcviku pan J. Ďurián žáky poučil o bezpečnosti. Žáci se 
rozdělili do skupin a s přidělenými mistry odborného výcviku se rozešli 
do dvou dílen. Tam na ně čekali studenti oboru elektrikář a opravář 
zemědělských strojů. Žáci v první skupině pracovali s ručním nářadím. 
Podle šablony obkreslili na plech tvar podkovy, vyřízli pilkou, obrousili 
pilníkem a vyvrtali otvory. Výrobek se může použít jako přívěsek 
na klíče. Druhá skupina pracovala v elektrotechnické dílně s pájkou 
a elektrosoučástkami. Seznámili se s funkcí tištěných spojů, naučili se 
pracovat s odpory a pájkou, připojili diody. Okamžik „O“ nastal, když byla 
k výrobku připojena baterie – všem blikátko blikalo, což bylo znamením 
dobře odvedené práce. Blikátkem se můžou pochlubit i doma. Práce 
se všem vydařila a hotové výrobky si děti odnesly domů. Dopoledne 
v dílnách se všem líbilo, většina podobnou práci dělala poprvé a o to 
zajímavější jim připadala. Velmi pozitivně žáci hodnotili spolupráci 
s učni prvního ročníku. Možná toto dopoledne ovlivní někoho při volbě 
povolání v příštím školním roce; již teď se někteří chlapci vyjádřili, že 
mají v úmyslu podat na SOU Blatná přihlášku.

Mgr. Blanka Posavádová, VPEnergetická gramotnost
Ve čtvrtek 16. 2. 2023 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili přednášky 
p. Ing. Štěpána Zelmana z JE Temelín na téma „Energetická gramotnost“. 
Prezentace se konala ve spolupráci s FEL ČVUT Praha a generálním 
partnerem ČEPS, a. s.
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Preventivní akce na ZŠ TGM
V únoru proběhlo na naší škole několik preventivních akcí pro žáky 
prvního i druhého stupně. V sedmých třídách se uskutečnila beseda 
s názvem „Nestresuj se stresem“, která byla zaměřena na různé 
stresové situace u teenagerů a jejich možné příčiny. Žáci si následně 
vyzkoušeli techniky, jak uvolnit napětí při stresu. Chlapci ze 6. tříd 
absolvovali program „Na startu mužnosti“, který se týkal fyzických změn 
při dospívání, stavby a funkce mužských pohlavních orgánů či správné 
životosprávy a hygienických návyků. Pro dívky byl připraven program 
„Dospívám aneb život plný změn“, který byl zaměřen na menstruační 
cyklus, stavbu a funkci ženských pohlavních orgánů a také na správnou 
životosprávu a hygienické návyky. Všechny tyto besedy proběhly pod 
vedením lektorky společnosti MP Education a žáci se při nich dozvěděli 
mnoho zajímavých informací.
Na prvním stupni se ve třídách 1. B, 2. A a 2. B uskutečnil program 
„Buďme kamarádi“ společnosti Hope4kids, který měl za cíl posílit 
komunikaci a ohleduplnost mezi spolužáky a osvojit si principy dobrého 
kamarádství. V 1. A nemohl vzhledem k velké nemocnosti žáků tento 
program proběhnout, a tak byl zařazen do třídy 3. B. Všem zúčastněným 
se program líbil a děti se do něj aktivně zapojovaly.

Mgr. Ondřej Kočovský, ŠMP

ŠD nezahálí...
Nový rok 2023 jsme ve školní družině zahájili soutěží „O nejkreativnějšího 
sněhuláka“. Sešlo se celkem 43 prací z velmi různorodých materiálů – 
bublinková fólie, polystyrén, bambule nebo třeba klacíky. Kategorie byly 
dvě – práce skupinové a individuální. Ve skupinových pracích zvítězil 
tým 2. A. Mezi individuálními výtvory vyhrála Amálka Řezáčová. 
Pro děti ze 2. A i 2. B připravila p. vychovatelka Holínová program 
o zdravovědě. Děti si hravou formou vyzkoušely, jaké je to být 
pacientem, pantomimicky si předvedly různé ukázky zranění a první 
pomoci z běžného života. Na skupinky čekal úkol vymyslet a namalovat 
lékárničku. V neposlední řadě si děti namalovaly na velký papír lidské 
tělo, kam doplňovaly části těla a některé orgány. 
Jak je již v naší školní družině dobrým zvykem, pořádáme jednou či 
dvakrát za školní rok celodružinovou akci nazvanou Burza hraček. Jde 
vlastně o takovou recyklaci hraček. Děti si v tento den mohou přinést 
hračky, se kterými si již nehrají a pokusit se je prodat jiným dětem, pro 
které se tyto hračky stanou novými. Burzy se aktivně zúčastnilo přes 40 
prodávajících. Spokojení byli jak prodávající, tak kupující. Mezi kupujícími 
se našlo i několik paní učitelek a vychovatelek, které si nakoupily hry pro 
své děti do třídy. 
Další aktivity nás ještě čekají. Probíhá karetní turnaj ve hře Prší, 
proběhne beseda Kniha – přítel člověka a připravujeme také každoroční 
velikonoční výstavu. Ta se uskuteční 30. a 31. března. Srdečně Vás na ni 
zveme. 

Mgr. Dana Houzarová, zástupkyně ředitelky školy
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Výtvarný obor Základní 
umělecké školy 
v Blatné – z historie po 
současnost
Výtvarný obor byl v ZUŠ založen o dvacet let později než obor hudební, 
tj. v roce 1969. Výuka byla zahájena s 16 žáky, postupně se rozšiřovala 
podle věku žáků až na 130 žáků. Výuka patří k velmi oblíbeným, vyučuje 
se 1x týdně tři vyučovací hodiny. Rozšířena byla o výuku v ZŠ Sedlici, 
Záboří. Žáci z Chanovic jsou dováženi na výuku do Blatné. 
Systém výtvarného vzdělávání nabízí pestrou nabídku výtvarných ak-
tivit. Získáváním výtvarných dovedností je realizováno v rámci vyučo-
vacích předmětů – plošná tvorba má nejvyšší hodinovou dotaci, dále 

je to prostorová tvorba, 
výtvarná kultura a kera-
mika. Celkově poskytuje 
odborné vzdělání, které 
končí 1. a 2. stupněm 
výuky absolventskou pra-
cí. Žáci, kteří mají hlubší 
zájem o další výtvarné 
vzdělání, jsou systema-
ticky připravováni učiteli 
k talentovým zkouškám 
na školy s uměleckým za-

měřením. Rodiče a veřejnost je s výsledky žáků seznamována prostřed-
nictvím tisku, výstav, třídnických schůzek. Dlouholetou tradici mají sou-
těže dětského výtvarného projevu, ve kterých dosahují mimořádných 
úspěchů. Ceníme si získaných medailí, které žáci získávají v různých sou-
těžích regionálních a mezinárodních. 

Výběr z některých ocenění:
Česko mýma očima – 1. místo Adéla Krejčová
Komenský a my – cena poroty získaly žákyně Š. Červená, D. Hrádková, 
M. B. Jánská
Mezinárodní Shankarova soutěž v Indii – kresba Jakuba Hanuše oceněna 
jako nejlepší práce z celého světa
Svět filmu v dětské kresbě – kolektiv deseti žáků získal hlavní cenu
Rádio Praha „Tam, kde jsem doma – po síti“ – absolutní vítězkou se stala 
Nicola Opplová
Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice pořádané každoročně v Lidicích na 
výstavu jsou posílané práce dětí z 61 zemí světa, přichází jich kolem 
25 tisíc. Zde jsou naši žáci též velmi úspěšní – získali již 20 diplomů, 
Lidickou růži, medaile za keramiku.
Žáci naší školy jsou pravidelně zváni na vernisáž této výstavy, kde 
v celodenním programu vystupoval dechový orchestr s mažoretkami 
a dudácká muzika.
Po ukončení výstavy Lidice následovala putovní výstava, kde byly 
vystaveny v ZUŠ Blatná nejlepší práce. Uskutečnila se s velkým úspěchem 
a velkou návštěvností i v koncertním sále ZUŠ v Blatné.

Další významné dosažené výsledky žáků:
Alšova země – A. Váhala, P. Kníže – jejich práce byly vystaveny v Berlíně
Děti, mír a umění – výtvarné práce postoupily do ústředního kola – 
V. Novotná, E. Špetová, J. Vrba, M. Žáček
Evropa ve škole – 1. místo Z. Nováková
dále se posílaly práce žáků do Číny, Japonska, Iránu
Uvedené soutěže s dosaženými výsledky mají celosvětový věhlas. Velmi 
aktivně se účastní soutěží regionálních, např. výtvarná soutěž pořádaná 
ZUŠ a další.
Výuka byla doplňována návštěvami galerií v Praze, Plzni a v Hluboké nad 
Vltavou. 
První v soutěži pořádané firmou Školičky s. r. o. seriál Horákovi získal 
první místo Miroslav Cink – pro školu byl darován šek v hodnotě 
100 tisíc korun na nákup nábytku pro výtvarný obor a žák obdržel 
počítač. Tento šek byl předán ředitelem firmy při závěrečném koncertě 
žáků ZUŠ na zámku v Blatné. 

Výtvarné práce byly také vystaveny na Krajském úřadě v Českých 
Budějovicích, v Písku v bance. Absolventi své práce vystavovali na zámku 
a stálá výstava je v koncertním sále školy.
Výtvarný obor je na škole vybavený na vysoké úrovni, vyhovuje 
prostorově, vlastní dvě vypalovací pece, hrnčířský kruh, využívají se 
i promítací plátna k multimediálnímu zobrazení námětu. 
Vyučující ve výtvarném oboru: J. Krátký, V. Malina, P. Otřísal, 
J. Schmidová, M. a K. Berndorfovy, H. Vydrová, J. Kovář, J. Křivancová, 
Marie Vydrová Drobníková a E. Ďurčová.
Eva Ďurčová na škole vyučovala nejdéle, byla velmi oblíbená u žáků. Její 
práce zdobí všechny zpravodaje a almanachy, které škola vydala. ZUŠ 
v ní ztratila vynikající pedagožku a výtvarnici. Bohužel zemřela náhle 
26. února 2022. Čest její památce.

Mgr. Josef Škanta

Historie souboru a jeho proměny 
od založení po současnost 
Rok 1987–1991 

Do roku 1991 se soubor skládal ze stejných žáků jako při jeho založení. 
Hlavními dudačkami byly Pavlína Chaloupková a Jana Janovská, na 
klarinet hráli Pavel Burian a Tomáš Formánek, na housle Rudolf Fiala 
a Eva Jíchová a na kontrabas hrál Petr Tůma. S rostoucím úspěchem 
dudáků narůstal i zájem žáků stát se součástí dudáckého souboru. 
V roce 1989 soubor obohatil ještě Pavel Vokatý, který doplnil dvě 
dudačky, o rok později soubor posílili noví houslisté Veronika Hůzlová, 
Bohumil Převrátil, Hana Francová a Iva Koželuhová. 
Soubor Blatenští dudáci ZUŠ Blatná nechyběl v počátečních letech 
téměř na žádné společenské akci v Blatné a okolí. Zúčastnil se například 
oslav MDŽ v Blatné, Škvořeticích či Lnářích. V červnu roku 1990 dudácký 
soubor poprvé navštívil zahraničí. Dudáci byli pozváni do německého 
města Schondorf (u Chamu), kde se konaly sportovní oslavy. O rok 
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Bělčice

později se žáci do zahraničí podívali znova, tentokrát do rakouského 
města Kremsmünster, kde se konal festival dudáckých kapel. 
Mezi lety 1987 a 1991 se uskutečnilo mnoho přehlídek souborů. 
Jednou z nich byl například festival ve městě Švihov s názvem Švihovské 
hudební léto, další podobná akce proběhla také v Hrádku u Rokycan. 
Většina přehlídek se konala každý rok, dudáci z Blatné se takových akcí 
zúčastňovali pravidelně. Základní umělecká škola v Blatné pořádala každý 
rok čtyři hlavní koncerty – Vánoční, jarní, absolventský a závěrečny.́ I zde 
se dudácká kapela prezentovala a představila svoji pilnou celoroční 
práci. Tyto koncerty se konaly vždy dopoledne pro základní a mateřské 
školy, odpoledne pak pro širokou veřejnost – stejně jako je tomu i dnes. 
V roce 1990 soubor s mimořádným úspěchem vystoupil v Paláci kultury 
v Praze pro Rotary club, kde se sešli nejvýznamnější podnikatelé 
z celého světa. Hlavním členem tohoto Rotary clubu byl bratr prezidenta 
Václava Havla – Ivan Havel. Zde, v Paláci kultury, dudácký soubor 
strávil celé odpoledne. Na této mezinárodní akci měli žáci během 
odpoledne několik hudebních vstupů. Po odpoledním vstupu byl soubor 
mimořádně požádán o další vystoupení – o vystoupení před samotným 
zahájením večerního plesu, který se konal v ten samý den. Pro soubor 
to znamenalo získání nových zkušeností a samozřejmě zážitků. Díky 
své oblibě a úspěchu si žáci zahráli také v televizním vysílání. Soubor 
Blatenští dudáci ZUŠ Blatná byl pozván do televizního vysílání Studio 
Rosa, které uváděl Jan Rosák. 
Ve školním roce 1990/1991 ukončili svoji činnost v souboru klarinetisti 
Pavel Burian a Tomáš Formánek, které později nahradil Václav Vonášek. 

Bc. Barbora Hájková

Praxe studentů 
oboru Elektrikář 
ze SOU Blatná
V září 2022 oslavilo Střední odborné 
učiliště Blatná https://soublatna.cz již 60 let své existence. Na SOU Blatná 
se v historii školy vystřídalo mnoho oborů. Nabídka se ustálila na těch, 
které jsou na trhu práce nejvíce žádané, a absolventů je nedostatek: 
Denní 3leté učební obory Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik, 
Opravář zemědělských strojů. Nástavbové 2leté studium Podnikání 
zakončené maturitou. Dálkové 2leté studium Včelař a Elektrikář, neboť 
poptávka po elektrikářích je na trhu práce v ČR i EU velmi vysoká.
Studenti oboru Elektrikář získají znalosti a dovednosti pro práci na elek-

trických zařízeních 
do 1000 V, včetně 
datových sítí a prv-
ků zabezpečovací 
techniky budov. Ve 
3. ročníku získají 
Osvědčení pro práci 
na elektrických zaří-
zeních dle vyhlášky 
č. 50/78 Sb., kterou 
nyní nahrazuje zákon 
250/2021 Sb. s pří-
slušnými prováděcí-

mi předpisy. Dále studenti získají Osvědčení od specializované firmy pro 
montáž elektronického zabezpečení.
Studenti vedle teorie od 1. ročníku absolvují ob týden praxi na špičkově 
vybavených dílnách SOU Blatná, kde provádějí zapojení, s nimiž se 
nejčastěji setkají v praxi. 
Ve 2. a 3. ročníku navíc vykonávají praktickou výuku přímo u zákazníků 
dle aktuální poptávky. Například v prosinci 2022 a v lednu 2023 
v bývalém klášteru ve Lnářích realizovali rekonstrukci elektroinstalace 
dvou sociálních zařízení. Elektroinstalaci provedla skupina studentů 
oboru Elektrikář pod vedením učitele odborného výcviku p. Alexandera 
Miška. 
Začátkem prosince 2022 byla provedena studenty 2. E hrubá 
elektroinstalace. Kluci vysekali drážky pro kabely a kapsy pro 

elektroinstalační krabice. Následně osadili krabice pomocí sádry 
a poté do připravených drážek usadili kabely jednotlivých okruhů 
elektroinstalace. Bylo provedeno ochranné pospojování vodovodního 
potrubí a rozvodu topení.
Po provedení hrubé elektroinstalace nastoupila firma Petr Vaněček, 
Čejetice, která zajistila kompletní zednické práce. Tito pracovníci učňům 
ukázali, jak je důležitá spolupráce všech řemesel na jednom staveništi 
(zedníci, instalatéři, elektrikáři, malíři atd.). 
Během ledna 2023 byla provedena studenty 3. E kompletace 
elektroinstalace, viz foto. Šlo o osazení svítidel na strop a přisazení 
ventilátorů odsávání do připraveného odtahového potrubí. Poté učni 
provedli osazení vypínačů osvětlení a zásuvek. Celková elektroinstalace 
byla přezkoušena a následně překontrolována revizním technikem 
elektro s kladným výsledkem.

SOU Blatná  

   

     

Vás zvou na 21. ročník soutěže 

V areálu SOU Blatná,  
U Sladovny 671 
 26. dubna 2023  

od 9 hodin  

 

Regionální jihočeské kolo soutěže žáků zemědělských 
škol v ovládání traktoru s přívěsem 

Během soutěže si můžete prohlédnout všechny provozy 
školy a získat informace o možnostech studia  

Práce v roce 2023 
započaly
Hned jakmile jsme se v novém roce 
rozkoukali, započaly stavební práce 
a přípravy na jednotlivé akce. Jako 

první začaly v Závišíně, kde se místní SDH 
pustilo do rekonstrukce budovy Požární 

zbrojnice Závišín č. p. 3. Ve velkém počtu se 
hasiči a hasičky zapojili do prací, které bylo zapotřebí 

vykonat. Bourací práce jsou vždy asi ty nejhorší, ale každý ochotně přidal 
ruku k dílu a vše šlo jak na drátkách. V současné době už jsou práce ve 
fázi dodělávek a začištění. Věřím, že brzy bude vše doděláno a po úklidu 
si místní budou naplno užívat nově zrekonstruovaných prostor, které se 
využijí především jako zázemí SDH Závišín a budoucí společenské akce 
zde budou o to příjemnější.
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Další poměrně velkou 
akcí, která se započala 
již v únoru, byla moder-
nizace vzduchotechniky 
v kuchyni MŠ v Bělči-
cích. Stará vzducho-
technika zde sloužila 
od samého začátku, 
kdy byla MŠ postave-
na. V poslední době 
tedy spíš už neslouži-
la. Za přispění získané 
dotace z operačního 

programu životního 
prostředí 2014–2020 
– 11531, se nová 
vzduchotechnika na-
montovala v průběhu 
jarních prázdnin tak, 
aby se vše dalo lépe 
skloubit. V době, kdy 
píši tento článek jsou 
práce v plné proudu, 
takže jak vše dopad-
lo, budu psát v násle-
dujícím čísle Sobáčku. 
Ale již nyní jsem si jis-
tý, že vše dopadne tak, jak má.
Další dvě velké akce jsou ve fázi příprav. Modernizace školního hřiště 
a Oprava fasády objektu ZŠ. Děláme vše pro to, aby se i tyto dvě akce 
povedlo kompletně realizovat do poloviny června letošního roku. Bylo 
by skvělé stihnout oslavy 200. výročí založení zdejší základní školy 
v novém kabátě a s novým školním hřištěm. Snad se to povede. 
Dále byly podány žádosti o dotaci na restaurování místních soch sv. Jana 
Nepomuckého a sv. Barbory. Obě sochy jsou v důsledku povětrnostních 
vlivů velmi poškozené a bylo na místě, se těmto našim památkám také 
trochu věnovat a dát jim patřičnou péči. Věřím, že žádosti o poskytnutí 
dotace, které byly podány na Jihočeský kraj v rámci programu Kulturní 
dědictví – Obnova drobné sakrální architektury, budou kladně vyřízeny 
a pustíme se restaurátorských prací. 
V následujících měsících je tedy o „zábavu” postaráno, takže s chutí do 
toho, ať se toho co nejvíc udělá. Pomalu se probouzí příroda, kterou 
máme všude okolo. Pravidelné jarní práce na zahradách nás nikoho 
neminou a jsem si jistý, že se všichni těšíme, až se do těchto prací po 
zimních měsících konečně pustíme.  
Na závěr bych chtěl všem popřát poklidné Velikonoce, nejvýznamnější 
křesťanský svátek, oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které si mnoho 
z nás spojuje s obdobím lidových tradic anebo vítáním jara. Ať tak či 
tak, je to pár dní, které bychom mohli využít ke zklidnění každodenního 
shonu a posedět se svými blízkými a přáteli.

Pavel Vejšický, starosta

Místní lidová knihovna Bělčice
Dne 2. ledna slaví své na-
rozeniny známý televizní 
pořad pro děti „Večerní-
ček“. Letos mu bylo 58 let. 
Společně se školní druži-
nou jsme si i my Večerníč-
ka připomněli. Nejdříve 
jsme si vyprávěli o znělce, 
o tom, jak dlouho trvá, ko-
lik vyjde chlapec schodů, 
kolik rozhazuje novino-
vých listů. Poté jsme sou-
těžili, kdo pozná nejvíce 
Večerníčkových příběhů. 
Jak se děti snažily a chtěly 
být vždy nejrychlejší, tak 

Závišín č. p. 3

Kuchyň MŠ

padaly i kuriózní názvy. Uvádím příklad pro pobavení: „Šebesta a Ma-
chalová“ (z Večerníčku Mach a Šebestová). Společně jsme si složili z no-
vin čepici a zatančili při písničce Večerníček od Karla Černocha. Bylo to 
krásně strávené odpoledne a děti odcházely z knihovny s úsměvem na 
tváři.
V únoru se konají různé 
dětské maškarní plesy, 
karnevaly a masopust-
ní průvody. Aby nás nic 
nezaskočilo a byly jsme 
společně s dětmi ze školní 
družiny na tyto akce při-
praveny, tak jsme si vyrá-
běly škrabošky na karne-
val. Děti měly připravené 
různé komponenty a bylo 
jen na nich, jak si svoji 
škrabošku složí a vytvoří. 
Během tohoto skládání 
nastalo chvilkami i takové 
ticho, že bylo dokonce slyšet i soustředění a snažení. To ticho bylo pře-
kvapující, sice nezvyklé, ale milé. Vzájemně jsme si pak všichni obdivo-
vali a chválili vyrobené škrabošky.  

V pátek 17. února proběh-
la v prostorách knihov-
ny tradiční tvořivá dílna, 
tentokrát v duchu lásky. 
Vyráběla se srdce ze sena. 
Sešlo se sedm žen, jed-
na mladá slečna a jeden 
malý „tvořivec“. Ač patřil 
věkem do školky, byl velmi 
šikovný a hodný. Spolu se 
svou maminkou vyrobil tři 
srdce pro babičky. Je krás-
né při tvoření pozorovat 
vnučku s babičkou, jak si 
vzájemně radí a pomáha-
jí. Všichni se velmi snažili 

a při pití kávy a v dobré náladě postupně vznikaly hotové výrobky. Za-
zněly i takové vtípky, že dát doprostřed ještě kytičku, tak se vytvoří moc 
pěkný zajíc. Věřím, že námi vyrobená srdce našla své místo a udělala 
radost. Všem se totiž moc povedla. Posuďte sami.

Plánované akce s knihovnou
Duben –  Velikonoční tvořivá dílna – 2. 4. 2023 od 15:00 hodin   
 v knihovně
Květen –  Výroba věnce z ruliček od toaletního papíru – 5. 5. 2023 
 od 17:00 hodin v knihovně
Červen –  Bělčický den babiček
                  Olympiáda pro seniory

Zprávičky 
z bělčické školičky
Návštěva Ing. Pavla Pavla 
– tajemství Velikonočního ostrova
Na naši základní školu zavítala vzácná návštěva – celosvětově známý 
odborník na přesun soch na Velikonočním ostrově – Ing. Pavel Pavel. 
Vyhověl našemu přání a přednesl 3 přednášky – pro malé posluchače 
3. - 5. třídy, pro žáky 6. a 7. třídy a nakonec odpolední přednášku společnou 
pro 8. a 9. ročník a veřejnost. Pan Pavel pro nás měl připravenou obsáhlou 
prezentaci, díky které nám všem přiblížil podobu Velikonočního ostrova 
a hlavně tajemných soch – s názvem moai. Vysvětlil nám, kdy a jak sochy 
vznikaly, a popsal nám i svůj postup při odhalování tajemství jejich 
přesunu na ostrově. I naše nejmenší posluchače zajímalo, jak Jihočecha 
napadlo zkoumat problém transportu soch na tichomořském ostrově. 
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Bezdědovice

Pan Pavel nám vše ochotně vyložil a popsal i svou spolupráci se známým 
norským cestovatelem Thorem Heyerdahlem. Svou přednáškou nás 
všechny zaujal a zejména u nejmenších dětí spustil obrovskou lavinu 
otázek, na které s velkou trpělivostí odpovídal. Děkujeme tímto panu 
Pavlovi, že na naši školu přijel a strávil s námi velice příjemný den.

1. stupeň
26. 1. žáci 1. stupně navštívili výstavu ilustrátora Vojtěcha Kubašty 
v blatenském muzeu, kde nám paní Pavlína Eisenhamerová poutavě 
představila jeho dílo. Děti hledaly známé pohádky a mohly si vyrobit 
jednoduchý skládací obrázek.

Rádi bychom po-
děkovali paní kni-
hovnici V. Vaňáčové 
Maškové za její nápa-
dité besedy pro děti 
1. stupně naší školy. 
Děti se v knihovně 
vystřídaly a vyslech-
ly povídání o maso-
pustu. Na větší děti 
čekalo „rande s kni-
hou“ a ty menší si 
společně vytvořily 
vlastní pohádku.

Workshop na SOU Blatná
Ve dnech 9. 2. a 23. 2. 2023 se uskutečnil pro žáky 7. a 8. třídy workshop 
na SOU v Blatné. Žáci se zde seznámili s jednotlivými učebními obory, 
které toto střední odborné učiliště nabízí. Byla jim také umožněna 
prohlídka dílen určených k praktickému výcviku. Žáci tedy navštívili 
opravnu aut, traktorů a vleků, svařovnu a dílnu pro elektrikáře. V druhé 
části workshopu zjišťovali, jak jsou zruční. Všichni si vyzkoušeli pájení. Ze 
součástek sestavili elektrický obvod a vyrobili „blikačku“, ze které měli 
velkou radost. Svůj dopolední program žáci zakončili výborným obědem 
v místní jídelně. Tímto bychom chtěli střednímu odbornému učilišti 
poděkovat za zajímavý a poučný workshop a vstřícný přístup p. ředitele 
Čapka a všech vyučujících.

BĚLČICKÉ MAŽORETKY, z. s.
V tomto školním roce se náš spolek Bělčické mažoretky,z. s. rozrostl 
má nyní 43 cvičících děvčat. Děvčata jsou rozdělena do 3 kategorií: 
MINIKadetky, Kadetky a Juniorky. 
Tréninky probíhají v bělčické sokolovně a ve školní tělocvičně ZŠ 
Hvožďany. Tímto děkujeme za poskytnutí prostor a městu Bělčice za 
finanční podporu.
V září tohoto roku uplyne 34 let od založení Bělčických mažoretek. 
Rádi bychom Vás pozvali na taneční zábavu, kterou náš spolek pořádá 
k tomuto výročí, původně k 30. výročí, která se v roce 2020 neuskutečnila. 
Taneční zábava se koná 18. 3. 2023 v bělčické sokolovně. 
Jsme rády, že můžeme konečně po dlouhé době vystupovat na 
společenských akcích a účastnit se různých pohárových soutěží. 
Další informace o spolku můžete najít na internetových stránkách 
https://belcickemazoretky.estranky.cz, Facebooku nebo Instagramu.

Bělčické mažoretky, z. s.
 

 

 

V rámci oslav chystáme výstavu fotografií a historických materiálů 
dokumentujících historii školy. 

Obracíme se na vás s prosbou o zapůjčení dobových fotografií, vysvědčení, 
učebnic a dalších materiálů, které pomohou zmapovat školství v Bělčicích. 

  
Tyto materiály od vás převezme ředitelka školy 

v budově ZŠ, Nám. J. Kučery 69, Bělčice. nejpozději do 15. 6. 2023. 
 

Veškeré zapůjčené materiály budou zaevidovány a po skončení výstavy 
navráceny majitelům. 

 
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou nám pomoci. 

 

Srdečně zveme všechny bývalé učitele základní školy 
na společné setkání v neděli 2. 7. 2023 od 14 hodin 

ve sborovně školy. 
 

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

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik

Naši jubilanti…
Život píše zas o rok víc,

slovíčkem psaným chci říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.

Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.

V měsíci únoru oslavili životní jubileum:
p. Ivona Vonášková, Bezdědovice (70 let)
p. Anna Scheinherrová, Bezdědovice (75 let)
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Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 
pevné zdraví, pohodu a životní elán. 

Opustila nás…
Únor 2023:
Marie Vitáková, nar. 1940, Bezdědovice
Jaroslava Kotlíková, nar. 1943, Bezdědovice
Čest jejich památce!

Za obec Jiří Bláha, starosta

Společenské a kulturní dění v obci
V sobotu 21. 1. 2023 se konal v Bezdědovicích Turnaj v křížové sedmě, 
který byl již třicátý šestý.
Turnaje se zúčastnilo 16 dvojic, a to byl největší počet, jaký se kdy 
turnaje účastnil od začátku jeho pořádání v roce 2010. 
Z důvodu velkého počtu dvojic se hrál turnaj ve dvou skupinách po 
osmi dvojicích. Po sehrání všech zápasů v základních skupinách se 
vytvořily z prvních čtyř dvojic z obou 
skupin skupiny finálové a tyto dvojice 
si zahrály o umístění na prvním 
až osmém místě. Zbylé dvojice si 
ve vzájemných zápasech zahrály 
o umístění na devátém až šestnáctém 
místě.
Vítězem turnaje se stala dvojice Rychlá 
rota z Volyně, která si nejlépe poradila 
s úskalími celého turnaje. Na druhém 
místě skončila dvojice Volyňáci a třetí 
se umístila dvojice No a co. 
Vítězná dvojice za své výkony obdržela 
jako vždy poháry. Během turnaje měli 
všichni účastníci zajištěno občerstvení 
a za své výkony všichni obdrželi věcné 
dary. Turnaj sledovalo i několik diváků. Již se všichni těší na další turnaj.

Text: Alena Vestfálová, fotografie: Pavel Chaloupka

Dětský maškarní bál 
V neděli 12. 2. 2023 se konal od 13:00 hodin ve společenském sále 
obecního hostince v Bezdědovicích tradiční dětský maškarní bál. První 
masky se začaly scházet už kolem půl jedné. Během chvíle byl sál 
zaplněný dětmi ve velmi zajímavých a pěkných maskách. Celé odpoledne 
uváděla Šárka Zbíralová za hudebního doprovodu Karla Zbírala. Pro děti 
byly připravené různé hry, soutěže, písničky a tanečky. Za účast v soutěži 
děti obdržely drobné dárky, sladkosti, domů si každé dítě odneslo 
nafukovací balónek. Odpoledne se vydařilo, bylo plné zábavy, smíchu, 
radosti a spokojenosti. Účast byla opravdu hojná a o to víc se nechtělo 
věřit, že už je čas jít domů. Všechny děti odcházely s úsměvem na tváři 
a příjemně unavené. Doufáme, že i příští rok se sejdeme v tak hojném 
počtu. Maškarní dětský bál pořádaly, tak jako každý rok, členky ČČK ve 
spolupráci s obcí Bezdědovice. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
nájemci obecního hostince Jaroslavu Šípovi a všem ostatním, kteří se 
podíleli na přípravě této akce.  

Text: Alena Vestfálová, fotografie: Pavel Chaloupka

Buzice

A na jaké akce se můžete těšit!                

•¾ 6. 4.        Zelený čtvrtek – zelené pivo obecní hostinec v   
          Bezdědovicích                         

•¾ 7. 4.        Velký pátek
•¾ 9. 4.        Velikonoční taneční zábava „Anča band“ obecním   

           hostinci v Bezdědovicích              
•¾ 10. 4.       Velikonoční pondělí
•¾ 25. 6.       Pouť Bezdědovice, Dobšice, Paštiky
Na všechny akce Vás srdečně zveme!                
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese: 
www.bezdedovice.cz.

Poděkování
Ráda bych poděkovala jménem svým 
i jménem všech zúčastněných žen 
za skvělé zorganizování oslavy MDŽ 
v Bratronicích dne 4. 3. 2023. Tato 
oslava se velmi vydařila, byla pojata 

formou karnevalu a z přiložených fotek 
je vidět, že se umíme bavit i bez rób 

a okázalé nafintěnosti. Poděkování patří 
především paní starostce Ing. Haně Krejčířové 

a Monice Adámkové, která se spolupodílela na celé akci. Je obdivuhodné, 
jak vynikající pohoštění, výzdobu a hudbu zajistily. Všichni odcházeli 
spokojeni a rádi se zase někdy sejdeme v tak příjemném prostředí. 

Mirka Šilhanová

Bratronice

Tříkrálová sbírka 
Buzice
Dne 7. ledna procházela naší vesnicí 
skupinka Tří králů, kteří navštívili 
všechny domy v naší obci a potěšili 

občany písní „My tři králové jdeme 
k vám“. Jako svou vizitku napsali na 

libovolné volné místo se svolením majitele 
K+M+B 2023. 

Tříkrálová sbírka se uskutečňuje každý rok a každý z nás má možnost 
přispět do kasičky malým koledníkům jakýmkoliv obnosem pro 
dobročinnou sbírkovou organizaci. Největším jejím posláním 
a nejsilnějším poselstvím je pocit radosti a vzájemnosti. Koledníci 
procházejí vesnicí v doprovodu dospělé osoby, která má u sebe 
legitimaci a na vyžádání ji předloží. 
Letošní rok se této milé povinnosti zhostili Matouš Hulač (Buzice), 
Tereza Slezáková (Buzice), Barbora Blovská (Skaličany). Za mě mohu říci, 
že se této role zhostili znamenitě a nejednomu člověku vykouzlili na 
tváři úsměv a slzičky štěstí.
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začala v listopadu mysliveckým plesem, pokračovala i v novém 
roce plesem sportovním a hasičským. V lednu se konal také maš-
karní bál pro děti.
Před několika lety zde byla obnovena tradice masopustního průvo-
du. Letos se masky prošly Nahošínem a následně Doubravicí v so-
botu 18. února. 
Během ledna a února probíhala rekonstrukce místního kadeřnic-
tví. Provozní doba je v pondělí a ve středu od 15 do 18 hodin. Od 
března je také po zimní pauze znovu otevřeno zahradnictví paní 
Michaely Zuklínové.

Doubravice

Kasičky byly zapečetěny, rozpečetěny a spočítány za mé přítomnosti 
a do veřejné sbírky obec Buzice přispěla částkou 4 528 Kč.
Děkuji Matouškovi, Terezce a Barče za jejich nadšení, strávený čas 
a všem občanům Buzic, kteří přispěli.

Gabriela Málková, starostka

Zakončení loňského 
a začátek letošního 
roku v Doubravici
Konec roku 2022 se nesl v duchu 

doby adventní a příprav na Vánoce. 
V sobotu před první adventní nedělí 

si mohli zájemci vytvořit vánoční a zimní 
dekorace na sále místního pohostinství. 

Tvoření bylo určeno zejména pro děti, ale adventní věnec si zde 
mohly vyrobit či 
nazdobit i maminky 
nebo babičky. 
Třetího prosince byli 
k nasvícenému vánoč-
nímu stromku na vsi 
přizváni Mikuláš, anděl 
a čert. Dětem, které se 
na ně přišly podívat, 
nadělili balíček dobrot.
Hned další týden se ko-
nala obecní zabijačka, 
místní si tak pochut-
nali na jitrnicích, ova-
ru, polévce… Vyuzené 
šunky se pak konzumo-
valy na lednové výroč-
ní schůzi sboru dobro-
volných hasičů.
Plesová sezona v obci 

Výroční schůze

Obecní zabijačka

Masopustní průvod

Pestrý víkend 
v Hajanech
Nejdříve už od pátku probíhalo na 
sále 2. kolo prezidentských voleb, ve 
kterých vyhrál pan Petr Pavel. Účast 

místních obyvatel byla vysoká, svůj hlas 
přišlo dát 77,31 % voličů. A jakmile volby 

skončily, zaplnily sál místní děti, aby si užily 
dětský maškarní bál. Po celé odpoledne pro ně 

byla připravena spousta soutěží a nechybělo ani bohaté občerstvení. 
Zábavný program si pro malé princezny i statečné superhrdiny a zvířátka 
připravila paní Renata Turková a o hudební doprovod se postaral DJ 
Michal Panfil. Večer už patřil pouze dospělým. OD 20:00 začala hrát 
hudba Radka Šimsy a sál se rychle zaplnil. Pro návštěvníky byl po celý 
večer přichystaný výborný raut, který se průběžně doplňoval. Kdo chtěl, 
mohl se nechat vyfotit v balónkovém fotokoutku, který připravily paní 
Edita Zíková a paní Hana Lisová. Po celou noc se jedlo, pilo, tancovalo 
a zpívalo a bujará zábava se protáhla až do ranních hodin. Ráda bych 
tímto poděkovala všem, kteří se na přípravě akcí i na závěrečném úklidu 
podíleli.

Hana Gregorová, knihovnice

Hajany

Mladí hasiči
S mladými hasiči ani v zimním období nezahálíme a pravidelně se 
scházíme každý pátek v hasičské klubovně a občas vymyslíme i nějaké 
zpestření. Třeba jako 4. 2. 2023 si SDH Hajany pronajal zimní stadion 
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v Sušici. Děti si s rodiči bruslení užily a kdo chtěl, tak navštívil po bruslení 
i bazén. Počasí nám přálo a za týden už jsme si mohli zabruslit s dětmi 
na obecním rybníčku pod širým nebem. První a zároveň poslední letošní 
venkovní bruslení. 😊  Netrpělivě vyhlížíme počasí a čekáme, kdy se nám 
oteplí, abychom se mohli s dětmi přesunout z klubovny ven a trénovat 
na našI první letošní soutěž, která se bude konat ve Strakonicích – a to 
tradiční Otavský plamínek. Na Otavském plamínku se nám v minulém 
roce dařilo a děti přivezly 2. místo. Tak dětem přejme, ať i v tomto roce 
se jim daří.

Tomáš Blovský, instruktor mladých hasičů

Masopust
Letos jsme slavili Masopust v Hajanech v sobotu 18. 2. Jako již 
tradičně začínal průvod na Zbirohu, kde starosta obce pan Miroslav 
Bláha v masce řezníka předal klíč od vesnice zástupci maškar, krásně 
barevnému papouškovi. Poté se průvod cca 40 lidí vydal na cestu po vsi 
za hudebního doprovodu skupiny Zoufalka. Jako vždy se na voze pyšně 
vezl Bakus, kterého místní na konci dne uložili do rakve. Ačkoliv nám 
počasí moc nepřálo, byla zima a hodně foukalo, maškary malé ani velké 
to neodradilo a odpoledne si všichni užili. Velká část účastníků průvodu 
po pohřbení Bakuse pokračovala v zábavě v místní hospodě. Snad nám 
vyjde napřesrok lepší počasí a sejdeme se opět v hojném počtu. 😊                                  

Hana Gregorová, knihovnice

Dan Přibáň v Hajanech
Dan Přibáň je český novinář, režisér a cestovatel, který je známý svými 
kuriózními expedicemi po celém světě ve žlutých trabantech. O tomto 
svém dobrodružství nám přijel dne 17. 2. 2023 do Hajan přednášet. 
Start přednášky byl v 19:00 hodin na obecním sále pod názvem 
„Superpřednáška – to nejlepší z trabantů!“ A super to bylo. Návštěvníci 
měli možnost během dvouapůlhodinové přednášky zjistit jak a kde se 
tento nápad na expedici zrodil a co vše bylo třeba zajistit k realizaci, jak 
bylo složité sehnat sponzory a jakým nástrahám museli vzdorovat. Dan 
bavil přítomné návštěvníky vyprávěním zážitků z cest doprovázených 

spoustou fotografií a krátkých videí s mnohdy zábavným komentářem. 
Závěrem přítomné seznámil s plánem expedice na rok 2023 – tentokrát 
na dálnou a nevyzpytatelnou Sibiř. Trabanta na této expedici vymění 
za ukrajinský LuAZ 967.  Na konci přednášky byl prostor pro dotazy. 
Celkem bylo v Hajanech 77 návštěvníků. V příštím roce bychom chtěli 
opět uspořádat v zimním období jednu přednášku. Koho pozveme se 
nechte překvapit.

Tomáš Blovský, místostarosta obce

Obec Hajany a SDH Hajany 
vás srdečně zvou 
na tradiční pálení čarodějnic 

Program:  

17:00 stavění májky u hospody 

19:00 lampionový průvod masek po vsi 

19:45 zapálení vatry  

Následuje volná zábava.   

 

Možnost opečení vuřtů - občerstvení zajištěno.      

Společenské 
a kulturní akce 
v naší obci
Hornosínští na ledě

Koncem ledna se občané Hornosína 
společně s dětmi vypravili na nedělní 

bruslení do Strakonic. Byla to první sportovně 
založená a naplánovaná akce, vzhledem ke stávajícímu počasí, které 
neumožňuje častější bruslení v přírodě na obecní vodní nádrži. Bruslení 
se účastnilo zhruba 40 bruslařů společně se svým doprovodem, jenž 
veškerý čas trávil sledováním dění na ledové ploše. Plocha zimního 
stadionu byla rozdělena na dvě části tak, aby byl dostatečný prostor pro 
volně bruslící, a také pro hokejové nadšence, kteří s velkým nasazením 

Hornosín
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soupeřili proti sobě. Ti, kteří zpovzdálí sledovali plochu, na níž se 
pohybovali bruslaři, se stali svědky několika nečekaných pádů, které 
naštěstí dopadly dobře a bez zranění. Nejmladší účastnicí byla Julinka 
Ježková, která si bruslení s hrazdou a rodiči náležitě užívala. Mohu říci, 
že se všem bruslení líbilo a pro velký úspěch ho do budoucna plánujeme 
zopakovat. Přeci jen je to skvělá příležitost, kdy se mohou všichni, 
hlavně dospělí na čas odreagovat a zapomenout na všední starosti. Děti 
alespoň opustí své telefony, počítače a mohou si s rodiči i kamarády užít 
společně strávený volný čas, což není v dnešní době samozřejmostí.

Masopustní průvod
V sobotu 18. února se již po několikáté uskutečnil Masopustní průvod 
naší obcí. Průvodu se zúčastnilo asi 30 masek. Po druhé hodině odpolední 
se masky vypravily z místní hospůdky a za doprovodu hudby se vydaly ke 
stavením. Lidé je pohostili u svých domovů dobrotami a pitím. Jelikož byl 
silný vítr, tak se hodil i teplý čaj na zahřátí, který si daly s chutí především 
děti. Zakončení průvodu proběhlo ve večerních hodinách, kdy se masky 
odebraly zpět do hospůdky k posezení a zahřátí. V pozdějších hodinách 
nechyběl ani zpěv, který doprovázel hraním na kytaru Václav Machovec. 
Jménem všech zúčastněných, bych chtěla poděkovat spoluobčanům 
za hezké přivítání a pohoštění masek, poděkování patří také Václavu 
Machovcovi za pořízení fotodokumentace. Velice si vážíme toho, že 
můžeme společně dodržovat tradice, a tak se i při různých příležitostech 
setkávat. Těšíme se na příští rok, kdy si budeme moci průvod opět 
zopakovat. 

Co je nového
V únoru obec zakoupila dvě nové nádoby na zimní posyp, aby bylo 
možné ve špatně přístupných a zledovatělých místech udržovat cesty 
v obci pro bezpečnost občanů. Sloužit budou k samostatnému posypu 
občany, kde není cesta udržována správou silnic. 

Naši oslavenci
V březnu oslavil 72. narozeniny pan Bohumil Šimůnek. 
V dubnu oslaví životní jubileum Vrbská Miloslava 76 let.
Oslavencům přejeme mnoho spokojenosti, životního elánu a pevné 
zdraví do dalších let.

Plánované akce
6. 4. Velikonoční tvořivá dílna s dětmi 
30. 4. Pálení čarodějnic
6. 5. Pouťová zábava – k tanci a poslechu hrají Kudrnáči

Jana Čtveráková Bendová

Hasičský ples
Na plese jsme se sešli 21. ledna tohoto 
roku na sále našeho Kulturního domu. 
Hasičský ples se v Chlumu koná 
v lednu již tradičně. K tanci tanečníkům 
i netančícím hrála kapela pana Šimsy. 

K plesu patří i tombola. Tak jako jindy byla 
i letos bohatá. V tombole bylo více než 700 

cen a každý zakoupený lístek vyhrával. Příprava 
plesu je náročná, a proto děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli 
a věříme, že se ples hasičů bude konat i v dalších letech.

Chlum

Volba prezidenta ČR
V prvním kole volby prezidenta 
ČR, které se konalo 13. a 14. ledna 
přišlo v Chlumu hlasovat 74,84 % 
oprávněných voličů. Nejvíce hlasů 
obdržel A. Babiš, druhým byl P. Pavel 
a třetím voleným kandidátem byla 
D. Nerudová. 
Druhého kola se zúčastnilo 112 
chlumských voličů. Petr Pavel získal 
59 hlasů a Andrej Babiš 53 hlasů.

Masopust
Masopust, doba hodování 
a veselic, svátek předjaří, počátků 
vegetace a plodnosti. Masopust 
se v novodobé historii naší obce 
slaví od roku 2014. Letos jsme 
se na tuto oslavu sešli 18. 2. 
Krásných a vtipných masek všeho 
druhu přišlo více než šedesát. 
Účastníky masopustu doprovázel 
traktorem tažený vlek, na kterém 
jel Bakus a spolu s Bakusem páni 
muzikanti. Masopustní průvod 
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Vzpomínka
Dne 3. 3. uplynulo 20 roků od tragické autonehody, která způsobila 

smrt bratrů Vladimíra a Karla Vaňáče 
z Chlumu. Přesto, že již uběhlo tolik roků, 
na Káju a Vláďu jsme nezapomněli a nikdy 
nezapomeneme. Na jejich památku jsme 
se sešli 3. 3. na sále našeho Kulturního 
domu, kde jsme zavzpomínali.

Jen kytičku květů můžeme Vám dát,
a s bolestí v srdci tiše vzpomínat.
Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí,
těžko je vzpomenout, když srdce stále bolí.

Stále vzpomínají rodiče, manželky, děti, bratr s rodinou a kamarádi.

obešel vesnici, u domů bylo pro účastníky přichystáno občerstvení 
a večer na závěr dne jsme Bakuse uložili do jeho rakve k ročnímu spánku. 
Tak Bakusi, čekáme tě v roce 2024.

Miluše Kordulová

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

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný 
způsob, jak se dožít vysokého věku.“     

George Bernard Shaw

Vážení a mílí, buďme hodně zdrávi, žijme s láskou, v lásce a pro lásku 
a chovejme se k sobě hezky…

O čem víme, co se chystá a že se děje?
• Neděle 9. 4. Velikonoční pinčes v tělocvičně bývalé školy v Kadově
• Sobota 27. 5. Dětský den ve Vrbně

Velmi poutavou besedu 
s ředitelem Zoologické a botanické 
zahrady v Plzni, herpetologem 
a cestovatelem Ing. Jiřím 
Trávníčkem v místním kulturáčku 
ve Lnářském Málkově na téma 
„Příroda a lidé jižní Afriky“ 
uspořádal Spolek dobrovolných 
hasičů Lnářský Málkov spolu 
s obcí Kadov v sobotu 21. 1. 2023. 
Vyprávění bylo velice zajímavé 
i humorné. Nakonec jsme si po 

Kadov

osobním pozvání pana Trávníčka na komentovanou exkurzi slíbili, že 
uspořádáme výpravu do ZOO v Plzni. 😊

Text: Vladimíra Tomanová; fotografie: Lenka Fořtová a Ing. Jiří Vlček
Sledujte naše webové stránky www.kadov.net, budeme Vás informovat. 

Nový rok jsme v Poli tradičně zahájili 
Hasičskou schůzí, a to 14. 1. od 
19 hodin v naší klubovně. Tentokrát 
byl náš sbor posílen o 3 nové členy. 
Pomalu, ale jistě, se rozrůstáme. 
O občerstvení se postarala paní 
Jitka Slavíčková skvělým gulášem 
a polské ženy svými cukrářskými 
výtvory ke kávě. K tanci i poslechu 
nám na harmoniku zahrál a zazpíval 
pan Ladman s manželkou.    

Markéta Čadová

Tři králové
Lažánecké děti měly tento rok opět chuť 
pomoci s tříkrálovou sbírkou. Sešlo 
se osm šikovných dětí, které ve dvou 
skupinkách obešli celou ves, v každém 
domě zazpívali koledu a vykoledovali 

pro Charitu Strakonice 8 360 Kč. Lažánky
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SDH Lažánky
Dne 21. ledna se konala výroční členská schůze SDH. Starosta a velitel 
sboru shrnuli, co se dělo loňský rok a jaké jsou plány na ten letošní, 
naplánovalo se hasičské cvičení na 17. června k výročí 135 let od založení 
sboru. Poté následovala zábava s hudbou. Poděkování patří všem, kteří 
pomáhali s obsluhou a občerstvením.

Masopust
Tradiční masopustní veselí se v Lažánkách konalo 18. února. Sešlo se nás 
hodně a masky byly opět originální. Počasí po většinu odpoledne přálo, 
v každé chalupě jsme dostali něco dobrého na zub i na zahřátí. A tak 
se zábava opravdu vydařila a pokračovala ještě do pozdních večerních 
hodin v místním klubu se skvělou obsluhou, která nás nenechala ani 
chvilku na suchu. K poslechu zahrála harmonika a všichni se dobře bavili.

Jubilejní lnářský 
masopustní průvod 
ztratil sice něco na 
účasti, zato získal na 

rozmanitosti a kráse
Prostranství u obecního objektu „Přístav“ zase 

ožilo masopustními maskami. Jako když se na louku vrátí barevné 
hlavičky květin. Jubilejní 20. ročník měl sice oproti předchozím zhruba 
poloviční účast (35 masek ), nicméně formace si to vynahradila fantazií 
a pílí při výběru kostýmů. „Musím všechny přítomné moc pochválit – 
ty letošní masky byly velice pěkné a nápadité,“ netajil se uznáním 
předseda TJ Sokol Lnáře Václav Krejčí. On sám masopustem bytostně 
žije – až do letošního roku byl ostatně hlavní osobou při organizaci: „Teď 
jsem ale pomyslné žezlo předal mladším členům výboru TJ Sokol. Ať tu 
káru táhnou dál,“ neodpustí si šprým sympatický penzista. Dříve prý 
chodilo v masopustním průvodu až 60 maškar: „Teď po pandemii se to 
dává dohromady hůř. Ale my jsme si na výboru řekli, že půjdeme i za 
minimální sešlosti.“ 
Obrazit celé Lnáře není v lidských možnostech: „Dělí je hlavní silnice 
a potřebovali bychom policejní asistenci,“ poznamenává Václav Krejčí. 
Obvyklá trasa tentokrát veselé partě zabrala přes pět hodin času. Jako 
vždy předtím se místní obyvatelé osvědčili coby štědří a pozorní hostite-
lé. Jídla bylo nevídaně a nápojů ještě o něco víc.
Jestli se objevil nějaký 
problém, pak měl jméno 
kapela: „Na tradiční ter-
mín se nám vůbec nepo-
dařilo muzikanty sehnat. 
Proto jsme šli už o něco 
dřív,“ referuje předseda 
sportovní organizace.
A jak se už stalo ustále-
ným zvykem, po nároč-
ném pochodu obcí za-

Lnáře

plnily maškary sál v obecní hospůdce „Přístav“, kde propukla ta pravá 
masopustní zábava.
„Tradice jsou od toho, aby se dodržovaly,“ pronáší závěrem Václav Krejčí. 
A on pro to vždy dělal první poslední.

Vladimír Šavrda 

Nové zážitky v MŠ Lnáře
Nový rok přinesl našim nejstarším dětem spoustu nových zkušeností. 
Největší novinkou byl plavecký výcvik, který mají předškoláci spolu 
s dětmi ze základní školy. Jako obvykle se plavání odehrává v Aquaparku 
Horažďovice. Tento bazén je pro výuku předškolních dětí ideální. 
Skupince dětí z mateřské školy se věnuje instruktorka, která vše pojala 
hravou formou, proto si děti hned získala. Někteří předškoláci jsou hned 
od začátku ve vodě jako doma a jiným je k dispozici cvičitelka plavání, 
která se snaží rozptýlit obavy z prvních pokusů o základy plavání. Vše se 
odehrává formou her a každá hodina je završena odměnou. A čím jiným 
potěšit děti v Aquaparku Horažďovice než možností si dosyta užít dvou 
skluzavek a dětského bazénku s masážními tryskami. V závěrečné hodině 
děti čeká i vodní muchomůrka, která bude jistě velkou prémií. Cílem 
plavecké školy u předškolních dětí je hlavně zvládání vodního prostředí 
bez zbytečných obav, což je skvělý základ pro navazující plavecký výcvik 
na základní škole. 
Dalším velkým zážitkem se pro děti stal karneval, který se pořádal 
přímo v mateřské škole. Rej masek byl bohatý především na princezny. 
Ve velkém zastoupení byla i řada superhrdinů a nemohla chybět ani 
zvířátka nebo hasiči. Karnevalové dopoledne bylo provázené tancem, 
spoustou her, smíchem a děti se dočkaly i sladké odměny. Karneval 
se vydařil podle představ učitelek, a hlavně podle představ dětí. Byla 
to akce, o které děti mluvily dlouho před jejím konáním a i dlouho po 
skončení. Snad budou takhle úspěšné i další aktivity, které nás ještě 
tento rok čekají. 

Za MŠ Lnáře Bc. Pavla Fojtíková
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Tříkrálová sbírka ve Lnářích
Hned první týden po vánočních prázdninách byl ve znamení příprav na 
Tříkrálovou sbírku. Zájem dětí o tuto dobročinnou akci byl tak velký, že 
nebylo snadné zapojit všechny nadšené zájemce. Ve čtvrtek 5. ledna 
vyrazily tři skupinky králů do různých koutů Lnář rozdávat radost, 
vyřizovat požehnání od samotného Ježíška z Betléma a vybírat příspěvky 
pro pomoc potřebným lidem. Díky vám všem se ve Lnářích koledníčkům 
podařilo vybrat 11 843 Kč. Děkujeme!

Výlet do blatenského muzea
Jako dárek k pololetnímu vysvědčení dostaly děti ze lnářské školy výlet 
do blatenského muzea. V muzeu nás přivítaly velice milé průvodkyně. 
Po procházce historií Blatenska, kde si děti mohly vyzkoušet i zručnost 
a postřeh, jsme si se zaujetím prohlíželi prostorové knihy vytvořené 
ilustrátorem Vojtěchem Kubaštou. Největší odměnou pro děti byla 
výroba vlastního prostorového přáníčka, které si mohly odnést domů. 
Děkujeme šikovným průvodkyním muzea za krásnou a poučnou výstavu.

Ing. Renáta Turková, asistentka pedagoga

Maškarní karnevaly ve Lnářích
Konec února jsme přivítali jako již tradičně maškarním karnevalem 
v tělocvičně školy. Vstupenkou na ples byl pro každého účastníka 
pečlivě zabalený dárek. Dárečky se staly součástí poslední karnevalové 
soutěže, která přinesla každému dítěti milé překvapení a radost. Během 
maškarního rejdění jsme s učitelkami obdivovali mnoho nápaditých 
a krásných masek. Děti si vyzkoušely svoji zdatnost a obratnost hned při 
několika soutěžích. Odměnou pro nás pedagogy byly spokojené úsměvy 
dětí a příjemná atmosféra, která vládla během celého plesu.
V karnevalových radovánkách pokračovaly děti v kulturním domě 
ve Lnářích, kdy poslední únorovou sobotu prostorný sál zaplnili udatní 
rytíři, krásné princezny a tanečnice ve slušivých oblečcích, piráti, 
klauníci, berušky a mnoho dalších hezkých masek. O hudební produkci 
se skvěle postaral pan Karel Zbíral z Blatné. Příjemné melodie známých 
písniček přímo vybízely přítomné dětičky a jejich rodiče k tanci. Děti 

s chutí nejenom tančily, ale i soutěžily. 
O bezchybný průběh a organizaci 
soutěží se stejně jako v letech minulých 
postarala paní vychovatelka Jaroslava 
Boušová. Některé maminky, paní 
učitelky i paní asistentky napekly 
nebo připravily několik druhů 
sladkých dobrot, které jsme prodávali 
ve vestibulu za symbolickou cenu. 
Výtěžek z prodeje bude věnován 
Filípkovi Markovi z Dožic, žáku 
5. ročníku, jako příspěvek na rehabilitaci 
metodou TheraSuit. Velké poděkování 
patří zejména organizátorům celého 
maškarního plesu, Spolku rodičů 
a přátel ZŠ a MŠ Lnáře pod vedením 
paní Hany Honzové, díky jejichž společné snaze o získání sponzorských 
darů do tomboly a bezchybný průběh celé akce si určitě všechny děti 
i jejich rodiče užili opravdu hezké odpoledne. A na závěr bych chtěla 
ještě jménem zástupců SRPŠ poděkovat všem ochotným sponzorům, 
kteří věcnými nebo finančními dary přispěli do tomboly.
Sponzoři dětského maškarního plesu: 
TJ Sokol Lnáře; Český zahrádkářský svaz Lnáře; Rybářství Lnáře, s. r. o.; 
Josef Florián – opravy aut; Marek Benda; Restaurace „Na Panské“ Lnáře; 
Jednota, spotřební družstvo ve Volyni; Strom Praha, a. s., Středisko 
Lnáře; Pošta Lnáře, s. r. o.; Knihovna Lnáře; Kateřina Ackermannová – 
Přístav; Žaneta Židová; Eva Velíšková; Vojtěch Obermajer – Sklenářství 
Lnáře; Jaroslav Tesař – Květiny Lnáře; Dvůr Lnáře, spol. s r. o.; Otřísalovi; 
Olga Tůmová – dentální hygiena; Obec Předmíř; Ivana Boukalová; Tesla 
Blatná, a. s.; PAPE kancelářské potřeby, s. r. o.; Ondřej Schmidt Vodňany – 
Mražené potraviny; Vladimír Vítek – Zelenina; Klaus Timber, a. s.; Garant 
Food Service, s. r. o.; Květinářství Kopretina; Drogerie Drnek; Centrum 
PH, s. r. o.; Sladká – Švadlenka; Šití Daniela; Kavárna „V Podzámčí“, 
Blatná; Kavárna „Železářství u Šulců“, Blatná; Textil „Pod Věží“, 
Blatná; Bezobal Uldrichová; Květinářství Šourková; Domácí pekárna; 
Elektro Němcová; Tap Academy Prague, z. s.; Lendvai; Dvoutakt, s. r. o.; 
Avon Cosmetics, s. r. o.; SPAK FOODS, s. r. o.
Srdečně děkujeme.

Mgr. Jitka Venclová, ředitelka ZŠ a MŠ Lnáře

Maškarní ples v tělocvičně ZŠ Lnáře 
(foto Miloslava Juklová)

Maškarní ples v Kulturním domě Lnáře (foto Josef Honz)

Události v obci 
Mačkov od ledna 
do března
7. 1. se sešli obyvatelé na návsi obce 

k úklidu vánoční výzdoby. 

Besedy
14. 1. proběhla na sále obce beseda o „Houbách 

jedlých i nejedlých“, přednášející pan Holec, který je mykolog v národ-
ním muzeu v Praze a nový chalupář Mačkova, obci věnoval nejen krás-
nou besedu, ale také sud piva, jako zápisné. Ještě jednou za přednáš-

Mačkov
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ku i za dárek děkujeme. Pro 
velký úspěch bude navazovat 
druhé kolo besedy o zázra-
cích nejen v našich lesích. 
11. 2. se uskutečnila na sále 
obce cyklo beseda. Předná-
šející pan Šesták vyprávěl 
o Vintířově stezce, která vede 
přes město Blatná. Krásné 
povídá o našem okolí potěši-
lo nejen milovníky kol.
18. 2. Brigáda a karneval
Kdo nešel na karneval, mohl se účastnit brigády na podporu SDH. U ryb-

níka Drašťák se sešlo 22 vel-
kých i malých pomocníků. Za 
pomocí pil, kleští, traktůrků 
a další techniky zmizelo křoví, 
které obec prodá na štěpku. 
Výtěžek půjde do kasy sboru 
hasičů na rozvoj a kulturní vy-
žití mládeže. Děkujeme za po-
moc a vážíme si jí.
Ten samý den, v té samé obci, 
ale teď již jinde jsme…
Mořská panna, Spider-Man, 
princezna, policista, včelka 
a další pohádkové i nepohád-
kové bytosti se 18. 2. 2023 se-
šly na sále obce Mačkov, kde 
si (v počtu kolem dvaceti dětí 
v maskách, doprovázených 
pestrou škálou rodinných pří-
slušníků,) užily veselé odpo-
ledne plné soutěží, tance, ale 
i tvořivé zábavy. Organizátorky 

Šmoulinka a kravička Milka pro malé účastníky připravily kreativní kou-
tek s možností nazdobit si karnevalovou škrabošku a bezednou zásobu 
tradičních i netradič-
ních soutěží, ve kte-
rých si účastnící mohli 
vysoutěžit drobné od-
měny.  
27. 2. o jarních prázd-
ninách moli obyvatelé 
jet do Aquapalace Čest-
lice v Praze. Za zvýhod-
něnou vstupní cenu 
se mohli pobavit malí 
i velcí. Byl to celodenní 
výlet ve známém stře-
disku vodního a sauno-
vého světa. Děkujeme 
organizátorce paní Vo-
hryzkové za uspořádání 
této již tradiční prázdni-
nové akce.
11. 3. se uskuteční 
na sále MDŽ. Jídlo, 
hudba, květiny a malé 
překvapení, to vše se 
chystá a jako vždy se bude účastnit velká řada žen a dívek. Tentokrát ale 
budou ženy zvány i s doprovodem.

Fotografie: Archiv obce

Oslavenci
Dne 24. 1. oslavila naše nejstarší 
občanka paní Jaroslava Kusalová 
krásné 94. narozeniny. Do dalších 
let jí přejeme ještě jednou hodně sil 
a elánu, hlavně pevné zdraví.

Velikonoční řehtání  
vodí: M. Bláha (Hříbárna) D. Horvát (od Pangráců), M. Kříž (od 
Mlíčků) 

Sraz na návsi obce     na ZELENÝ ČTVRTEK 6. 4. 2023 v 9,00h        

S koledou po vejcích na BÍLOU SOBOTU 8. 4. 2020 ve 13,00h. 

 

 

 

V Mačkově      Dne 30. 4. 2023 

Sraz 30. 4. v 10:00 hod (příprava) 

Stavění začíná v 17:00 hod. 

Občerstvení zajištěno. 

Těšíme se na Vás. 
 

Jarní Mačkovský běh - 4.000m 

„od kapličky ke kapličce" 

 

VI. Ročník 
Dne 22. 4. 2023 

Prezentace od 12.00 hod. Start 13.30 hod. u kapličky 
Ceny pro nejlepší budou... 

Nejrychlejší převezme putovní pohár starostky obce Mačkov 

Startovné 150 Kč 

Po běhu občerstvení v místním pohostinství 
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             Obec Mačkov 
                      Mačkov 75, 388 01 Blatná                    tel.č. : 724 848 204        IČO : 00667684 
 

Oznamuje ve smyslu § 39 odst. 1.) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 

Záměr 
 

Na pronájem nebytových prostor (hospůdky) 
v budově OÚ Mačkov 75.  

Prostory jsou určeny k provozování hostinské činnosti od 
1. 4. 2023 (dle domluvy).  

za symbolické nájemné 500 Kč včetně všech energií  
(plyn, elektrika, voda) 

 
 

Poučení: 
 
Občané a zájemci mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své 
nabídky, připomínky, a to písemně k rukám starostky obce Mačkov, nebo vložit 
do poštovní schránky obecního úřadu, popř. poslat datovou poštou 
 
Zveřejněno od 01.03.2023                                              do vybrání provozovatele 
          

 Hana Míková 
                                                                                           starostka obce 

MDD  27. 5. ráno závody na kolech - 9h 

SDH s obcí Mačkov pořádá 

Dětský hasičský den 
Odpoledne Od 14 h u rybníka Nový  
Ukázka hasičské techniky, cvičení, hry, 
soutěže, občerstvení,  
 

Tříkrálová sbírka
V neděli 8. 1. 2023 navštívili naši vesnici 
Tři králové. Pod záštitou Oblastní 
charity Strakonice obcházeli ves 
dobrovolníci. U každého domu, kde 
se jim dveře otevřeli, zazpívali písničku 

a obyvatelé Mečichova mohli přispět do 
kasičky. Ve sbírce se v naší vesnici podařilo 

vybrat 12 200 Kč a všem, kteří přispěli, moc 
děkujeme. 

Mečichov

Hasičský ples
Tradiční hasičský ples dostal konečně zelenou. Po dvouleté pauze se 
uskutečnil v sobotu 14. 1. 2023. Účast byla vysoká. K poslechu hrála 
kapela Talisman a pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola. 
V hlavních cenách tomboly byl například dort s nápisem SDH Mečichov, 
nebo hasičské auto (hračka značky Bruder).  
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Masopust 

Masopustní průvod obcí proběhl 
18. 2. 2023. Jak už je zvykem, 
všichni účastníci průvodu se 
převlečou do masek a prochází 
se skrz celou vesnicí. V čele je 
vždy muzika, o kterou i se letos 
postarala Bohuslava Kořánová 
spolu s Lukášem Kadlecem. 
V průvodu byly k vidění tradiční 
masky jako selky, vojáci, cikáni, 
fotografové, řezníci, kominíci, 
exekutoři, kobyla a podobně. 
Na konci průvodu se všichni 
sejdou v hospodě, kde si ještě 
nad sklenou něčeho dobrého, 
poslechnou muziku a společně si zazpívají a zatancují.

Bakus
Masopustní veselí završil již tradičně Bakus. Akce se konala na sále 
místního pohostinství, a to v úterý 18. 2. 2023. K poslechu hrála kapela 
Talisman. Podstatou tohoto „maškarního pro dospělé“ je to, že člověk 
přijde zamaskovaný do jakékoliv masky, ve které musí vydržet až do 
vyhlašování. Letos se oceňovalo 11 nejlepších masek, které vyberou 
náhodní návštěvníci zábavy, kteří nemají masku. Na prvním místě 
umístili Létající balóny, na druhém místě farmář s králíky a třetí místo 
obsadili mniši.

Dětský maškarní bál 
O poslední únorovou akci se 
tentokrát postaral Svaz žen. 
25. 2. 2023 uspořádal na sále 
místního pohostinství maškarní 
bál pro děti. Přišlo spoustu dětiček 
v různých maskách. Program byl 
bohatý. Byly připravené soutěže, 
které když dětičky splnily, tak 
dostaly odměnu. Poslední soutěží 
byla oblíbená „židičkovaná“, kde 
si výherce odnesl dětský šampus. 
Svaz žen si pro návštěvníky připravil i menší pohoštění a k zakoupení 
byly nabízeny zákusky a chlebíčky. Ostatní občerstvení a pití si mohli 
zakoupit v místní hospůdce.

Iveta Nová 

Myslivecko-hasičský 
ples
Dne 4. 2. 2023 se opět konal Myslivecko-
hasičský ples na sále kulturního domu 
v Myšticích. V tomto oboru již sehrané 

sbory SDH Myštice a Myslivecké sdružení 
Labuť Myštice opět společně uspořádaly již 

tradiční zimní akci, která se těší velké oblibě 
jak u místních, tak i u široké veřejnosti z okolních 

obcí. Letošní ples byl oproti předchozím letům přeci jen v něčem 
specifický a zvláštní, a hlavně pro pořadatele organizačně náročnější, 
neboť myštická hospoda v současné době nemá stálého nájemce, 
který by po čas plesu zajišťoval provoz samotné hospody s výčepem 
a výčepní okénko v prostorách sálu KD. Sbory se toho proto musely 
zhostit vlastními silami a prostředky, za což všem, kteří přiložili ruce 
k dílu ať už jako výčepní v hospodě, výčepní na sále, šatnářky, sběrači 
skla a další, patří obrovský dík. Na plese nechyběla bohatá tombola 
v tradiční podobě zvěřiny, pochutin a různých sponzorských darů od 
lokálních firem. Ples byl zahájen v 19 hodin projevem zástupců obou 
sdružení a pak již následovala hudební produkce k poslechu i tanci, 
kterou zajišťovala blatenská kapela Melodion, jíž patří také velký dík 
za příjemnou zábavu, která kdyby to bylo možné by se protáhla až do 
ranních hodin. Vrcholem plesu bylo půlnoční losování velké tomboly 
s hodnotnými cenami opět rozdělenými na hasičskou část, kde 
nechyběly produkty firem Leifheit CZ, a. s., Universal – plus s. r. o. a dort 
s hasičskou tematikou a mysliveckou část, ve které se letos objevili vedle 
tradičního divokého kance také mufloni, kolouch, laň a daněk. Zábava 
probíhala ještě dlouho po půlnoci, a i když kapela po druhé hodině ranní 
skončila, poslední vytrvalci odcházeli domů až za ranního rozbřesku.

Myštice

Oslavenci
V těchto dnech oslavili 
nebo oslaví výročí tito naši 
spoluobčané:

Cihlová Jaroslava (74), 
Anna Janotová (77)

Uvedeným jménem 
obce blahopřejeme a do 

dalších let přejeme hlavně stálé zdraví 
a mnoho životních úspěchů.

Předmíř
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Radomyšl

Hokejisté skončili 
v Krajské lize 
ve čtvrtfinále
Hokejisté Radomyšl A obsadili po 

základní části 8. místo a v play-off tak 
narazili na favorita soutěže, kterému ve 

čtvrtfinále podlehli 0:2 na zápasy.

HC Samson Č. Budějovice – TJ Sokol Radomyšl 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
TJ Sokol Radomyšl – HC Samson Č. Budějovice 6:7 (4:2, 0:2, 2:3)
Hokejisté Radomyšl B mají za sebou další úspěšnou sezónu, když 
v Okresní soutěži obsadili 2. místo o pouhé 2 body za Protivínem.

Masopust si užily i děti
Letošní maškary si užily i děti. Po třech letech pauzy přišli na dětské 
maškarní s bohatým programem. Sokolovna praskala ve švech. 
Přes 100 dětí a 105 dospěláků si to užily naplno. DJ Mareš, soutěže, 
kouzelník, tance s Míšou a vystoupení orientálních tanečnic /5 až 
13 let/ ze strakonického Sluníčka. Slosování vstupenek, sladkosti, 
frkačky svítící náramky, balonky byly odměnou. Děti šly domu 
ulítané a spokojené. Je vidět, že spolupráce je k užitku věci

Masopust v Radomyšli

Masopust v Leskovicích

Rojice na bruslích

Nejsme líní, pohyb máme rádi
Proto opět vyrazíme na Stezku kapra Jakuba. O Velikonočním 
pondělí bude akce Velikonoce v pohybu trošku jiná než jindy. 
Sejdeme se v sokolovně na sále, kam přijede úžasné divadélko 
Rybníkáři s vodnickou pohádkou. Po skončení budeme s vodníky 
pokračovat maškarní diskotékou s programem. /masky nejsou 
podmínkou/. Srdečně všechny zveme na super odpoledne. Sledujte 
stránky Radomyšle. Hned potom budou následovat naše originální 
čarodějnice sletem u májky. bohatý program jako vždy. A co bude 
dál? To se ještě uvidí, co nás napadne.

Za ženy Blanka Matoušková
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Jak zahájily bábinky nový rok?
Přiznejme si popravdě, že leden uplynul ve znamení zimního spán-
ku. Nejsme už nejmladší, i nějaká ta nemoc se projevila. Únor 
však už bábinky přivítaly setkáním v oblíbené hospůdce Na Kře-
novce, kde také začaly plánovat, co v příštích měsících podniknou. 
Ano, správně, v příštích měsících. A co únor? Ne, žádné cestování, 
ale pozvánka opět na Křenovku. Její osazenstvo tam v polovině mě-
síce uspořádalo speciálně pro bábinky Křenovský vědomostní kvíz. 
Ač některé snad raději před touto výzvou ucouvly, přesto se sešlo 
36 „děvčat“ ochotných vyzkoušet své znalosti. Čekalo je dvacet 
otázek o Radomyšli, dvacet o Vánocích a dvacet otázek spočívalo 
v poznání znělek. Bylo to příjemně strávené odpoledne. Vítězný 
tým (M. Holoubková a M. Peterková) byl odměněn a všechny bá-
binky se mohou do budoucna těšit na opakování této akce.
A co bude dál? To ukáže březen…

Bábinky z Radomyšle

Obec baráčníků Radomyšl
Na dlouhou dobu připravovaném „Staročeském plese“, který 
se uskutečnil dne 11. února 2023 jsme přivítali pana starostu 
Ing. Luboše Peterku, vzácné hosty z příbramské župy, tetičky 
a souseda z Prachatic. Tradičně hned na začátku proběhlo 
vystoupení 14 nejmladších dětí na téma „tančíme na lidovou notu“. 
Českou besedu zatančila mladá chasa i starší tetičky a sousedé. 
Svoji premiéru měly děti ze základní školy, a to ze čtvrté, druhé 
i první třídy. Jsou to nejmladší tanečníci České besedy v našem 
spolku a šlo jim to na výbornou. Sál sice nebyl přeplněn, ale kapela 
hrála skvěle, tombola byla též hodnotná, vše klapalo jak na drátku, 
proto si zaslouží všichni pochvalu.
Tak zase příště.

Za obec baráčníků Radomyšl Zdeňka Jůzková, panímaminka

Baráčníci na vojenském plese
Dne 18. 2. 2023 jsme se zúčastnili předtančení na „vojenském plese 
ve Strakonicích“, kam jsme byli pořadateli delší dobu před tím 
pozváni. Rádi jsme předvedli „Českou besedu“, nejen se zkušenou 
mladou chasou, ale i s novými tanečnicemi v podobě školních dětí. 
Jelikož to pro ně byla téměř premiéra zasluhují si je jmenovat. Další 
nová kolona České besedy v Radomyšli se skládá ze 7 děvčat, které 
posiluje zkušená tanečnice Sabina Zochová. Dík za předtančení 
patří nejen jí, ale i Barborce Křivancové, Elence Králíkové, Natálce 
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Koubkové, Natálce Králíkové, Verunce Křivancové, Terezce 
Kabourkové a Adélce Petrželové. Holky povedlo se na jedničku.

Za obec baráčníků Radomyšl Zdeňka Jůzková, panímaminka

Lyžařský kurz 7. třídy
V pondělí 9. 1. jsme s patnácti dětmi ze sedmé třídy vyrazili směr 
Lipno nad Vltavou na lyžařský kurz. Měli jsme obavy, protože bylo 
málo sněhu, nevlídno a pršelo. Jak asi dopadne náš lyžák? V 9:45 
jsme dorazili na Lipno. Naobědvali se a vyrazili na lyže. Sníh byl, 
alespoň na základních sjezdovkách. Kvalita nebyla nejlepší, ale 
všechno vyvážila dobrá nálada, sranda po celou dobu pobytu 
a výborné jídlo na penzionu. Moc jsme si to užili a sedmáci 
i básničku složili. 

Mgr. Johana Šišpelová Irová

Divadlo Fráni Šrámka
Kam v chladném počasí za kulturou a zábavou? Přeci do divadla! 
Ulovit divadelní zážitek se vydali žáci prvního stupně ve čtvrtek 
9. 2. 2023 do divadla Fráni Šrámka v Písku. Mezi zážitky se dá počítat 
i cesta dvěma autobusy, protože cesta je podle žáčků vždy polovina 
zábavy, ale kulturní duch, který na žáky zapůsobil po vstupu na 
balkon v divadle, který jsme jako škola měli celý pro sebe, to bylo 
něco úplně jiného. Na prknech, které znamenají svět poznali příběh 
z pera Václava Čtvrtka – Maková panenka a motýl Emanuel. Šlo 
o hudební, živě zpívanou pohádku s nádhernými kostýmy a celou 
ji zvládli zahrát čtyři herci. Mezi příběhy nás provázeli dva klauni, 
díky nimž se naši žáci mohli stát součástí příběhu. V průběhu 
příběhu jsme se stihli smát i bát, ale jak to v pohádkách bývá, vše 
dobře dopadlo a my jsme odcházeli s úsměvem na tváři a tušením, 
že tohle nebyl náš poslední zážitek s tímto divadlem.

Mgr. Tereza Perná

8. třída v Techmánii
Po ne úplně vydařeném startu, kdy na nás odmítl počkat rychlík 
do Plzně, jsme trolejbusem k Techmanii nakonec dorazili. Po 
skupinkách se děti vydaly prozkoumávat exponáty a postupně na 

mě pokřikovaly: „Pojďte se rychle podívat, to jsme brali ve fyzice, to 
je magnetismus a támhle je optika...“. V jednu chvilku jsem viděla, 
jak mi děti visí na obřím JOJU, jindy jak jim vstávají vlasy u Van 
de Graafova generátoru, nebo roztáčejí ohnivé tornádo. Jekot, 
údiv a nadšení bylo od osmáků slyšet po celé Techmanii. Ve 3D 
planetáriu jsme dostali brýle a shlédli dokument o astronautech. 
Po upevnění a vyzkoušení poznatků ze školy a nabytí novými 
vědomostmi, jsme vyrazili rychlíkem zpátky do Radomyšle.

Mgr. Monika Babková

Jak jsme hledali mladého chemika
I v letošním roce se naše škola zapojila do 11. ročníku soutěže 
Hledáme nejlepšího mladého chemika. Při hodině chemie jsme 
vyplnili vědomostní test a tři nejlepší postoupili do dalšího 
kola. Krajské kolo se konalo 12. prosince na Střední škole 
obchodní v Českých Budějovicích. Teoretické části se zúčastnilo 
99 soutěžících ze všech okresů Jihočeského kraje. Do regionálního 
finále postoupilo 28 nejlepších řešitelů, mezi nimi i všichni tři žáci 
ze ZŠ Radomyšl, neboť se jim podařilo umístit se na vynikajícím 
pátém, osmém a devátém místě.
Prvního února jsme jeli do Českých Budějovic znovu, tentokrát 
na praktickou část, v které museli soutěžící prokázat, že svoje 
znalosti umějí použít i v laboratoři. Soutěžní úlohy letošního 
ročníku byly zaměřeny na titraci. Přestože jsme ve škole nikdy 
netitrovali, s byretou jsme nepracovali, ostudu jsme naší škole 
neudělali. Z výsledků je patrné, že všichni tři žáci se připravovali 
stejně svědomitě. V regionálním finále se Adéla Machová umístila 
na výborném 11. místě, Tobiáš Vojta na 10. místě a Ondřej Bláha 
na 9. místě.
Do soutěže se celkově přihlásilo 41 škol, vědomostní test v 1. kole 
vyplnilo 933 dětí. Mám radost, že zrovna naši žáci se probojovali 
mezi deset nejlepších Mladých chemiků Jihočeského kraje.
Věřila jsem, že všichni tři soutěžící svoje znalosti a dovednosti 
zúročí i v okresním kole chemické olympiády, ale bohužel se tak 
nestalo. ZŠ Radomyšl pořádá zájezd do Anglie, odkud se vrací 
v úterý 7. března odpoledne. A 7. března dopoledne probíhá 
okresní kolo chemické olympiády, letos bohužel bez účasti žáků 
ZŠ Radomyšl. Tak snad to vyjde v příštím školním roce.
Stejně úspěšní jsme letos byli i v matematické olympiádě v kategorii 
Z5. Naši školu reprezentoval žák 5. A Viktor Nový, který v okresním 
kole zvítězil.
Viktorovi, Adéle, Tobiášovi i Ondrovi gratuluji, děkuji za super 
reprezentaci radomyšlské základky a přeji spoustu dalších vítězství, 
ať už v matematických či chemických soutěžích.

Mgr. Milena Maroušková

Maškarní ve školní družině ovládl 
Harry Potter a Hvězdné války
Jak se již stalo pravidlem, před začátkem postního období je vždy ve 
školní družině maškarní karneval. Masek bylo požehnaně a zájemců 
o účast také. Slavnostním nástupem po jedné hodině začal rej 
masek. Děti soutěžily v několika různých kategoriích, novinkou 
letošního odpoledne byl fotografický koutek. Děti se mohly vyfotit 
se svými kamarády a vtipnými hláškami podle vlastního výběru. 
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Nachází se v krásném prostředí asi 1 km od Radomyšle směrem na Domanice. V roce 2014 
prošel areál kompletní rekonstrukcí díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Je zde 50metrový bazén pro plavce s přírodní vodou a dětský bazén s filtrací. V areálu 
je dětské hřiště, tenisový a volejbalový kurt. Je zde rovněž možnost stanování a součástí 

provozní budovy je ubytovna pro 36 osob. K vybavení patří šatny, WC, sprchy, 
konferenční místnost a občerstvení. 

Areál je možno kromě rekreace využít na pořádání koncertů, svateb, firemních a soukromých 
akcí, soustředění mládeže, nebo sportovních oddílů, škol. apod. 

Kontakt +420 602 681 000 

 

„To focení mě opravdu baví,“ 
prohlásil Jonáš ze druhé třídy 
a koutek navštívil s různými 
hláškami hned několikrát.
Na závěr nechybělo vyhlášení třech 
nejzajímavějších masek, které si 
mezi sebou sami účastníci vybrali. 
S organizací a asistencí po celé 
odpoledne pomáhala děvčata ze 
7. třídy, za což jim patří velký dík. 
A za rok se budeme zase těšit, 
třeba s nějakými novinkami.

Alena Šrámková

Fotogalerie z MŠ

MŠ Radomyšl
Školní 164, Radomyšl 387 31

Tel.: 383 392 281, 775 969 477, e-mail: msradomysl@tiscali.cz

Zápis
Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání
do MŠ v Radomyšli pro školní rok 2022/23

se uskuteční

3. května od 9:00 – 16:00 hodin
v budově MŠ Radomyšl

1. děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let – povinné předškolní vzdělávání
2. školský spádový obvod – městys Radomyšl

– Osek, Chrášťovice, Velká Turná
3. věk dítěte

Předzápis – registrace uchazečů o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/23
bude spuštěna na www.msradomysl.cz od 15. dubna 2023

Potřebné doklady k osobnímu zápisu 3. 5. 2023
- rodný list dítěte

- očkovací průkaz dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce

- vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
( www.msradomysl.cz )

- posudek dětského lékaře
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TJ Radomyšl 

zve všechny na slavnostní Odemykání staďáku 

tentokrát na téma Slunce, seno, Radomyšl 

dne 15. dubna 2023 od 8:00 

 začátek před budovou městyse Radomyšl 
 

Program:  8:00 – 10:00 Slavnostní průvod obcí 

  10:00 – Odemknutí staďáku 

  12:00 – Utkání 1. ligy nohejbalu mužů TJ Radomyšl – Sokol Prostějov 

Občerstvení zajištěno!!!! 

 

 

 

Sedlice

Divadelní výlet 
do Příbrami
ČSŽ Sedlice vyrazil v polovině února 
za kulturou. A nebylo to vůbec 
daleko. Ve středu 15.2. vyrazilo 28 

milovníků divadla na Malou scénu 
do Příbrami. Konalo se zde divadelní 

představení Splašené nůžky. A nebyli 
jsme vůbec zklamaní. Dokonce samotní 

diváci byli zataženi do vyřešení vraždy, která se stala v jednom 
příbramském kadeřnictví. Představení Splašené nůžky je komedie 
plná smíchu, napnutí a zápletky. Tři její nastudování v USA jsou 
zapsána v Guinessově knize rekordů na prvních třech místech 
nejdéle hraných činoher v historii amerického divadla, bostonská 
inscenace, je dokonce zaznamenána jako druhý nejdéle uváděný 
nemuzikálový titul na světě, hned za detektivkou Past na myši. 
Splašené nůžky byly dosud uvedeny na více než čtyřiceti místech, 
přeloženy do více než jedenácti jazyků a vidělo je osm a půl milionu 
diváků. Diváci na tuto komedii vracejí do hlediště i několikrát a my 
víme proč.

Kateřina Prexlová, ČSŽ Sedlice

Bruslení
Ani letošní zima zatím nepřála 
venkovnímu bruslení, a tak i letos 
se rozhodl ČSŽ Sedlice pronajmout 
ledovou halu ve Strakonicích. 
V neděli 19. února se sjelo několik 
desítek dětí a rodičů na soukromé 
bruslení do Strakonic. Led byl 
dokonalý, brusle nabroušené 
a mohlo se teda kroužit, závodit, hrát hokej, a to celých 90 min. 
Děkujeme všem, kteří dorazili a zúčastnili se.

Kateřina Prexlová, ČSŽ Sedlice
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Volba prezidenta v Sedlici
Dne 18. 2. 2023 se v sobotním ránu sešly na sedlickém náměstí 
masky do masopustního průvodu. Než vyrazily tancovat a hodovat 
do ulic, tak musely požádat starostu města o povolení k těmto 
taškařicím. Kdo ale o takové povolení může požádat? Musí to být 
někdo, koho ani starosta nemůže odmítnout. A Sedličtí na to šli 
politicky. Na světě tak byla první přímá volba prezidenta průvodu. 
Do voleb vstoupili tři kandidáti. Krásná kominice, moudrý Krakonoš 
a neostyšný voják. K urnám přišli staří, mladí i ti nejmenší. Po 
dlouhém sčítání vzešel vítěz. Velké překvapení to nebylo, neboť 
mladý voják každému voliči 
„demokraticky“ vysvětlil, jak 
správná volba vypadá. A tak se 
stalo, nový prezident ve vojenské 
uniformě přijal svůj úkol a starosta 
mu průvod posvětil. Nic jiného mu 
ani nezbylo. Celý průvod trval až do 
odpoledních hodin. Zakončen byl už 
tradičně opět na náměstí, kde byla 
sťata hlava starého Bakuse a narodil 
se nový, který vzešel ze šťastného vztahu dvou zamilovaných lidí. 
Město Sedlice všem zúčastněným děkuje a doufáme, že se za rok 
zase sejdeme. 

Město Sedlice, fotografie: Jitka Prokopcová

Spolková činnost v Sedlici – farnost 
Sedlice
Římskokatolická farnost Sedlice náleží do strakonického vikariátu 
v českobudějovické diecézi. Farní společenství se pravidelně schází 
při nedělní mši v kostele sv. Jakuba Staršího (od 9:45 hodin) a tvoří 
jej zhruba 40 praktikujících křesťanů všech generací.
K sedlické farnosti patří také přifařené obce Čekanice, Důl, 
Holušice, Mužetice, Němčice a Škvořetice. Personální obsazení 
tvoří farář Mgr. Rudolf Hušek, trvalý jáhen František Jirsa (od roku 
2016), tři akolyté (Martin Čapek, Pavel Polánka a David Maňhal) 
a varhaník Richard Semiginovský. Na celkové údržbě se podílí celá 
řada dalších farníků (úklid kostela, květinová výzdoba v kostele 
i kapli Panny Marie Lurdské).
Současný farář Rudolf Hušek převzal svou funkci v červenci roku 
2017 po svém předchůdci Marcinovi Piaseckém. Před ním farnost 
vedl farář P. Jiří Cihelna, který byl k 30. 6. 2013 po 15 letech odvolán 
a přeložen do Mladé Vožice.  Byl zatím posledním farářem, který 
obýval místní faru, která je od té doby prázdná. Po jeho odchodu 
byla do té doby samostatná sedlická farnost přifařena k Blatné.
Hlavním majetkem farnosti je barokní kostel sv. Jakuba, zapsaný 
jako národní kulturní památka, kaple Panny Marie Lurdské na 
hřbitově, farní areál s farou, kaplankou, hospodářskými budovami 

a zahradou. 
Kostel sv. Jakuba Staršího 
(nazýván také Většího) se 
nachází na mírném návrší 
téměř v samém centru 
obce Sedlice a tvoří zdaleka 
viditelnou dominantu. Byl 
postaven na místě gotického 
kostela ze 14. století. 
Architekt Antonín Jermář 

stavbu nového kostela zahájil v roce 1744, její dokončení je 
datováno k roku 1752. Nádherná vnitřní výmalba v beuronském 
stylu je dílem Čeňka Gottlieba z roku 1902. Najdeme zde řadu 
ornamentů, ale i erb rodu Lobkowiczů z mělnicko-hořínské větve 
nebo městský znak Sedlice. Součástí interiéru jsou čtyři oltáře. Ten 
hlavní, zasvěcený sv. Jakubovi, zdobí barokní obraz představující 
apoteózu sv. Jakuba. 
Farníci se velkou měrou spolupodílejí na vytváření kulturního 
života v naší obci. V kostele se pravidelně pořádají různé výstavy, 
koncerty, zpívání a mnohé další akce. 
Vezmeme-li to chronologicky, pak prvním počinem je novoroční 
pochod ke „Svatému Jánu“ do Radomyšle na mši. Následuje 
Tříkrálová sbírka, na které se podílejí děti z Mateřské a Základní 
školy T. G. Masaryka v Sedlici, ale i dobrovolníci z řad rodičů i vedení 
města. V letošním roce koledníci v Sedlici, Mužeticích a Holušicích 
vybrali více než 50 000 Kč. Vybrané prostředky jsou poukázány 
Charitě ve Strakonicích. Několikrát se také podařilo uspořádat 
soutěž o nejlepší guláš, a to v době těsně před Popeleční středou, 
která zahajuje čtyřicetidenní půst před hlavním křesťanským 
svátkem – Velikonocemi. 
Velmi oblíbenou událostí je také Noc kostelů, která se koná vždy 
na konci června a pokaždé je připraveno nové, zajímavé téma. 
Namátkou připomenu výstavu mešních rouch s přednáškou, 
ochutnávku mešních vín, povídání o hřbitově i kapli Panny Marie 
Lurdské nebo výpravu ke kostelním zvonům.
V létě bývají pořádány výstavy, často ve spolupráci se společností 
Sedlická krajka. V minulosti se zde vystavovaly především krajky 
s církevní tematikou upaličkované německými krajkářkami ze 
spřátelených obcí Tiefenbach, Schönsee a Stadlern. Při posledních 
krajkářských slavnostech v roce 2022 zde proběhla netradiční 
výstava krajek a ozdob s vánoční tematikou.
K pouťovému programu již tradičně patří komentované prohlídky 
kostela, které mají stabilně početnou návštěvnost. 
Na podzim uspořádali farníci již třikrát soutěž o nejlepší hnětynku, 
tradiční posvícenský dezert. První akce proběhla v místní budově 
hasičské zbrojnice, podruhé ve spolupráci s městem Sedlice 
v zasedací místnosti městského úřadu (spojená s přednáškou 
autorky Heleny Vrábkové), v loňském roce byly hnětynky k vidění 
v sedlickém kině v rámci akce 670 let od první písemné zmínky 
o Sedlici (o historii Sedlice přednášel Pavel Veselý). Hnětynky 
tehdy nazdobily děti ze základní školy, přidaly se také místní ženy. 
V čase předvánočním se v kostele pravidelně konají adventní 
koncerty, zdobí se vánoční stromeček, zpívají se koledy, na Štědrý 
den je možné zajít si pro Betlémské světlo, zapomenout nemůžeme 
ani na tradiční půlnoční mši nebo v minulosti oblíbené Zpívání 
u jesliček.
Již podruhé se v kostele konal vánoční koncert dua Antonín Knížek 
(kytara a zpěv) a Anička Šavrdová ml.  (housle a zpěv).
Vzpomenout bychom měli také na akce uspořádané v minulosti, 
například hojně navštěvované koncerty lovecké hudby (2013, 
2014, 2016) nebo různé výstavy konané v kostele i na faře. 
Vezmeme-li to po pořádku, pak musíme zmínit výstavu o řeholních 
řádech s názvem Blázni pro Boha (2015, František Jirsa), dále 
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o duchovních osobnostech spjatých s farností Sedlice (2016, David 
Maňhal), o Dagmar Šimkové, písecké rodačce a protikomunistické 
odbojářce, politické vězeňkyni (2017, František Jirsa).
Toto byl jen krátký souhrn všeho, co farníci nejen pro naše 
město i jeho obyvatele dělají. Chtěla bych jim touto cestou velmi 
poděkovat za jejich práci, ochotu i velké nasazení a popřát jim 
mnoho sil v jejich další činnosti. 

Text: Kateřina Brabcová, fotografie: František Jirsa

Městská knihovna Sedlice ocenila 
nejlepšího čtenáře uplynulého roku
Na konci roku 2022 se Městská knihovna Sedlice přihlásila do 
organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR), 
která sdružuje více než 890 veřejných i odborných knihoven, ale 
i přes 1000 jednotlivců z celé České republiky. 
V rámci tohoto členství vznikla také myšlenka odměnit nejlepšího 
čtenáře knihovny za rok 2022. S neuvěřitelným počtem 258 
vypůjčených knih a s celkem 36 návštěvami suverénně zvítězila 
paní Věra Štěpánková ze Sedlice. Jako poděkování dostala květiny 
i svou oblíbenou detektivku s věnováním. Ke slavnostnímu setkání 
došlo dne 1. března od 15 hodin přímo v knihovně. 
Paní Štěpánková na sebe prozradila, že lásku ke knihám zdědila po 
své babičce. Překvapila nás, že ve svém věku stále čte bez brýlí. Je 
osminásobnou babičkou a pětinásobnou prababičkou (brzy bude 
již šestinásobnou). Do knihovny chodí povětšinou dvakrát týdně. 
Vzhledem k tomu, jak vášnivou čtenářkou je, není vůbec lehké najít 
nějakou knihu, kterou by ještě neměla přečtenou. 
Za vedení knihovny přejeme paní Štěpánkové hodně zdraví, 
pohody, radosti, a ještě mnoho přečtených knih. 

Text: Hana Maršálková, knihovnice

Vedle typicky školních povinností se uskutečnilo i několik 
zajímavých mimoškolních akcí. Ve třídách proběhly preventivní 
programy připravené organizací Dobronauti. Žáci 1.–4. ročníku 
absolvovali plavecký výcvik v Písku. 
Stalo se již tradicí, že deváťáci připravují pro své mladší spolužáky 
maškarní karneval. Ten letošní proběhl 21. února. První část patřila 
prvnímu stupni. Účastníků bylo opravdu mnoho, a tak porota, která 
hodnotila nejlepší masky, neměla snadnou úlohu. Stejně těžké to 
měli porotci dalších soutěží. Nakonec drobnou odměnu dostali 
všichni účastníci, takže nikdo neměl důvod ke smutku. Druhá část 
byla vyhrazena pro druhý stupeň. Maškarní karneval se vydařil 
a osmáci již dnes jistě přemýšlejí, čím překvapí spolužáky za rok. 
A již tradičně uspořádali deváťáci karneval také v mateřské škole. 
Výborného úspěchu dosáhl Petr Weber v okresním kole Konverzační 
soutěže v anglickém jazyce, když obsadil skvělé 3. místo.

Marek Charvát

Valentinské odpoledne s Modráskem
Druhou únorovou sobotu, tedy 11. 2. 2023, zval spolek Modrásek 
nejen zamilované na radnici na valentinské tvoření. Účastníci 
měli možnost si vytvořit 
valentinská přáníčka 
různými technikami nebo 
si mohli vyrobit přívěšek 
z umělé pryskyřice. Výroba 
přívěšků touto metodou 
není náročná a dobře se zde 
uplatní i přírodní materiály, 
například drobné větvičky 
nebo písek. Třpytky pryskyřici 
hezky dozdobí. Techniku 
barevného pískování si 
mohli zájemci vyzkoušet 
nejen na přáníčkách, ale i na 
připravených mandalách. 
I když je zdobení mandal 
časově náročné, zbylo trochu času i na plstěné ozdoby. K svátku 
sv. Valentina patří také květina. Letos to byla semínka jetele 
červeného, která dozdobila některé valentinky. Šikovné zahradnice 
si mohou ze semínek vypěstovat krásnou květinu a léčivou bylinu 
zároveň, protože jetel červený má pozitivní vliv na dýchací cesty, 
trávení, kosti i klouby a také na krásnou pokožku. Ocení ho také 
včelky a hledači čtyřlístků pro štěstí. Děkuji za příjemně strávené 
odpoledne při valentinském vyrábění. 

Hana Hrdličková

Předjaří v ZŠ Sedlice
První měsíce roku bývají na události poměrně bohaté. Kromě 
tradičního pololetního finišování čekalo deváťáky rozhodování, na 
jakou střední školu podají přihlášku. 
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Město Sedlice a Český svaz žen Sedlice 
 

pořádají 
 

 

a průvod alegorických vozidel  
v doprovodu historických automobilů 

„Veteran car club“ Strakonice 
 

na téma 
 

 

s pásmem písní a scének na hudbu Michala Davida 
a 

kroky Františka Janečka 
 

 
Průvod alegorických vozidel po trase: 
 

Náměstí TGM – Bicanova – Palackého – Zahradní – Komenského – 
1. Máje – Palackého – Jeronýmova – Nádražní – 
Sídliště II  
 

V průvodu jsou vítána dobová vozidla, alegoric-
ké vozy a dobově oblečení lidé s mávátky. 

	

	

 
Č e s k ý  s v a z  ž e n  S e d l i c e  p o ř á d á  

 

 

Tradiční  velikonočn í výstava výrobků  dětí MŠ a ZŠ  Sedlice  

Prodej regionálních výrobků  – dekorativních předmětů  

V sobotu prodej zákusků – Cukrárna Hraběnka 

V zasedací m ístnosti  MěÚ Sedlice 

	

	

Český	svaz	žen	Sedlice	pořádá		
	

	
Co	se	hodí	do	prodeje:		

Oblečení	(nejen	dětské),	hračky,	domácí	potřeby,	sportovní	potřeby,	nářadí		a	jiné.		
	

Poplatek	za	připravený	stůl	90Kč,	možnost	vlastního	štendru	

	

Rezervace	stolu	na	773	991406	nebo	na	fb:	Český	svaz	žen	Sedlice	

Start je na náměstí TGM (u seníku) ve 13:30 hod. 

1. 4. 2023 (So) 
Trasa: Sedlice – Škvořetice – Buzice – Blatná – Mačkov – Čekanice - 
Sedlice (18 km)  

Čas: max. 3 hod 

15. 4. 2023 (So)  
Trasa: Sedlice – Kabelík – Láz – Velkoláz – Cky – Pilský mlýn - Sedlice  

(10 km) 

Čas: max 2 hod 

29. 4. 2023 (So) 
Trasa: Sedlice – Škvořetice – Lom – Mužetický vrch – Čicha - Sedlice (12 km) 

Čas:  max. 2,5 hod 
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Město	Sedlice	zve	všechny	na	divadelní	představení		
	
	
	
	
	
	

	

Sobota 6. 5. 2023
15:30-19:00, park za Jednotou

   Volné prohlídky dobového vojenského tábora americké armády.

Neděle 7. 5. 2023
10:00, náměstí T. G. M.

   Historická vycházka Sedlicí po stopách osvobození. Sraz před radnicí. 

14:00, Kostelní ulice

   Ukázka bojů americké armády z května 1945. 

16:30, park za Jednotou

   Přehlídka dobových uniforem a dobové módy v táboře. 

18:00, park za Jednotou

   Posezení u ohně s americkými vojáky, s možností opékání buřtů. 

Pondělí 8. 5. 2023
10:00, náměstí T. G. M. 

   Pietní akt před radnicí a u pomníku obětí světových válek.

Město Sedlice, Sbor dobrovolných hasičů Sedlice,
Československá obec legionářská 

a Klub 4. obrněné divize Plzeň
pořádají

Oslavy 78. výročí 
osvobození města Sedlice

6.-8. 5. 2023

Český svaz žen Sedl ice zve mi lovn íky dobré zábavy a hudby 
 na zábavný pořad 

 
 
 

Páté přes desáté – 

Ivo Šmoldas a Jana Rychterová  
23. zář í 2023 od 19hod 

Kino Sedl ice 
Vs t upné  200Kč  

Předp r ode j  v  S ed l i c i  u  K .  P r e x l o vé  773  991  406  
 

Obecní knihovna 
se přestěhovala 
do nových prostor

Pro škvořetickou obecní knihovnu 
nastal vpravdě revoluční předěl. 

Po dlouhých desetiletích, kdy čtenáři 
a čtenářky docházeli za výpůjčkami zadním 

vchodem do zdejšího kulturního domu, se 
přemístilo osvětové středisko do společenského salónku místní 
hospůdky. „Stávající prostory byly značně nevyhovující,“ vysvětluje 
důvod změny starosta Jaroslav Chlanda. „Budova byla nevytápěná 
a strmé schodiště uvnitř představovalo handicap pro starší a špatně 
pohyblivé občany.“
Při obnovení provozu knihovny v upraveném salónku by špendlík 
nepropadl. Velkým lákadlem bylo promítání dobových filmů ze 
60. a 70. let 20. století, natočených přímo v obci Škvořetice 
(z historie obce, aukce hospodářského zvířectva, oslav MDŽ 
i běžného života obyvatel). Spolu s těmito unikáty mohli návštěvníci 
zhlédnout i nádhernou kolekci fotografií obce v proměnách času. 
Fotografie zapůjčili pro odborné zpracování četní obyvatelé vsi. 
„Samotné černobílé filmy pochází ze soukromých sbírek pana 
Františka Vošahlíka, Antonína Češky a nejnověji nám poskytl snímek 
z mysliveckého prostředí – kachního honu – i bývalý starosta Josef 
Ředina,“ prozrazuje Jaroslav Chlanda.
Pracovní název této akce zněl 
„Čaj o páté“. Cílem bylo na-
jít vhodné prostředí a důvod 
pro setkávání všech generací. 
Vzhledem k tomu, že účastní-
ky byly nejmenší děti, jejich 
maminky, generace střední 
i nejstarší pamětníci, bylo cíle 
tohoto setkání dosaženo.
„Do budoucnosti by se tyhle 
sešlosti u knih měly opakovat. Místostarosta Vojta Rosina vypra-
coval jednoduché dotazníky, kde se k tomu mohli občané vyjádřit. 
Předběžně to vypadá, že v zimním období by mohla tahle akce pro-
bíhat jednou za čtrnáct dní a v létě jednou za měsíc,“ poznamenává 
škvořetický starosta.
Poděkování za vzornou organizaci hezkého večírku v knihovně patří 
všem, kdo zde přiložili ruku ke společnému dílu. Zejména místnímu 
svazu žen, který pro tuto příležitost připravil chutné zákusky. 
Kolem padesáti návštěvníků venkovské recepce v útrobách nové 
knihovny – to byl jistě jen předvoj dalších aktivit z repertoáru obce 
Škvořetice a místních organizací. Zkrátka a jasně – dobrá věc nade 
vší pochybnost!

Masopustní formace ve Škvořeticích byla 
letos řídká jako polévka pro chudé. Jíst 
a pít se ale muselo i za ty „nepřítomné“
Tak tohle se v dějinách škvořetického masopustu ještě nestalo! 
Nechybělo moc a muzikanti mohli letos počtem převyšovat dorazivší 
maškary. Alespoň tak to o deváté ráno v místním hostinci, kde 
se mělo osazenstvo sejít, skutečně vypadalo. Nakonec dorazilo 
šestnáct masek, takže pětičlenné hudební těleso přece jen zůstalo 
jako tradičně „v oslabení“. „Asi za to může současná chřipková vlna,“ 
konstatoval jeden z příchozích. „Vždyť nás bývalo pravidelně čtyřicet 
až padesát!“ 
Tentokrát chybělo i zahraniční zastoupení. Hosté z Polska, kterým 
v minulosti škvořetický masopust velmi přirostl k srdci, museli 
také čelit nepříjemným virům a zůstat doma. Tradiční figury 
ženicha a nevěsty, co u jednotlivých stavení řádně protočili v kole 
hospodáře i hospodářky, také nebyly k mání. Čekalo se alespoň na 
účast medvěda, jenže ouha! Obětavý nosič medvědí kůže vyměnil 
masopustní stálici za tyrolský oblek. Nejsilnější „položku“ na 
aktuálním seznamu tvořili školáci a školačky. A i tady ze zdravého 

Škvořetice
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jádra odpadli tři nemocní. A nakonec nepřišel 
dokonce ani sám pan učitel.
Nicméně něco zůstalo zachováno. Přísný 
policista, který stavěl na masopustní trase 
řidiče aut a nesmlouvavě od nich vybíral 
pokuty ve formě finanční nebo naturální 
za narušení svobodného pohybu maškar. 
A zejména dobrý voják Švejk s nezbytnou 
rikšou, který panu policistovi zdatně 
sekundoval při lapání „hříšníků“. A tahle rikša 
– to je, panečku, věc! Má vlastní majáček 
a daleko slyšitelný klakson. Navíc je sto 
popovézt jeden kus lidského těla, které se 

příliš brzy společensky unaví. „Poslušně hlásím, že jsem opět zde!,“ 
vypustil věčně usměvavý vojáček v podání Josefa Hory z Pacelic po 
vchodu do hospůdky nesmrtelnou repliku. Tou každý škvořetický 
masopust oficiálně začíná. A letošek nebyl v tomto ohledu výjimkou.
Ohledně slabého obsazení masopustního průvodu panovaly letos 
samozřejmě rozpaky. Panovaly ale i jiné rozpaky, vyplývající ze 
zvolených převleků. Tak kupříkladu škvořetičtí chlapi v úboru 
neposedných školaček usilovně rozjímali nad tím, který záchod je 
jim teď vlastně určen – zda pánský nebo dámský. Samozřejmě – když 
přišlo na věc, vzal se nakonec útokem ten nejbližší!
Na území obce Škvořetice se nachází v současnosti cca 100 stavení. 
U naprosté většiny z nich jsou maškary srdečně přivítány a štědře 
pohoštěny. „Měli jsme to letos o to těžší, že nás právě bylo tak málo. 
Museli jsme jíst a pít i za ty nepřítomné – nabídka byla tradičně 
velice pestrá a bohatá“, podotkl dobrý voják Švejk alias Josef Hora. 
Po absolvování celé obchůzky jako v předchozích letech, byla cílem 
opět škvořetická hospůdka, kde se masky i „nemasky“ zasekly do 
rána bílého. A návrat se zase uskutečnil až za soumraku.
Vynikajícím zpestřením se stalo jakési perpetum mobile z dílny 
místního hostinského Luboše Vláška. V praxi se jednalo o prototyp 
jménem „Motor-Notor“, kde motůrek poháněl prázdné láhve od 
rumu. Tak na tohle by ani Jára Cimrmann nepřišel!
Za nejkrásnější masku byla jednoznačně vyhodnocena „královna 
Zloba“. Tady propagovala moderní pohádkový svět dcerka majitele 
„Motoru-Notoru“.
„No je to pořádná šichta“, ulevil si bezprostředně po masopustním 
veselí Josef Hora z Pacelic. Mistr stříbrného plátna Rudolf Hrušínský 
by ho asi trefně ohodnotil výrokem z komedie „Slavnosti sněženek“: 
„Připomíná mi to návrat osleplých Bulharů do vlasti.“ Něco na tom 
určitě bude.
Ve staré Francii měli svůj „Den bláznů“, Češi si zase užívali a znovu 
užívají masopust. Každý takový den, ať už se jmenuje jakkoliv, má 
neocenitelný význam. Protože dobré pohody a veselé mysli není 
nikdy dost!

Co se chystá v Pacelicích 
a ve Škvořeticích: květen 2023
Divadelní představení pro všechny – „Buchty a loutky“, 6. května od 
17.00 hodin v kulturním domě Škvořetice.
„Cyklohrátky“ – Cyklistická jízda zručnosti a terénní závody na kolech 
okolo vesnice. 7. května na hřišti v osadě Pacelice – prezentace od 
12.00 hodin v obecním domě, start první kategorie ve 13.15 hodin. 
Doprovodný program zajištěn!
Lampiónový průvod obcí Škvořetice – 7. května ve 20.00 hodin. Sraz 
před budovou bývalé školy. Po skončení opékání buřtů a možnost 
dalšího občerstvení na plácku před zdejším obchodem.
„Škvořetická čudla“ – 13. května od 7.30 hodin na rybníčku „Stárka“ 
za Škvořeticemi. Rybářské závody pro děti.
„Zlatá muška“ – střelecké závody vzduchovek pro všechny kategorie 
o putovní pohár. 21. května na hřišti v osadě Pacelice – prezentace 
od 12.00 hodin v obecním domě, start ve 13.00 hodin. Střílí se zvlášť 
s klasickými vzduchovkami a zvlášť se sportovními. Možnost přinést 
si vlastní zbraň! Doprovodný program zajištěn! 
    Na vaši účast se těší všichni pořadatelé! Tak neváhejte a přijeďte 
k nám!

Vladimír Šavrda

SDH Tchořovice
Maškarní bál
V sobotu 25. 2. od 14 hodin vypukl 
v restauraci Na Kopečku dětský maš-
karní rej. Sál byl nápaditě vyzdobený 

ala klaun, všude byly barevné balo-
nky a fáborky. Sešlo se nám spoustu 

krásných a nápaditých masek. Po celou 
dobu nám hrála reprodukovaná hudba v po-

dání DJ Gabči a Hanči a zároveň se dětem po celou dobu reje věno-
vali klauni Marťa, Marťa a Hanča. Pro děti byly připravené soutěže, 
za které dostávaly sladké odměny. Na závěr karnevalu proběhlo vy-
hlášení třech nejkrásnějších 
masek, které vybrala odbor-
ná porota z řad přítomných. 
Jako nejhezčí byly vyhlášeny 
masky: upírka, dědek a be-
ruška. Vybrané nejkrásnější 
masky si odnesly zajímavé 
ceny. Nakonec si všechny zú-
častněné děti odnesly malý 
dárek nakonec. Všem zúčast-
něným a hlavně těm, kteří 
akci pomohli připravit, velice děkujeme a těšíme se opět za rok na 
viděnou.

Hasičský bál
Sobotní večer 25. února patřil hasičům. Už okolo sedmé večerní 
se začalo v sále restaurace Na Kopečku scházet prvních pár hostů. 
Kolem 20. hodiny byl již sál plný a začala hrát k poslechu i tanci 
hudební skupina Hadiband. Všichni se skvěle bavili a taneční parket 
nezůstával prázdný. Hodinu před půlnocí se začala vydávat tradiční 
„výhra“ a každý si z plesu odnesl něco od různých maličkostí přes 
ceny hodnotnější. Ples jsme ukončili až po druhé ráno, kdy hudba 
po přídavku opravdu musela skončit. Ještě chvíli se pak jen tak 
sedělo, protože nikomu se nechtělo do mrazivé zimy, která to ráno 
venku panovala. Věříme, že se všem ples líbil a že se příště opět 
sejdeme v tak velkém počtu jako letos. Děkujeme všem, kteří se na 
přípravách plesu podíleli a přispěli tak k jeho hladkému průběhu.

Výlet mladých hasičů
Tradičně, jako každý rok, jsme i letos s mladými hasiči vyrazili na 

první den jarních prázdnin se vydovádět 
do aquaparku v Praze Čestlicích. Výlet 
se báječně povedl, všichni si ho moc 
užili, nechyběla ani sladká tečka nako-
nec – výborná zmrzlina. Obci Tchořovice 
nutno poděkovat, že svým zúčastněným 
občanům uhradila dopravu a SDH, že 
uhradila svým mladým hasičům vstupné 
na tuto akci. No a my už se moc těšíme 
na další rok, až si to zase zopakujeme.

Martina Čadková

Tchořovice

Události v Uzenicích
4. 2. 2023 jsme jako obec Uzenice 
byli pozváni na Špekobraní do 
obce Rojšín, kde proběhla soutěž 
o nejlepší uzenářský výrobek. Jelikož 
se za naši obec zúčastnili pouze 

dva občané, a to pan starosta David 
Melichar, který se svými klobásami 

obsadil 3. místo ze 6 vzorků a p. Formánek 
ml., který se svým uzeným bůčkem obsadil 

5. místo z 15 vzorků. Myslím si, že obci Uzenice žádnou ostudu 
neudělali.

Uzenice
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10. 2. 2023 v hospodě u Lávičků se jako 
pár let předtím konala zabijačka. Všich-
ni přítomní se zapojili do práce, dělaly 
se jitrnice, tlačenky a jelítka a samé 
dobré věci. Jelikož na zabijačku patří 
také něco sladkého, tak skoro každá zú-
častněná žena něco dobrého napekla.
4. 3. 2023 v místním klubu SDH pro-
běhla oslava MDŽ. Každá žena v obci 
obdržela malou pozornost v podobě 
kytičky. Na oslavě k tanci a poslechu 
zahrála oblíbená kapela p. Brože z Uze-
niček, podávalo se malé občerstvení a trochu toho dobrého k pití.

Marešová

Práce zastupitelstva obce
V lednu podala obec dvě žádosti o dotaci pro rok 2023. V obci je 
plánovaná rekonstrukce VO (veřejné osvětlení) v ulici okolo domů 
č. p. 70, kde bude provedena nová kabelizace vedení a osazení 
nových sloupů a lamp VO. Dále pak v obci budou vyměněny stávající 
pouliční lampy za nové led svítidla s možností ztlumování světelného 
výkonu. Žádaná dotace POV Jihočeského kraje. Další dotac je podpora 
turistického ruchu z programu Jihočeského kraje na údržbu zázemí pro 
turisty. Je navržena výměna technologie ohřevu TUV (teplá užitková 
voda) v budově sociálního zázemí kempu ATC-Milavy č. p.59. Dále jsou 
připravovány projekty samostatných akcí (kanalizace, oprava MK, úpravy 
a nákupy pozemků, stání na kontejnery, vývěsní cedule a uspořádání 
mobiliáře na návsi obce). V lednu proběhla dvoukolová volba prezidenta.
Z technických prací se provádí převážně zabezpečení zimní údržby 
místních komunikací (hrnutí sněhu, posyp) a údržba obecní techniky, kde 
došlo k opravě brzd a korby  traktorového valníku 5t.
Dále se prováděli drobné úpravy na oplocení dvora č. p.6, oprava elek-
troinstalace ve skladovém objektu obce a výroba pracovního stolu pro 
potřeby obce (pracovní ponk). Do budovy OÚ Velká Turná byly přikou-
peny skladovací skříňové nástavce pro archivaci stavebních a jiných 

dokumentů obce. Při prvním zase-
dání ZO dne 2. 2. 2023 byl vybrá-
na nový traktůrek na sekání trávy 
a sbírání listí se samočinným vý-
klopným systémem do výšky 
195 cm. Na stávajícím sekacím stroji 
se objevila porucha na motoru a jeho 

generální oprava by byla nerentabilní. Tento stávající traktůrek bude 
sloužit na dosekávání drobných ploch v obci, do jeho úplného dojetí.
Pro rok 2023 byla obec jako provozovatel obecního vodovodu nucena 
upravit cenu pitné vody z důvodu navýšení cen hlavního dodavatele JVS 
a obce Osek, od kterých je pitná voda do obecního vodovodu dodávána 
a zdražení služeb laboratoří – vzorkování kvality pitné vody. Konečná cena 
pro rok 2023 je 55 Kč (bez DPH). V oblasti odpadového hospodářství se 
poplatek pro občany nezměnil a je dlouhodobě stanoven OZV na 450 Kč 
za osobu. Náklady na celkové odpadové hospodářství v obci (rok 2022) 
jsou 261.091 Kč, kde veškeré příjmy činily 177.071 Kč a obec z rozpočtu 
doplatila 84.020 Kč. Jako všechny služby i obci byly pro rok 2023 navýšeny 
platby za svoz kom. odpadů a tříděných odpadů či likvidaci sběrného 
dne. Za měsíc leden 2023 fakturovaly TS-Strakonice za svoz a likvidaci 
odpadů (popelnic) 12.597 Kč. Tříděný odpad stál za leden 2023 (odvoz 
a likvidace f. ROS, a. s. Strakonice) 7.503 Kč.

Připravované akce 
7.–10. dubna – Velikonoční řehtání a pomlázka
30. dubna – Stavění máje a pálení čarodějnic
7. května – Pokládání věnců u pomníku padlých 
    k ukončení II. světové války  
13. května – Okrskové cvičení SDH Velká Turná, Osek a Jemnice

Pavel Šípek, starosta obce

Krátce z Uzeniček 
a Černívska
Letošní rok vešla v platnost nová 
vyhláška o místních poplatcích.
Ty musí být uhrazeny nejpozději do 

31. 3. 2023. Po zaplacení získají občané 
známku na popelnici. Popelnice bez této 

z n á m k y 
nebudou od dubna 

svozovou firmou vyvezeny.
V březnu se po dlouhé covidové 
pauze opět v Uzeničkách uskuteční 
hasičský ples a dětský maškarní bál.
V dubnu nás čeká tradiční velikonoční 
řehtání.

Uzeničky

Kulturní akce 
a dění v obci
V pátek 17. února uspořádal v sále 
„Hospody na Rozhrání“ Myslivecký 
spolek Bárovka z. s. svoji Poslední leč. 

K poslechu zahráli manželé Váchovi. 
Součástí plesu byla samozřejmě i bohatá 

tombola.
Hned nato v sobotu 18. února proběhl každoroční 

Masopustní průvod obcí. 
Od 10:30 hod prošel obcí 
patnáctičlenný průvod za 
doprovodu harmoniky a bubnu. 
Za drobné pohoštění se masky 
domácím odměnily tancem 
a hudbou. Celý průvod byl jako 
již tradičně zakončen v „Hospodě 
na Rozhrání“.
Druhou únorovou akcí byl Obecní ples, který se uskutečnil v sobotu 

25. února v sále „Hospody na Rozhrání“. 
Akci podpořili svou účastí zastupitelé 
obce, včetně pana starosty. K poslechu 
zahrála skupina Kosatky z Drahonic. 
Před půlnocí předvedly své vystoupení 
ve stylu country, za melodie písně 
Michala Tučného „Báječná ženská“, 
členky spolku Sak Turná z. s. Jejich 
představení bylo odměněno bouřlivým 
potleskem. V ranních hodinách se 
všichni rozcházeli domů.

Eduard Červenka, místostarosta obce

Velká Turná

Záboří

Maškarní ples 
pro děti 
Suchý únor už je za námi a s ním 
i Maškarní ples pro děti, který se 
konal 25. 2. 2023 na sále Zábořské 

Hospůdky. Před samotným plesem 
jste se mohli přijít podívat na loutkové 

divadlo „O Smolíčkovi“, které nám odehrál 
pan Tomáš Machka za divadlo ToTem. Pohádka 

byla opravdu krásná a myslím, že děti opravdu zaujala. Po divadle 
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navázalo Maškarní, na které přišlo 
opravdu spoustu překrásných masek. 
Děti si mohly zahrát zajímavé hry jako 
například hod míčkem na čarodějnici, 
házení kruhů na čarodějnické klobouky, 
podlézaní pod tyčí (pro některé to 
bylo opravdu náročné, ale zvládly 
to všechny děti opravdu krásně), 
tancováni ve dvojici s balónkem 
a na závěr jsme si společně zahráli 
oblíbenou židličkovanou. Jedno kolo 
židličkované jsme přenechali i rodičům 
a prarodičům, kteří společně se svými 
dětmi mohli vyhrát pomocníka do 
domácnosti od značky Leifheit. Po celé 
odpoledne nám krásně hrál do rytmu tance Pavel Marek, který se 
toho chopil opravdu statečně. Samozřejmě na Maškarní nechyběla 
ani tombola, které bylo opravdu hodně a děti mohly dostat zajímavé 
ceny díky všem sponzorům kteří na naše Maškarní přispěly. Sponzoři: 
Maxim Braun, Radek Hruška, Kája Šperlík, Michal Běle, Markéta 
Bělová, Pavel Marek, Václav Běle, Michal Říšský, Martin Říha, Petr 
Sotona, TJ ZD Záboří, ZD Záboří, Erika Ježková, Klára Končelová, 
Obec Záboří, Josef Vydra, Jaroslav Adámek a Tomáš Hokr. Díky Vám 
se mohla tato akce uskutečnit i divadlo a já Vám všem chci ještě 
jednou poděkovat za sebe a dovolím si i za všechny děti. Doufám, 
že se Vám všem maškarní líbilo a odcházeli jste s dalšími pěknými 
zážitky.

Maškarní ples pro dospělé
Pár hodin po dětském Maškarním plese se uskutečnil večerní 
Maškarní ples. Účast nebyla zase až tak velká jako na tom 

odpoledním, ale i tak to stálo za to. 
Masek se tedy také moc nesešlo, za to 
spousta z účastníků si zahrála soutěže, 
které jsme si nechali z odpoledne. 
Podlézání pod tyčí, u kterého jsme 
se přesvědčili, že někteří z Vás jsou 
opravu ohební a židličkovanou u které 
jsme se přesvědčili, jak jste hbití. 
Obě soutěže vyhrála jedna slečna 
která to všem opravdu nandala. Celý 
večer nám hrál DJ BaliBase z Vacova, 
pouštěné retro písničky z jeho repráků 
roztančili nemálo lidí, a tak se parket 
zaplnil během chvilky. Taková Dlouhá 
Noc od Lucie Vondráčkové měla 
opravdu úspěch, ale i Kabát nebo 
Brutus se všema zahýbal. Maškarní pro 
dospělé připravila Erika Ježková a já ji 

moc děkuji za tak super akci, během večera byl slyšet sálem smích 
a radost. Doufám, že se opět za rok sejdeme a v hojnějším počtu.

Text a fotografie: Klárka Končelová

Včelařství – hobby do každé doby
Silnou oporou tomuto zájmovému odvětví je základní organizace se 
sídlem v Záboří, která si letos připomíná 90 let své existence.
Formou členské schůze, jejímž hlavním nábojem se stala velmi 
zajímavá přednáška o různorodosti včelařství v podání skutečné 
osobnosti ve zmíněném oboru Ing. Václava Krištůfka z AV ČR České 
Budějovice, „zaostřila“ základní organizace Českého svazu včelařů se 
sídlem v Záboří na Strakonicku na 90. výročí svého založení. K tomu 
došlo přesně 4. prosince 1932 na půdě hostince „U Říhů“ v Záboří.

Kapacita s velkým „K“
Přednáška Ing. Václava Krištůfka se setkala s mimořádným zájmem 
(nejen) včelařské veřejnosti z celého strakonického okresu. Do sálu 
hostince v obci Mečichov, kde se konala, zavítalo na 60 posluchačů. 
Dvě a půl hodiny trvající výklad byl podán ve formě záživné i pro 
naprostého laika. Tím spíše lahodil sluchu zasvěcených, pro které 

včelaření znamená totéž, co pro věřícího modlitba či hladového 
chléb. Přítomní zde strávili nedocenitelné dopoledne a odnášeli si 
s sebou domů řadu nových poznatků a užitečných informací.
Ing. Václav Krištůfek ale nebyl jediným mimořádným hostem 
členských schůzí ZO ČSV z. s. Záboří u Blatné. „Scházíme se 
pravidelně několikrát do roka. Při té příležitosti zajišťujeme vždy 
nějakou přednášku nebo besedu,“ uvádí předseda organizace 
Karel Císař (68 let), co včelaří v Bratronicích dobrých 15 let jako 
nástupce čtyř generací svého rodu. Před třemi lety například 
navštívila jejich dostaveníčko Mgr. Jarmila Machová – předsedkyně 
celorepublikového výboru: „Intenzivně spolupracujeme také 
s okresním zástupcem celorepublikového výboru Ing. Jiřím Rodem ze 
Sedlice,“ dodává jedním dechem.
K současnému datu má základní organizace v Záboří 38 příslušníků 
a pečuje o cca 300 včelstev: „To představuje optimální zavčelení 
regionu,“ libuje si předseda včelařského spolku. Co je uznáníhodné 
a pro organizaci mimořádně přínosné je fakt, že činnost včelařské 
formace po finanční stránce podporuje většina z deseti Obecních 
úřadů v lokalitě: „V poslední době k nim přibyla i jedna zemědělská 
společnost,“ oceňuje podíl tohoto sektoru Karel Císař. Dochází 
i k výraznější soudržnosti v oblasti různorodosti pastvy: „Dobrá 
strava pro včely a jejich ideální zdravotní stav tvoří alfu a omegu 
našeho snažení. Ekonomické problémy jsou samozřejmě až na 
místě druhém,“ poznamenává jednatel organizace Vladimír Sellner 
(60 let). On sám převzal „sladký kumšt“ po svém tchánovi 
v Mečichově a zdárně do něho zapojuje i svého syna, čímž utvořil 
pokračování včelařské dynastie.
Sám Ing. Václav Krištůfek, který v Mečichově sklidil za působivou 
přednášku bouřlivý potlesk a sympatie publika, horlivě dělá pro ideu 
včelařství, co jen může. „Kromě toho, že sám chovám 60 včelstvech 
na pěti lokalitách, včetně vikýřového včelaření ve městech, vedu 
včelařský kroužek. Dále publikuji odborné a popularizační články, 
například v časopise ‚Moderní včelař‘. Zabývám se studiem zdraví 
včel v několika projektech, vnáším osvětu mezi děti a mládež. 
Jinak se mi podařilo založit experimentální a vzdělávací včelnici 
při AV ČR,“ odhaluje své aktivity kapacita s velkým „K“. Ještě 
zbývá doplnit jeho příslušnost k ochotnickému spolku, kde došlo 
k nastudování edukativní pohádky o včelách. Na biologickém centru 
AV ČR v Českých Budějovicích pracuje mimo jiné také ve sféře půdní 
biologie, studia půdních mikroorganismů i kompostování.

Vetřelci aneb rozhořčení starého včelaře
Nestorem včelařské organizace v Záboří je Václav Jiřinec (88 let) 
z Blatné. Svých šestero rojů „pase“ na chalupě ve Vrbně. Co ho 
v souvislosti s jeho pěkným koníčkem trápí. „Především převčelení 
lokality, kde mám své úly,“ svěřuje se s hořkostí v hlase stále činorodý 
důchodce. „Přestěhoval se tam jeden chovatel z cizího kraje a přivezl 
s sebou desítky a desítky včelstev – bůhví, kolik jich vlastně je! A tihle 
vetřelci ve značné míře napadají včelstva domácích včelařů. Kdyby 
se přesuny rojů zarazily, všem by se nám ulevilo,“ ulevuje si Václav 
Jiřinec.
Oproti tomu neskrblí chválou na adresu tamního Zemědělského 
družstva, které moudře naselo na okraje kukuřičných polí rostlinu 
přiléhavě nazvanou „Svazenka medonosná“. Po té prý včely doslova 
šílí.
Nějaká tragičtější epidemie jeho včelky prý za 30 let, co se 
medonosnému hobby věnuje, nepostihla: „Jen jednou jedinkrát 
jsem zaznamenal drobný úhyn po aplikaci nějakého postřiku ve 
venkovních podmínkách. Ale nešlo o nic zásadního,“ mávne rukou 

zkušený chovatel. Stejně tak si 
nemůže stěžovat, že by na něho 
někdy obyvatelky jeho úlů byly 
mimořádně zlé: „No, tak sem tam 
člověk při tomhle počínání nějaké 
to žihadlo dostane, samozřejmě. 
Ale já jsem imunní, nedělá mi to 
vůbec žádné potíže. Snad nejvíc mi 
bylo úzko, když jsem s včelařinou 
začínal a jednou se bez kombinézy 
natahoval nahoru pro roj. Včely se 
mi v jeden moment nasypaly do 
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MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
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INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

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

RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.

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

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

 Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz . 

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

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.

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

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

nejdéle působící realitní kanceláře v regionu.

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

rukávů. Ale nic z toho nebylo! Nejcitlivější jsem na nožní partie – 
to mám po tátovi. Když tam mně včela štípne, hodnou chvíli kulhám,“ 
směje se Václav Jiřinec.
Včelařinu převzal po svém otci v období, kdy on už ztrácel síly: „Jako 
vyučený truhlář jsem si hned vyrobil pět nových úlů. Ty mi slouží 
dodnes. Škoda jen, že nemám nástupce. Takhle moje království 
přejde do cizích rukou,“ lituje. Zatím ale stále s fortelem stáčí med 
pro vlastní potřebu a hrstku známých: „Loni jsem měl v průměru 
dvacet kilogramů od včelstva,“ říká.
Včelaři jsou obdivuhodní a vzácní jedinci. Snad se jim podaří bez 
větších šrámů projít kritickými časy, které na nás doléhají a jistě 
ještě doléhat budou. Bez jejich sladkého konání by nám totiž bylo 
ještě víc ouvej! Když už má národ trpkost v duši, ať si může alespoň 
jazyk osladit!

Vladimír Šavrda
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Miromír lyžuje
Dlouhou cestu před sebou měl
náš kamarád Miromír,
chtěl si pěkně zalyžovat
v horách strašně vysokých.

Lyžovat on trochu uměl,
ale zase ne tak moc,
jeho snem jsou hory Alpy
a sní o nich noc co noc.

Tak jednou v lednu kamarády
svým mobilem zavolal,
netrvalo vůbec dlouho
a už auto startoval.

S Pepou, Julčou i Toníkem
kamarádi vyráží
na lyžovačku do Švýcarska,
kde slunce hory ozáří.

Z Čech do Alp je cesta dlouhá,
přesto šťastně dojeli
a první co udělali
lyžovat se vydali.

Vysoké a krásné Alpy
všude kolem tady jsou,
Miromír ten štěstím září,
teď zrovna jedou lanovkou.  

Lanovka už zastavila,
Julča první vystoupí,
Pepa s Tondou rychle za ní
Miromír jde poslední.

Nazout lyže a už jedem,
hůlky pěkně v rukou mít,
na sjezdovce barvy modré
první jízdu dokončit.

Po modré jedem na červenou,
trochu těžší přeci je,
na partu našich kamarádů
i sjezdovka se usměje.

A tak modrou i červenou
všichni šťastně zdolali,
ještě ale dvě nejtěžší 
na ně v horách čekaly.

Tak jedem černou, křikl Pepa,
hurá, na to Miromír,
Tondo jedem, hvízdla Julča
a hned za nimi byl sněžný vír.

Bez pádů a bez problémů
i tu černou zdolali,
blaženě se po dojezdu
na lanovku culili.

Teď je čeká to nejtěžší,
na freeride oni troufnou si?
Za sjezdovkou spousta boulí,
nechoďte tam, myslím si.

Neposlechli, na boulích jsou,
na svahu lyže cvakají,
naši čtyři kamarádi
i freeride skvěle zdolají.

Už je večer, jdeme domů,
a tak se všichni rozjeli
do chaloupky vprostřed kopců,
kde teď chvilku bydleli.

Miromíre, děkujem ti,
žes nás s sebou do Alp vzal,
a že jsi nám všechny krásy
tady kolem ukázal.

Miluše Kordulová
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Řešení sudoku z lednového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 89 bylo jako vždy ve třech různých úrovních 
obtížnosti. Tajenky: BILANCUJ A (lehká verze, kontrolní 1. řádek 856327194); PLÁNUJ SVÉ (středně těžká verze, 

kontrolní 1. řádek 719823654); PŘÍŠTÍ DNY (těžká verze, kontrolní 1. řádek 824956371). 
Výherci: Ludmila Tesařová, Pole; Zdeňka Panošová, Láz u Radomyšle; Václav Bláha, Blatná. Uvedení výherci si 
mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do konce dubna 2023, popřípadě v jiný termín 
po telefonické dohodě na tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným luštitelům děkujeme a výhercům 

gratulujeme. Po vyřešení SUDOKU z čísla 90 (tj. březnového vydání 2023) zašlete, prosím, tajenku a první řádek 
čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na e-mailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo 

na poštovní adresu: Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná, a to nejpozději do 03. 05. 2023.
Sudoku pro čtenáře SOBáčku připravila Ivana Zemánková


