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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi pozdravit Vás a popřát Vám štěstí, radost, elán a zdraví do 
roku 2012. 
Přelom roku tradičně bývá příležitostí k zamyšlení, jaký vlastně byl 
ten uplynulý rok, a k přemýšlení o tom, jaký bude rok nový. Jistě je 
tomu tak u mnoha z nás i dnes. V roce 2011 došlo k mnoha událos-
tem, které nikdo z nás nemohl ovlivnit přímo a které přesto do našich 
životů zasáhly. 
Svět zasáhla mimo jiné katastrofa v japonské jaderné elektrárně Fuku-
šima, útoky šíleného střelce Breivika v Norsku, finanční krize 
v Řecku a v celé eurozóně či tragický pád letounu s hokejisty ruské 
Jaroslavle, na jehož palubě zahynuli i tři čeští reprezentanti. 
Domácímu dění pak dominovaly jak úsměvné záležitosti, jako napří-
klad příběh o prezidentovi a chilském peru, tak závažné vnitropolitic-
ké kauzy. V samém závěru roku pak nebylo možné pominout úmrtí 
bývalého československého a prvního českého prezidenta Václava 
Havla. Ve světě Václava Havla proslavilo humanistické poselství 
shrnuté v často citovaném výroku „Pravda a láska musí zvítězit nad 
lží a nenávistí“. Přejme si, aby následující rok prokázal, že dokážeme 
táhnout za jeden provaz. Solidarita má největší smysl právě v dobách 
obtížných. Proto zvláště nyní nezapomínejme na ty, kteří naši pomoc 
nejvíce potřebují – seniory, rodiny s dětmi, nezaměstnané, nemocné, 
osamělé.  Často stačí docela málo. Často stačí pouze překonat vlastní 
lhostejnost a pohodlnost. 
Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly jak dny 
zlé, naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, 
radostné, šťastné. A na tom dobrém je potřebné dále zůstat, rozvíjet 
věci započaté a nebát se překážek, které určitě během postupující 
cesty přijdou. I samotné obce během minulého roku překonávaly 
překážky, ale těšily se z dokončených děl a úspěchů. Věřím v pospoli-
tost občanů. Nepochybuji proto, že se nám společně podaří proplout 
úskalími, které nás v tomto roce potkají, s úspěchem. 

Přeji Vám v roce 2012 vše dobré. 

Ing. Miluše Kubátová 
starostka obce Bezdědovice 

V našem cyklu o držitelích certifikátu 
„Regionální produkt Prácheňsko“ Vám tentokrát 
představujeme dva včelaře z Myštic: pana Ing. 
Oldřicha Knížete, který je zástupcem již čtvrté 
generace včelařů ze své rodiny, a pana Ondřeje 
Hejduka, který se mimo jiné věnuje intenzivní  
plemenářské práci s chovem vlastních matek, 
které jsou zárukou mírnosti včelstev, dobrého zdravotního sta-
vu a vysoké snůšky medu. 
Kdy jste začali pracovat se včelami? 
Kdo Vás ke včelařství přivedl? 

OK: „Táta včelařil, snažil se mě k tomu přivést. Jako malej 
kluk jsem měl jiné zájmy, tak jsem mu jen vypomáhal. 
K vlastnímu včelaření jsem se vlastně dostal, až když táta ze-
mřel. O včely se musel někdo postarat. Vzpomínal jsem tedy 

postupně na vše, co se mě táta snažil o včelách naučit.“ 
OH: „K této práci mne přivedl otec již v 
mém dětství.“ 

O včelařství 

Projekt „Stará řemesla na Blatensku“ na ZŠ JAK Blatná opět 
doplňuje vizitky řemeslníků a producentů, kteří jsou držiteli 
certifikátu „Regionální produkt Prácheňsko“. V ZŠ JAK Blat-
ná včelařství představil pan Josef Rotbauer, předseda občan-
ského sdružení APICENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ Václava Jak-
še z Protivína. Je nutné uvést, že uvedené občanské sdružení 
získalo zlatou Jihočeskou ratolest za svůj projekt orientovaný 
na rozvoj včelařství v kategorii místních občanských iniciativ.  
 

Než jsme si při 
naší první schůz-
ce začali povídat, 
klást otázky a 
odpovídat tu na 
ně, tu si jen tak 
povídat o životě, 
nabídl mi pan 
Krátký kávu nebo 
čaj. Dala jsem 
přednost čaji a 
než jsem si stihla 
pročíst názvy 
cédeček 
s muzikou, přine-
sl mi pan Krátký 
pravý černý „té“, 
který prý má jen 
pro vzácné ná-
vštěvy. Má vel-
kou sbírku - jak 
se dnes říká - 
vážné hudby. Muziku rozlišuje na dobrou a špatnou. Dává 
přednost impresionistům, zejména Ravelovi, Debussymu a 
dalším. Vlastně má rád veškerou hudbu 19. a 20. století. 
Začátkem února oslavíte osmdesátiny. Dovolte, abychom Vám 
za Blatensko popřáli touto cestou vše, co se k narozeninám 
přává a kapku pověstného štěstí navrch. Jste známá osobnost, 
s mnoha aktivitami. Předpokládám, že budete oslavovat tzv. na 
etapy. Jaké budou oslavy? 
„Osmdesát, to je z mého pohledu strašné číslo. Je to takové 
vztyčené znamení nekonečna, jen si to představte. Řekl bych to 
ještě asi takhle, žádné velké oslavy říjnové revoluce se konat 
nebudou. Sejdeme se jen v kruhu nejbližších.“ 

Oba mladí muži pocházejí z Prahy, ale k Blatensku jsou 
„připoutáni“. Jak, proč a od kdy, to jsem se snažila zjistit.  
 
Jan Rendek, narozen 1973 v Praze, je profesionální fotograf, 
více než 10 let byl zaměstnancem Národního muzea, pro které 
(jak jinak) fotografoval katalogy, dokumentoval sbírky atd. 
Dnes je tzv. na volné noze. 

Petr Liebscher, narozen 1971 v Praze, je grafik, spisovatel, 
glosátor a vlastně taková renesanční osobnost. Společně vydali 
knihu Ryby, rybníky, rybníkáři.  

   Slovo na úvod              

„Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku    

o včelařství v ZŠ JAK Blatná 

Oldřich Kníže a Ondřej Hejduk 

Jindřich Krátký  

Jan Rendek a Petr Liebscher  

Pokračování na str. 4 

Pokračování na str. 4 

Pokračování na str. 5 

Pokračování na str. 8 
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA aneb CO SE U NÁS PEČE... 
Co se u nás peče 
 

Říká se, že čas běží. Čas letí. Času je 
málo. Nedostává se času. Prostě nějak žije-
me uspěchaně. Proto Vás prosíme, zastavte 
se ve shonu všedních starostí, přečtěte si 
SOBáčka, ať víte, co se na Blatensku nové-
ho událo. Zjistíte, že se toho hodně událo. 
Také se dozvíte, co vše se na nejbližší dny chystá. 

V úterý 15. listopadu 2011 v sále SOŠky Blatná zorga-
nizoval SOB školení pro účetní samosprávných celků. Zájem 
byl veliký, vzdělávací akce se zúčastnilo více než 60 účetních. 
Vysoká účast svědčí o nutnosti pořádat vzdělávací akce na 
Blatensku a současně je to potvrzení našeho dobrého záměru. 
Proč jezdit za školiteli daleko, když lze dobré lektory přivézt 
k nám. Navíc jsme to tentokrát zvládli bez finanční dotace. 
V pondělí 21. listopadu 2011 se v Brně konal již 15. ročník 
soutěže Miss Region Regina. Blatensko reprezentovala slečna 
Petra Pohanková, studentka 3. ročníku obchodní akademie 
SOŠ Blatná (více na jiném místě SOBáčka). Více se také do-
zvíte a hlavně uvidíte na webových stránkách SOŠky Blatná. 
 

Následující den, tj. v úterý 22. listopadu 2011 se konala 
poslední vzdělávací akce loňského projektu Vzdělávání na 
Blatensku s názvem Tradiční pečivo na Prácheňsku. Místem 
konání byla Hajanská hospoda, která je v úterý pro veřejnost 
zavřená, takže bylo možné zorganizovat tento kurz (více na 
jiném místě SOBáčka). 

Na den Sv. Mikuláše tj. 6. prosince se konala poslední 
Valná hromada SOBu v roce 2011. Na jednání bezprostředně 
navazovalo vzdělávání starostů a zástupců obcí na téma Právo 
obecních samospráv v praxi. 

Ve čtvrtek 5. ledna proběhlo jednání členů 
Rady SOB s místopředsedou Akademie pro 
přírodu a průmyslovou kulturu Neunburg 
vorm Wald panem dr. Helmutem Wolfem a 
současně s panem dr. Rudolf Karl-Hans 

Dennerlein o možném společném projektu.  
Po uzávěrce dne 12.1.2012 se konalo vyhlášení výsled-

ků soutěže Miss Region Regina 2012 v Brně. SOB zajistil pro 
studenty dopravu do Brna a vstupenky na výstaviště. Užší rea-
lizační tým si mohl za odměnu za reprezentaci Blatenska pro-
hlédnout, jak vypadá veletrh cestovního ruchu Region Tour 
Brno 2012. Současně svou přítomností podpořili Petru Pohan-
kovou, která si na velká prkna, která snad prý znamenají svět, 
došla pro cenu za třetí místo. 

Vyšla kniha Šlechtické rody Blatenska – 
život, působení a odkaz minulých generací 
(1. část), na kterou SOB získal finanční do-
taci od Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Autorem je Mgr. Vladimír Červenka, některé statě byly zveřej-
něny v našem SOBáčku na pokračování. Pozvánka na křest 
knihy na jiném místě SOBáčka.  

Stolní kalendář SOBu na rok 2012 je stále v prodeji. 
Slouží i jako pozvánka na společenské, kulturní a sportovní 
akce v našem regionu. SOB zahajuje přípravné práce na novém 

kalendáři, tedy na kalendáři na rok 2013. Výzvu ke spolupráci 
naleznete na jiném místě. Na začátku roku došlo ke změně 
spolupracovníka pro grafické a sazečské práce našeho SOBáč-
ka. Děkujeme paní Pavlíně Svobodové za dosavadní spoluprá-
ci. 

Napište nám, co je u Vás nového. Uvidíte, že uděláte 
radost SOBě, tedy našemu časopisu, ale i sobě osobně a koneč-
ně uděláte radost všem čtenářům. 
      Ing. Radka Vokrojová, manažerka SOB  
 
Vzdělávání na Blatensku 2011 - 2012 
 Projekt Vzdělávání na Blatensku 2011 byl ukončen. 
SOB bude předkládat žádost o proplacení nákladů na realizace 
projektu za loňský rok Regionálnímu odboru SZIF České Bu-
dějovice.  
 Na letošní rok SOB získal finanční podporu na projekt 
„Vzdělávání na Blatensku 2011 a 2012“ ze 4. výzvy MAS 
SOB. Z tohoto projektu již probíhá vzdělávání představitelů 
obcí v programu Právo obecních samospráv v praxi. Dále na 
letošní rok připravujeme další vzdělávací akci pro účetní samo-
správných celků, při které by účastnice měly získat přehled a 
návod na řešení aktuálních problémů při účtování obcí. Ještě 
před Velikonocemi plánujeme vzdělávací akci tradiční pečivo 
na Prácheňsku, na duben pak péči o památky na Blatensku a na 
květen význam územního plánování pro rozvoj obcí. O 
podrobnostech Vás budeme informovat prostřednictvím naše-
ho časopisu a současně na našich webových stránkách. Případ-
né dotazy zodpovíme na E-mailu blatensko@blatensko.cz nebo 
telefonicky 728 881 358.  
       Ing. Radka Vokrojová manažerka SOB  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do 
venkovských oblastí  

 
Kalendá ř SOBu na 2013 
 
Prosíme zástupce obcí a dalších organizátorů kulturních, 
společenských, sportovních a dalších akcí, aby nám zaslali 
podklady pro přípravu nového stolního kalendáře SOBu na 
rok 2013 (E-mail: blatensko@blatensko.cz nebo na poštovní 
adresu Na Tržišti 727, Blatná). Zasílejte pozvánky na Vaše 
akce co nejdříve, abychom mohli zahájit práce na kalendáři 
včas. Uveďte datum, název akce, místo konání popř. pořada-
tel a další podrobnosti, které znáte. Nezapomeňte na ilu-
strační fotografie ze života obcí na Blatensku. Uveďte název 
fotografie a autora. 
Těšíme na spolupráci. 

Bohumila Hoštičková 
Radka Vokrojová 
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INFORMACE O MAS SOB, o.p.s. 
INFORMACE MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s. 
 Všem občanům Svazku obcí Blatenska 
přejeme pevný krok do Nového roku, všem 
žadatelům o dotace mnoho úspěchů a všem 
dohromady především hodně zdravíčka. 
 Naše MAS vstoupila do nového roku 
v plném pracovním nasazení, od 19. prosince 
probíhal příjem žádostí o dotace, který byl 
ukončen v pondělí 2. 1. 2012 v 11,00 hod. 
 V 6. výzvě MAS SOB bylo zaregistrováno celkem 9 
projektů. Celková alokace na výzvu činila 1,7 mil. Kč. 
V současné době probíhá administrace projektů v kanceláři 
MAS SOB. Po kontrole jednotlivých projektů proběhne jejich 
hodnocení programovým výborem a následně hodnoticí komi-
sí. Poté budou projekty předány k registraci na Regionální od-
bor SZIF České Budějovice, která proběhne v měsíci březnu 
2012. 
Informace můžete sledovat na stránkách www.blatensko.cz/mas 
nebo na stránkách www.szif.cz. 

Všem žadatelům držíme palce !!! 

PREZENTACE MAS A ZNA ČKY „PRÁCHE ŇSKO“ 
 S příchodem konce roku 2011 probíhalo na území Bla-
tenska mnoho adventních trhů a výstav, na kterých se MAS 
SOB podílela nejen finančně, ale také 
přímou účastí na těchto akcích. 
 Zástupci MAS se účastnili trhů 
v Sedlici, Radomyšli, Lnářích a Blatné, 
kde prezentovali značku „Regionální 
produkt – Prácheňsko“. V současné době 
je v této značce již 17 výrobců 
z mikroregionu Blatensko. Návštěvníkům 
trhů bylo tedy co nabídnout a mnohé 
z výrobků mohlo sloužit jako vánoční 
dárek. 

 Prezentace značky „Prácheňsko – regionální produkt“ 
proběhla také ve dnech 17. – 18. 12. 2011 ve Vodňanech, kde 
se prezentovalo více než 50 výrobců z celého Prácheňska. 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O UD ĚLENÍ ZNA ČKY „PRÁCHE ŇSKO“ 
MAS SOB, o.p.s. oznamuje všem zájemcům o udělení značky „Prácheňsko – regionální 

produkt“, že v současné době probíhá příjem žádostí, které je možno podávat pro certifikaci slu-
žeb do 25. 1. 2012 a pro certifikaci výrobků do 13. 2. 2012, hodnotící komise pro hodnocení 
žádostí o udělení značky bude zasedat: 
26. 1. 2012 – hodnotící komise pro certifikace služeb 
14. 2. 2012 – hodnotící komise pro certifikace výrobků  
Zájemci o udělení značky se mohou hlásit u paní Terezy Ptáčníková v kanceláři MAS SOB, Na Tržišti 727, Blatná, ne tel. čísle 
602 400 140 nebo na emailu: mas@blatensko.cz  

STRAKA  (1) 
Byla jedna drzá straka 

uviděla v tůni raka 
chtěla do něj klovnout 

do vody však mohla spadnout 
ještě, že má křídla hbitá 

roztáhne je a už lítá. 

 
STRAKA (2) 

Byla jedna drzá straka 
uviděla v tůni raka 
chtěla do něj klovat 

rak se musel schovat. 

 

ŠPAČEK 
Je v parku i zahradách 
Ale také v doubravách 
Budku si rád obsadí 
Jarní píseň naladí 

Nejvíc zpívá za rozbřesku 
Jeho šat (frak) je plný lesku. 

 

ŤUHÝK  
Ťuhýk má rád křoviny 
Co jsou samé bodliny 

V trávě si hmyz bystře chytne 
Na bodlinu ho pak píchne 

Dělá si tak spižírnu 
Pro pozdější hostinu. 

VLAŠTOVKY  (1) 
Na ocase vidličky 

Maj samci i samičky 
A hrdélka červená 

Všechny stejně zbarvená 
Na jaře vždy přiletí 
Do vsí i měst zaletí. 

 

VLAŠTOVKY  (2) 
Na ocase vidličky 

Maj samci i samičky 
Pod krkem jsou červené 
A na drátech rozverné. 

Ing. Miroslav Stárek 

Trh ve Vodňanech, foto Tereza Ptáčníková 

Trh ve Lnářích, foto Marie Vrátná 
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„Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku - Oldřich Kníže a Ondřej Hejduk 
Pokračování ze str. 1 
 
Kolik včelstev máte? Kolik času musíte věnovat svým včelám 
v sezóně? 
OK: „V současné době mám 21 včelstev, na dvou stanovištích. 
Jedno mám prakticky doma na zahradě pod velkým dubem. 
Ostatní včely mám v lese. V sezóně mám spoustu práce 
v zemědělství, musím při tom stačit i včelařit. Čas si prostě 
musím najít. Kolik přesně, to se nedá takhle říct.“ 
OH: „Včelstev mám 39, kolik času jim věnuji ani nevím. Vče-
laření mne baví a proto čas nepočítám.“ 

Lidé se zpravidla bojí dostat žihadlo, báli jste se taky a do 
kdy? 

OK: „Když se mě 
táta snažil dostat ke 
včelaření, to jsem se 
právě žihadel hodně 
bál. Proto jsem se 
tomu tehdy tolik 
nevěnoval. Když už 
jsem se začal o vče-
laření zajímat více, 
přestal jsem se bát. 
A něco ze včelařské 
latiny: moje včely 
mi přece nedají ži-
hadlo.“ 

OH: „Bojím se při každém začátku včelařské sezóny do doby, 
než dostanu první žihadlo, které mě zocelí.“ 

Pamatujete si „své první včelstvo“? 
OK: „No, to je jsem přeci zodpověděl dříve, včelařil táta, mí-
val až sto včelstev. Pak ale musel počty omezit. Takže jako 
první včelstva byla ta, o která jsem se musel začít starat po 
jeho odchodu.“ 
OH: „Nevzpomínám si na první, ale samostatně jsem začal 
včelařit zhruba v 16 letech.“ 

Máte také nějaké úly, které jsou vyřezávané, zdobené a připo-
mínají tu dávnou romantiku včelařství? 
OK: „Mám staré úly, klasické domečky. Mám jich celkem 6, 
ještě po tátovi.“ 
OH: „Ano, mám úly, které jsou zdobené a vyřezávané a které 
představují historický vývoj včelího obydlí. Pro moderní způ-
sob včelaření jsou však nepoužitelné, a proto je mám pouze 
jako zdobný prvek.“ 

Převážíte úly na jiná místa? 
OK: „Včelstva nepřevážím, řepka je nyní všude.“ 
OH: „V současné době se včelami nekočuji, se svým počtem 
nemám tuto potřebu a okolní  pastva, při jejich stálém stano-
višti, jim poskytuje dostatečnou nabídku nektaru i pylu.“ 

Problémy s varoázou se čas od času řeší i v médiích. Jak to 
řešíte Vy? 
OK: „Řeším to v souladu s pravidly naší základní včelařské 
organizace. Žádné velké problémy s tím nemám.“ 
OH: „Tento celosvětový problém řeším, jako každý zodpověd-
ný včelař, včasnou prevencí léčebnými metodami.“ 

Jaký med máte raději? A jak „přemluvíte“ včely, aby sbíraly 
lesní med? 
OK: „Koncem května až začátkem června vytáčím řepkový 

med, pak začátkem července už to je tmavý med. Lesní med je 
vlastně až koncem července v závislosti na tom, jak „medují 
lesy“. Osobně mám rád každý med.“ 
OH: „Těžko říci, který med mám nejraději, co se týče původu, 
tak rozhodně med český, který se svou vysokou kvalitou nedá 
srovnávat s medy dovozovými, jejichž původ je těžko dohleda-
telný a jejichž kvalita nemusí vždy odpovídat normám. A po-
kud bych si chtěl vyprosit lesní med, tak bych spíše než včely 
musel přemlouvat přírodu, neboť včely si vyberou tu nabídku, 
která je pro ně hodnotově nejzajímavější, což je podmíněno 
například i plochou výskytu pro ně atraktivního zdroje.“ 

Máte vedle včelaření ještě další koníčky? 
OK: „V kině jsem nebyl snad tři roky, letos jsem se dostal pou-
ze jednou do divadla. Hráli ochotníci z Blatné Fidlovačku. 
Líbilo se mi, vždyť my v Myšticích na Dvoretické libování 
každoročně připravujeme jeden velký kus a občas si také za-
hraji. Bývá to velký legrace, všichni si to užíváme.“ 
OH: „Ano, vedle běžných sportovních aktivit se věnuji zejmé-
na hudbě a historii, jsem aktivním hráčem na řadu lidových 
historických nástrojů. Jejich líbivé tóny si můžete poslechnout 
na CD hudební skupiny Boni Amici, jejíž jsem členem. Na 
tomto disku najdete evropské hudební skladby duchovní, mi-
lostné i pijácké a to z období středověku a renesance. K zakou-
pení je v Blatné na náměstí Míru 209, v obchodě U sv. Kateři-
ny.“ 

Prozradíte nějaký dobrý recept s medem? Nemyslím sladkosti, 
ale třeba marinádu na maso a tak. 
OK: „Do vaření se nepletu, raději. Čaj si sladím jedině me-
dem.“ 
OH: „Pokud byste si med chtěli dopřát jinak než na chlebu, tak 
vám ho mohu doporučit například jako přísadu do marinády. 
Surovinami jsou: 2 lžíce oleje, 4 lžíce kečupu, 1 lžíce medu, 
sojová omáčka, 3 stroužky česneku, cibule (najemno nakráje-
ná), oregano, bazalka, skořice mletá a sůl.“ 

Máte rádi medový perník nebo raději medovinu? Je složité 
„ud ělat si“ medovinu? 
OK: „Všeobecně mám rád perník, takže i medový perník mám 
rád. Medovinu si taky rád dám, jelikož je sladká. Výroba je 
celkem složitá, nikdy jsem se o to sám nepokoušel.“ 
OH: „Na tuto otázku nemám jednoznačnou odpověď, klidně 
bych si dal medový perník a zapil ho medovinou. Způsob vý-
roby medoviny není ani moc obtížný, ale spíš pracný a zdlou-
havý.“ 

A pohádky, kde hlavními hrdiny jsou včely, znáte? 
OK: „Jasně, Včelka Mája a Včelí medvídci. Další si teď ne-
vzpomenu.“ 
OH: „Samozřejmě, znám příběhy včelky Máji a příhody Vče-
lích medvídků.“ 

Získal jste certifikát „Regionální produkt Prácheňsko“. Co 
pro Vás toto označení znamená? 
OK: „Známka mě podporuje, pomáhá v reklamě, ale současně 
i zavazuje.“ 
OH: „Díky obětavé práci lidí, kteří se podílejí na udělování 
certifikátu a jeho propagaci, se mi otevírá bližší cesta k zákaz-
níkovi.“ 
 

Děkuji za odpovědi 
Radka Vokrojová 

„Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku - o včelařství v ZŠ JAK Blatná 

Pokračování ze str. 1 
O úspěchu projektu SOBu „Všechno lítá, co peří má“ jsme Vás 
informovali v minulém čísle. Zde si můžete přečíst vyjádření 
žáků VI. A o vyrábění předmětů z vosku. 
Dominik Artyszko: 
Den s panem včelařem se mi moc líbil. Vyráběli jsme ozdoby 
na stromeček a svíčky, které byly z pláství. Nejdříve jsme mu-
seli nahřát desku z pláství a přitisknout formičku, z které vyšla 
ozdoba. Potom to ve třídě nádherně vonělo. Myslím si, že to 
bylo zajímavé a nádherné, mohli jsme si to vyzkoušet a naučit. 
Martin Pojer: 
Líbilo se mi to, že jsme mohli pracovat s voskem – tvarovat ho 
a rozehřívat. Krásně to tam vonělo. Mohli jsme si i koupit 

vosk, ještě teď nám to doma voní. 
Jonáš Barát: 
Když jsme dělali ozdoby, tak mě to moc bavilo. Ozdob na stro-
meček jsem udělal asi deset. Svíček jsem dělali míň, ale byly 
krásné – třeba do spirály nebo s ozdobami. Moc se mi to líbilo 
a užil jsem si to. 
Matouš Faměra: 
Když jsme přišli do třídy, kde jsme měli vyrábět výrobky 
z vosku, připravili jsme si vykrajovátka, utěrku a fén. Pán se 
představil a říkal, jak máme vyrábět ozdoby na stromeček. 
Potom jsme vyráběli svíčky. Moc se mi to líbilo. 
Linda Polívková: 
Nejdříve jsme vyráběli voskové ozdoby na stromeček, které se 



Svazek obcí Blatenska - leden 2012  5 

 

„Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku - Jindřich Krátký 
Pokračování ze str. 1 

Jak cítí osmdesátník Krátký?  
 Jako osmdesátník. Žádnými vážnými neduhy netrpím a 
doufám, že mi to vydrží. Jen na podzim roku 2012 mám naplá-
novanou operaci  kyčle – to abych mohl např. lépe jezdit na 
kole po vlastech jihočeských a okolí.“ 

Jak byste se rád cítil? 
 „Co se toho týká, rád bych po ránu při pohledu do zrca-
dla nechtěl z koupelny odcházet otřesen. Přál bych si, aby 
zdraví sloužilo.“ 

Připravujete velkou výstavu ke svému výročí? Pan Synek se 
v minulém čísle svěřil, že se na ni těší. S ním jistě mnoho dal-
ších.  
 „Tady v Blatné výstavu v roce 2012 neplánuji. Jako 
člen unie výtvarných umělců v Plzni bych měl mít výstavu (já 
říkám předsmrtnou) v galerii Jiřího Trny. Protože jsme však 
měl poměrně velkou výstavu před čtyřmi roky v Západočeské 
galerii, neměl bych ani dostatek nových prací pro tento rok. 
Překládám ji na rok 2013. Letos zjara budu mít pouze menší 
komorní výstavu kreseb z mého ‚světapekelcování¨ na zámku 
Kozel. Přijedete, že.“  

Takové pozvání se neodmítá a samozřejmě slibuji, že přijedu. 
Nejen ze slušnosti, ale i ze zvědavosti, protože při našem roz-
hovoru jsem si prohlížela fotografie obrazů, které už pan Krát-
ký nemá a – jak říká - musel se s nimi rozloučit s těžkým srd-
cem. Navíc některé kresby znám, vlastně Vy, čtenáři SOBáčka, 
je znáte taky.  

Náš rozhovor připravujeme přes svátky, které mnozí považují 
za nejkrásnější v roce. Hned po nich následuje konec roku. 
Mnoho lidí bilancuje a možná i přemýšlí o předsevzetích do 

nového roku. Jak 
vypadají Vánoce u 
Vás?  
„Vánoce. Nejkrás-
nější jsou ty Vánoce 
z dětství. Na ty pře-
ci každý rád vzpo-
míná. Pokud má 
člověk perličku 
v duši, třeba až na 
dně, tak tam má 
taky uchovanou tu 
krásu Vánoc. Tak 
nějak to říkal Bohu-
mil Hrabal. Miluji 
Ladu. I když budete 
sedět v parném létě 
u rybníka 
v plavkách a budete 
mít před sebou jeho 

obrázek zimy a Vánoc, tak budete také sáňkovat a bruslit. I 
když je to neuvěřitelné, jak dokázal poskládat tu zimní idylku. 
Kopce zasněžené, kde se sáňkuje. Současně děti bruslí na ryb-
níce a kde žádný sníh není. My mu tu zimní idylku prostě věří-
me.“ 

Máte rád tradičního kapra? Jaké další tradice během Adventu 
a Vánoc máte nejraději? Kdo zdobí stromeček?  
 „Miluji kapra, nejraději na udici. Můj největší úlovek – 
letos nic moc. Vánočního kapra mám rád a tradice se u nás 
udržují tak, jak to má být. I ten půst čtyřiadvacátého. Strome-
ček doma zdobí syn. Doma máme stromeček opravdu dlouho, 
nejen jako symbol svátků, ale jako symbol pohody. V aťasu, 
jak vidíte, mám taky malý stromek.“ 

ke stromečku budou 
moc hodit. Předtím 
jsme ještě poslouchali 
o tom, jak včely zpra-
covávají vosk a jak jim 
včelaři pomáhají. Pak 
jsme dělali voskové 
svíčky – nejdříve rovné 
a pak ty, které se smě-
rem ke špičce zužují. 
Mohli jsme si koupit 

vosk i domů, abychom si mohly ty krásné ozdoby a svíčky 

dělat i doma. 
Tereza Kadlecová: 
Dělání svíček a ozdob 
na stromečky z vosku 
se mi moc líbilo. Kou-
pila jsem si vosk domů 
a vyrábím svíčky. Mo-
je teta dělá z vosku 
také, tak mi nějaký 
vosk přiveze. Spoustu 
ozdob jsme dala pra-

babičce a babičkám. Moc se mi to líbilo!!! 

J. Krátký „Bílý labyrint“ a „Černý labyrint“  

Kresba J. Krátkého „Židovský hřbitov 
na Kasejovicku“. 

Obraz J. Krátkého „Spící jabloně na Blatensku“ 
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Vaše přání, co se týká dárku pod stromeček, bývají splněná? 
Znáte přání Vašich dětí a vnoučat, i když jsou možná tajná? A 
přání své manželky znáte také? 
 „Popořadě. Vánoce bez knihy a bez muziky si neumím 
představit. Takže má přání bývají splněná. Dnes je to hlavně na 
dohodě. Letos jsem si přál muziku od Nina Rotty (proslavil se 
hudbou k filmům Federica Felliniho) a především od americ-
kého minimalisty Phila Glasse (m.j. film Hodiny). Něco už 
jsem pod stromečkem našel a něco mám objednané. To prý 
ještě dorazí. Přání dětí a manželky znám. Ale vymýšlet dárky 
bývá občas obtížné. Pravda, dámám se vždy dárek kupuje sná-
ze. Tentokrát jsem od manželky dostal pochvalu před nastou-
penou jednotkou. Dárky pro vnoučata vymýšlí a zařizuje man-
želka.“ 

Na který dárek z dětství si rád vzpomenete? Kdy jste o něm 
svým dětem vyprávěl nebo dokonce ukázal?  
 „Jednoznačně lyže. Když jsme byli s bráchou malí, měli 
jsme jen taková prkénka. Když jsme dostali každý své opravdi-
vé lyže, byl to nejhezčí dárek, na který se opravdu nezapomí-
ná. Ale už je nemám. Hodně sněhu od té doby roztálo.“ 

A předsevzetí do nového roku si dáváte? Plníte je? 
„Předsevzetí (výrazná pauza a na tváři se panu Krátkému ob-
jevil mnohoznačný úsměv)  
 - předsevzetí bych chtěl plnit. Snažím se o to. Chtěl 
bych odbourat stařeckou hašteřivost. Nechci být konfliktní 
dědek. Zdá se mi, že generace osmdesátníků někdy taková 
bývá. A zda to plním? Plním, zeptejte se ale jindy a jinde.“ 

Vraťme se v čase, i když Vám opět připomínám to vztyčené 
znamení nekonečna. Kdy jste přišel do Blatné? 
 „Do Blatné jsem přišel v roce 1969, učil jsem na zá-
kladní škole výtvarnou výchovu, občanskou nauku a dějepis. 
Pocházím od Tábora, táta učil na obecné škole, ano pan řídící, 
mám mladšího bratra. Ten ‚hnát výtvarný‘ máme v rodině. 
Dokonce se dochovaly dvě kresby jednoho z mých z předků 
z poloviny 19. století. Do Blatné jsme se přistěhovali, jak jsem 
říkal v roce 1969, z Pačejova, kde jsem učil od roku 1954. A 
po mnoha letech modřin i škrábanců na tu dobu, na kolegy i 
žáky rád vzpomínám a jsem potěšen, že mnozí se ke mně hlásí, 
vyhledávají mě a navštěvují mé výstavy. K výtvarné výchově 
jsem studoval dějiny. Mám rád moderní dějiny, syn také. Ty 
modely letadel mám od něj. Syn Martin i dcera Markéta pracu-
jí v Plzni. Ani jeden z nich se nevěnuje výtvarničině. Abych se 
vrátil k mým začátkům na Blatensku. V roce 1969 – 70 jsem 
působil v Bělčicích, už sice vypukla normalizace, ale stále to 
vonělo svobodou. Proto na tu dobu se vzpomíná rádo. V roce 
mého nástupu do Blatné už běžela normalizace naplno, všichni 
jsme podepisovali, jak jsme šťastní, že nás nezištně přijela 
osvobodit spřátelená vojska v čele se SSSR. Mně začaly lapá-
lie. Zjistilo se, že nejsem členem ani ROH a soudruzi mě nějak 
neměli v oblibě. Byl jsem černá ovce státu. Nakonec jsem byl 
do ROH vstoupen. Poznal jsem teprve, co to je za štěstí, stát se 
členem té masové organizace a ‚prodlouženou rukou strany‘. 
V roce 1969 byla otevřena LŠU v Blatné, tedy lidová škola 
umění, kde jsem působil do roku 1983. Pak jsem odešel na tzv. 
volnou nohu a zhluboka vydechl.“  

Kde je krajina, kterou byste označil krajinou svého srdce? 
 „Mám rád Vysočinu. Nejen proto, že na Vysočině se 
narodili takové osobnosti jako Gustav Mahler, Bohuslav Marti-
nů, Jan Zrzavý, Vítězslav Novák a mnoho dalších. Je to kraj, 
který inspiruje mnoho umělců, třeba Antonína Slavíčka. 
Z vesničky Zhoř, která leží asi 7 km od Pacova, pochází Saša 
Machov, baleťák a choreograf. Spolupracoval i 
s Osvobozeným divadlem a Divadlem E.F.Buriana. Za války 

emigroval, byl mj. režisérem v londýnské Sadler´s Wells Ope-
ře, pak se vrátil, v Národním připravil moderně pojatou chore-
ografii Labutího jezera. Ale protože bojoval na západě, působil 
v Londýně v královské opeře a snažil se podat ruského klasika 
jinak, byl hrubě napadán. Nakonec si dobrovolně vzal život. 
Rád jsem na Vysočinu jezdil s kamarádem. Kolem, jak já rád 
říkám, kolem mého Hradce, tedy Jindřichova, je Vysočina 
sladší, v blízkosti Poličky drsnější. Vysočina má v sobě něco 
zvláštního. Ale nyní už jsem Vysočině nevěrný. Více než 40 
let žiju na Blatensku, i když jsem náplava, přesto jsem tímto 
krajem okouzlen – inu vodnář. Krajinný ráz, typické vesničky i 
melancholie rybníků. Byl jsem na jednom mezinárodním ma-
lířském sympoziu plenéru v Mladé Boleslavi, pak jsem se vra-
cel zpět do Jižních Čech, do Blatné. Když jsem přijížděl 
k Bělčicím a otevřel se mi výhled na Blatensko, měl jsem po-
cit, že přijíždím do krásného parku. To už jsem věděl, že jsem 
na Blatensku doma. Jako správný Jihočech mám i velmi vřelý 
vztah k Šumavě. A nesmím rovněž zapomenout na jednoho 
z mých největších světců, i když Vysočině vzdálenější, na Leo-
še Janáčka, ten patří také k mým velkým favoritům. Jeho Pří-
hody lišky Bystroušky, Mše glagolská, Její pastorkyňa nebo Po 
zarostlém chodníčku. To se nedá všechno vyjmenovat.“  

Už jsme se několikrát dotkli 
knih. Jaké knihy rád čtete nebo 
k jakým se rád vracíte? 
 „To by byl velmi dlouhý se-
znam. Začal bych u Karla 
Čapka, pak mě oslovil Vladi-
slav Vančura, Ota Pavel, Zde-
něk Šmíd, Vítězslav Nezval, 
Halas, Holan. Švejk, ten se 
nečte, ten se přímo studuje. 
Bohumil Hrabal, ten se ‚uměl‘ 
zamazat prací. Ten se taky 
studuje. Anglický humor je mi 
blízký. Takový Jerome Klapka 
Jerome a jeho Tři muži ve 
člunu … to si rád přečtu i po 
několikáté. Ale třeba americ-
kou literaturu si také občas 
najdu v knihovně své nebo si 

půjčím – Chaim Potok, William Faulkner nebo John Irwing. 
To bychom mohli pokračovat dál a dál.“  

Kdy jste začal kreslit a malovat?  
 „Jako malý jsem maloval všude. Představte si, že jsem 
chodil  do houslí. Ale počítání v rytmu hudby mi moc nešlo. 
Z toho lze snadno odvodit, že jsem opravdu nebyl skvělý ta-
nečník. Uklidňuje mě, že stejně mizerným tanečníkem byl i 
Leoš Janáček. I když mám hudební sluch a takovou tu hudební 
paměť, nejsem žádný interpret. Když byli rodiče 
v koncentráku, byli jsme s bráchou u babičky a dědy. Pak 
v květnu 1945, když v sobotu ve 12,30 hodin vypuklo Pražské 
povstání, a já jsem měl od 14,00 hodin jít zase do houslí, jsem 
vlastně s muzicírováním skončil. Řekl bych to asi takhle: Vyu-
živ Pražského povstání, přestal jsem chodit do houslí. To zní, 
co?“ 

Výtvarné vzory, studia v Praze: 
 „Učil nás Martin Salcman, Cyril Bouda, Karel Lidický 
a pak ještě Zdeněk Sýkora. Se Zdeňkem Sýkorou, on má také 
narozeniny 3. února, jsme se spřátelili. Byl mým velkým vzo-
rem, nejen výtvarným. Škola jen nasměruje, z nikoho neudělá 
umělce. Martin Salcman byl skvělý profesor. Vytvořil kolem 
sebe úžasnou atmosféru. Měl kolem sebe mnoho dobrých lidí, 
výtvarníků a umělců vůbec. I Akademie nám záviděla. Na naší 

Obraz J. Krátkého „Polní 
mše“, inspirovaný hudbou 
Bohuslava Martinů. 
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fakultě byla opravdu tvůrčí svoboda, obrovská. Vždyť já jsem 
v Praze studoval v 50. letech. To byla doba silných tlaků nejen 
na umělce, doba reálného socialismu, kultu osobnosti. Měli 
jsme opravdu štěstí. Sochař Koblasa, který pochází z Tábora a 
dnes žije v Hamburku, vždy říkával, že se učili sochat faldy a 
jen faldy, aby prý uměli dobře vystihnout halenu dělníka. Vol-
nost při studiu a nejen výtvarném je krásná, ale k tomu je třeba 
umět i to řemeslo. A to nám Salcmanova škola, což je dnes 
pojem, dala. Ravel říkával, že hudba musí být především krás-
ná. Totéž si myslím o barvách na obrazu. Barvy na něm musí 
vytvářet akord. Krásný akord. Nejsem příznivec barevných 
divočin a ohňostrojů. Vyznávám, že každý obraz má mít domi-
nantní barvu, ostatní odstíny jí k vyznění pomáhají. Vždycky 
myslím na hudbu.“ 

Jak se kreslí tzv. na zakázku? Vždyť některé sady Vašich kreseb 
tak jistě vznikaly. 
 „Předci ze strany mého dědy měli na blatech u Soběsla-
vi statek. Statek na blatech to je úplně jiná káva než hospodář-
ská stavení tady. Stavba na blatech respektuje přísná architek-
tonická pravidla. Tady se vesnice jakoby rozběhly. Ráz staveb 
v kopcích, soustředění kolem středu, prostě jihočeské vesnice 
hlavně tady na Blatensku mě okouzlily. Když mám nakreslit, 
jak říkáte, něco na zakázku, je to pro mě přímo za odměnu. 
Když přijdu pod kyslík, musím prostě kreslit. Nemusím hledat, 
ono se to nabízí samo. Naproti tomu malování obrazů je pro 
mě čím dál tím těžší. Malovat obraz, abstraktní obraz, to je pro 
mě úporný zápas, boj, přemáhání, přemýšlení, hledání, nalézá-
ní, vyjádření pocitů z toho boje i pocitů vítězství. Víte, že i 
Winston Churchill mj. maloval? Krásně o tom psal. Celkem 
výstižně popsal, že když stojí před prázdným plátnem, má tré-
mu. Vždy, když začínám, mám trému jako velký státník. Sto-
jím u bílého plátna a cítím tu šílenou osamělost. Když se mluví 
o osamění, tak to je před tím plátnem, nikde jinde nejsem tak 
sám. Ale jsem svobodný a nezávislý. Hudební skladatel je zá-
vislý na interpretech. Když krásnou muziku z partitury nikdo 
nezahraje, je to úplná mrtvolka. Herec, jakýkoli, jeho úspěch je 
vždy závislý na autorovi, scénáři, režisérovi, kostýmu atd.  
Malíř je nezávislý. Může si malovat, kreslit, co chce. Pravda, 
nemusí se tím uživit. Pak ještě malíř trpí, když má ty obrazy 
doma. Když je nechce prodat, trpí, co s nimi bude, až on nebu-
de. Trpí, komu je dát. Když je prodává, nemá skoro žádné ob-
razy doma, trpí pocitem, že vlastně nic nenakreslil, nenamalo-
val. Občas hledám odpovědi na otázky, zda a jakou cenu má to 
mé výtvarné dílo. Nemyslím číslo ve sféře peněz a financí. 
Tyhle otázky mě často napadají, když stojím před stojanem 
s prázdným plátnem, když se dívám na své obrazy. Hodnotu 
výtvarného díla nelze vyčíslit, kolikrát ani odhadnout. Před-
stavte si, že při dobývání města zjistí útočící strana, že hlavní 
velitelství je v krásném gotickém kostele, pozorovatelna na 
vysoké štíhlé kostelní věži. Velitel se na to dívá, přemýšlí, co 
dál. Váhá. Nakonec dá rozkaz dělostřelcům ke zničení kostela. 
Hodnota toho díla byla jen tu malou chvilku obrovská, ale jen 
tu chvilku před rozhodnutím.“ 

Vaše múzy, inspirace? 
 „O múzy malířské ani o inspiraci není nouze. Stačí se 
dívat kolem sebe. Důležitý je první nápad, ale musí jako dobré 
víno nebo sýr dozrát. Pak je dobré nápad rozšiřovat a pracovat 
s ním. Veškerá má tvorba se odvíjí v cyklech, tak například 
cykly polí, katedrál, pouští, kamenů, planet, stromů, přesýpa-
cích hodin, suchých zahrad, katastrálek. Osamění žen nebo 
vesnice, štíty domů, pak bystřiny ze Šumavy věnované Klos-
termannovi. S realizací prvního nápadu se nesmí spěchat.  
To by se mohl promarnit. Já se u každého obrazu strašně 
nadřu. Třeba Pepík Synek má dar od Pána Boha. Tu jeho spon-
tánnost mu závidím. A přidal na barevnosti. On tvoří jakoby 

nic. I když jsme každý 
jiný, vážím si ho.  
Občas zajdeme na kus 
řeči.“ 

Často Vás vidím na 
kole. To je Váš oblíbe-
ný dopravní prostře-
dek? 
„Když kreslím venku, 
sednu na bicykl, dnes 
se říká na kolo, což je 
podle mě vedle penici-
linu nejdokonalejší 
vynález lidstva. Vím, 
co chci namalovat. Ta-

ková neděle, kdy přes den je pohoda, klid, v podvečer začne 
shon. Mám až škodolibou radost, když vidím toho nasupenýho 
chalupáře, jak se drží volantu, v očích má už ten stres 
z dopravní a možná i jiné zácpy. To je takové malé zadostiuči-
nění za tu nadvládu Prahy. Abych se vrátil ke kreslení venku. 
Moc toho s sebou nepotřebuji. Ten kyslík a krajina kolem je 
balzám. Nedávno jsem měl objednávku ze Spáleného Poříčí. 
Sedím v jedné vesničce, kreslím si. Nikde nikdo, bylo dopoled-
ne, kde by se tu taky někdo vzal, si říkám. Najednou jde kolem 
starší paní – to si mohu vzhledem k sobě dovolit. Zastaví se, 
kouká mi přes rameno. S ní přišlo malé kotě, které se ke mně 
začalo lísat, až vilně. V tom mi zazvonil mobil. Kotě zpozorně-
lo. Z telefonu se ozval ženský hlas, který mi ohlásil, že jsem 
získal ocenění osobnost roku. Paní velkou část rozhovoru sa-
mozřejmě slyšela. Nadmul jsem se pýchou. A to malé kotě mě 
vrátilo na zem, do reality. Jak tak stálo u mých nohou a cítilo 
tu nepřirozenou pýchu, označkovalo si mě. A bylo po pýše. I to 
mám na kreslení v plenéru rád. Tu bezprostřednost. Vystavoval 
jsem mnoholikrát v Německu na výstavě 1000 let sousedství. 
Když se na závěr sešla veřejnost, byl jsem vyzván, abych také 
něco řekl. Sice se německy domluvím, ale nechal jsem si raději 
tlumočit. Musím ještě doplnit, že to setkání se konalo 
v kostele. Bavorsko je země s velkým zastoupením věřících, 
takže bylo plno. Domluvil jsem, daroval jsem organizátorům 
obraz a měl jsem potlesk větší než kdejaký zpěvák nebo herec. 
Úspěch může člověka změnit, alespoň v politice to vidíme 
dnes a denně. Když už jsem se začal nadýmat, vzpomněl jsem 
si na to kotě na české návsi. Vrátil jsem se do reality. Zároveň 
jsem si uvědomil, že onen potlesk je opravdu opium, dělá tak 
dobře po duši politikovi, co by se za naše blaho roztrhal. Za to 
roztrhání bych se nezlobil.“ 

Na dotaz, zda mi chutnají olivy, odpovídám, že ano. Beru si 
černé olivy a bílé pečivo. Černé olivy jsou ve vlastní šťávě. 
Pikantní, k tomu našemu povídání v malém ateliéru, vyprávění 
o životě jsou olivy z chudého Balkánského poloostrova přímo 
vynikající.  
 „V době nedávno minulé se na vše stálo ve frontě. 
Nejen na toaletní papír. Výtvarné potřeby byly jen ve speciali-
zovaných prodejnách a vlastně jen v Praze. Stál jsem ve frontě 
na bělobu, co člověk ve frontě, to výtvarník a osobnost. Každý 
měl šálu, sako a čepici nebo klobouk. Jak tam tak stojíme, po-
vídáme si, asi o tři lidi čky za mnou byl někdo známý. To není 
důležité, kdo. Ale krásné na té vzpomínce je, jak šla kolem 
taková ta babka – frontová bojovnice. Viděla frontu a tak si šla 
do ní stoupnout. Chvíli stojí, v rukou ty tašky s nákupem, sou-
středí se, co že to má ještě sehnat. Pak se rozhlédla a zarazila 
se. To jí došlo, že banány ani pomeranče nedostane. V tichosti 
odešla. Bělobu asi nikdo od nich nepotřeboval. Prostě jsme 
tam stáli jen my chlapci, co jsme spolu jen tak mluvili. Na vše 
se dá najít něco krásného. Bylo to místo našeho setkávání.“ 

Obraz J. Krátkého „Další ráno“ z cyklu 
Osamění 
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„Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku - Jan Rendek a Petr Liebscher  

O recesi druhých, kterou umí pan Krátký ocenit 
 „Mí bývalí studenti z Pačejova mě pozvali na svůj abi-
turientský večírek. V programu tam vystupovala parta žen 
z Plzně, takové prima baby. Seznámili jsme, jedna z nich do-
konce pochází od Soběslavi a snad jsme i příbuzní. Oni vystu-
pují třeba v dobových kostýmech z první republiky. Co vystu-
pují, ony se tak baví. Sednou v létě do vlaku třeba v lyžařském, 
vystoupí v Horažďovicích, projdou se po náměstí jako na kor-
zu. Pak si dají kávu a jedou domů. Nebo na zahájení nějaké 
akce si seženou nebo ušijí kostýmy ve stylu Biedermajer a 
pomáhají navodit tu správnou atmosféru. To se mi líbí. Až 
budu dělat velkou výstavu, určitě je pozvu na vernisáž.“ 

Malé příběhy z cest 
 „Kreslil jsem v Kalábrii, sedím na pobřeží, takové to 
středomořské, skály, moře, slunce a malá rybářská loďka. 
Kreslím, tu barevnost bych taky rád, ale nejprve kreslím. Chci 
zachytit tu náladu klidu. Jde kolem muž středních let, domoro-
dec, na ramenou hozené lano. Přijde ke mně, nic neříká. Už si 
myslím, že mě chce pochválit, protože jsem měl z výsledku 
docela radost. Ale když jsem dokreslil, odešel k loďce a od-
plul. Prostě jen čekal, až dokreslím. 
Z Itálie ještě jeden příběh. Představte si ty jejich úzké uličky, 
dřevěné okenice a průhledy. Sedím a kreslím. Najednou jde 
parta mladých mužů, oblečených jako mafiáni ve filmu, černé 
kožené bundy, šli úplně jako v rojnici. V tu chvíli jsem nevě-
děl, co bude. Nahoře se s klapnutím zavřela jedna okenice. Co 
teď. Mládenci už stáli kolem mě. Italsky neumím, ale podle 
tónu a intonace jsem poznal, že se jim to asi líbí, co jsem na-
kreslil. Pochvalně pokývali hlavou, obešli mě, utvořili si zase 
svoji rojnici a po deseti metrech se jako jeden muž otočili a 
zamávali. Prostě jako ve filmu.  

A ještě jeden příběh z kreslení 
v plenéru. To bylo v Řecku. 
Sedím mezi olivovníky u jed-
né z cest, vnímám tu jejich 
historii, kouzlo a slunce. Na-
jednou se přinesli turisté silně 
ovlivněni dobrým řeckým ví-
nem nebo jiným destilátem. 
Obstoupili mě, ale nebylo to 
nic příjemného, výpary nevo-
něly právě vábně. Přiběhli ke 
mně takoví malí kluci, něco mi 
říkali. Nerozuměl jsem. Za 
chvilku přišla asi jejich mam-
ka, ještě jedno mimino na ru-
ce. Nakonec přišel i otec, hla-
va rodiny. Měl jsem najednou 
pocit, že tam nemám co dělat. 
Lámanou němčinou jsme se 
domlouvali a oni mě vysvobo-
dili ‚ze zajetí‘ turistů a pozvali 
mě na oběd. Po obědě za 
mnou kluci ještě přišli, nesli si 
velkou tyč a stoupli si přede 
mě, aby ke mně nikdo nešel. 
Takoví mladí bodyguardi. 

Nechal jsem si je podepsat na ten obrázek. Ten mladší ještě 
nechodil do školy. Každý obraz má svůj příběh, i proto se 
s ním nerad loučím.“ 
         Děkuji za srdečné „povídání si“ 
         Radka Vokrojová 

Každý obraz, každá kresba má svůj 
příběh. Kresba z Řecka i s podpisy 
mladých bodyguardů 

Jak jste se seznámili s Blatenskem? 
PL: „To byla souhra náhod. S panem Šestákem jsme připravo-
vali v roce 2006 vydání knihy ´Z Čech až na konec světa .́ 
Když knihu v Sedlici na podzim roku 2006 slavnostně křtil, 
pozval nás nejen na křest, ale také na výlov rybníka Milavy. 

Melancholické Blatensko se nám 
líbí.“ 
JR: „Podzimní atmosféra kraje je 
neopakovatelná. Zalíbilo se nám tu. 
První výlov, který jsme tu nafotili, 
byly Milavy u Velké Turné. Fišmistr 
Šípek nás tehdy nechal čuchnout 
k rybám. A bylo rozhodnuto. Jezdíme 
sem už pět let.“ 
 
To není zase tak dlouhá doba. 
PL: „Ano ale my žijeme a pracujeme 
rychle a intenzivně.“ 
 

To ale není vše o Vašem vztahu k Blatensku.  
PL: „Dá se říct, že jsme tu našli spoustu přátel, hlavně mezi 
rybáři. Fotíme a děláme pro blatenské rybáře pravidelně ná-
stěnný kalendář. Máme v úmyslu vydat o Blatensku obrazovou 
publikaci. Materiál každý rok přibývá. Sháníme vydavatele, 
nemáte zájem?”  
 
To je skvělá nabídka, ale to jsem neměla na mysli. Zajímá mě 
Vaše kniha: 
Ryby, rybníky, rybníkáři. 
PL: „Ale tam nejsou jen rybníky z Blatenska.“ 
JR: „V Čechách je na 23 tisíc rybníků, z nich jsme v knize 
představili zhruba stovku pro nás nejzajímavějších. Blatensko 

je mezi nimi silně zastoupeno“  
PL: „Další společnou knihou o rybnících bude průvodce Ryb-
níky České republiky. Tam už je rybníků kolem 6 700 a to je 
větší porce.“ 
JR: „Kniha vyjde příští rok v nakladatelství Academia.“ 
 
Máte rádi ryby? 
PL: „Ano.“ 
JR: „Já také.“ 
PL: „Amury, kapry...” 
JR: „... štiky, sumce ...” 
PL: „... candáty a líny ...” 
JR: „... a hlavně pangasia ...” 
PL: „Nehodící se škrtnete. Správné odpovědi budou slosovány 
a výherce bude odměněn návodem jak poznat v obchodě rybu 
od kusu ledu.” 
 
A kdo je připravuje? 
PL: „U nás doma já.” 
JR: „Sám si vařím, sám si peru ...” 
 
Máte rodinu? 
JR: „Grafik má tři dcery.“ 
PL: „Nebudu zkoumat, která má raději zlato nebo sůl. Ke svat-
bě jim nedám království ani jeho půl, ale dostanou ode mě 
billboard u dálnice. Mluví se o tom, že ty billboardy u silnic 
zruší. Tím bych dost ušetřil.“ 
 
A Vy? (Obracím se na Jana Rendeka) 
JR: „Mám syna, bude mu devět. Jeho koníčkem, dá-li se to tak 
říct, jsou žáby. Máme doma jeden pokoj, kde je devět terárií a 
v nich žije jedenáct druhů žab.“ 
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PL: „K tomu má ještě farmu na cvrčky.“ 
JR: „Musíme je přeci něčím krmit, ale to je jen pár krabic pod 
terárii. Ale když některý z nich uteče a přeroste, je doma vese-
lo. A teď se musím se synem učit všechno o žábách: nejen 
jména - hlavně latinsky, požadavky na prostředí, jejich jídelní-
ček atd. Doma nám to kuňká a cvrká, teď si ještě syn pořídil 
nahrávky žab, tak to mám z několika stran. Bydlíme 
v paneláku, naštěstí naše paní sousedka neslyší právě nejlépe, 
takže jí to nevadí. Kdybychom chovali hady, bylo by to horší, 
myslím ve vztahu k sousedům. Nic proti hadům.“ 
 
Když jste se zmínili o panu Šestákovi, jezdíte na kole? 
PL: „Teď už ne tolik. Ale mám za kolo takový vozík, kam se 
vejdou naše dvě mladší dcery, jeden a půl roku a tři roky. Když 
jedeme, tak ta tříletá na mě křičí – táto, jeď! A ještě musím 
dodat, že její nejoblíbenější kniha je atlas ryb. Už se byla podí-
vat na výlovu, na Blatensku se jí líbí.“ 

JR: „U nás je samo-
zřejmě nejoblíbenější 
atlas žab a všechny 
knihy, které jsou o 
žábách.“ 
 
Jaká je Vaše profese, 
vystudoval jste foto-
grafii? 
JR: „Ne, mám střední 
pedagogickou školu. 
Pak jsem začal studo-
vat etnologii, ale fo-
cení mě baví víc než 
chodské kroje. Když 
byl inzerát na fotogra-
fa Národního muzea, 
tak jsem prostě ze 
školy odešel a šel 
fotit. Mimo to jsem 
vedl kroužek experi-
mentální archeologie, 
kde jsme se pokoušeli 
ověřit některé teorie 

v praxi. Například funkčnost rákosového člunu, nebo chatrče 
z rákosí atd. To bylo prima. Ale kluci odrostli, další parta už 
nebyla taková.“ 
Scházíte se s nimi ještě? 
JR: „Občas se potkáme. Jednomu z nich jsem vlastně byl i na 
svatbě.“ 
Vy jste vystudoval grafiku? Jaká byla a je Vaše profese? 
PL: „Otec mě přemlouval, ať se vyučím kuchařem. Jeho vy-
loučili z KSČ a on od té doby tvrdil, že kuchaři se budou mít 
vždycky dobře a nemusí být ani ve straně. Nejspíš měl pravdu. 
Nakonec mě soudruzi vzali i se špatným kádrovým posudkem 
aspoň na střední polygrafickou školu. Všichni z rodiny Lieb-
scherů, po generace, se živili malováním nebo architekturou. 
Snažil jsem se od toho zběhnout na scénáristiku na FAMU, ale 
neprolomil jsem české kastovní pořádky a skončil tam kde 
ostatní Liebscherové. Praděd Adolf Liebscher se podílel na 
výzdobě Národního divadla. Jeho otec Josef byl stavitel, jeho 
syn Adolf byl architekt a profesor na VUT v Brně. I můj otec 
byl architekt. Kresby mého prastrýce Karla Liebschera znáte 
mimo jiné z knihy Čertovy kameny. Já jsem po škole pracoval 
v několika reklamních agenturách. Teď jsem na volné noze.“ 
JR: „A dohledává drby k mým fotkám v archivech.”  
PL: „To mě baví. V archivech narazíte na zásadní informace. 
Například u Lázní Bělohrad je rybník Pardoubek, do kterého 
na jaře migrují tisíce ropuch.“  

JR: „To musím říct synovi.“ 
 
Jaké máte rádi filmy? 
PL: „Nezávislé filmy, komedie” 
JR: „Slunce, seno, jahody” 
 
A filmy s panem Tau? Jak je to s tou rosničkou? 
JR: „Myslíte žabičku, co leze po žebříčku podle počasí? Tak 
tomu syn nevěří a už ani nemůže, bere to vědecky. Proto můžu 
zodpovědně říct, že si rosničky lezou, kam se jim zachce.“ 
 
A kde berete žabičky do chovu? 
JR: „Kupuji ve specializovaných prodejnách v Čechách.“ 
 
Jezdíte do ciziny, kam? 
JR: „Byl jsem v Mongolsku, Jemenu, Pákistánu, Iránu, Indii, 
Sýrii. Poslední dobou jsem si oblíbil Západní Papuu – ostrov 
Nová Guinea. Už jsem tam byl čtyřikrát, je to jiný svět. Papu-
ánci se dobře fotí. Když se tam člověk zdrží, pohybuje mezi 
nimi, chovají se přirozeně a fotky pak podle toho vypadají. To 
mám rád. Ale žáby opravdu kupuji jen v Čechách.“ 
 
Veselé příhody z cest? Nebo z domova? 
PL: „Tu o plácačce.“ 
JR: „To jsem jednou doma něco dělal v pokoji, syn seděl ve 
druhém pokoji, žáby kvákaly, cvrčci cvrlikali. Najednou straš-
ná rána a syn volá – to nic, tati, to spadla ta plácačka. Vlítnu do 
pokoje, syn si hoví uprostřed pokoje a sleduje nerušeně televi-
zi. Na stěně visela velká kamenná sekera, pěkně těžká. Zasekla 
se za gaučem. Ale jeho to nevyrušilo. To nebyly žáby.“   
PL: „Nebo heslo – ty Tvoje prkna.“ 
JR: „Heslo se váže k tomu, že na žáby, na jejich rozmnožová-
ní, krmení a na nová terária už nemáme místo. Chtěl jsem sy-
novi rozšiřování chovu rozmluvit. Na to mi odpověděl, a co ta 
tvoje prkna vzadu v pokoji. Jenže to jsou ´posvátné dary  ́
z  Papuii. Vysvětlit mu to, bylo docela těžké.“ 
PL: „Hezká je ta historka z Indie, o sežrané opici v chrámovém 
okrsku.” 
JR: „Indové jsou divní. Nejedí opice. My ano.”  
 
Vím, že jste nafotil Vltavu, Berounku a Sázavu pro knihy, které 
napsal Václav Větvička. Jak jste se k tak krásné práci dostal? 
JR: „Měl jsem pár (rozumějte stovky, spíše tisíce – pozn. re-
dakce) fotek o Vltavě, šel jsem za nakladatelem, že bych to 
chtěl vydat. On mi řekl, 
že jen fotografická kni-
ha Vltavy už tu byla a 
že to nebude ono. Navr-
hl mi spolupráci 
s panem Větvičkou. On 
přijal, já jsem ani chvil-
ku neváhal. Po Vltavě 
následovala Berounka, 
řeka bez pramene, jak 
říkám, a Sázava. A ještě 
spolu připravujeme 
České Česko. Nechte se 
překvapit. Mám rád 
českou krajinu. Vše je 
v těch knihách.“  
Fotky Jana Rendeka si 
můžete prohlédnout např. na webových stránkách  
http://www.rendek.cz  nebo v knize Ryby, rybníky, rybníkáři. 
Kniha vyšla na podzim 2010, texty napsal Petr Liebscher.  
O Petru Liebscherovi se na internetu dozvídám, že je místo-
předsedou Sdružení Liebscher.  

Jan Rendek  

Petr Liebscher 
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Co je to za sdružení? 
PL: „Jde o spolek potomků malířské rodiny Liebscherů a dal-
ších zájemců o naši tvorbu. Posláním sdružení je dokumentace 
rozsáhlého díla, publikační a přednášková činnost, pořádání 
výstav. Máme za sebou výstavu Adolfa Liebschera na Novo-
městské radnici v Praze roku 2007. Podíleli jsme se na loňské 
výstavě Karla Liebschera ve Slaném, aktuálně probíhá malá 
výstava připomínající 100 let od dokončení výmalby chrámu 
ve Zlonicích. Spolupracujeme s Českou spořitelnou na přípra-
vě výstavy Karla Liebschera v Mariánské Týnici u Plzně. Před-
kové byli pilní, takže máme o zábavu postaráno.“  
      
Kromě toho natáčíte amatérské filmy. Připravujete film o rybá-
řích?  
PL: „O rybářích zatím ne. Moje starší filmy jsou k vidění na 
www.film1.cz . Teď mám ale takové období, kdy se věnuji 
spíš divadlu.“  
JR: „Hraje doma s maňásky dětem.“ 

PL: „Ne, my máme marionety, žádný maňásky.“ 
JR: „U tebe je to jedno, stejně vždycky babička sežere vlka.“ 
PL: „A nejhorší je Karkulka, potvora jedna červená. Dostala se 
nám i do hry pro dospělé, kterou režíruji v pražském divadle 
Tréma 29. www.trema29.tarnovsky.net . V mezičase, když 
zrovna nefotím rybáře, neobcházím rybníky a nepíšu, živím se 
jako komerční grafik. Mojí doménou je hlavně corporate iden-
tity, tedy tzv. firemní grafika: loga, letáky, produktové listy, 
katalogy, plakáty, pozvánky, výstavní expozice, grafické ma-
nuály atd.“ 
Až půjdete na Blatensku kolem rybníků a narazíte na dva foto-
grafy v zeleném mundůru, nesnažte se je odhánět. Možná že se 
pomocí čočky právě snaží zachytit prchavé okamžiky vašeho 
života a zajistit vám tak nesmrtelnost, dokud se papír neroz-
padne a datové disky nepromění v prach.  
 

Děkuji za rozhovor. 
Radka Vokrojová  

Komunitní plánování sociálních služeb na Blatensku 

 SOB se přihlásil o plnění zakázky 
pro Krajský úřad Jihočeského kraje Udr-
žení procesů v komunitním plánování 
sociálních služeb (dále jen KPSS). Proces 
KPSS byl na Blatensku zahájen již v roce 2006, komunitní 
plán byl aktualizován v období 2010 až 2011. Na letošní rok 
plánujeme setkání řídící skupiny a podle potřeb i pracovních 
skupin. Budeme úzce spolupracovat jak se sociálním odborem 
MěÚ Blatná, tak s pobočkou Úřadu práce ČR v Blatné. Samo-
zřejmě využijeme i dobré spolupráce s Centrem pro komunitní 
práci Jižní Čechy. Jedním z hlavních cílů bude udržení a pro-
hloubení spolupráce mezi uživateli sociálních služeb, zadava-
teli (tj. zejména obcemi a městy) a poskytovateli sociálních 
služeb. O podrobnostech Vás budeme průběžně informovat.  

Svazek obcí Blatenska 
Město Blatná 

Základní umělecká škola Blatná 

vyhlašují v rámci IX. ro čníku P říroda Blatenska 

výtvarnou sout ěž 
„Co je malé, to je hezké aneb 

Ze života hmyzu“ 

Kategorie (kolektivy a/nebo jednotlivci): 
   - Mateřské školy 
   - Žáci 1. – 2. tř. základních škol 
   - Žáci 3. – 5. tř. základních škol 
   - Žáci 6. – 9. tř. základních škol 
   - Studenti SŠ, SOŠ a SOU 

 
Výtvarné práce lze vyhotovit libovolnou technikou a v libovolném for-
mátu. 
Výtvarné práce do soutěže odevzdejte nejpozději v pond ělí 12. 3. 
2012 do 14,00 hodin . Soutěžní výtvarná díla zašlete (odevzdávejte) 
v budově ZUŠ Blatná, tř. J.P.Koubka 4, Blatná, nebo v kanceláři SOB, 
Na Tržišti 727, Blatná. 
Výtvarná díla ozna čte:  jméno, příjmení, škola, třída a věk 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen za vybraná díla proběhne 
na přelomu května a června 2012.  
Většina výtvarných prací se stane součástí stejnojmenné výstavy, 
kterou připravujeme společně s muzeem v Blatné na měsíce duben 
až červen 2012. Této skutečnosti přizpůsobte případný výběr a použití 
materiálů. 
 
Vladimíra Tomanová v.r.  Mgr. Bohuslav Navrátil v.r.      Martin Škanta v.r. 
Předsedkyně SOB   starosta města Blatná      ředitel ZUŠ Blatná 

Blatná 6.12.2011 

Co je malé, to je hezké aneb ze života hmyzu 

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná, Muzeum Josefa Siblíka v Blatné, Základní 
umělecká škola Blatná Vás zvou do Muzea Josefa Siblíka na výstavu s názvem Co je 
malé, to je hezké aneb ze života hmyzu. Výstava je součástí 9. ročníku cyklu Příroda 
Blatenska. Výstava bude zahájena v úterý 24. dubna 2012 odpoledne a potrvá do kon-
ce června 2012. V současné době probíhá výtvarná soutěž a byly zahájeny přípravné 
práce na scénáři výstavy. Věříme, že výstavu navštívíte a oceníte krásy přírody nejen 
Blatenska. Po uzávěrce byla předložena žádost na Krajský úřad Jihočeského kraje o 
finanční podporu projektu.    
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Představujeme školy v regionu - Vahlovice 
Škola ve Vahlovicích 

„Léta páně jeden tisíc osm set osmdesát jeden, za panování 
Jeho Císařského Královského Apoštolského Veličenstva 
Františka Josefa I., císaře rakouského, dne 29. měsíce květ-
na, na den svatého Maxima, položen jest základní kámen ku 
stavbě zdejší školní budovy“. 

Těmito slovy začíná první školní kronika. Vzniku samotné 
školy však předcházelo mnoho sporů a dohadování. Vesnice 
Laciná a Dvoretice, které byly přiškoleny k příliš vzdálenému 
školskému obvodu ve Škvořeticích, žádaly spoustu let o zříze-
ní školy ve své obci, avšak vždy bezvýsledně. Až na základě 
vydání zemského zákona ze dne 19. února 1870, ve kterém 
kromě jiného stálo, že obecná škola má být zřízena všude tam, 
kde musí alespoň čtyřicet dětí navštěvovat školu vzdálenou 
více než půl míle, byl opětovný požadavek občanů Dvoretic a 
Laciné vyslyšen. C. k. zemská školní rada rozhodla výnosem 
ze 13. listopadu 1877, aby byla zřízena samostatná jednotřídní 
škola pro obce Vahlovice, Dvoretice, Lacinou, Václavov, Myš-
tice, Střížovice a Újezd.  Stavba se původně plánovala 
v Myšticích, avšak myštická obec se proti tomuto návrhu roz-
hodně postavila. Někteří členové výboru proto doporučili Vah-
lovice jakožto centrum zmíněných osad. Proti tomu zase pro-
testovali občané z Myštic, Václavova, Střížovic a Újezda a 
odvolali se až k císařskému dvoru, avšak bez výsledku. C. k. 
zemská školní rada nařídila postavit školu ve Vahlovicích.  

Prvním učitelem byl dekretem z 23. října 1881 jmenován Karel 
Mrkvička se služným 400 zlatých a funkčním přídavkem 50 
zlatých ročně. Na žádost vahlovické obce a po schválení kon-
sistoriálním úřadem v Budějovicích byl Karel Mrkvička usta-
noven též učitelem náboženství s roční odměnou 40 zlatých, 
k čemuž se obec uvolila vyplácet ještě 20 zlatých. V srpnu 
1882 schválila c. k. zemská školní rada zřízení místa industri-
ální učitelky (učitelky ručních prací), kterou se stala manželka 
pana učitele s platem 48 zlatých ročně. 

Dětí stále přibývalo, v roce 1884 jich už do školy docházelo 
135, proto zdejší učitel a správce školy žádal o rozšíření jed-
notřídky na školu dvoutřídní. Opravdu se nejedná o práci tis-
kařského šotka. Jeden učitel na 135 dětí různého věku odpoví-
dajícího čtyřem postupným ročníkům v jedné třídě, přesto se 
nesetkal s pochopením. Zdejší občané, zejména členové místní 
školní rady, proti rozšíření školy protestovali a nesouhlasili ani 
s pronájmem další třídy. Celá záležitost se protahovala a teprve 
až c. k. okresní školní rada uložila 15. prosince roku 1885 sprá-
vě školy, aby na obecní útraty pronajala prostory pro druhou 
třídu. Správa školy tedy pronajala od 1. ledna do konce červen-
ce roku 1886 za cenu 105 zlatých jednu místnost s vytápěním a 
úklidem v domě Jana Vaňka, chalupníka z Vahlovic. Jako prv-
ní prozatímní podučitel nastoupil Václav Novák, který dříve 
působil ve Lnářích, a dosavadní učitel a správce školy Karel 
Mrkvička byl jmenován řídícím učitelem dvoutřídní školy 
s funkčním přídavkem 100 zlatých ročně a naturálním bytem. 

Místnost pro druhou třídu se pronajímala i v dalších letech, ale 
protože nebyla vyhovující, přistoupilo se konečně počátkem 

června 1894, tedy po dlouhých devíti letech a po nekonečných 
tahanicích, k přístavbě školní budovy, a to opět až na rozkaz c. 
k. okresní školní rady. Druhá třída byla zkolaudována v říjnu 
1895. Od roku 1886 do roku 1899 se na škole vystřídalo něko-
lik podučitelů, po Václavu Novákovi zde postupně působili 
Ladislav Trojan, Václav Ježek, Augustin Tomášek, Václav 
Kšanda, Bohumil Kadlec a Bedřich Beneš. Od září 1899 na-
stoupil na zdejší školu pan Josef Šimsa ze Střížovic jako defi-
nitivní učitel. 

Jak z uvedených řádek vyplývá, neměli v té době učitelé vůbec 
snadnou práci, ani co se týče pochopení a vstřícnosti zástupců 
obce, ani z hlediska samotné výuky. I při rozdělení žáků do 
dvou tříd měl jeden učitel na starost přes padesát dětí nestejné-
ho věku a navíc byla značná část doby určené pro školní výuku 
věnována náboženství. Školní rok začínal v polovině září bo-
hoslužbami, na které chodily děti se svými učiteli do kostela v 
Černívsku nebo v Paštikách. Den nato se konal zápis nových 

žáků. Ve dnech narozenin a jmenin císaře a císařovny se děti 
účastnily bohoslužeb v blatenském kostele. Na svatého Marka 
a v květnu o křížových dnech se zúčastňovaly průvodu do kos-
tela v Paštikách nebo v Černívsku. Třikrát, někdy i čtyřikrát 
během školního roku chodily ke zpovědi a ke svatému přijímá-
ní. Ke konci školního roku, v červnu nebo začátkem července, 
se musely v blatenském kostele podrobit zkoušce 
z náboženství. Poslední školní den po předání vysvědčení šly 
se svými učiteli do Blatné na bohoslužby konané u příležitos-
ti ukončení školního roku. Po vypuknutí první světové války se 
musely zúčastňovat prosebných průvodů do paštického kostela 
i děkovných bohoslužeb, které se sloužily u příležitosti váleč-
ných úspěchů rakousko-uherské armády. Chodily vybírat po 
domech peníze pro Červený kříž, sbíraly železo, gumu, vlnu a 
lněný odpad pro válečné účely a na jaře a v létě sbíraly list 
jahodníku, ostružiníku a květ lípy jako čajovou náhražku. Na 
akce určené čistě pro děti už mnoho prostoru nezbylo.  

Nicméně třídní učitel Šimsa, velice pokrokový a vnímavý člo-
věk, dokázal i v takové době dětem školní život zpestřit. Na 
západní straně školní budovy založil okrasný park a každý rok 
v dubnu pak spolu s panem řídícím uspořádal pro děti 
„stromovou slavnost“. Vysvětlili jim význam stromů a 
v okrasném parku s nimi potom vysázeli několik stromků a 
keřů. Nakonec děti recitovaly básničky a zpívaly písničky, 

Historické foto, Vahlovice 1942 z archivu Josefa Jančara 
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které si předem připravily. Začátkem prosince se ve škole sla-
vil dětský den, při kterém děti opět recitovaly a zpívaly. Na 
závěr každé slavnosti musely zazpívat rakouskou hymnu. 

4. září 1917 zemřel řídící učitel Karel Mrkvička. Jeho nástup-
cem se stal Josef Šimsa, místo učitele druhé třídy zastával nej-
prve Václav Šilha z Černívska a po něm Miroslav Bedřich. Po 
vyhlášení samostatnosti československého státu se život ve 
škole výrazně změnil. Při první „stromové slavnosti“ byla u 
vchodu do školního parku zasazena „Masarykova lípa“. Počí-
naje školním rokem 1919/20 byl začátek školního roku stano-
ven na 1. září a končil 30. června oslavou mistra Jana Husa. Na 
škole se začala pořádat každoročně v měsíci červnu výstava 
všech žákovských prací spojená s besídkou. Byli na ni zváni 
rodiče, bývalí žáci školy i široká veřejnost. Ve škole se začaly 
pořádat oslavy u příležitosti narozenin T. G. Masaryka a růz-
ných výročí slavných Čechů, např. Boženy Němcové, Karla 
Havlíčka Borovského, Aloise Jiráska, Jana Žižky, Jana Amose 
Komenského, Františka Palackého, Bedřicha Smetany aj. Kaž-
dý rok 28. října se konaly oslavy na počest vzniku Českoslo-
venské republiky. Škola rovněž pořádala různé výchovné be-
sídky s účinkováním žáků, na které učitelé zvali rodiče, infor-
movali je o školních aktivitách, plánech i potřebách a vysvětlo-
vali jim, jak je důležitá jejich spolupráce se školou. Při těchto 
příležitostech a při zápisu dětí do školy se od návštěvníků vy-
bíraly dobrovolné příspěvky na Českou zemskou komisi pro 
péči o mládež. 

Ve školním roce 1925/26 poklesl počet žáků na 50, proto zem-
ská školní rada nařídila, aby se od 1. září učilo jenom v jedné 
třídě a aby výuku zajišťoval pouze řídící učitel, to vše do doby, 
dokud se počet žáků nezvýší. Proti tomuto rozhodnutí bylo 
možné podat odvolání. Řídící učitel ho tedy sepsal a svolal 
místní školní radu, aby ho její členové podepsali. Snažil se je 
přesvědčit, že takové nařízení je proti zájmům dětí, ale marně. 
Argumentovali tím, že je třeba šetřit, že se tak ušetří topivo za 
jednu třídu a že taková je vůle i ostatních občanů. Snaha pana 
učitele tak vyšla naprázdno. Proti rozhodnutí místní školní 
rady nic nezmohl, nedokázal její členy přesvědčit, a tak ale-
spoň vyjádřil své roztrpčení následujícím zápisem do školní 
kroniky: 

„Zapomněli na slib daný při ustavení místní školní rady a hájili 
místo prospěchu školních dítek svoje a ostatních občanů 
kapsy.“ 

Místní školní rada stejně mnoho nezískala, protože na konci 
ledna 1926 nařídilo presidium zemské školní rady s platností 
od 1. února spojené třídy opět rozdělit. Do znovu otevřené 
třídy nastoupila nejprve učitelka – čekatelka Josefa Smrčková 
a po ní Růžena Bízková. Ta zřídila v říjnu r. 1927 ve druhé 
třídě čítárnu, ve které měly děti k dispozici šest odebíraných 
dětských časopisů: Lípa, Radost, Vzkříšení, Úsvit, Zlatá brána 
a Mládí.  

V dubnu roku 1929 odešel Josef Šimsa do důchodu a Růžena 
Bízková zastávala dočasně místo zastupující řídící učitelky. Ve 
druhé třídě prozatím učila Růžena Dibová. Od 1. července 
1930 byl do vahlovické školy jmenován nový řídící učitel Jo-
sef Skála a k němu nastoupila Josefa Stichová jako definitivní 

učitelka. 

V roce 1930 byly vypracovány učitelskými sekcemi složenými 
z učitelů blatenského okresu nové školní osnovy, které byly 
jednotlivým školám zasílány k opisování. Protože však 
dvoutřídních škol bylo v okrese mnoho, trvalo opisování skoro 
celý rok a podle nových osnov se začalo učit až v následujícím 
školním roce. V roce 1932 odešla Josefa Stichová do školy 
v Rožmitále a na její místo nastoupil Stanislav Dražan. Výno-
sem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 5. 9. 1933 
byl pro všechny učitelky – vdané i svobodné – zaveden titul 
„paní“.   

Od 1. července 1935 se uvolnilo místo po Stanislavu Dražano-
vi. Získala je Lidmila Morgensternová, dcera hospodářského 
správce blatenského velkostatku. I ona dokázala, samozřejmě 
se svolením a za vydatné pomoci řídícího učitele, dětem školní 
život zpestřit a obohatit. Začaly se každoročně pořádat školní 
výlety, při nichž děti navštívily například Plzeň, Prahu či Kar-
lův Týn (Karlštejn). Zapojili se dokonce i místní hospodáři, 
kteří děti zdarma dovezli na žebřinovém voze brzy ráno do 
Blatné na nádraží a večer na ně zase u vlaku čekali. Škola po-
řádala pro děti i návštěvy biografu, měly možnost shlédnout 
například velkofilm Babička. Učitelka Morgensternová rovněž 
navázala na aktivity pana řídícího Šimsy. Udržovala s žáky 
školní okrasný park a na návsi společně vysázeli stromy a zalo-
žili květinové záhony, o které se starali.  

Po vypuknutí druhé světové války došlo ve školství k velkým 
změnám. Od roku 1939 byly postupně prováděny revize žá-
kovských a učitelských knihoven podle dodaných seznamů, na 
základě kterých byly „závadné“ knihy vyřazovány. 

Revidovaly se i obrazy, ve vahlovické škole jich například 
muselo být osm vyřazeno. V roce 1939 proběhla revize učeb-
nic, při nichž byla odstraněna „závadná místa“. Od roku 1940 
se nesměly staré učebnice používat vůbec, a protože nové vy-
dány nebyly, učilo se bez nich. Od 13. listopadu 1940 byla 
povinně zavedena výuka němčiny pro žáky od 3. třídy, od led-
na 1942 byl již německý jazyk povinný pro všechny ročníky. 
Kurz němčiny, který byl pro pedagogy otevřen v Blatné, muse-
li absolvovat i oba zdejší učitelé. Pro zajímavost – napoprvé 
ani jeden závěrečnou zkoušku nesložil, dostali odklad na šest 
měsíců. Ve školách se musely podle dodaných směrnic pořádat 
oslavy u příležitosti narozenin Adolfa Hitlera a Emila Háchy a 
rovněž tak v den výročí vyhlášení Protektorátu Čechy a Mora-
va. Konaly se sbírky na německý Červený kříž a děti povinně 
sbíraly kosti, starý papír, textil, železo a gumu v předepsaném 
množství. 
              Alena Marhavá  
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Sociální reforma I. 
Rok 2012 je rokem podstatných změn v sociální oblasti. Jed-
ná se o nejrozsáhlejší změny v sociálním systému za posled-
ních několik let. Novely zákonů označované souhrnně jako 
„Sociální reforma I“ byly schváleny s účinností od 1.1.2012. 
 
 Mám-li se vyjádřit k probíhající reformě, musím jedno-
značně konstatovat, že myšlenka sjednocení dávek tzv. „pod 
jednu střechu“ je samozřejmě pro občany přínosem. V Blatné 
se navíc podařilo díky vstřícnému přístupu Města Blatná najít 
vhodné prostory a všechny agendy sjednotit. Občané tedy ne-
musí obíhat město, ale všechny dávky si vyřídí v jedné budově, 
a to v přízemních prostorách Základní umělecké školy, tř. 
J.P.Koubka čp. 4 v Blatné. 
 Reforma přináší i negativa. Přesto, že výkon jednotli-
vých agend bude i nadále v našem městě zajišťován zkušenými 
pracovnicemi, které tuto činnost dosud vykonávaly, obávám 
se, že ne vše je tak kvalitně podchycené, jak uvádí představite-
lé ministerstva práce a sociálních věcí a úřadu práce v médiích. 
Pracovnice se musí za pochodu seznamovat se změnami 
v zákonech, s novými programy, což samozřejmě v kombinaci 
s požadavky žadatelů na okamžitá řešení jejich situace, může 
vést ke konfliktům. Tato reforma se nijak neliší od jiných, kte-
ré v ČR v posledních letech probíhají. Je řízena vůlí politiků, 
nikoliv odborníků v dané oblasti, je ukvapená a hřeší na kvali-
tu a schopnosti, těch nejnižší článků, které reformu zavádějí do 
praxe, tedy pracovníků na úřadech. 

Pokusím se nastínit základní změny, ke kterým dochází. 
 
Změny v sociálních dávkách: 

• Změny ve výplatě rodičovského příspěvku umožňuje 
rodičům vybrat si, jak dlouho chtějí být s dítětem doma, 
mohou si podle svých aktuálních potřeb změnit určenou 
výši rodičovského příspěvku a tím i délku čerpání jed-
nou za tři měsíce. 

• U příspěvku na bydlení se doba poskytování omezuje 
na 84 měsíců během 10 let. 

• Výplata sociálního příplatku je ukončena, náhradou je 
navýšení příspěvku na péči pro   rodiče dětí se zdravot-
ním handicapem. 

• Dochází ke zvýšení částek životního minima a existenč-
ního minima. Toto navýšení se promítne do výše někte-
rých sociálních dávek např. příspěvku na živobytí. 

• Osobám v hmotné nouzi, pobírajícím příspěvek na živo-
bytí a vykonávajícím veřejnou službu, již nebude navy-
šována dávka na základě odpracovaných hodin. 

Karta sociálních systémů: 
 
Kartu budou vydávat ÚP, vydání bude zdarma a bude obsaho-
vat všechny běžné ochranné prvky. Bude obsahovat běžné 
identifikační údaje, podpis a fotografii. 
Karta má sloužit jako karta platební, dávky bude možno vybí-
rat v bankovních automatech, bude s nimi možno platit 
v obchodech. 
Občané se s ní budou prokazovat při kontaktu se systémy spra-
vovanými MPSV. 
U osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky 
TP, ZTP, ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto případě 
dochází pouze k nahrazení papírové průkazky za plastikovou. 

Zavedení karty se podle informací MPSV posune na konec 1. 
čtvrtletí roku 2012. 

Změna zákona o zaměstnanosti: 

Zákon přináší nové možnosti rekvalifikace, větší volnost nezaměstna-
ných při volbě rekvalifikace. 
Pro uchazeče o zaměstnání pobírající déle než 2 měsíce příspěvek 
v nezaměstnanosti se zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 
hodin týdně. V případě odmítnutí budou vyřazeni z evidence úřadu 
práce a  nebudou již považováni za osoby v hmotné nouzi, tudíž zaniká 
nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. Veřejná služba bude nově 
organizovaná úřady práce, v současné době je tato povinnost na obcích. 
Veřejná služba znamená jednak úklid veřejných prostranství a komuni-
kací, dále práci v nemocnicích, veřejných budovách, školách, pomoc 
v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zvířat atd. 

Změny systému dávek pro osoby se zdravotním postižením: 
 
Zásadní změna se týká jednotlivých dávek, dochází ke zrušení 
stávajících dávek (příspěvek na provoz motorového vozidla, 
příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na 
úpravu bytu, mimořádné výhody atd.) 
Vznikají dvě nové dávky – příspěvek na mobilitu (opakující se 
nároková dávka ve výši 400,-Kč měsíčně, která je poskytována 
osobám starším jednoho roku s problémy zvládání základních 
životních potřeb v oblasti mobility nebo orientace) a příspěvek 
na zvláštní pomůcky (jednorázové dávky nahrazující současný 
příspěvek na zakoupení či úpravu motorového vozidla, příspě-
vek na úpravu bytu). Dávka je zaměřena na pomoc v oblasti 
pomůcek, které umožňují sebeobsluhu. 
Novela upravuje průkazy pro osoby zdravotně postižené, které 
nahradí dosavadní průkazy TP, ZTP, ZTP/P; průkaz bude sou-
částí elektronické karty sociálních systémů a bude vydáván 
automaticky v souvislosti s rozhodnutím o přiznání příspěvku 
na péči nebo příspěvku na mobilitu nebo samostatně, rozsah 
výhod bude zachován. K výměně průkazek bude docházet prů-
běžně a po přechodnou dobu budou v platnosti průkazky stáva-
jící. 
Dochází k navýšení příspěvku na péči u osob mladších 18 let 
ve II.stupni závislosti z 5.000 Kč na 6.000 Kč. 
Mění se způsob posuzování nepříznivého zdravotní stavu, a to 
při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na 
péči. 
Stávající zvláštní označení vozidla pro parkování O1 AA šesti-
místné číslo pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné vý-
hody II.a III.stupně (průkazky ZTP a ZTP/P) mají omezenu 
platnost do konce roku 2012. V průběhu roku budou vyměněny 
za nové Parkovací průkazy. Výměna bude prováděna na soci-
álním odboru městského úřadu. 
 
Seznámila jsem Vás stručně se změnami od ledna 2012. 
 
Podrobné informace naleznete na http://socialnireforma.mpsv.cz. 

Sociální odbor MěÚ Blatná bude nadále zajišťovat sociálně 
právní ochranu dětí a mládeže, sociální poradenství, sociálně 
výchovnou prevenci a sociální práci s problémovými skupina-
mi, vykonávat činnost kurátora pro mládež, činnost kurátora 
pro problémové a společensky nepřizpůsobivé občany a další 
činnosti, které najdete na našich webových stránkách včetně 
kontaktů na jednotlivé pracovníky.  

Kateřina Malečková 
vedoucí sociálního odboru MěÚ Blatná  
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Informace Finančního úřadu Blatná 
Informace Finančního úřadu v Blatné a Finančního úřadu 
ve Strakonicích k dani z nemovitostí na rok 2012 

Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 
212/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Novela zavádí 
nově jako předmět daně z  pozemků zpevněnou plochu pozem-
ku. Jedná se o pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jeho povrch je 
zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce a je užíván 
k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. 
 Poplatník daně, který je vlastníkem takto definované 
zpevněné plochy pozemku je povinen podat na rok 2012 daňo-
vé přiznání. 
 Pozemky s povrchem zpevněným stavbou u obytných 
nebo rodinných domů, které nejsou užívané k podnikatelské 
činnosti nebo v souvislosti s ní, i nadále podléhají zdanění beze 
změn ve druhu pozemku podle katastru nemovitostí. 
 Současně s účinností novely dále nejsou předmětem 
daně ze staveb stavby zpevněných ploch pozemků. 
 
Digitalizace katastrálních území ukončená v roce 2011: 
 k. ú.: 618781 Čečelovice 
 k. ú.: 619060 Čekanice 
 k. ú.: 631558 Drahenický Málkov 
 k. ú.: 605221 Jindřichovice u Blatenky 
 k. ú.: 661945 Mračov 
 k. ú.: 748005 Skaličany 
 k. ú.: 661953 Vrbno 
 k. ú.: 631248 Doubravice u Strakonic 
 k. ú.: 631264 Nahošín 
 k. ú.:  692409 Mečichov  

 Další katastrální území na území okresu Strakonice, kde 
proběhla digitalizace: Hoštice u Volyně – část, Koclov, Slou-
čín. V k.ú. Milejovice a Paračov byly v roce 2011 ukončeny 
komplexní pozemkové úpravy. 
 V katastrálních územích, kde proběhla digitalizace, mají 
vlastníci zemědělských pozemků povinnost přiznat tyto po-
zemky k dani z nemovitostí bez ohledu na jejich pronájem. 
Povinnost podat daňové přiznání mají rovněž vlastníci pozem-
ků, kterých se dotkla pozemková úprava. Daňové přiznání ne-
bo dílčí daňové přiznání je poplatník povinen  podat  na  fi-
nančním  úřadu do 31. ledna 2012. 

Podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 

Daň z nemovitostí se na zdaňovací období roku 2012 přiznává 
podle stavu k 1. lednu roku 2012. 
 Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání 
k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012, je poplat-
ník povinen přiznání podat finančnímu úřadu nebo podat 
k poštovní přepravě nejpozdě ji dne 31. ledna 2012. 
 Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně 
podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové 
adrese: http://eds.mfcr.cz. 

POZOR NA POKUTU: Daňovému subjektu vzniká povin-
nost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné 
daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak 
po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních 
dnů, ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den 
prodlení, nejvýše 5% stanovené daně. Minimální výše pokuty 
za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč. 

Splatnost daně z nemovitostí v roce 2012 
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí 5 000,- Kč, je 
pro všechny poplatníky daň splatná do 31. května 2012, ke 
stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce. 
Činí-li celková daň více jak 5 000,- Kč, je daň splatná  ve dvou 
stejných splátkách  
- u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb 
 nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu  2012  
- u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a 
 do 30.  listopadu 2012. 

Daň z nemovitostí lze zaplatit: 
převodem z bankovního účtu 
poštovní poukázkou typu A 
hotově do pokladny finančního úřadu 

Bankovní účet:  
Finanční úřad v Blatné:   
číslo   7755-47624291/0710 
BIC   CNBACZPP 
IBAN   CZ07 0710 0077 5500 4762 4291 
 
Finanční úřad ve Strakonicích: 
číslo   7755-7622291/0710 
BIC    CNBACZPP 
IBAN   CZ38 0710 0077 5500 0762 2291 
konstantní symbol 1148 - převodní příkaz, 
   1149 - poštovní poukázka 
variabilní symbol fyzická osoba – rodné číslo, 
   právnická osoba – IČ 

Pokladna:  
Finanční úřad v Blatné: 
pondělí 7:30 – 12:00 hod. 14:00 – 15:30 hod. 
středa  7:30 – 12:00 hod. 14:00 – 15:30 hod. 
 
Finanční úřad ve Strakonicích: 
pondělí 8:00 – 11:00 hod. 
  12:00 – 15:15 hod. 
Středa  8:00 – 11:00 hod. 
  12:00 – 15:15 hod. 

Úřední hodiny finančních úřadů:  
pondělí 7:30 – 17:00 hod. 
středa  7:30 – 17:00 hod. 

Komunikace s finančním úřadem:  
Finanční úřad v Blatné 
telefon: 383 452 111 
fax:  383 452 399 
e-mail: podatelna@blt.cb.ds.mfcr.cz 

Finanční úřad ve Strakonicích 
telefon: 383 363 111 
fax:  383 363 399 
e-mail: podatelna@str.cb.ds.mfcr.cz  

Finanční úřad v Blatné i Finanční úřad ve Strakonicích 
doporučují poplatníkům daně z nemovitostí vyčkat 
s placením daně do doby, kdy jim bude doručena poštovní 
poukázka s platebními dispozicemi včetně výše daně na 
rok 2012. Pro tento účel budou v květnu 2012 na finanč-
ních úřadech rozšířeny pokladní hodiny. 



Svazek obcí Blatenska - leden 2012  15 

 

BEZDĚDOVICE 
Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval.  

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik  
 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
V tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve 
kterém se mu jeho plány a předsevzetí splnit podařilo nebo 
nepodařilo, samozřejmě si dává i nové závazky a cíle na rok 
následující. Kdybych měla v krátkosti zhodnotit předcházející 
rok práce v naší obci, tak můžu povědět, že to byl rok vcelku 
úspěšný i přes to, že v působení samosprávy není dostatek fi-
nančních prostředků. Řešili jsme i množství problémů a naše 
plány se musely častokrát přizpůsobit nebo změnit. 
Využívám této příležitosti poděkovat všem občanům naší obce 
za dobře vykonanou práci, dále firmám, které se podílely na 
zkrášlování a vytváření podmínek pro spokojený a hezčí život 
v naší obci. 
Děkuji všem pořadatelům a všem organizacím, kteří se podíleli 
v roce 2011 na kulturní a sportovní činnosti v naší obci. 
Dnes již můžeme povědět, že se nám podařilo uskutečnit 
všechny naplánované investice:  
Akce z dotace POV „Obnova obecního majetku“ – neinvestič-
ní náklady celkem 334.351,- Kč.  
Výše dotace celkem 106.350,- Kč. 
Kácení náletových dřevin podél břehu Závišínského potoka, 
kolem místních komunikací obce, kácení na návsi a kolem zdí 
hřbitova v Paštikách – SDH Bezdědovice. 
Úprava terénu V Jamách -  celkem 38.709,- Kč, firma Radek 
Šimsa společně s SDH Bezdědovice. 
Kácení u hřbitova v Paštikách, u vodárny v Bezdědovicích a 
kácení v Dobšicích celkem 26.640,- Kč. 
Doplnění v dětském koutku včetně dopadových ploch celkem 
187.000,- Kč, z toho dotace 63.650,- Kč. Opravu oplocení fot-
balového hřiště provedli členové SDH obce. 
Vypracování Zadání územního plánu obce projektantem Ing. 
arch. Zdeňkem Gottfriedem, celkem 108.000,- Kč. 
Úprava a doplnění předzahrádky obecního hostince 
v Bezdědovicích  -   celkem  150.000,- Kč. 
Provedení odvodnění terénu přísálí kulturního sálu celkem 
20.293,- Kč. 
Vypracování GP o změně hranice mezi k.ú. Bezdědovice a k.ú. 
Chlum včetně podání žádosti a souvisejících dokumentů na 
Katastrální úřad ve Strakonicích celkem 121.116,- Kč. 
Zakoupení vybavení sálu celkem 37.800,- Kč.  
Oprava hasičské zbrojnice v Dobšicích celkem 7.000,- Kč. 
Opravu zajistil členové SDH. 
Sečení  veřejného prostranství v obci a k.ú. Bezdědovice včet-
ně sportovního hřiště celkem 118.360,- Kč. 
SOB získal v roce 2011 dotaci na společný projekt členských 
obcí SOB „Vodní plochy a sakrální stavby na Blatensku” 
z grantu Jihočeského kraje. Za naši obec činí hrazeno celkem 
6.720,- Kč. 
Občané, kteří měli zájem sami kompostovat rostlinné zbytky 
ze svých zahrádek a kuchyní, měli v roce 2011 jedinečnou 
příležitost získat na nákup kompostéru  Thermoking mimořád-
ný příspěvek od obce Bezdědovice.  Zájem projevilo 12 obča-

nů o kompostéry 600 l a 900 l. Celkem 26.237,- Kč, z toho 
podíl občanů 14.040,- Kč a obec 12.197,- Kč. 
Běžný provoz obce: 
Na údržbu veškerých místních komunikací za rok 2010/ 2011 
celkem 252.000,- Kč (zimní údržba + zametání). 
Celková finanční částka, hrazená základním školám v Blatné 
za 24 žáků činí 
186.016,- Kč; za 8 dětí navštěvující mateřské školy v Blatné, 
pak 50.961,-  Kč. 
Dary a příspěvky celkem  24.300,- Kč, z toho: 
Svaz tělesně postižených 1.500,- Kč; Sdružení cyklistické vše-
strannosti 800,- Kč; Pojízdná prodejna 10.000,- Kč; Oblastní 
charita Strakonice 5.000,- Kč;  
Záchranná stanice Makov 1.000,- Kč. 
K 31.12.2011  je 331 trvale hlášených občanů, z toho 45 
v Dobšicích, 20 v Paštikách a 266 v Bezdědovicích. 
Do roku 2012 máme připraveny a již nastartovány investi-
ce, které mají za účel jen jediné a to aktivní rozvoj naší 
obce. 
Schválený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný: příjmy a vý-
daje 2. 689.600,- Kč 
Podána žádost do MAS Svazku obcí Blatenska na akci 
„Rekonstrukce  části  místní   komunikace p.č. 839/1, 838/1 
Bezdědovice“ v celkové výši 350.000,- Kč,  
dotace 270.000,- Kč. 
Podána žádost do MAS Svazku obcí Blatenska na akci „Nákup 
požární techniky pro SDH Bezdědovice“,  
žadatel: SDH Bezdědovice. 
Podána žádost do Programu obnovy venkova - Krajský  úřad 
Jihočeského kraje, na akci „II. etapa obnovy obecního majet-
ku“: Obecní hostinec a Rybník horní, celkem za 407.000,- Kč, 
z toho požadovaná dotace 200.000,- Kč (tj. 50%). 
Podána žádost k Nadaci Partnerství v programu Zdravé stromy 
pro zítřek, jedná se o ošetření jednoho vzrostlého stromu, pa-
mátný strom „Bezdědovický dub“ -  na zahradě obecního hos-
tince. 
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2011 celkem 231.000,- 
Kč uhrazeno Technickým službám města Blatné  za odvoz 
popelnic, odvoz tříděného odpadu (tj. skla, papíru, plastu), 
mobilní svoz nebezpečného odpadu, mobilní svoz velkoobje-
mového odpadu. 
Příjmy od poplatníků za odpad 106.539,- Kč, příjem za tříděný 
odpad od firmy EKO-KOM 77.530,- Kč. Tzn. že 46.931,- Kč 
doplácela obec. 
Placení poplatků pro rok 2012 
1. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů v k.ú. 
Bezdědovice platí: 350,- Kč/ osoba trvale bydlící;  
500,- Kč/ 1 rekreační objekt 
Odpadní nádobu si zajistí poplatník na vlastní náklady. Dopo-
ručené typy popelnic: nádoba o objemu 110 l pozinkovaný 
plech nebo nádoba o objemu 120 l plastová. Jiné nádoby svo-
zová firma nedoporučuje používat z důvodu, že by mohlo dojít 
k jejich poškození při manipulaci. Potřebné informace i objed-
návku si můžete zajistit i přes obecní úřad. 

Zprávy z našich obcí 
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2. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních po-
platcích ze psů platí: poplatek za jednoho psa 80,00 Kč; za 
každého dalšího psa 100,00 Kč. 
Všechny poplatky jsou splatné  jednorázově do 31. května 
2012 !  
Kompletní znění obou Obecně závazných vyhlášek je zveřej-
něno na internetových stánkách obce www.bezdedovice.cz 
nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. 
Poplatky je  možné platit hotově na Obecním úřadě v době 
úředních hodin, u pokladní  paní Bláhové Lenky, Bezdědovice 
č.p. 80, bezhotovostně  na účet obce: č. 25329291/0100 nebo 
složenkou, variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo popis-
né nemovitosti. 

Úřední hodiny Obecního úřadu Bezdědovice: 
Pondělí   8:00 – 12:00     13:00 – 16:00 
Čtvrtek    8:00 – 12:00    13:00 – 17:00 

Komunikovat můžete i prostřednictvím E - mailové adresy: 
bezdedovice@seznam.cz 

Řízení ve věcech poplatků se řídí zákonem č. 280/2009Sb., 
Daňový řád. Nejsou-li poplatky poplatníkem uhrazeny včas 
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním 
výměrem, přitom nezaplacený poplatek může zvýšit až na 
trojnásobek. Platební výměr je exekučním titulem. Proto 
doporučujeme provést platbu včas, s dostatečným předstihem 
splatnosti poplatku. Obecní úřad nemá povinnost zasílat 
složenky na úhradu poplatků!   

HŘBITOV PAŠTIKY 
 Obec Bezdědovice  je pouze  pronajímatelem  hřbitova 
v Paštikách  o výměře 4358 m2 v k.ú. Bezdědovice. Majitelem 
je Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, správce 
hřbitova pan děkan Heřman Fritsch, Římskokatolická far-
nost Blatná. Dle zákona č. 256/2001 Sb. v platném znění měl 
děkan povinnost se o hřbitov starat. Tuto povinnost děkan od-
mítl a starost tak přešla na obec Bezdědovice. 
 Celkem je na hřbitově 908 hrobových míst, z toho 708 
obsazených a 200 volných. V roce 2004 začala obec dle výše 
uvedeného zákona uzavírat“ Smlouvy o hrobovém místě“ na 
dobu 10 let.  Vzhledem k inflaci a navýšení cen služeb bohužel 
na rok 2011 zbývá finanční hotovost ve výši 6 255 Kč. Obec 
Bezdědovice již není schopna ze svého rozpočtu náklady na 
provoz hřbitova pokrývat. Provozování veřejného pohřebiště je 
službou ve veřejném zájmu. Obec Bezdědovice hřbitov využí-
vá pouze v omezené míře (117 hrobových míst), z velké části 
jej využívají okolní obce a město Blatná. 
 Požádali jsme dopisem v měsíci červenci 2011 Obec 
Buzice, Obec Hajany, Obec Chlum, Obec Myštice, Obec Mač-
kov a Město Blatná o finanční příspěvek 7.000,00 Kč na zajiš-
tění provozu hřbitova v Paštikách na roky 2011, 2012 a 2013.  
Písemně zaslaly zamítavé stanovisko dvě obce, tři obce nerea-
govaly vůbec a o to více si vážíme pomoci obce Chlum, kte-
rá jako jediná z oslovených obcí nezaváhala a příspěvek 
zaslala. Dovolte mi jménem svým i jménem zastupitelstva 
obce srdečně poděkovat zastupitelům Obce Chlum za finanční 
příspěvek ve výši 7.000,00 Kč na zajištění provozu hřbitova 
v Paštikách.  Naše žádost byla prosbou o vstřícnost a záleží 
na dobrovolnosti rozhodnutí zastupitelstev obcí. Ochota 
přispět na údržbu hřbitova je vyjádřením úcty k těm, kteří 
žili v jejich obci.  
 Pro informaci uvádím, že občanům, kteří uzavřeli 
Smlouvu o hrobovém místě na dobu 10 let, není možné dle 
Řádu veřejného pohřebiště, vydaného na základě zmocnění 
zákona č. 256/2001 Sb., doúčtovávat finanční částky. Od 
roku 2014 již budou uzavírány dodatky smluv, kde bude cena 

za pronájem dostatečně navýšena na základě zkušenosti 
z minulého desetiletého období.   
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům bude 
v letech 2012 a 2013 údržba hřbitova minimální.  

NAŠI JUBILANTI …  
ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

Kdo je stále veselý,  
ničeho se nebojí,  
žádný pláč a žádné stesky,  
vždyť je přece život hezký.  
Kdo se dívá kolem sebe,  
vidí lidi, květy, nebe.  
Ten, koho těší svět,  
ten tu bude do sta let! 

V měsíci únoru a březnu oslaví životní jubileum: 
pí Jaroslava Šimsová, Dobšice (70 let )  
p. Josef Koman, Paštiky (85 let) 
p. Bohumil Motyka, Bezdědovice (70 let) 

Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno 
nejlepší, hlavně pevné zdraví, pohodu a životní elán. 

Narodili se … 
14.12. 2011 Liliana Flachsová,  Dobšice 26 
Vítáme Lilianku  do života a přejeme ji i celé její  rodině, aby 
příští dny prožívali v plné pohodě a s věčně modrým nebem, 
aby rodiče měli ze svého dítěte jen samou radost a ono, aby 
mohlo být na své rodiče pyšné. 

Za obec Bezdědovice Miluše Kubátová 

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ D ĚNÍ V OBCI 
 Ve spolupráci s místními organizacemi pořádáme velmi 
zdařilé akce. Nejenže se držíme těch, které už jsou v obci tradi-
cí, ale jsem velmi potěšena i novými nápady. V letošním roce 
to byl Mezinárodní den žen, se kterým přišly ženy  SDH 
Bezdědovice.  O jeho úspěšném konání jsme psali podrobně 
v květnovém čísle roku 2011.  Místní hasiči měli i velký podíl  
na  opravě hasičské zbrojnice v Dobšicích, vykonali několik 
brigád pro Obecní úřad např. úprava veřejného prostranství 
v Jamách, oprava oplocení na obecním hřišti,  nátěr oplocení 
kolem bytů a obecního hostince a vyčištění okapů od listí, vy-
sekání křoviska a suchých náletových  stromků na  veřejném 
prostranství v Paštikách.  
Ráda bych tímto chtěla poděkovat členům sportovních druž-
stev  SDH za velmi pěkné výsledky na soutěžích. Věřím, že se 
jim povede stejně dobře nebo ještě lépe i v letošním roce. 
Sboru dobrovolných hasičů i Českému červenému kříži děkuji 
za celoroční spolupráci, které si velmi vážím. Věřím, že bude-
me i nadále spolupracovat, protože bez jejich pomoci, která 
bývá často okamžitá, si ani neumím chod obce představit. 

Miluše Kubátová, starostka 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 Zastupitelstvo obce v  neděli 4. prosince 2011 pořádalo 
v kulturním sále obecního hostince Mikulášskou nadílku. Nej-
prve si mohly děti od 14:00 hodin ve vánočně vyzdobeném 
sálu zařádit na skákacím hradu. Dostaly pitíčko a mohly si 
vybrat čokoládový nebo ovocný bonbónek. Kdo neskákal tak 
si hrál s nafukovacím balónkem. Kolem 15:30 hodin se do sálu 
vřítilo hejno čertů od největších do nejmenších velikostí, nej-
menšímu čertíčkovi nebyly ani 2 roky. Čertí roj doprovázeli 
andělé a nechyběl ani důstojný Mikuláš. Děti hrály různé hry, 
zpívaly a přednášely básničky. Za jejich skvělé výkony dostaly 
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mikulášskou nadílku. Na závěr si všichni v sále zazpívali vá-
noční koledy, což byl krásný závěr celého odpoledne. Hudební 
produkci zajišťoval pan Dráb.  Kolem půl šesté se spokojené a 
pěkně unavené děti rozešly do svých domovů. 

Text: Miluše Kubátová 

BEZDĚDOVICKÉ  SPORTOVÁNÍ 

1. Netradiční golfový turnaj  
Dne 29.10 se v naší obci konalo každoroční golfování, jubilej-
ní 30. ročník. Letošního ročníku se zúčastnilo méně soutěží-
cích než v loňském roce, „pouze“ 14, ale o to byla větší zába-
va. Počasí bylo opět velmi podařené a tak nám trasa od vodoje-
mu do obecního hostince příjemně utekla. Poděkování patří 
panu Jaroslavu Šípovi za zajištění občerstvení na celé akci a 
starostovi hasičů panu Josefu Motykovi ml. za zajištění cen. 

Výsledky:  
1. Josef Motyka nejmladší, 2. Josef Pazderník; 3. Jakub Jodl; 
4. Milan Jícha; 

2. Bezdědovická sedma 
V sobotu 26. 11. 2011 se hrál v Bezdědovickém obecním hos-
tinci již čtvrtý turnaj v křížové sedmě. Turnaje se zúčastnilo 10 
dvojic. Průběh turnaje byl velice vyrovnaný, proto bylo po 
všech odehraných zápasech několik dvojic se stejným počtem 
bodů. O vítězi turnaje se také rozhodovalo porovnáním vzá-
jemných zápasů třech dvojic. Na konec z tohoto porovnání 

vyšla vítězně dvojice Ladislav Hořejš a Dominik Mašek, každý 
z dvojice za vítězství obdržel od pořadatelů krásný pohár. Dru-
há skončila dvojice Alena a Pavel Vestfálovi, na třetím se 
umístnila dvojice Alena a Ota Buriánovi. Dvojice na dalších 
místech obdržely za umístnění věcné ceny, pro všechny zúčast-
něné bylo připraveno občerstvení. Turnaj se velice povedl a 
všichni se těší  na další. 

Text  Alena Vestfálová 

3. Čtyřhra ve stolním tenise 
 Na druhý svátek vánoční 26.12.2011 se jako každý rok 
v bezdědovickém obecním hostinci konala Čtyřhra ve stolním 
tenise. Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic. Nejdříve se hrálo v jedné 
skupině každý s každým. Po sehrání všech zápasů se provedlo 
sečtení bodů a seřazení od prvního do osmého. V dalším prů-
běhu turnaje se spolu střetly dvojice podle umístění 1-8, 2-7, 3-
6, 4-5.  Vítězné dvojice z  těchto bojů se spolu střetly v boji o 
třetí a první místo. Boj o třetí místo spolu svedly dvojice POL-
SKO a BUDAČOVÉ. Po dobrém výkonu vyhrála dvojice 
POLSKO a obsadila třetí místo, BUDAČOVÉ skončili na čtvr-
tém místě. Do finále se probojovaly dvojice JARDOMAZ a 
MILOTA. Po lepším výkonu se vítězem stala dvojice JARDO-
MAZ a na dvojice MILOTA  zůstalo druhé místo. Všichni 
zúčastnění za své výkonu a umístění obdrželi od organizátorů 
věcné ceny. Během turnaje bylo podáváno občerstvení a byla 
zde dobrá nálada. Těšíme se na příští podobnou akci. 

Text: Alena Vestfálová 

A na jaké akce se můžete těšit začátkem roku 2012! 

11.2. Turnaj ve čtyřhře stolní tenis – kulturní sál obecního hostince od 
9:30 hodin 

18.2. Sraz fotbalistů SK Drahenický Málkov  -  obecní hostinec od 
16:30 hodin 

25.2. Hasičský ples od 20:00  hodin - kulturní sál obecního hostince 

10.3. MDŽ  - kulturní sál obecního hostince od 15:30 hodin 

26.2. Dětský maškarní bál  - kulturní sál obecního hostince od 13:00 
hodin 

Na všechny akce Vás srdečně zveme! 
Josef Vydra a pořadatelé 

Vážení spoluobčané, 
 přeji Vám všem do nového roku 2012 hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti nejen v rodinném, ale i v pracovním pro-
středí. Nám všem přeji pohodové bydlení v obci a přátelská 
setkávání se svými spoluobčany. Mějme pro sebe úsměv, milé 
slovo a zájem o druhého.   

Miluše Kubátová, starostka 

Aktuality a informace je možné sledovat na adrese 
www.bezdedovice.cz  Text + foto: Lenka Míková  

Foto: Lenka Bláhová 
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BĚLČICE 

Informace k termínům svozu komunálního od-
padu (popelnic) v Bělčicích 
 Svozové dny komunálního odpadu  pro rok 2012 se pro 
občany Bělčic mění z úterků na pátky, intervaly svozů zůstáva-
jí 14denní. Omlouváme se za distribuci nepřehledné tabulky 
koncem prosince, kterou jsme dostali od firmy Rumpold. Pro-
sím tuto nepoužívejte, vytvořili jsme pro vás novou, přehled-
nou a jednoduchou tabulku. 

Tři záhrobská ohlédnutí za rokem 2011 
 Po úspěšných oslavách 80 výročí založení SDH Záhrobí 
v roce 201 neusnuli záhrobní hasiči na vavřínech. Podařilo se 
jim i v loňském roce uskutečnit nebo se zúčastnit několika 
vydařených akcí. 
Ohlédnutí první: Park na záhrobské návsi. Poslední koncepční 
zahradnická úprava byla provedena v šedesátých letech a ne 
zcela ideálně. Později byly prováděny jen menší dílčí úpravy. 
Keře a stromy v parku byly už ve 
většině případů staré, přerostlé a ne-
mocné, ubíraly si navzájem světlo a 
zakrývaly a ničily i kapličku, která 
v parku stojí. Proto bylo na loňské 
lednové výroční schůzi hasičů roz-
hodnuto park revitalizovat. Záhrobští 
hasiči nejsou žádní zahradníci, 
proto požádali o odbornou po-
moc Ing. Boušeho ze Zahradnictví Bouše v Blatné, který zho-
tovil návrh nové parkové úpravy podle jejich požadavků. Hlav-
ní podmínkou bylo zachovat v parku stávající zdravé lípy. A 

protože v Záhrobí není daleko od nápadu k činům, návrh par-
kové úpravy byl schválen a peníze od Obecního úřadu Bělčice 
přislíbeny, nic nebránilo tomu, aby se hasiči pustili do práce. 
Vyřezali nevhodné křoviny a staré stromy, odstranili staré 
oplocení, přesadili růže z parku k bývalému pohostinství, vy-
kopali kořeny, vyrovnali terén zeminou a nakonec vyhloubili 
jámu pro jezírko. To vše bez nároku na finanční odměnu. Část-
ka, s kterou se na tyto práce počítalo, byla pak použita na opra-
vu hasičské stříkačky. Odplevelení a nové osázení parku stro-
my, keři a květinami včetně zřízení jezírka hasiči přenechali 
odborné firmě Zahradnictví Bouše. Péči o nově osázený park si 
členové hasičského sboru rozdělili mezi sebe, hlavně pilně 
sekali obzvláště rychle rostoucí trávu, i když je několikrát 
předběhli pracovníci zahradnictví. V letošním roce se snad 
podaří opravit i v parku stojící kapličku, aby bylo Záhrobí ještě 
půvabnější. 

Ohlédnutí druhé: Požární sport. I přes nevelký počet obyvatel 
Záhrobí je členská základna místního hasičského sboru tak 
široká, že má sbor dvě družstva (družstvo mužů a družstvo 
žen) pro soutěže v požárním sportu. Nutno poznamenat, že 
ženy berou účast v soutěžích mnohem zodpovědněji než někte-
ří muži. Před soutěžemi si ženy vždy najdou čas se sejít na 
tréninku, na rozdíl od mužů, kteří se s trochou nadsázky do-
mlouvají až na startu, kde bude který z nich soutěžit. Píle žen 
přináší ovoce, z každé soutěže, které se ženy v loňském roce 
zúčastnily, přivezly pohár. Nezbývá než doufat, že si muži 
vezmou ze svých kolegyň příklad a jejich výsledky se 
v letošním roce zlepší. 
Ohlédnutí třetí: Předvánoční čas 2011. V rámci zahradnických 
úprav prostor u kapličky byl vysazen vánoční smrk, tedy zatím 
je to jen malý smrček. Letošnímu premiérovému slavnostnímu 
rozsvícení vánočního stromku předcházel lampiónový průvod 
místních obyvatel i přespolních, který začínal u hasičské zbroj-
nice, okolo návsi až ke kapličce. Následoval kulturní program, 
ve kterém zazpívala a zahrála na dudy slečna Markéta Hrkľová 
české vánoční koledy. Za zpěvu vánočních koled v podání 
všech odvážných zúčastněných byl slavnostně rozsvícen zá-
hrobský vánoční strom. Přestože počasí nebylo nijak mrazivé, 
byl jako první pomoc podáván vánoční punč. 
Na závěr je nutno poděkovat organizátorům místních akcí a to 
nejen těch již zmíněných, ale všech, které se uskutečnily 
v loňském roce – a to  oslavy MDŽ, stavění májky nebo pálení 
čarodějnic. Také musíme poděkovat všem, kteří se celoročně 
starají o úklid a údržbu návsi a parku a dalších obecních po-
zemků. 
Rok 2011 skončil pro záhrobské hasiče příjemně, tak hodně 
zdraví, štěstí a životního optimismu v roce 2012. 

M. Barnášová 

TERMÍNY SVOZU POPELNIC NA ROK 2012 
Datum Den   Datum Den  

6.1.2012 pátek  6.7.2012 pátek 

20.1.2012 pátek  20.7.2012 pátek 

3.2.2012 pátek  3.8.2012 pátek 

17.2.2012 pátek  17.8.2012 pátek 

2.3.2012 pátek  31.8.2012 pátek 

16.3.2012 pátek  14.9.2012 pátek 

30.3.2012 pátek  28.9.2012 pátek 

13.4.2012 pátek  12.10.2012 pátek 

27.4.2012 pátek  26.10.2012 pátek 

11.5.2012 pátek  9.11.2012 pátek 

25.5.2012 pátek  23.11.2012 pátek 

8.6.2012 pátek  7.12.2012 pátek 

22.6.2012 pátek  21.12.2012 pátek 

Záhrobí-hasiči, foto Václav Hlaváč 

Záhrobí - úprava návsi, foto archiv Václav Hlaváč 

Náves v Záhrobí, foto Lukáš Vokroj 
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Vánoční turnaj v šipkách 
V sobotu 10.12.2011 pořádal šipkový klub „Šneci Bělčice“ 
Vánoční turnaj ve steelových šipkách. Hrálo se v místní soko-
lovně. Zúčastnilo se 21 hráčů a 4 hráčky z Bělčic, Bezdědovic, 
Blatné, Škvořetic, Strakonic, Písku, Příbrami, Berouna a Pra-
hy. 
Poháry pro vítěze si v jednotlivcích rozdělili favorité, muži: 1. 
David Miklas (Strakonice), 2. Martin Hoffmann (Beroun), 3. 
Jiří Gregorovi st. (Bělčice) a 4. Roman Bartoš (Příbram). 
Ve dvojicích vše dopadlo také podle očekávání: 1. Martin Hof-
fman – Ladislav Šebek (Beroun), 2. Jiří Gregorovi st. – Pavel 
Mašek (Bělčice), 3. Jiří Pajer – Ondřej Klepsa (Písek) a 4. Da-
vid Miklas – Ondřej  Fejtl (Strakonice, Blatná). 
Ženy braly poháry v pořadí: 1. Lucie Gregorovičová (Bělčice), 
2. Alena Vestfálová (Bězdědovice), 3. Marcela Melicharová 
(Praha), 4. Miroslava  Komanová (Blatná). 
Vyvrcholením turnaje by bohatá tombola. Hlavní cena – Ví-
kendový pobyt pro dvě osoby v Penzionu Beran v Železné 
Rudě. Děkujeme firmě Konet  a všem našim sponzorům za 
podporu. 
 
Proběhlo též bilancování roku 2011 
 Pořádáme Jiholigu, které se účastní tři naše družstva. 
Pravidelně hrajeme Mistrovství republiky a České poháry. 
V žebříčku České šipkové organizace máme 10 hráčů v první 
80 a 2 hráčky v první 13. Každý měsíc pořádáme regionální 
turnaje. Minimálně 2 x měsíčně se hrají „Open“ turnaje, na 
které zveme i začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet tento 
„sport“. Hrajeme v něděli od 15:00 hodin v Bělčické sokolov-
ně. Po domluvě je možno si zahrát i v naší druhé herně – hos-
tinci „JUBILEUM“ v Blatné,  hracím dnem je pátek večer – 
kontakt telefon: 723 379 077. 
 
Regionální turnaje: 
21.1.2012 -    Blatná  „Jubileum“ od 10:00 hodin 
18.2.2012  -   Bělčice  „Sokolovna“  od 10:00 hodin  -  narozeniny 
klubu  ŠK Šneci Bělč ice 
24.3.2012  -   Blatná  „Jubileum“ od 10:00 hodin.Více informací o 
našem klubu naleznete na stránkách www.sksnack.wz.cz  
Advent 2011 v Bělčicích 

Zahájení adventní doby proběhlo v pátek 25. listopadu 
tradičně rozsvícením vánočního stromu na bělčickém náměstí. 
Příchozí přivítal starosta obce pan Josef Zeman. Předvánoční 
zamyšlení pronesl farní vikář ThMgr. Jan Mikeš.  Do adventní 
doby nás přivítaly svými říkankami děti mateřské školy a kole-
dami místní farní sbor. Po občerstvení ducha přišlo na program 
i občerstvení těla v podobě tradičních zimních nápojů. Na 
obecním úřadě probíhala po celý víkend výstava betlémů, které 
zapůjčili místní občané, a výstava fotografií p. Pavla Myslína. 
Celý program pak ukončilo vyzvánění bělčických zvonů. 
Obecní úřad děkuje všem, kteří se podíleli na realizaci této 
akce.         ZN  

 
Dětská mikulášská zábava 
v Bělčicích 
Dne 3.12.2011 se v místní 
sokolovně konala dětská 
mikulášská zábava. Pro děti, 
kterých přišlo asi 90, bylo 
připraveno několik soutěží. 
Při většině z nich se spolu 
s dětmi zúčastnili i jejich 
rodiče, případně prarodiče. 
Jejich snaha byla vždy od-
měněna malými dárky nebo 
sladkostmi. Rytmickou zába-

vu přerušil příchod asi deseti čertů s Luciferem, andělem a sv. 

Mikulášem. Mikuláš s andělem nadělovali dárky. Lucifer se 
svou družinou přečítali z knihy zlobilů. Nakonec vše dopadlo 
pro děti dobře, neboť všechny byly obdarovány. 
Pořadatelé děkují všem sponzorům a všem, kteří pomáhali tuto 
akci připravit  

Výstavy v Bělčicích 
 Ve dnech  25.11. – 29. 11. 2011 se na radnici 
v Bělčicích  uskutečnily současně 2 výstavy. Jednu, a  to betlé-
my, pořádala Místní lidová knihovna Bělčice, druhou výsta-
vou, kterou pořádal pan Pavel Myslín, byly  fotografie Bělčic a 
okolí. Betlémy na výstavě byly zapůjčeny občany Bělčic a 
okolí, a také velkou měrou ZŠ Bělčice. Celkem se sešlo 48 
betlémů, byly z různých materiálů – sklo, porcelán, keramika, 
papír, perník, dřevo, vyřezávané, paličkované, kukuřičné šustí, 
modurit, modelína, sádra. Některé byly malé, jiné velké, nové i 

velmi staré. Dokonce byla zastoupena i cizina a to dvěma bet-
lémy, jedním sice malým betlémem, dovezeným až z Izraele. 
Druhý, pro děti velmi atraktivní betlém z Německa, se pohybo-
val pomocí horkého vzduchu ze svíček. Nechyběl ani Alšův 
betlém, Národopisný betlém od Marie Kvěchové - Fialové, 
Wenigovy pražské jesličky, papírový betlém od Vojtěcha Ku-
bašty a v neděli doputoval i Ladův betlém. Místní základní 
škola prezentovala betlémy, které vyrobily děti a které byly 
velmi nápadité a hezké. Hodně se také líbil betlém ze skla, i 
betlém vystřihovaný z papíru, který působil jako krajka. Perní-
kové betlémy zase provoněly celou místnost krásnou vůní per-
níku. Atmosféru doplňovala výzdoba z chvojí a ozdobných 
zelených větviček.  
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří betlémy na výstavu 
zapůjčili, i t ěm ženám, které mi pomáhaly při instalaci výstavy. 
 

 MV  

Pražské jesličky, Josef Wenig 

Keramický betlém práce žáků ZŠ Bělčice 
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BLATNÁ 

INFORMACE K PO ŘÍZENÍ NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VAŠI OBEC 
DLE NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA  
 
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, 
jako úřad územního plánování sděluje obcím ve správním ob-
vodu Blatná, že dle § 188 odst. 1 stavebního zákona dne 1. 1. 
2016 ú z e m ně  p l á n o v a c í  d o k u m e n t a c e v y d a -
n á  pře d  1 .  1 .  2 0 0 7  p o z b ý v á  p l a t n o s t i (tj. 
územní plán sídelního útvaru, územní plán obce a regulační 
plán, včetně jejich změn).  
 V případě, že obec nestihne vydat nový územní plán pro 
celé správní území obce do konce roku 2015, nebude možné 
do vydání nového územního plánu stavět na návrhových plo-
chách, které jsou nyní navrženy ve Vašem současném územ-
ním plánu (nebo změně), který 1. 1. 2016 pozbývá platnosti 
(jedná se i o změny územního plánu, které jsou sice vydány 
například v minulém roce, ale pozbývají platnosti také, protože 
se jedná o změny starých územních plánů schválených před 1. 
1. 2007). 
 V případě, že Vaše obec nyní nemá žádný platný územ-
ní plán, přestane platit ustanovení §188a stavebního zákona, 
tzn. od 1. 1. 2016 již nebudou povolovány např. stavby pro 
bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky 
v zastavěném území (zastavěným územím je v tomto případě 
zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená 
v mapách evidence nemovitostí „křížky“, jedná se o tzv. 
„intravilán“). 
 MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování 
zjistil, že některé obce ve správním obvodu Blatná doposud 
nepožádaly o pořízení nového územního plánu. Upozorňujeme, 
že doba pořízení územního plánu se pohybuje okolo 2 - 4 let. 
V současné době se navyšuje počet pořizovaných územních 
plánů ve správním obvodu Blatná a tím se doba pořizování 
může prodloužit. Bylo by proto vhodné začít s pořizováním 
nového územního plánu Vaší obce co nejdříve.  

• Prvním krokem k novému územnímu plánu je schválení 
pořízení územního plánu zastupitelstvem obce usnese-
ním. 

• Druhým krokem je podání žádosti o pořízení na MěÚ 
Blatná, odbor výstavby a územního plánování. Doporu-
čujeme podat žádost o pořízení nejpozději v prvním 
čtvrtletí roku 2012, aby Vaše obec stihla vydat nový 
územní plán před 1. 1. 2016.  

Doporučujeme představitelům obcí, aby před schválením poří-
zení územního plánu zastupitelstvem Vaší obce navštívili nebo 
kontaktovali MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního pláno-
vání (Ing. arch. Kateřina Slováčková, email: slovacko-
va@mesto-blatna.cz. tel.: 383 416 150 nebo Ing. Martina 
Linhartová, email: linhartova@mesto-blatna.cz. tel.: 383 416 
155), kde Vám budou poskytnuty veškeré informace k novému 
územnímu plánu Vaší obce, stejně jako vzor usnesení, vzor 
žádosti o pořízení a přehledné schéma o průběhu pořizování 
územního plánu. 
            za MěÚ Blatná, OVÚP 
 Ing. arch. Kateřina Slováčková, Ing. Martina Linhartová  

Dne 29.11.2011 byl učiněn důležitý krok v realizaci projektu 
„Rekreační areál města Blatná – revitalizace zanedbaného are-
álu  na občanskou vybavenost“. V tento den byla podepsána 
smlouva o dílo s vítězem výběrového řízení na výstavbu výše 

uvedeného díla, a to s firmou EUROVIA CS, a.s. Následně 
30.11.2011 bylo firmě protokolárně předáno staveniště a 
1.12.2011 byla zahájena realizace stavby, která by měla být 
dokončena podle oboustranně schváleného harmonogramu 
nejpozději 15.5.2013. Z firem, které splnily veškeré náležitosti 
výběrového řízení, byla cenová nabídka firmy EUROVIA CS, 
a.s., závod České Budějovice, zahrnující veškeré náklady po-
třebné ke zhotovení výše uvedeného díla a související náklady 
s provedením výše uvedeného díla nejnižší – 58.458.828 Kč 
vč. DPH. Dle Smlouvy města Blatná s Regionální radou regio-
nu soudržnosti 
Jihozápad bude 
výše uvedený 
projekt dotován 
z prostředků 
Evropské unie 
ve výši 73,7 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů. Snahou 
všech zúčastně-
ných stran tedy 
bude, aby co 
nejvíce nákladů bylo uznáno poskytovatelem dotace jako způ-
sobilé. Staveniště v bývalém areálu STEKO v ulici Na Tržišti 
je již označeno velkoplošným reklamním panelem. O průběhu 
výstavby budeme občany informovat průběžně v místním i 
regionálním tisku a na webových stránkách města. 
           V Blatné dne 5.12.2011 
           Ing. Jaromír Formánek, OMIR  

PODĚKOVÁNÍ  
 Moje poděkování patří panu starostovi Mgr. Navrátilovi 
a vedoucímu odboru investic a rozvoje města panu Blovskému 
za kladný přístup při zajištění 10 kusů židlí pro DPS. Naše 
poděkování patří také pokrývačské firmě Miroslav Levý 
z Černívska a jeho spolupracovníkům vždy za kvalitně prove-
denou práci v DPS. Naše poděkování patří za vždy vzorně od-
vedenou práci v DPS v bytě 114, ale pro jeho kladný a odpo-
vědný přístup k plnění prací pro TS pro pana Karla Nováka, 
jest vzorem pracovníka TS. Karla znám už desítky let. Naše 
poděkování patří pro pana Hrušku stavební společnost s. r. o. 
ze Záboří u Blatné. Poděkování též pro Radka Němce a Ladi-
slava Stacha. Jen jemu se podařilo zjistit a najít letitý problém 
a odstranit dříve špatně odvedenou práci při zateplování štítů a 
promrzání zdi v půdním bytě DPS č. 114. Děkují manželé Jes-
třábovi. Poděkování patří též pro vedoucího údržby bytu panu 
Kallmüntzerovi a jeho sekretářky paní Mileně Peroutkové 
vždy za kladný přístup k projednávaným záležitostem.  
Máte krásné město, říkají lidé, co přijedou do Blatné. Buďte na 
své město hrdí. Spousta práce byla udělána, ale další ještě če-
ká. Nebuďme lhostejní k lidem, co znevažují a ničí práci ostat-
ních občanů. Pomlouvají ti lidé, co pro město neudělají vůbec 
nic, ale chtějí využívat všech výhod města a státu.  
Poděkování též pro pracovníky Technických služeb Blatná 
pánům Baťku, Hokra Růžičku za kvalitně odvedenou práci na 
novém chodníku u prvního vchodu DPS Blatná. 
Blíží se Vánoce a konec roku a my ho prožijme s radostí, kli-
dem a v míru. Pohodu, klid a mnoho úspěchů v roce 2012. 

            František Jestřáb 
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Zápis do 1. ro čníků základní školy 
 

 Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku 
ZŠ pro školní rok 2012/2013 se koná 10. a 11. února 2012 takto: 
pátek 10. února  14:00 – 17:00 hodin 
sobota  11. února  9:00  – 11:00 hodin  
  K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, děti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a děti 
narozené od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče 
přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 
  Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou informovat v mateřských školách, které děti na-
vštěvují, na ředitelství základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského 
v Blatné.  

Informace o školách 
ZŠ JAK Blatná 
Čertovské zastavení v Blatné 

Čertovské 
zastavení – co to je? 
Páteční odpoledne 
před svátkem Sv. 
Mikuláše. Malí čerti 
doprovázeli malé 
anděly, při troše štěs-
tí jste mohli potkat i 
Sv. Mikuláše. Kde se 
to událo? Ve škole J. 

A. Komenského 
v Blatné, v pátek 2. 
prosince. Řádění 
čertíků, čertic a ma-
lých andílků bylo 
usměrněno v krásná, 
milá a úsměvná 
vystoupení ve škol-
ní jídelně. Předsta-
vení byla doprová-
zená vánočními 

dílnami. Každý si mohl 
vyzkoušet svou šikov-
nost, trpělivost a potěšit 
se v předvánočním čase. 
Nezapomeňte, za rok se 
malí čerti, andílci i Sv. 
Mikuláš do ZŠ JAK 
Blatná vracejí.  
 
 

             Text a foto Radka Vokrojová  

Novinky ze ZŠ JAK Blatná 

Environmentální výchova v praxi 
 Výchova k odpovědnosti za současný i budoucí stav 
přírody a místa, kde žijeme, je u nás ve škole začleněna do 
většiny vzdělávacích předmětů již od prvních tříd. Vedeme 
děti k zamyšlení nad vlastním životním stylem a tím, jak mo-
hou ovlivnit životní prostředí. Máme radost z viditelných vý-
sledků. Děti třídí odpad nejen ve škole, ale i ve svých domác-
nostech, nelíbí se jim černé skládky, odpadky poházené v pří-
rodě, psí výkaly hyzdící město. Co se jim nelíbí, samy nedělají, 
a snad ani dělat v budoucnu nebudou. Děti mají přírodu 
a místo,kde vyrůstají, opravdu rády. 
 Environmentální výchova je na naší škole doplněna 
exkurzemi, pobytovými kurzy, besedami a výukovými progra-

my. Děti se učí, jak z přírody brát a zase do ní správně vracet, 
jak šetrně hospodařit, jak se ohleduplně chovat k životnímu 
prostředí. Ve spolupráci s ekologickým centrem Cassiopeia 
Strakonice proběhly na 1. stupni naší školy již dva výukové 
programy. Třídy 4. A a 4. B se programu „Chaloupka babky 
kořenářky“ dozvěděly něco o tajemství nejstarší zelené lékár-
ny. Žáci poznávali bylinky léčivé i ty, na které je třeba si dávat 
pozor a ochutnávali čaje na nachlazení, na bolesti břicha, a 
třeba i na uklidnění. Za dětmi z 1. A a 1. B přijeli k nám do 
školy pracovníci ekologického centra a v rámci „Namydleného 
programu“ s dětmi vyráběli přírodní mýdla. Třídy byly provo-
něné levandulí a vanilkou. Planeta Země je naším domovem a 
její možnosti jsou omezené, proto se k ní, prosím, chovejme 
všichni ohleduplně. 

Mgr. Marcela Karbanová, 
metodik env. výchovy pro 1. stupeň 

Také na 2. stupni spolupracujeme se středisky ekologic-
ké výchovy. V letošním roce byla nově otevřena pobočka eko-
centra Cassiopeia ve Strakonicích. Jejím posláním je výchova 
k trvale udržitelnému způsobu života. Nejen pro školy nabízí 
množství zajímavých výukových programů. Pro každý ročník 
jsme vybrali jeden z nich odpovídající věku žáků. Žáci osmých 
a devátých ročníků již poznali, jak probíhá výuka mimo školu, 
ostatní se na ni mohou těšit v nastávajícím období. A jak se jim 
to líbilo? 

Mgr. Petra Karešová, 
metodik env. výchovy pro 2. stupeň 

Návštěva "Hladové elektrárny" ve Strakonicích 
 Když se o této exkurzi rozhodovalo, spousta z nás ani 
netušila, v čem spočívá a co to vlastně je, ta hladová elektrár-
na. Ale díky paní učitelce Karešové se nám to podařilo v brzké 
době zjistit. 
 V určený den jsme se všichni sešli před školou a trpěli-
vě vyčkávali na příjezd autobusu. Slabší žaludky už si pomalu 
připravovaly tabletku Kinedrilu, jiní zase svačiny. Jak to tak 
obvykle bývá, čekání se nám zdálo nekonečné. Ale dočkali 
jsme se. V našem hojném počtu jsme se do vozidla nahrnuli a 
krátce po osmé hodině jsme mohli vyrazit. Cesta nám rychle 
ubíhala nejen díky tomu, že do Strakonic je to jen kousek, ale i 
díky skvělé náladě, která v autobuse panovala. Těsně před pří-
jezdem nám paní učitelky připomněly, že máme velmi nabitý 
program. Když jsme dorazili na místo předem určené, rozdělili 
nás na dvě skupiny, přičemž každá skupina měla jiný program, 
na kterém jsme se museli během dopoledne vystřídat. Naše 
třída šla jako první na exkurzi do Šmidingerovy městské 
knihovny a třída 9.B do ekologického centra. 
 V městské knihovně, která se nachází v areálu hradu, 
nás čekalo milé uvítání a přednáška o historii a chodu knihov-
ny. Dozvěděli jsme se například, že první zmínky o této 
knihovně pocházejí z poloviny 19. století, kdy roku 1843 Páter 
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Josef Schmidinger věnoval městu nevelký soubor knih. V prů-
běhu let se knihovna postupně rozrůstala například o hudební 
oddělení, větší čítárnu a v roce 2006 prošla velkou rekonstruk-
cí. Zaměstnankyně knihovny nás provedla celým areálem a 
vysvětlila nám, jak to u nich vlastně chodí. Poté se s námi roz-
loučila a my se vydali do ekologického centra. 
 Zde nás čekala trochu jiná zábava. Po krátkém uvítání 
nám pracovnice centra vysvětlila, co nás vlastně čeká. Sezná-
mili jsme se s různými druhy elektráren. Dostali jsme za úkol, 
ve skupinkách z pracovních listů vypsat co nejvíce zajímavostí 
a prezentovat naše zjištění před ostatními. Některá skupinka si 
vybrala energii ze slunečních elektráren, jiná zjišťovala infor-
mace o elektrárnách na přehradách, jaderných elektrárnách, 
nebo elektrárnách zpracovávajících biomasu či fosilní paliva. 
Myslím si, že jsme to všichni zvládli velmi dobře. Našimi pre-
zentacemi jsme zakončili návštěvu centra Cassiopeia a mohli 
jsme se vydat na autobus, který nás měl vyzvednout u hradu, 
kde jsme se také sešli s třídou 9.B. 
 Cestou do Blatné jsme si sdělovali své zážitky a dojmy, 
které nám z tohoto dne probíhaly hlavou. Všichni jsme se 
shodli, že se nám výlet vydařil. 

za 9. ročník Simona Blažková 

Poklad karavany Strakonice 
 Dne 14.12.2011 se žáci osmých tříd školy J. A. Komen-
ského zúčastnili netradičního výukového programu POKLAD 
KARAVANY ve Strakonicích. 
 Velmi zajímavou a zábavnou formou jsme se dozvěděli 
o historii, původu, využití a chuti různých druhů koření. Velice 
nenásilně nás seznámili s různými druhy koření. S těmi známý-
mi i méně běžnými. Dozvěděli jsme se, jak a kdy se koření 
dostalo do Evropy a poté i do Čech. Během besedy proběhla i 
ochutnávka a ukázka jednotlivých druhů. Byli jsme překvape-
ni, kolik zajímavých informací se o dnes naprosto běžných 
druzích koření např. o pepři nebo vanilce lze ještě dozvědět. 
 Podobný typ přednášky jsme ještě neměli. Myslím, že 
se všem líbil a určitě se nikdo nenudil. 

za 8. ročník Hana Podlesná 

Soutěž mezi třídami 
 Projekt Rožmberský rok 2011 jsme v naší škole pod-
pořili stejnojmennou dějepisnou soutěží mezi třídami 2. stup-
ně. Každá z devíti tříd postavila jedno smíšené pětičlenné druž-

stvo. Vlastní klání proběhlo v 
tělocvičně školy v pondělí 19. 
prosince. Moderátorky a mo-
derátoři soutěže, žáci osmých 
tříd, předstoupili před soutěží-
cí družstva, odbornou porotu a 
diváky v dobových kostýmech 
navozujících tu správnou his-
torickou atmosféru. S úkoly v 

šesti kolech soutěže s názvy: Hrady a zámky Rožmberků, Po-
znej osobnost (podle věty, kterou možná osobnost řekla, mož-
ná neřekla), Brusiči jazyka (co znamenala slova, která se 
v češtině neujala), Tradice a zvyky, Doplň přísloví a Fanfrnoch 
(kdy úkolem bylo nacvičit vánoční píseň nebo koledu a zpěv 
doplnit hrou fanfrnoch; toto oddechové kolo připomnělo blížící 
se svátky) se soutěžící družstva statečně poprala. Porota nemě-
la jednoduchou práci, ale i ona splnila svůj úkol a mohly být 
vyhlášeny výsledky. Byly následující: 1. místo obsadila IX.B, 
2. místo IX.A a 3. místo VII.A. 
 Dík za přípravu a organizaci soutěže patří především 
paní učitelce Martině Kubíkové a jejím pomocníkům z VIII.A 
a VIII.B. Věřím, že do příštího roku zapomenou na všechny 

trable s organizací a připraví soutěž novou. Všem se totiž moc 
líbila. 

Dramatický kroužek  
Již mnoho let pracuje dramatický kroužek v naší škole pod 
vedením paní vychovatelky Marie Kulhové. Navštěvují ho 
nejen žáci školní družiny, ale i žáci starší, které láska k divadlu 
neopustila ani při přechodu na 2. stupeň. Jejich představení 
jsou tradičně součástí školní akademie, ale vystupují i jindy a 
jinde. V letošním školním roce nastudovali mladí herci jako 
první pohádku „Ztracené vánoční dárky“, se kterou potěšili 
rodiče při „Čertovském zastavení“, obyvatele Domova pro 
seniory v Blatné, malé děti v MC Kapřík, děti z 1. a 2. tříd i z 
MŠ Šilhova. A všude jejich vystoupení sklidila zasloužený 
potlesk. 

Mgr. Jiřina Karlíková, ředitelka školy 

Předvánoční čas ve školní družině 
 Předvánoční čas je u nás ve školní družině vždy výji-
mečný. Děti se těší nejen na prázdniny, ale hlavně na vánoční 
dárečky. To sladké očekávání je velice nakažlivé. Děti si samy 
chtěly připravit pár překvapení pro kamarády a rodiče. Velkou 
inspirací na nákup a výrobu dárečků nám byl vánoční jarmark, 
který se konal 2. prosince na ZŠ J. A. Komenského. Na jarmar-
ku si děti vyráběly vánoční 
zápichy, věnečky, svíčky a 
zdobily perníčky. Ani ve 
školní družině jsme neza-
háleli. Začala vánoční pří-
prava. Postavili jsme papí-
rový betlém, napsali 
a  ozdobili vánoční přání 
pro všechny blízké, zpívali 
jsme koledy a zdobili vánoční stromek ručně vyráběnými 
ozdobami a řetězy. V předvánočním shonu jsme nezapomněli 
na tradiční zvyky, soutěže a zábavu. Vychovatelky sestavily 
soutěže tak, aby kopírovaly vánoční přípravu. Z předem připra-
veného vanilkového těsta si děti vykrajovaly cukroví, pak lovi-
ly papírové kapříky, zdobily vánoční stromečky papírovými 
vločkami v rukavicích a na závěr balily vánoční dárky různých 
tvarů (míče, čepice a knihy). Na kroužku vaření si děti 
s pomocí vychovatelky vykrájené cukroví upekly a při besídce 
slavnostně spořádaly. Prožili jsme spolu krásný předvánoční 
čas a všichni se těšili na to pravé vánoční kouzlo. 

Školní poradenské pracoviště ZŠ JAK Blatná 
 Od 1.1.2012 došlo na naší škole k rozšíření Školního 
poradenského pracoviště, které bylo dosud tvořeno školní psy-
choložkou Mgr. Iveta Honzíkovou, výchovnou poradkyní Ma-
rií Vanduchovou a metodikem prevence  Mgr. Hanou Kolín-
skou, o pozici speciální pedagožky a asistentů pedagoga. Spe-
ciální pedagožka ing. Milana Macková bude vykonávat činnos-
ti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří 
potřebují speciální pedagogickou podporu a péči založenou na 
krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Peda-
gogičtí asistenti, Kamila Janusová a Mgr. Ondřej Kočovský, se 
budou během výuky věnovat jednotlivým žáků, kteří mají výu-
kové problémy. Samozřejmostí bude i práce s dětmi mimo 
vyučování tak, aby se eliminovaly výukové i výchovné problé-
my. 
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 Poradenské pracoviště je zároveň i pomocí rodičům, 
neboť nabízí služby, které doposud vykonávala pouze PPP 
Strakonice. V případě závažného problému však bude spolu-
pracovat nejen s touto poradnou, ale i dalšími odborníky. 
 Pracovníci školního poradenského pracoviště jsou při-
praveni s rodiči jednat denně osobně, samozřejmě je lepší 
předchozí telefonická domluva. 

Kontakty: Tel.č. škola 383 422 094; mobil  : 722 801 717 

Projekt byl podpořen ze 4. výzvy Jihočeského kraje pro GP  
OPVK oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včet-
ně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je finan-
cován z fondu EU a rozpočtu ČR.  

ZŠ TGM Blatná   
Novinky ze ZŠ TGM Blatná   

Charitativní činnost na ZŠ TGM 
 Za námi je pololetí plné zajímavých akcí, o kterých 
jsme se snažili vás průběžně informovat. Přesto si myslím, že 
neuškodí některé akce připomenout. Letošní školní rok jsme 
zahájili sportovně. Září bylo plné pohybu, a tak si děti užily 
každoroční podzimní atletiku a především oblíbený branný 
den. Letos si na zkoušku otestovaly i požární poplach. Už ně-
kolik let podporujeme Běh naděje, charitativní akci na podporu 
boje proti rakovině. I letos se dvě třídy vydaly proběhnout se 
strakonickými ulicemi a podpořit tak tuto akci.  
 Charitativních sbírek ve škole jsme uspořádali také ně-
kolik, a to na podporu různých projektů. První z nich byla pro 
organizaci CPK Chrpa, která se zabývá výcvikem koní pro 
hipoterapii. Tyto sbírky má již několik let na starosti žákovský 
parlament. Členové ŽP pečlivě rozhodují o tom, jaké projekty 
podpořit. Přednost dáváme těm, které už známe a přesně víme, 
kam vybrané peníze směřují. CPK Chrpa je proto už několik 
let jedním z takových „osvědčených“ projektů. Letos se prodá-
valy hopíky s motivem koní, prodaly se všechny a celkem jsme 
na konto této organizace poslali 1250,- Kč. Další charitativní 
akcí byla Červená stužka. 1. prosinec je mezinárodní den boje 
proti AIDS. Naše škola se každoročně připojuje k této sbírce a 
naši solidaritu nevyjadřujeme jen nákupem červené stužky, ale 
také uspořádáním přednášek na toto téma. I v tomto školním 
roce přijel p. Martin Hornych, aby děti varoval před touto kru-
tou nemocí. Děvčatům ze ŽP se podařilo prodat všech 100 
stužek a celkem jsme na konto Domu světla odeslali 2000,- 
Kč. Před Vánoci nás čekala ještě jedna sbírka. Tentokrát to byl 
prodej drobných předmětů pro Život dětem. Prodávali jsme 
magnetky, přívěšky, klipy a reflexní pásky s už dobře známým 
logem srdíčka. Tzv. srdíčkový den vynesl celkem 1800,- a já 
jsem pyšná na to, že charitativní sbírku spolupořádala i děvčata 
ze 3. třídy, která předvedla, že pokud jde o dobrou věc na věku 
nezáleží. Matematika jim šla skvěle a myšlenku charitativní 
sbírky také svým spolužákům dokázaly vysvětlit. Za toto polo-
letí jsme tedy ve prospěch různých charitativních projektů vy-
brali celkem přes 5000,-  
 Děkujeme tímto všem žákům a občanům Blatné, kteří 
společně s námi tyto akce podpořili. 

Nejlepší česká škola  
ZŠ T. G. Masaryka Blatná se zapojila do soutěže „Nejlepší 
česká škola“. Na naši školu nás přijela natáčet Česká televize a 
naše soutěžní video jste mohli vidět ve čtvrtek 8. prosince 
2011 na ČT2. Ve stejný den, tedy 8. prosince, jeli vybraní zá-
stupci také do Českého rozhlasu. Tohoto přímého rozhlasové-
ho vysílání pořadu Domino se jako zástupkyně za žáky zúčast-
nila Nikol Andrlíková z  9. ročníku a za učitele Mgr. Ludmila 
Růžičková. Pro nás obě to byl velký zážitek mluvit živě do 

rádia. Myslím, že to byla dobrá zkušenost, která se jen tak ně-
komu nenaskytne.  
Po odvysílání našeho soutěžního videa v televizi a po odvysílá-
ní Domina v Českém rozhlase probíhalo na internetu hlasová-
ní. Naše škola se ve 13. díle soutěže Nejlepší česká škola umís-
tila na 2. místě a v soutěži Českého rozhlasu na 1. místě. Těm, 
kteří naši školu na internetu podpořili, mockrát děkujeme.                                                

Nikol Andrlíková, 9. ročník 

Setkání s Venezuelou 
 V tomto 
pololetí se žáci 
naší školy vypra-
vili na dvě zají-
mavé výpravy, o 
té první do Ugan-
dy jsme vás in-
formovali minu-
le. Ta druhá vý-
prava mířila do 
Venezuely.  
 V prvním adventním týdnu jsme se prostřednictvím 
přednášky pana doktora Karla Pecla podívali do Venezuely a 
její krásné přírody. Díky!  
 Venezuela je federativní republikou, leží na severu Jižní 
Ameriky při pobřeží Karibského moře. Hlavním městem je 
Caracas, úředním jazykem je španělština, měnou je bolívar. 
Venezuela má asi 26 mil. obyvatel, kteří jsou většinou míšenci, 
méně je bělochů a indiánů. 
 Má překrásnou přírodu, na západě s vrcholky And, na 
jihu s vlhkými amazonskými pralesy. Protéká tudy Orinoko 
(třetí nejdelší řeka Jižní Ameriky). Nachází se tu nejvyšší vo-
dopády na světě Salto Angel (měří 979m). Zajímavá je stolová 
hora Rorajma (2810 m n. m.) a jeskyně v národním parku El 
Gvačaro. V ní žije lelek gvačaro jeskynní, který k orientaci 
využívá echolokaci stejně, jako ji využívají netopýři (např. 
listonos). Venezuela je velmi krásná země, vyskytuje se tam 
spousta zvláštních rostlin a živočichů, obzvlášť na stolové ho-
ře. Stolová hora je plná endemitů – to jsou rostliny nebo živo-
čichové, kteří žijí právě zde a nikde jinde. Kromě endemitské 
žáby to jsou i masožravky jako bublinatka, ale i masožravé 
bromélie. Když jsme po besedě zpracovávali obrovskou spous-
tu informací, dozvěděli jsme se na internetu, že tyto masožravé 
bromélie pěstují v Botanické zahradě v Liberci, dlouho je 
z masožravosti podezřívali a teď mají jasno.                                                       

A. Venclová, H. Honzová, 6.A 
 
Venezuela 1 
(T. Kubíková, K. Mošovská, M. Fořt 6. B) 
V Americe leží Venezuela, 
Ráda bych tam jednou jela 
V jeskyni tam žije listonos 
Má velký placatý nos 

Z krajiny ční stolová hora 
Viděli jsme tam zvláštního tvora 
Byla to endemitská žába 
V díře jsme pozorovali kraba 

Venezuela 2 
(L. Křenek 6. B) 
Hlavní město Caracas 
Pěstují tam ananas 
Přírodu tam mají krásnou 
Turisti z ní ihned žasnou 
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Nejdelší řekou je Orinoko 
Má tvar jako oko 
Je to velká země 
Ale je beze mě 

Venezuela 3 
(D. Necuda, B. Hájek 6. B) 
Ve Venezuele jsou stolové hory 
Najdete na nich zajímavé tvory 
Jeskyně je tam opravdu velká 
Najdete tam i malého lelka 
Netopýři si v jeskyních žijí 
Upíři zase krev pijí 
Leguán je krásné zvíře 
Lidé tam žijí ve velké víře 
Ptáků je tam opravdu „hafo“ 
Nenajdete tam žádné trafo 
Indiáni tam žijí velmi chudě 
Bydlí jen v rozbořené boudě 
Naše těla se rychle potí 
Indiáni však pach svůj krotí 

A co se u nás dě je v novém roce? 
Den otevřených dveří v žákovském parlamentu ZŠ TGM 
Blatná 

Ani v prvních dnech nového 
roku žáci našeho žákovského 
parlamentu nezaháleli. Hned ve 
středu 4. 1. uspořádali pro své 
spolužáky tzv. den otevřených 
dveří v žákovském parlamentu. 
Šlo hlavně o prezentaci a osvět-
lení jejich činnosti za první 
pololetí letošního školního 

roku. Prezentaci postupně navštívily všechny třídy. Akce pro-
bíhala následovně: v úvodu se členové ŽP u interaktivní tabule 
představili a upřesnili, 
kterou třídu zastupují. 
Pak naši benjamínci pře-
četli některé z hlavních 
úkolů ŽP. Poté následo-
vala prezentace nejdůle-
žitějších počinů parla-
mentu v poslední době 
(říjnový prožitkový kurz 
s dalšími dvěma školami z projektu Žákovské parlamentu SOS 
v Plasech u Plzně nebo úspěšnou listopadovou prezentaci ZŠ 
TGM na půdě Parlamentu ČR).  
 Pozorní posluchači se mohli seznámit s veškerými port-
folii žákovského parlamentu a nahlédnout do originální kroni-
ky ŽP. Všem se tato akce líbila a doufáme, že si ji budeme 
moci zase někdy zopakovat :-)  
Zápis do 1. třídy 
 Jako každoročně i letos se budeme těšit na nové žáčky. 
Letošní pohádkový zápis proběhne v pátek 10. února a 
v sobotu 11. února. Těšíme se na Vás. 

za kolektiv učitelů ZŠ TGM 
zpracovala Mgr. Ludmila Růžičková  

 

Škola hrou i na besídce v 1. třídě ZŠ TGM 
 Jak si prvňáčci v ZŠ TGM užili besídku ve škole? Užili, 
besídka byla samá příjemná překvapení.  Paní učitelka Mgr. 
Fousová přichystala pod stromeček několik kopečků zakrytých 
bílou látkou. Děti postupně odkrývaly různé vánoční symboly 
a zvyky. Pak se děti a někdy i rodiče zajímavou a zábavnou 

formou dozvídali 
význam vánočních 
zvyků. Co mělo 
největší úspěch – 
pouštění lodiček, 
chléb s medem, 
zlaté prasátko i dal-
ší. Žáčci spolu 
s rodiči vyrobili 
svícen, všichni 
ochutnali vánoční cukroví a závěrem rodiče dostali vyrobené 

dárky od svých dětí a 
samozřejmě na každé-
ho prvňáčka čekal 
pod stromečkem dáre-
ček. Všechna příprava 
stála za to. Děkujeme. 
 
   
            
Renata Prokopiusová  

Svaz tělesně postižených,  
místní organizace Blatná 
Když se řekne Svaz tě-
lesně postižených, kde 
kdo uvidí jen samí posti-
žené končetiny. Ale my 
jsme místní organizace, 
kde členy jsou lidé 
s různým postižením – 
vnitřní postižení, slucho-
vé, slabozraké až nevi-
domé, kardiovaskulární 
a ostatní. Místní organi-
zace vede výbor, který má 13 členů, předsedou je Ing. Luboš 
Srb. Členové výboru se scházejí pravidelně každý měsíc, aby 
mimo jiné připravili tři členské schůze za rok. Léta jsme se 
scházeli v sále restaurace „U Lva“ v Blatné, ale celý objekt byl 
z důvodů rekonstrukce uzavřen. Našli jsme útočiště v sále bla-
tenského zámku v „Konibaru“. 
 Poslední členská schůze se konala 9. prosince 2011. Ve 
14,00 hodin přivítal pan Srb všechny přítomné. Vždy si zveme 
hosty, pozvání přijaly paní Kateřina Malečková, vedoucí soci-
álního odboru MěÚ Blatná, a paní Radka Vokrojová za časopis 

Blatensko SOBě. Hláše-
ná účast pan Václava 
krásy, předsedy Národní 
rady tělesně postižených 
v ČR byla na poslední 
chvíli omluvena 
z důvodu jeho osobní 
účasti na projednávání 
prováděcích předpisů 
k novým zákonům. 

 Program jednání byl tradiční. Zejména jsme všichni 
očekávali vystoupení paní Kateřiny Malečkové k sociál-
ní reformě. Se zájmem a prakticky bez hlesu jsme její příspě-
vek vyslechli, prostě proto, že má mezi členy STP respekt a má 
náš obdiv za znalosti a za svůj přístup k nám. Paní Vokrojová 
přítomné pozdravila, s paní Malečkovou předala katalogy po-
skytovatelů sociálních služeb všem přítomným, pořídila pro 
naši kroniku fotodokumentaci. Časopis SOBáček je mezi námi 
oblíben, za to jsme jí také poděkovali. Paní Ludmila Řandová 
např. informovala o setkání seniorů ve Strakonicích. V rámci 
svého vystoupení dále paní Řandová informovala o čerpání 

STRACH 
(JiŘí) 

 
Bojíme se pravd, co jsou v nás, 
bojíme se snů, že vezmou čas. 
Čekáme na chvíle zázraků, 

toužíme ze země dotknout se oblaků. 
Stydíme se za vlastní slzy, 

milovat někoho snad už nás mrzí. 
 

Co se to s námi stalo? 
 

Stačilo tak málo? 
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poukázek na masáže nebo pedikúru, o akci „Boty šité na mí-
ru“. Před závěrem jednání byla zveřejněna informace o přípra-
vě oslav výročí našeho svazu. Původní svaz invalidů byl 
v Blatné založen v roce 1962, na 18.5.2012 tedy připravujeme 
oslavy 50. výročí založení. Výbor STP začal pečlivě připravo-

vat program, chybět by 
neměly mažoretky, pro-
jednává se vystoupení 
mladých muzikantů dudá-
ků ze ZUŠ Blatná, kapely 
Z Vršku a dalších. Víme, 
že bez pomoci města a 
další osob z řad veřejnosti 
by se akce nemohla zor-
ganizovat. Proto děkuje-

me všem za pomoc a za podporu, věříme, že se akce vydaří. 
Během celé schůze si přítomní mohli prohlížet již čtvrtou kni-
hu kroniky naší místní organizace.   
 Na závěr oficiální části je vždy připraveno slavnostní 
pohoštění, obsluhu zajišťoval ke vší spokojenosti pan Herbert 
Zelenka se svými pomocnicemi. Za to jim patří dík. Průběh 
závěrečné členské schůze bývá obohacen tombolou, nejinak 
tomu bylo i letos. Všichni se na ni těší, všichni přinášejí různé 
dárky, po losování se odnášejí svou výhru. Tombolu organizo-
valy paní Marie Burianová a Věra Vonášková. Pak následovala 
volná zábava, kdy jsme si mohli vzájemně popovídat, sdělit si 
své radosti i starosti, podělit se o zkušenosti a samozřejmě po-
přát si šťastné a veselé Vánoce a do nového roku vše dobré. 
Tak příští rok na shledanou. 
      Vladimír Svoboda 
     Kronikář MO STP Blatná  

 
SOU Blatná 

Po 18 letech opět denní studium včelařství v ČR 
 Ve Středním odborném učilišti Blatná se již 
druhým rokem vyučuje včelařství. První ročník na-
zvaný jako Jihočeská včelařská škola, byl plně v režii Pracovní 
společnosti nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ). Od září 
2011 je otevřena dálková forma již akreditovaného oboru 41-
51-H/02 Včelař, kde odbornou výuku zajišťují vyučující PS-
NV-CZ.  
 Studenti se scházejí ke konzultacím a odbornému vý-
cviku vždy v pátek a sobotu 1x za měsíc. Je to škola se vším 
všudy: s teoretickou výukou, odborným výcvikem, laboratoře-
mi, ale také se zkoušením, testy a známkováním. Přijímací 
řízení na dálkovou formu vedení učiliště překvapilo; přihlásilo 
se 3x více uchazečů, než byla kapacita třídy. 
Proto není divu, že v  SOU Blatná přicházíme s další nabídkou 
pro školní rok 2012/ 2013. 
 Od září 2012 otvírá kromě dalšího cyklu dálkové formy 
také akreditovaný obor 41-51-H/02 Včelař jako tříletý obor 
denního studia pro vycházející žáky základních škol. 
Obor denního studia je zaměřen na chov včel a získávání vče-
lích produktů. Žák pozná biologii včely medonosné a zákoni-
tosti života včelstva. Naučí se obsluhovat včelstva v průběhu 
celého včelařského roku, osvojí si zásady chovu včelích matek, 
rozpozná nemoci včel a bude umět přijmout adekvátní opatře-
ní. Osvojí si metody získávání, zpracování a odbytu včelích 
produktů, včetně kontroly kvality a marketingu. Naučí se pěs-
tovat včelařsky významné rostliny a navrhovat jejich začlenění 
do krajiny. Bude mít možnost získat řidičské oprávnění na 
osobní auto a traktor. Získanou kvalifikaci „Střední odborné 
vzdělání s výučním listem“ může uplatnit při chovu včelstev 
na včelích farmách, jako kvalifikovaný pracovník u firem, kte-
ré zpracovávají včelí produkty, v podnicích zabývající se vý-

sadbou a údržbou zeleně a opylovací službou nebo také jako 
podnikatel - včelařský farmář (soukromý zemědělec). 

Ing. Petr Texl 
ředitel PSNV-CZ  o.s. 

Vzdělávací nabídka SOU Blatná, školní rok 2012/ 2013 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů  
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)  
26-51-H/01   Elektrikář 
26-57-H/01  Autoelektrikář 
36-58-H/01  Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 
41-51-H/02  Včelař  

Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů  

64-41-L/51  Podnikání  

Přihlášku ke studiu mohou žáci základních škol podávat do 
15. března 2012. 
Naši školu si mohou zájemci prohlédnout v pracovní dny  
8 – 14 hod. nebo po telefonické domluvě. 
Bližší informace: SOU Blatná, tel. 383 412 322, 
www.soublatna.cz  

Ing. Stanislav Janota, zástupce ředitele  

 

SOŠ Blatná 
MISS REGION REGINA 2012 
 V pondělí 21. listopadu 2011 se Střední odbor-
ná škola v Blatné zúčastnila, jako i v předchozích le-
tech, na výstavišti v Brně soutěže MISS REGION REGINA 
2012. Tento rok realizační tým v čele s Petrou Pohankovou 
předvedl tyto disciplíny: 
Jako první představili region, provázela Petra v kostýmu Bílé 
paní a cestovala časem. 
Druhá část se skládala z básničky od vlasteneckého děvčete, 
která vyzdvihla blatenské růže jako krajový prvek. Poté násle-
doval recept, kde už se stal téměř tradicí kapr a blatenská pá-
lenka, tentokrát byl kapr upraven do podoby kapřích škvarků, 
které se podávaly s čerstvým chlebem. A vše bylo završeno 
volnou disciplínou v podobě latinsko - amerického tance. Po 
všech vystoupení vážená porota rozhodla, že Petra Pohanková 
a tímto i blatenský region obsadí krásné třetí místo. 
Tímto děkujeme všem za morální podporu a Svazku obcí Bla-
tenska, Místní akční skupině SOB, Blatenské rybě a blatenské-
mu lihovaru Liqui B za podporu reprezentace Blatenska. 
 

Kateřina Stoukalová    

Studenti dálkového studia při odborném výcviku Foto: Václav Šatava 
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Pro druhou soutěžní disciplínu Miss Region Regina 2012 měl 
tým SOŠky Blatná připraveny verše od paní učitelky Mgr. Bo-
humily Hermanové, které Petra s citem recitovala a současně 
členům poroty rozdávala růže: 

Přicházím ... věřte, nevěřte 
jako prototyp - vlasteneckého děvčete 
 
Být Čechem se dnes prý nevyplácí, 
slušnost a čest se běžně ztrácí. 

Jdu klidně na trh se svou kůží, 
já totiž pocházím - z města růží. 

Tahle úžasná královna mezi květinami,  
rostla po léta na polích kolem města s námi. 
Vznikla prý z krve Adonise,  
už od antiky tohle ví se.  
Taky proto 
skrývá i toto: 
Život a jeho pomíjivost, 
Lásku, Touhu i – Žárlivost. 
Začátek i konec, šlechtěná i planá. 
To je růže z města – Blatná. 

Děkuji vám, pane Böhm, 
ne, nespěchám do Athén. 
Město růží - to mně stačí, 
nechci nosit mozek ptačí. 

 
Station 17 NZDM Prevent 
Nuda – co to je? …  
To slovo ve Stationu 17 neznáme… 
 
Station 17 již brzy oslaví rok svého otevření a má se čím chlu-
bit. Během každého jednoho měsíce klub napočítá něco okolo 
100 návštěv a rozhodně se tu nenudíme.  
 V říjnu jsme uspořádali Station minifest. V rámci toho-
to festu jsme se setkali s uskupením Somebody else, které nám 
předvedlo několik tríčků z tanečního stylu breakdance. Násle-
doval DJ Mushroom, který nám svým umem vytřel zrak a uká-
zal, jak se správně mixuje. Diváci si v naší hudební zkušebně 
pak sami mohli vyzkoušet scratching a vyslechli si i pár rad, 
jak si vyšlapat cestičku k DJingu. Poslední z vystupujících byla 
hudební kapela O sto 7, která nám v závěru zahrála i na přání J 
 V listopadu jsme ve Stationu 17 přivítali blatenské 
streetworkery. Jednalo se o otevřenou debatu o drogách, ve 
které padaly velice zajímavé otázky a ještě zajímavější potom 
byly odpovědi. Dozvěděli jsme se mnohé o problematice drog 
jiným než obvyklým způsobem a zkušenosti streetů nám 
v mnohém vyrazily dech. 
 V prosinci jsme uspořádali slavnostní předsilvestrov-
skou karaoke párty a v lednu bychom měli oslavit otevření 
nealko baru. Přesné datum konání a podrobnější program na-
leznete na plakátcích, které se určitě během ledna objeví, a to 
buď ve školách nebo v městských informačních vývěskách. 
 Station 17 si každé dva měsíce nese své téma, ke které-
mu se vztahují různé aktivity. Na měsíc leden a únor připravu-
jeme téma Rozkoš. Budeme debatovat o formách rozkoše jako 
jsou adrenalinové sporty, peníze, jídlo atp. Do tématu bude 
zahrnuto promítání filmu (většinou dokumenty), beseda 
s hostem a další zajímavosti.  
 Do budoucna plánujeme i workshop ve fotbálku, 
v beatboxu a v rapu, ale také spoustu dalších akcí, které byste 
si rozhodně neměli nechat ujít! 
 Máte-li zájem sledovat aktuálně naše dění, přidejte si 
nás do přátel na facebooku (heslo: Station 17) anebo za námi 
zajděte rovnou do našich prostor, které se nachází na adrese 
Spálená 727, Blatná (v budově bývalého Steka).  
Těší se na vás Šárka a Petr 
          Šárka Kilianová, Station 17 NZDM Prevent 

 K řest nové publikace  
„Jan Pavel Hille, Blatenský kněz a regionální historik“ 

V úterý 20. prosince od 17:00 byla v dětském oddělení 
Městské lidové knihovny v Blatné představena veřejnosti a 
„pokřtěna“ nová publikace „Jan Pavel Hille, Blatenský kněz 
a regionální historik“ . Jde o redakčně upravenou diplomovou 
práci Mgr. Silvie Soukupové (od roku 2011 Veselé), kterou 
připravilo k vydání Městské muzeum 
v Blatné u příležitosti 150. výročí 
narození P. Hilleho. Náklad na vydání 
publikace byl spolufinancován 
z grantu „Podpora regionálních kul-
turních tradic“ Ministerstva kultury 
ČR. Žádost o finanční podporu podal 
Mgr. Karel Petrán, ředitel Městského 
muzea v Blatné. Na přípravě publika-
ce k tisku se kromě autorky podílely 
PhDr. Daniela Benešová, Mgr. Lenka 
Černá a Dana Matějovská. Nelze opo-
menout ani práci zaměstnanců Blaten-
ské tiskárny, bez které by kniha spatřila světlo světa jen stěží. 
Všem uvedeným vyslovuji upřímné „Pán Bůh zaplať“. 

Nová publikace je nejen prostředkem, a doufejme, že 
důstojným, jak vzdát čest tak významné kulturní osobnosti 
Blatné a Blatenska, jakou P. Jan Pavel Hille bezesporu byl. 
Zaplnila také jedno „bílé místo“ v historiografii Blatné i celého 
regionu, neboť podobná monografie dosud vydána nebyla. 
Mapuje život a působení P. Hilleho nejen jako duchovního, ale 
především jako regionálního vlastivědného pracovníka, prů-
kopníka fotografie na Blatensku a v neposlední řadě i jako 
významné osobnosti veřejného života v místech, kde 
v průběhu své kněžské kariéry působil, to jest v Kadově, Ka-
sejovicích a nakonec v Blatné. Publikaci doplňuje výběr 
z Hillovy bibliografie a bohatá obrazová příloha. 

Úvodní slovo při „k řtu“ publikace pronesl Mgr. Bohuslav 
Navrátil, starosta města Blatné, které 
se k odkazu P. Hilleho přihlásilo 
také instalací jeho pomníku u budo-
vy děkanství, a dále PhDr. Jiří Prá-
šek, ředitel Prácheňského muzea 
v Písku jako zástupce města, v němž 
se Jan Pavel Hille narodil. Čestné 
místo samozřejmě náleželo i autorce 
publikace, paní Silvii Veselé. Jed-
notlivá řečnická vystoupení proklá-
dala hudební produkce pana Martina 
Škanty a jeho kolegů a žáků 
z blatenské ZUŠ. O občerstvení se 

postarali manželé Žílovi; přípravu akce zajistily zaměstnanky-
ně knihovny a muzea paní Marie Pazderová, Jaroslava Vaňko-
vá, Monika Pauknerová a Stanislava Srbová. I těmto všem 
patří upřímný dík. 

Pevně věřím, že nová publikace si najde své čtenáře, a že 
není jediným počinem svého druhu. V příštím roce, kdy si při-
pomínáme 90. let muzejnictví v Blatné, bychom rádi vydali 
podobnou monografii o zakladateli blatenského muzea a vý-
znamném archeologovi Blatenska Josefu Siblíkovi. Zamýšlené 
ediční řadě „Osobnosti Blatenska“, jejíž první vlaštovkou je 
publikace o Janu Pavlu Hillovi, by se tak dostalo vhodného 
pokračování. 

Na závěr dodejme, že kniha „Jan Pavel Hille, Blatenský 
kněz a regionální historik“ je dostupná ke koupi v muzeu, 
v knihkupectví u Polanských a v infocentru v Blatné.  
 
              Za Muzeum Josefa Siblíka v Blatné 

Mgr. Vladimír Červenka  

Petra Pohanková představila v 
Brně Batensko a růže 
foto Tereza Ptáčníková 
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Centrum kultury a vzdělávání  
Blatná 
 – Začínáme! 
 

Od prvního ledna jsme tu pro vás. Centrum kultury a 
vzdělávání vzniká jako nová příspěvková organizace města 
Blatná. Od začátku roku spadá pod tuto společnost také kino, 
městská knihovna a městské muzeum v Blatné – nově Muze-
um Josefa Siblíka. 

Nová instituce otevírá prostor zejména pro aktivní ko-
munikaci a spolupráci. Prostor pro vaše názory, připomínky, 
pohledy, nápady a zájmy. Základní pilíře společnosti tvoří, 
vedle již zmíněné komunikace, kvalitní koordinace umělec-
kých a vzdělávacích aktivit a propagace těchto služeb na lokál-
ní i nadregionální úrovni, včetně vyzdvižení potenciálu regionu 
v oblasti kulturního cestovního ruchu. Chceme vás motivovat 
interaktivními výstavami, tvůrčími ateliery, semináři, site spe-
cific projekty nebo třeba kreativním guerilla marketingem.  

Postupně vám budeme odhalovat také vizuální styl or-
ganizace a program aktivit, který pro vás chystáme. V této 
sezoně se můžete těšit například na výstavu růží, kterou připra-
vujeme ve spolupráci s panem Miroslavem Šípem, prozatím 
s pracovním názvem Odkaz Böhmů. Tradičně představíme 
výstavu s názvem Příroda Blatenska, tentokrát s podtitulem Ze 
života hmyzu, doplněnou o výstavu včelařství, ve spolupráci se 
Svazkem obcí Blatenska. Připravujeme pro vás vzdělávací 
semináře například v rámci Klubu přátel Blatenska, literární 
čtení, ozvěny filmových festivalů. Tento rok jsme také spo-
lupořadateli Rybářských slavností, Kontrabasové soutěže Fran-
tiška Simandla, plánujeme zapojit se do celostátních akcí Mu-
zejní noc a Noc kostelů, připravujeme vodní koncert, student-
ské projekty, partnerský program Ponořte se do umění a další. 

Od února také spustíme naše webové stránky a již nyní 
nás najdete na sociální síti Facebook. 

 
 

Těšíme se na inspirativní spolupráci. 
Váš tým Centra kultury a vzdělávání Blatná  

BW 

Změny v MC Kapřík   
 S nástupem nového roku došlo ke změnám 
v provozu Mateřského centra Kapřík Blatná. Bohu-
žel se nepodařilo zajistit finanční prostředky na pokrytí mzdo-
vých nákladů koordinátorky, která připravovala pravidelný 
dopolední i odpolední provoz centra. Od ledna 2012 je tedy 
mateřské centrum otevřeno pouze v pondělí a ve středu dopo-
ledne, kdy budou program zajišťovat dobrovolnice. V pondělí 
odpoledne bude nadále probíhat kroužek Šikovné ploutvičky 
pod vedením paní Hany Vydrové.  
Tato situace nás moc mrzí. Mateřské centrum Kapřík má 
v letošním roce oslavit v dubnu své 3. narozeniny a my pevně 
věříme, že se najdou maminky, které budou ochotné centrum 
nejenom navštěvovat, ale i vést a připravovat program, a že 
tyto narozeniny nebudou poslední. 

Obrázek kapříka namalovala 
Eliška Koblihová (5 let).  
 
 
 
 
 
 
 

Program centra: 
Pondělí: 8:30  - 11:30; od 9:00  - Výtvarná dílnička pro děti   
Pondělí: 15:00 – 16:00  -  Šikovné ploutvičky  
Středa: 8:30  - 11:30; program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, 
Kapříkova notička, Rybičky, hejbejte se!) 
 
 
Živý Betlém v Čekanicích 
 

Dne 17.12.2011 se poprvé v naší obci rozsvítil vánoční 
strom. Vyvrcholením večera bylo setkání obyvatel a návštěvní-
ků obce u rozsvíceného stromu, zpívání koled u živého betlé-
mu s připomenutím příběhu o zrození Ježíška. Na tuto slav-
nostní událost se připravovali pečlivě hlavně obyvatelé Čeka-
nic. Děti secvičily koledy s doprovodem kytary, vytvořily kuli-
sy a spolu s dospělými připravily kostýmy pro živý Betlém. 

Živé miminko v jesličkách přidalo na vánoční atmosféře. Ko-
lem svaté rodiny se rojili malí i velcí andělé a poklonit se přišli 
i tři králové. Vůně vánočních perníčků, punče a svařeného vína 
se linula po okolí a tak ani větrné počasí neubralo na sváteční 
náladě. Všichni se nakonec rozešli nejen s přáním krásného 
prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího do nového roku, 
ale i s nadějí, že se toto příjemné předvánoční setkání stane 
v obci tradicí. 

Iva Loudová  
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Vánoční vystoupení žáků ZUŠ Blatná 
 Vánoční svátky jsou jedním z nejkrásnějších 
období v roce. Příprava žáků v ZUŠ na adventní a 
vánoční koncerty začíná každoročně již začátkem lis-
topadu, kdy lze slyšet koledy v různém nástrojovém obsazení 
téměř z každé třídy. Nacvičování skladeb na tato vystoupení 
bylo vedeno velmi svědomitě, protože zájem o hudební doved-
nosti žáků v době vánoc je velký. 
 Již v červenci přišel jako první telefonát z Prahy, kde 

jsme byli požádá-
ni o 2,5 hodinové 
vystoupení na 
Staroměstském 
náměstí u krásně 
vyzdobeného vá-
nočního stromu, 
který společně 
s vystoupením 
našich žáků vy-
tváří kouzelnou 
vánoční atmosfé-

ru. Vystoupili zde Blatenští dudáci s pásmem koled, soubor 
Alban Eiler, který zde měl premiéru, skupina Samhain, soubo-
ry příčných a zobcových fléten, dudácké trio a sólově také zpí-
vající akordeonista Ondřej Šimsa. Z Blatné odjížděl do Prahy 
téměř plný autobus mladých muzikantů.  
 Bylo to den před tím, než se celý národ dověděl velmi 
smutnou zprávu o úmrtí našeho nejuznávanějšího a nejoblíbe-
nějšího prezidenta Václava Havla.  
 Z důvodu vyhlášení státního smutku nebyly na škole 
uskutečněny čtyři plánované vánoční koncerty pro žáky 
z Blatné, Záboří, Sedlice a veřejnost.  
 Týden před tím si dudácká kapela zahrála v obci Uzeni-
ce, kde vedení obce připravilo pro žáky kromě občerstvení 
milé překvapení v podobě velkého oválného dortu ozdobeného 
marcipánovým houslovým klíčem. Na předvánoční vystoupení 
přišlo mnoho posluchačů, kteří si domů odnášeli příjemný po-
cit sváteční nálady.  
 Další vystoupení se konalo v pošumavské obci Žihobce 
u příležitosti nově otevřeného, zrekonstruovaného kostela. Již 
tradičně vystoupili naši žáci pro blatenské seniory.  
 Poslední vánoční vystoupení se uskutečnilo v kostele 

v Kašperských 
Horách při 
půlnoční mši, 
kde si s námi 
koledy zazpí-
vali návštěvní-
ci zaplněného 
kostela. 
V Kašperských 
Horách jsme 
účinkovali již 
v době adven-
tu. Blatenští 

dudáci, keltský soubor mladších žáků Alban Eiler  a soubor 
Samhain si zde získali velkou oblibu a jsou pozváni i na jarní 
vystoupení v tomto malebném šumavském městečku.  
 V současné době se naši žáci hudebního oboru připra-
vují na místní a další kola celostátní soutěže ZUŠ, vyhlášené 
MŠMT, ve hře na dechové, lidové a bicí nástroje, ve zpěvu a 
také v kategorii tanečních oborů.  
 Žákům ZUŠ i všem příznivcům školy přejeme úspěšný 
rok plný pohody, štěstí a zdraví. 

JŠ 

HAJANY 
Tříkrálová sbírka  
 Dne 7. ledna vyšli hajanští králové již po čtvr-
té koledovat na 
tradiční tříkrálovou 
sbírku, pořádanou 
Českou charitou. 
Děti, i přes nepří-
zeň počasí, stateč-
ně chodili dům od 
domu a svým zpě-
vem přinášely li-
dem radost a snad i 
kousek toho hřeji-
vého Betlémského 
světla. Na oplátku 
lidé štědře přispí-
vali na sbírku, jejíž 
výtěžek pomůže 
potřebným lidem a 
nějakou tu dobrotu 
si vykoledovali i 
pro sebe. Děti pro-
žily hezký pocit z 
toho, že díky tomu, že ony přemohly pohodlí a stud, může Čes-
ká charita dál pomáhat lidem nouzi. 
 Šťastný a požehnaný rok 2012!  

Renáta Turková  

Mikulášská nadílka 

V sobotu 3. prosince se v Hajanech konala mikulášská nadílka 
pro děti. 

Rozsvícení vánočního stromu 
 První adventní neděle připadla již na 27. listopadu a 
v Hajanech jsme se sešli ke slavnostnímu rozsvícení vánočního 
stromu. Děti si doma připravily ozdoby, které si za pomoci 
dospělých postupně připevnily na vánoční strom. V 17 hodin 
se náš strom rozzářil nově zakoupeným osvětlením. Následo-
valo přivítání všech přítomných paní starostkou a přání všeho 
nejlepšího. A pak přišly na řadu místní děti, které zpívali kole-
dy nacvičené s paní Bartuškovou. Postupně se k nim přidali i 
ostatní přítomní. Samozřejmě nechybělo občerstvení, připrave-
né místními ženami v podobě vánočního čaje, domácího punče 
a napečených sladkostí. 

Dana Vohryzková  

Jak se pekly perníčky 
A zase jsou tu 

Vánoce. Jak já to je-
nom všechno stihnu? 
Tak jsem se ptala do té 
doby, než jsem se zú-
častnila semináře 
k pečení a zdobení 
perníčků pod vedením 
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známé perníkářky paní Julie 
Chadimové ze Strakonic. 
Vyzbrojeno zástěrou, válem 
a válečkem se nás sešlo 
v hajanské hospůdce třináct. 
Mladé maminky i my, dříve 
narozené. Práce s perníčky 
mohla začít. 
Nejdříve jsme těsto vyvále-

ly, vykrájely, upekly a nakonec nazdobily. Výsledkem našeho 
snažení nebyly jen 
„obyčejné“ perníčky, ale 
rovnou krásný perníčkový 
betlém. Nechyběl v něm 
Ježíšek, Maria, Josef, anděl, 
kometa ani zvířátka. Všech-
ny jsme se těšily, jak svým 
blízkým uděláme radost. 
 Krásně jsme si ten 
den užily. Potěšily jsme se 
přítomností ostatních žen, příjemnou polední slunečnou pro-
cházkou k hajanským menhirům a dobrým obědem. 

Ten den se na chvíli zastavil čas a my opět uvěřily, že 
Vánoce jsou přece jen svátky klidu a pohody. 

Děkuji všem, kteří nám prožití tohoto krásného dne 
umožnili. 
         Jaroslava Vaňková  

CHOBOT 
 Z barevné scenérie podzimu jsme se přesunuli do časů 
ryze vánočních. Vánoční svátky jistě každý prožil se svými 
nejbližšími v kruhu rodinném. Po týdnu se nám přiblížil další 
důvod k oslavám – Silvestr. Silvestr je znamením toho, že sta-
rý rok odchází a na jeho místo se přibližuje rok další.  

I v Chobotě se na konec roku nezapomnělo. Obyvatelé 
se sešli v místní „hasičárně“, kde se popíjelo, jedlo připravené 
občerstvení, ale hlavně se diskutovalo, co přinesl rok 2011. 
Před půlnocí se připravil přípitek. Všichni si přiťukli sklenkou 
sektu a popřáli si do nového roku jen to nejlepší.  

Proto i já bych Vám všem chtěla za obec Chobot 
do nového roku popřát hlavně hodně štěstí, lásky, spokojenosti 
a hlavně to nejhlavnější hodně zdraví.  

A co nás čeká v novém roce? 
Hned týden po silvestrovských radovánkách, tedy 7. 

ledna proběhne hasičská schůze. Na níž se sejdou nejen členo-
vé dobrovolných hasičů obce Chobot, ale také se zúčastní čle-
nové hasičských sborů z okolních vesnic a další hosté. Na 
hasičské schůzi se bude probírat činnost SDH za rok 2011, 
dále přijmeme nové členy do našich řad a dalším bodem bude 
plán na rok 2012. Jak bylo zmíněno v minulém čísle, jako hasi-
či doufáme, že rok 2012 pro nás bude alespoň tak úspěšný jako 
byl rok 2011.  

Ještě bych Vás jménem chobotských hasičů chtěla po-
zvat na hasičský bál, který se bude konat 3. března 2012 
v obci Uzeničky.  

KADOV 
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského Málkova, 
Vrbna a Mra čova 
Zlozvyk nevyhodíš oknem. Musí od Tebe odejít po 
schodišti, schod za schodem … 
     Mark Twain 

 Doufejme, že jsme všichni vstoupili do roku 2012 tou 
správnou nohou a v pohodě, ve zdraví, se štěstím a s láskou 
proplujeme  tímto  rokem  navzdory  všem  negativním  
prognózám a výhledům…  
  
 A nyní aktuálně k odpadovému hospodářství v naší 
obci. Známky na popelnice na rok 2011 budou platné do 31. 3. 
2012. Do tohoto termínu je třeba zaplatit místní poplatek za 
odvoz komunálního odpadu na rok 2012 a přitom si vyzved-
nout platnou známku na rok 2012. Po termínu 31. 3. 2012 již 
svozová firma nikomu nevyveze odpadovou nádobu se starou 
známkou.  

Výše poplatků zůstává stejná. 
Osoby s trvalým pobytem  350,- Kč/osoba/rok 
Děti s trvalým pobytem        175,- Kč/dítě do 6 - ti let/r. 
Vlastník rekreační nemovitosti     500,- Kč/nemovitost/rok 

 Pokud by si někdo chtěl zakoupit popelnici, je možné 
toto učinit na obecním úřadě v Kadově. Obec ještě má několik 
plechových i plastových popelnic k prodeji. 
 
Poplatek za psa – 100,- Kč 

 Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě 
v době úředních hodin, případně bezhotovostně na účet obce č. 
8422291/0100. Pro případ bezhotovostní úhrady se na obecním 
úřadě v Kadově domluvte na Vašem variabilním symbolu, aby 
nebyly problémy s identifikací Vaší platby.  Komunikovat mů-
žete i prostřednictvím E-mailové adresy: oukadov@tiscali.cz 
  

Vepřové hody 

Hajanská hospoda 

Sobota 17. 03. 2012 od 14,00 hodin 
Co pro Vás bude připraveno? 

zabijačková polévka, ovar, jitrnice, jelita, tlačenka světlá i tmavá 
Celé odpoledne a večer Vás bude provázet Hudba pana Jančara 

Možnost nákupu pravých domácích specialit. 
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Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově: 
 
Pondělí 7.00 - 12.00 12.30 - 14.00 
Středa  7.00 - 12.00 12.30 - 14.00 
Čtvrtek  - - - - - 16.00 - 18.00 
Pátek  7.00 - 12.00 

 V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné 
hodině telefonicky na tel. č: 383 491 019 nebo mob: 
724 181 049 – v případě příznivého signálu (o:  
 Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až 
na trojnásobek základní výše poplatku, proto apeluji na noto-
rické neplatiče, aby zaplatili své dlužné částky co nejdříve a 
dále si plnily svoji poplatkovou povinnost tak, jak mají!!! 
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu po-
platků! 
 

Termíny svozů směsného komunálního odpadu pro nadcházející období: 

Od března 2012 bychom chtěli opět zahájit 14 - ti denní svozy 
popelnic.     

A o čem víme, že se chystá? 

Pátek  10. 2 Večery u krbu v Hospodě ve Vrbně 
Sobota  18. 2 od 14 hod. dětský maškarní bál v Kadově ve škole 
Pátek  9. 3 Večery u krbu v Hospodě ve Vrbně 
Sobota  10. 3 Oslava MDŽ v Hospodě ve Vrbně 
Sobota  17. 3 Hasičský ples ve Vrbně 

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich 
nových www stránkách www.kadov.net   

Se zvířaty za zvířaty 
 V pátek 18. 11. 2011 proběhla od 19,00 hodin 
v tělocvičně bývalé školy v Kadově poutavá přednáška se zná-
mým tvůrcem večerníčků, kameramanem, cestovatelem, znal-
cem přírody a ČLOVĚKEM, panem Václavem Chaloupkem. 
V první části pro děti pan Chaloupek vyprávěl během promítá-
ní záběrů, které se do krátkých večerníčků nevešly, o slastech a 
strastech spolužití se zvířecími mláďaty – medvíďaty, vydrou i 
vlčaty. Nikdo ani nedutal a i menší dětičky hltaly každý záběr i 
slovo. Po kratičké přestávce pan Chaloupek pokračoval pro 
dospělé (ale vydržely i některé dětičky) dalšími skvělými zábě-
ry a historkami z natáčení z Afriky. Přednáška končila skoro 
ve 22,00 hodin … a nakonec jsme se domluvili na někdy příš-
tě, tak si to určitě nenechte ujít ….   
              vt 

Novoroční pochod  
 Sraz byl 1. 1. 2012 ve 13,30 hodin u viklanu. Nepřízeň 
deštivého počasí většinu skalních účastníků neodradila, tak nás 
pochodovalo něco kolem 40 osob. Každý šel svým tempem a 
došel, kam došel. Náročný, tentokrát blátivý, pochod jsme za-
končili v klubovně v Kadově se šálkem svařáku, dětského pun-
če, čaje či kávy a posilnili se vánočním cukrovím a chlebíčky. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a všem, kteří pomohli s 
organizací a dodali "proviant". 
              vt 

Silvestrovský pinčes 
 I přes avizovaný začátek turnaje na Silvestra v 9,00 
hodin se hráči ležérně trousili od 9. do 10. hodiny.  Nakonec 
hrálo 13 hráčů. Vítězem se stal pan Zdeněk Maršík z Chobota, 
druhý byl pan Bohuslav Valach z Pole a třetí pan Tomáš Kapr 
z Tchořovic. Každý si odnesl pěknou cenu, pochutnal si na 
ovaru a dopřál si sportovní zážitek. 
               vt 

Pondělí    23. 1. 2012 30.1.2012 

Pondělí       6. 2. 2012 13.2.2012 

Pondělí    20. 2. 2012 27.2.2012 

V. Chaloupek, foto archiv obce 

V. Chaloupek, foto Václav Špatný 

V. Chaloupek, foto Václav Špatný 

Většina z nás došla až sem... 
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Pole - Silvestr 2011 
 Děkujeme všem, kteří pomohli uskutečnit silvestrovský 
ohňostroj, ale i těm, kteří se přišli podívat. Největší dík patří 
dětičkám. Bez Vás všech by se akce jen těžko uskutečnila. 
 Ještě jednou - děkujeme.  

Helena Klimešová, Pavel Linhart 

 
Advent ve Vrbně ve znamení svařáku a vánoček 

Tradice setkávání se o adventních nedělích u rozsvíce-
ného vánočního stromečku již trvá několik let. Vrbenští hasiči 
se starají o výborné občerstvení, návsí zní koledy a lidé se se-
tkávají. Je příjemné odpoutat se od předvánočního shonu a 
popovídat s přáteli při svařáku a kulinářských překvapeních 
místních hasičů. Dětem se adventy také líbí, hry s kamarády ve 
tmě při prskajících prskavkách nejsou přece tak časté. 

A co bylo letos nového? Prvně jsme pekli vánočky 
v původní staré peci u Trhlíkových. Manželé Trhlíkovi zacho-
vali starou funkční pec a pravidelně pečou domácí chléb. Kdo 
měl  zájem mohl přijít s vánočkovým těstem. Vánočky jsme 
upletli,  mistři pekaři nasázeli vánočky do pece a už jsme jen 
čekali, jak se povedou.  Stará pec nezklamala, vánočky se po-
vedly! Tak zase za rok. 

R. Prokopiusová 

KOCELOVICE 

Závěr roku u nás na vsi 
 Zastupitelstvo obce Kocelovice schválilo na svém zase-
dání dne 16. prosince 2011 rozpočet obce na rok 2012 a čin-
nost obce v roce 2012. Mezi největší akce v letošním roce 
v naší obci bude patřit oprava v budově bývalé školy. V oblas-
ti kulturního života obce, pak sraz rodáků po deseti letech. Při 
této příležitosti připravujeme ve spolupráci s kronikářkou paní 
Miladou Cihlovou vydání knihy o naší obci. 
 Další velkou událostí, která by se v letošním roce měla 
v naší obci uskutečnit, je oprava Velkého Kocelovického. Jed-
ná se o akci, na které se obec Kocelovice nebude podílet fi-
nančně, ale jistě tuto činnost občané Kocelovic pocítí ve formě 
zvýšeného provozu vozidel a stavebních strojů v naší obci. Na 
druhou stranu odměnou nám všem bude zvýšení bezpečnosti 
z hlediska protipovodňové ochrany obce. 
 Na Štědrý den v podvečer se uskutečnilo již druhé zpí-
vání koled u vánočního stromu před místní hospůdkou. Členky 
kulturního výboru, paní Bohuslava Antonyová, Miloslava Prů-
chová a Štěpánka Vonášková připravily pro všechny přítomné 
malé občerstvení ve formě teplých nápojů. Mladí hudebníci 
z naší obce, Markéta Čadková, Michaela Čadková a Martin 
Lukáš za technické podpory pana Václava Čadka pak zahráli a 
zazpívali vánoční koledy. Pořadatelé byli mile překvapeni vel-
kým počtem zúčastněných.  Někteří přítomní se aktivně účast-
nili zpívání koled, jiní přišli pohovořit se svými známými a 
sousedy. Ostatní prostě jenom přišli. Podle zájmu občanů o 
tuto kulturní akci lze soudit, že se Vám občanům akce líbila a 
líbí. I proto jsme si slíbili, že se zde za rok sejdeme znovu. 
Pořadatelé připraví opět nějaké překvapení. Všem přítomným 
na této akci patří naše poděkování. 
 Po zpívání koled byla se souhlasem pana faráře Parus-
zewského osvětlena zvonice a část kostela svatého Bartolomě-
je v naší obci. Myslím si, že tuto událost museli zaregistrovat 
všichni občané Kocelovic. I když možná ne hned 24. prosince, 

Borci, kteří vydlželi až do konce... 

Pozvánka 
Na poslední víkend v únoru připravuje obec 

besedu s panem Liborem Mertlem,  

účastníkem dobrodružné výpravy s názvem 
„Plachetnicí na Antarktidu“. O termínu a místu 

konání budeme informovat. 

Svařák a občerstvení pod vánočním stromkem. Foto M. Holý 

Hóóódně zdraví do nového roku z Vrbna!  Foto M.Holý 

Mistři pekaři :-)  
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tak jistě v následujících dnech, respektive podvečerech. Nutno 
poznamenat, že tato akce byla realizována velice narychlo po-
mocí mobilních světel, která byla po vánočních svátcích de-
montována. Zde patří velké poděkování Štěpánce Vonáškové, 
která byla hlavní iniciátorkou celé této akce. 
 Dobrou zprávou pro ty, kterým se to líbilo, může být, že 
obec Kocelovice připravuje trvalé osvětlení zvonice a kostela. 
Pokud bude vše probíhat podle plánu, měl by se kostel dočkat 
trvalého osvětlení napojeného na veřejné osvětlení v obci již 
letos. 
 Úplný závěr roku pak proběhl večerní silvestrovskou 
oslavou především našich mladých a mladších spoluobčanů 
v sále místní hospůdky. Půlnočním přípitkem všech přítom-
ných a odpálením několika raket a petard jsme vstoupili do 
nového roku. Na Nový rok se pak několik „skalních“ vydalo 
na pochod na Třemšín, k nim se přidali další účastníci tohoto 
výšlapu. Samozřejmě, že se dbalo na dodržování pitného reži-
mu ve všech formách. 
 Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě uvede-
ných akcí podíleli.                                                                                                       
     
     Karel Lukáš, starosta obce  

Jak jsme v Kocelovicích čekali na Mikuláše 
 
 Letos, stejně jako vloni, jsme v Kocelovicích Mikuláše 
5.12. vyhlíželi marně. Usoudil, že je u nás tak málo dětí, že se 
mu při tom fofru, který ten den má, nevyplatí do naší vísky ani 
zacházet. Trochu nás to zamrzelo, přece jenom vzpomínky 
z dětských let a ta trocha nostalgie k času adventu patří. Proto 
jsme se rozhodli, že Mikuláše s doprovodem pozveme až na 
další víkend, na svátek sv. Lucie, kdy už bude mít všechnu 

nadílku odbytou. 
 V sobotu odpoledne se ve slavnostně vyzdobeném sále 
místní hospůdky sešlo 13 dětí v doprovodu maminek i babiček. 
Čekání si krátily tanečky při diskotéce. S nejmenšími dětmi si 
v kruhu skočily i babičky. 
 Zničehonic se v sále objevily dvě krásné čertí dámy. 
Děti se nejprve stáhly do náručí maminek, ale postupně se otr-
kaly a ty odvážnější si s čerticemi i zatancovaly. Když se tro-
chu setmělo, objevil se dlouho očekávaný Mikuláš 
v doprovodu Anděla a dvou pravých venkovských čertů, kteří 
nakonec zcela ovládli pole. Děti se opět rychle uchýlily pod 
ochranu doprovodu. Po chvilce si však dodaly odvahy a stateč-
ně si došly pro nadílku. Mikuláš si v knize přečetl seznam 
hříchů každého, děti slíbily polepšení a předvedly, co se nauči-
ly. Největšího zlobiváka chtěli čerti odnést, ale společnými 
silami jsme jim v tom zabránili. Největší odvahu prokázal ma-
lý Ondrášek, který si klidně s čerty zahrál lízaný mariáš. Dou-
fejme, že sliby dané Mikuláši  dětem vydržely aspoň do rána. 

Babský bál s Mikulášem 
 Když už jsme, my ženské, měly Mikuláše po ruce, po-
žádaly jsme ho za ČSŽ, zda by se mohl dostavit i večer na tra-
diční babský bál. Musím říci, že naše přání ochotně vyplnil, 

dostavil se i s doprovodem a přinesl s sebou také koš s dárky. 
Zpočátku byli obdarovaní návštěvníci bálu zklamáni, neboť 
kromě oříšků, byť letos velmi úzkoprofilových, dostali jen 
uhlí. Když se však ukázalo, že jde o uhlí čertovské, kterým se 
dá osladit kafe, byli spokojeni. Ke zlepšení jsme jistě přispěly i 
my, statečné ženy, které jsme neváhaly obléci kostým (až na 
čestné výjimky) barokních andělíčků a předvést roztomilý an-
dělský rej. Když čerti andělíčky vyhnali a vyklidili pole, po-
kračovala veselá zábava. Tančilo se až do půlnoci za doprovo-
du kapely pana Krýdy. O půlnoci se však začaly dít divné věci. 
V sále se setmělo a do místnosti vstoupil zástup bab v bílém 
s dlouhými nosy a se svíčkami i čelovkami přinášely světlo. 
Ano, uhodly jste, byly to Lucky. Náhle, za rykotu bubnu, se 
však vrhly na diváky a postříkaly je voňavkami a „špagetami“, 
panům vylepšily účes peroutkou z pavích per. Zmizely stejně 
rychle, jako se objevily. Když se diváci vzpamatovali, začala 
se vydávat bohatá tombola, kde účastníci mohli vyhrát 260 
hodnotných cen. 
 Letos se členky ČSŽ v Kocelovicích s přáteli a přízniv-
ci mohly na bálech vydovádět dvakrát. Na jaře jsme oslavily 
Velikonoce na Velikonočním Bále a nyní advent na bále Miku-
lášském. Příští rok se zřejmě žádný babský bál pořádat nebude, 
neboť se chystá rekonstrukce sálu. 
 Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem členkám za 
přípravu bálu a zejména bych vyzvedla vydatnou pomoc obou 
Aniček - Krýdové a Jánské. Bez nich by bál uskutečnit ani 
nešlo. 

                     Za ZO ČSŽ  Dana Hanušová - předsedkyně  

Novoroční pochod na Třemšín 
 Mohutný vrchol Třemšína se vypíná na severním obzo-
ru blatenské pánve a je dobře viditelný i ze šumavských hřebe-
nů. Není divu, že přitahoval návštěvníky po staletí, také jeho 
vrchol je opředený pověstmi a legendami, zejména o ukrytých 
pokladech. Jeho věhlas je srovnatelný s Blaníkem, Boubínem  
ba i s Řípem. 
 Už v roce 1861, v době Bachova absolutismu, se zde 
konal první tábor lidu a lidé sem putovali v letech dobrých i 
zlých. V novodobé éře se místo poutí a táborů lidu pořádají 
spíše turistické pochody, i když kdoví, jak to bude dál. 
 Letos se konal již 42. ročník novoročního výstupu na 
Třemším. Každý účastník si může zvolit vlastní trasu, lid bla-
tenský (zálesní) obvykle zahajuje pouť v Roželově, v Mýtě 
nebo od hájovny Na Dědku. Délka trasy je různá od 4 do 10 
km. Skalní turisté mohou pochopitelně zvolit trasu mnohem 
delší. Vzhledem k nadmořské výšce, vrchol je 827 m n.m., je 
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třeba očekávat počasí velmi rozmanité od teplého po vysoko-
horské. 
 Toto pravidlo platilo obzvláště letos. Na úpatí Třemšína 
se válely mlhy, ze stromů kapala voda a člověk byl rád, že 
posledního medvěda zde ulovili již v 17. století. Cesta byla 
rozbahněná a v lese se bělaly jen zbytečky sněhu. 
 Z mlhy se vynořovaly zahalené postavy poutníků a kaž-

dý se rozhlí-
žel, zda spatří 
souseda, či 
známého. 
(Někdy se 
vypraví větší 
skupina, na-
příklad oby-
vatelé 
„republiky 
Oujezd“). 
Navzájem se 

radostně zdraví a přejí si vše nejlepší do nového roku, stejně 
tak pejsci a hafani všech ras a velikostí, věrně doprovázející 
své páníčky. Hladoví poutníci se mohou osvěžit u stánku u 
Třemšínské boudy, kde také získají upomínkový pohled. Ná-
sleduje vlastní výstup po bahnité cestě, občas pokryté ušlapa-
nou sněhovou břečkou. Každý je rád, že se udrží na nohou, lidé 
si radí bezpečnější stezku. Po prudkém stoupání se na vrcholu 
objeví kaplička. Tak to nejhorší mají za sebou. Na samý vrchol 
hory se již jde pohodlně, jen ještě nespadnout do příkopu při 
přechodu kamenného můstku. U rozhledny fouká ostrý, stude-
ný vítr a každý se rychle obrací na ústup. 
 Cestou dolu se opět setkávají přátelé, sousedé  a známí 
a přejí si úspěšný rok. Kéž by nás všechny tato přátelská nála-
da, elán a snaha si navzájem pomáhat provázela po celý rok. 

                                                 Dana Hanušová, Kocelovice 

Listopad a prosinec 2011  
ve statistikách hydrometeorologické stanice Kocelovice 
 Průměrná teplota za období 1976-2010 je v listopadu 
2,4 st.C (v r.2011byly 2,2 st.C, takže normální hodnota) a v 
prosinci -0,9 st.C (v r. 2011byly jako v listopadu 2,2 st.C, tak-
že prosinec byl výrazně nadnormální, druhý nejteplejší za celé 
měřící období; teplejší byl pouze v roce 1979 a to 2,7st.C). 
Jedna zajímavost: nejchladnější noc podzimu a začátku zimy 
2011 byla už 22. října (!) -5,3 st.C.  
 Průměrný úhrn srážek za období 1976-2010 je v listopa-
du 39,1 mm (v r. 2011 byly pouze 3,6 mm srážek což je vskut-
ku mimořádné minimum a je to zatím nejsušší listopad a vlast-
ně nejsušší měsíc ze všech  
měsíců v roce od roku 1976). Protože v zimním období je 
nízký výpar, následky tohoto extrémně suchého měsíce nebu-
dou nijak vážné. Podzemní vody se s tím vypořádají, protože 
celkově rok byl srážkově nadnormální.  
Sluneční svit byl v listopadu nadnormální (62,4 hod, normál je 
51,1 hod) a v prosinci podnormální (32,3 hod, normál je 44,3 
hod).  
 Za zmínku ještě stojí řada dnů v prosinci se silným až 
bouřlivým větrem s největším nárazem téměř 28 m/sek = 101 
km/hod. Místy v lesích zbyly po silném větru vyvrácené stro-
my.Celkově rok 2011 byl proti normálu o 0,9 st.C teplejší (7,6 
normál),  
srážkovější o 76,5 mm (normál 589,5) a poměrně i slunečný 
(normál 1714.2 hod, nasvítilo 1917,6 hod, což odpovídá jižní-
mu Slovensku a  
je to 4. nejvyšší hodnota za celé měřící období). 
 
    V. Kovář, ved. meteorologické stanice Kocelovice 2.1.2012 

LAŽÁNKY 

Lažánecký sraz čertic  
 
 V předvečer mikulášské nadílky se v místní hospodě  
„U Studánky“ sešla celá holčičí čertovská tlupa. V knize 
hříchů nezůstala prázdná stránka - našlo se něco na každého. 
„Nadílka“ se protáhla a další den nastoupili s nadílkou 
„skuteční“ Mikuláš, anděl a čerti a ve vsi bylo opět veselo. 

 
Obecně důležitá událost v 
obci Lažánky 
Po úspěšném dokončení a 
zkolaudování víceúčelového 
objektu v létě roku 2011 
začíná být v tomto domě 
živo. Zabydlel se zde obecní 
úřad, nastěhoval se Sbor 
dobrovolných hasičů, pracu-
je se na zavedení místní 
knihovny. Součástí objektu je společenský sál ve kterém už se 
konala nejedna  událost, spojená s doprovodem kapely. Právě 
teď v lednu je aktuální výroční schůze SDH Lažánky spojená s 
taneční zábavou. Místa je dosti a tak se místní ženy a dívky 
rozhodly, že budou chodit cvičit.  
A tady je pohled na náš parádní obecní dům!  

Letos poprvé jsme všichni společně rozsvěcovali vánoč-
ní stromeček na návsi. Ani dnes již už tradiční vítání nového 
roku na návsi u kapličky a půlnoční silvestrovské přání všem 
všeho dobrého, hlavně zdraví, si nenechala ujít prakticky celá 
vesnice. 
             Autor fotografií i textu Dagmar Hálová  

Multifunkční obecní dům v Lažánkách 

Lažánské čertice 

To jsou ti skuteční 
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LNÁŘE 

Advent ve Lnářích 2011 
 
Závěr uplynulého roku proběhl ve Lnářích ve znamení 

bohatého kulturního programu, který pro místní občany připra-
vila Obec Lnáře, Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře, Místní 
knihovna Lnáře, Zámek Lnáře, TJ Sokol Lnáře, ZŠ a MŠ Lná-
ře a Římskokatolická farnost Lnáře. Šlo vesměs o akce již tra-
diční, objevilo se ale i několik novinek. 

 

Čas očekávání Kristova narození zahájila o první neděli 
adventní vernisáž výstavy betlémů ve Tvrzi. K vidění byly 
betlémy různých velikostí a druhů zhotovené z nejrůznějších 
materiálů. Jedinečnou výstavu připravily a exponáty dodaly 
Oľga Kurzová, Helena Hrubešová, Hana Lukášová, Hana 
Taschnerová a Gabriela Čelková.  

Nemohl ovšem chybět ani předobraz všech betlémů a 
jesliček – „živý betlém“, který poprvé zinscenoval roku 1223 
sv. František z Assisi. Ve Lnářích se tohoto úkolu bravurně 
zhostili pod vedením paní učitelky Jany Schirlové žáci ZŠ 

Lnáře, včetně 
těch, kteří s 5. 
ročníkem místní 
školu opustili 
a nastoupili do 
Blatné a Kasejo-
vic, avšak zacho-
vali jí nadále 
svou přízeň.  
Po vernisáži se 
přibližně 150 
účastníků akce 
vydalo zvonko 

 
vým průvodem k Zámeckému rybníku, kde program pokračo-
val rozsvícením vánočního stromu za doprovodu koled, které 
zazpívali děti z MŠ Lnáře. Rozsvěcení adventního stromu se 
ve Lnářích konalo poprvé.V sobotu 3. 12. se v areálu  
Tvrze uskutečnil tradiční, v pořadí již 5. řemeslný trh. Široký 
sortiment rukodělných výrobků zde představilo 21 trhovců, 
včetně těch, kteří v letošním roce obdrželi certifikát 
„Regionální produkt – Prácheňsko“.  Večer pak proběhl 
v zámecké kapli sv. Josefa rovněž již tradiční adventní koncert, 
a to v podání komorního dua – Kateřiny a Pavla Srnkových 
z Volyně. 

Pondělní podvečer 5. 12. patřil mikulášské nadílce, kte-
rou pro naše nejmenší, ale i pro ty trochu starší, připravili na 
nádvoří Zámku členové TJ Sokol Lnáře. 

O třetí neděli adventní, 11. 12., se ve farním kostele 
Nejsvětější Trojice rozezněly velebné tóny adventních skladeb 
v podání chrámového sboru sv. Martina z Radomyšle pod ve-
dením pana Richarda Semiginovského. Předvánoční atmosféru 
přišlo do barokního lnářského svatostánku načerpat více jak 
130 lidí nejen ze Lnář, ale i z okolí. 

V programu akcí nechyběla ani tradiční výstava prací 
dětí ZŠ a MŠ Lnáře a v neposlední řadě školní vánoční koncert 
s recitačním vystoupením, při němž byl mimo jiné zopakován 
„živý betlém“. 

Nabídka kulturních akcí ve Lnářích pro advent 2011 
byla vskutku široká a doufejme, že si v ní každý našel pro sebe 
to pravé, že se také díky tomu dokázal v tom dnešním hektic-
kém životním stylu alespoň na chvíli zastavit a zamyslet nad 
tím, co je v životě opravdu důležité. Že to nejsou jen materiální 
hodnoty, co zvyšuje kvalitu našeho každodenního žití, ale třeba 
i prostý pocit sounáležitosti v mikrosvětě malé obce či vědomí, 
že stále existují lidé, pro které je to hmotné vždy až na druhém 
místě a za svou prioritu pokládají práci na zušlechťování sebe 
samých i svého okolí. Bohu i takovým lidem patří dík.  

 
Mgr. Vladimír Červenka  

Trocha historie - nikoho nezabije 
… dnes o SVATBĚ /2. pokračování/ 

 
„V pondělí se peklo vepřové v peci a přivezlo 

z pivovára pivo.Na silnější svatbu u nevěsty 1 ½ hl. V pondělí 
odpoledne před večerem nastala tomu co se ženil neb vdávala 
neb oběma byli-li obá ze Zahorčic  s m u t n á   úloha a sice jíti 
po všech staveních co pozvali na veselku a sice byli-li obá ze 
Zahorčic chodili spolu ženich s nevěstou. Někdo byl koláčema 
pozván od jednoho neb druhého nebo od obou. Ještě jednou 
museli každýho pozvati ústně aby ještě přišli. Nejdřív zvali 
hospodáře a hospodyni pak syny a dcery pak školáky a pak 

Výstava betlemů, Važský betlém, foto Jan Kurz 

Živý betlém foto Jan Kurz 

Rozsvícení stromečku foto Jan Kurz 

Řemeslný trh, Lnáře, foto Marie Vrátná 
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taky řekli a což vy dědo přijďte taky nebo Vy babko a i ten 
malinkej na tej kolíbce ty taky přijdeš viď? Děda neb babka 
měli radost že jsou pozvaný a jejich mysl zalétla do mladých 
let kdy se o svatbě rozšoupli. Toto zvaní byla jakási křížová 
cesta ale musel to každý vykonat. V každém stavení mnoho 
otázek a gratulací. 

V úterý ráno nastala smutná úloha otci ženichovo ne-
bo nevěsty. Musel všechny pozvaný obejíti a nutit aby se stro-
jili a někdy i pětkrát musel celou vesnici oběhnout a každýho 
pořád a pořád nutit. Bez takovýho zvaní se na veselku nešlo. 
Žádný na veselku nechtěl jít aby tam nebyl první. Pak se dal 
někdo obelhat a šel že prý je tam jich už hodně. Když se hosti 
sešli žádný si nechtěl sednout za stůl. Otec je nutil: Honzíku, 
pepíku vojtíku vašku sedni si neb sedněte si a jezte. Kmotře, 
kmotřičko, pantáto (ze mlýna) sedněte si a jezte. Marje, Tonka, 
Barka sedněte a jezte. Nebo strýčku teta vemte si. Starším li-
dem se vykalo a říkalo se jim strýčku a teta. Před některýho 
hosta dali kávu kolem r 1880 třeba třikrát ale žádný si nechtěl 
vzíti první a jísti. Pak to rozhodl nějaký rázný host třeba pantá-
ta Barochouc a řekl : Já jsem mlel na veselku a Vy to teď ne-
chcete jíst ! ale počkejte až mě tam přijdete že nemáte co jísti 
nebo abych Vám půjčil ! (Vysvětlení : Tehdy se mlelo na ka-
meně a od rána od 7 hodin do 12 hodin v polodne a semlelo se 
tak 100 kg obilí a mlynáři to nemohli stačit a byli hledaný a 
vážený a co řekl pantáta Barochouc tak to platilo. Vychladlá 
káva a oschlé nakrájené koláče neb housky se nosili se stolů 
dávalo se to u dveří neb v předsíni těm co byli na  „č u m á 
k u“ . Slovo to znamenalo na něco se dlouho hloupě dívati neb 
změti. Na čumák se sešli děti od 2 let a výrostkové z celé ves-
nice. Stavení to bylo jak obležené. Některýmu hostu po třetí 
nebo po čtvrté už kávu nepřinesli v domění že už jedl ale on by 
pak jedl protože už si jiní vzali a jedli ale ty co na stůl nosili na 
něho zapoměli. „Čumáci“ se nenechali pobízeti a natahovali 
ruce po hrnku kávy a po zákusku a třeba dvakrát jen když ně-
kdo dával. Jak by jim „strejček“ nedal vždyť byl mezi nima 
„franta druhejch“ neb sousedíc neb naproti a jeho pepík dostal 
u nich před rokem taky dvakrát a potom na „čumáky“ každý 
pamatoval aby nebyl pomluven. Vypravují rolníci starší neb 
výměnkám že tehdá i selský děti byli rádi když ten hrnek kávy 
dostali kol r 1880 neboť to doma měli málo kdy. 

Asi do r 1870 v pondělí před večerem a večer přišla 
objednaná hudební kapela a hrála u nevěsty 
„štandrdlé“ (dostaveníčko) podobně hráli u ženicha u družby, u 
droužky, u řečníka a jeho družky „ženy“. Byli-li všichni ze 
Zahorčic hráli by hudebníci v tomto pořadí : V úterý ráno prv-
ně u ženicha a byli po dvou kusech hubebních pozváni dovnitř 
na svačinu. Pak šli se ženichem pro řečníka a tam hráli podru-
hý. Byli pozvaní na svačinu a odtamtud hráli potřetí k stavení 
ženichovo. Pak šli pro družbu a tam hráli 2 kusy počtvrté. Po 
svačině hráli popáté do domu ženichovo. Po požehnání u ženi-
cha se šlo k nevěstě a hrála hudba pošesté. Posedmé hráli  u 
droužky a po svačině hráli posedmé do domu nevěsty. Pro 
droužku šel družba. Pak se šlo pro ženu a hrálo se na dvoře 
poosmé. Po svačině vedl družba droužku s hudbou a to pode-
váté do domu nevěsty. Pak se šlo pro ženu a sice šel pro ní 
řečník. Na dvoře hrálo se podesáté. Po svačině (hudebníci pe-
čivo kapsovali) šlo se s hudbou pojedenácté do domu nevěsty. 
Po odbytí požehnání jelo se do kostela a hudba hrála podva-
nácté. Z kostela když jeli tak hrálui potřinácté do hospody. 
K obědu když se šlo k nevěstě tak nejméně třikrát museli hu-
debníci hrát a vždycky jich přivedli jednu třetinu. Někteří sva-
tebčané nešli k nevěstě až potřetí. Hudebníci už s tím počítali. 
Když měli jíti hudebníci počtvrté tak reptali (3krát k nevěstě 
tak).“    

(doslovná citace ze zahorčické kroniky, zápis z roku 1936 
pokračování příště ) 

 
Vánoční čas v Mateřské škole ve Lnářích 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Měly by být plné po-
hody, klidu, radosti a šťastných chvil s těmi nejbližšími. 

Krásnou vánoční 
atmosféru jsme na 
naší školce vytvo-
řili jednak pracemi 
dětí, které zdobily 
naše prostory, a 
také výrobky na 
vánoční výstavu, 
kterou jste mohli 
shlédnout 
v prostorách zá-

kladní školy. Děti 
se naučily koledy a 
připravily společně 
s učitelkami besíd-
ku pro své rodiče i 
prarodiče. Té před-
cházela nadílka u 
vánočního stro-
mečku, která byla i 
tento rok opravdu 
bohatá díky spon-

zorským darům. Z těchto darů byla zakoupena sestava dětské-
ho nábytku, různé stavebnice, žíněnka na cvičení, dětské hry, 
knihy a jiné hračky. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim sponzorům, 
kteří se podíleli na vylepšení prostředí naší školky. Moc si 
jejich darů vážíme. Poděkování tedy patří: Ing. Josefu Hon-
zovi – Projekce pozemkových úprav, Agru Blatná, Dvoru 
Lnáře, Rybářství Lnáře, Stromu Praha – středisku Lnáře, p. 
Salvatore Antonio Bortone a p. Tomáši Ficajovi – restaurace 
Pod klášterem Lnáře. 
Poděkování patří samozřejmě i zřizovateli mateřské školy – 
Obci Lnáře. 

 A co nás čeká v nejbližší době? Budeme se připravovat 
na Masopust, který je časem veselí a masek. Už teď se těšíme 
na nové zážitky. 

Úspěšný rok 2012 a pevné zdraví Vám přejí všichni 
z Mateřské školy Lnáře. 

Alena Mašková 
vedoucí učitelka MŠ  
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MAČKOV 

Vánoční turnaj ve stolním tenise v Mačkově  

 Dne 17.12.2011 se v mačkovské klubovně hasičů usku-
tečnil první ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu. Turnaj 
byl určen jak pro dospělé tak pro děti. Po půl druhé odpoledne 
se sešli soutěžící v jednotlivých kategoriích: 3 děti, 2 ženy a 8 
mužů. Skupina dětí a žen si to mezi sebou „rozdala“ tak, že 
hrál každý s každým a nejlepší dva soupeřili o první a druhé 
místo a další dva hráli o třetí místo. Muži hráli nejprve dvě 
skupiny po čtyřech, z nichž vznikly dvě semifinálové dvojice, 
ze kterých pak ti nejlepší postoupili do finále. V dech berou-
cím třísetovém finále nakonec vyhrál p. Jiří Kolář nad obháj-
cem titulu z léta p. Radkem Müllerem. Po předání trofejí a 
věcných cen si na závěr všichni zahráli hromadnou obíhačku. 
Domů pak každý odcházel spokojený a s příslibem, že v létě se 
opět všichni sejdeme, abychom znovu změřili své síly. 

Celkové výsledky: 
Kategorie dětí a žen: 

 1. Leoš Peroutka 
 2. Hanka Míková 
 3. Radek Müller mladší 

Kategorie dospělí: 
 1. Jiří Kolář 
 2. Radek Müller 

 3. Martin Kadlec  

 

MYŠTICE 

Stručně z Myštic 
 

 V pondělí 26. prosince se sešlo v kulturním domě 
v Myšticích 14 bojechtivých soupeřek a soupeřů, aby si to roz-
dali ve 3. ročníku Myštické smeče ve stolním tenise. Hrálo se 
na čtyřech stolech ve dvou skupinách. Do postupového pavou-
ka šli pak čtyři nejlepší z každé skupiny. K vidění bylo mnoho 
pěkných zápasů.  
 Vítězem se stal Zdeněk Maršík z Chobota. Druhé místo 
ve struhujícím finále pak obsadila Helena Sedláčková 
z Uzenic, třetí se umístil Marek Bílý z Písku a čtvrtý Vlastimil 
Lukeš z Drahenického Malkova. 

Pozvánka na 
Myslivecko – hasičský ples 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na Myslivecko 
– hasičský ples, který se uskuteční 

v kulturním domě v Myšticích 11. února. 
K tanci a poslechu bude hrát band pana 

Koubka. Bohatá tombola zajištěna. 

Vánoční turnaj_ve stolním tenise v Mačkově 

Mikulášská nadílka v Mačkově 
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PŘEDMÍŘ 

Pletení adventních věnců 
 Před příchodem adventu se uskutečnilo v prostorách 
obecního úřadu setkání s pletením adventních věnců. Zájemky-
ně z řad místních i přespolních žen si vyzkoušeli, jak věnec 
uplést i ozdobit a přitom prodiskutovat jaké druhy pečiva na 
vánoce upečou pro své rodiny.  

Rozsvícení vánočního stromečku 
 Příchod adventu jsme oslavili slavnostním rozsvícením 
vánočního stromečku v Předmíři dne 26.11.2011. Radost nám 
udělala opravdu bohatá účast spoluobčanů, kteří si poslechli 
projev pana starosty a několik koled zazpívaných místními 
děvčaty. Při ochutnávce svařeného vína či punče si pak dopřáli 
chvilku oddechu a společně prožitých chvil. Poděkování patří 
všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Za rok opět nashleda-
nou. 
 
Vánoční turnaj v šipkách 
 Těsně před Silvestrem se v „Pastoušce“, základně hoke-
jového klubu, konal vánoční turnaj v šipkách. Vítězem letošní-
ho ročníku se stal Miroslav Cihla mladší, který tak hlavní cenu 
odvezl do nedalekých Tchořovic. My místní tak musíme celý 
rok důkladně trénovat, abychom ji vrátili zpět „domů“. 
 
Novoroční pochod na Metelskou horu 
 Příchod nového roku jsme uvítali tradičním pochodem 
na Metelskou horu. Třetí ročník této zdravotní procházky za-

znamenal další nárůst účastníků, sešlo se téměř šedesáti lidí. 
Společný výstup, přerušený zastávkami na různé přípitky, vy-
vrcholil po dosažení cíle opékáním uzenin, sousedskou rozpra-
vou a společnou fotografií. Tu i další najdete na webových 

stránkách obce www.predmir.cz  
 
V těchto dnech oslavili, nebo oslaví výročí tito naši spoluob-
čané: 
 Trnka Vojtěch (75), Červenka Josef (60), Hodková Ma-
rie (81), Skuhravá Marie (71), Kratochvíl Jan (70), Málová 
Zdeňka (79) 
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a přejeme do 
dalších let pevné zdraví a mnoho životních radostí. 
 
Zhodnocení uplynulého roku a plány do toho příštího 
Konec roku je také časem bilancování a plánovaní.  
Projekty, které se našemu zastupitelstvu podařilo dokončit: 

realizace veřejného osvětlení v Řištích spojená s pokládkou 
kabelu NN 

přeložka telefonního kabelu pod obecní garáží v Předmíři 
(nutné pro přípravu kolaudace objektu) 

výměna autobusové zastávky v Zámlyní a oprava zastávky 
v Předmíři (spolufinancováno z POV Jihočeského kraje) 

úprava břehu potoka ze Zámlyní do Předmíře 
vyčlenění pozemku na hřiště (po domluvě s vedením společ-

nosti Agraspol Předmíř, a.s.) 
obnovení nátěrů plotů u kapliček v Předmíři a Metly 
podání žádosti o dotaci na opravu opěrné zdi potoka 

v Zámlyní, zakoupení venkovního mobiliáře a zakoupení 
techniky na údržbu veřejných prostranství 

 
Plánované projekty na rok 2012: 
zahájení prací na územním plánu obce - výpověď nevýhodné 

smlouvy z roku 2004 a  vypsání nového výběrového řízení 
zahájení prací na rekonstrukci budovy bývalé školy – dnešní 

knihovny, pohostinství, sálu a kanceláře OÚ - oprava soci-
álních zařízení, vymalování knihovny a pohostinství, pří-
padně zahájení opravných prací na sále 

 
 Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně 
účastní obecních akcí a jsou zastupitelstvu ochotni při nich 
pomáhat. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se podíleli na 
úklidu obce. Zároveň touto cestou apeluji i na ostatní spoluob-
čany s žádostí o jejich zapojení, všichni přece chceme žít v 
pěkném a čistém prostředí. Zejména se jedná o obyvatele byto-
vek v Předmíři, v jejichž okolí se často objevuje nepořádek. 
 
Všem spoluobčanům přeji jménem zastupitelstva mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů v roce 2012. 
 

Pavel Karlík, starosta obce  

 

Ještě jedno přání bychom rádi přidali  a to manželům 
Krýdovým ze Řiště k výročí 
ZLATÉ SVATBY. 
 „V den svatby jste jistě 
vzpomínali, jak před padesáti lety 
jste své ano jeden druhému dali. 
Do dalších let se i nadále mějte 
rádi, buďte k sobě jako milenci, 
manželé i kamarádi.“ 
 Ještě mnoho společně 
prožitých let přejí členové zastu-
pitelstva obce Předmíř. 

 
 
 
 
     Pavel Karlík, starosta obce  
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RADOMYŠL 

Sportovní ples TJ Radomyšl 
Dne 26. 11. 2011 proběhl po dlouhých pří-

pravách 1. sportovní ples TJ Radomyšl. Pořadatelé byli plni 
očekávání,  jaká návštěva se sejde, nakonec byli spokojeni, 
protože poslední prodaný lístek u vstupu nesl číslo 220. 

Ples zahájil předseda TJ Milan Koubovský společně 

s hostem večera, reprezentantem ČR v nohejbale Janem Van-
kem, krátkou zdravicí. Na úvod plesu v předtančení vystoupila 
taneční skupina Karamelky z Kraselova, ve stylu havajských 
tanců. Pak již začala volná zábava a k poslechu a tanci hrála 
skupina Milenum z Vodňan. V průběhu večera došlo 
k vyhlášení nejlepších sportovců Městyse Radomyšl za rok 
2011 v jednotlivých sportech. Nejdříve jeden z nestorů hasič-
ského sboru v Radomyšli Vojtěch Švihovec předal cenu nej-
lepším požárním sportovcům Radomyšle a Leskovic a to Jaro-
slavu Jandovi a Davidu Kadečkovi. Následovalo vyhlášení 
nejlepší volejbalistky Dáši Štěpánové, za kterou cenu od Zdeň-
ka Brauna přebrala její sestra Lenka. Nejlepšího tenistu vyhlá-
sil starosta Městyse Luboš Peterka a předal cenu Jiřímu Hájko-
vi. Za mohutných ovací vyhlásil generální manažer Sokola 
Radomyšl Miroslav Kastner nejlepším hokejistou Zbyňka Nec-
káře. Zlatým hřebíčkem bylo vyhlášení nejlepšího nohejbalis-
ty. Cenu z rukou Jana Vankeho přebral David Kříž. 

Po slavnostním vyhlášení se na parket vrátily ještě jed-
nou Karamelky, tentokrát s kankánem a sklidily bouřlivý po-
tlesk. V další pauze byly vylosovány hlavní ceny z bohaté tom-
boly. Během celého večera probíhala projekce fotek ze spor-
tovních událostí, které proběhly v tomto roce, na velkoplošné 
plátno. 

V půlnoční pauze vystoupil hokejista C týmu František 
Náprstek alias Tom Nowak se svým sólovým výstupem na 
kytaru a předvedl několik písní ze své vlastní tvorby. 
Když jsme se rozcházeli v neděli za rozbřesku domů, všichni 
poněkud unaveni, již cestou jsme přemýšleli, jaké překvapení 
si připravíme na příští rok. 
              Za TJ Radomyšl Milan Koubovský 
Čerti zlobili 

Na Mikulášské pro dospělé se letos sešlo neuvěřitelné 
množství 70 lidí. A věřte, že bylo na co koukat. Program byl 
pestrý a všichni od školky až po dospěláky to zvládli na jednič-
ku. Zpestřením bylo vystoupení Sumíků. Poděkování patří i 
všem ženám, které pekly občerstvení i těm, co na jedničku 
zvládly obsluhu. Hudbu zajistila kapela z LŠU a Osečanka. 
          
         Za ZO ČSŽ Radomyšl B. Matoušková 

Adventní trhy 
Již 9. vánoční trhy na radnici v Radomyšli mněli opět 

velkou účast prodejců i kupujících. Sešlo se 17 prodejců velmi 
pestrého sortimentu a okolo 500 kupujících. Myslím, že odešli 
všichni spokojeni. Letos prvně vystoupili na zahájení děti z 
Baráčku. Doufáme, že ty příští budou ještě lepší, i když hrozí, 
že budeme muset nafouknout radnici. 
         Za ZO ČSŽ Radomyšl B. Matoušková 

Hokejová sezóna 2011 – 2012 je ve 2. polovině 
Opět v sezóně 2011-2012 se zúčastňují v dresech Sokola Ra-
domyšl 3 mužstva v různých soutěžích. 
 
Sokol Radomyšl A se účastní krajské ligy mužů a jejím do-
movským stadionem je Komterm Arena v Písku. Tým "A"je 
pět kol před koncem krajské ligy na výborném čtvrtém místě a 
cílem je toto postavení ještě vylepšit. Každopádně chceme být 
na takovém místě, které nám zajistí přijatelnějšího soupeře pro 
play off a výhodu utkání doma. V průběhu sezóny přišli do 
týmu tři noví hráči a to Karel Mošovský, který byl dokonce 
draftován mužstvem Buffala v NHL, Andis Cirulis se zkuše-
nostmi z národního týmu Lotyšska do 20 let a pak Jan Sýbek, 
odchovanec Písku. Věříme, že i pomocí těchto posil dosáhne-
me svých cílů. Z výsledkové tabulky: 1. místo Tábor 45 b., 2. 
místo Strakonice 39 b., 3. místo Český Krumlov 33 a 4. místo 
Radomyšl  A 31 bodů. 
 
Sokol Radomyšl B se od začátku sezóny potýká s proměnli-
vým počtem hráčů. Z tohoto důvodu průběžně doplňujeme 
soupisku a snažíme se tím zamezit nedostatku hráčů na jednot-
livé zápasy. V současné době se nacházíme v polovině sezóny, 
máme odehráno 13 zápasů (5 výher, 1 remíza, 7 proher) v 
nichž jsme nasbírali 11 bodů a patří nám 10 příčka v tabulce. 

Ještě poslat přání Andělskou poštou, foto Radka Vokrojová 

Reprezentační ples Radomyšle, předtančení žáků ZŠ., archiv obce 

Vánoční trhy před radnicí, archiv obce 
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Tabulka je celkem vyrovnaná a na 5 příčku ztrácíme jen 5 bo-
dů. Po doplnění kádru předpokládáme zlepšení výsledků a po-
sun do první třetiny čtrnáctimístné tabulky. Z výsledkové ta-
bulky: 1. místo Dura Blatná 22 b., 2. místo HC Volyně 21 b., 
3. místo Sport Bika 21 b., 9. místo Drachkov Dygrs 12 b., 10. 
místo Radomyšl B 11 bodů. 
 

Pod hlavičkou Sokola Radomyšl C hrajeme v Šumavské hoke-
jové lize druhým rokem. Loni jsme obsadili 4 příčku. Letos 
bojujeme o třetí místo, podařilo se nám porazit Agro Blatná a 
nyní nás čeká důležitý zápas s HC Mladý Smolivec. Pokud by 
se nám ho podařilo porazit, můžeme bojovat ještě o druhé mís-
to v tabulce. Máme nejvyšší počet vstřelených gólů v soutěži, 
trápí nás pouze to, že nechodí mladí nadějní hokejisté, které 
máme napsány na soupisce. S nimi bychom mohli bojovat o 
příčky nejvyšší. Tým je složen z hráčů z Radomyšle, Strakonic 
a Písku. Až na pár výjimek hrají všichni ještě nějaké soutěže, 
ponejvíce OS ve Strakonicích. Z výsledkové tabulky: 1. místo 
HC Štíři Jetenovice 34 b., 2. místo HC Mladý Smolivec 28 b, 
3. místo HC AGRO Blatná 27 b. a 4. místo HC Sokol Rado-
myšl C 24 bodů. 
      Za Sokol Jiří Kuník a Jan Karvan 
 
Už jen vzpomínáme na předvánoční čas v DPS 

Adventní doba pro nás přinesla spoustu hezkých akcí, 
na které zpětně vzpomínáme a v myšlenkách se vracíme k pří-
jemným okamžikům, které jsme prožili. 

Začali jsme 6.12.2011 Mikulášským posezením. Sešli 
jsme se u kafíčka a vzpomínali na naše dětství, kdy jsme netr-
pělivě očekávali mikulášskou nadílku. Atmosféru nám zpří-
jemnil nazdobený vánoční stromek darovaný od naší spřízněné 
a obětavé paní Blanky Peterkové, která jako každoročně ozdo-
bila okna a každému předala vlastnoručně vyrobené dárečky a 
přáníčka.  

13.12. 2011 jsme přivítali chlapce z DOZP Osek, kteří 
také přinesli vlastnoručně vyrobená přání. Popřáli nám hezké 
vánoce a zdraví do nového roku, které většina z nás bude po-
třebovat. Skupina Osečanka nám zazpívala koledy. Chlapce 
doprovázela paní vychovatelka Daniela Roňčková. 

U pramenů živé vody, o léčivých pramenech a studán-
kách na Strakonicku, tak se jmenovala přednáška Ing. Mirosla-
va Šobra z odboru životního prostředí Městského úřadu Stra-
konice. Dne 14.12.2011 svým poutavým vyprávěním mnohým 
posluchačům připomněl místa známá, která dříve navštěvovali. 
Někteří přispěli i svými vzpomínkami. Vyprávění bylo zakon-
čeno poděkováním a příslibem, že se na jaře opět sejdeme 
s přednáškou na jiné téma.  

21.12.2011 nám přišel zahrát do DPS dipl.um. Luboš 
Mráz se svými žáky ze ZŠ. Bylo to hezké vystoupení vážné 

hudby, zakončené vánočními koledami, které jsme si s nimi 
zanotovali. 

Pochmurný předvánoční čas nám rozjasnil vánoční 
strom na našem dvorečku, o který se postarali pracovníci 
městyse a spolu s p. Lojíkem ho rozsvítili.  
    Anna Pichlíková, pečovatelka DPS 
 
Kulturní kalendá ř na rok 2012 v Radomyšli 
 
21.1.2012  Myslivecký ples v Radomyšli (MS Borek) 

4.2.2012  Hasičský ples v Radomyšli (SDH Radomyšl) 

18.2.2012  Masopustní průvod (SDH Radomyšl, Leskovice) 

3.3.2012   Staročeský bál Obce Baráčníků v Radomyšli, (Baráčníci) 

17.3.2012  Reprezentační ples městyse Radomyšl (městys Radomyšl) 

1.4.2012   Velikonoční trhy na radnici (Svaz žen) 

14.4.2012  „Odemykání staďáku“  na téma „Dědictví – aneb   

  kurva hoši gutentag“ (TJ) 

30.4.2012  Stavění májky  a slet čarodějnic v Radomyšli (SDH a Svaz žen) 

26. - 27.5.2012  Víkend na koupališti pro děti (Svaz žen), Dětský den (Svaz žen) 

16.6.2012  „Volejbalová smeč“ turnaj smíšených družstev (TJ) 

16.6.2012  Koncert skupiny Parkán v Radomyšli (TJ) 

23.6.2012  Nohejbalový turnaj trojic (TJ)  

23.6.2012  Pouťová taneční zábava - hraje FATIMA (městys Radomyšl) 

23. – 24.6.2012  Jihočeská pouť v Radomyšli spojená s návštěvou delegace  

  z partnerského města Montoggio v Itálii (městys Radomyšl, ČSCH) 

28.7.2012  Noční hasičská soutěž na koupališti v Radomyšli (SDH Radomyšl)

4.8.2012   Myslivecký táborák na „Smetanovém vrchu“ (MS Borek) 

1.9.2012   9. ročník triatlonu „Železný Radomyšlák“ (TJ, Libor Hejpetr) 

2.10.2012  Pasování druháčků na čtenáře (knihovna) 

6.10.2012  Kdo si hraje, nezlobí (soutěžní večer) 

10.11.2012  Posvícenská zábava v Radomyšli (SDH Radomyšl) 

24.11. 2012  Sportovní ples TJ Radomyšl (TJ) 

1.12.2012  Mikulášská pro dospělé (Svaz žen) 

2.12.2012  Vánoční trhy na radnici (Svaz žen)  

Ohlédnutí za rokem 2011 

Trenér hokejistů Radek Volf udílí pokyny v Táboře 

Perly panny Serafinky 

Masopust v Leskovicích 
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SEDLICE 

Advent ve školce 
Mikulášská nadílka patří v naší MŠ 

k oblíbeným rituálům. Příchod Mikuláše, čerta a anděla se stá-
vá motivací pro řadu činností. Nebeská a pekelná návštěva 
zachovává určitou tajemnost situace a předpokládá směsici 
dětského těšení a přiměřenou dávku nejistoty či bázně. Za od-
vahu a statečnost dostaly děti adventní kalendář a balíček slad-
kostí a ovoce.  

S dětmi jsme navštívili předvánoční výstavu na MěÚ, 
která se konala od 8. – 10. 12. Výrobky dětí nejen ze školky 
určitě potěšily všechny návštěvníky. 

Odpolední vyrábění s vánočními náměty šlo rodičům 
s dětmi pěkně od ruky. Když jsme se už za tmy rozcházeli, 
těšilo nás, kolik hezkých věciček jsme si dokázali společně 
vyrobit. 

Adventní čas jsme zpříjemnili nejen pro rodiče, ale i 
veřejnost besídkami na obou třídách v úterý 20. 12. S láskou 
zazpívané koledy, veselé dramatizace i dojemné básničky vy-
kouzlily úsměv na tvářích všech přítomných. 

Druhý den už měly děti pod rozsvíceným stromečkem 
mnoho dárků. Radost z nich měly opravdu velikou. Poděková-
ní patří těmto sponzorům: AGRO Sedlice, Sedlická strojírna 
s.r.o., p. Míčka, pí Šavrdová a pí Novotná. 

Poslední předvánoční akcí byla návštěva žáků 5. třídy 
ZŠ. Ti svým pásmem o narození Ježíška zpříjemnili předvá-
noční čas.  

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti! 

za MŠ Sedlice Jana Hálová 
 

Adventní se tká ní  v  Sedl ic i 
 U příležitosti zahájení Adventu se v Sedlici 26. 
listopadu 2011 konalo „Adventní setkání“ (kulturně – 
tržní akce). Sobotní odpoledne bylo zahájeno vystoupe-
ním žáků 4. a 5. třídy Základní školy T. G. Masaryka 
v Sedlici pod vedením třídních učitelek Mgr. Jitky Ko-
valčíkové a Mgr. Šárky Zbíralové, které nacvičily s dětmi 
krásné pásmo českých koled. V kulturním programu dále 
vystoupili Folklórní soubor Sedlice s Českou besedou a 
Pěvecký babský sbor z Horního Poříčí, který vystoupil 
s pásmem koled. Kulturní program byl doplněn divadel-
ními představeními divadélka pro děti Máma a táta 
z Českých Budějovic. 

V chodbě radnice anděl 
přijímal Ježíškovu poštu 
– přáníčka od dětí Je-
žíškovi – s prosbou o 
vyplnění tajných přání. 
V zasedací místnosti 
bylo během celého od-
poledne možno si pod 
vedením paní Marie 
Koubkové z Mirotic vy-
robit vánoční dárek 
z korálků a na druhém 
pracovišti se naučit a 
vyzkoušet zdobení me-
dových perníčků pod 

vedením paní Čelkové z Dobšic. Obě dílny se těšily vel-
kému zájmu a u obou pracovišť se čekalo ve frontě.      
 Po celé odpoledne bylo možno ve stáncích zakou-
pit občerstvení na zahřátí – teplá medovina, svařené víno, 
čaj a káva. Návštěvníci adventního setkání mohli naku-
povat a obdivovat celou řadu výrobků jako např.: tradiční 

březová košťata paní Matouškové z Radomyšle, proutěné 
košíky a nůše pana Josefa Vaňka z Ostrova, dřevěné 
hračky pana Fremla ze Strakonic, adventní věnce a vá-
noční výzdobu manželů Makovců ze Sedlice a celou řadu 
dalších. 
 Na závěr setkání již v podvečer po setmění byl 
rozsvícen Vánoční strom a ostatní světelná adventní vý-
zdoba města, což bylo odměněno potleskem. 
 Co říci závěrem? Podařilo se zopakovat zdařilou 
akci a lze jen doufat, že se tato předvánoční setkání sta-
nou pravidelnou tradicí. Dále nesmíme zapomenout po-
děkovat akčním skupinám MAS Svazku obcí Blatenska, 
MAS LAG Strakonicko za pomoc při zabezpečení účasti 
trhovců a všem, kteří se podíleli na organizaci, přípravě a 
nacvičení vystoupení, všem trhovcům a občanům, kteří 
svojí  účastí  podpořili zdařilý průběh tohoto hezkého 
adventního setkání. 
   
         Text a foto:Ing. Jiří Rod, starosta města 

Výstava „Sedlické krajky“ v „Muzeu selského nábyt-
ku“ v  Hirschbachu v  Horním Rakousku 
 Dne 27. listopadu 2011byla v Horno - Rakouském 
Hirschbachu v budově Muzea selského nábytku zahájena 
výstava Sedlické krajky. Většina místností a řada expo-
nátů byla využita k umístění vzorků krajek ze Sedlice. 
V průběhu celého adventu zde probíhaly ukázky různých 
činností (paličkování, frivolitkové krajky atd.) z celého 
Strakonicka. 
 V sobotu 10. prosince 2011 se v muzeu konal den 
Sedlické krajky. Odpoledne zahájil starosta Hirschbachu 
pan Stefan Weisinger a ředitel muzea pan Hans Pammer. 
Starosta města Sedlice Ing. Jiří Rod poděkoval panu ředi-
teli a starostovi za umožnění výstavy v prostorách muzea 
a zavřelé přivítání. Dále poděkoval paní Daně Ployer, 
která byla hlavní osobností při přípravě, realizaci a prů-
běhu výstavy. Potom paní Dana Ployer přítomným ná-
vštěvníkům v krátkosti představila výstavu a historii 
krajkářství v Sedlici.  

 Celé odpoledne provázela hudebním vystoupením 
folklorní Pošumavská muzika. Celý tento víkend si mohli 
návštěvníci muzea prohlédnout vlastní výrobu krajek, 
kterou zde předváděly paní Emílie Vrbová a ředitelka 
krajkářské školy paní Martina Srbová. 
 Zájem o výstavu Sedlické krajky projevila i regio-
nální Rakouská televize – ORF1. V úterý 12. prosince 
byl natočen pořad o této výstavě přímo v muzeu. Ukázku 
výroby krajek pro televizi předvedla paní Martina Srbová 
a průvodní diskusi s redaktorem uskutečnila paní Dana 
Ployer. Výstava bude v muzeu probíhat do 10. ledna 
2012. 
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 Závěrem chci ještě poděkovat paní Ivě Chládkové, 
která byla při přípravě a průběhu výstavy garantem za 
MAS LAG Strakonice. Ještě jednou velké poděkování 
všem, kteří se podíleli na organizaci, přípravě a realizaci 
výstavy, která přispěla k propagaci krajky ze Sedlice za 
hranicemi našeho státu. 
 
        Text a foto: Ing. Jiří Rod, starosta města 

Mikulášská nadí lka  
 V pondělí 5. prosince v podvečer nastalo jako každo-
ročně rojení čertů za doprovodu andělů a Mikuláše, kteří na-
vštěvovali rodiny s dětmi s mikulášskou nadílkou. Čerti 
chvílemi naháněli hrůzu a strach. Řada dětských hříšníků sli-
bovala polepšení a pro vykoupení svých prohřešků zpívala či 
recitovala. 
          Text: Ing. Jiří Rod, starosta města 

Vánoční výstava 
 Český svaz žen Sedlice za spolupráce žáků 1. - 5. 
třídy Základní školy T. G. Masaryka v Sedlici pořádal od 8. 
- 10. prosince 2011 již tradiční výstavu prací sedlických žen a 
dětí s vánoční tématikou s názvem „Veselé vánoce“. Řada vy-
stavených výrobků byla prodejná. Návštěvníci výstavy si je 
zde mohli zakoupit. 
          Text: Ing. Jiří Rod, starosta města 

Novoroční sešlost  
 Již potřinácté město Sedlice připravilo setkání ob-
čanů u příležitosti společného přivítání nového roku – 
„Novoroční sešlost“. Pro dobrou pohodu od 16 hodin 
hrála „Malá muzika – Nauše Pepíka“. Pro zlepšení nálady 
bylo připraveno teplé občerstvení (čaj ovoněný produk-
tem z Božkova a pro dámy grog z griotky). Před 17 hodi-
nou se náměstí T. G. Masaryka zaplnilo a celá sešlost 
netrpěliv ě očekávala, kdy se vše ponoří do tmy, aby moh-
lo být zahájeno vyvrcholení tohoto setkání – ohňostroj. 
Ten byl odstartován po úplném setmění v 17.15 hod..   
 Začátek roku bývá pro řadu z nás obdobím hodno-
cení uplynulého roku, dáváním si různých předsevzetí a 
závazků.  
 Chtěl bych popřát všem, kteří si předsevzetí dali, 
aby se jim podařilo je realizovat. Všem občanům a čtená-
řům SOBáčku přeji pevné zdraví, ať se na Vás štěstí smě-
je, ať Vás láska stále hřeje, ať Vás úspěch provází v roce, 
který přichází  
         Text: Ing. Jiří Rod, starosta města 

Folklórní soubor Sedlice 
 rozšiřuje svoje řady, a proto zve další zájemce o 

tancování (nemusí být nutně manželské páry, ale zájemci 
o párové tančení), aby se přihlásili na MěÚ Sedlice nebo 
na tel. čísle: 724181093.  

Text a foto: Ing. Jiří Rod, starosta města 

Vyhlášení I. ročníku soutěžní přehlídky v oboru paličkova-
ná krajka - Sedlice 2012 

Sedlická krajka, o.p.s. 
vyhlašuje soutěž v rámci 
"Krajkářských slavností" 
konaných v srpnu 2012.  

 
 

 

Téma: 

• město Sedlice, jeho okolí 

• jiné architektonické zajímavosti z vašeho města/vesnice 
(zajímavá - zvláštní - pro vás jedinečná zákoutí, stavby, 
oblíbená místa, týkající se přímo města Sedlice u Blatné 
jejího okolí, či vašeho města/vesnice) 

Ke každé krajce přiložte prosím fotografii/obrázek s popisem 
daného místa zpracovaného do krajky. Fotografie a vámi vy-
tvořené dílo budou vystaveny společně. 
 
Způsob zpracování: paličkovaná krajka 
Kategorie krajkářek:  I. do 15 let 
    II. od 15 - do 100 let 

Termín: do 30.6.2012 
Více informací, podmínky soutěže a přihlášku najdete na: 
www.krajky-sedlice.cz 

        Martina Srbová, ředitelka Sedlické krajky, o.p.s. 

Vánoční výstava v Sedlici 
Svaz žen v Sedlici uspořádal v čase Adventu výstavu. Jak jinak 
než výstavu vánoční. Nesla se v duchu tradic a radosti 
z blížících se Vánoc. Představila výrobky dětí z mateřské a 
základní školy 
v Sedlici. Kaž-
dý žáček i žá-
kyně dali své-
mu výrobku 
vše, co jen 
mohli. Každá 
z těchto vánoč-
ních dekorací 
jistě po výstavě 
přinesla úsměv 
a sváteční pocit 
tam, kde byla 
vystavena. Pře-
hlídku šikovnosti žáků sedlické školy doplňovala prodejní vý-
stava vánočních dekorací. Každý si mohl najít a koupit něco 
pro radost svou nebo radost svých blízkých. Výstava byla 
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k vidění ve 
velké síni 
městského 
úřadu a snad 
posloužila i 
jako místo, 
kde se před 
Vánocemi lidé 
sešli, vyměnili 
si pár slov a 
přání, která se 
před svátky a 

koncem roku říkají jaksi upřímněji a srdečněji. 
Pokud jste si v loňském roce neudělali čas a nezašli na 

žádnou z vánočních výstav, školních besídek, vystoupení nebo 
jste nenavštívili žádný vánoční koncert nebo řemeslný trh, na-
pravte to. Na Blatensku se takových akcí - a to nejen o Váno-
cích - koná velmi mnoho a každá stojí za to, abychom si na 
některou z nich našli čas. Uděláme si vzájemně radost. Zkuste 
to, uvidíte, že to není promarněný čas. 

Text a foto Radka Vokrojová 
 

Advent ve školce Sedlice 
Mikulášská nadílka patří v naší MŠ k oblíbeným ritu-

álům. Příchod Mikuláše, čerta a anděla se stává motivací pro 
řadu činností. Nebeská a pekelná návštěva zachovává určitou 
tajemnost situace a předpokládá směsici dětského těšení a při-
měřenou dávku nejistoty či bázně. Za odvahu a statečnost do-
staly děti adventní kalendář a balíček sladkostí a ovoce.  

S dětmi jsme navštívili předvánoční výstavu na MěÚ, 
která se konala od 8. – 10. 12. Výrobky dětí nejen ze školky 
určitě potěšily všechny návštěvníky. 

Odpolední vyrábění 
s vánočními náměty 
šlo rodičům s dětmi 
pěkně od ruky. 
Když jsme se už za 
tmy rozcházeli, 
těšilo nás, kolik 
hezkých věciček 
jsme si dokázali 
společně vyrobit. 
Adventní čas jsme 
zpříjemnili nejen 

pro rodiče, ale i veřejnost besídkami na obou třídách v úterý 
20. 12. S láskou zazpívané koledy, veselé dramatizace i dojem-
né básničky vykouzlily úsměv na tvářích všech přítomných. 

Druhý den už měly děti pod rozsvíceným stromečkem 
mnoho dárků. Radost z nich měly opravdu velikou. Poděková-
ní patří těmto sponzorům: AGRO Sedlice, Sedlická strojírna 
s.r.o., p. Míčka, pí Šavrdová a pí Novotná. 

Poslední předvánoční akcí byla návštěva žáků 5. třídy 
ZŠ. Ti svým pásmem o narození Ježíška zpříjemnili předvá-
noční čas.  

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti! 

za MŠ Sedlice Jana Hálová  
 

Prosinec v ZŠ Sedlice 
 Poslední měsíc v roce se nese ve znamení tradičních 
předvánočních událostí. Vše zahajuje návštěva Mikuláše, do-
provázeného čerty a anděly. Mikulášskou nadílku mají na sta-
rost deváťáci. Jejich mladší kolegové si odnášejí, kromě drob-
ných dárků, také trochu zábavy a ti mladší možná i strachu. 
Ale pak se již všichni těší na Vánoce. Ve třídách zavoní bohatě 
ozdobené vánoční stromky, při pracovních a výtvarných vý-

chovách se vyrábějí adventní věnce, svíčky a drobné vánoční 
dárky. Poslední den před prázdninami pak probíhají ve třídách 
vánoční posezení. 
 Letos již 
podruhé zpestřily 
předvánoční obdo-
bí Adventní trhy, 
které uspořádal 
Městský úřad. 
Svým vystoupe-
ním přispěli i naši 
žáci – čtvrťáci a 
páťáci. Pátý ročník 
pak vystupoval se 
svým programem 
ještě v mateřské škole a v domě s pečovatelskou službou. Žáci 
prvního stupně a školní družiny ještě připravili výrobky na 
tradiční vánoční výstavu. 
 Naše škola 
již několik let 
pořádá sbírku pro 
dvě organizace – 
Fond Sidus, který 
pořádá sbírky na 
pomoc při léčbě 
vážně nemocných 
dětí v Nemocnici 
Motol a Dětské 
klinice Olomouc, 
a sbírku pro CPK Chrpa – Centrum přípravy koní pro hipore-
habilitaci. Všem žákům, kteří podpořili činnost těchto dvou 
organizací, patří velké poděkování. 
 Leden se nese ve znamení ukončení pololetí. Žáci fini-
šují, aby na vysvědčení měli co nejlepší známky. Deváťáci 
s napětím očekávají, co přinese přijímací řízení na střední ško-
ly.  
 31. ledna se uskuteční zápis do první třídy ZŠ Sedlice. 
Všichni doufáme, že bude pokračovat trend z posledních let a 
počet žáků školy se v příštím školním roce opět navýší.  

Mgr. Marek Charvát, ředitel školy  
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TCHOŘOVICE 

 V úvodu svého příspěvku bych ráda popřála 
našim spoluobčanům do nového roku 2012 přede-
vším hodně zdraví, vzájemného porozumění a co nejvíce osob-
ní pohody v dnešním opravdu uspěchaném světě. Myslím, že 
rok 2011 nebyl rokem jednoduchým a stejně tak nadcházející 
rok 2012 bude jistě hodně náročný. Snažme se proto radovat se 
ze všech drobných maličkostí, které nám udělají alespoň tro-
chu radost. 
 
Ohlédnutí za rokem 2011 
 Velice nepříjemná situace nastala v obci v říjnu, kdy 
bývalý nájemce místní prodejny oznámil ukončení prodeje bez 
jakéhokoliv předchozího upozornění. Během týdne nebylo 
možné najít nového nájemce, který by pokračoval v prodeji 
v obchodě, kde zůstalo pouze holé zařízení. Prodejnu využívali 
především naši starší spoluobčané, kteří nemají možnost na-
koupit si například v Blatné. Uzavřením prodejny dostal ná-
jemce tyto lidi do svízelné situace. Proto jsme se vzniklou situ-
aci snažili vyřešit co nejdříve. Podařilo se nám během několika 
dnů zajistit pojízdnou prodejnu hlavně díky ochotě pana Houd-
ka, který tuto prodejnu provozuje. Zajíždí do obce jedenkrát 
týdně v pondělí a zastavuje na návsi. V současnosti jsme pro-
story prodejny v č. p. 96 pronajali. O znovuotevření této pro-
dejny budeme občany informovat. 
 17. listopadu se děti s rodiči již popáté vydaly na lampi-
onový průvod obcí. Na konci cesty na ně stejně jako před 
rokem čekalo občerstvení  - dětský svařák na zahřátí a čerstvě 
napečené muffiny od maminek. 

Zatímco lampionový průvod je již v obci několikaletou tradicí, 
další akce měla loni svoji premiéru. 26. listopadu jsme 
v místním pohostinství zahájili advent vánoční výstavou. Pří-
jemnou vánoční atmosféru navodily koledy v podání tchořo-
vických dětí pod vedením paní Čadkové, která zpívání koled 
doprovodila hrou na kytaru. Na výstavě jsme mohli vidět mi-
mo jiné výrobky Domova Petra Mačkov, Domova pro seniory 
Blatná i výrobky žáků ZŠ T. G. Masaryka Blatná. Zatímco 
dospělí prohlíželi krásné vánoční dekorace, mohly si děti vyro-
bit z papíru vánoční stromeček. Ale jak se ukázalo, pilně lepili 
nejenom naši nejmenší, ale i jejich rodiče. Doufejme, že se 
nám podobná akce podaří uspořádat také v letošním roce. 
Další prosincové kulturní akce, které jsou již v obci tradicí a 
děti i dospělí se na ně těší, organizuje SDH Tchořovice. První 
z nich byla Mikulášská nadílka v místním pohostinství a druhá 
zpívání koled na návsi u kapličky před Štědrým dnem. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na organizaci kulturních 

akcí v obci podíleli. Zároveň mé poděkování patří i našim mla-
dým hasičům, kteří pod vedením dospělých pomohli na pod-
zim v obci uklidit listí. 

 V říjnu a listopadu se naše obec rozrostla o tři malé 
občánky – Matěje Friše a dvojčata Antonína a Elišku Körišovi. 
Blahopřeji k jejich narození a přeji jim hodně zdraví, štěstí i 
lásky.  

     Mgr. Eva Křivancová 
starostka obce  

K říže, křížky, sv. sošky a boží muka v k.ú. Tchořovice  
(3. část, pokračování z předchozích vydání) 

Křížek v Kubášouc pasece 
 V lese na vyvýšené části severně od Velkých luk stojí 
kříž postavený tu v roce 1909 rodinou Hudečkovou 
z Tchořovic č. 21. Zde na tehdejší pasece po vykácení lesa byl 
při setí žita raněn mrtvicí lesní dělník Karel Hudeček a na mís-
tě skonal. Kříž stojí nyní ve vysokém smrkovém lese a připo-
míná místo, kde se tato událost stala. V roce 2009 bylo zjiště-
no, že litinový kříž je ulomen a ztracen, nalézáme zde pouze 
z kamene vystavěnou nízkou mohylu. Bylo by jistě záslužné 
kříž obnovit. To je ale výzvou i úkolem pro současné zastupi-
telstvo obce. 

Křížek na Holém vršku u příkopu silnice vedoucí do Blatné
 Nízký kamenný kříž, vytesaný z jednoho kusu kamene, 
stojící v těsné blízkosti silničního příkopu v lese naproti polo-
ostrovu Brce. Letopočet hlásá, že nehoda, která se tu stala, 
stala se v roce 1827. Nehodu pečlivě a podrobně popisuje Ale-
xandr Bendorf ve svém románě „ Na podhůřském statku“ . …. 
Mezi tamějšími formany, kteří jezdili z Budějovic do Plzně po 
zdejší nové silnici byli starý Brůžek z Budějovic, Waselwerzer 
odněkud z Němec a Matěj Smrčka z Horažďovic. Tento Smrč-
ka byl člověkem zámožným, ač jezdil jen s jedním vozem. Byl 
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to takový spořil. Leč přišel-li jeho čas, pak hrozně pil a tu 
z něho býval kruťas, ke všemu velmi nemilosrdný, ačkoliv ve 
střízlivosti nebylo formana ke koním hodnějšího a mírnějšího 
….“ … “Přijížděje od Nepomuka na temeni podhůřského vrš-
ku potkal svého známého, jehož uctivě pozdravil. A jak smekal 
čepici jsa velmi opilý, tak se nahnul div, že nespadnul ze šej-
troku velkého a hojně naloženého formanského vozu. Byl to 
opilý Smrčka, seděl ba klátil se opilý vozka, zpívající sprosté a 
opilé písně a při tom bez příčiny, jen tak z vrozené zlomyslnos-
ti šlehal stále koně bičem. Hned se dal do velkého klení, jako-
by koně, které neustále mrskal, mohli za to, že mohl z vozu 
spadnouti. Koně se vzepjali a i s nákladem vyjížděli klusem 
z prudkého vršku ku Blatné, kdež Smrčka obyčejně nocoval. 
Za Tchorovici našli ho k večeru u tzv. Holého vršku proti Br-
cům zabitého. V opilosti usnul, spadl ze šejtroku a nešťastnou 
náhodou zrovna pod kolo těžkého naloženého vozu. Pravé kolo 
přejelo mu hlavu, rozdrtilo lebku, takže byl na místě mrtev. 
Lidé, kteří to viděli, říkali, že byl opilý, že zpíval divné rouha-
né písně a koně nemilosrdně bil, takže jeho neštěstí pokládali 
za trest Boží….“.….. „Nehodu zde popisovanou dosud dosvěd-
čuje, starý prostý pomník kamenný, dvouramenný kříž 
s nápisem: „ Zde v Pánu zesnul Matěj Smrčka dne 24. Novem-
bra 1827 ….“. 

Pro procházející či projíždějící poutníky je zcela nepostřehnu-
telný, protože zaniká ve spleti lesních stromů a keřů. Jen silný 
nános mechů a lišejníků dotvrzuje jeho dávnou a nezapomenu-
telnou historii. 

Křížek pod Lomem 
 Křížek stojící u polní cesty pod polností Lom byl posta-
ven Bohumilem Vokurkou č. 2 v roce 1946 pod polem v jeho 
vlastnictví s prosbou, aby byl uchráněn před veškerými škoda-
mi, které jej v posledních letech neustále pronásledovali. Vyřa-
zený kříž byl přivezen ze hřbitova kocelovického. V červenci 
roku 2008 byla provedena rozsáhlá oprava křížků a jejich re-
staurace Františkem Jančarem z Kamenictví v Blatné 
s celkovými náklady 78 000 Kč. Z toho 50 000 Kč bylo ve 
formě dotace z evropských fondů a 28.000,- Kč bylo zaplaceno 
obecním úřadem. Jeho spolupracovníkem byl Ivan Taitl č. 66. 

Dřevěný kříž u kapličky. 
 Za kamenným křížkem po pravé straně kapličky byl 
vztyčen 4. května 1930 velký dřevěný misionářní kříž o celko-
vé výšce 3m. Celá velkolepá slavnost byla zahájena mší sv. a 
průvodem, který byl doprovázen zástupem družiček z obce. 
Ten zde stál až do roku 1950, kdy jako zchátralý byl odstraněn 
a znovu nebyl postaven. Snad se jednou v budoucnu dočká 
obec jeho znovupostavení.. 
         Ing. Karel Krejčí 
         (dokončení příště) 

Křížek a kaplička u Čadů / Na rozcestí/ Kolem roku 1970 při 
přestavbě silnice přesunuty k zahradě čp. 5. Foto v majetku 
rod Křivanců čp. 72 -  r.1965 

Linka D ůvěry Strakonice  
Cítíte se sami? Nevíte si s něčím rady?Jsme tu pro vás! 

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

Internetové poradenství:  
LinkaDuveryStrakonice@seznam.cz  

zřizuje Dyscentrum Strakonice za podpory města 
Strakonice. 

www.dyscentrum-strakonice.wz.cz 
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UZENICE 

Mikulášská nadílka v Uzenicích  
Mikuláš, 
anděl a čerti přišli v Uze-
nicích vyzpovídat děti, 
jak byly hodné, ale i je 
postrašit za nějaké ty 
prohřešky, už v sobotu 
3.12.2011. Pro děti byla 
připravena mikulášská 
nadílka v budově obecní-
ho úřadu, děti si společně 

zahrály přichystané hry a obdržely mikulášskou nadílku, poté 
co předvedly, jaké básničky a písničky umí. Obec Uzenice 
tradičně přispěla finančním darem na balíčky pro děti. Za reali-
zaci celé akce je třeba poděkovat paní Vendule Líbalové, Re-
natě Mázdrové, za připravené dobroty paní Ivaně Štvánové, 
Kateřině Hrubé a Lence Hrubé. Zároveň jsme všichni rádi, že 
do Uzenic našli cestu Mikuláš, anděl a čerti v podání Lucie 
Hrubé, Terezy Sýkorové, Jakuba Hrubého a Davida Hrubého 
 :-) 
Vánoční koncert v Uzenicích 
 Obec Uzenice uspořádala pro své občany vánoční kon-
cert, který se konal 17.12.2011 od 16.00 hod. u pana Lávičky. 
Vánoční písně zahrálo a zazpívalo cca 15 žáků a lektorů 
Základní umělecké školy v Blatné, vánoční písně v jejich po-
dání byly úžasným zážitkem a troufám si říci, že všechny 
přítomné naplnily krásnou 
vánoční atmosférou. Děti 
přijely v tradičních krojích, 
celý hodinový program byl 
perfektně sestavený a pan 
Škanta st., zástupce ředitele  
Základní umělecké školy v 
Blatné, jej příjemně uváděl. 
Děkujeme celé Základní 
umělecké škole v Blatné za jejich produkci. Panu Zdeňku 
Lávičkovi děkujeme za poskytnutí zázemí, slečně Zuzaně 
Lávičkové za přípravu plakátů, Sboru dobrovolných hasičů, 
zejména panu Josefu Zemkovi, za obstarání občerstvení, a paní 
Vendule Líbalové za nádherný dort pro děti ze souboru, který  
mimo jiné dle jejich slov i skvěle chutnal. 
 

Výzva občanům 
 Vážení občané rádi bychom Vás touto formou vyzvali k 
větší opatrnosti při vynášení popele do obecního kontejneru. 
Obecní kontejner vlivem vhození ještě žhavého popele již opět 
minulý rok několikrát hořel. Služby za odvoz kontejneru, jakož 
i jeho opravu, hradí obec. V případě, že kontejner začne hořet, 
je nutné jej uhasit, nehledě nato, že dým z hořícího kontejneru 
obtěžuje Vaše spoluobčany. Žádáme tedy všechny občany, aby 
do kontejneru nesypali žhavý popel nebo poel s malými uhlíky, 
i ty mohou zapálit. Zároveň děkujeme všem, kteří kontejner 
hasili.  
 

Přání do nového roku  
 Obec Uzenice přeje všem, aby byli v celém novém roce 
2012 co nejvíce spokojení. Protože jen ten, kdo o sobě může 
říci, že je spokojený, má asi tak nějak dle svého měřítka vše, 
co k životu potřebuje. A člověk toho nepotřebuje málo - zdra-
ví, fungující rodinu, přátele, dobrou práci, nějakou tu korunu, 
dobré sousedské vztahy, hodně legrace a trochu štěstí v životě 
a spoustu jiných věcí, a ještě k tomu, aby to nějak vše fungova-
lo dohromady. 
          za obec Uzenice zapsala Gabriela Kučerová 
                 místostarostka obce  

UZENIČKY 

Úvaha nad uplynulým rokem a stručný výhled do příštího 
období v obci Uzeničky a v její části Černívsku 

Tak, jak jsme 
informovali čte-
náře tohoto tisku 
v minulém čísle o 
realizovaných 
akcí v naší obci, 
je schválen zastu-
pitelstvem další 
záměr zhodnoco-
vání obecního 
majetku za při-
spění Jihočeského kraje v rámci programu obnovy venkova. 
Obec v souladu s dodržením dlouhodobého plánu prací podala 
žádost o dotaci v roce 2012 na obnovu venkovních omítek na 
kulturním domě v Uzeničkách, kde bude nutné provést výměna 
i některých oken a dveří. Pro případné zájemce realizování této 
akce bude zveřejněna výzva s požadavky obce na dodávku 
stavebních prací. 
 Dále obecní zastupitelstvo schválilo neodkladné zajiště-
ní opravy všech velkoobjemových kontejnerů na TKO z důvo-
du totálního poničení především častým zahořením při uložení 
nevyhaslého popele lehkomyslnými občany. Jsem přesvědčen 
o tom, že soustavným výchovným příkladem v rodinách se 
podaří i třídit odpad dle jednotlivých komodit, udržovat pořá-
dek u kontejnerů a na veřejném prostranství, protože na malé 
obci žádné technické služby nemáme a asi nikdy mít nebude-
me. 
 Z výsledku soutěže Jihočeského kraje ve třídění odpadu 
se naše obec umístila na 26 místě z 356 obcí do 500 obyvatel, 
což považuji za jistý úspěch a posun v myšlení o krok dopředu. 
Zajištění kompostování a využívání rozložitelného odpadu 
bude do budoucna nezbytné, protože současným tempem uklá-
dání tohoto odpadu budou vesničky v údolí (viz písnička) za-
sypány a zůstanou pouze neúrodné, kamenité výčnělky v pře-
hledných krajinách. 
 Projednané změny v připravovaném územním plánu 
obce pozdržely jeho schválení a zároveň umožní záměr majite-
le bývalého mlýna v Černívsku upravit tyto nemovitosti dle 
vlastních představ, kde k nedílnému zvelebení osady přispěla i 
vkusná oprava bývalé fary současným majitelem. Návštěva 
místního malého hřbitova především o různých svátcích zane-
chává v lidech uspokojení a poklidné vzpomínky v uspěchaněj-
ší době. 
 V závěru roku se uskutečnila výroční členská schůze 
SDH v místním pohostinství s hojnou účastí. Hasiči projednali 
aktuální otázky a také byly stanoveny termíny námětových 
cvičení našeho okrsku.  
Se sousedními sbory byl též dohodnut termín společně po-
řádaného požárnického plesu na den 3. března 2012 v kul-
turním domě v Uzeničkách. Dále byla oceněna pomoc HZS v 
Blatné našemu sboru při zajištění opravy motorové stříkačky 
PS 12. Starosta obce i touto cestou děkuje členům záchranného 
sboru, především panu V. Tvrdému, za bezúplatné provedení 
práce a vedení kolektivu k umožnění této opravy a též za pře-
dání mnohaletých praktických zkušeností při používání požární 
techniky. 
 Počátkem tohoto roku bych rád popřál všem našim ob-
čanům a rekreačním obyvatelům hodně zdraví a vzájemné tole-
rance při společném soužití v této krásné krajině. 
 
              Zdeněk Sýbek, starosta obce   
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VELKÁ TURNÁ 

Vánoční sport 
 Stalo se již tradicí uspořádat o 2. svátku vánočním tur-
naj ve stolním tenise v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké 

Turné. Členové 
SDH společně 
s obcí Velká 
Turná se jako 
každoročně 
ujali turnajo-
vých příprav. 
V dopoledním 
čase byly při-
praveny zápasy 
pro dětskou 
kategorii. Pro 

vítěze byly připraveny poháry a pro všechny hráče občerstvení. 
Od 13 hod. se začali zapisovat hráči do zápasů v kategorii do-
spělí. Přihlášených hráčů bylo celkem 22. Konkurence byla 
veliká. Hra probíhala na dvou hracích stolech. Zápasy byly 
rozlosovány do dvou skupin, ze kterých vzešli fináloví hráči. 
Ve 21,00 hodin byl zahájen finálový zápas, který byl odehrán 
na profesionální úrovni. Uspořádaný celodenní turnaj splnil 
svůj účel a to dopřát tělu trochu pohybu v době vánočních 
svátků. 
 

Výro ční schůze SDH Velká Turná  
 Ve čtvrtek 29.12.2011 proběhla výroční členská schůze 
SDH Velká Turná v sále Hospody Na Rozhrání. Členové se 
sešli v hojném počtu, aby zhodnotili činnost svého sboru. Sta-
rosta sboru Ing.Zobal zhodnotil  akce v uplynulém roce a vy-
zval členy, aby se každý podle svých možností zapojil  do  akcí 
v nastávajícím roce a do připravované jarní hasičské soutěže, 
která proběhne v naší obci na cvičišti „Pazderna“. Jako host 

byl pozván sta-
rosta obce Ing. 
Jiří Mlíčko, 
který zhodnotil 
spolupráci mezi 
obcí a SDH za 
uplynulý rok a 
poděkoval sbo-
ru za pořádání 
kulturních akcí 
v obci a výpo-
moc obci 
v odpadovém 

hospodářství. Dále poděkoval SDH  za rychlý zásah při hašení 
požáru staroborského lesa na jaře roku 2011. Do nastávajícího 
roku starosta obce popřál členů hodně zdaru a málo požárů. 
Program byl zakončen diskusí, občerstvením a volnou zábavou 
s přáním nabrat mnoho sil do nového roku. 
 

Silvestrovské veselí 
 K rozloučení se s rokem 2011 a přivítání roku nového, 
uspořádal provozovatel hospody ve Velké Turné p.Košťál, 
Silvestrovskou veselici. Hosté se dobře bavili a chystali se na 
příchod nového roku. Před půlnocí se u hospody sešli i občané 
obce, kteří chtěli společně oslavit příchod roku 2012 slavnost-
ním ohňostrojem. Po odbití půlnoci byly postupně odpalovány 

různé rachejtle, petardy, dělobuchy a oslavenci si přiťukávali 
připraveným šampaňským.Všichni si přáli hodně štěstí a zdraví 
do začínajícího roku 2012. 
 

Internet v obci 
 Po dvouletých přípra-
vách se podařilo spustit  od 
1.1.2012  v obci Vleká Turná 
BEZDRÁTOVÝ INTERNET. 
Na posledním zasedání ZO dne 
31.12.2011, byl vybrán  nájem-
ce  betonového sloupu na po-
zemku č.815/11 v k.ú. Velká 
Turná pro telekomunikační 
zařízení a anténní konstrukce 
pro  retlanslaci telekomunikač-
ního signálu umístěnou na stře-
se Obecního úřadu Velká Tur-
ná tj. na domu čp. 41. Nájem-
cem a provozovatelem 
bezdrátového  připojení 
internetu ve Velké Turné se stala firma  SporkNeT, s.r.o. 
z Blatné. U této společnosti si mohou občané obce objednat a 
domluvit podmínky k připojení internetu. Zájemci si mohou 
vybrat z nabídky (2 Mbit za 228,- Kč; 5 Mbit za 348,- Kč; 10 
Mbit za 468,- Kč a 15 Mbit za 588,- Kč). Objednávky 
k připojení je možné domluvit na tel. 725 071 252, 774 258 
568, 725 856 024  
nebo na e-mail  netadmin@sporknet.cz.  
Doufáme, že s touto službou budou občané spokojeni. 
 

Pracovní plány ZO pro rok 2012 
 Nový rok 2012 nám přinese jistě mnoho krásných chvil, 
spokojenosti v osobním i pracovním životě a hodně předsevze-
tí, která jako každoročně nebudou všechna splněna. Zastupitel-
stvo obce Velká Turná, odsouhlasilo na svých prosincových 
zasedáních mnoho usneseních, která budou platit v roce 2012 a 
ta budou muset být naplňována. Jde především o schválení 
OZV č.1/2011 o místním poplatku za svoz komunálního odpa-
du, kde byly odsouhlaseny ceny pro rok 2012 a to pro občana 
trvale hlášeného v obci 400,- Kč, pro občana, vlastnícího budo-
vu k rodinné rekreaci 500,- Kč. Slevu 200,- Kč na poplatku 
mají děti do 15 let věku a od poplatku jsou osvobozeni občané, 
kteří jsou více než rok umístěni v domově důchodců či zařízení 
LDN. Dále jsou od dalšího poplatku osvobozeni poplatníci, 
kteří již odvedli poplatek správci poplatku podle zákona 
č.565/1990Sb., a tito vlastní v obci Velká Turná další stavbu, 
kterou prokazatelně nevyužívají k rodinné rekreaci, tuto sku-
tečnost prokáží správci poplatku OÚ Velká Turná. Dále byl 
schválen rozpočet pro rok 2012 jako NEVYROVNANÝ -
přebytkový, ve výši 2.417.101,- Kč. Dále byly navrženy termí-
ny konání zasedání ZO Velká Turná v roce 2012: 19. ledna 
2012, 16. února. 2012, 15. března 2012, 12. dubna 2012, 10. 
května 2012, 7. června 2012, 5. července 2012, 2. srpna 2012, 
30. srpna 2012, 27. září 2012, 25. října 2012, 22. listopadu 
2012, 6. prosince 2012, 20. prosince 2012, 31. prosince 2012. 
Obec Velká Turná zažádala o změnu provozování obecního 
vodovodu a kanalizace Velká Turná. Od 1.1.2012 je obec  pro-
vozovatelem obecního vodovodu a kanalizace na základě no-
vého řízení odboru životního prostředí   Krajského úřadu Jiho-
českého kraje. Pro rok 2012 byla výpočtem stanovena cena 
vodného na 39,-Kč/1m3 pitné vody a 2,-Kč/1m3 splaškových 
vod, které jsou stanoveny vyhláškou. V oblasti odpadového 
hospodářství dále připravujeme pro občany obce komunitní 
kompostování pro možnost likvidace biologického odpadu 
z domácností.           Velká Turná dne 6.1.2012 
             Místostarosta obce Velká Turná Pavel Šípek  

Předávání pohárů po vítěze v nejmladší kategorii. Foto Pavel Šípek. 

Předávání pohárů po vítěze v nejmladší kategorii. Foto Pavel Šípek. 

Osazování antén na stožár. Foto Pavel Šípek. 
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Víte, že Vás nemusí trápit zdraví? 

Víte, že i rakovinu v pokročilém stadiu lze vyléčit stravou 

a bez medikamentů? 

Víte, že  Vás nemusí bolet klouby, páteř a zuby? 

Víte, že můžete mít podstatně menší spotřebu u Vašeho 

auta? 

Víte o tom,  že nemusíte už nikdy měnit olej u Vašeho 

auta a motor nebude  mít vůbec žádné opotřebení? 

Víte o tom, že můžete rapidně zvýšit účinnost  Vašeho 

kotle? 

Víte o tom, že se můžete účastnit tvorby čisté energie 

jednoduchým spalováním vody? 

Víte o tom, že město Blatná nevyužívá Lomnici k tvorbě 

čisté energie bez zásahu do této říčky? 

Víte o tom, že jedna osoba může hrát čtyřručně? 

 

Tel.:  723 937 221 nebo 384 971 285 

a mail: frantisek.tuhacek@seznam.cz 

Vážení - těším se na  Vaši odpověď. 

Zdraví Vás starý ale  ZDRAVÝ Fr. Tuháček, Písecká 558, 
388 01 BLATNÁ 

ZÁBOŘÍ 

Vánoční koncert v Záboří 
Dne 22. prosince 2011 jsme opět měli v Záboří možnost 

zazpívat si koledy na návsi u stromečku. Děti z naší mateřské a 
základní školy nacvičily celé pásmo koled, které zazpívaly s 
nadšením sobě vlastním. Náladu kazil jen ten fakt, že se akce 

konala v době státního smutku za zesnulého exprezidenta Vác-
lava Havla. Jeho památku jsme uctili minutou ticha. Po vystou-
pení dětí na návsi jsme přešli do kostela sv. Petra a Pavla, kde 
nás čekalo krásné vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Stra-
konice, které umocnilo vánoční atmosféru. 

 
Jaroslava Vodičková, Záboří 

 LARIX—TOZ, s. r. o. 
 

 Kadov 5, 387 33  Kadov (u Blatné, Strakonicko) 

 Divize 1—chovatelské potřeby, průmyslová dřevovýroba 

 Divize 2—dřevěné kreativní hračky, dětský nábytek 

 kontaktní osoba: Ing. Renáta Prokopiusová 

 tel/fax: +420 383 491 052 

 mobil: +420 777 826 356 

 e-mail: info@larix-toz.cz, www.larix-toz.cz 

Do you speak English?  
Výuka angličtiny konverzační metodou. 
Kurzy pro začátečníky, pokroč ilé, konverzace, příprava na maturitu, základy business 
English. Kurzy pro děti od 10 let. 
Skupiny max. 6 účastníků, individuální přístup, vlídné zacházení. 
Začátek, pokračování kurzů v týdnu od 2.1.2012. Výuka, př ihlašování na adrese: Luboš 
Vinš, Na Obůrce 418, Blatná; tel: 732 37 47 58; e-mail: lubos.vins@seznam.cz 



   

 

Raiffeisen stavební spo řitelna 
Poradenské místo Blatná, J.P. Koubka 81 

se i v roce 2012 těší na Vaši návštěvu 

 

 

 

 Světlana Kosáková 724 071 656 

 Dana Mesarošová  777 217 662 

 Jitka Bartošová  602 460 570 
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