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Žijí s námi aneb lidé na Blatensku 
Anička Bláhová

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku 
Jan Trávníček

Žijí s námi aneb lidé na Blatensku 
Josef Kratochvíl

„Ne nadarmo byla vždy historie na-
zývána učitelkou moudrosti. Ne nadar-
mo stále platí, že neznalost minulosti 
mívá za následek nepochopení součas-

nosti, které může vyústit ve špatné rozhodnutí pro bu-
doucnost.“

Vážení přátelé, 
V  letošním  roce  si  připomínáme  již  70.  výročí 

ukončení  2.  světové  války,  nejbolestnější  epochy 
soudobých  lidských  dějin.  Celý  svět  si  připomíná 
nekonečných 6 let válečných hrůz a vzpomíná na těžko 
uvěřitelné  miliony  obětí  války,  nejhoršího  válečného 
konfliktu  všech  dob.  Druhá  světová  válka  je smutná 
část světových dějin. Je to válka, která přímo vtrhla do 
životů mnohých z nás a našich předků. 

Oběťmi se stalo také několik lnářských občanů, jejich 
jména jsou vytesána na pamětní desce na pomníku ve 
Lnářích před základní školou:   Havlík Miloslav, Mašek 
Jaroslav,  Slavíček  Josef,  Šimůnek  František,  Hanzlík 
Karel.  Na  pomníku  V  Zahorčicích  před  kapličkou  je 
uvedeno jméno pana Kalisty Jana. Každá válečná oběť 
měla konkrétní tvář, vlastní osud a nezcizitelné právo 
na život. Přestože známe historická fakta, jen těžko si 
dokážeme my, kteří jsme válku na vlastní kůži nezažili, 
představit,  co  lidé  tehdy  prožívali.  A  nedokážeme 
procítit ani radost, kterou pro tehdejší obyvatele obce 
znamenala znovunabytá svoboda. 

Nechceme  a  nemůžeme  připustit,  aby  nastupující 
generace zapomněly na historii. A pokud si dokážeme 
připomínat výročí ukončení druhé světové války, pak si 
tím připomínáme i to, že ti, kdož položili život za naši 
současnou svobodu, mají právo po nás žádat, abychom 
ji neprodali a nezradili. Neprodat a nezradit mimo jiné 
znamená nezapomenout a chránit to, proč miliony lidí 
ve válce zemřeli.

Květinami,  které  jsme  3.  května  2015  pokládali 
na  pietní  místa  v  naší  obci,  jsme  chtěli  vzdát  hold 
konkrétním lidem, kteří během dlouhých válečných let 
umírali – ať už ve vojenských uniformách, vězeňských 
mundůrech  nebo  civilních  šatech.  A  vzkázat  jim,  že 
nezapomínáme.

  Stanislava Mašková,
členka Rady SOB a

  starostka obce Lnáře
/Více o oslavách ve Lnářích uvnitř SOBáčku/

Začínat rozhovor s jinou osobou vlastními vzpomín-
kami na školu, je sice podivné, ale v tomto případě 
nezbytné. Měla jsem na střední škole třídní … ano, 
to měl každý, vím. Ale moje třídní, o které jsme ji-
nak nemluvili než jako o Milině, pochází z Blatné. 
Při jednom našem setkání, někdy v zimě 2006 až 

2007, jsem jí požádala o pomoc při přípravě výstavy 
„Žijeme v parku, parky žijí s námi“. Myslela jsem, že 

nám poskytne například rodinné staré fotky z blaten-
ského parku. Jaké bylo moje překvapení, když mi zpro-

Žije u nás v Kocelovicích sběratel nálepek, filumenista
Je majitelem č. p. 66 a do rodné vesnice se z Českých Budějovic často vrací a co 
nejvíc  zde během celého roku pobývá.  Je  to  Josef Kratochvíl, který  je posledních 
deset let předsedou klubu filumenistů v Českých Budějovicích. Klub má v současné 
době 39 členů a Pepa,  jak mu všichni  říkáme,  je zmocněncem pro celý  Jihočeský 

Vážení a milí čtenáři SOBáčku,
je zde začátek jezdecké sezóny, máme za sebou první závody a tak si Vás dovoluji 

seznámit s prvními výsledky Aničky a jejich koní. V březnovém čísle jsem se již zmínil 
o plánech na letošní sezónu, která bude hlavně o drezurních závodech. A tak i Aničky 
první letošní závody byly v drezuře, a to hned první kolo Českého drezurního poháru 
v blízkých Martinicích. Byly to  její vůbec první oficiální závody a  její první měření 
s jezdeckou drezurní špičkou. Zatím absolvovala pouze hobby závody. Vezli jsme oba 
drezurní koně Hvozdíky a Zoru 2. Byli jsme plni očekávání i obav, jak závod proběhne. 

A jak to dopadlo? Tak jak dopadla loňská sezóna „BOMBA“. 
Start v první soutěži stupeň Z: 1. místo se Zorou 2 a 4. místo s Hvozdíkem. Druhá 
soutěž  stupeň  L:  1.  místo  se  Zorou  2  a  současně  4.  místo  s  Hvozdíkem.  Tím  se  „Placka“ jako medaile pro úspěšné výtvarníky v soutěži 

„Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?“
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Na  začátku  června  je  opět  nejvyšší  čas 
přinést Vám pár  informací o  tom, co se 
u SOBu „upeklo a upeče“.

O projektu „Vzdělávání na Blatensku 
2014  -  2015“,  který  získal  podporu  ze 
strany SZIF Vás  informujeme pravidel-
ně. Do konce června musí SOB předlo-
žit závěrečné hodnocení a podklady pro 

proplacení projektu. 

Jednání  valné  hromady  je  naplánováno  na  první  týden  v  červnu. 
Na  programu  bude m.j.  projednání  účetní  závěrky  a  výsledky  auditu 
hospodaření SOBu za rok 2014. Audit proběhl v dubnu a nebyly shledány 
žádné nedostatky.  

SOB společně s Městem Blatná a Základní uměleckou školou Blatná 
vyhlásil již 12. ročník soutěží v rámci projektu „Příroda Blatenska“, letos 
s  podtitulem:  Zvířátka,  jak  bydlíte  v  přírodě. O  výstavě  se dočtete na 
jiném místě SOBáčka. 

V  současné  době  obce  znají  výsledky 
svých žádostí o finanční podporu z Programu 
obnovy  venkova  Jihočeského  kraje  2015 
(POV  2015).  Stejně  tak  SOB,  probíhají 
intenzivní  přípravy  na  realizaci  společného 
projektu z POV 2015, předpokládaná celková výše bude cca 970 tisíc Kč 
(70% dotace a 30% vlastní podíl). 

V  průběhu  června  by  měly  být  zkompletovány  podklady  pro 
tradiční stolní kalendář SOBu pro rok 2016 a kalendář bude předložen 
ke  grafickému  zpracování  a  do  tisku.  Stolní  kalendář  SOBu  2015  byl 
přihlášen do soutěže o nejlepší kalendář roku. V úterý 12. května 2015 
byly v rámci veletrhu REKLAMA POLYGRAF v Praze slavnostně vyhlášeny 
výsledky  soutěže  Kalendář  roku  2015.  Do  15.  ročníku  soutěže,  která 
je určena českým  i zahraničním společnostem, které vydávají, tisknou 
nebo zadávají výrobu kalendářů, bylo přihlášeno celkem 71 prací. Cílem 
soutěže  je  podpora  kreativity,  tiskové  a  grafické  úrovně  kalendářů. 
Hlavní cenu Grand Prix a 1. místo v kategorii Design si odnesl kalendář 
„2015 Miloš  Budík“,  jehož  přihlašovatelem byla  Tiskárna Helbich,  a.s. 
Vyhlašovatelem  soutěže  byl  časopis  Typografia  a  M.I.P.  Group,  a.s. 
Odborná  porota,  která  hodnotila  přihlášené  kalendáře  z mnoha  úhlů 
pohledu,  zasedala  pod  vedením  zakládajícího  člena  Unie  grafického 
designu Zdeňka Sládka. 

Náš  kalendář  v  profesionální  konkurenci  sice  neuspěl,  ale  my  ho 
máme rádi, protože si ho připravujete Vy, milovníci Blatenska. Kalendář 
slouží nám nejen jako „jen“ kalendář, ale také jako pozvánky na akce na 
Blatensku a současně jako připomínka těch uplynulých setkání z Vašich 
obcí. Děkujeme za spolupráci.

Pište  a  posílejte  své  podněty,  články  i  s  fotografiemi,  informace 
o  dění  u  Vás  na  e-mailovou  a  dresu:  blatensko@blatensko.cz  nebo 
listy@blatensko.cz . Uděláte radost sami sobě, čtenářům i SOBě (tedy 
Svazku obcí Blatenska). 

Radka Vokrojová

Co se v SOBu peč
e

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

Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?
Takový název nese již 12. ročník soutěží, výstav a dalších akcí v rámci 

celoročního projektu SOBu se zaměřením na ekologické vzdělávání širo-
ké eřejnosti. Projekt je podporován ze strany Jihočeského kraje, Lesů ČR 
a samozřejmě členskými obcemi SOBu a mnoha subjekty z Blatenska. 

Výstava stejného názvu s podtitulem „A co Homo sapiens sapiens sp. 
Tramp?“ byla zahájena v pátek 24. dubna, na vernisáži vystoupila Valérie 
Zawadská, která svým nezaměnitelným hlasem přečetla úryvek z knihy 
Malý princ. V prostorách výstavy pak všem zahráli žáci ZUŠ Blatná pod 
vedením Martina Škanty. V prostorách muzea bylo k vidění mnoho zají-
mavých děl malých i mladých výtvarníků ze všech mateřských a základ-
ních škol našeho regionu. Všem vystavovatelům gratulujeme! Výsledko-
vé  listiny  jsou k dispozici ve všech školách regionu Blatenska. Najdete 

je i na našich webových stránkách www.blatensko.cz . Nejúspěšnějším 
výtvarníkům budou diplomy a ceny předávány v úterý 26. května v am-
bitu Domova pro  seniory Blatná  (po uzávěrce).  Z  tohoto  slavnostního 
odpoledne Vám přineseme informace v příštím vydání SOBáčka.

Ještě se vraťme k výstavě v městském muzeu, její návštěvníci si mohli 
také prohlédnout úžasnou  sbírku  lastur  (zapůjčeno  ze  soukromé  sbír-
ky),  krunýře  želv  nebo  velké  lastury  (zapůjčeno  z  Jihočeského muzea 
a ZOO Plzeň). V prostřední místnosti byla terária s různou „žouželí“ (od 
páskovek, ploštic, vírníků s „rozpůlenýma očima“ až např. k exotickým 
strašilkám, pakobylkám nebo jihoamerickým švábům), dvě velká terária 
obývali vodomilové a rak říční. KKKK (= každoroční Karlův kabinet kuri-
ozit) doplňovaly fotografie našeho dopisovatele doc. Weydy, externího 
spolupracovníka Akademie věd ČR. Další část výstavy představila nově 
vybudovanou naučnou stezku na Myšticku, různé druhy ptačích budek, 
krmítek, hmyzí domek, čmelín nebo domečky pro motýly (budky a kr-
mítka zapůjčeny od Zelené domácnosti z Prahy a CEV Dřípatka Prachati-
ce). Výstavu o přírodě doplňovaly on-line přenosy z hnízdění a výchovy 
mláďat (čápi ze Záchranné stanice Makov na Písecku nebo hnízdo orla – 
techniku zajistila SOŠ Blatná) nebo fotografie Petr Pavlíka. Jiné návštěv-
níky oslovila expozice k historii a současnosti trampingu (část zapůjčilo 
Jihočeské muzeum,  část  ze  soukromých  sbírek),  trampské pošty nebo 
jeskyně Altamíra. Poslední místnost měl strážit starý tramp, ale byl věč-
ně ospalý. Malí i velcí si mohli hrát s herními prvky (vyrobeno v Domově 
pro seniory Blatná a ZŠ Záboří), své znalosti si každý mohl prověřit v růz-
ných kvízech. Soutěžní testy budou vyhodnoceny a výsledky přineseme 
v příští vydání SOBáčka. Věříme, že si každý z návštěvníků našel „to své“. 
Projekt bude pokračovat po prázdninách pracovním výjezdním seminá-
řem za poznáním pro žáky základních škol.

Pokud si chcete připomenout něco z vernisáže, podívejte na web na 
krátké video (cca 3 min.), které natočil pan Petr Vích, chalupář z Hněv-
kova: http://youtu.be/9hmDHDdbIl4 . 

Všem spoluautorům, sponzorům a podporovatelům děkujeme za po-
moc. Bez Vaší pomoci by náš mnohaletý projekt nikdy nevznikl.

Radka Vokrojová, Bohumila Hoštičková
Za realizační tým výstavy 2015

Doplňovačky, testy, malé puzzle, foto ZŠ Záboří

mailto:blatensko@blatensko.cz
mailto:listy@blatensko.cz
http://www.blatensko.cz
http://youtu.be/9hmDHDdbIl4
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První studentky univerzity 3. věku z bla-
tenského  konzultačního  střediska  promo-
valy:  Marie  Langerová,  Růžena  Tuháčková 
a  PhDr. Marcela Veselá. Gratulujeme! Pro-
moce  proběhla  v  aule  České  zemědělské 
univerzity v Praze až po uzávěrce. Více při-
nese další vydání SOBáčka.

Pro  studenty  VU3V  a  jejich  blízké  jsou  připraveny  „školní  výlety“, 
v květnu do Sedlické obory a v srpnu do Českého Krumlova.

Po prázdninách bude univerzita 3. věku pokračovat i v Konzultačním 
středisku  Blatná.  Do  nového  akademického  roku  2015/  2016  si 
studentky pro zimní semestr zvolily kurzy: „Pěstování a využití jedlých 
a  léčivých hub“ a „Život a dílo Michelangela Buonarroti“. Akademický 
rok začíná v říjnu 2015.

Zájemci o toto studium se mohou hlásit v kanceláři SOB, Na Tržišti 
727,  Blatná,  nebo  e-mailem:  blatensko@blatensko.cz  nebo  na  tel.  č. 
728 881 358.

Radka Vokrojová
Konzultační středisko VU3V v BlatnéMarie a František Šestákovi s Valérií Zawadskou, foto Hana Hoštičková

Expozice s tabulemi naučné stezky na Myšticku, ptačí budky, krmítka, hmyzí domečky, 
čmelín a projekce on-line přenosu z hnízdění ptáků. Foto Petr PavlíkAktivity nejen pro děti, foto Petr Pavlík

Pro návštěvníky jsou připraveny různé aktivity. V den vernisáže si 
mohly dívky zahrát na kytaru nejn trampské melodie, 

foto Jan Kurz

Kontrola strašilek v teráriích, foto ZŠ Záboří Kdo si hraje, nezlobí, foto ZŠ Záboří

Petr Šípek doplňuje terária, 
foto Petr Pavlík

Hudební vystoupení zajistili žácu ZUŠ Blatná, foto Jan Kurz
Jeskyně Altamíra zaujme jistě všechny 

návštěvníky, foto Petr Pavlík

mailto:blatensko@blatensko.cz
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Sekera Jiří, Kurz Jan: Rybníky na Blatensku, 1. díl - Severní 
Lnářsko; vydal Jan Kurz, 2014

Sekera Jiří: Böhm, růže, Blatná; vydalo Město Blatná, 2014

Červenka Vladimír: Šlechtické rody na Blatensku, 1. až 3. část; 
vydal Svazek obcí Blatenska, 2011 až 2013

Simandl Jiří: Milovanému kraji (kniha veršů, věnovaná zejména 
Blatensku, ilustrace od žáků škol z blatenského regionu); vydal 
Svazek obcí Blatenska, 2013

David Jaroslav: Krajem řeky Lomnice; Studio JR České 
Budějovice, 2013

Knihy v regionu
Pokračování ze str. 1

Lidé na Blatensku  
Jan Trávníček

Žijí s námi

středkovala zapůjčení obrazů svého 
bratra. Obrazů z blatenského zámec-

kého parku. Od té doby si s Janem 
Trávníčkem občas zatelefonujeme, po-

hovoříme o Blatné, malování, samozřejmě 
o současném dění a dalších oblastech lidského 

konání. Jen si stále zůstáváme dlužni osobní setkání a posezení se 
žejdlíkem něčeho dobrého. Snad to letos stihneme. Měla jsem štěstí, 
jak na svoji třídní ze střední školy, tak na mnohá dosavadní setkání 
s lidmi na Blatensku, o kterých jste si na tomto místě mohli přečíst.

Radka Vokrojová
Do školy jste chodil v Blatné, byl jste ve třídě, ve které učil i Váš 
tatínek. Vyprávějte …

Musím od začátku. Nejvzdálenější vzpomínka na můj domov  je 
pohled  na  první  sníh. Maminka mě  chovala  u  okna  v  kuchyni  ve 
škole, kde  jsme bydleli. Dlouho  jsme se dívali na bílé čisté plochy, 
na jemné stíny na vedlejším domku Novotných. Nezapomenutelná 
zimní krása z tepla domova. Pak se střídala různá zimní období, sníh 
se stal radostnou samozřejmostí a trochu jsem zapomněl na dojem 
z prvního sněhu. Až v 18 letech, kdy jsem navštívil v Praze ve Špálově 
galerii  výstavu  japonské  grafiky,  jsem  se  znovu  vrátil  do  prožitku 
prvního sněhu. Znovu jsem pocítil sílu bílé čisté plochy.

Vrátím se znovu do dětství. Když jsem ještě nechodil do školy, bral 
mě otec na  jeho vyučování kreslení.  Seděl  jsem v  různých  třídách 
v poslední lavici a kreslil jsem to, co ostatní žáci. Pamatuji si obzvlášť 
jednu  hodinu  kreslení,  kdy  žáci  malovali  přímo  štětcem  barvou 
loutky podle své představy, a já domalovával obraz Chrám svatého 
Víta. A já měl takovou chuť malovat loutky!

Mnoho  zážitků  mě  přinesl  rok  1945.  Američtí  vojáci  odjížděli 
z  naší  školy.  Při  loučení  jsme  plakali  a  vojáci  také.  Maminka 
přestala  vařit  houskové  knedlíky,  které  dělala  Američanům  ke 
každému jídlu. Tatínek začal šetřit americké cigarety. Na dvoře školy 
nechali  Američané  pro  tatínka  auto  džíp  s  velkou  bílou  hvězdou 
na  kapotě.  Dal  ho  později  baronu  Battagliovi,  ten  ho  používal  na 
zemědělské práce, hlavně při vyorávání brambor. Mě zůstalo několik 
bakelitových modelů džípů s otáčivým volantem na přední kola, míč 
bez  šněrování,  profesionální  boxerské  rukavice  s  nápisem  „John 
Smith profesionalit“.  Zůstala nám veliká  řehtačka, ne velikonoční, 
ale  použila  se  kdysi  při  vylodění  vojsk  v  Normandii,  která  budila 
pozornost  svoji  velikostí  a  hlavně  hlasitostí.  Na  americké  vojáky 
jsme  často  vzpomínali.  Blížil  se  konec  II.  světové  války,  lidé  byli 
šťastnější.  Ten den,  kdy byl  vyhlášen definitivní  konec  války,  byla 
v Blatné velká oslava. Průvod šťastných  lidí, hodně květin, hlasité 
projevy spokojených blateňáků i lidí z okolních vesnic. Tatínek koupil 
kytku v květináči – brambořík. Dal ji mamince a potom bramboříky 
namaloval. Pamatuji si, jak mě zdvíhali, abych viděl na stůl co tatínek 
namaloval. Líbil se mi jídelní talíř pod květináčem. Bylo mě tehdy 5 
let. Je to jediný obraz, který visí v mém atelieru, velká památka na 
můj domov a na rok 1945.

Po válce  jsem často  jezdil na výlety do Prahy s dědou a otcem. 
Někdy  i  na  týden,  měli  jsme  tam  hodně  příbuzných,  bylo  kde 
spát.  S  dědou a  se  strýcem z Prahy,  kteří měli  rádi  pivo,  jsem byl 
u Pinkasů, u Kalicha a hlavně v Národní kavárně, kde hlavní vrchní 
byl  blatenský  rodák,  slavný  pan  Patera.  Po  výstavách  a  galeriích 
jsem chodil s tatínkem, později  jsem s ním absolvoval Všesokolský 
slet. Upozornil mě na různá hesla jako „V Praze se nám líbí – Beneš 
nám tu chybí“ a hned mě ukazoval příslušníky STB v akci, jak sbírají 
a odvádějí cvičence neznámo kam. Bylo mě to také hned vysvětleno. 
Byla to tehdy dobrá škola. Ukázková škola o demokracii.

I v Blatné nálada poklesla, lidé nebyli tak šťastní jako po válce, báli 
se  nahlas  veřejně mluvit.  Tatínek  tajně  poslouchal  cizí  rozhlasové 
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stanice,  Svobodnou 
Evropu,  Hlas 
Ameriky  a  říkal  mi, 
co  ho  trápí  i  uráží 
jako člověka. Později 
nám  ve  škole  říkali 
všechno  jinak,  ale 
byl  jsem  z  domova 
dobře připraven. 

Něco  radostněj-
šího. V dětství  jsem 
nejvíce  kamarádil 
s  Vaškem  Bartošem 
a s Mirkem Krejčím. 
Na  zahradě  u  Bar-
tošů  byl  náš  ráj. 
Byl  tam  pes  Bojík, 
srnec  –  koloušek, 
chovali  jsme  mor-
čata,  kreslili,  chodili 
jsme  k  akvaristům 
na  rady  a  měli 
jsme  také  své  ryby. 

Velkou pozornost  jsme  věnovali  hvězdářství. Orientovat  se  v ma-
pách letní a zimní oblohy. Dívat se dalekohledem na hvězdy a sou-
hvězdí, bylo pro nás něco neznámého, tajemného. To všechno jsme 
prožívali na blatenské faře u Jakuba Třebína a pana faráře Mikušky. 
Byli to moderní lidé svým vzhledem i myšlením. Jezdili na motorce 
JAWA 500, měli velkého německého ovčáka, kterého jsme se trochu 
báli. Nás  si  jako dětí nevšímal,  neměl  rád  starší  pobožné babičky. 
Později, když náboženství nebylo ve škole doporučováno, jsem cho-
dil na hodinu náboženství stále. Když nás na faře toho tolik naučili 
o hvězdách. Tatínek se mnou souhlasil,  i když jako učitel s tím měl 
potíže a velké vysvětlování. Jednou na našich toulkách jsme za kos-
telem od  zámeckého parku  objevili  sklepní  větrací  okénko  v  kapli 
márnice. Vlezli jsme tam a na hromadách byly různé druhy lidských 
kostí. Václav,  jako budoucí  lékař,  si  vzal  sebou několik  kostí.  Ty  se 
nám cestou rozpadly. Někdo je u kostela našel, informoval pana dě-
kana a ten nechal okénko pod márnicí ihned zazdít. Tolik let to tam 
fungovalo a my to narušili.
Jaká klukovská tajemství ještě prozradíte? 

Loutkové divadlo patřilo mezi naše velké záliby. Na půdě u Bartošů 
jsme měli velké divadlo i různé knížečky starých loutkových her. Bylo 
tam šero a nejlepší vylepšení divadla bylo podle nás instalovat velké 
světlo. Neznali jsme o elektrice nic, nevěděli jsme, že existuje „plus“ 
a  „mínus“  nebo  dokonce  nulák.  Na  smetišti  jsme  našli  vyhozené 
dráty,  ty  jsme  spojili  lékařskou  náplastí  jako  jeden  vodič  a  těšili 
jsme se na nádherné světlo na jevišti divadla. Po instalaci drátů na 
půdě a vhodné  žárovky,  jsme si dali  v hale  židli,  abychom dosáhli 
na elektrickou  zásuvku a  strčili do ní naše vedení. Nastav výbuch, 
vyšlehly  plameny  a  viděli  jsme  jak  v  hale  černá  zeď  a  prohořívá 
stávající elektrické vedení. Rychle jsme opustili místo činu. Po našem 
návratu odpoledne v hale už pracovali dělníci a elektrikáři, na štaflích 
vysekávali vyhořelé vedení. Kusy cihel padaly na podlahu haly. Pro 
prach nebylo vidět. Bylo naše  štěstí,  že  se nehledala příčina, proč 
vedení vyhořelo, i když dotyčné předměty – naše dráty, zůstaly při 
útěku na místě.

Po  neúspěchu  kolem  divadla  jsme  se  přesunuli  na  zdánlivě 
bezpečnější místo, na půdu školy Komenského 387. Tam naše rodina 
bydlela a já se v celé škole vyznal. Půda je rozlehlá a je vhodná pro 
různé  schovávačky,  jen  větrací  šachty  nás  děsily  svými  rozměry 
a tajemností. V celé škole voněla majoránka. Tuto  léčivou rostlinu 
na půdě blatenští zahradníci sušili a skladovali v žocích. Tam jsme se 
váleli a schovávali. Náš cíl na půdě byl mnohem náročnější. Zdolat 
věžičku  školy.  Byl  to  náš  Mont  Everest.  Měli  jsme  s  sebou  také 

knihu „První přes Everest“ z anglického překladu v roku 1934. Byla 
o prvním přeletu letadla nad nejvyšší horou světa. Trochu rozdílná 
pro náš výstup. Uprostřed půdy  jsme objevili  strmý vysoký žebřík, 
ztrácející se nahoře ve tmě. Nebylo pochyb o cestě do věžičky. Jako 
domácí a nejstarší jsem lezl první po žebříku a nahoře v té tmě jsem 
náhodou hlavou nadzvedl vchodový poklop v podlaze věžičky a bylo 
vyhráno. Ostatní  také  riskovali  život  a  vylezli  za mnou do  věžičky. 
Náš Mont Everest byl  zdolán. A  ten výhled na zábořské a sedlické 
kopce, na Paštický kostel, na Třemšín. Blatná jako na dlani. Nechtělo 
se nám dolů, začali jsme se té výšky bát. Snad zázrakem vše dopadlo 
dobře. Náš úspěch byl ohromný, že jsem se o tom doma rozpovídal. 
Maminka mě objala, plakala a vysvětlovala, co se nám mohlo stát, 
otec  mě  zakázal  přístup  do  všech  pater  školy.  Naše  Himalajská 
expedice  skončila  a  přesunuli  jsme  se  opět  k  Bartošům  na  dvůr 
a  zahradu.  Knihu  „První  přes  Everest“  mám  na  viditelném  místě 
v naší knihovně pořád.

Jedna z posledních společných her byla na hasiče. Na dvoře byly 
stočené hadice na mytí auta,  stačilo  jen pustit  vodu.  Žebříky byly 
také k použití. V 1. patře bydlela starší slečna Hajdingrová a dělala 
velkou  chybu,  že  stále  větrala.  V  době  našeho  hasičského  zásahu 
měla otevřená okna a nebyla doma. Když si na nás později stěžovala, 
říkala,  že vodu měla  i v hodinách cágrovkách na stěně v obýváku. 
Také  o  kobercích  něco  mluvila.  Nebylo  nám  téměř  nic  vytknuto, 
rodičové  si  asi  uvědomili,  že  můžeme  být  užiteční  i  při  likvidaci 
velkých katastrof.

Doba  bez  starostí  a  bez  povinností  nenávratně  skončila.  Začal 
jsem chodit do školy. Bez kamarádů, kteří byli o rok mladší. K mému 
překvapení  třídní  učitel  byl  můj  otec.  I  v  dalších  třídách  mě  učil 
několik  předmětů.  Neměl  jsem  to  tak  jednoduché.  Zkoušeli  mě 
spolužáci, dávali otázky a také mě hodnotili. Na otázku dospělých, 
jak se mě líbí škola, jsem prý odpovídal, že mně nevadí.

Dostal jsem nového spolužáka do lavice, nového kamaráda Josefa 
Slavíka. Měli jsme podobné zájmy, hodně také maloval. Po vyučování 
jsme museli udělat některé práce u nich doma v zahradnictví: otevřít 
nebo zavřít skleníky a pařeniště, z ornice vyrobit na lisu květináčky 
pro sazenice. Každý den aspoň 100 kusů, zalévat a nakrmit zvířata. 
Měli jsme na starosti koně Adolfa. To jméno proto, že tady v Blatné 
zůstal po německé armádě opuštěný. Měl nás  rád a mi  jeho také. 
Chodil  s  námi  a  v  zimě  tahal  velké  sáňky,  jako  kreslil  Lada.  Jezdili 
jsme po Blatné a další děti přivazovaly své sáňky za naše. Kůň Adolf 
se rozběhl a bylo veselo. Byly to hezké chvíle. Po létech, kdy jsme na 
Adolfa jen vzpomínali, jsme měli slzy v očích.
Pocházíte z Blatné, máte rád ryby? Chodil jste na ryby? 

Se svým spolužákem Josefem jsem prožíval různá dobrodružství 
a  překvapení.  Hodně  jsme malovali  a  rybařili.  Můj  strýc  Jaroslav, 
vášnivý  rybář,  mě  každým  rokem  kupoval  povolenku  a  také  mě 
zaučoval. Povodí pod stavidly u zámku a v  lukách až k Lapači bylo 
krásné.  Staré olše,  hluboké  tůňky,  spousta  ryb  a  rodiny  ledňáčků. 
Dnes  na  regulovaném  potoce  Lomnici  není  prakticky  nic.  Chodili 
jsme také na Závišínský potok. Protékal lesem, voda se tam dala pít, 
bylo to pstruhové pásmo. Podél potoka v lese žluté plochy petrklíčů, 
o  kus  dále  velké  bílé  plochy  sasanek.  Na  tento  potok  a  les  také 
vzpomínal a moc hezky o něm psal básník Ladislav Stehlík. 

V  zimě,  i  když mrzlo,  jsme malovali  také  venku  na  společném 
obrázku. Ten, kdo nemaloval, měl ruce v kapsách. Tak jsme se střídali. 
Josef  vystavoval  věci nad  schodištěm u nich doma.  Jednou  za  čas 
přišel do zahradnictví kritik nejpovolanější, básník a malíř Ladislav 
Stehlík. Byli  jsme  spokojeni po  jednom hodnocení,  když  řekl:  „Tak 
krásné věci a tady na to serou mouchy.“
Kreslení a malování Vás bavilo už od dětství. Kdy jste věděl, že se 
budete výtvarné práci věnovat jako své profesi? Neměl jste i jiné 
plány? Kdy a kde se uskutečnila Vaše první výtvarná výstava? 
Samostatná nebo společně s někým? 

Končila  základní  škola  a  nastalo  rozhodování  o  budoucím 
povolání. Otec mě překvapil.  Rozmlouval mi  uměleckou  školu,  po 

Dub královny Johanky dirigující
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domluvě  se  svými  kolegy  chtěl  mít  ze  mne  architekta.  Myslel  to 
dobře, znal těžkosti umělecké cesty, myslel na budoucnost. Jeli jsme 
na přijímací zkoušky do Plzně na stavební průmyslovku. Dopadlo to 
katastrofálně. Zkoušky jsem udělal a byl jsem doporučen a přeřazen 
komisí  na  stavební  vodohospodářství,  tam  mě  prý  republika 
nejvíce potřebuje. V tom se hodně spletli. Když nás potom vozili po 
různých  přehradách  od  Štěchovic  po  rozestavěný  Orlík,  betonové 
monolitové  stěny  mi  nic  neříkaly.  Jako  žáci  průmyslovky  už  jsme 
věděli,  že přehrady  jsou budoucí vyhnívací  jímky a bylo po zájmu. 
Nebyl to dobrý nápad ani dobrý vzor z východu. Když si vzpomenu 
na Svatojánské proudy, na soutok řek pod Zvíkovem a na starou řeku 
pod Orlíkem, je mi smutno, co všechno byli lidé schopni zničit. A já 
měl vodohospodářství studovat s vyznamenáním kvůli stipendiu? 

Do  Plzně  jsem  odcházel  s  titulem  okresní  přeborník 
v  rychlobruslení,  s  druhým  místem  v  běhu  na  lyžích  a  tak  mě 
sportovci  v  Plzni  vzali  jako  kolegu.  Oddíl  vedl  reprezentant  Klich, 
byla tam i přebornice republiky Bartovská, která byla několik let na 
učilišti v Blatné. Dostával jsem tam peníze, říkalo se tomu kalorné. 
Cítil jsem se jako cyklista profesionál. Sportu jsem věnoval veškerý 
čas, ve škole byly výsledky žalostné nebo žádné. Z Plzně jsem jezdil 
do Blatné na kole. Baron Battaglio mě jezdíval naproti a někdy mě 
doprovázel  zpět. V Plzni  u mě několikrát přenocoval před  závody, 
byly to s ním hezké chvíle.

Nemaloval  jsem,  ani  ve  škole  se  nekreslilo,  to  mně  chybělo. 
Myšlenka na uměleckou školu mě stále pronásledovala.  Jak se na 
takovou školu připravit? Zaměstnaný jsem musel být. Do práce mě 
vzal  stavitel Kučera, vedoucí projekce OSP Blatná  jako pomocníka 
do jeho oddělení. Dostával jsem od něho zajímavé úkoly: přístavbu 
blatenské mlékárny, adaptace a fasády některých domů v Březnici 
a  v  Blatné,  adaptace  portálů  prodejen,  posílal  mě  i  na  stavební 
schvalovací  jednání  do  Příbrami.  Divím  se,  že  mě  tak  důvěřoval. 
Musel jsem studovat večer doma, abych obstál v práci. To se nedalo 
srovnat se školou v Plzni, tam jsem byl „jen“ sportovec.

V  Blatné  jsem  patřil  do  dvou  rozličných  kolektivů.  První  byl 
umělecký,  druhý  cyklistický.  Scházeli  jsme  se  často  i  jednotlivě, 
všichni  z  umělecké  skupiny  vždy  v  neděli  v  10.00  hodin  v  hotelu 
Beránek: Josef Slavík, Milan Janáček,  já a Standa Sloup, který měl 
vždy zpoždění, musel do kostela,  jeho maminka a tety z Mačkova 
byly pobožné. Někdy hostoval i profesor Sekera. Kolektiv cyklistický 

byl pro mne někdy  i umělecký, a  to při návštěvách v Bratronicích 
u Kristiana Battaglia. Měl ohromné bohatství ve staré italské grafice. 
Utíral  jsem  z  těchto  výjimečných  děl  prach  hodně  dlouho,  abych 
lépe pochopil kompozice a mistrovské řemeslné provedení. Kristián 
mi sám rád o obrazech vyprávěl, věděl, že kreslím. Byla to pro mne 
ohromná škola na zámku v Bratronicích.

V Blatné  jsem měl  svůj první atelier. Ve  starém krásném domě 
Trávníčků  na  Topiči.  Už  není.  Byl  zbourán,  rozšiřovala  se  silnice. 
Chtěl  bych  mít  nyní  tak  velké  prostory  a  ten  dřívější  obuvnický 
krám, to by byla dneska galerie. Návštěvám se líbil atelier v tomto 
domě. Otec byl spokojený, že maluji a zval své přátele také ke mně. 
Na blatenskou pouť přijel z Prahy architekt Zikán, blatenský rodák, 
spolutvůrce  Bruselského  pavilonu,  se  svými  výtvarníky  a  otec  je 
pozval ke mně na obrazy. Moderní vousatí Pražané s barety a kouřící 
dýmky, výtvarníci pravého uměleckého vzhledu. Návštěva v atelieru 
dopadla katastrofálně. Při vstupu za slunečného dne do zastíněné 
místnosti záclonami neviděli, že na velkém stole kolem dokola mám 
položené  nemyté  štětce  z  olejových  barev  namočené  do  ředidla 
proti  zatvrdnutí.  Pánové  postupovali  v  šeru  ze  všech  stran  kolem 
stolu,  dívali  se  na  stěny  a  hrnuli  módními  montgomeráky  moje 
štětce. Po rozhrnutí textilií na oknech, otce chytla panika. Namočil 
hadr do  ředidla a měl  snahu  jejich kabáty čistit. Tím dovršil  jejich 
zkázu. Byl jsem rád, že jsem tam nebyl. Otec mi vyprávěl, a to už se 
smál, když vyšli hosté z atelieru, že byli jako hejno exotického ptactva 
a ten anilin z barev měl krásné odstíny. Na otázku otce k hostům, 
co  o  pouti  dál,  dostal  odpověď,  kam  ty  kabáty mohou  nerušeně 
vyhodit. Tak jsem se dostal do podvědomí pražských výtvarníků.

Rád  vzpomínám  na  první  honorář  pro  celou  naši  uměleckou 
skupinu. Společně jsme šli malovat na Sádlov krajinu z hráze malého 
rybníka. Majitel  samoty  k  nám  přišel  a  nabídl,  že  všechno  koupí. 
O výši honoráře nebyla řeč. Každý dostal 12,50 Kč a půlku pečeného 
kuřete.  Bylo  to  těsně  po  měně,  nové  peníze  jsme  viděli  poprvé. 
Mokrý  obraz  prodal  i  Josef  Slavík,  kterému  vítr  povalil  stojan  do 
rybníka a obraz dělal křídami. Domů jsme se vraceli se smíšenými 
pocity. Bez obrazů a s pečeným kuřetem.

V Blatné se stále něco dělo. Mistrovské  fotbaly, hokeje s  trojicí 
Zvára  –  Kára  -  Špán,  divadla  blatenských  ochotníků  v  zámeckém 
parku. Požitkem i školou byly návštěvy u pana Bryndy, mistra našeho 
oboru. Poprvé jsem viděl v jeho dílně pracovat s marštábem, to je 
pravítko při malbě písma. Obdivoval jsem různorodost jeho tvorby. 
Poslal  mě  na  náměstí  do  skladu  tiskárny,  do  bývalé  restaurace 
pana Krejčího, kde pan Brynda nad výčepem provedl oltářní malbu 
s nápisem „Boží oko dobře vidí, jak Pizdílek lidi šidí“. Můj otec pana 
Bryndu obdivoval, říkal, že je nejlepší. 

Velká událost v Blatné bylo zrušení Státní  tajné policie a znovu 
otevření hotelu Růže, bývalé centrály STB. Pan hoteliér Müller nechal 
zhotovit  nový  nábytek  a  na  zahájení  pozval  cikánskou  jazzovou 

Foto – obraz „Kameny“

Foto – portrét „se štětcem“
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hudbu. Byl to velký den. Všichni jsme se opili. Nám nejmladším bylo 
17 let. V rytmu jazzu jsme prázdnými půllitry mlátili do nových stolů 
ještě s měkkou politurou. Každá rána byla jako zásek tupou sekerou 
do naleštěné desky stolu. Ani nám to nebylo dáno k úhradě. Byl to 
velký den. Pamatuji si jenom, že k nám přišel nejlepší útočník Láďa 
Zvára a řekl: „Co blbnete, volové.“ Potom už nic. Přišel jsem domů, 
maminka  vzbudila  otce.  Ten  vstal,  podíval  se  na mě  a  šel  si  zase 
lehnout. Věděl, že mne čeká to nejhorší zítra, možná i pozítří. Byla 
to první a poslední moje velká oslava, už nikdy jsem se tak neopil.

Dobře jsem si vždy pohovořil o sochařství a malování s baronem 
Jindřichem Hildprantem. Byl sochař profesionál. Pamatuji si, jak jsme 
měli  jednou odpoledne před hotelem Beránek na  sebe více  času. 
Baron tam skládal uhlí ve společenském obleku, v bílé košili. Byl vždy 
elegantní,  noblesní.  Tehdy  si  postěžoval,  že  nemá práci,  nikdo  ho 
nechce zaměstnat, jen skládá uhlí, to mu nikdo nezávidí. Pozval jsem 
ho k nám do Stavebního podniku, tam nemáme svačináře a práce 
by se v podniku urychlila. Přišel, jak jsme se domluvili už příští den. 
Zásoboval nás jídlem a pitím, najedl se s námi, každý dával zpropitné. 
Nosil nám ukázat odlitky malých sošek a hezky jsme si povídali. Za 
týden jsem byl volán vedením podniku k odpovědnosti, že barona 
zaměstnáváme a  jak  je  to možné. Zachránil mě kolega z projekce, 
který velmi hlasitě zdůraznil, že je třeba šlechtu zapojit do výrobního 
procesu, dříve jsme dělali na ně a nyní ať poznají, co je práce. Mluvil 
o společném budovatelském úsilí nás všech i šlechty. Po tak silném 
plamenném projevu nikdo z komise se neodvážil něco namítat. Za 
několik  týdnů se baron s námi rozloučil a odjel do Karlových Varů 
pracovat  jako  recepční  hotelu  Pup,  kde  také  bydlel.  Ovládal  čtyři 
světové  jazyky,  byl  váženým  občanem  Karlových  Varů  a  nikomu 
nevadilo, že je baron.

Čas  přinášel  nové  zážitky,  nová  poznání,  nové  zkušenosti. 
Rychle uteklo pár let bez velkých starostí, dělal jsem, co mě bavilo 
a najednou mě povolala vojenská základní služba. Nebyl  jsem z ní 
nadšen.  Vojna  narušila  náš  kolektiv,  každý  odjel  do  neznámých 
kasáren.  Narukoval  jsem  do  Havlíčkova  Brodu  na  letiště.  Fyzická 
příprava  byla  pro  mne  legrační,  byl  jsem  zvyklý  na  těžší  zápřahy 
s mistry cyklisty. Zařazen jsem byl na štáb do spisovny. Po odchodu 
vedoucí  staršinky  jsem  na  spisovně  zůstal  sám.  Kancelář  jsem 
téměř  změnil  na  atelier.  Divím  se,  že mě  to  tehdy  trpěli.  Chodili 
ke mně důstojníci pro poštu, prohlíželi, nikdo nic nenamítal. Přišel 
zástupce velitele pro politické věci a řekl mi do slova, že jsem hovno 
kulturní voják, že nesleduji výstavy v Praze a přinesl rozpis různých 
akcí. Major byl z Prahy, měl tam byt a rodinu, chtěl spojit příjemné 
s užitečným. Po této kritice nebo spíše nabídce, vyjížděl často gaz 
směrem ku Praze ve složení: major plus 2-3 vojáci základní služby. 
Psal  jsem z  těchto výletů  formální cestovní  zprávy na výdej  reluty 
a suché stravy. Těžko jsem někdy hledal slova na obhájení důležitosti 
našich cest. Jeli jsme i na výstavu exotického ptactva a kanárů.

Asi  po  roce  vojny  mě  velitel  štábu  oznámil,  že  mě  posílá  do 
Svazarmu  Jihlava,  kde  namaluji  obraz  „Sokolovský  boj“  na  přebor 
republiky  v  Novém Městě  na Moravě.  Velikost  obrazu  3m  x  4m, 
podle historické reprodukce 30 cm velké. Odjel jsem s kamarádem 
z roty, který mě měl údajně míchat barvy. Obraz jsme dokončili asi za 
3 týdny plakátovou formou. Nepospíchali jsme, jídlo bylo zajištěné 
v hotelu na vysoké úrovni. Personál hotelu nás oslovoval  „mistři“. 
A jak dopadla objednávka na obraz? Nikdo si nestěžoval.

Vrátil  jsem se na  spisovnu a dělal menší  kresby. Chodíval  jsem 
do rámařství ke starému pánovi, který se svojí manželkou rámoval 
i pro Národní galerii. Přemlouval mě, abych se u nich vyučil a převzal 
to  po  nich.  Bylo  to  lákavé.  Chodíval  tam  Jan  Zrzavý,  mluvil  jsem 
s ním několikrát. Prohlížel moje věci,  líbil  se mu Tahidský bůh. Byl 
ke mně  shovívavý. Asi  proto,  že  jsem byl  voják.  Seděl  jsem s ním 
v kavárně u Černého orla, budil všude velkou pozornost. Naše sezení 
se doneslo až na velitelství útvaru. Důstojníci mi asi více důvěřovali, 
dokonce se oslovovali mezi sebou i v mé přítomnosti pane.

Vojna skončila a nastoupil jsem do Okresního stavebního podniku 
Strakonice  do  rozpočtového  oddělení.  Nic  horšího  mě  nemohlo 

potkat. Dostal jsem za úkol rozpočet stavebních prací na nové sídliště 
ve Strakonicích. To mohl dělat jen zkušený stavař obdařený tituly, ne 
já. Rozvázal  jsem pracovní poměr ráno na Silvestra  i bez možnosti 
nástupu  do  jiného  zaměstnání.  Byl  jsem  bez  práce,  svobodný 
a šťastný. Želel jen můj otec, vidina být architektem se pro mě opět 
zmenšila.

Do práce mě vzalo Fezko Strakonice na zhotovení výstavy 150 let 
výročí založení této továrny. Výstava byla velká, výtvarně i komerčně 
hodnotná. Návrhy a fotografie z výstavy jsem chtěl použít na přijímací 
zkoušku  do  výtvarné  školy.  Stala  se  nečekaná  událost.  Výstavu 
navštívili  pracovníci  reklamy  Textil  České  Budějovice  a  nabídli  mi 
místo  návrháře.  Na  realizaci  mých  návrhů  a  nápadů  by  pracovali 
v podniku Textil tři výrobní výtvarnice a jeden výrobní aranžér. Byli 
mně  také  představeni.  Takové  zázemí  jsem  nikdy  neměl.  Váhal 
jsem  a  myslel  na  školu.  Jak  dopadnu  na  zkouškách?  Co  potom? 
Takové  nabídky  se  neopakují.  Odstěhoval  jsem  se  do  Českých 
Budějovic a pracoval v tomto týmu 7 let. Abych splňoval kvalifikační 
předpoklady  do  funkce  samostatného  výtvarníka,  musel  jsem 
udělat zkoušky na Pražském sdružení obchodu. Udělal  jsem v hale 
Ministerstva  vnitřního  obchodu,  v  budově mých  zkoušek,  výstavu 
dřívějších  reklamních  prací,  hlavně plakátů  a  zkoušky  jsem udělal 
bez  ústních  pohovorů.  Dělali  jsme  podnikové  komerční  výstavy 
i  náročné  práce  do  různých  výtvarných  soutěží.  Dobrá  kolektivní 
práce byla základ úspěšných výsledků. Navrhoval  jsem práce  i pro 
jiné  podniky.  Jedním  z mnoha  byl  Silon  v  akcích  Aktivu  vláknařů, 
kam jsem přešel po sedmi letech a to do funkce podnikový výtvarník 
do  oddělení  ředitele.  Tvořil  se  nový  tým  do  oddělení  propagace 
a marketingu. Současně jsem pracoval pro Průmysl kamene Příbram. 
Cesty  po  lomech,  fotografování  historických  kamenných  staveb 
i nového metra byly pro mne nové estetické zážitky. 
Kresby Vašich stromů z blatenského zámeckého parku jste vystavoval 
v Blatné. Precizní kresba vyžaduje asi hodně trpělivosti, ztratil jste 
někdy trpělivost?

Nikdy mě nedošla  trpělivost při práci na detailech. Nerad  jsem 
kreslil  v  noci.  Nikdy  nezapomenu  na  dobu,  kdy  jsem  se  toužil 
prosadit se na Bienále užité grafiky Brno. Maloval jsem mnoho dní, 
maloval  jsem  po  nocích,  i  když  jsem  to  neměl  rád.  Nadával  jsem 
cestou domů, kdy žádné autobusy už nejezdily, proč to dělám, mám 
to vůbec  zapotřebí? Ve  tmě  jsem potkal na  silnici  slepce,  vedl ho 
pes. Už nikdy mě nenapadlo pochybovat nebo nechat malování.
Vedle malování rád fotíte, kdy jste dostal první fotoaparát? Co dnes 
fotíte nejraději?

Začal jsem v Tex-
tilu České Budějovi-
ce  na  podnikovém 
Flexaretu.  Na  za-
učení  jsem  chodil 
do  Jihočeského  di-
vadla  k  fotografovi 
panu  Hermanovi. 
Měl  dobře  zaříze-
nou  fotokomoru 
i  dobré  modely 
mezi  členy divadla. 
Fotografování  mě 
silně oslovilo, a pak 
jsem  se  rozhodl 
pro  „foto  –  cestu“ 
do  jugoslávského 
Dubrovníku  a  na 
Svatý  Stefan.  Bylo 
co  fotografovat, 
měl  jsem  i  štěstí 
na mimořádné mo-
menty.  Byla  z  toho  Srdce stromu
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moje první výstava fotografií, nejprve v prostorách chodby vinárny 
Malše v Českých Budějovicích, později Sezimově Ústí. Nic se nedo-
chovalo. Snímky i negativy shořely v mé pracovně při požáru Silonu. 
Dlouho jsem želel nad touto ztrátou, ničím se nedala nahradit. Za-
čínal  jsem znovu. Měl  jsem novou YASHICU 12, později v Průmys-
lu kamene LINHOF Techniku 6x9. Většina snímků byla určena pro 
komerční  účely,  ale  musely  mít  výtvarnou  hodnotu.  Hodně  času 
jsem věnoval návrhům kalendářů s tematikou kámen. V této době 
jsem byl  jmenován poradcem ředitele a  jeho zásluhou  jsem získal 
povolení  fotografovat  na  Pražském  hradě,  v  budově  Federálního 
shromáždění  i  v  interiérech nového Národního divadla.  Fotografií 
jsem  si  často  pomáhal  při  reklamní  práci,  je  nenahraditelná  při 
současné moderní tvorbě.
Věnoval jste se reklamě. Jaké bylo první logo, které jste navrhoval? 
Užívají ho ještě?  Co vše jste musel vědět, znát, nastudovat, když 
jste navrhoval loga, plakáty nebo reklamní kampaň. To přeci není 
jen kreslení a malování.

Sametová revoluce přinesla změny a nové možnosti. Šel jsem do 
soukromého podnikání ve svém oboru  i v mých prostorách doma. 
Měl  jsem  hodně  objednávek  na  nové  značky,  ochranné  známky 
a  loga. Některé  jsem tvořil dlouhý čas. Aby značka vyjadřovala  to, 
pro co je dělána, musel jsem nejdříve znát výrobní postup a výrobky 
zadavatele. Potom zhotovit návrh v několika variantách a  správně 
vybrat  ten  nejvhodnější.  Dobré  bylo  něco  vědět  o  představě 
zadavatele. 

Udělal  jsem  desítky  realizovaných  návrhů.  Na  první  značku  si 
dobře pamatuji. Byla pro podnik Briklis  spol.  s  r.o., výrobce strojů 
na výrobu dřevěných briket na topení. Používá se stále. Další značky 
a  loga  následovaly  a  stále  se  používají  JC  leasing,  ATORA,  znak 
a prapor města Sezimovo Ústí, hotel Slovan a Rosa, zlatnictví Mija, 
Blatenská  ryba  a  další.  Nevedu  si  žádnou  evidenci  realizovaných 
návrhů  ani  společných  a  samostatných  výstav.  Je  to  zbytečné. 
Ani  velké  počty  neříkají  nic  o  kvalitě.  Pro  podniky  a  organizace 
následovaly další práce od dopisních papírů,  razítek, prospektů až 

po  kalendáře.  Stále  více  se  ozývala  touha  pracovat  na  obrazech. 
Scházel jsem se s malířem Karlem Valterem. Předal mi mnoho svých 
zkušeností, měl největší  zásluhu na uspořádání mé první malířské 
výstavy  v  táborském divadle. Mohl  si  dovolit  kritická  zhodnocení, 
měl taktní a noblesní projev. Chybí mi.
Co ještě prozradíte ze svého soukromí, o své rodině?

Oženil jsem se v roce 1969 a stavěl atriový dům. Měl jsem málo 
času na moje dvě dcery, Hanu a Evu. Manželka učila na odborném 
učilišti Silonu a veškerý zbývající čas věnovala našim dcerám.

Věřím  v  magickou  sílu  Vánoc.  Proč  se  zvířata  na  Štědrý  den 
nebojí některých lidí? V tento den jsem chodil odpoledne s dětmi 
do mé pracovny u Silonu, aby manželka měla čas na přípravu vánoc. 
Nad vchodem do budovy, 50  cm nad dveřmi,  seděly dvě hrdličky 
přitisknuté k sobě a nebály se nás při vstupu ani odchodu z budovy. 
V jiné dny v roce odletěly 50 metrů ode mne. Po roce se naše cesta 
opakovala. Na  stejném místě  seděla  jen  jedna  skrčená,  opuštěná 
hrdlička. Nebála se nás. Večer na Štědrý den jsem stále myslel na 
tuto hrdličku. Věděl jsem a moje děti také, že nesmíme nikdy nikoho 
opustit. 

Královské  vý-
sostné  postavení 
v  naší  rodině  má 
naše  kočka  Micka. 
Může  všechno.  Do 
postele na noc při-
jde k někomu z nás 
podle  toho,  jak  se 
jí  právě  kdo  líbí. 
Předpovídá  správ-
ně  počasí  podle 
místa a délky spán-
ku během dne. Dů-
věřuje  nám  a  spo-
léhá  na  nás  v  naší 
přítomnosti  před 
domem, kde napa-
dá  i  velké  psy.  Na 
procházku se psem 
nemůže k nám zajít 
můj přítel  fotograf, 
jeho  bojový  pes 
má  z  naší  kočky 
panický  strach.  Co 

ostatní  členové naší  rodiny, manželka,  dvě dcery,  dva  vnuci? Moc 
hezky se o mě starají. Jsou spokojeni, že veškerý čas trávím v atelie-
ru. Taktně mi připomínají, že je třeba něco doma udělat. Často zapo-
mínám, že i tráva roste. Věřím, že by rádi viděli moji novou výstavu, 
nejraději  v mém hlavním městě Blatné. Výstava,  to  jsou příjemná 
rodinná  i příbuzenská setkání. Zájem veřejnosti  je povzbuzující do 
další práce. Těší mě, že ten den při  zahájení nejsem opomíjen ani 
před vzhledem, funkcemi a dlouhými tituly mých sester. Čas a hlav-
ně zdraví vše prověří.

Od paní Vokrojové jsem dostal několik otázek týkajících se Blatné 
i mojí osoby. Věřila, že v pětasedmdesáti letech budu psát pravdu, 
že v těchto letech není už třeba lhát. Napsat něco do novin je velká 
odpovědnost,  něco  jako  uspořádat  výstavu  pro  veřejnost. Mnoho 
otázek se týkalo starší Blatné a to byly otázky i na můj životopis.

Děkuji za důvěru, že  jsem mohl odpovídat na  její otázky, znovu 
zavzpomínat na dětství a na celý můj život v milované Blatné. 

Jan Trávníček
Květen 2015, Sezimovo Ústí

Foto z rodinného archivuKocour Batman, všechny kočky mají v rodině výsostné postavení

Objetí stromů, kresba ze zámeckého parku
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kraj a prozradil nám, že filumenistic-
ké kluby v celé České republice mají 
400 až 500 členů. Pro naše Kocelovice 

v  roce 2002 navrhl pro setkání  rodáků 
nálepky na zápalky, které byly s podporou 

obecního  úřadu  a  tehdejšího  starosty  Josefa 
Vonáška, při setkání rodáků v pěkném balení třech kusů prodávány.
O deset let později, při pátém Setkání rodáků a přátel obce, v roce 
2012, byly za podpory Obecního úřadu a starosty obce ing. Karla Lu-
káše, prodávány další 4 kusy nálepek na krabičkách už s jinými moti-
vy. Opět pomohl s výběrem, například dva hasičské symboly, hasiči 
v  tom roce oslavili 120  let od svého vzniku, na další krabičce byla 
budova HMS Kocelovice a na čtvrté krabičce znak obce Kocelovice. 

A  jak náš sbě-
ratel  optimis-
ticky  podotý-
ká: dožijeme-li 
se  roku  2022, 
určitě  nějaké 
k  tomu  výročí 
budou.  Toto 
na úvod ode 
mne,  kroni-
kářky,  postačí, 
dále  vypráví 
sám sběratel. 
„Narodil  jsem 
se v Koce-
lovicích  12. 
6.  1942.  Ve 
svých,  asi  de-
seti  letech 
jsem  dostal 
od souseda 
sbírku  zápal-
kových  nále-
pek,  s  tím,  že 
on už je sbírat 
nebude, že jde 
do učení. Bylo 

tedy na mě, abych ve sbírání těchto nálepek pokračoval. Nebyla to 
velká sbírka, ale začátek byl na světě. Vždyť už v naší kocelovické ško-
le každý kluk nálepky sbíral. Měnili jsme je mezi sebou a každý měl 
radost, že získal kus, který ještě neměl, do své sbírky. Byl to koníček, 
který nestál žádné peníze. V každé domácnosti se kupovali sirky a ty 
když  se vyškrtaly,  krabičku  jsme  rozlepili  a hned byla nálepka.  Jak 
jsme, my kluci zvlášť odrůstali, někteří nálepky sbírat přestali. U mne 
tato záliba pokračovala i v pozdějších letech po ukončení školní do-
cházky. Sbíral jsem se, co se doma našlo, jak se krabička se sirkami 
vyškrtala, už byla moje a nálepka rovněž. Už Karel Čapek kdysi řekl: 
Jsou lidé, kteří nemají vůbec žádného koníčka, ale takové osoby jsou 
zvláštní hříčkou přírody. 
Až po základní vojenské službě jsem v Českých Budějovicích zjistil, 
že tam existuje Klub sběratelů těchto nálepek. To bylo v roce 1965, 
klub jsem navštívil a přihlásil jsem se za člena. Tam jsem poznal, co 
pravé sběratelství nálepek obsahuje, jak se nálepky rozlišují, jak se 
zařazují podle námětů (hrady, noviny, hasiči, květiny, ryby) a co vše 
klub zajišťuje. Klub v Českých Budějovicích byl založen v roce 1961, 
vydával  časopis  „Jihočeský  filumenista“  a  byl  to  vůbec  první  klub 
v republice. Až v roce 1965 se založil klub celostátní pod označením 
„Československý filumenista“. V roce 1965 se uskutečnila vůbec prv-

Pokračování ze str. 1

Lidé na Blatensku  
Josef Kratochvíl

Žijí s námi

ní výstava nálepek k výročí města, 700 let Českých Budějovic. Dnes 
už  je  tomu padesát  let.  K  této  výstavě  byl  vydán  i  pamětní  aršík. 
Druhá výstava se uskutečnila téhož roku na podzim v listopadu, byl 
k ní také vydán pamětní aršík. Ve výstavách nálepek se pokračovalo 
i v dalších letech. 
Klub se rozrůstal o nové členy a o našem klubu se dozvídali sběratelé 
z celé republiky a přihlašovali se za členy našeho klubu. Počet přihlá-
šených členů dosáhl od roku 1965-1985 přes 500 členů. 
Každý  člen  klubu  zde  v Českých Budějovicích měl  za povinnost  za 
rok odevzdat sběr v hodnotě 40,- Kčs, bylo jedno, zda to bude papír, 
hadry nebo železo. Za takto odevzdaný sběr dostal člen ve sběrnách 
zaplaceno a v klubu dostal nálepky zdarma. Se Sběrnými surovinami 
byla podepsána smlouva,  že nám budou dodávat nálepky za ode-
vzdaný sběr. Ty nakupovali nálepky přímo z tiskárny, kde se nálep-
ky tiskly. Tím se v tehdejších létech takzvaně pomáhalo národnímu 
hospodářství zachraňovat hodnoty. V roce 1970 uskutečnil klub pro 
své členy zájezd do Prachovských skal a k Máchovu jezeru, který se 
všem líbil. O čtyři roky později, v roce 1974, se uskutečnil zájezd do 
Polska do Bystrice Klodzké, kde se podepisovala smlouva s klubem 
tohoto města a jejich sběrateli. Bylo nám umožněno navštívit pro-
hlídku  tamní  sirkárny  s  jejich  výrobou  sirek.  Po prohlídce  sirkárny 
byla  návštěva muzea,  kde  byly  vystaveny  zapalovadla,  až  po  sirky 
jaké známe dnes. Tato spolupráce trvala až do 90. let. Jeden rok jsme 
jezdili k nim a další rok oni, k nám do Českých Budějovic. Při těchto 
setkáních se vyměňovaly adresy mezi členy k výměně nálepek. 
V  roce 1976  se uskutečnil  zájezd do Berlína  a  s  tamějším klubem 
byla podepsána  spolupráce  k  vyměňování nálepek mezi  sběrateli. 
Navštívili  jsme věž, odkud  jsme viděli  zeď  rozdělující Berlín na vý-
chodní  a  západní.  Také  jsme navštívili  Postupim, prohlídka města, 

tyto jsou sběratelsky velmi ceněné



Svazek obcí Blatenska - květen 201510

Historické 
pohlednice 
z Blatenska 
– Bratronice, 

Buzice, Radomyšl
Historické pohlednice ze svých 

sbírek poskytl pan Vladislav Bouše.

Bude vás zajím

at
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Lidé na Blatensku  
Anička Bláhová
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kvalifikovala  do  nedělního  finále 
s  oběma  koňmi,  což  předčilo  naše 
očekávání.  Anička  se  přesvědčila,  že 

se  může  bez  obav  utkávat  s  předními 
juniorskými  jezdci  z  celé  ČR  a  porážet  je. 

Dalším  pro  ně  stejně  hodnotným  ukazatelem 
bylo přečtení si drezurních protokolů, kde bylo u sedmiletého Hvozdíka 
napsáno: „Kůň vhodný na drezury.“ My, co víme, čím si prošel, a že si 
ho Anička připravovala vlastně sama, jsme patřičně hrdi. V nedělním 
finále  stupně  L  skončili  se  Zorou 2 na 3. místě  a  s Hvozdíkem na 5. 
místě.  Další  drezurní  zastávkou  byl  neplánovaně  jihočeský  Vondrov 
a oblastní mistrovství  juniorů.  Tuto  soutěž  jsme v plánu neměli,  ale 
po  výsledcích  z Martinic,  bylo  rozhodnuto na OM  juniorů  startovat. 
Udělali jsme dobře. Se Zorou 2 skončila Anička na 3. místě. Příští dny 
a týdny budou probíhat tréninkově a soustředíme se na kvalifikaci na 
Mistrovství ČR. 

A  co  westernoví  koně  Alma  a  Honey?  První  závody  seriálu 
Budweiser  Prorodeo  tour  2015  se  uskutečnily  ve  stejném  termínu 
jako  OM  na  Vondrově.  Sobota  dopoledne  drezury,  odjezd  domů, 
vyložení a naložení koní a pokračování směr Dnešice u Plzně. Bohužel 
jsme  sobotní  juniorské  disciplíny  už  nestihli,  a  tak  jsme  si  alespoň 
užili  sobotního  večera ve  společnosti kamarádů. Neděle  se nesla  ve 
znamení soutěží v kategorii open. Zde se Anička s Almou neumístily. 

S nejmladší kobylkou Honey jsme ve středu 5. 5. odjeli do Hoslovic, 
kde už celý den probíhalo značkování dobytka. Toto jsme nestihli, a tak 
se alespoň kobylka poprvé seznámila s telaty na aréně. Její první krůčky 
jako dobytkářského sportovního koně jsou nejdůležitější a dopadly na 
výbornou. Honey se telat nebojí, naopak na ně reaguje a má zájem. 

A  co  nás  tedy  čeká  v  nejbližších  dnech?  16.  -  17.  5.  druhé  kolo 
Budweiser Prorodeo tour na výstavišti v Českých Budějovicích v rámci 
výstavy  Hobby.  Toto  kolo  absolvujeme  celé,  takže  i  sobotní  juniory. 
Druhé  kolo  ČDP  dne  23.  -  24.  5.  na  Borové  u  Českého  Krumlova. 
(Soutěže se konaly po uzávěrce. – pozn. redakce)

Na závěr bych chtěl poděkovat ředitelce ZŠ J. A. Komenského Blatná 
Mgr.  Jiřině  Karlíkové  a  celému  pedagogickému  sboru  za  podporu 
Aničky v jejich mimoškolních aktivitách. Taktéž děkujeme panu řediteli 
ZUŠ Mgr. Škantovi a paní Jeníčkové.  

Do dalších závodů nám držte palce.
 Jindřich Bláha                                                                                                                                           

nocleh  a  další  den  při  zpáteční  cestě  jsme  si  prohlédli  Drážďany. 
V roce 1979 pozval náš klub sběratele z Německé spolkové republi-
ky, klub z Leverkusenu Bayern k podepsání spolupráce mezi kluby. 
Při  té  příležitosti  se  uskutečnila  výstava  nálepek  s  velkou  burzou 
a s výměnou adres mezi sběrateli. 
Přibližně v roce 1975 ukončily Sběrné suroviny dodávání nových ná-
lepek pro naše sběratele. Hledalo se řešení,  jak zajišťovat novinky, 
aby sběratelé mohli doplňovat své sbírky. V šedesátých až osmde-
sátých letech minulého století začal klub spolupracovat s kluby v re-
publice, které se tvořily ve větších městech. Vyměňovaly se pamětní 
aršíky a vydávaly neoficiální nálepky. 
Pořádaly  se  výstavy,  burzy,  které  sběratele hojně navštěvovali. Na 
těchto výstavách se setkávali a poznávali sběratelé k výměně nále-
pek,  klub  vydal  adresář  sběratelů.  V  něm měl  každý u  své  adresy 

poznámku,  co 
všechno  sbírá. 
Zajišťovali  se 
adresy  zahra-
ničních  sběra-
telů, kteří měli 
zájem  o  naše 
nálepky.  Ad-
resy  cizích 
sběratelů  byly 
snad  z  celého 
světa. Z Polska, 
NDR,  Maďar-
ska,  Spolkové 
republiky  Ně-
mecko  i Sovět-
ského  svazu, 
Švédska,  Špa-
nělska,  z  Číny, 
J a p o n s k a 
a  dalších  stá-
tů.  Tehdy  sta-
čilo  do  obálky 
vložit  nálepky, 
napsat adresu 
a  čekat  na  od-
pověď.  Ta  při-
šla vždy  i s ná-
lepkami  toho 
státu,  kam  se 
psalo.“
Veškeré  foto-

grafie nálepek patří  do přebohaté  sbírky našeho filumenisty.  Toto 
je první část z vyprávění nadšeného filumenisty. Pokračování bude 
v dalším čísle časopisu, dozvíte se i o podniku Solo Sušice. 
Vzpomínal a zapsal Josef Kratochvíl, kocelovický rodák. 

Ještěrky(j)áda 

na Řečici u Blatné 
na téma Hawai

8. srpna 2015
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Sedm zajímavostí 
bělčického kostela 
aneb 
Co jste možná nevěděli

Také v tomto čísle našeho zpravodaje 
pokračuje  seriál  příspěvků  věnovaných 

500. výročí vysvěcení děkanského kostela sv. 
Petra a Pavla v Bělčicích. Tentokrát je cílem seznámit 

čtenáře s vybranými zajímavostmi, které se ho  týkají, vyzdvihnout 
tak jeho jedinečnost, památkovou hodnotu i provázanost s dějinami 
města  a  v  neposlední  řadě  pozvat  k  oslavám  uvedeného  výročí, 
které se budou konat v sobotu 5. září 2015.  

Na  jižní  straně  kostela,  v  baroku  ovšem  zastavěné  předsíní,  se 
dochoval  pozdně  románský  žulový  ústupkový portál  původního 
hlavního  vstupu  s  půlkruhovým  záklenkem  vrcholícím  mírně 
excentricky umístěným kruhovým polem s řeckým křížem. Pochází 
z doby kolem roku 1240 a je jediným dochovaným svého druhu na 
Blatensku. Dokládá raný původ kostela i to, že musel být již ve svých 
počátcích kamennou stavbou.

Sklípková neboli diamantová klenba lodi kostela,  která  kolem 
roku 1500 nahradila původní, nejspíše plochý trámový strop (není 
vyloučeno,  že  byl  zničen  ohněm),  nemá  kromě  Blatné  v  našem 
regionu  další  obdobu.  V  rámci  jižních  Čech  jde  o  nejsevernější 
lokalitu, kde se tento typ klenby uplatnil.

V podlaze kostela se nachází několik náhrobních kamenů, dnes 
však vesměs již vyšlapaných a navíc překrytých novodobou dřevěnou 
podlahou a lavicemi. Dva nejzachovalejší byly zasazeny do severní zdi 
kněžiště. Jde o heraldické náhrobníky Václava Běšína z Běšin, pána na 
Bělčicích († 11. února 1570), a jeho manželky Žofie Koupské z Břízy 
(† 26. listopadu 1567). Zaujaly i významného barokního genealoga 
Gottfrieda Daniela  von Wunschwitz,  který Bělčice dvakrát  osobně 
navštívil  a  při  první  návštěvě  v  srpnu  1711  si  je  obkreslil.  Václav 
Běšín, jemuž náleží první z nich, je významnou postavou bělčických 
dějin. Byl to právě on, kdo požádal krále Ferdinanda I., aby zvláštní 
listinou z 19. září 1556 obnovil Bělčicům status městečka (městyse) 
a udělil jim mimo jiné také znak, v němž se objevily figury zkřížených 
klíčů a meče, atributů sv. Petra a Pavla, patronů bělčického kostela.

Díky malované mapě lnářského panství z roku 1698, jejíž originál 
je uložen v nepomuckém depozitáři  Západočeského muzea,  víme, 
jak v uvedeném období bělčický kostel přibližně vypadal. Základní 
dispozici měl  totožnou  jako dnes. Tvořila  jej podélná  loď s  trojbo-
kým kněžištěm a přistavěnou jižní předsíní. Trojúhelníkový západní 
štít  lodi  byl  po  stranách  a  na  vrcholu  zdoben  kamennými  šiškami 
a na střeše usazena sanktusová vížka s cibulovitou střechou. Kostel 
obklopoval hřbitov obehnaný zdí s bránou se zdobeným štítem a při-

Drobné sakrální stavb
y

1. Okénková Bratronice, odeslaná 15. 8. 1914 do Vídně paní Lehocké

2. Okénková Buzice, odeslaná p. Janu Divišovi do Malé Turné 20. 8. pravděpodobně roku 1907

3. Radomyšl, počátek 20. století

Pohled do lodi se sklípkovou klenbou a na hudební kůr  kolem roku 1900, fotoarchiv autora3. Radomyšl2. Buzice

1. Bratronice
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Zvířátka, jak bydlíte 
v přírodě?
Vážení čtenáři Sobáčku,
Vždy,  když  se  zamýšlím  jaké  další 
téma  v  této  rubrice  probrat,  myslím 
nejvíce na přírodu  jako na něco, co se 

prolíná  s  naším  každodenním  životem. 
Od rána do večera, i když je to často skryté, 

že  doteky  přírody  zrovna  třeba  nevnímáme. 
Příroda je všude kolem nás a je to, jak se trefně odedávna říká: „Mocná 
čarodějka“. Údělem  vědců  (a  je  to  úděl  nadmíru  zajímavý)  je  přírodě 
a dějům v ní probíhajícím co nejvíce porozumět. Vidím, že  jsem začal 
„vědecky“ a už se to sune někam do vážných poloh. A to zrovna dnes 
tak úplně nechci.  Chci  se  totiž  zmínit,  jen  lehce, o něčem,  co  se Vás, 
milí čtenáři, přímo dotýká. Tedy v případě, že zajdete nebo jste zašli na 
krásnou výstavu, která je pokračováním série výstav (Příroda Blatenska, 
už 12. ročník) probíhajících tradičně v tuto dobu v prostorách Městského 
muzea Blatná. Výstava potrvá do 31. května, je tedy ještě čas a já vám její 
navštívení velmi doporučuji. Přispěl jsem také malým dílem, ale teď bych 
vypíchl něco jiného. Téma výstavy je značně široké: „Zvířátka, jak bydlíte 
v přírodě?“. Někomu se možná zdá název výstavy poněkud naivní, ale to 
je jen zdání. To, jak „zvířátka v přírodě bydlí“ ukazuje na jeden fenomén 
- na sílu adaptací organismů na různé přírodní podmínky. Co do tématu 
patří? Zkuste si sami odpovědět. Zkuste si dát co nejvíce příkladů, které 
znáte. A  je po naivitě. Vzpomenete  si na plno příkladů, ale  je  to  jistě 
jen malá výseč z toho, jakým způsobem organismy v přírodě přebývají. 
Například  organismy  malé,  mikroskopické.  Co  o  nich  vlastně  víme? 
Vězte, že víme už mnohé, ale zdaleka ne všechno. Vědění o přírodě je 
procesem nekonečným a nevyčerpatelným. Téma je tedy značně široké, 
jak  už  jsem  zmínil,  a  tak  si  je  zúžíme. Dám  jeden  příklad  za  všechny. 
Týká se mého oblíbeného hmyzu. A ten „je rozprostraněn“ po zeměkouli 
v nejrůznějších biotopech, často i neočekávaných a neočekávatelných. 
Ale i tady je záhada, jak už to bývá. Hmyz je všude a ve velkých kvantech 
- s  jedinou výjimkou a tou je moře. Sem proniklo ve skutečnosti jen 5 
(slovy pět!) druhů hmyzu. 

Nebudeme se ale na tomto místě zabývat proč to tak je a vrátíme se 
k obydlím „zvířátek“.  Jedním ze  zajímavých  „obydlí“ některých  skupin 
hmyzu jsou hálky, podivné to útvary na různých částech rostlin, přede-
vším  na  listech.  Nutno  ovšem  podotknout,  že  hálky  nezpůsobuje  jen 
hmyz. Dále jsou to i další skupiny živočichů (třeba roztoči) nebo skupiny 
rostlin, hub, bakterií nebo virů. Jde ve skutečnosti o interakci hálkotvor-
ného organismu a hostitelské rostliny. Věda má dokonce specializovaný 
obor na hranicích mezi botanikou a zoologií, kde se studují hálky a tento 
obor má i svůj název: cecidologie (laicky by se dalo říci nauka o hálkách). 
Hálky  jsou  tedy novotvary nejrůznějších  tvarů, vznikající na  rostlinách 

Bude vás zajím
at

stavěnou  trojstupňovou 
zvonicí krytou cibulovitou 
bání. Vlevo od kostela  je 
na mapě vyobrazena také 
budova  fary  s  valbovou 
střechou  přístupná  po 
velkém  schodišti,  což  je 
blízké dnešnímu stavu. 

Dobové  prameny 
dokládají,  že  kostel  byl 
zdoben nástěnnými mal-
bami,  které  však  vzaly 
za  své  při  bílení  kostela 
v roce 1711. Nad hudeb-
ním kůrem byl vyobrazen 
Ježíš Kristus s apoštoly, na 
stěnách  kostela  erby  Jin-
dřicha, řečeného Jeptiška 
z Běšin, iniciátora pozdně 
gotické  přestavby,  jeho 
manželky  Kunhuty  z  Ča-
chrova  a  jejich  předků. 
Dále  tu  byly  vymalovány 
konsekrační kříže a nápis 
informující  o  vysvěcení 
kostela  dne 1.  září  1515, 
který dal do současné po-
doby  obnovit  roku  1776 
farář Josef Jakub Kos. 

Na  kůru  kostela  se 
nachází  varhany,  které 
postavil  roku 1852 Anto-
nín  Červenka  z  Hvožďan 
(*  1820  v  Polánce  u  Ka-
sejovic, † 1887 v Domaž-
licích).  Rozhodnutím  Mi-
nisterstva  kultury  České 
republiky ze dne 25. října 
2000  byly  prohlášeny  za 
samostatnou kulturní pa-
mátku. Stejný status mají 
na  Blatensku  již  jen  var-
hany v kostele sv. Voršily 
v Újezdci  (od  roku 2000) 
a sv. Petra a Pavla v Zábo-
ří (od roku 2001).

V blízkosti kostela stojí 
zvonice  tvořící  se  svými 
39 metry  zdaleka viditel-
nou  dominantu  Bělčic. 
Byla  dokončena  roku 
1868 v novogotickém sty-
lu  korespondujícím  s  ar-
chitekturou  kostela.  Vol-
ně  stojících  zvonic  se  na 
Blatensku  nachází  více, 
například  ve  Hvožďa-
nech,  Záboří,  Bezděkově 
či  Blatné.  Ovšem  pouze 
blatenská a bělčická  jsou 
postaveny  v  novogotic-
kém stylu, což je v regio-
nálním  měřítku  činí  výji-
mečnými.   

Vladimír 
Červenka

Vyobrazení kostela podle mapy lnářského panství z roku 1698

Pozdně románský jižní portál kostela, foto NPÚ

Náhrobník Václava Běšína z Běšin (+1570), foto NPÚ

Novogotická zvonice, foto NPÚ
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Cyklojízda směr Plzeň 
letos znovu, ale 
jinak
Opakovaná pozvánka 

na 27. června 2015
30. ročník tradiční cyklistické dálkové jízdy Zá-

padočeským regionem, jehož byli cyklisté z Blatné 
pravidelnými účastníky, v minulém roce skončil. Neskončila však aktivita 
organizátorů. Připravili další zajímavou cyklistickou akci, od které očeká-
vají, že v různých obměnách vznikne nová tradice cykloturistických jízd 
pro široký okruh vyznavačů pohybu na kole.
Cílem nebude tentokrát Plzeň, ale jihozápadní část Brd. Společný odjezd 
je stanoven na 27. června 2015 v 8.00 h. od obchodního domu Labuť 
(COOP) -  náměstí J. P. Koubka v Blatné. 
Trasa: Lnáře – Mladý Smolivec – Radošice – Chynín – Pod Maráskem – 
Míšov – rozhledna Železný Újezd.
Cesta zpět bude volitelná. Bude podřízena zájmu a výkonnosti 
Těšíme se na setkání se všemi, kteří s námi pravidelně nebo i občas jez-
dili, zvláště potom na všechny nové účastníky. 

Přehled dalších zajímavých cykloturistických akcí 
v r. 2015:
12. - 14. 6.  Strakonice, Strakonická 100 a Po stopách Švandy dudáka
                     Tel. 723 537 573
20. 6.           Doudleby, Doudlebskem na kole
                     Tel. 724 166 169, email doudleby@volny.cz
27.6.            Drahonice, Na kole, kam až oko ze Zlaté hory dohlédne
                     Tel. 389 603 900, email zlatyvrch@zlatyvrch.cz
18. 7.           Čížová, Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou
                     Tel. 602 113 600  carek.roman@cizova.cz 
5. 9.             Protivín, Cesta k Protivínu

Bude vás zajím

at

HANDI PORAD

NA

Bezbariérová 
dovolená
Blíží  se  léto,  čas  dovolených  a  proto 
se dnes budeme věnovat bezbariéro-
vému  cestování.  Z  vlastní  zkušenosti 

víme, že cestování po Čechách veřejnou 
dopravou je pro méně pohyblivého člově-

ka  pěkný  adrelin.  I  když  některé  spoje  jsou 
v jízdních řádech uvedené jako bezbariérové, nelze 

s nimi počítat na sto procent. Většina lidí proto určitě volí cestu vlastním 
autem. Pro bezproblémovou dovolenou je důležitá volba toho správně 
bezbariérového ubytování. Určitě nelze spoléhat na  informace samot-
ných ubytovatelů. Mnoho z nich inzerují své kapacity jako bezbariérové 
a terpve na místě   zjistíte, že   tak nějak přehlédli nějaký ten schůdek, 
či úzké dveře do koupelny, což je pro vozíčkáře poměrně dost zásadní 
problém. Už i v Čechách se ale rozhodně blýská na lepší časy. Zásluhu 
na  tom mají  samotní  hendikepovaní  cestovatelé,  kteří  založili  několik 
užitečných webů o bezbariérovém ubytování jak v ČR, tak ve světě. Zde 
zcela určitě najdete veškeré potřebné a hlavně ověřěné informace. 
Doporučit můžeme 

www. vozejkmap.cz  (ČR)
www.disway.org  (Svět)
www.flyabout.cz  (Praha)

Pokud  si  chcete  objednat  vaši  dovolenou  přes  cestovní  kancelář, 
asi se u většiny z nich dozvíte spoustu informací, ale o bezbariérovosti 
vámi  zvoleného  ubytování  u  většiny  cestovních  kanceláří  informace 
nenajdete. Pokud cestovka tyto informace neuvádí, je vidět, že se o tuto 
problematiku nezajímá a nelze tedy věřit pravodivosti odpovědí na vaše 
dotazy.

I  tady  se ale  začíná blýskat na  lepší  časy a  i  v ČR najdeme několik 
cestovních kanceláří, které u svých zájezdů informace o bezbariérovosti 
poskytují automaticky. Tyto ubytovací kapacity musí splňovat náročné 
normy a bezbariérové skutečně jsou. 
A zde je několik dobrých typů na cestovní kanceláře:

www.mojeprazdniny.cz  
www.blue-style.cz 
www.cedok.cz 

www.italieonline.eu
Chcete  -li  některé  naše  informace  upřesnit,  navštivte  nás  v  naší 

infoporadně, kde vám rádi poradíme.
Poskytneme  ověřené  informace  o  možnostech  bezbariérového 

ubytování a cestování v rámci ČR a Evropy. Pracujeme s oficiálními zdroji 
po celé Evropě a některých dalších zemí, které provozují a ověřují sami 
lidé se zdravotním hendikepem.

Letecká přeprava hendikepovaných  je naprostou samozřejmostí,  je 
dobré ji pouze při nákupu zájezdu oznámit.

HANDI PORADNA
bezplatná poradna (ne)jen pro handicapované

Komunitní centrum 1. patro (bezbariérový přístup)
Nádražní 661, 388 01 Blatná

Úterý: 10.00 - 12.00  a 13.00 – 15.00
INFOLINKA: po - st od 10.00 do 16.00 h.

mob: 605 819 555,
email: info@skstricykl.cz

Podporují nás:   
Úřad práce ČR, Město Blatná, Svazek obcí Blatenska, Centrum kultury 
a vzdělávání Blatná

jako reakce na přítomnost a aktivity cizích organismů. Tvary hálek včet-
ně jejich barvy jsou charakteristické pro tu kterou skupinu organismů. 
Člověk má tendenci využít vše, co v přírodě existuje ku svému prospě-
chu. Logicky. Hálky byly v minulosti využívány – mimo jiné – například 
k tvorbě inkoustu (kulovité hálky zvané duběnky na listech dubů). Mož-
ná, kdybychom dokázali na rostlinách vytvářet řízeně umělé hálky, že by 
to vedlo k zajímavým aplikacím.

Nechme teď hálky přírodovědcům a vraťme se ke zmíněné výstavě 
„Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?“.  Je potěšitelné, že součástí výstavy se 
staly - jak tomu u těchto výstav bývá zvykem - i kresby a různá výtvarná 
dílka i díla školní mládeže.  A nezměrnou dětskou kreativitou zde vznikla 
vlastně  taková  výstava  ve  výstavě.  Žasnu  i  já,  entomolog.  Co  nových 
skupin  hmyzu,  jejich  nových  orgánů,  barevných  kreací  atd.  Tato  část 
výstavy  je  značně  inspirativní.  Dospělák  se  může  od  dětí  ledačemu 
přiučit. A to je tečka za touto milou výstavou.

František Weyda
weydafk@seznam.cz

mailto:doudleby@volny.cz
mailto:zlatyvrch@zlatyvrch.cz
mailto:carek.roman@cizova.cz
http://www.mojeprazdniny.cz/
http://www.blue-style.cz/
http://www.cedok.cz/
http://www.italieonline.eu/
mailto:weydafk@seznam.cz
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Oblastní charita 
Strakonice 
pečovatelská služba 
Blatná

Pečovatelská  služba  je  terénní  služba 
poskytovaná  osobám,  které  mají  sníženou 

soběstačnost  z  důvodu  věku,  chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby. Služby a dovoz obědů poskytujeme od pondělí do pátku od 
7:00 do 17:00 hodin.  V sobotu poskytujeme služby od 9-14 hodin.
Poslání: 
Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc 
při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby. 
Cílové skupiny: Senioři ; Osoby se zdravotním omezením ; Osoby 
s chronickým onemocněním
Věková skupina: Od 18 let
Cíle: Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí; 

Výše  úhrady  se  poměrně  krátí  podle  skutečně  spotřebovaného  času 
nezbytného  k  zajištění  úkonů. Účtuje  se úhrada  za  každou  započatou 
čtvrthodinu nebo úkon. 
Pokud je celkový hodinový součet základních úkonů pečovatelské služby 
za měsíc větší než 40 hodin, cena hodinových úkonů se snižuje na 100 
Kč/hod. Neplatí pro služby fakultativní.
Cena služby poskytované o sobotách je 130 Kč/hod.

Kateřina Suchá

 Fakultativní služby Cena* 

Doprovod na vycházky 120 Kč/hod  
Volnočasové nebo duchovní aktivity 120 Kč/hod 
Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje 
se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje 
strávený čas) 

10 Kč/km 

Nácvik pohybu, kondiční cvičení  120 Kč/hod 
Společnost pečovatelky v domácnosti uživatele 120 Kč/hod 
Pomoc při péči o domácí zvíře 120 Kč/hod 
Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice) 15 Kč/km 
Práce na zahradě, úklid okolí domu 120 Kč/hod 
Umytí jídlonosiče a termoobalu 25 Kč/úkon 

 

 
Základní úkony pečovatelské služby Cena* 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  120 Kč/hod 
Pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod 
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 120 Kč/hod 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod 
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
Pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod 
Pomoc při použití WC  120 Kč/hod 
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
Zajištění stravy  - cena stravného dle odběrního místa 
Dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení jídlonosičů s termoobaly) 25 Kč/úkon 
Pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/hod 
Příprava a podání jídla a pití  120 Kč/hod 
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vytření či vysátí 
podlahy, praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele) 120 Kč/hod 

Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, úklid po 
malování, úklid společných prostor) 120 Kč/hod 

Donáška vody 120 Kč/hod 
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení 120 Kč/hod 

Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, donášky, 
vyložení, vyúčtování)  120 Kč/hod 

Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti (včetně sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, 
vyúčtování) 

110 Kč/ úkon 

Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (mimo 
domácnost uživatele) 70 Kč/kg 

Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 
(mimo domácnost uživatele) 70 Kč/kg 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět 

 
120 Kč/hod 

 

Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil; Poskytnout 
uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby
Kontaktní kancelář: vedoucí pečovatelské služby Mgr. Kateřina Suchá; 
náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná 
telefonní kontakt: 380 830 305, 777 808 985; 
email: sucha@charita-strakonice.cz
podrobnější informace je možno získat také na internetových stánkách  
www.charita-strakonice.cz 
V případě zájmu o pečovatelskou službu můžete prostřednictvím 
emailu, telefonicky nebo osobně v kanceláři 
kontaktovat vedoucí pečovatelské služby, která vám 
ráda poskytne podrobnější informace a ráda zodpoví 
Vaše dotazy. 

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY 
STRAKONICE – platný od 1. 5. 2014
Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 
Sb., v platném znění. 

Skloňování slova 
městys
Neživotná  podstatná  jména  zakon-
čená  na  -s  jsou  zastoupena  pouze 
slovem městys.
Podstatné jméno městys má vedle sklo-

ňování  podle  vzoru  „stroj“  (které  uvádí 
SSJČ, MČ2  a  SSČ)  také  dubletní  skloňování 

podle  vzoru  „hrad“:  tedy  ve  2.  p.  j.  č. městyse  
i městysu, v 1. a 4. p. mn. č. městyse i městysy, v 7. p. mn. č. s městysi  
i s městysy; v 6. p. mn. č. je obvyklá podoba městysech.

Zdroj: Internetová jazyková příručka Ústavu jazyka českého. 
Dostupné: http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=223&id=220#nadpis6  

Proč se to tak říká – 6. část 
Brýle mámení 
má nasazeny člověk, který vidí svět jinak, než jaký je ve skutečnosti. Na-
jdeme je v pohádkách, ale taky v díle nejznámějšího českého učitele.

Labyrint světa a ráj srdce, jeden z vrcholných skvostů barokní litera-
tury, poprvé vyšel roku 1631, pravděpodobně v saské Pirně.  Jan Amos 
Komenský dokončil první verzi rukopisu v roce 1623 a dedikoval ji mo-
ravskému zemskému hejtmanovi Karlovi staršímu ze Žerotína. 

Všezvěd Všudybud, poutník a Mámení: hlavní postavy Komenského 
Labyrintu 

Jde světem poutník a hledá smysl života. Tu se k poutníkovi připo-
jí podivný chlapík,  „křepkého chodu, obratného vzhledu a  řeči hbité“, 
jménem Všezvěd Všudybud. Ptá se poutníka, kam má namířeno, a jestli 
nepotřebuje průvodce. 

Učitel národů se inspiroval starozákonní knihou Kazatel, která je při-
pisována králi  Šalomounovi,  a Novým zákonem. Zatímco starozákonní 
Šalomoun  řešení  zoufalé  lidské  situace  v  tomto  světě nenašel,  autor-
-poutník ano. A to ve světničce svého srdce. 

www.rozhlas.cz/cesky/puvodslov 
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                     Tel. 605 010 145, svatavane@centrum.cz 
12. 9.           Trhové sviny, S kolem kolem Trhosvinenska
                     Tel. 386 301 488, email kic@tsviny.cz 
4. 10.           Kestřany Ukončení cyklistické sezóny      
                     Poznej svůj kraj – po stopách husitské historie
                     Tel. 606 795 061, email severni.pisecko@iol.cz 

František Šesták, Karel Veselý

mailto:sucha@charita-strakonice.cz
http://www.charita-strakonice.cz
http://www.rozhlas.cz/cesky/puvodslov
mailto:svatavane@centrum.cz
mailto:kic@tsviny.cz
mailto:severni.pisecko@iol.cz
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Zahradou poznání 
od Šumavy přes blatenské rybníky k Tatrám 
aneb Malíři opravdu česko - slovenští

4. května 2015 skončila třetí část šestiletého ekologicko osvětového 
projektu Města Strakonic „Zahradou poznání – 2018“, letos pod názvem 
Putování  malovanou  krajinou  2015,  věnovaná  významným  malířům, 
kteří žili a tvořili v jihočeské krajině Prácheňska. S tradičním přispěním 
Měst  Blatná  a  Vodňany.  Praktická  část  opět  spočívala  ve  výsadbách 
původních odrůd ovocných dřevin, tentokrát ve dvaceti obcích, které si 
pamětním zastavením připomněly malířské osobnosti. Teoretická část, 
pojatá jako soutěž pro školy a veřejnost, přinesla v deseti internetových 
reportážích řadu zajímavostí a pozapomenutých informací. 

Mezi  nejzajímavější  patří  životní  osudy  dvou  významných  malířů, 
českého  Jana Hály  a  slovenského Martina  Benky.  Jan Hála  se  narodil 
v jihočeské Blatné, ale po okouzlení slovenskou podtatranskou přírodou 
se natrvalo přestěhoval a žil ve Važci pod Kriváněm. V rámci kulturních 
setkání  se následně Blatná a Važec  staly partnerskými městy. Naproti 
tomu  Martin  Benka  se  narodil  v  Kripolci  u  Malacek  a  období  první 
světové války strávil jako zemědělský dělník na velkostatku rytíře Klenky, 
v Miloňovicích nedaleko Strakonic.

Mezinárodní  přesah  projektu,  výročí  narození  Jana  Hály  (125  let) 
a pozvání z obce Važec, bylo inspirací pro návštěvu Slovenska. Ve dnech 
27. až 29. dubna 2015 ji uskutečnili zástupci Města Strakonic, z odboru 
životního prostředí městského úřadu. 

„Ve Važci jsme navštívili roubený dům a galerii Jana Hály, místní 
školu, připomínající si narození malíře, jehož místní obyvatelé mají stále 
„za svého“, ojedinělé a nesmírně bohaté muzeum života podtatranské 
dědiny, evangelický kostel, včetně oltářních obrazů celý Hálou 
vymalovaný i Važeckou krápníkovou jeskyni, střeženou obrovským 
jeskynním medvědem. Srdečné přijetí, milí lidé, krásné barevné místní 
kroje a okouzlující krajina pod Kriváněm, s panoramatem Vysokých 
Tater a protékajícím, ještě malým Váhem, zbylé dřevěnice po obrovském 
požáru, který roku 1931 zničil většinu Važce… Tady jsme pochopili, proč 
Janu Hálovi stačilo několik vteřin pohledu z vlaku, aby se do této krajiny 
navždycky zamiloval a strávil tu více než třicet let života…“

Hálova galerie  je v  současné době v  rekonstrukci,  ale dům, kde  žil 
a  tvořil,  stále navštěvují především studenti a žáci. Pro místní zachytil 
malíř Važec před osudným požárem, s bohatstvím krojů, lidových tradic, 

ZTP/P a děti do 3 let Zdarma
Rodinné vstupné
2 rodiče + 1 dítě 
(3 - 15 let)

150,- Kč 75,- Kč 100,- Kč nelze

Rodinné vstupné
2 rodiče + 2 až 3 děti 
(3 - 15 let)

180,- Kč 90,- Kč 120,- Kč nelze

Skupina nad 20 osob – 
dospělí (cena za 1 osobu) 50,- Kč 25,- Kč 35,- Kč 15,- Kč

Skupina dětí do 15 let nad 
20 osob včetně doprovodu 
1 až 2 osob 
(cena za 1 osobu)

40,- Kč 15,- Kč 25,- Kč 10,- Kč

Bodové vstupné Bonus 20% Bonus 30%
Hodnota v bodech 600 bodů 1300 bodů
Cena 500,- Kč 1000,- Kč

Zvýhodněné vstupné: 1,- Kč = 1 bod - platí po dobu jednoho kalendářního 
roku a vztahuje se pouze na celodenní a odpolední vstupné pro 1 osobu 
(nevztahuje se na rodinné vstupné). Nevyčerpané vstupné nelze vrátit. 
Bodová vstupenka je přenosná.

Město Blatná a provozovatel tímto zvou nejširší veřejnost k návštěvě 
rekreačního  areálu  a  využití  všech  jeho  atrakcí  během  celé  sezóny 
včetně skvěle vybaveného dětského hřiště.

V Blatné, dne 30. 4. 2015
Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Rekreační areál 
města Blatná se 
připravuje na třetí 
sezónu

S  příchodem  jara  se  mohou  občané 
z Blatné i okolí těšit nejen na sluníčko a krásy 

přírody, ale  i na rekreaci a koupání v rekreačním 
areálu  města  Blatná,  který  byl  vybudován  s  přispěním  finančních 
prostředků z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu 

Jihozápad.    Jeho provozovatel  - Technické služby města Blatné s.r.o – 
připravuje  rekreační  areál  již  na  třetí  sezónu.  Jeho  personál  zůstane 
převážně ve složení, ve kterém provozoval areál i v minulých sezónách 
–  pět  pokladních,  osm  plavčíků,  dva  strojníci  a  pracovníci  na  úklid 
Vybavení  areálu  bylo  doplněno  pouze  pomůckami  pro  děti,  které 
teprve  začínají  s  plaváním.  Ke  stavebním  změnám nedošlo  už  proto, 
že  jakékoliv  úpravy  by  znamenaly  značně  komplikovaná  jednání 
s poskytovatelem dotace a téměř  jistě by nás neminulo vrácení části 
dotace. Zatravněná plocha, která byla v minulém roce rozšířena, díky 
péči  provozovatele  a  za  odborné  pomoci  Zahradnictví  Bouše  v  době 
mimo  sezónu  ještě  více  zesílila  a  zhoustla  a  je  tak  předpoklad,  že 
zůstane dostatečně kvalitní po celou letní sezónu. V loňském roce byl 
rekreační areál v provozu od 1. června do 7. září a navštívilo jej celkem 
20.500 osob. Celkové náklady činily cca 2.000.000 Kč, příjem činil cca 
370.000 Kč. 

V letošním roce bude provoz rekreačního areálu zahájen 1. června, 
kdy  je  zároveň  Mezinárodní  den  dětí.  V  tento  den  od  13:00  hodin 
budou Centrum kultury a vzdělávání Blatná, MC Kapřík a Domov dětí 
a  mládeže  pořádat  v  prostoru  rekreačního  areálu  pro  děti  a  jejich 
doprovod  kulturní  program.  Po  celou  sezónu  mohou  návštěvníci 
opět  využívat  3.350  m2  vnitřní  zeleně,  25  metrový  bazén  se  třemi 
drahami a vodní atrakce (vodní stěna, masážní lehátko, masážní lavice, 
vodní  chrlič,  vodní dělo, perlička a  skluzavka).  Pro děti  je připraveno 
dětské  brouzdaliště  s  hracími  prvky,  skluzavkou,  perličkou  a  vodním 
zvonem  a  dále  dětské  hřiště  se  sedmi  herními  prvky.  Pro  všechny 
bude v rekreačním areálu od prvního dne zajišťovat občerstvení firma 
Finěk. Kromě běžného denního programu uspořádají partneři projektu 
během sezóny mimořádné akce. Základní škola T. G. Masaryka kromě 
využívání plaveckého areálu v rámci tělesné výchovy a sportovních her 
připravuje  již  druhý  ročník  plavecké  soutěže  Žabák.  Základní  škola  J. 
A.  Komenského připravuje  několik  akcí.  Pro  děvčata  i  chlapce  3.  -  5. 
tříd a II. stupně soutěž o nejlepšího plavce. V rámci branného dne pro 
ně  připraví  plavčíci  instruktáž,  jak  správně  postupovat  při  záchraně 
tonoucího. Originální  akcí  bude  jistě  „Setkání  s  potápěčem“.  Při  této 
akci se seznámí s potápěčskou výstrojí a hlavními zásadami potápění 
a  budou  si  moci  zasoutěžit  v  lovení  předmětů.  Ukončení  provozu 
plaveckého areálu se předpokládá v září podle toho, jaké bude počasí. 
Vstupné do areálu zůstává stejné jako v minulém roce:

Kategorie Celodenní Dopolední 
do 14:00

Odpolední 
od 14:00 2 hodiny

Dospělí 60 ,- Kč 30,- Kč 40,- Kč 20,- Kč
Děti 3 - 15 let

50,- Kč 25,- Kč 35,- Kč 10,- KčStudenti do 26 let
Senioři nad 65 let

Zprávy z našich obcí

Blatná
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ale i těžké pol-
ní práce. V již-
ních  Čechách, 
kam  se  občas 
na  Blatensko 
rád  vracel,  jej 
zase  nejvíce 
proslavily  ilus-
trace selského 
románu  Jan 
Cimbura  od  J. 
Š.  Baara.  Pra-
cující  venko-
vané  na  poli 

na pozadí Tater jsou monumentální, ale  zároveň, třeba u odpočívajících 
maminek s „bábetkami“,  nesmírně lidské.

Velmi děkujeme paní průvodkyni v Hálově drevenici za vyčerpávající 
informace, písničku při předení  i  za vzpomínku na dávnou kamarádku 
z  Važce,  malířovu  dceru.  Snad  jsme  ji  i  pracovníky  obce,  připravující 
k  letošnímu  výročí  publikaci,  potěšili,  když  se  nám  téměř  obratem 
podařilo s touto přítelkyní, donedávna žijící a pracující ve Strakonicích, 
telefonicky  spojit.  Po  informaci,  že  stojíme  ve  Važci,  v  domku  jejího 
tatínka, jen těžko skrývala slova dojetí… 

„Kromě  pamětního  listu  jsme  do  Važce  přivezli  i  malý  dárek.  Tři 
jablůňky  starších  odrůd,  typických  pro  Prácheňsko,  které  žáci  zdejší 
základní  školy,  kteří  se  pravidelně  setkávají  na  výměnných  pobytech 
se svými kamarády ze Základní školy J. A. Komenského v Blatné, vysadí 
a  budou  se  o  ně  starat.  V  sadu  u  Hálovy  drevenice.  Jablka  poznání 
symbolicky spojí dvě nádherné krajiny. Jihočeské rybničnaté Blatensko 
a  rázovitý  podtatranský  Liptov.  A možná,  že  od  teď,  už  řada  českých 
turistů, mířících do oblačných tatranských výšek, ve Važci zastaví. Nejen 
kvůli  krápníkové  jeskyni  s  jeskynním medvědem,  ale  připomenout  si 
českého malíře a bohatý  folklorní život povážské dědiny, kde obyčejní 
lidé vždycky měli stejné starosti a radosti, jako u nás v Čechách…

Při  zpáteční  cestě  jsme  zajeli  předat  pamětní  list  do  Martina,  do 
Domu Martina Benky, který je součástí Slovenského národního muzea. 
O „vojenském“ pobytu Martina Benky v Miloňovicích u Strakonic jsme si 
povídali s kurátorkami výstavy, které se pochlubily nově restaurovaným 
obrazem miloňovického statku z roku 1917. Všude vysokokmenné růže, 
kašna, stinná zákoutí… Galerie skrývala další nádherné obrazy, ale pro 
nás byly nejcennější  kresby  tužkou  ze  šumavského Podlesí. Dokládají, 
že  Benka  navštívil  nejen  Drážov,  ale  maloval  i  v  Dobrši,  Zálesí  nebo 
v Kváskovicích… Stejně jako Hála, i Benka své obrazy věnoval především 
folkloru  a  lidem,  pracujícím  na  polích.  Ať  v  rovinatém  Pootaví  nebo 
později na políčkách pod slovenskými štíty…

Bude  dobře,  pokud  projekt  ZAHRADOU  POZNÁNÍ  2013  –  2018 
upozornil  na  umělce,  kteří  přírodu  a  krajinu  našeho  regionu  viděli 
malířskýma očima a takovou ji zanechali nám i dalším generacím. V jeho 
rámci Město Blatné zřídí další pamětní zastavení,  spojené s výsadbou 
původních odrůd ovocných dřevin, samozřejmě věnované Janu Hálovi. 
Malíři, který se stal malířem opravdu česko-slovenským…

Miroslav Šobr
4. května 2015

Březnové akce v Drahenickém Málkově
MDŽ

Letošní březen byl v Málkově naplněn spoustou akcí. První na řadě 
byla oslava k MDŽ, kterou si málkovské ženy tentokrát zpestřily. Osadní 
výbor uspořádat 7. března setkání, při kterém byla spousta dobrého jíd-
la a vína, samozřejmě nechyběla ani kytička.  K poslechu ženám zahrál 
na harmoniku Tonda Balík. Tradiční karafiáty rozdávat předseda osadní-
ho výboru pan Luboš Kylián a zastupitel pan Václav Fous. 

Maškarní a hasičský bál
Týden po oslavě MDŽ se konal maškarní bál.  Letošní byl pod vodnic-

kou taktovkou, Fanda z Pusťáku a Berta z Rybníčka se starali o zábavu 
dětí, a aby v tom nebyli sami, na pomoc jim přispěchal kamarád Méďa 
Brumík. Letošní bál byl protkaný spoustou soutěží a to nejen těch tradič-
ních, na které jsou děti v Málkově zvyklé, ale i řadou nových, které udr-
žovaly mezi dětmi dobrou náladu. Kromě sladkých odměn dostaly děti 

DRAHENICKÝ MÁLKOV
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za soutěže i věcné dary. Maminky také nepřišly zkrátka, na stolech pro 
ně bylo připraveno malé pohoštění. Nechybělo ani vyhlášení nejhezčích 
masek.  Na  pátém místě  se  umístila  princezna  z  Ledového  království, 
čtvrté místo patřilo kostlivci, třetí příčku získala Sněhurka, na druhé mís-
to dolétla beruška a pro první místo si doskákal zajíček.  Velice nás těší, 
že se dětem na bále  líbilo a že se nám pro ně podařilo získat spoustu 
krásných cen. 

Večer se konal  již  tradiční hasičský bál. K  tanci a poslechu hrála  již 
druhým rokem Kapela Radka Šimsy. Za úspěch považujeme, že se nám 
podařilo  získat  bohatou  tombolu,  za  kterou  děkujeme  všem  sponzo-
rům, a zvláštní poděkování patří těm, kteří se podíleli na jejím shánění.  
Pro velké množství cen byla tombola rozdělena na okamžitou a slosova-
telnou výhru. Hlavní cenou bylo, jako každý rok, prase divoké. 

Velikonoční trhy
Dne  28.  března  se  konal  třetí  ročník Málkovských  velikonočních 

trhů. Stejně jako loni hlavním trhákem byly pomlázky, které si kupo-
vali chlapci na pondělní vyšlupání dívek a krásně malované perníčky. 
Dále si návštěvníci trhů mohli zakoupit jarní a velikonoční dekorace, 

šperky, přírodní kosmetiku a proutěné zboží. To bychom nebyli v Mál-
kově, kdyby nebyla degustační soutěž. Na velikonoční ochutnávku při-
padla domácí paštika. Do soutěžního klání se zapojilo celkem dvanáct 

odvážlivců a vskutku říct, že co paštika, to jiná chuť. Hodnotilo se již 
osvědčeným bodovým systémem 0  (nechutnalo)  -5 bodů  (chutnalo 
hodně). Třetí příčku v soutěži obsadil Miroslav Švihnos, druhé místo 
obsadila Zuzana Vlčková a vítězkou klání se stala Tereza Kůstová, jejíž 
paštika chutnala hodnotitelům nejvíce. 

Dění v dubnu
Osadní výbor a sbor dobrovolných hasičů pořádali 18. 4. společnou 

schůzi. Se zprávou o dění v obci vystoupil předseda osadního výboru 
Luboš Kylián, který přítomné seznámil  s plánovanými akcemi na  le-
tošní rok. Tou nejvýznamnější je vybudování dráhy pro hasičský sport 
v lokalitě u rybníka Podhájský. Poté si vzal slovo starosta SDH Václav 
Lívanec a s ostatními členy výboru seznámili přítomné s akcemi po-

HNĚVKOV
Výročí 110 let od založení dnes již 
zaniklého SDH v Hněvkově

V  roce 1905 po  vzoru  větších obcí  se  tehdejší  starosta pan Bubna 
zaobíral  myšlenkou  zřídit  v  obci  hasičský  dobrovolný  sbor  složený 
z místních  občanů.  Jeho myšlenku  však  nebylo  jednoduché  prosadit. 
Obec moho pěněz v rezervě neměla, a tak velký výdaj měl proto i své 
odpůrce. Přesto se podařilo vyjednáváním u vlivnějších občanů myšlenku 
prosadit. Sám o tom v kronice píše: „Nejprve hleděl podepsaný získati 
pro věc některé čelnější občany a pak mladší lid, kteří by se pro výkon 
ten obětovali.“

Podařilo  se  mu  získal  zemskou  subvenci  z  ústředního  hasičského 
fondu. „Se starostou tehdejší župy hasičské, panem Karlem Vavřínkem, 
učitelem ze Lnář, se domluvil a svolali za tím účelem schůzi, kde se 
podařilo sbor založit. To se stalo 29.ledna 1905.

Za krátko se podařilo zakoupit od místního rodáka pana Vojtěcha 
Černého za 1800 korun stříkačku, kterou vyrobila firma Černý a Němec 
ze Slatiňan.“

Také zakoupili látku a nechali ušít hasičské uniformy. Nově ustanovený 
sbor  měl  tyto  členy:  Václav  Nepodal  -  velitel;  Fr.  Tůma  –  podvelitel; 
Václav Kroupa – jednatel.

Členové – hasiči, sboru byli: Josef Baloun, Karel Baloun, Josef Kroupa, 
Fr.  Kouba,  Josef  Hrabal,  Jan  Motyka,  Jan  Šafařík-st.,  Jan  Šafařík-ml., 
Ferdinand Pekárek, a Jan Říha.

Ještě v době své sedmdesátileté historie a to bylo v roce 1975, zažil 
velkolepé oslavy. Sbor vydržel s různými peripetiemi až do roku 1995, 
kdy  zanikl  pro nedostatek  aktivních  členů.  Posledním velitelem  sboru 
byl  Bohumil  Smola.  V  kulturní  místnosti  obce  jsou  vystaveny  panely 
seznamující ve zkratce s historií sboru.

Do dnešních dnů zůstala stát hasičská zbrojnice, která byla opravena 
obcí v roce 2014. Byla provedena nová omítka, střecha s odvodněním, 
vyměněny okna a zhotovena svislá zemní izolace. Do dnešních dnů se 
zachovala  původní  stříkačka,  která  je  ve  zbrojnici.  Připomíná  zašlou 
historii  našich  předků,  na  které  se  podepisuje  čas  a  vlhko.  Najde  se 
někdo, kdo pro zábavu, obnoví zašlou slávu? Vždyť historie je nedílnou 
součástí naší přítomnosti.

Text a foto: Petr Vích, Hněvkov

řádaných sborem. Tou největší je soutěž v požárním sportu, která se 
koná 30. 5. 2015. (S výsledky vás seznámíme v dalším čísle.) Přejeme 
našim družstvům (muži, ženy, veteráni a možná i veteránky) mnoho 
úspěchů.

Poslední duben patřil  stavění máje, což se u nás dělá postaru za 
pomocí provazů a nechybělo ani pálení čarodějnic.

Za osadní výbor Luboš Kylián, předseda
Za SDH Lucie Kyliánová, jednatel
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dičů. Odměnou koledníkům byla bohatá „nadílka“ vajíček a sladkostí od 
přejícných obyvatel obce.

Májka a pálení čarodějnic
V roce 2010 byla ve vesnici obnovena tradice stavění máje, která byla 

po dobu zhruba 15 let přerušena od dob poslední májky, jež byla potupně 
pokácena. Již pošesté  jsme se tudíž sešli, abychom máj postavili, hlídali 
a do časných ranních, či spíše dopoledních prvomájových hodin uhlídali. 
Hojně posílení lahodnými nápoji nebylo hlídání v chladné valpružině noci 
jednoduché, ale zdařilo se. Veselost však nekončila a pokračovala i násle-
dující večer při fandění našim hokejistům. Pálení čarodějnic zajistili místní 
hasiči a maminky opět zorganizovali lampionový průvod od rybníčka k va-

tře. Více než šedesátihlavý kordón dětiček a dospělých s lucerničkami byl 
oku lahodící a rozzářené dětské úsměvy a jejich bezstarostné a radostné 
juchání dobrou odměnou pro všechny přítomné.

Co nás v roce 2015 čeká?
V době,  kdy  vyjde  toto  číslo  SOBě, budeme  za  sebou mít  již  i  skali-

čanskou pouť,  která připadá na první neděli po  sv.  Janu Nepomuckém, 
v přípravě bude dětský den, který by  se měl odehrát v  sobotu 6.  červ-
na a budeme za  sebou mít  i okrskové hasičské  cvičení  v Bezdědovicích 
(23. 5.) a tradiční soutěž v Drahenickém Málkově (30. 5.). V plánu budou 
účasti na některých dalších hasičských kláních a to tak, jak dovolí čas a ro-
dinné hlavy jednotlivých členů týmu. Naše účast je také pravděpodobná 
na fotbalovém turnaji v Dr. Málkově, na svátek sv. Václava pak v Kadově, 
kde bude FK Kozel Skaličany obhajovat své malé fotbalové nagáno a zá-
zrak z  loňského roku a  fotbalovou sezónu ukončíme Skalčanskou penclí 
při místním říjnovém posvícení. Z hlediska pracovního nasazení a činností 
pro obec budou opět brigádní formou prováděny údržby zeleně expono-
vaných míst (před svým domem si téměř každý chvályhodně uklízí sám), 
provedeme  zálivky  vysázených  stromů,  pokud  budou  třeba,  a  v  rámci 
občanského  uvědomění  provedeme  úklid  obce,  přičemž  doufáme,  že 
nebudeme muset, jako již několikrát, likvidovat celou řadu černých sklá-
dek odpadů v okolí obce, které v současnosti, kdy je v Blatné k dispozici 
perfektní sběrný dvůr, zakládají snad jen tupci. Čekají nás drobné opravy 
úřadovny, větší úpravy hasičárny a rekonstrukce některých dalších částí 
obecních cest. Uvidíme, zdali rozpočet umožní některé akce realizovat již 
v letošním roce.

Poděkování a přání
Poděkování  na  tomto  místě  patří  panu  Josefu  Šurátovi  za  precizní 

opravu interiéru naší kapličky, kterou provedl s dostatečným předstihem 
před poutí a  také Technickým  službám města Blatné,  jejichž pracovníci 
pod taktovkou Karla Klímy zvelebili dolní část obce. Zároveň se sluší po-
děkovat všem, kteří nejsou lhostejní vůči svému okolí a nezištně se starají 
o veřejná prostranství, všem kteří organizují dění a ostatní činnosti v obci, 
všem, kteří bez remcání přikládají ruce ku společnému dílu a všem, kteří 
dění v obci neignorují, vždyť se to vše dělá pro vás a nás všechny. Zástupci 
obce již popřáli a několika dalším jubilantům k jejich kulatinám ještě v le-
tošním roce popřejí. Zvykem u nás je dobrým slovem, přáním a drobným 
darem potěšit všechny, kteří dosáhnou 60 let a věku vyššího, vždy v peri-
odě po 5 letech. Pevné zdraví, dostatek úsměvů, spokojenosti a štěstíčka 
pak přejeme všem našim obyvatelům, bez rozdílu věku, pohlaví, politické 
či náboženské příslušnosti a vyznání, barvy pleti, počtu hektarů půdy či 
stranické knížky.  

Václav Cheníček

Skaličanské dění
Poté, co jsme přivítali nový rok tradičně půlnoční silvestrovskou sešlos-

tí u vánočního stromu, který se v loňském roce skutečně vyvedl a zname-
nitě ozdobil naší vesničku, započal opět běžný život v obci. První spole-
čenskou akcí roku 2015 byla výroční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů, na které bylo zvoleno v podstatě staronové vedení sboru (starosta 
Jiří Blovský, náměstek starosty a velitel Jaroslav Fořt ml., jednatel a kroni-
kář Ing. Václav Cheníček, hospodář a pokladník Ing. Karel Dlabač, zástupce 
velitele Jiří Kotál, strojník Jaroslav Sojka st., člen výboru Luděk Mička, re-
vizor účtů Stanislav Solar ml.) Schůze se uskutečnila 9. ledna za účasti 20 
členů sboru (z celkových 26) a 4 hostů z řad zástupců okrsku a SDH Blatná. 
Na schůzi byla též vyhodnocena loňská veleúspěšná sportovní sezóna, po-
moc při zásazích, organizace brigád a dalších činností v obci, stejně jako 
plány na další období, kterých není málo a které budou směřovat k výročí 
120 let od založení sboru, které si budeme připomínat v roce 2019.

Obecní schůze
Po  hasičské  schůzi  následovala  v  polovině  února  schůze  obecní,  na 

které  byl  projednáván  návrh  nového  územního  plánu  Skaličan.  Schůze 
byla pojata jako beseda, které se zúčastnili pracovníci společnosti Archum 

architekti a zástupci blatenského 
stavebního  úřadu,  celkem  bylo 
přítomno 25 osob, z nichž mnozí 
živě  diskutovali  nad  problema-
tikou  budoucího  rozvoje  obce. 
Jednalo se již o druhé setkání, po 
loňském  podzimním,  úvodním 
jednání.  Další  obecní  schůze  se 
konala  na  počátku  dubna  a  její 
program se  týkal  již běžných  zá-
ležitostí v obci, jako byla uzavírka 
komunikace,  přerušení  autobu-
sového spojení, rekonstrukce od-
vodňovací  strouhy  v  dolní  části 
obce,  plánovaná  oprava  cest, 
pořádání a organizace tradičních 
akcí  v  obci  a  potřeb,  které  jsou 
nutné ve vsi zajistit. Druhé schů-
ze se již účastnil podstatně menší 

počet místních, což patrně svědčí o obecné spokojenosti se stavem naší 
vesnice nebo o nezájmu o veřejné dění. 

Velikonoční rachtání
Velikonoční rachtání  je  jednou z nepřerušených a pradávných tradic, 

která se ve Skaličanech pravidelně a odnepaměti udržuje. V posledních 
letech  se  rachtání  účastní  i  děvčata,  což  pro  nás  kluky  bylo  v  dobách 
našeho dětství  jevem naprosto nevídaným, nicméně v  jisté době došlo 
ke  generační  pauze  a nebýt  děvčat,  řady  koledníků by  značně prořídly. 
I v letošním roce se ve Skaličanech odehrálo rachtání v duchu tradic ve-
likonočních svátků, rachtačky nahradily zvony, jež odlétly do Říma a dvě 
desítky  skaličanské drobotiny poctivě obcházely vesnici  tak,  jak  se  sluší 
a patří i přes nepřízeň počasí a ti úplně nejmenší v doprovodu svých ro-

Skaličanští koledníci

Stavění májky ve Skaličanech

Úpravy v dolní části obce

SKALIČANY



19Svazek obcí Blatenska - květen 2015

„Otevíráme školní 
kantýnu“

V rámci letošního Dne Země jsme se naše třída 
zúčastnila  projektu  „Otevíráme  školní  kantýnu“, 
který  vedla  výživová  poradkyně  ing.  Vladěna 
Hrušková.

Nejdříve  jsme  se  rozdělili  do  čtyřčlenných  skupin.  Naším  prvním 
úkolem  bylo  připravit  zdravou  svačinku.  Naše  skupina  si  vylosovala 
luštěninovou  pomazánku  a  hned  nato  jsme  obdrželi  potřebné 
ingredience. Byly to tři šálky vařených fazolí, čtyři lžíce másla, cibule, 
sůl  a  jarní  cibulka.  Všechny  suroviny  jsme  smíchali  s  fazolemi  a  vše 
jsme  důkladně  rozmixovali.  Po  dochucení  jsme  ji  pečlivě  natřeli  na 
kolečka rohlíků a bagetku.

Druhým  úkolem  bylo  vytvořit  vhodnou  reklamu,  která  bude 
pomazánku  propagovat.  Náš  plakátek  lákal  na  „Super  hrdinskou 
pomazánku“.  Po  dokončení  reklamy  byla  pro  všechny  připravena 
soutěž. V zadní části třídy byly připraveny jednohubky všech soutěžních 
skupin.  Každý  z  nás  dostal  k  hodnocení  ostatních  skupin  10  bodů 
a mohli jsme ochutnávat. Každá měla své kouzlo – vybíralo se mezi naší 
luštěninovou, fazolovou, pórkovou a pomazánkou z červené čočky.

Vyhodnocení  provedla  ing.  Hrušková,  která  také  vítězné  skupině 
předala  ceny  –  vařečky.  Na  konci  programu  jsme  probírali  zdravé 
a  nezdravé  potraviny,  rozvržení  denního  příjmu  potravy  i  vhodnost 
dodržování pitného režimu.

Celý program se nám velmi líbil, naučili jsme se pár nových receptů 
a získali nové poznatky o zdravém stravování.

V. Bláha, O. Holub, K. Forgáč, M. Lehečka
žáci 7. A

V  sobotu  jsme  se  vypravili  do  hlavního  města  Berlína,  kde  jsme 
navštívili nejznámější památky, jako např. Braniborskou bránu, Památník 
evropských Židů, Říšský sněm. Na náměstí zvaném Alexander Platz jsme 
si  mohli  zakoupit  dárky  a  upomínkové  předměty.  Celou  exkurzi  jsme 
v neděli zakončili položením květin a minutou ticha u pomníku osmnácti 
českých studentů, kteří v Sachsenhausenu položili své životy. 

Na zpáteční cestě jsme se rozloučili s pražskými kamarády, se kterými 
jsme si skvěle rozuměli a po celou dobu spolupracovali. Domluvili jsme 
se,  že  se určitě  ještě  setkáme na nějaké další  akci nebo  je navštívíme 
v Praze. Exkurze byla velice poučná a zajímavá, dozvěděli jsme se mnoho 
nových informací. Historii sice již nezměníme, ale můžeme se z ní poučit.

Matěj Karban, žák 8. A 

Exkurze do Německa
Ve  čtvrtek  ráno,  30.  4.  2015,  se  vydalo  6  žáků  osmých  tříd  s  paní 

učitelkou  Janou Komrskovou na exkurzi do Berlína a Sachsenhausenu.  
V  Praze  jsme  se  spojili  s  žáky  pražské  školy  Slivenec.  Jejich  paní 
učitelka  Petra  Levá  s  naší  paní  učitelkou  tuto  exkurzi  zajistily  ve 
spolupráci se Vzdělávacím centrem pro mládež v koncentračním táboře 
Sachsenhausen. 

Z Prahy jsme cestovali dál pohodlným autobusem Student Agency do 
Berlína. Naší první zastávkou bylo české velvyslanectví, kde nás příjemná 
mladá  slečna  provedla  budovou  a  zavedla  do  společenské  místnosti, 
ve  které  už  byl  připraven  veliký  stůl  na  pondělní  návštěvu  českého 
premiéra Bohuslava Sobotky. Z Berlína naše cesta pokračovala do místa 
ubytování,  města  Oranieburgu,  poblíž  kterého  se  nachází  nechvalně 
známý koncentrační tábor Sachsenhausen. 

Druhý  den  jsme  se  vypravili  na  prohlídku  koncentračního  tábora. 
Zde  se nás ujala paní Anna Milarch, Češka  žijící  v Německu  již  40  let. 
Koncentrační  tábor byl  založen  roku 1936 a osvobozen  v dubnu 1945 
ruskou a polskou armádou. Po Křišťálové noci a po 17.  listopadu 1939 
bylo  do  Sachsenhausenu  přivezeno  asi  1  200  českých  studentů.  Ze 
známých  Čechů  zde  byli  vězněni  např.  spisovatel  a malíř  Josef  Čapek 
a československý prezident Antonín Zápotocký. Návštěva na nás velmi 
silně zapůsobila a myslím si, že na taková místa by se nemělo zapomínat. 
Kdo  takováto  místa  jednou  navštíví,  zjistí  zcela  nové  informace,  vidí 
osobní věci vězňů, dobové fotografie a uvědomí si,  jak strašné věci se 
zde  odehrávaly.  V  pátek  a  neděli  jsme pracovali  v  táboře. Na  základě 
podkladů  od  naší  průvodkyně  jsme  se  navzájem  prováděli  táborem 
a  vytvořili  plakát  na  vybraná  témata,  související  s  českými  vězni 
v Sachsenhausenu a jejich životem. V podvečer jsme si prohlédli zbytky 
pekárny  a  cihelny,  kde  pracovali  vězni  ze  Sachsenhausenu.  Aby  nás 
pouze neděsily hrůzy války, podnikli  jsme příjemnou procházku kolem 
nedalekého jezera.

Cesta za pokladem
Ve  středu  22.  dubna,  na  Den  Země,  připravili  žáci  9.  A  pro 

naši třídu 6. A cestu za pokladem. První úkol byl přichystaný ve 
třídě „deváťáků“, kteří právě ten den skládali přijímací zkoušky. 
Měli jsme najít barevné lístečky a složit z nich zprávu. Bohužel se 
nám nepodařilo najít všechny lístečky, zprávu jsme ale nakonec 
složili! Další úkoly jsme plnili v pětičlenných skupinách – čekala 
nás osmisměrka a kvíz. U správných odpovědí na otázky, které 
se týkaly Dne Země, jsme našli souřadnice místa, kde byl ukryt 
poklad.  Mohli jsme se tedy vydat na cestu ke špejcharu, kde jsme 
rozluštili zprávu napsanou morseovkou a odpověděli na otázky z  
historie našeho města. Dozvěděli jsme se, že poklad se nachází 
na  místě,  kde  kdysi  stála  šibenice.  Tam  jsme  skutečně  našli 
v mechu ukrytý poklad – svačinový box se sladkostmi. Největším 
překvapením pro nás ale byl žolík – omluvenka ze zkoušení při 
hodině dějepisu. Bohužel, každý dostal jen jednoho žolíka!

Ondřej Velek, žák 6. A

Den Země - 22. duben
Každý  rok  se  na  naší  škole  ke  Dni  Země  konají  akce  zaměřené  na 

poznávání a ochranu přírody. Letos jsme začali již o několik dní dříve a to 
vyhlášením soutěže ve sběru starého papíru, hlavně novin a reklamních 
letáků.  I  letos bylo motto akce  „Za  starý papír  nové  knihy“.  Chválíme 
každého, kdo se zapojil a přispěl k úspěchu celé akce, vždyť jsme vybrali 
celkem 3 931 kg. Nejlepší třídou 1. stupně byla 2. B s 353 kg, na 2. stupni 
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byla suverénně nejlepší 6. A s 1 290 kg. Ta si připsala, stejně jako ostatní 
třídy, důležité body do celoroční mezitřídní soutěže.

Ve spolupráci s pracovníky odboru životního prostředí MěÚ v Blatné 
se pak 22. dubna uskutečnila ročníková soutěž pro 1. stupeň naší školy. 
Děti plnily na několika stanovištích úkoly týkající se poznávání přírody 
a environmentálního chování. Některé třídy pak v okolí školy poznávaly 
přírodniny, některé pracovaly na výtvarných projektech ve svých třídách. 

Žáci  druhého  stupně  využili  pozvání  Středního  odborného  učiliště 
v  Blatné  a  navštívili  Traktoriádu,  soutěž  zručnosti  v  řízení  traktorů. 
V druhé půlce dopoledne se pak zúčastnili zajímavé besedy na Střední 
odborné škole v Blatné, kterou pro ně připravil RNDr. Petr Pavlík.  Žáci 6. 
A měli svůj vlastní projekt, 7. A pracovala na projektu „Otevíráme školní 
kantýnu“ a 7. B besedovala s paní Klárou Jánskou o Indii.

Vychováváme děti k ekologickému chování a myšlení. Třídíme ve škole 
papír,  plasty,  hliník,  baterie.  Sbíráme  staré  drobné  elektrospotřebiče 
i stará CD. Věříme, že to není zbytečná práce. Žákovský parlament nyní 
organizuje sběr víček od PET lahví, uzávěrů od aviváží apod. Tato víčka 
pomohou  onkologicky  nemocným  dětem  a  my  z  toho  máme  velkou 
radost.  Za  pomoc  při  organizaci  Dne  Země  děkujeme  paní  Markétě 
Karešové z odboru životního prostření MěÚ v Blatné, paní Kláře Jánské 
a panu RNDr. Petru Pavlíkovi ze Střední ekonomické školy v Blatné.         

Marcela Karbanová, 
Petra Karešová

koordinátorky EVVO

I ty se staň záchranářem!
17.  duben  2015  byl  pro  5.  B  ve  znamení  barev  červené  a  bílé. 

Metry  obvazového  materiálu,  trojcípé  šátky  a  vůně  desinfekce 
neodmyslitelně patřily k projektovému dni I ty se staň záchranářem, kdy 
si žáci vyzkoušeli teoretické i praktické dovednosti v oblasti poskytování 
laické  první  pomoci.  V  první  části  vyučovacích  hodin  probíhala  výuka 
především v oblasti teorie, kdy si žáci zopakovali důležitá čísla tísňového 
volání,  seznámili  se  s  postupem,  jak  rychle  zmapovat  situaci  nehody, 
aby  záchranáři  dostali  co  nejpřesnější  informace  a  mohli  tak  poslat 
odbornou lékařskou pomoc v nejkratší možné době.

Mezi  body  přednášky  byly  zahrnuty  základní  postupy  laické  první 
pomoci,  zásady  kardiopulmonální  resuscitace,  příčiny  zástavy  dechu, 
krvácení. Na konci každého tématu pracovali žáci ve skupinách a nabyté 
vědomosti si ověřili v závěrečném testu. Vyzkoušeli si teoretické volání 
na tísňovou  linku, kdy měli  zadané situace ohrožení a museli  správně 
a rychle reagovat. V určitých situacích se snažili definovat možná rizika, 
která by mohla nastat.

V praktické části si všichni vyzkoušeli resuscitaci na nově zakoupených 
figurínách  Mini  Anne.  Podle  hodnocení  žáků  bylo  velmi  namáhavé 
provádět resuscitaci i po velmi krátkou dobu, nicméně se mnozí z nich 
setkali s úspěchem a figurínu „rozdýchali“. V další části jsme se zaměřili 
na zásady obvazování. Ukázali  jsme si,  jak ošetřit různé typy krvácení, 
jak  velké  nebezpečí  představuje  tepenné  krvácení,  naučili  jsme  se 
správně přikládat tlakový obvazu či jak použit škrtidlo. Žáci pracovali ve 
skupinách a navzájem si vyzkoušeli obvazování při zlomeninách, správné 
použití závěsu, polohu při transportu a v neposlední řadě improvizovaný 
transport,  který  ostatním  předvedly  naše  členky  zdravotnického 
kroužku.

Žáci  pracovali  s  velkým  zaujetím,  chtěli  si  vše  vyzkoušet,  velmi  je 
těšily úspěchy a pevně věřím, že mnozí z nich by dokázali poskytnout 
laickou první pomoc v případě ohrožení života.

Pro  žáky  bylo  velkým  překvapením,  že  podle  výzkumu  Ústavu 
metodiky první pomoci (založen 2014) zemřelo ročně kvůli neposkytnutí 
první  pomoci  kolem  140  tisíc  lidí.  Mezi  nejčastější  důvody  patřil 
v největší míře nedostatek znalostí, na druhém místě byla  lhostejnost 
a pouhé necelé jedno procento obava z vlastního nakažení. Mezi další 
důvody  patřila  obava  z  poškození  zraněného  a  jiné  (nevolnost  při 
pohledu  na  krev).  Těmto  obavám  často  nahrává  i  fakt,  že  dnes  první 

Výlet na Karlštejn 
a do Koněpruských jeskyní

V  sobotu  25.  dubna  se  členové  přírodovědného  klubu  společně 
s dalšími zájemci vydali na exkurzi do Koněpruských jeskyní a na Karlštejn. 
Vyjeli jsme ráno v 8 hodin. Naše první zastávka byla na hradě Karlštejn, 
kde jsme měli rezervovanou prohlídku v 10.20 hodin. Při zpáteční cestě 
z  hradu  k  autobusu  jsme  se  posilnili  svačinkami  a  prošmejdili  místní 
krámky. Řada žáků si zde jako suvenýr zakoupila nějaký kámen. 

Poté  naše  cesta  pokračovala  do  Koněpruských  jeskyní,  které  se 
nachází v CHKO Český kras asi 5 km jižně od Berouna. Jedná se o nejdelší 
jeskynní  systém  v  Čechách. Měli  jsme  velmi  sympatického  průvodce, 
který dokázal děti zaujmout, hodně s nimi vtipkoval. Hned na začátku 
dostaly  děti  úkol  počítat  schody,  následně  byly  prozkoušeny  z  druhů 
krápníků.  Pokud  někdo  z  žáků  rušil, musel  za  trest  dělat  dřepy  nebo 
zpívat. To bylo moc pěkné zpestření exkurze. A  tak v Proškově dómu, 

nejkrásnějším prostoru jeskyně se sintrovým jezírkem a Koněpruskými 
růžicemi,  zazněla  píseň  Gaudeamus  igitur.  K  potrestaným  se  přidali 
i ostatní a byl z toho moc pěkný zážitek. Kdy se někomu poštěstí zpívat 
v  jeskyni?!  Pak  jsme  zpívali  ještě  jednou  v místech,  kde  jsou  uloženy 
pozůstatky zvířecích kostí a také lidské kosti patřící druhu Homo sapiens 
sapiens  staré  asi  13  000  let.  Prohlídka  končila  stoupáním  po  točitém 
schodišti do svrchního patra  jeskyní – Mincovny. Zde byla v minulosti 
penězokazecká dílna, ve které se vyráběly falešné mince. Tady jsme se 
s průvodcem rozloučili. Následovalo další občerstvení v místním stánku 
a opět nákup suvenýrů – pohledů a kamínků. 

Pak jsme spokojeni a obohaceni o další zážitky nasedli do autobusu 
a vyjeli k domovu. Po celou dobu výletu nám přálo i pěkné počasí.

členové přírodovědného klubu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_sapiens
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TGM Blatná úspěšně 
na turnaji Hokejbal 
proti drogám

9. 4. 2015 se na blatenském hokejbalovém sta-
dionu uskutečnil tradiční hokejbalový turnaj HOKEJBAL PROTI DROGÁM. 
Každoročně si to zde rozdávají základní školy TGM, JAK, Bělčice, Sedlice 
a Radomyšl. V utkání hraných na 2x6 minut často rozhodovala o výsled-
ku pouze jediná chyba nebo vítěze určily až samostatné nájezdy. Zaháje-

Jak vzniká kniha
Jak vzniká kniha se 14. 4. dověděli žáci ze 3. B při návštěvě Městské 

lidové knihovny v Blatné.  Podivili se, kolik práce je třeba, než se mohou 
ponořit  do  čtení  napínavých  nebo  veselých  příběhů.  Po  přečtení 
příběhu o čarodějnici Vinie se děti staly ilustrátory příběhu. S nadšením 
se pustily do práce. Jejich obrázky plné fantazie nyní zdobí dětskou část 
knihovny. Domů děti odcházely s vypůjčenou knihou a velkou chutí si 
číst. Za hezké povídání s dětmi děkuji paní knihovnici Šustrové.

Marcela 
Karbanová, 

třídní učitelka

ˇ	  

BAVIME SE SPOLECNE 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

SDRUŽENÍ RADY RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ J.A.KOMENSKÉHO V BLATNÉ
 POŘÁDÁ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
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Úspěšné byly i kolektivní práce tříd 1. B a 2. A (1. místo), 1. C (čestné 
uznání) 3. A a 5. B (1. místo) a 8. - 9. třída (čestné uznání) 

 Velmi ráda touto cestou děkuji všem žákům za skvělou reprezentaci 
školy,  všem  vyučujícím  děkuji  za  přípravu  a  vedení  všech  oceněných 
žáků.  I  tyto  výsledky  svědčí  o  tom,  kolik máme  šikovných  žáků,  kteří 
chtějí udělat něco navíc a nebojí se poměřit své vědomosti a dovednosti 
se žáky ostatních škol na okrese. I za to jim patří dík.

J. Karlíková, ředitelka školySoutěžní úspěchy
Školní  rok  se  chýlí  pomalu  ke  konci.  Jedním  z  aspektů,  které 

vyhodnocujeme  je  i  účast  našich  žáků  v  soutěžích.  Zatímco  sportovní 
se  teprve  rozjíždějí,  vědomostní, pěvecké,  recitační  i  výtvarné  jsou  již 
téměř ukončeny. I v letošním roce dosáhli naši žáci na mnohé úspěchy. 
Posuďte sami:

Největšího  úspěchu  dosáhl  Matouš  Faměra  z  9.  A,  který  se 
v zeměpisné olympiádě dostal přes 1. místo v okresním kole a 3. místo 
v krajském kole až do národního kola. A být osmý v republice, to už je 
nějaký úspěch! V zeměpisné olympiádě ještě zabodoval Vojtěch Janota 
ze 7. B, který byl ve své kategorii  třetí. Postup do krajského kola si 1. 
místem v okresní kole biologické olympiády vybojovala i Linda Polívková 
z  9.  A  (výsledek  krajské  soutěže  však  do  uzávěrky  tohoto  čísla  nebyl 
znám). V  této  soutěži  zabodovali  i Matěj Karban  z 8. A,  který obsadil 
4. a Lucie Stichenwirthová, která obsadila 5. místo. V kategorii D žáků 
6. a 7.  tříd sbíral zkušenost  Jan Vilíta ze 6. A, obsadil 22. místo. První 
místo v okresním kole získal v olympiádě z anglického jazyka v kategorii 
I. A i Vojtěch Janota (z této kategorie se do krajského kola nepostupuje), 
Linda Polívková získala 2. místo. Linda školu reprezentovala i v olympiádě 
z  českého  jazyka  (8.  místo),  v  chemické  (4.  místo)  a  v  dějepisné 
olympiádě  (11. místo).  Více  účastí  v  olympiádách má  na  svém  kontě 
i Vojtěch Janota (matematická – 15. místo), Matouš Faměra (chemická 
– 5. místo) a Lucie Stichenwirthová (dějepisná – 8. místo). V dějepisné 
olympiádě reprezentovala a 21. místo obsadila i Sabina Schaffarzová z 9. 
A. V olympiádě v ruském jazyce se v kategorii začátečníků umístila Klára 
Němečková ze 7. A na 6. místě, Ondřej Holub a Anita Potůčková (oba 7. 
A) na 7. místě, v kategorii pokročilých obsadila Kristýna Kosíková (8. B) 
čtvrté, Ivana Maroušková (8. A) páté a Eliška Pekárková (8. A) šesté místo, 
v olympiádě z německého jazyka se Otakar Houdek (9. B) umístil na 14. 
místě. Výčet musíme ještě doplnit o výsledky matematické olympiády 
žáků 5. tříd – Gabriela Pacovská a Adéla Bejčková (obě 5. B) obsadily 3. 
místo, Diana Voborníková (5. B) 10. místo a Karolína Šustrová (5. A) 37. 
místo a žáků 6. tříd – Karin Míková (6. A) 2. místo, Aneta Piklová (6.B) 18. 
místo, Ondřej Velek 24. místo, Adam Korbel 35. místo a Vanesa Vávrová 
(všichni 6. A) 37. místo.

V recitační soutěži získala ocenění Karolína Voráčková (3. B), pěkný 
výkon podali i Mikuláš Koblih (2. B) a Karin Míková (6. A).

Výborných úspěchů dosáhly naše zpěvačky i v okresním kole pěvecké 
soutěži  Jihočeský  zvonek.  Ve  zlatém  pásmu  se  ve  svých  kategoriích 
umístily  Diana  Voborníková  (5.  B),  Karolína  Šišková  (6.  B)  a  Tereza 
Motyková (9. B), ve stříbrném pásmu skončilo duo Diana Voborníková 
a  Karolína  Šišková  i  trio  Anna  Bláhová  (8.  A),  Pavla  Nová  a  Kristýna 
Kosíková (obě 8. B). Karolína Šišková si svým výkonem vyzpívala i účast 
v krajském kole (výsledky zatím neznáme).

Příroda Blatenska
I když se zapojujeme do mnoha výtvarných soutěží, nejradši mají naši 

výtvarníci místní „Přírodu Blatenska“,  jejíž letošní téma bylo „Zvířátka, 
jak bydlíte v přírodě?“. Úspěchů dosáhli ve svých kategoriích následující 
žáci: 

  Julie Jiroušková 1. B – čestné uznání
  Iva Kratochvílová 4. A – 1. místo
  Leontýna Tvrdá 4. B – 3. místo
  Tereza Březinová 4. A, Vendula Hajníková 3. B, 

  Vojtěch Koman 3.A – čestné uznání
  Lukáš Chvátal 7. A – 1. i 2. místo
  Amálie Janků 7. B  - 2. místo
  Jindřiška Škudrnová 7. B a Kristián Stach  6. B – 3. místo
  Zdeněk Slavík 7. B – čestné uznání
  Eliška Pekárková 8. A a Lucie Stichenwirthová 9. A – 2. místo
  Nina Panfilová 8. A a Tereza Siblíková 9. A – 3. místo

pomoc vyučuje v různých formách téměř kdokoliv, a to i bez potřebného 
vzdělání a praxe.

Na  závěr  bych  chtěla  dodat,  že  jakákoli  první  pomoc  je  lepší  než 
žádná. A pokud bychom měli svým zodpovědným přístupem zachránit 
jeden lidský život, tak cíl této přednášky měl smysl.

Lucie Novotná, třídní učitelka 5. B, členka První pomoci
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ní  turnaje  proběhlo  za  účasti 
paní  starostky  Malečkové 
a  pana  místostarosty  Ounic-
kého.  Díky  pánům  Karešům 
vše  organizačně  klapalo 
a navíc celým turnajem zněly 
hitovky z aparatury pana Zbí-
rala.  A  výsledek?  V  kategorii 
4.  -  5.  ročníků  obsadili  žáci 
„Masaryčky“  3. místo,  hokej-
balisté 6. a 7. ročníků 1. místo 
a v prestižní nejstarší kategorii 
8. a 9. ročníků získali naši bor-
ci 1. místo. Co k tomu dodat? 
Gratujeme!

Jaroslav Voříšek, učitel TV

Čarodějnická 
škola 

Blížil se konec dubna a s ním i den čarodějnic. Třídy 1. A a 2. A ZŠ 
TGM se proměnily v čarodějnickou školu. Čekala nás spousta náročných 
úkolů,  které  nám  připravila  naše  třídní  čarodějka  Školastika.  Ta  nás 

provází celý školní rok. Pečlivě nás sleduje a dohlíží, abychom vše dobře 
zvládli a uměli. Když nám něco nejde, připraví nám úkoly na procvičení. 
Nejraději má hodiny čtení, protože ona sama je velká čtenářka.

Letos nám Školastika připravila čarodějnické úkoly z českého jazyka 
a z matematiky. Pověřila nás například složitou přípravou čarodějnické 
polévky,  kdy  každý  vymyslel  svůj  vlastní  recept,  opravovali  jsme 
věty  pomíchané  nezbedným  koštětem,  počítali  jsme  ingredience  do 
kouzelného  lektvaru nebo  jsme  řadili  správně podle  čísel  lahvičky,  se 
kterými  si  neopatrně hrál  Školastičin  kocour. Navštívila  nás  čarodějka 
Kanimůra,  která  nám  dala  ochutnat  lektvary  z  bylin  nasbíraných 
o půlnoci při úplňku. Nikdo nedostal odvahu se napít až na paní učitelku, 
kdo by si nechal ujít příležitost smočit ret v elixíru mládí! Ptáte se, jestli 
fungoval? Až ji potkáte, posuďte sami. 

Všechny úkoly jsme zvládli. Čekali jsme, jestli nám Školastika nepři-
chystá nějakou odměnu. Měli jsme jen trochu strach, aby se nám vrátila 

z čarodějnického sletu. Vrátila a překvapení bylo na světě. Koš plný dob-
rot, ale také nástrah v podobě jedovatých hadů, pavouků, žab a jiné ča-
rodějnické havěti. Kdo se odvážil, ochutnal čarodějnické lektvary a také 
kořen  mandragory.  Už  teď  se  s  dětmi  těšíme,  co  pro  nás  Školastika 
přichystá příště.

Zdenka Voříšková, třídní učitelka 1. A

„Letem světem“ na ZŠ TGM v Blatné
Poslední dubnový  týden zpříjemnily  žákům na ZŠ TGM Blatná pro-

jektové dny pod názvem „Letem světem“. Celoškolní projekt byl  letos 
zaměřen na cestování po naší zeměkouli. Ve středu a ve čtvrtek byl pro 
žáky připraven velmi pestrý program. První den čekalo na žáky 16 před-
nášek, které byly zaměřeny na různá témata. Žáci si mohli zvolit jedno 
téma, které je nejvíce zajímalo. Každá přednáška trvala 90 minut a bě-
hem ní byli žáci aktivně zapojováni do diskuze. Celkově se ve škole vy-
střídalo devět přednášejících, kteří hovořili o těchto tématech: K. Bern-

dorffová – Indie očima fotografa, K. Jánská – Indie plná barev a vůní, I. 
Hanzlíková – Na cestách po Jižní Americe, P. Chlebec – Putování Izrae-
lem, M. Klajn – Jak se žije v Íránu, J. Kortus – Život a škola v Náhorním 
Karabachu, J. Kudrlová – Dánsko, země legend a pohádek, Dánsko včera 
a dnes, L. Růžičková -  Po Oslu na oslu, 4x Oslo - pokaždé jinak, F. Šesták 
– Na kole napříč Amerikou. Následně se žáci odebrali do Komunitního 
centra Blatná, kde se s nadšením zapojili do vědomostní soutěže „Země 
je  kulatá“.  Tento program připravilo pro  žáky hudební divadlo Hnedle 
vedle a v jeho průběhu soutěžily třídy proti sobě. Žáci prověřili své vědo-
mosti v konfrontaci s ostatními a vtipné moderování se jim velice líbilo.

Druhý projektový den byl zaměřen na zpracovávání informací a tvor-
bu výstupů. Žáci společně s učiteli vyráběli nejrůznější zajímavosti sou-
visející s jejich tématy, např. nástěnné mapy, vlajky, amazonský prales, 
vikingskou  loď,  skřítky, mešitu, město  Betlém,  Zeď  nářků,  jantry  atd. 
Všechny výrobky jsou vystaveny ve vestibulu školy. Přijďte se podívat! 

Žáci během projektových dnů  získali mnoho  zajímavých poznatků. 
Nejvíce se jim líbily jednotlivé přednášky, vědomostní soutěž, práce ve 

Čarodějnická škola 2. A

Čarodějnická škola 1. A

Žáci si sami zvolili jakého projektu se zúčastní
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skupinách a tvorba výstupů, kde se mohli sami kreativně projevit. Po-
děkování patří zejména všem přednášejícím za jejich ochotu, čas a spo-
lupráci na projektu.

Pavla Fousová a Ondřej Kočovský, organizátoři projektu

Minipodnikání žákovského 
parlamentu jde do finále

Členové žákovského parlamentu ZŠ TGM v Blatné 
se  v  letošním  školním  roce  zúčastnili  originálního 
projektu  Podpora  podnikatelských  znalostí  žáků  ZŠ 
(reg.  č.:  CZ.1.07/1.1.00/54.0030),  který  organizuje 
Regionální  hospodářská  komora  v  Plzni.  Projekt  je 
financován  Evropským  sociálním  fondem  a  státním  rozpočtem  České 
republiky.  Jedná  se  o  pilotní  projekt,  který  v  nadregionálním  rozsahu 

zkouší  aplikovat  zjednodušený  model 
tzv.  fiktivních  firem.  V  rámci  projektu 
vznikly  na  škole  tři  minipodniky.  Prv-
ním  z  nich  je  reklamní  studio  F  kleci 
design,  které  ve  své  činnosti  navrhuje 
a zpracovává  loga, připravuje reklamní 
letáky a organizuje reklamní kampaně. 
Druhý minipodnik, vzdělávací agentura 
Pomocná ruka s. r. o., nabízí své služby 
v oblasti jazykových kurzů, ale také or-
ganizuje  bezplatné  doučování  žáků  na 
škole.  Posledním minipodnikem,  který 
jsme v rámci projektu založili, je Nada-
ce Záchranný kruh, která pořádá bene-
fiční akce ve prospěch dětí z azylových 
domů  a  získává  finanční  prostředky 
prodejem  předmětů  s  logem  nadace. 
Veškerá činnost je samozřejmě fiktivní, 
ale členové parlamentu při jejím pláno-
vání vycházeli ze svých reálných zkuše-
ností s pořádáním podobných akcí. 

Cílem  projektu  bylo  zvýšit  u  dětí 
znalosti  z  oblasti  podnikání.  Děti  si 
samy  vypracovaly  podnikatelské  plá-
ny,  zabývaly  se  kalkulací  ceny  výrobků 

a služeb, ale také zpracováním pracovních smluv a zajištěním základních 
provozních  záležitostí.  Velmi  přínosnou  součástí projektu  byly  organi-
zované  schůzky  s mentory.  Každý minipodnik měl možnost  oslovit  ke 
spolupráci jednoho mentora. Ten pro naše malé „podnikatele“ zorgani-
zoval schůzku, při které se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací 
o provozu firmy. Měli jsme tak neopakovatelnou možnost navštívit Na-
daci Via v Praze a na vlastní oči vidět, jak vypadá pracovní den zaměst-
nanců nadace. Dále jsme se podívali do organizace CEDU (Centrum pro 
demokratické učení), kde jsme se dozvěděli,  jak organizovat kurzy pro 
děti, jak pracovat s penězi získanými od nadace nebo jak sepsat pracovní 
smlouvu, dohodu o provedení práce či jiné důležité dokumenty. Posled-
ní a neméně zajímavou návštěvou bylo setkání s p. Kortusem ve firmě 
Mako Blatná. Pan Kortus se s žáky podělil o své dlouholeté zkušenosti 
z podnikání a byl velkou oporou při nejobtížnějším úkolu, kterým byla 
kalkulace ceny výrobků a služeb. 

Naše celoroční snažení završí žáci na Veletrhu minipodniků v Plzni 20. 
května 2015. Veletrh proběhne v Parkhotelu Plzeň a program je pláno-
vaný od 9:00 do 14:30 hod. Součástí veletrhu bude prezentace jednotli-
vých minipodniků, kterých v projektu vzniklo celkem 90, a také vyhláše-
ní deseti nejlepších minipodniků nabízejících služby a deset nejlepších 
minipodniků nabízejících výrobky. Těšíme se, že závěrečný veletrh přine-
se členům parlamentu další zkušenosti a příjemné zážitky.

Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Jízda zručnosti 
2015 

Dne 22. dubna pořádalo 
Střední odborné učiliště 
Blatná a firma Agrozet České 
Budějovice a.s. 14. ročník oblastní soutěže „Jízda zručnosti 2015“. 
Veřejnost z Blatné a okolí byla na tento den pozvána na soutěž i na den 
otevřených dveří. Soutěž je určena pro žáky středních škol a učilišť, 
kteří v rámci studia získají řidičské oprávnění k řízení traktoru. Ve tvrdé 
konkurenci deseti středních škol a učilišť a dvaceti pěti soutěžících 
obsadili studenti třídy 3.O oboru Opravář zemědělských strojů první tři 
místa! Již od pondělka 20. 4. do areálu SOU Blatná přijížděli soutěžící, 
aby si projeli připravenou trať. V areálu učiliště na ně čekal moderní 
traktor Zetor Proxima70 s přední hnací nápravou a přívěsem. 

Od středečního  rána vládl na SOU Blatná čilý  ruch. V  jídelně  školy 
probíhala registrace, studenti si losovali pořadová čísla. Rozhodčími byli 
i mistři odborného výcviku, učitelé a vybraní studenti SOU Blatná. Pro 
hosty  připravily  kuchařky  SOU  Blatná  příjemnou  svačinu,  soutěžící  si 
domácí pohoštění pochvalovali.

Před soutěží představil mistr odborného výcviku pan Václav Fuščič 
krásný  veterán,  traktor  Zetor  25  A  s  návěsem  vlastní  výroby.  Firma 
AGROZET  a.s.  České  Budějovice  představila  traktor  Zetor  Forterra 
150HD  v  kombinaci  s  pneumatickým  nástavbovým  secím  strojem 
AEROSEM 3002 ADD. Firma LIVA Předslavice traktor CASE PUMA 145 ET 
v kombinaci s lisem na kulaté balíky Krone Comprima F 155 XC, Krone 
Swadro 807, shrnovače se stranovým ukládáním řádku a Krone svinovací 
lis Fortima V 1500MC.

Na  soutěž  se  přišli  podívat  žáci  blatenských  základních  škol 
s  pedagogickým  doprovodem. Mladší  žáci  i  děti  učitelů  si  zasoutěžili 
na  malém  modelu  trati  s  traktůrky  řízenými  vysílačkou.  Ke  vzácným 
hostům  patřila  starostka města  Blatná  Bc.  Kateřina Malečková  a  pan 
místostarosta Pavel Ounický. Dalšími vzácnými hosty byli z firmy Agrozet: 
Ing.  Jan  Beer, místopředseda  představenstva  a  obchodní  ředitel;  Ing. 
Petr Lidinský, ředitel závodu Ražice; Lukáš Bláha, vedoucí prodeje strojů; 
Václav  Moudrý,  vedoucí  technického  servisu.  Z  firmy  PRILLINGER  p. 
Václav Brušák, vedoucí prodeje.

Soutěž řídila a s humorným nadhledem doprovázela paní vychovatel-
ka SOU Blatná Zdeňka Braunová. Ta vyzvala přítomné hosty k přihlášení 
do kategorie „Veřejnost“. Přihlásilo se 8 soutěžících.

Ceny předávali: Ing. Jan Beer, ředitel SOU Blatná Ing. Miroslav Čapek, 
zástupce  ředitele  pro  odborný  výcvik  Bc.  Stanislav  Kučera  a  zástupce 
ředitele  pro  teoretické  vyučování  Ing.  Arnošt  Kabát.  V  kategorii 
„Veřejnost“ zvítězil  Ing. Zbyněk Hofman, učitel odborných technických 
předmětů SOU Blatná. V hlavní kategorii se na 4. místě umístil Ondřej 
Šimek z VOŠ a SZŠ Benešov. Třetí místo získal Jiří Kovařík. Druhé místo 
Patrik  Žilák. Vítězem se  stal Aleš Kratochvíl.  Zvláštní  ocenění převzala 
studentka VOŠ a SOŠ Březnice Kristýna Maštalířová, která byla jedinou 
soutěžící dívkou. 
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Studenti SOU Blatná na soutěži 
GES CUP 2015

Dne  23.  a  24.  března  2015  se  již  po  několikáté  zúčastnili  studenti 
Středního odborného učiliště v Blatné soutěže mladých elektrotechniků 
GES-Cup  2015.  Reprezentovali  nás  studenti  druhého  ročníku  oboru 
Elektrikář Marek Bartoš a Jan Maroušek. Ti v silné konkurenci studentů 
čtrnácti  škol  z  celé  ČR  se  umístili  na  pěkném  sedmém místě. Soutěž 
pořádalo  již po deváté Střední odborné učiliště Domažlice,  škola Stod 
ve spolupráci s firmou GES Electronics a s finanční podporou Plzeňského 
kraje.

Úspěch  Marka  Bartoše  a  Jana  Marouška  je  o  to  větší,  že  spolu 
s pořadatelskou školou byli  jediní zástupci středních odborných učilišť 
mezi  studenty  třetích  a  čtvrtých  ročníků  středních  odborných  škol! 
Kromě Blatné přijely týmy z měst Plzeň, Praha, Příbram, Ostrava, Tábor, 
Ústí  n./L.,  Liberec,  Chomutov  a  Kutná  Hora.  S  ohledem  na  časovou 
náročnost  byla  soutěž  rozdělena  na  dva  dny  a  spojena  i  s  večerním 
turnajem v bowlingu.

Soutěž se skládala ze tří částí:
•	 Teoretické znalosti z elektrotechniky (základní, vysokofrekvenční 

a nízkofrekvenční elektrotechnika, analogová a číslicová technika, 
atd.) formou testu na PC.

•	 Praktická část – stavba digitálního echa dle přiložené dokumentace 
od firmy GES Electronics.

•	 Poznávacího  test – dle  katalogu GES měli  žáci určit  a  vypsat  co 
nejvíce parametrů určených součástek na osazených modulech, 
určit funkci modulu atd. 

Kromě  multimetrů,  zajímavých  cen  a  upomínkových  předmětů 
si  studenti  SOU  Blatná  odvezli  nové  zkušenosti  i  příjemný  pocit 
z  přátelského  prostředí.  Informace  a  foto  čerpány  ze  stránek  http://
www.soudom-stod.cz/clanky-ges-cup-2015.html,  kde  lze  nalézt  i  další 
informace.

Petr Schmid, Aleš Drobník
(redakčně kráceno)

Studenti SOU Blatná v divadle
Dne 5. března navštívili studenti SOU Blatná spolu s žáky blatenských 

základních škol divadelní představení v důstojných prostorách blatenské 
sokolovny.  Jednalo  se  o  divadelní  představení  studentů  Gymnázia 
Strakonice. Dobrovolný ochotnický gymnaziální ansámbl (DOGA) uvedl 
hru  „Májová  romance,  aneb  sešli  jsme  se  na  hřbitově“.  Autorem hry 
je  Lenka  Kubelková,  profesorka  českého  jazyka  a  hudební  výchovy, 
režisérem František Kos, profesor českého a německého jazyka, oba ze 
strakonického gymnázia. 

Jde o příběh tří duchů, kteří se zhmotňují vždy na prvního máje, neboť 
zemřeli kvůli lásce. Každý duch pochází z jiné epochy. Jeden je středověký 
nevěrník, druhý funebrák z minulého století zamilovaný do muže a třetí 
je duch krásné dámy, která před půlstoletím obehrávala pány v kartách. 
Jejich rozdílné náhledy, které si nesou ze života a své doby, jsou jedním 
ze zdrojů humoru, který provází celou hru. K duchům se přidávají živí ze 
současného informačního věku, kteří procházejí kolem hřbitova. Jeden 

Zeptali jsme se Aleše Kratochvíla a Patrika Žiláka na tajemství jejich 
úspěchu v soutěži. Aleš: „Traktor je moje srdeční záležitost. Doma máme 
malé hospodářství. Tam často řídím traktor Zetor 7545 a traktor domácí 
výroby, s nímž se účastním traktoriád. Též chodím na brigádu do ZOD 
Škvořetice.“ Patrik: „Jezdit s traktorem mne baví. Je to přirozená součást 
mého života. Máme doma hospodářství. A po škole chodím na brigádu 
do ZOD Blatná.“ Ocenění zaslouží i učitelé autoškoly SOU Blatná, mistři 
odborného  výcviku,  učitelé  teorie,  vychovatelé  a  všichni  pracovníci, 
kteří se studenty odvedli poctivou práci. 

Na  závěr  se  sluší  poděkovat  štědrým  sponzorům,  kteří  dodali  pro 
prvních  8  soutěžících  hodnotné  ceny.  Jsou  to  AGROZET  a.s.  České 
Budějovice, LIVA Předslavice, PRILLINGER Radomyšl, BP-SERVICE  s.r.o. 
Blatná, General weld s.r.o., Blatenská ryba s.r.o. Blatná, Maso uzeniny 
Písek, Jiří Drnek – Drogerie Teta, Bidvest  CR s.r.o., Maso uzeniny Písek, 
Pogrr  s.r.o. Příbram, ZEO Trade s.r.o. Radčice, Agrární komora ČR a MÚ 
Blatná.

Aleš Drobník, Stanislav Kučera, foto Jana Maříková
(redakčně kráceno)

stařík je ten, který v mládí zabil dámu, jednu z duchů. Více prozrazovat 
netřeba, budete-li mít možnost,  jděte se na hru podívat. Nosné téma 
hry  je  láska,  touha,  lidskost,  humor,  osvobozující  pravda  a odpuštění. 
Ve hře najdete i témata dnešní doby, jako například řečeno slušně, být 
hodně zadobře se svým šéfem.

Na  zpáteční  cestě  do  školy  jsme  navštívili  Základní  školu  J.  A. 
Komenského,  kde nám ochotně ukázali  nástěnnou malbu na  chodbě, 
kterou malovali žáci školy, a školní relaxační klub, který vyzdobili rovněž 
žáci. Pak jsme cestou na SOU Blatná jsme potkali mladé, krásné herečky 
a herce Gymnázia Strakonice v civilu. Pochválili jsme efektní, strašidelné 
zhasínání  světel  v divadle během představení  a dozvěděli  jsme  se,  že 
nebylo záměrné, nýbrž to byla porucha elektroinstalace. A že herci kvůli 
tomu zvažovali přerušení či ukončení hry. To se naštěstí nestalo. Z toho 
vyplynulo  poslední  poučení:  Život  je  dobrodružná  a  barvitá  hra  a  je 
dobré ji dohrát s úsměvem do konce.

Aleš Drobník

http://www.soudom-stod.cz/clanky-ges-cup-2015.html
http://www.soudom-stod.cz/clanky-ges-cup-2015.html
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Nejžádanější tituly knih 
v Městské knihovně 
v Blatné
Knižní TOP 5 za období březen – duben 2015
Knihy pro dospělé:
1. Jo Nesbö, Levhart
2. Robert Galbraith, Hedvábník
3. Jojo Moyesová, Než jsem tě poznala
4.Jonas Jonasson, Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
5. Kateřina Tučková, Žítkovské bohyně
Knihy pro děti:
1. John Green, Hvězdy nám nepřály
2. Thomas Brezina, Případ pro tebe a klub Tygrů
3. Delaf, Pupíky
4. Annie Auerbachová, Horseland
5. John Flanagan, Hraničářův učeň

Knihovna je nejen příjemným 
místem k setkávání

Tak  jako  jinde,  i  u  nás  se  knihovna  stává  příjemným  místem 
k  setkávání.  Od  února  poskytujeme  upozornění  na  blížící  se  konec 
výpůjční  doby  zasíláním  SMSkou  nebo  na  e-mail.  Tuto  službu  uvítala 

90 LET FOTBALU V BLATNÉ
Sobota 27. června 2015, od 9.00 hodin

4. ročník turnaje starších přípravek
,,O P O H Á R   R O M A N A V O N Á Š K A‘‘

Sobota 27. června 2015, od 16.00 hodin
T J   B L A T N Á  ,,A‘‘   -   T J   B L A T N Á   (SG)
(současný tým)           (tým hrající KP v letech 2001 až 2003)

Sobota 27. června 2015, 18. 00 – 21.00 hodin   
P O S E Z E N Í   S   H U D B O U

Po celý den dobrovolné vstupné

Neděle 28. června 2015, od 10.30 hodin
TJ   B L A T N Á  (ŽENY)   -   A M F O R A P R A H A

(fotbalový tým složený z populárních herců a zpěváků)
(o přestávce zápasu proběhnou soutěže pro děti o zajímavé ceny)

Neděle 28. června 2015, od 14.30 hodin
PŘÁTESKÁ  UTKÁNÍ  PŘEDPŘÍPRAVEK  

A PŘÍPRAVEK  TJ  BLATNÁ
Po celý den vstupné 50 Kč, děti do 15 let a důchodci 

zdarma
10 % z výtěžku této akce bude věnováno 

na charitativní účely

Po oba dny zajištěno občerstvení:
Eda Fink (klobásy, hamburgery, hranolky aj.),
Kristýna Šlehoferová (točená zmrzlina, ledová tříšť, 
trdelník aj.), Salún na stadiónu, a další.

V neděli skákací hrad a obří skluzavka pro děti.
Zveme tímto všechny bývalé i současné hráče a činovníky 

blatenského fotbalu, děti, rodiče, fanoušky, sportovní nadšence 
i širokou veřejnost.

Případným sponzorům nabízíme umístění loga, či názvu firmy na plakátech 
a letácích, které budou rovněž prezentovány na webových 
stránkách blatenského fotbalu (www.blatnafotbal.cz), na 
stránkách jihočeského fotbalu (jcfotbal.cz), v Blatenských 
listech a v Listech Strakonicka.
Kontaktní osoby: 
Michal Vanduch, předseda FO
Tel.: 728 595 441                     Míka Pavel, místopředseda FO
MichalVanduch@seznam.cz                     Tel.: 724 005 209

Rybářské slavnosti 
Pozvání na procházku kolem 
bělčických rybníků

Součástí programu Blatenských rybářských slavností 205 bude 
putování kolem bělčiných a újezdských rybníků, které se uskuteční 
v neděli 21. června. Trasa povede z části po značených turistických 
stezkách romantickou krajinou kolem rybníků Hrádek, Stodoliště, 
Luh, Velký Honýz, Velký Zlatohlav, Velký Bělčický, Belky a Malý Škra-
bák, Klusák a Lopatárna.

Délka okruhu kolem 15 km. Cestou bude podán výklad o historii 
rybníků a současném způsobu rybničního hospodaření.

Doprava buď vlakem z blatenského nádraží (odjezd v 8,00 hod.) 
do Bělčic, odtud se bude vycházet v 8,30 hod., nebo po vlastní ose 
(kolo apod.). Odjezd zpět v 15,43 hod. ze zastávky Závišín.

Jiří Sekera

Rosničky SKS Tricykl 
úspěšné v 1. lize v iBoccie

V pondělí 4. května skončil posledním závodem 
2.  ročník  I.  Jihočeské  ligy  v  integrované  boccie 
v  Českých Budějovicích.  Celá  liga  byla  rozdělena 
na tři turnaje, kde 8 družstev bojovalo o poslední 
postupové body. Naše ROSNIČKY vybojovaly již po 
druhé putovní  pohár  za  1. místo  a  celkově  získaly  krásných  40  bodů. 
Při  poslední  směně  už  pracovaly  nervy,  ale  souhra  hráček  i  trocha 
sportovního štěstí vše jistila. 

Všichni  se  těšíme,  až  nám  17.  června  na  slavnostním  vyhlašování 
celkových výsledků pohár za vítězství celého ročníku ligy zůstane. 

Letošní závodní sezóna začíná 
tricyklistům v červnu

Také  tricyklisté  se  po  zimě  těší  na  své  první  závody.  Náš  tým  od 
zimních měsíců pronásledují nemoce a zranění, a tak se na první závody 
chystáme až koncem června. V  letošním  roce  se  chystáme celkem na 
čtyři závody EP. Kromě etapových závodů v Rakousku a Španělsku nás 
čeká velmi zajímavý závod na autodromu Enzo a Dino Ferrari v  italské 
Imole.  O  poslední  body  budeme  již  tradičně  bojovat  v  Bělehradu 
(Srbsko).

Naše aktivity podporují:
Jihočeský kraj; Město Blatná; Svazek obcí Blatenska; Obec Hajany; 
Nadace ČEZ; Konto Bariéry; Lesy ČR; Blatenská ryba s.r.o; Strom Praha 
a.s, Lnáře; Technické služby Blatná, Tesla Blatná

http://www.blatnafotbal.cz
http://www.jcfotbal.cz
mailto:MichalVanduch@seznam.cz
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20. 6. SOBOTA | 09:00 – 22:00 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Ulice Na Příkopech + nádvoří zámku 
Blatná
Program:
Hlavní scéna, nádvoří zámku Blatná
09:00  rybářský průvod od zvonice 

kostela na nádvoří zámku, 
požehnání blatenským vodám 
na zámeckém mostu

09:30  slavnostní zahájení na nádvoří 
zámku
09:35  OTAVANKA (dechovka)
11:00  ZUŠ a mažoretky, Blatná 
13:00  FIRE BALLS (Rock´n´roll Band  
  ve stylu 50.let)
14:30  TRIO ROMANO 
16:00  BRATŘI EBENOVÉ 
17:30  JodlerKlub (Švýcarsko)
18:30  TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR 
20:30  ZRNÍ (česká kapela hrající  
  alternativní folk)
Vodní scéna, Na Příkopech
10:00  JodlerKlub (Švýcarsko)
12:00  Samhain a Alban Eiler (Kapely  
  ZUŠ Blatná, keltská hudba)
15:00  Votýpka a Kvartet (Jazz)
17:30  Trio Romano 
20:00  5 o´clock coffee (Jazz a    
  Šanson)
Zámecký park
Divadlo pro děti – Rybníkáři
10:30  vodnická pohádka Vodnické  
 vyprávění
14:30  pirátská pohádka Cesta za  
 snem
DDM Blatná – Rybářské závody pro  
děti „O Blatenského kapra“
7:00  prezentace
7:30  začátek závodů
12:30  vyhlášení
Sádky, Blatenská ryba s.r.o.

Exkurze na sádky a zpracovnu ryb 
v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00
10:00 – 15:00  prezentace středních  
  škol
13:00 – 17:00  Soutěž hasičských 
družstev o pohár Starostky
19:30  Pohybové divadlo: Svět 
v sázce…vlastně v sádce
Zámecký ovocný lihovar:
Prohlídky pro veřejnost v 11:00 
a v 15:00 (omezena kapacita míst)

1. 7. - 12. 7. | KLAVÍRNÍ KURZY 2015
29. ročník jihočeských klavírních 
kurzů
Jihočeské klavírní kurzy pro mladé 
klavíristy; více na www.ckvb.cz 

13. - 19. 7. | denně 10:00 – 16:00 
| LETNÍ KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA NA 
ŠPEJCHARU
Zároveň od 13. – 16. 7. (v případě 
zájmu až do 19.7) proběhne 
i příměstský tábor pro děti od 6ti 
do 15ti let - s tématem Vypravěčství 
a krajina.
Více info na tel.: 604 842 161 nebo 
kontaktujte mail: polickova@ckvb.cz

Komunitní centrum aktivního 
života
16. 6. ÚTERÝ | 18:00 |
VLADIMÍR FRANZ: ROZUM ČI CIT 
ANEB VĚDOMÍ SOUVISLOSTÍ
Kavárna, KCAŽ

17. 6. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: VIETNAM VČERA A DNES
Kavárna, KCAŽ

28. 6. NEDĚLE | 15:00 |
EXKURZE DO SVĚTA ZOOLOGICKÉ 
ZAHRADY!
Kavárna, KCAŽ

| KAŽDÝ ČTVRTEK | 18:00 |
TVOŘIVÉ ATELIÉRY

ST – ČT | JAZYKOVÉ KONVERZACE | 
KLUBOVNA
Středa   18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek 17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | STŘEDY | 
08:00-12:00 |
SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

| KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, 
MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
PhDr. Doležalová na tel. 724 046 602 
nebo info@manzelskaporadna-
strakonice.cz 

| KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | OD 27. 1. | 
14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 
725 373 863. 

výstavy
OD 1. LEDNA 2015 NOVÁ OTEVÍRACÍ 
DOBA MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ: 
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 | KAŽDOU 
PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
ZDARMA |

9. 6. – 23. 8. | JINDŘICH KRÁTKÝ – 
MALÍŘSKÉ PŘIZNÁNÍ
Městské muzeum Blatná
Vernisáž výstavy 9. června od 18:00

odpovědí bývá vylosovaný výherce odměněn drobným dárkem. Koncem 
března  jsme  se  zapojili  do  celostátní  akce  Nocování  s  Andersenem, 
které  se  zúčastnilo  22  dětí,  a  patřičně  si  kouzelnou  noc  v  knihovně 
užily.  Do  soutěže  “O  nejhezčí  čarodějnici“  přineslo  85  dětí  své  tvůrčí 
díla  v  podobě  čarodějnic.  Těm  nejhezčím  přispělo  svým  hlasem  více 
jak 90 návštěvníků naší knihovny. Stále probíhají informatika pro školy, 
které  využívají  učitelé  především  prvního  stupně.  Také  na  mateřské 
školky nezapomínáme. Pořádáme programy i pro ty nejmenší, jako byly 
například Velikonoce v knihovně. Malí prvňáčkové s třídními učitelkami 
již několikrát knihovnu navštívili. V červnu je čeká Pasování na čtenáře, 
při kterém budou odměněni knihou. Nesmíme totiž zapomínat, že z těch 
malých čtenářů si pomalu a jistě vychováváme čtenáře dospělé. Věříme, 
že i pro ně bude knihovna místem nejen k vyhledávání informací a knih, 
ale i místem k trávení volného času.  

Za Městskou knihovnu Formánková Jindřiška         

většina uživatelů. V březnu – měsíci čtenářů byla návštěvnost skutečně 
početná. Registrací v tomto měsíci na rok zdarma využilo 27 NOVÝCH 
čtenářů. Návštěvníci naší  knihovny měli možnost napsat do „Krabičky 
knižních  přání“  své  požadavky  na  knihy,  které  tu  postrádají.  Sešlo  se 
jich okolo 30 a my postupem času tato přání plníme. Naši registrovaní 
čtenáři mají zde k dispozici i elektronické čtečky, které si mohou zapůjčit 
domů. V prostoru knihovny se lze připojit na internet přes WIFI anebo 
využívat  veřejný  internet  na  pc,  které máme  pro  čtenáře  k  dispozici. 
V období od září do května probíhají pravidelná setkávání těch starších. 

Tyto  akce  „Čteme,  pleteme  a  …“děláme  další  aktivity,  navštěvují 
především ženy – seniorky. Vždy si příjemně popovídají, něco „hezkého“ 
si  přečtou  a  upletou,  vymění  recepty,  tvoří  ruční  práce.  Velkým 
úspěchem  byla  relaxace  kresbou  a  vyrábění  kočiček,  kterou  si  každý 
účastník odnesl domů. I pro děti se u nás konají během roku tvůrčí dílny, 
malí čtenáři mají možnost si každý měsíc vyplnit křížovku. Ze správných 

http://www.ckvb.cz
mailto:polickova@ckvb.cz
mailto:info@manzelskaporadna-strakonice.cz
mailto:info@manzelskaporadna-strakonice.cz
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Bělčice

Bělčické mažoretky 
– píše se rok 2015

Píše  se  rok  2015  a my,  Bělčické mažoretky,  vyrážíme  v  neděli  29. 
března bojovat do Prahy. Ptáte se o co? O vítězství v soutěži s názvem 
Děti v akci.  Jestli si myslíte, že jsme si tím ulehčily den, tak se šeredně 
mýlíte.  Komu by  se  chtělo  vstávat  dříve,  než  kohout  zakokrhá? A  ani 
dvouhodinová cesta autobusem není zrovna ten nejlepší šálek kávy. Ale 
dost naříkání.

Velitelský čas je 5.00 hodin a my stojíme téměř v pozoru na parkovišti 
před základní  školou v Bělčicích. Krev nám tuhne v  žilách a adrenalin 
stoupá.  Vyrážíme!  Míjíme  „Budapešť,  Paříž,  Londýn“  a  po  dlouhé 
době dorážíme na místo určení. Naše šatna  je  tak obrovská,  že se do 

Pozvánka do Újezdce 
 

 
 
 
 

 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů v Újezdci a městský 

úřad Bělčice pořádá na návsi 18. 7. 2015 oslavu: 
 

                      970-ti let od první písemné zmínky o obci (1045) 

       117-ti  let od založení hasičského sboru (1898) 
       setkání rodáků a přátel Újezdce 

 
PROGRAM 

 
      10:30 - mš e za ošadní ky v roma nške m koštele šv. Barbory 
      12:00 - otevr ení  vy štavy „Ú jezdec v hištorii a vzpomí nka ch“ 
      13:30 - pr iví ta ní  ú c aštní kú  
      14:00 - pr edna š ka Mgr. Vladimí ra Č ervenky o hištorii Ú jezdce a okolí  
      14:30 - eštra dní  odpoledne 

             - kúltúrní  šce nky, ve domoštní  a športovní  šoúte z e o ceny,  
šoúte z  o na padite  foto z Ú jezdce a jine  atrakce 

 
K tanci, pošlechú a obvešelení  Va m zahraje vešela  c tyr ka 

 - kapela Asfalt z Pr eš tic. 
                       

Jste všichni srdečně zváni 

„Z lásky k bližnímu, 
 ku blahu a dobru veřejnému.“ „Z lásky k bližnímu, ku blahu 

a dobru veřejnému.“ 
 

Stříbrné svatby 2015 v Bělčicích
V sobotu 4. dubna 2015 jsme v naší obřadní síni bělčické radnice přivítali 
manželské páry, které zde oslavily 25 let manželského života:

o Radek a Martina Konopíkovi z Bělčic
o Vlastimil a Vlasta Maradovi z Bělčic
o Stanislav a Irena Pourovi z Bělčic
o Jiří a Jana Baštovi z Bělčic a
o Ivo a Martina Ondráškovi z Černívska

Všem oslavencům i jejich rodinám přejeme do dalších let hodně zdraví, 
štěstí a životní pohody

Jaro 2015 v Bělčicích
Na  úvod  bych  chtěl  poděkovat  všem 
spoluobčanům, kterých se týkaly změ-
ny  ve  svozu  komunálního  odpadu,  za 
velmi  vstřícný  přístup.  Myslím,  že  se 
vše  zdařilo  a  případné  nedostatky  se 
v brzké době dořeší. Proto chci požádat, 

aby  se  v  tomto  případě ti,  kterých  se  to 
týká, ozvali telefonicky, e-mailem nebo osob-

ně  a  společně  vše  doladíme.  Následovat  bude 
během června výměna kontejnerů na plasty a sklo  jak v Bělčicích, tak 
i v okolních obcích. Kompostéry na bioodpad se snad v současné době 
již rozdávají a doufám, že bude dostatečný zájem, abychom všechny roz-
dali. 

Dále  bych  chtěl  informovat  občany  o  prvních  jednáních  ohledně 
nového územního plánu pro Bělčice a všechny naše spádové obce, který 
se začal vytvářet. Samozřejmě je možné doručit všechny připomínky na 
radnici. Čeká nás ještě mnoho práce, než bude vytvořen kvalitní územní 
plán, ale  je třeba už nyní o tomto důležitém strategickém dokumentu 
dostatečně hovořit a dát vše ve známost. Je také možné sledovat stránky 
města, kde bude vývoj územního plánu prezentován.

Jako každý rok, tak i letos se budou konat pod lípami „U třech křížů“ 
jezdecké závody a po nich bude následovat venkovní pouťová zábava se 
zajímavým hostem. Věříme, že účast bude hojná a dne 27. června 2015 
se setkáme na těchto  již  tradičních akcích. Všichni  jsou srdečně zváni. 
Občerstvení bude samozřejmě zajištěno.

Také chci poděkovat všem, kteří se aktivně účastnili při stavění hranic 
při tradičním pálení čarodějnic a stavění májek. Bez těchto dobrovolní-
ků, v Bělčicích i okolních obcích, to samozřejmě nejde a za to jim patří 

velký dík.  Protože  je pálení 
čarodějnic velkým zážitkem 
pro  naše  nejmenší,  tak  vě-
řím,  že  dalším  zážitkem 
bude  dětský  den,  který  se 
také  bude  již  tradičně  ko-
nat. Bližší  informace budou 
včas  vyhlášeny  a  vyvěše-
ny  jak  na  stránkách  Města 
Bělčice, tak i na vývěskách. 

Sezona je v plném prou-
du a blíží se čas různých akcí 
a  také  dovolených.  Proto 
všem přeji,  ať  si  dokážeme 
najít alespoň malou chvíli na 
pobavení. Bavme se vesele, 
a jak se říká, všeho s mírou. 
Těm, kteří se chystají na do-
volenou, přeji krásné počasí 
a šťastný návrat domů.

Pavel Vejšický, starosta.

Společně s panem Bohuslavem Převrátilem jsme 26.3.2015 převzali dekrety statusu MĚSTA 
a VLAJKY od předsedy Poslanecké sněmovny parlamentu ČR pana Jana Hamáčka.
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Hokejbalový turnaj
Dne 9. 4. se konal v Blatné tradiční turnaj „Hokejbal proti drogám“. 

Žáci naší školy se tohoto turnaje zúčastnili ve dvou věkových kategoriích 
–  4.  a  5.  třídy/  6.  a  7.  třídy.  Přes  počáteční  rozpaky  s  domácími 
favorizovanými týmy se hoši z obou skupin rozehráli a situace se začala 
slibně  vyvíjet.  Velkou  oporou  našich  týmů  byl  zkušený  brankář  Karel 
Chaloupka  (5.třída),  který  chytal  i  za  starší  žáky.  Bělčickým  hráčům 
nechyběly  ani  fanynky.  Spolužačky  z  5.  třídy povzbuzovaly,  co  jim  síly 
stačily.  Snad  i  jejich  zásluhou  získali  starší  žáci  3. místo  a mladší  žáci 
se  museli  spokojit  s  bramborovou medailí.  Příjemný  pocit  ze  zápasů 
a pěkného sportovního dopoledne nám zkazil až úraz spolužáka  ze 6. 
třídy, který si v posledních minutách závěrečného zápasu zlomil zápěstí. 
Přejeme mu všichni brzké uzdravení!

Den Země
V pátek 24. dubna, v Den Země, proběhl na 1. stupni projektový den 

zaměřený na recyklaci a ochranu přírody. S bývalou kolegyní – paní Oľgou 
Kurzovou –  vyráběly  děti  recyklovaný papír. Na ostatních  stanovištích 
tvořily květy stromu či květinové zápichy z plastových lahví nebo z víček 
kouzlily pomocí barevných papírů zvířátka. Z Odboru životního prostředí 
města Blatná nás přijely podpořit paní Markéta Karešová a paní  Jana 
Hudáková,  které  učily  děti  poznávat  nejrůznější  rostliny  a  zvířata. 
V závěru tvořivého dopoledne nezapomněly děti ani na úklid okolí školy.

Čarodějnice ve škole
Pálení čarodějnic je velmi starý a dodnes oslavovaný svátek. A proto 

my, žáci 5. třídy, jsme připravili na 30. dubna čarodějnický den pro naše 
mladší spolužáky z 1. – 4. třídy.

V osm hodin vše začalo. Jedna čarodějnice žáky rozdělila a každé třídě 
přiřadila barvu, podle které žáci plnili zadané úkoly. Ostatní čarodějnice 
a čarodějové vyrazili o chvilku dříve, aby rozvěsili fáborky podél trasy. 
Na cestě na žáky čekaly 4 úkoly – vymyslet  jméno čarodějnické třídy, 
najít  klobouky,  zazpívat  čarodějnickou  písničku  a  přeskočit  v  pytli 
čarodějnické území. 

Čarodějnice  a  čarodějové  přivítali  děti  u  ohně  a  vysvětlili  jim,  jak 
splnit  další  úkoly  (např.  každá  třída měla  najít  20  soviček  své  barvy, 
v  hadím hnízdě objevit  na  lístečku napsané prohřešky…).  Čarodějové 
a  čarodějnice  spolu  s  žáky  vytvořili  kroužek  kolem  ohně,  zazpívali 

Zprávičky z bělčické školičky 
Soutěže a olympiády

Soutěže  a  olympiády  nabízí  našim  žákům  možnost  porovnat 
své  znalosti  a  dovednosti  s  vrstevníky  z  ostatních  škol.  I  v  letošním 
školním  roce  se ukázalo,  že přestože  jsme malá  škola,  naši  žáci  se  za 
své vědomosti nemusí vůbec stydět. Pochvalu za reprezentaci školy si 
zaslouží  Kateřina  Bobková  ze  7.  třídy,  která  přivezla  z  okresního  kola 
zeměpisné olympiády kat. B 2. místo, a tak postoupila do krajského kola. 
Tam obsadila pěkné 9. místo.   V okresním kole  zeměpisné olympiády 
úspěšně  soutěžila  i  Tereza  Švejdová  ze  6.  třídy,  která  ve  své  kategorii 
získala 4. – 5. místo. Dalším soutěžícím, který nás potěšil, byl Jan Jelínek 
z 9. třídy. Ten se umístil v okresním kole fyzikální olympiády na 3. místě. 
Na 8. místě se jeho jméno objevilo i ve výsledkových listinách okresních 
kol chemické a zeměpisné olympiády. 

Na  výtvarnou  soutěž,  kterou  vyhlašují  pořadatelé  výstavy  Příroda 
Blatenska,  se  vždy  těšíme.    V  letošním  školním  roce  děti  v mateřské 
školce, ve škole i ve školní družině kreslily a vyráběly na téma „Zvířátka, 
jak  bydlíte  v  přírodě?“  O  tom,  že  se  jim  jejich  práce  povedly,  svědčí 
ocenění  poroty  a  vy  se  o  tom  můžete  sami  přesvědčit  při  návštěvě 
výstavy.    Mezi  nejlepšími  pracemi  jednotlivců  najdete  výkres  Josefa 
Hudečka ze 2. třídy, za který získal 3. místo, a také práci Jakuba Vejšického 
ze 6. třídy, která byla oceněna čestným uznáním. Další ocenění obdržely 
kolektivní práce: čestné uznání děti z MŠ a také děti z 1. třídy, 2. místo 
vždy ve své kategorii děti ze 2. třídy, ze 4. a 5. třídy a děti ze 6. a 7. třídy. 
1. místem ocenila porota společnou práci žáků 8. a 9. třídy. Děkujeme 
pořadatelům soutěže, že nás již 12. rok poutavou a zajímavou formou 
seznamují  s  přírodou  našeho  okolí.  Jsme  rádi,  že  se můžeme  našimi 
výtvarnými pracemi na tomto projektu podílet.

ní  naskládaly  všechny  naše  čtyři  skupiny.  Srdíčka,  Sluníčka,  Světlušky 
i Slunečnice. To byl samozřejmě vtip! Šatny byly tak malé, že se některé 
z nás vracely domů mokré, jelikož měly svoji převlékárnu ve sprchách. 
Ale dost vtipkování.

Po převlečení jsme trávily čas v hale, kde probíhaly poslední úpravy 
líčení  a  účesů  před  vystoupením.  Pozorně  sledujeme  výkony  našich 
soupeřek  a  při  našem  vystoupení  mohutně  povzbuzujeme  ostatní 
skupiny. Máme to za sebou a teď jen to nekonečné čekání na vyhlášení 
výsledků.

Myslím,  že můžeme být  na  sebe opravdu pyšné,  protože umístění 
bylo více než výborné. Naše nejmenší mažoretky Srdíčka se umístila na 
krásném 3. místě, Sluníčka vybojovala 2. místo, Světlušky také 2. místo 
a nejstarší Slunečnice si odvezly  zlato. Tyto okamžiky provázela nejen 
radost z vítězství, ale i pár slziček dojetí a štěstí.

Tímto bychom chtěly moc poděkovat všem, kteří nás v této soutěži 
podporovali a drželi nám palce. Ale to největší „DÍKY“ patří především 
našim  trenérkám  Jitce  Schořovské,  Aleně  Janotové,  Evě  Hudečkové 
a  Petře  Motejzíkové.  Manželům  Hroníkovým  za  dokumentaci  našich 
vystoupení.  Také  bychom  chtěli  poděkovat  Městu  Bělčice,  ZŠ  a  MŠ 
Bělčice,  TJ  Sokol  Bělčice  a  Obci  Hvožďany  za  poskytnuté  prostory 
k tréninkům a p. K. Baumrukovi a p. P. Růžičkovi za bezpečnou dopravu.

Martina Schořovská, Petra Vejvodová
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Bezdědovice

Procházka kolem bělčických 
rybníků

Průvodce Jiří Sekera

21. června 2015
8,30 h. vlakové nádraží Bělčice

Délka 15 km

Návrat do Blatné 15,43 h. ze zastávky Závišín

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

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik

Jaro  konečně  zavítalo  i  do  naší  obce. 
Cítíme  to  s  každým  nádechem  díky 

značnému  množství  pylu    v  ovzduší.  Avšak 
příroda má smysl pro humor a tak nám na velikonoční 

svátky udělala už tradiční zimní počasí. A tak 
naše  děti,  které  vystřídaly  odletující 
zvony  do  Říma,  zase  při  rachtání 
pěkně mrzly. Nic se toho nezalekly 
ani  ty  nejmenší  a  od  čtvrtečního 
poledne  až  do  sobotního 
dopoledne  bez  zaváhání  plnily 
svůj úkol. Vysloužily si za to plné 
košíky vajíček, dobrot a korunek. 
Tímto  jim  děkuji  za  statečnost. 
Udržování  tradic  je  pro  vesnice 
důležité, ať jsou tím, co je odlišuje, 
ať  v  nich  zůstává  ten  nevšední  duch 
sounáležitosti, pospolitosti.

Po  svátečním  víkendu  ve  znamení  oslav 
zmrtvýchvstalého  Ježíše,  přišel  víkend  úklidu.  Obec  Bezdědovice 
vyhlásila sobotu 11. dubna za den pořádku v obci a pozvala na osmou 
ranní  své  občany  na  náves  s  košťaty  a  lopatami.  Účast  byla  nevelká, 
zato  ruční  nářadí  se  skutečně  hodilo.  Přizvaná  technika  na  výpomoc 
při úklidu, se rozhodla v tento den nepracovat. Nic na naftový pohon 
nefungovalo, jak mělo a tak byl nasazen do akce pohon manuální. Úklid 
se  tak  protáhl  až  do  pozdních  odpoledních  hodin.  Tím  více  zde  chci 
jménem  zastupitelstva  obce  Bezdědovice  poděkovat  zúčastněným  za 
jejich práci. Děkujeme!

Nyní nastává čas nejkrásnější v roce. Rozkvetlé stromy, zelená tráva 
a sečení. Příjemné teplo a do toho bujaré veselí čarodějnic, oslav jara 
i osvobození, den matek. Ať  je Vám k potěše každý  tento provoněný 
den. 

Text a foto: J. Komanová
Naši jubilanti…

Život píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci říct:

Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.

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

V měsíci květnu a červnu oslaví
p. Anna Beranová, Dobšice (90 let)
p. Marie Pokorná, Bezdědovice, (70 let) 
Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 

si  písničku  o  čarodějnici  a  každý  vhodil  svůj  hřích  do  ohně.  Hlavní 
čarodějnice žákům vysvětlila, proč jsou čarodějnice právě v tento den 
a že mohou najít i poklad. Děti se ihned rozběhly hledat poklad.

Na  závěr  jsme  všichni  společně  upálili  vyrobenou  čarodějnici. 
Doufáme, že se našim mladším spolužákům tento den líbil a že odcházeli 
domů spokojeni.

žáci 5. třídy

Návštěva čarodějnice Elvíry 
ve školce

Mateřskou  školu  v  Bělčicích  navštívila  ve  dnech  27.  –  30.  4.  2015 
známá čarodějnice Elvíra. Přilétla na koštěti i se svým pavoukem Bub-
linou,  hadem Kájou  a  kocourem Matlafouskem.  Elvíra  proměnila  naši 
školu na školu čar a kouzel. Pro malé čaroděje přichystala spoustu úkolů, 
při kterých se naučili nejen míchat  lektvary z medvědí žluče, netopýří 
krve, lučního kvítí, žížal, myší a pavouků, ale také si vyzkoušeli samotné 
čarování,  létání  na  koš-
těti,  vyrábění  čarodějnic, 
zkrátka všechno, co do po-
řádné  čarodějnické  školy 
patří.  Malí  čarodějové  si 
vymýšleli  názvy  lektvarů, 
a  tak mohli  ochutnat  lek-
tvar rychlosti, nápoj krásy, 
lásky  a  mládí.  Elvíra  pře-
kvapila  své  žáčky  a  jejich 
rodiče  malým  rozlouče-
ním  ve  formě  „zahradní 
párty“,  kde  všichni  mohli 
upálit nejen  svou vyrobe-
nou  čarodějnici,  ale  také 
je  čekala  čarodějnická 
zkouška.  Zde  předvedli 
vše, co je Elvíra za celý týden naučila. V čarodějnické zkoušce se objevilo 
létání na koštěti, prolézání pavučinou, přeskakování „ohně“ a také há-
zení škrpálem na netopýry. Na závěr čekalo na malé čaroděje kouzelné 
vysvědčení, kde se objevily samé jedničky. Elvíra se s čaroději rozloučila 
společným tancem a odlétla na svém koštěti domů. Slíbila však, že se za 
rok opět ukáže.
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Bratronice

Pozvánka

Hrají „Tri cvrcci”

Sbor dobrovolných hasicu 
Bratronice

si Vás dovoluje pozvat
na oslavy 110 let založení sboru,

které se budou konat
dne 5. cervence 2015 od 13 hodin.

°

1905 2015

SDH v Bratronicích 
založen 
v roce 1905
„Dne 26. března 1905 sešli se všichni 

občané obce Bratronic do místnosti 
obecního starosty pana Václava Štrosa, 

by založili Sbor dobrovolných hasičů v Bra-
tronicích. Přečten návrh stanov dle vzoru vy-

daného zemskou Ústřední hasičskou jednotou Království českého 
a schválen.» 

Tento úvodní odstavec  zahajuje  jednatelskou knihu Sboru dob-
rovolných  hasičů  v  Bratronicích  a  od  této  chvíle  se  začíná  odvíjet 
historie sboru. Již o rok později mohli bratroničtí hasiči prokázat své 
dovednosti při zásahu u požáru v sousední obci Mečichov. První ve-
řejné cvičení se v obci uskutečnilo 26. května 1907. Bratronický ha-
sičský sbor nebyl nikdy příliš početný, přesto se roku 1927 podařilo 
prosadit uskutečnění prvního okrskového cvičení v obci.

V  uplynulých  110  letech  se  členové  sboru    podíleli  především 
na brigádnické  činnosti,  zaměřené  k podpoře  a  rozvoji  obce,  dále 
se pravidelně zúčastňovali hasičských soutěží, aktivů, školení, kon-
ferencí, zkoušek akceschopnosti a samozřejmě se podílí na likvidaci 
vzniklých požárů a jiných živelných pohrom, a to nejen ve své obci, 
ale i ve svém okolí.

Dne  5. července  letošního  roku  se  uskuteční  oslavy 110 let 
hasičského sboru v Bratronicích,  na  které  Vás  srdečně  zveme. 
V  průběhu  oslav  proběhne  nejen  soutěž  v  hasičském  sportu,  ale 
i večerní taneční zábava a další doprovodný program.

Suchánek a skončila na druhém místě, protože vyhrála vzájemný zápas. 
Třetí místo  zbylo  na  dvojici  SODAJ  – manželé  Alena  a Ota  Burianovi. 
Vítězná dvojice za své výkony obdržela jako vždy poháry. Během turnaje 
měli  všichni  účastníci  zajištěno  občerstvení  a  za  své  výkony  všichni 
obdrželi věcné dary. Již se všichni těší na další turnaj.

Text: Alena Vestfálová

A na jaké akce se můžete těšit  
v následujících měsících
•	 27. 6. Pouťový turnaj v nohejbalu trojic od 10:00 hodin 

- sportovní areál v Bezdědovicích
•	 28. 6. Pouť v Bezdědovicích, Paštikách a Dobšicích
•	 11. 7. V. Ročník turnaj  v  malé  kopané 

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

hlavně pevné zdraví, pohodu a životní elán. 
Narodili se: 

Březen, Jakub Ďulík, Dobšice
Duben, Simon Bulka, Bezdědovice

Rodičům blahopřejeme!  Vítání občánků se uskuteční na zámku ve Lná-
řích v sobotu 6.6.2015. Pozvánky budou rodičům rozeslány.

Opustili nás…
V dubnu, Josef Koman, nar. 1927, Paštiky
Čest jeho památce!

Za obec Jiří Bláha, starosta

Kulturní a sportovní akce
Jak jsme v sobotu 7. 3. slavili v Bezdědovicích MDŽ

Ve vyzdobeném kulturním sále nás přivítal pan starosta  Jiří Bláha. 
V  programu  nejprve  vystoupili  žáci  ZUŠ  Blatná  pod  vedením  pana 

ředitele Škanty. Zahrála dudácká kapela,  irská kapela s tanečníky, pak 
měli sólová vystoupení žáci z Bezdědovic: Jiří Bláha ml. - bicí, Jan Motyka 
- trubka a Ondřej Šimsa - akordeon. Po krásném vystoupení nastoupil 
zlatý  hřeb  programu  - místní  hasiči  jako  „AKVABELY  NA  SUCHU“.  Za 

zvuku  Smetanovy  „Vltavy“  zatančili  v  moři  svoji  sestavu.  Jako  moře 
posloužila  modrá  plachta  z  náklaďáku.  Na  závěr  svého  vystoupení 
akvabely  obdarovaly  přihlížející  muže  podprsenkami  a  kalhotkami. 
Poté nám zahrála PIŇA KOLÁDA. Děvčata Soňa a Pavla hrála jak lidovky,  
tak country a muziku na přání. Na závěr pro neúnavné tanečníky hrála 
hudba pana Koubka.

Všechny  ženy  obdržely  tradiční“  karafiát  a  fotku  s  osmi  krásnými 
hasičskými akvabelami. Po celý, velmi pěkný, den  i večer byl opravdu 
dostatek jídla a pití. 

Děkujeme  všem,  kdo  se  na  přípravě  oslavy  podíleli,  především 
starostovi  p. Bláhovi, veliteli hasičů p. Motykovi , p. Šimsovi a řediteli 
ZUŠ p. Škantovi. 

Text: J. Šimsová
 Foto: Š. Bláhová, P. Chaloupka

V sobotu 18.4.2015 se konal v Bezdědovicích Turnaj v křížové sedmě, 
který byl již osmnáctý. Turnaj a zúčastnilo se 6 dvojic. Poprvé se vítězem 
turnaje v jeho pětileté historii  stala dvojice ALOE ve složení Pavel Pytner 
a Milan  Kupar.  Která měla  po  odehrání  všech  zápasů  na  svém  kontě 
nejvíce výher a to čtyři. Na dalších místech skončily dvě dvojice  se třemi 
výhrami. Lépe na tom byla dvojice NE! Ve složení Jiří Vydra a Jaroslav 

http://www.bezdedovice.cz
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Zprávy z naší obce
V posledním čísle jsme informovali o žá-
dosti o dotaci na rekonstrukci „Obecní-
ho multifunkčního domu“, přičemž jde 
o první etapu oprav, která se týká stře-
chy  a  komínů  na  celém  objektu.  Obec 

získala na tuto část celkové rekonstrukce 
dotaci ve výši 110 000 Kč a opravy plánuje 

zahájit v několika následujících měsících. 
Dále v naší obci proběhlo dne 30. 4. tradiční stavění Máje, kam při-

šla  přiložit  ruku  k  dílu 
řada  našich  občanů 
v  poměrně  hojném 
počtu, za což jim touto 
cestou  ještě  jednou 
děkujeme.  Průběh 
akce je zaznamenán na 
několika  následujících 
fotografiích. 

Kateřina 
Kodatová

Naši jubilanti
V květnu a červnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši občané: 

  Vladimír Malý  71 let 
  Karel Malý  88 let
  Jaroslava Fousová   71 let 
  Jaroslava Sloupová  75 let

Zároveň se omlouváme paní Miladě Pintové, která v dubnu oslavila své 
63. narozeniny a nebyla zveřejněna v minulém čísle.

Všem  výše  jmenovaným  přejeme  pevné  zdraví,  mnoho  elánu, 
spokojenosti a pohody do dalších let.

Březí

Hajany

Čarodějnice 
v Hajanech
Ve  čtvrtek  30.  dubna  2015  se  u  nás 
v Hajanech konalo stavění májky a pá-
lení čarodějnic. Program tohoto odpo-
ledne a večera proběhl podle již tradič-

ního scénáře. Nejprve místní ženy a dívky 
ozdobily  předem  připravenou  májku.  Poté 

se stavění ujali  silní muži. Stavění máje probíhá 
klasickým způsobem za pomoci žebříků a lan. 

O další program se pak postaral Míla Simandl, který nám předvedl 
vystoupení  se  svými už  čtyřmi  koníky. Děti měly možnost  se  svézt na 
koních. Následovalo opékání buřtů a zapálení vatry s čarodějnicí. 

Tečkou za celým programem bylo vystoupení kapely Šumíci v místní 
hospodě.

Dana Vohryzková, starostka obce

zahynula  na hnízdech. Velmi zajímavý údaj pro Březí je ten, že v roce 
1955 byla v obci okroužkována 3 mláďata   a v roce 1957   4 mláďata. 
Tolik některá fakta z korespondence  pana Chvapila.

Jsem  kronikář  obce,  a  proto  jsem  se  rozhodl  učinit  i  zápis  o  výše 
uvedených  skutečnostech do kroniky a  zároveň oslovit  i občany,  kteří 
s panem Chvapilem hovořili, abych pro zápis   získal místní  informace. 
Hovořil jsem s manželi Ladmanovými z č. 41, s panem Šperlem z č. 51. 
s panem Fousem z č. 58 a s nejstarším občanem Březí panem Malým 
z č. 54, narozeným v r. 1927. Všem těmto občanům děkuji za informace, 
včetně mé manželky Marie,  která byla  rovněž účastnicí  těchto  rozho-
vorů. Teď se tedy pokusím vypsat skutečnost, které jsem se dozvěděl.

Čápi hnízdili  v Březí od nepaměti. První  svědecky doložitelné hníz-
do bylo na stodole usedlosti pana Janoty č. 7 již na počátku 30-tých let 
minulého  století.  Stodola  byla  velmi  stará,  kamenná  podezdívka,  z  ní 
vyzděny v kameni rohové sloupy a mezi nimi další dílčí sloupy do výše 
krovů. Mezi rohy a sloupy položeny hrubé dřevěné trámy vodorovně na 
sebe a tím vytvořeny souvislé stěny. Střecha byla kryta došky. /Doposud 
tento typ zemědělské stavby je zachován v č. 29  „u Pecháčku“/.  Hnízdo 
měli čápi postavené na vrcholu štítové zdi.

Nepodařilo se mi zjistit, ve kterém roce Janotovi stodolu pro zchát-
ralost rozebrali. Ale hnízdo přenesli na kmen vysokého modřínu na své 
usedlosti, když předtím uřízli vršek stromu pro stabilnější zakotvení hníz-
da. Ptáci  tuto  změnu přijali  bez potíží,  a  tak hnízdění pokračovalo do 
dalších let. Přemístění hnízda účastníci rozhovorů odhadují na začátek 
50-tých  let minulého století.   Velké potíže  čápům  nastaly až po roce 
1960.  V  této  době  stavěla  na  „Zadním“  /pravděpodobně  1962/  rodi-
na Oudránů v  č.p.  53. Modřín, na  kterém bylo postaveno hnízdo, byl 
použit na tuto stavbu. Hnízdo bylo přeneseno na střešní konstrukci no-
vého kravína v jižní části obce, nepříliš daleko od původního stanoviště. 
Všichni očekávali, že přehnízdění ptáků projde bez potíží. Ovšem čápům 
z nějakých důvodů místo na kravínu nevyhovovalo. Sami si hnízdo začali 
stavět na pokraji  kovové konstrukce a prvního  sloupu od  transformá-
toru u silnice do vsi, tedy asi 50m od kravína a cca 80m od původního 
stanoviště. Čápi mnohokráte přinášeli větve, proplétali je na konstrukci 
sloupu a drátech elektrického vedení. Zaměstnanci elektrorozvodných 
závodů jim jejich snahu a dílo z bezpečnostních i technických důvodu  ví-
cekráte likvidovali. Údajně toto pokračovalo až do zhruba poloviny 60-
tých let. Potom už čápi zřejmě svůj boj o rodnou ves prohráli a  některé 
jaro  se již nenavrátili.

Zdeněk Válal, kronikář, květen 2015

... kam již čápi nelétají 
Do  Březí  21.  dubna  t.r.  zavítal Mgr.  Stanislav  Chvapil  z  České  spo-

lečnosti  ornitologické.  Pan  Chvapil  je  vedoucím  Skupiny  pro  výzkum 
brodivých ptáku ČR a SR a dále garantem programu ochrany biodiver-
zity ČSOP „Rod Ciconia a ostatní brodivý“. Připravuje odbornou brožuru 
„Čáp bílý na Strakonicku – historie a současnost.“ Protože v naší obci ješ-
tě v první polovině 60-tých let minulého století čápi hnízdili, přijel pan 
Chvapil do Březí zjišťovat od případných pamětníků fakta o této místní 
populaci.

V  korenspodenci,  kterou  jsem  od  p.  Chvapila  následně  održel,  mi 
napsal  velmi  zajímavé  skutečnosti,  se  kterými  bych  se  rád  se  čtenáři 
podělil.  Se  svými  spolupracovníky  z ornitologické  společnosti opravují 
a upravují hnízda, instalují hnízdní podložky, zachraňují poraněná a han-
dicapovaná mláďata. Každoročně provádějí sledování hnízdění a krouž-
kování mláďat na hnízdech. Osobně pan Chvapil   okroužkoval za dobu 
své praxe 5386 mláďat. V roce 2014 se uskutečnilo sedmé celoevropské 
sčítání čápů bílých. Při tomto sčítání bylo v naší republice zjištěno 1270 
hnízd, obsazených párem čápů bylo 804 hnízd, V 625 hnízdech byly vy-
vedeny mláďata v počtu cca 1540. Katastrofální rok pro populaci se stal 
2013, kdy vlivem chladna a množstvím přívalových dešťů většina mláďat 
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Pouť sv. Floriána 
v Hornosíně
Druhou  květnovou  sobotu  se  konala 
v  naší  obci  tradiční  pouť  sv.  Floriána 
společně  se  srazem  rodáků  a  přátel 
obce.   Do rodné vísky se přijeli podívat 

rodáci  z  blízkého  okolí  i  „nedaleké“ 
Ostravy.  Počasí  s  námi  během  odpoledne 

trochu  laškovalo,  ale  naštěstí  jsme při  tradičním 
průvodu k máji nezmokli.  

Poplatky v roce 2015
Poplatek  za  stočné  a  místní  poplatky  za  provoz  systému 

shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů a  ze psů  zůstávají  pro  letošní  rok  ve  stejné  výši 
jako vloni a budou vybírány v červnu.
1. Poplatek za „odpad“
•	 300 Kč pro majitele nemovitostí určených k rekreaci 
•	 300 Kč pro osoby s trvalým pobytem v obci

2. Poplatek za „psa“
•	 50 Kč za každého psa

3. Poplatek za „stočné“
•	 25 Kč za připojení ke kanalizaci
Splatnost všech poplatků je do 30. června 2015.
Poplatky  je možné zaplatit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách 

(pondělí  18,00  –  19,00  hodin)  nebo  převodem  na  účet  u  KB  č. 
23227291/0100  (variabilní  symbol  číslo  popisné  nebo  evidenční 
nemovitosti, příp. poznámka pro příjemce).

Hornosín

SDH
Hornosín

Vás srdečně zve na

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
11. července 2015

Program: 13:00 Zahájení a přivítání sborů
   13:30 Průvod obcí a položení věnců
   15:00 Hasičská soutěž s doprovodným programem
   19:00 Taneční zábava

Foto Václav Machovec

Připravované akce v Hajanech:
	Sobota 11. července 2015 
  – Setkání rodáků a přátel obce Hajany
	Neděle 26. července 2015 
  – Tradiční Hajanská pouť

Poděkování
V sobotu 25. dubna 2015 se v naší obci konala plánovaná jarní brigá-

da, která byla organizována za účelem úklidu obce po zimním období, 
přípravy na „čarodějnice“ a stavění májky. Sešli jsme se opravdu v hoj-
ném počtu a odvedl se veliký kus práce.

Všem účastníkům brigády touto cestou děkujeme za odvedenou prá-
ci a pomoc při zvelebování naší obce.

Dana Vohryzková, starostka obce
Miroslav Bláha, místostarosta obce
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Chlum

Výlov sázky
Výlov ryb z hasičské nádrže v horní části obce se letos konal 28. 3. 

Ryby,  které  odcházející  teplou  zimu  přečkaly,  převezli místní muži  do 
rybníku pod obcí, kde si budou užívat až do podzimního výlovu. Zároveň 
s výlovem ryb také pánové sázku vyčistili a vydezinfikovali, a tak připravili 
na letní sezonu.

Čarodějnice, lampiónový průvod 
a stavba májky

To  všechno  jsme  stihli  za  jeden  večer.  Vyhnat  spolu  s  čarodějkou 
všechno špatné, přivítat přicházející jaro a uhlídat si čerstvě ozdobenou 
májku. A povedlo se. Májka stojí. Nájezdníci ze sousedních vesnic proti 

našim mladým  neměli  šanci.  K  vatře,  která  pod  obcí  plála  na  počest 
nepřítomné  čarodějky,  kterou  předchozí  rok  děti  nazvaly  Josefínou 
Chlumskou, musela být vidět z širokého okolí. K ohni se u nás nechodí 
ledajak. Děti s rozsvícenými lampionky za doprovodu dospělých projdou 
obcí a jejích světelná pouť končí u velkého čarodějného ohniště pod vsí. 
U menšího ohýnku byly zastupiteli obce připraveny špekáčky i s pruty na 
opékání, k pití limonády a pivo.

Zřízení přípojky nízkého napětí 
k domu č. 73

Zřízení této přípojky zcela zajišťuje společnost E.ON prostřednictvím 
firmy  Elektromontáže,  spol.  s  r.o.,  která  práce  na  přípojce  provádí. 
Souhlas obce s přípojkou, který byl pro realizaci akce potřeba, dala obec 

společnosti E.ON s podmínkou, že bude upravena trasa nového vedení 
energie a nebude překopána silnice. 

Oprava obecního úřadu
Po  ukončení  výběrového  řízení  zadali  zastupitelé  obce  opravu 

obecního  úřadu  firmě  Smola  Milan,  Elektromontáže  Písek.  Zhotoví 
se nová kompletní elektroinstalace a nové vnitřní omítky.   Na opravu 
obec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 180.000,- Kč. 
Oprava byla zahájena 29. 4. 2015.

Miluše Kordulová

Velikonoční rachtání
Jako každý  rok v naší  vsi děti dodržely 
tradici.  Ve dnech 2. a 3. 4., v době kdy 
na  Zelený  čtvrtek  v  kostelech dozněla 
modlitba  Sláva  na  výsostech  Bohu 
a  zvony odlétly do Říma, vzaly děti do 
rukou  své  rachtačky  a  utichlé  zvony 

svým  rachtáním  nahradily.  Malé  děti  za 
doprovodu maminek, starší bez doprovodu, 

za to s větší silou na rachtání. 

Velikonoce
Díky pěknému počasí a vstřícnosti dospělých občanů obce si i letos 

mohly  děti  vykoledovat  košíčky  plné  vajíček  i  různých  sladkostí.    Ve 

většině domů obyvatelé děti přivítali, poslechli si jejich koledu a přispěli 
do  přichystaných  košíčků  drobnými  dárky.  Starší  občané,  kteří  již  ze 
zdravotních  důvodů  děti  nevítali  u  domovních  dveří,  s  potěšením 
velikonoční rej sledovali alespoň za okny svého domu.
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Kadov

POZVÁNKA NA VIII. ROČNÍK OSLAVY 

DĚTSKÉHO DNE  VE VRBNĚ NA TÉMA 

TRAKTORY a BALÓNKY 
 Traktory staré i nejnovější – budou vystaveny, můžete i dovnitř 

Balónky - přes 300 balónků, uvidíte  i maxibalónek o průměru  

1 metr 

KDY, KDE: sobota 30.5.2015 na hřišti ve Vrbně 

 

 
 

 PROGRAM: 

14.00 ZAHÁJENÍ 

Mažoretky PREZIOSO 

Vystavená zemědělská technika – traktory různých značek a různého stáří 

SOUTĚŽE PRO DĚTI – téma balónky a zemědělství 

Uvidíte spoustu různých balónků a každé dítě dostane balónek 

ZÁBAVA- jízda na koních, nafukovací hrad, dětské hřiště 

16.00 VYHODNOCENÍ, TOMBOLA 

Hudba a občerstvení 

Srdečně zvou pořadatelé: Senior Club, SDH Vrbno, Rodiče Vrbno, Obec Kadov, VOD Kadov 

Těšíme se na Vás!   

Lnářský Málkov
Již třetím rokem u nás opět vyrazily děti v doprovodu některých ro-

dičů  na  veliko-
noční  rachtání. 
Dětí  se  tento-
krát  sešlo  dost. 
Na  Bílou  sobotu 
odříkaly  několik 
známých  koled, 
odměnou  jim 
byly nejen  vajíč-
ka  ale  i  spousty 
dobrot,  které  si 
po skončení roz-
dělily.

V  sobotu  11. 
dubna uspořádali členové občanského sdružení tradiční Jarní tancovač-
ku. K tanci a poslechu zahráli p. Velíšek  a p. Kratochvíl. Akce se povedla, 
vydrželo se tancovat až do ranních hodin.

Členové  ob-
čanského  sdru-
žení  „Přátelé 
Lnářského  Mál-
kova“ a spoluob-
čani  uspořádali 
dne  25.  dubna 
úklid návsi  Lnář-
ského  Málkova 
a  jeho  okolí. 
Našla  se  spous-
ta věcí, které do 
přírody  nepatří. 

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

Tento svět je komedií pro ty, kteří myslí 
a tragédií pro ty, kteří cítí. (Walpole)

V letošním roce osla-
víme 250  let od posvěcení ka-
dovského  kostela  sv.  Václava. 
Kromě  již  tradičního  koncertu 
duchovní  hudby  (předpoklá-
daný termín opět koncem čer-
vence),  kdy  se  do  programu 
počítá též se zapojením částeč-
ně opravených varhan, se chys-
tá na neděli 4. 10. 2015 i slavná 
mše k výročí posvěcení kostela 
sv.  Václava  v  Kadově  a  k  této 
příležitosti je předběžně naplá-
nován mini-koncert a varhanní 
doprovod  při mši.  Ještě  si  do-
volím připomenout, že veřejná 
sbírka  na  opravu  varhan  byla 
obnovena  a  stále  trvá,  stejně 
jako  pokračují  etapové  opravy 
tohoto  vzácného  nástroje.  Vý-
těžek z červencového koncertu 
bude  opět  vložen  na  účet  ve-
řejné sbírky. 

vt

A o čem víme, že se chystá
•	 Sobota 30. 5. – Dětský den ve Vrbně na hřišti
•	 Sobota 13. 6. – Setkání důchodců v Kadově, bývalá škola
•	 Sobota 27. 6. – Zahájení prázdnin ve Lnářském Málkově 
•	 Neděle 12. 7. – Divadýlko pro děti v Hospodě Na Statku v Poli
•	 Cca konec července - Koncert duchovní hudby v kostele 

sv. Václava v Kadově
     Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách 
www.kadov.net

Velikonoční turnaj
O  velikonoční  neděli  5.  dubna  2015  proběhl  tradiční  „Velikonoční 

pinčes“  v  tělocvičně bývalé  školy  v  Kadově.  Turnaj  organizačně  velice 
dobře zvládl pan Pavel Toman z Pole. Z rekordních 25 účastníků prvenství 
vybojoval pan Nozar, druhé místo obsadil p. Hampejz a na třetím místě 
byl pan Prček. 

vt

http://www.kadov.net
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Tímto gestem jsme ukázali dětem 
jak se chovat k přírodě.

Poslední  dubnový  den  občan-
ské  sdružení  „Přátelé  Lnářského 
Málkova“  ve  spolupráci  s  SDH 
Lnářský  Málkov  uspořádalo  sta-
vění  májky  a  pálení  čarodějnic. 
Ženy a dívky nazdobily májku růz-
nobarevnými fábory, statní muži ji 
postavili.  Ve  večerních  hodinách 
nás  navštívily  i  dvě  čarodějnice. 
Následně jsme si opekli buřty.

Kocelovice

Stavění máje 
a pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna se i u nás konalo 
stavění  máje  a  pálení  čarodějnic.  Čas 
letí  jako  voda  –  u  rybníka  Malý  jsme 
čarodějnice pálili letos již třetím rokem. 

Stavění máje probíhalo u místní hospůdky 
teprve podruhé, protože tuto tradici stavění 

v  předvečer  filipojakubské  noci  jsme  obnovili 
teprve  loni.  S  přípravami  jsme  začali  předcházející  víkend.  V  sobotu 
jsme jako mladí hasiči vyrazili do  lesa nadělat nějaké dřevo, aby vatra 
vypadala tak, jak se sluší a patří, a aby vydržela hořet co nejdéle. Účast 
byla velmi slabá. Členové dřevorubecké skupiny by se nechali spočítat na 
prstech jedné ruky. Ale i tak se vše podařilo a dřeva jsme na zpevněnou 
plochu k hospodě dovezli dost. Jelikož filipojakubská noc vycházela až 
na čtvrtek, nechali jsme stavění hranice až na tento den. Sešli jsme se 
brzy  ráno,  abychom měli  časovou  rezervu,  kdyby  se něco nepovedlo, 
rozbilo,  atd.  Někteří  kvůli  tomu  chyběli  ve  škole,  někteří  si  vzali 
dovolenou v práci. Ale to už tak bývá. Když chceme, aby u nás tradice 
fungovaly a v obci to žilo, musí se někdy něco obětovat. Vykopali jsme 
díru na májku a rozestavěli hranici. Jelikož hrozilo špatné počasí, vyrazili 
jsme před polednem do lesa pro májku. Jednu jsme si vyhlédli už den 
předtím, ale nakonec stejně zvítězil  jiný strom. Ten jsme pak dopravili 
k  rybníku Malý. Mezitím  jsme  dostavěli  hranici.  Zde  oproti  loňskému 
roku  přišla  přeci  jenom  jedna  změna.  Děvčata  vyrobila  i  čarodějnici, 

takže letos to opravdu bylo se 
vším  všudy.  V  podvečerních 
hodinách  potom  nazdobily 
i  májku  a  za  pomoci  všech, 
kteří  šli  okolo,  byla  vztyčena 
k  nebesům.  Ze  zbylého  dřeva 
jsme nasekali  loučky na oheň, 
aby  si  všichni  návštěvníci 
mohli  opéct  špekáček,  který 
k  tomuto  večeru  bezpochyby 
patří. Samozřejmě jsme museli 
májku  ohlídat  až  do  ranních 
hodin, aby nám ji nikdo nepřijel 
podříznout.  Když  dohořela 
vatra,  přesunuli  jsme  se  do 
hospůdky,  kde  nám  hostinský 
vytvořil zázemí a počkal s námi 
až  do  svítání.  A  i  díky  němu 
nám  nikdo  májku  nepodřízl. 

Setkání členů TK Podskalí Strakonice 
24.4-26.4 2015

O posledním dubnovém víkendu se na táborové základně v Kadově 
u  Blatné  uskutečnil  sraz  členů  TK  Podkalí  Strakonice.  Pod  tento  klub 
spadají  strakonické  vodácké  oddíly,  které  již  od  roku  1981 mají  svojí 
hlavní letní základnu právě v Kadově. Samotný klub TK Podskalí pak svoji 
historii datuje od let 1968 - 1970, takže má již více než čtyřiceti letou 
tradici.

Setkání započalo v pátek 
slavnostním  ohněm,  který 
byl  zapálen  kolem  osmé 
hodiny.  Již  v  tuto  dobu  se 
v  tábořišti pohybovalo více 
než sto návštěvníků a jejich 
počet  stoupal.  Důkazem 
značného  počtu  vodáků 
bylo i to, že lavice kolem tá-
borového ohně musely být 
postaveny do dvou  řad. Po 
slavnostním  zapálení  tábo-
rového  ohně  následovalo 

několik proslovů a pak již 
hudebníci  spustili  oblíbe-
né písničky. Nálada pano-
vala dobrá, a tak se oheň 
protáhl do ranních hodin.

V  sobotu  pak  bylo  na 
řadě  promítání  starých 
fotek  a  videí  z  činnosti 
a  také  prohlížení  dove-
zených  kronik  a  deníků. 
Mezi  nejstarší  dokumen-
ty  patřila  kronika  z  roku 
1970, kde se líčil okolnosti 

vzniku oddílu. Počasí  akci přálo, a  tak  za  svitu  sluníčka přijížděly další 
a další vodáci. Někdo se stavil na otočku pozdravit staré známé, jiný zů-
stal celý víkend. Dopočítat se tedy konečného čísla účastníků bylo velmi 
složité. Přibližně se na srazu vystřídalo okolo 200 vodáků. Potkávaly se 

zde všechny generace, jež měly kdy s oddílovou činností co dočinění. Od 
zakládajících členů po vedoucí, kteří vedou oddíly dnes. Šlo tak v druž-
ném rozhoru získat cenné rady a zkušenosti.

Celý víkend uběhl jako voda, a tak neděle přišla až příliš brzy. Okolo 
nedělního poledne odjela poslední auta, uklidily se poslední stopy po 
setkání  a  táborová  základna  v  Kadově  čeká,  až  ožije  opět  až  letními 
tábory.  Na  tento  sraz  však  dle  mě  stejně  jako  jeho  účastníci  jen  ta 
nezapomene. 

Libor Staněk
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Lažánky

Zprávičky o dění v Lažánkách
Každou  středu  odpo-

ledne se schází maminky 
s dětmi v klubovně. Ma-
minky si popovídají, děti 
pohrají. Je to úžasná věc. 
Maminky  tomu  říkají 
„Klub Klubíčko“.

V sobotu 14. 3. 2015 
se konala opožděná osla-
va MDŽ,  každá  žena do-
stala  květinu.  Všichni  se 
dobře  bavili,  tančilo  se 
a  zpívalo. Naplánoval  se 
jarní  pochod  a  výlet  na 
Šumavu.

V  sobotu  11.  dubna 
2015  oslavil  své  kulaté 
narozeniny  Josef  Hala-
burda.  Místní  ženy  pro 
něj připravily kulturní vy-
stoupení. Oslavenec si to 
jistě užil a všichni ostatní 
hosté  také.  Přejeme  vše 
nejlepší.

Marie Kovářová

Velikonoční pondělí přišli koledovat ko-
ledníci. Je to hezký zvyk a je dobře, že 
se tradiční zvyky udržují.

Každý rok 30. dubna se sejde vět-
šina  lidí  z  obce.  Děti  pěkně  ozdobí 
májku,  ženy  udělají  krásný  věnec. 
Nejtěžší práce zůstala na mužích, kaž-

dý rok staví májku ručně. Když se májka 
dostane nahoru, sklidí naši muži velký ap-

laus. Na konec se upálí čarodějnice na hranici 
a všichni si upečou buřty. Je dobře, že se udržují tradice vesnice. 

Marie Kovářová Lažánky

Přehled počasí za březen a duben 
2015 v Kocelovicích a blízkém okolí 

Březen a duben roku 2015 utekly jako voda v řece a tak se můžeme 
podívat, jaké bylo v těchto měsících počasí.

Březen  2015  byl  teplotně  nadnormální  (normál  1976-2015  je  
3.0°C, průměr března 2015 byl +3,9°C). Nejtepleji bylo 25.3., +14,7°C, 
nejchladněji 20.3., -3.7°C. V březnu 2015 bylo 17 mrazových dnů , ale 
již žádný  ledový,   kdy by po celých 24 hodin nevystoupila teplota nad 
bod mrazu. Srážkově byl březen 2015 vcelku normální, spadlo 40.1 mm 
srážek, normál je 37.9 mm. Nejvíce srážek spadlo 31.3. – 10.8 mm, déšť 
přecházel ve sněžení a večer leželo 1-2 cm nového sněhu. Sluneční svit 
byl  v březnu 2015 nadnormální,  slunce  svítilo 154.1 hodin, normál  je 
128.1 hodin. Nejvíce sluníčko svítilo 20.3. – 11.5 hodiny. Byly dva jasné 
dny  a  11  zatažených.  V  březnu  2015  bylo  8  dnů  se  silným  větrem, 
2  dokonce  s  bouřlivým  v  nárazech  síly  vichřice.  Největší  náraz  byl 
o rychlosti 32.0 m/sek (115.2 km/hod) 31.3. Vítr způsobil škody hlavně 
v lesích (polomy, vývraty), škodil ale i jinde.  V březnu 2015 byly již dva 
dny s bouřkou.

Duben  2015  byl  teplotně  slabě  nadnormální  (normál  je  7.5°C, 
naměřeno bylo 7.9°C). Nejtepleji bylo 27.4., 21.7°C, nejchladněji 7.4., 
-3.2°C. V dubnu 2015 bylo 8 dnů mrazových. Srážkově byl duben 2015 
mírně  podnormální.  Spadlo  22.1  mm  srážek,  normál  je  35.4  mm. 
Nejvyšší denní úhrn 9.7 mm byl naměřen 22.4. V první polovině dubna 
bylo ještě několik dnů se slabou sněhovou pokrývkou do 2 cm v ranních 
hodinách. Sluneční svit v dubnu 2015 byl   mírně nadnormální,  slunce 
svítilo  220.3  hodiny,  normál  je  179.7  hodiny.  Nejvíce  sluníčko  svítilo 
21.4. – 13.5 hodiny. V dubnu 2015 nebyla pozorována mlha,  byl jeden 
den s bouřkou a začátkem měsíce ještě doznívalo větrné počasí z konce 
března. Max. náraz větru 1.4. byl 26.3 m/sek (94.7 km/hod). V dubnu 
2015 byly 2 jasné dny a 10 zatažených.

Na  stanici  ještě  od  dubna  2015  měříme  výpar  z  volné  hladiny 
(byl  51.0 mm) a  vzhledem k malým  srážkám se  tak  začíná nepříznivě 
projevovat sucho.

Vladimír Kovář, 
meteorologická stanice Kocelovice

Informace o akcích ZO ČSŽ 
v Kocelovicích

V minulém Sobáčku se v článku o činnosti obce Kocelovice objevila 
nepravdivá informace, že ZO ČSŽ v Kocelovicích ukončila činnost. Mys-
lím, že žádný spolek nemá povinnost seznamovat zastupitelstvo obce 
s plánem své činnosti, když od něj nepožaduje finanční podporu. A po-
kud se někdo chce dozvědět o našich plánech, stačí se zeptat.

 Naše organizace bohužel postrádá mladší členky a starším již pomalu 
docházejí síly, proto jsme se rozhodly upravit program akcí tak, abychom 
jej samy zvládly. Hlavní naší starostí je a bude péče o dětské hřiště, což 
znamená průběžnou kontrolu, sekání trávy a úklid, také se staráme o zá-
hon růží u pomníku padlých. Za důležité považujeme ještě některé akce 
pro děti, proto také v červnu uskutečníme již čtvrtou Cestu pohádkovým 
lesem, kde budou děti plnit různé úkoly od místních strašidel a na závěr 
dostanou  sladkou odměnu. Pokud nám  to okolnosti dovolí,  chystáme 
také osvědčené Podzimní hrátky. Tyto akce budou podporovány z darů 
soukromých dárců bez spoluúčasti obce.

 Tradiční Babský bál  je ovšem organizačně velmi náročná záležitost 
a bohužel povětšinou  jeho  jedinými účastníky  jsou  jen členové našich 
vlastních rodin, proto nám pořádání takové akce připadá naprosto zby-
tečné. O obecnou zábavu se mohou postarat daleko lépe mladí členové 
SDH v obci. 

Na  závěr  bych  ještě  chtěla  poděkovat  všem  stávajícím  členkám  za 
podporu a zájem o další práci.

Dana Hanušová,
předsedkyně ZO ČSŽ v Kocelovicícch

Navzdory špatné předpovědi se počasí nakonec umoudřilo a odpoledne 
bylo krásné jarní počasí. Pršet začalo až někdy po půlnoci a to už tolika 
lidem nevadilo. 

Martin Lukáš
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Lnáře

Oslavy 70. výročí 
ukončení II. světové 
války ve Lnářích
Ačkoliv  se  při  osvobozování  Lnář 
nebojovalo,  přesto  naše  obec  doslova 

vstoupila do dějin 2. světové války, když se 
na konci války objevila na mapách jako jeden 

z důležitých orientačních bodů, určujících průběh 
předem dohodnuté demarkační  linie mezi  vojsky  západních  Spojenců 
a Rudé armády.

6.  května  1945  osvobodila  Lnáře  4.  US  obrněná  divize  americké 
armády, několik dní po americké armádě se objevila Rudá armáda, ale 
její příslušníci brzy odjeli. 

V zájmu historické pravdy považujeme za správné připomenout, že 
ve Lnářích se uzavřela  jedna z kapitol historie o Ruské osvobozenecké 
armádě  (ROA),  známé  pod  názvem  Vlasovci.  12.  května  1945  byl 
důstojníky Rudé armády v konvoji doprovodných vozů americké armády 
na silnici nedaleko Lnář generál Vlasov zatčen, když odjížděl do Klatov 
do štábu gen. Pattona vyjednat pro svoji ROA odchod do amerického 
zajetí.

Lnáře však zažily i své „druhé osvobození“ a to 23. května 1945, kdy 
naše obec uvítala  vojáky mluvící  česky.  Jednalo  se o  československou 
samostatnou  obrněnou  brigádu.  Ta  vznikla  ve  Velké  Británii 
z  československých  vojáků,  majících  již  bohaté  bojové  zkušenosti 
nasbírané v období po jejich odchodu z okupované vlasti. 

Ve Lnářích byl na památku americké armádě v roce 1946 postaven 
pomník,  který  překonal  i  komunistickou  éru,  jako  jeden  z mála  nebyl 
nikdy odstraněn  a  každým  rokem  zde občané  Lnář  vzpomínali  na  své 
osvoboditele, byť to za minulého režimu nebylo jednoduché. Pamětníci 
uvádí, že pomník byl např. polit roztaveným asfaltem, ztrácely se květiny, 
svíčky položené od statečných občanů atd. 

Role  Američanů  je  pro  Lnáře  historicky  jednoznačná,  lze  o  ní  nyní 
mluvit nahlas a bez obav. Po revoluci v r. 1989 byl pomník opraven, nápis 
znovu pozlacen, bylo upraveno okolí a v r. 1990 se konaly velkolepé oslavy 
na počest 45. výročí osvobození. Na tuto oslavu přijela tehdy do Lnář 
Velvyslankyně USA v ČSFR paní Schirley Temple-Blacková v doprovodu 
premiéra české vlády Petra Pitharta. Mimo jiné byl ve Lnářích přivítán 
v roce 1995 i zástupce americké ambasády atašé Andrew Wielkoszewski 
a  jiní  významní  hosté.  Lnáře  navštívili  vojenští  veteráni  z  Čech  i USA. 
Tolik trošku z historie předešlých oslav.

Letošní  rok,  kdy  si  připomínáme  70.  výročí  osvobození,  připravila 
obec důstojné oslavy, které byly tentokráte o to významnější, že  jsme 
odhalovali pomník československé samostatné obrněné brigádě.

Oslavy se uskutečnily v neděli 3. května v odpoledních hodinách a měly 
bohatý  program.  Kromě  pietních  aktů:  položení  věnců  k  pomníkům 
před  Základní  školou  Lnáře  a  na  návsi  v  Zahorčicích,  tak  u  pomníku 
amerického, mohli  účastníci  zhlédnout  výstavu  z  pozůstalosti  velitele 
3. roty 2. tankového praporu Bernarda Šika, který byl příslušníkem čs. 
samostatné obrněné brigády  a na konci války došel až do Lnář. Výstavu 
připravil Klub vojenské historie „Pětačtyřicítka“ z Brna pod vedením p. 
Šilhavého. K vidění byla historická vozidla, uniformy atd.

Průvod  všech  zúčastněných  vyšel  od  obecního  úřadu  v  15.30 
hodin a byl doprovázen Ústřední hudbou Armády České republiky. Na 
čele průvodu nesli  hasiči  obecní  prapor  a  věnce  k  pietním aktům.  Za 
hudbou  pak  byli  seřazeni  hosté  doprovázení  starostkou  obce  a  členy 
zastupitelstva,  hasiči  a  myslivci  ve  slavnostních  uniformách  a  další 
spoluobčané,  hosté.  Mezi  čestnými  hosty  byl  i  zástupce  Amerického 
velvyslanectví  pan  Robert  Kiene  a  rodinní  příslušníci  a  pozůstalí  po 
účastnících čs. brigády. 

Průvod  se  nejprve  zastavil  u  pomníku  před  ZŠ,  kde  hasiči  položili 
věnec. Úvodního slova se ujal Ing. Kůgel, člen zastupitelstva obce Lnáře, 
přivítal přítomné a předal slovo paní starostce. Po projevu a hymnách 
položila  k  pomníku  padlých  květinu  i  paní  Jarmila  Patková,  dcera 
mlynáře Miloslava Havlíka. Pan Havlík byl zastřelen u Životic 5. května 
1945. Průvod se dále odebral do středu obce, kde se konal pietní akt 
u  pomníku  americké  armády.  Po  položení  věnců  a  hymnách  se  ujala 
slova starostka. V projevu kromě jiného přivítala zástupce amerického 

velvyslanectví  p.  Roberta  Kieneho.  Ten  zde  také  přednesl  projev, 
pozdravil přítomné a poděkoval  za pozvání, vstřícnost  i  za uspořádání 
tohoto pietního aktu.

Vyvrcholením  oslav  ve  středu  obce  bylo  odhalení  pomníku 
československé samostatné obrněné brigádě, je umístěn v těsné blízkosti 
pomníku americké armády.  Slavnostní odhalení pomníku provedl pan 
Pavel Haferník spolu se starostkou obce. Po  položení věnců a zaznění  
britské  hymny    promluvil  p.  Pavel  Haferník,  syn  Petra  Heferníka, 
lnářského občana a příslušníka této brigády. Ve svém projevu vysvětlil, 
proč  dal  zhotovit  tento  pomník.  Je  to  jeho  poděkování  a  vzpomínka 
na  jeho otce  i  ostatní  jeho  kamarády,  kteří  23.  května  do  Lnář  přijeli 
a 4 z nich se dokonce ve Lnářích oženili a zůstali. Byl to Petr Haferník, 
Evžen Faja, Josef Matějíček a Dezider Klein později Kollár. Bohužel, nikdo 
ze jmenovaných už není mezi námi, vzpomínáme na ně in memoriam. 
Bylo pro nás poctou uvítat rodinné příslušníky těchto členů brigády. 

Pietní  akt  byl  ukončen  křtem  publikace  Lnáře  Osvobození  1945 
vydanou v rámci edice „Z Normandie přes Ardeny až k nám.“ Publikace 
byla  pokřtěna  pískem dovezeným  z  invazních  pláží  v Normandii.  Křtu 
se  ujali  Robert  Kiene,  zástupce  amerického  velvyslanectví,  Stanislava 
Mašková,  starostka  obce,  Ing.  Anna  Zralá,  Pavel  Haferník  a  autor 
publikace Ing. Bohuslav Balcar. 

Zakončení slavnosti u pomníků provedl Ing. Kůgel spolu se starostkou 
a majiteli  zámku  pozval  všechny  přítomné  na  zámek,  kde  pokračoval 
program.  Majitelé  zámku  připravili  výstavu  fotografií.  Jednalo  se 
o historické fotografie z konce války, ale i fotografie z předešlých oslav. 
Zážitkem  byl  jistě  i  film  o  zámku  na  jehož  konci  byl  zdokumentován 
příjezd americké armády v r. 1945 do Lnář. Na nádvoří po celou dobu 
vyhrávala country kapela. 

V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravách podíleli. 
Především panu Pavlu Haferníkovi  ze Lnář  za  zhotovení pomníku a  za 
pomoc při přípravě publikace, Sdružení klubů vojenské historie Benešovi 
muži,  Rotě Nazdar pod  vedením Viléma Fencla  z  Bakova nad  Jizerou, 
panu Ladislavu Šilhavému z Brna za uspořádání výstavy z pozůstalosti 
Bernarda Šika i za pomoc na konzultacích o historických faktech. Přátelům 
4.  obrněné  Prácheňsko  pod  vedením  Milana  Veselého  z  Kasejovic, 
členům místního  spolku hasičů,  členům Mysliveckého  sdružení  Stráže 
Lnáře , panu Ing. Balcarovi za napsání publikace Lnáře osvobození 1945, 
Ing.  Zralé  za  vzpomínky  do publikac  ,  všem  členů  zastupitelstva  obce 
Lnáře i pracovnicím obecního úřadu za pomoc na přípravách. Majitelům 
zámku za výstavu na zámku. Děkuji za účast p. Robertu Kienemu, zástupci 
amerického velvyslanectví, a největší poděkování patří Ústřední hudbě 
Armády ČR za hudební doprovod, který přispěl k patřičné důstojnosti 
pietního aktu a byl pro mnoho návštěvníků milým a dle  jejich ohlasů 
nádherným zážitkem. V neposlední řadě děkuji i Policii ČR za součinnost 
při organizaci a řízení dopravy na této akci.

Stanislava Mašková, starostka obce

Publikace Lnáře osvobození - Vydala Obec Lnáře u příležitosti 70. výročí osvobození. 
Publikace lze zakoupit ve Tvrzi Lnáře, cena 60,- Kč
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Jarní radosti 
v Mateřské škole ve Lnářích

Jarní  měsíce  patří  k  těm  nejkrásnějším  v  celém  roce.  Příroda  se 
probouzí, všechno se zelená a začíná kvést. Mezi největší oslavy patří 
Velikonoce. Děti při nich zažily plno radosti. Vyráběly všelijaké zajíčky, 
kuřátka a slepičky, tvořily vajíčka z hlíny. Seznámily se s velikonočními 
zvyky a naučily se koledy. Hlavně se však věnovaly malování a zdobení 
vajíček. Svými pracemi děti vyzdobily všechny prostory školky. 

25. 3. jsme uspořádali pro rodiče s dětmi tvořivou velikonoční dílnu, 
ve které jsme společně vyráběli velikonoční zajíčky. 

I v tomto roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Příroda Blatenska 
pod názvem Zvířátka, jak bydlíte v přírodě? Do této soutěže jsme poslali 
několik kolektivních prací: Čápi hnízdí na komínech, Kachny v rákosí, Ptá-
ci v koruně stromu. Za svoji snahu byly děti odměněny alespoň čestným 
uznáním.

20. 4. jsme zakon-
čili  Plavecký  výcvik 
v  Horažďovicích.  Ba-
zén  jsme  navštívili 
7krát  a  děti  dostaly 
za  svoji  snahu  a  ši-
kovnost  Mokré  vy-
svědčení. Všem se na 
plavání  líbilo  a  vedle 
vzpomínek  zůstala 
i spousta zážitků.

4. 5. byla zahájena 
výstava pro děti  i dospělé ve Tvrzi ve Lnářích pod názvem Pohádková 
země. Jedná se o výstavu skřítků, víl, čertů a jiných pohádkových bytostí 
paní V. Klimtové.

11. 5. nadešel den, na který se všechny děti těšily a připravovaly – 
svátek maminek.  Celá  školička  byla  jarně  vyzdobena  květinami  a  ob-
rázky maminek.  Při  hrátkách  s  hlínou  vyrobily  děti  pro  své maminky 
motýlka, který všechny určitě potěšil. Společně s p. učitelkami nacvičily 
pásmo básní a písní. A pak  již maminky čekala tvořivá dílna, kde si se 
svými dětmi vyrobily krásné jarní kytičky.

Školní rok ještě nekončí, v červnu máme naplánováno několik akcí 
a výletů, které chceme s dětmi uskutečnit.

1. 6. oslavíme zábavným dopolednem svátek všech dětí. Pro každé 
dítě bude připraven balíček sladkostí s překvapením. Nebude chybět ani 
opékání buřtů.

8. 6. máme naplánovaný výlet do Dětského zábavného centra v Ne-
pomuku. Snad nám bude počasí přát a děti se vydovádějí na kolotočích, 
průlezkách, houpačkách a trampolínách.

Další výlet uskutečníme 22. 6. do Pohádkové kovárny ve vesničce Se-
libov. Zde si dali dostaveníčko čerti, hastrmani z nedalekého Tálinského 
rybníka, víly a další pohádkové bytosti. Děti zde čeká prohlídka muzea 
pohádek, při  tvořivé dílně si vyrobí vlastní pohádkový suvenýr, budou 
plnit úkoly při naučné Stezce čápa Ferdinanda s hledáním pohádkového 
pokladu.

A co nás ještě v tomto školním roce čeká? Chceme navštívit zámek 
a zámeckou zahradu ve Lnářích, uspořádat nocování předškoláků v ma-
teřské škole, navštívit Hasičský záchranný sbor v Blatné, uskutečnit ex-
kurzi chovu pštrosů a jiných hospodářských zvířat u p. Matějkové.

A nesmíme také zapomenout na slavnostní rozloučení s předškoláky, 
které se uskuteční v prostorách zámku Lnáře. 

O zážitky z těchto akcí se s Vámi podělíme zase příště. Přejeme Vám 
krásné jaro plné sluníčka a pohody. 

Za MŠ Lnáře: Alena Mašková

ZŠ a MŠ Lnáře
Všichni  jsme  s  potěšením  uvítali  příchod  teplých  slunečných  dnů, 

které nám přinesly nové nápady a chuť do dalších akcí a činností s našimi 
malými školáky. V březnu si  žáci pátého ročníku pro mladší  spolužáky 
připravili  v  rámci  projektu  „Čteme dětem“  čtení  ukázek  z  knihy  O. 
Sekory Ferda Mravenec. Malí posluchači byli opravdu pozorní a mnozí 
překvapili pohotovými a přesnými odpověďmi na kladené otázky.
Kup, ochutnej a udělej dobrý skutek!

V  jednom  z  minulých  čísel  Blatenských  listů  jsme  Vás  informovali 
o  charitativní  akci prodeje pečiva pro malé onkoláčky,  která proběhla 
v rámci dětského maškarního plesu. Hodné maminky napekly dobroty 
radost pohledět a nutnost ochutnat. Prodávalo se během celého plesu. 
Slečny prodavačky se vskutku činily, neboť letošní výtěžek 2 200 Kč byl 
nejvyšším ze všech našich prodejních akcí. Celá částka byla poukázána 
na  transparentní  účet  nadace,  ze  kterého  se  kupují  potřebné  věci, 
ale  i maličkosti pro  radost malým vážně nemocným pacientům.  Ještě 
jednou děkujeme všem za jejich pomoc a ochotu. 

Zdeňka Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře

Maškarní ples
Určitě  velké  poděkování  patří  kolegyni Mgr.  Zdeňce  Jestřábové  za 

zorganizování  výše  uvedené  charitativní  sbírky  a  samozřejmě  i  všem 
dalším, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili. Také bych chtěla 
zároveň  poděkovat  organizátorkám  maškarního  plesu,  zástupkyním 
SRPDŠ  při  ZŠ  Lnáře,  pod  vedením  paní  ing.  Dany  Vokurkové,  díky 
nimž  se  letošní  „maškarní“  všem  přítomným  moc  líbil.  Samozřejmě 
nechyběla jako každoročně díky finančním i věcných příspěvků štědrých 
sponzorů,  bohatá  tombola.  Proto  bych  chtěla  touto  cestou  vyjádřit 
poděkování  Obci  Lnáře,  Obci  Předmíř,  TJ  Sokol  Lnáře,  Mysliveckému 
sdružení Stráž Lnáře, hostinci Přístav Lnáře, Rybářství Petr Vávra, Poště 
Lnáře, Zahrádkářům Lnáře, SDH Lnáře, Sklenářství Obermajer Lnáře, KB 
Blatná,  ing. Josefu Honzovi Zahorčice, ENAPU Lnáře, Elektru Němcová 
Blatná,  Blatenské  rybě,  firmě  Leifheit  Blatná,  Papírnictví  Tomášková 
Blatná, Drogerii Drnek Blatná, DUŘE Blatná, JEDNOTĚ Volyni, Papírnictví 
Jelínková Blatná, Drogerii Blovský Blatná, firmě MIGER Blatná, Jaroslavu 
Tesařovi  Lnáře.  V  neposlední  řadě  děkuji  panu  Miroslavu  Uriánkovi, 
slečnám Báře Hájkové a Zuzce Plechaté za skvělou hudební produkci.  

Noc s Andersenem
Již  čtvrtým  rokem  jsme  se  společně  s  knihovnou  Lnáře  poslední 

březnový pátek zapojili do čtenářské a zároveň dobrodružné akce „Noc 
s Andersenem“. Díky souhlasu většiny rodičů s uvolněním svých ratolestí 
z domácích postýlek, jsme mohli uskutečnit a zažít i s našimi nejmenšími 
„pravou andersenovskou noc“.  Organizační  záležitosti  a  převážnou 
část  programu  této  celorepublikové  akce  knihoven  zajišťovala  paní 
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knihovnice  Helena  Hrubešová  a  soudě  podle  ohlasu  a  nadšení  dětí 
i rodičů se vše povedlo na jedničku. Podobně jako vloni jsme si i  letos 
„andersenovskou akci“ užili  se  vším  všudy. Ono  už  samotné  spaní  ve 
škole  bylo  pro  většinu  dětí  velkým  dobrodružstvím.  Letos  vyrábění 
náramků  z  gumiček  vystřídalo  vytváření  přívěšků  ze  smršťovací  fólie. 
Výsledky snažení opravdu stály za to, všechny výrobky byly moc pěkné. 
Po tvořivé dílničce jsem se posilnili dobrůtkami, které pro nás připravily 
ochotné maminky  a  očekávali  jsme  příchod  paní  starostky  Stanislavy 
Maškové, která dětem četla z knižní novinky Ducháčkovic rodina. Poté si 
paní knihovnice rozdělila děti do skupin a následovalo plnění kvízových 
otázek  a  hádanek.  Před  samotným  spaním  jsme  se  měli  možnost 
zhlédnout pohádku Nejkrásnější hádanka na motivy knihy J. Drdy a pak 
už hurá „do hajan“. V sobotu ráno se podle umístění pořadí při plnění 
kvízových otázek odměňovalo. Všechny zúčastněné děti i paní učitelky 
obdržely na závěr od paní Hrubešové originální Průkaz spáče. Děkujeme 
všem maminkám, které napekly a připravily  tolik dobrot k večernímu 
i rannímu občerstvení.

Velikonoce v naší škole
Smysl  a  význam  křesťanských  Velikonoc 

nám  velmi  poutavě  přiblížil  pan Mgr.  Vladimír 
Červenka  ze  Lnář.  Dokonce  jsme  si  s  dětmi 
pochutnali  na  vynikajících  jidáších s medem 
z dílny  šikovné  lnářské knihovnice paní Heleny 
Hrubešové.  Celá  beseda  byla  zakončena 
promítnutím  Biblického příběhu o  Ježíšově 
ukřižování  a  zmrtvýchvstání.  Po  zajímavé 
besedě  jsme  se  vydali  přivítat  jaro  a  rozloučit 
se  s  vleklou  zimou  vhozením  Morany  do 
Podhájského rybníka. Morana vypadala opravdu 
zdařile,  vždyť  se  naši  nejstarší  školáci  při  její 
výrobě snažili. Po návratu zpět do školy  jsme si zpříjemnili odpoledne 
vyráběním  velikonočních  dekorací,  které  určitě  zkrášlily  výzdobu 
nejedné domácnosti. 

Den Země
S tématikou ochrany přírody a životního prostředí se děti setkávají 

v dnešní době poměrně často. Přispívají k tomu média, ale ekologická 
výchova se prolíná i osnovami prvouky a přírodovědy. Den Země jsme 
letos oslavili po dohodě s paní starostkou Maškovou a dalšími zastupiteli 
vysazováním  deseti  ovocných  stromů,  které  obci  daroval  strakonický 
odbor  životního  prostředí.  Díky  vydatné  pomoci  zaměstnanců  Obce 
Lnáře, kteří připravili pro stromky  jámy a samozřejmě díky nadšeným 
a  pracovitým  školákům,  se  celá  akce  na  vyvýšeném  místě  nedaleko 
lesa  Jezbyně,  výborně  zdařila.  Po  usilovné  práci  jsme  si  na  obecním 
hřišti opekli buřty a před odchodem do školy jsme vytvořili velký kruh 
a společně si zazpívali Svěrákovu píseň „Chválím tě, země má“. Počasí 
nám celý den opravdu přálo, nespadla ani jedna dešťová kapka. Určitě 
měl každý  z nás u  srdíčka hřejivý pocit,  že  celé naše  snažení opravdu 
stálo za to. 

Rej čarodějnic
Poslední  dubnový  den  se  školní  tělocvična  proměnila  v  útočiště 

čarodějnic a čarodějů z různých koutů pohádkové říše. Nejenže všechny 
příšery naháněly  pořádnou hrůzu  svým vzezřením,  ale překvapily  nás 
i svou šikovností a důvtipem. Paní učitelky alias zasloužilé čarodějnice 
dobrovolně  zasedly  do  poroty  a  bedlivým  čarodějnickým  okem 
sledovaly  celý  průběh  soutěžního  klání  malých  příšerek.  S  napětím 
všichni  očekávali  konečný  verdikt  poroty,  kdo  že  asi  získá  pomyslné 
čarodějnické  zlato?  Prvenství  si  zaslouženě  vybojovalo  hned  několik 
čarodějnic  a  čarodějů  s  vlastnoručně umíchanými elixíry  a  tajuplnými 
kouzly. 

Jitka Venclová, ředitelka školy

Trocha historie nikoho nezabije
dnes o „Osvobození roku 1945 v Zahorčicích“
(citace ze zahorčické kroniky)

„Již od počátku tohoto roku náš lid s napětím sledoval zprávy 
zahraničního rozhlasu o průběhu bojů na obou, jak západní, tak 
i východní frontě. Již v tuto dobu jest znatelně vyděti že válečné dny se 
pomalu a to nenávratně blíží k jistému konci a že již co nevidět bude 
Německo poraženo na hlavu a nám opět po tolika letech navrácena 
zlatá svoboděnka.

Dne 4. května po výzvě z československého rozhlasu zrušen starý 
systém vedení obcí ve formě starostování a nastoleno nové ve formě 
Národních výborů.

5. května projel naší obcí pancéřový vůz se dvěmi ozbrojenými 
nákladními automobily, který byly ve Lnářích o nějakou minutu později 
odzbrojeni na Malé straně. Později na podzim položena v ona místa na 
počest statečným barikádníkům deska na počest statečného činu při 
osvobozování vlasti od okupantů.

7. května projela naší obcí americká armáda. A byl to vojenský 
tankový oddíl americké armády, součást to 4. tankové brigády generála 
Pattona který se utábořil na našem katastru v místa u Lesíků a na 

Eliška s velikonoční dekorací
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Výstava, kterou by měl vidět každý
jsem si prohlédla 5. května 2015 v galerii na Tvrzi ve Lnářích. Skřítkové 

a víly autorky Vítězslavy Klimtové se ve Lnářích objevují již potřetí, říká 
Helena Hrubešová, která zde výstavu nainstalovala.  Je  to  ráj pro děti. 
Letos skřítky doplnila  ještě výstava obrazů, které autorka dosud nikde 
nevystavovala.

 Hned při vstupu do galerie 
návštěvníka barevné směrov-
ky  dovedou  do  přízemí  a  tu 
nezbývá než obdivovat fanta-
zii, s kterou je celá výstava na-
instalována. Ihned mě zaujala 
Koláčová dušinka. Má u sebe 
veškeré  kuchyňské  náčiní, 
které  je  potřeba  k  napečení 
koláčů,  upekla  i  perníčky 
a veliký koláč, který právě od-
nášejí  tři  skřítci,  nenasytové, 
kterým se ještě z kapsiček vy-
kutálely  napečené  perníčky. 

     Galerie a infocentrum 
Tvrz Lnáře 

 
srdečně zve na unikátní výstavu obrazů  

a loutek pohádkových bytostí 
 

1. 
 

          POHÁDKOVÁ 
             GALERIE 
VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ 

4. 5. – 31. 7. 2015 
 

 
 
 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
květen:  

po - pá 9:00-12:00 12,30 – 16:00 
červen a červenec: 

po – ne 9:00 – 12:00 12,30 -16:00 
Info: tel. 380 423 313 

 

Ukliďme si Česko
V  sobotu  18.  dubna  2015  v  odpoledních  hodinách  se  i  ve  Lnářích 

sešla parta 30 dobrovolníků včet-
ně  dětí,  kteří  se  zapojili  do  akce 
„Ukliďme si Česko“. Přestože 11. 
dubna  –  tedy  týden  před  akcí  – 
se konal ve Lnářích a Zahorčicích 
svoz  velkoobjemového  a  nebez-
pečného odpadu a z obce odvezla 
svozová  firma 4 velké kontejnery 
odpadu - podařilo se nasbírat bri-
gádníkům  přes  30  pytlů  odpadu, 
nechybělo  ani  železo  a  pneuma-
tiky.  Je  neuvěřitelné,  co  všechno 
na veřejná prostranství, do parků 
a různých zákoutí dokážeme ještě 
dnes odkládat. 

I když jsme měli před konáním akce obavu, zda někdo na naši výzvu 
a pozvánku uslyší a přijde, reakce totiž byli různorodé. Počet účastníků 
nás překvapil. Všem patří dík, protože i tento úklid přispěl k přípravám 
na oslavy 70. výročí osvobození. 

Akce byla ukončena posezením s pohoštěním v kabinách na místním 
hřišti.

Řiských pahorcích a Škalicích. Naši občani je uvítali s radostí a zvláště 
to byly ženy, které přinášely naším osvoboditelům různé občerstvení 
a vřelé pozdravy jež američtí vojáci s radostí přijímaly a též naše občany 
počastovaly cigaretami, konservami a ještě různými drobnostmi které 
zde i nás k dostání nebyly. Americká armáda zde zůstala jen asi týden 
a po týdnu se stáhla zpět k jihu. Ale i Sovětští vojáci k nám dojížděli na 
byly zde u nás stejně radostně viděni a uvítáni.

11 – 12 května projelo naší vesnicí vojsko generála Vlasova, jehož část 
se utábořila v lese Nesvini a v okolí Zahorčic a Lnář. Při takřka okamžité 
zprávě o přibližování se Rudé Armády, Vlasovci ztratili klid a rozvahu 
a prchali ve směru na Horažďovice kdež byly zadrženi Americkými 
jednotkami a vráceni zpět Rudé armádě sídlem ve Hvožďanech. (Vlasovci 
byly Rusové kteří přeběhli k Němcům a kteří bojovali po boku Němců 
proti Rusům. Jejich velitelem byl gen Vlasov od čehož vznikl onen název 
Vlasovci.)

Po celou tu revoluční dobu projížděli naší vesnicí ve směru od Hvožďan 
nekonečné řady aut s dosud ozbrojenými Němci na kterých bylo vidět 
skleslos a veliké pokoření kterého se Říši Velkoněmecké toho času 
dostalo. 20. května dojela k nám, do naší obce část první Československé 
zahraniční brigády ze západu. (Tj. Anglie.) Tato brigáda se utábořila ve 
Lnářích na zámku. Byla to 3. tanková rota, druhého praporu.

Odchod amerických vojsk a všech jednotek byl proveden 27. května 
k jihu ve směru k německým hranicím.

Připravila Marie Vrátná
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Oslava MDŽ 
v Mačkově
Dne  6.  března  2015  uspořádala  obec 
Mačkov  oslavu  Mezinárodního  dne 
žen.  Tato  tradice  je  velmi  oblíbená, 
a tak účast byla poměrně hojná. Posezení 

v  sále  obecního  úřadu  zahájil  starosta 
obce  Jiří  Doležal,  který  vyzval  přítomné 

ženy  k  příjemné  zábavě  a  občerstvení,  poděkoval 
jim a nezapomněl  ani  na  tradiční  květinu  v podobě  karafiátu. Během 
odpoledne jsme mohli zhlédnout vystoupení mačkovských dětí, dětí ze 
Základní umělecké školy v Blatné i klientek z Domova Petra v Mačkově. 
Po oficiálním programu pokračovalo odpoledne v neformálním duchu.

Mačkov

Jen jednou je člověk nenahraditelný a to na svém pohřbu.
Ve chvílích bolesti jsme se setkali s  laskavým a vstřícným jed-

náním. Tímto bychom chtěli vyjádřit upřímné poděkování starost-
ce obce  Lnáře,  paní  Stanislavě Maškové  za profesionální  přístup 
při přednesu smuteční řeči. Vaše smuteční řeč byla velmi krásně 
a s upřímným citem přednesena. Pomohla nám důstojně se roz-
loučit  s  naším milovaným  tatínkem  Josefem Andrlem,  který  nás 
navždy opustil dne 19. dubna 2015.“

Dále  bychom  chtěli  poděkovat  Sboru  dobrovolných  hasičů 
Lnáře.  Za Váš  profesní  přístup  a  ochotu,  která  byla  a  je  pro Vás 
samozřejmostí. Při plnění funkce čestné stráže u rakve jste vzdali 
důstojný hold bývalému členu hasičského sboru a rozloučili jste se 
s ním se všemi poctami.

Děkujeme.
Manželé Andrlovi

Akce v KD Lnáře
5. 6. od 19:00 h. koncert – Josef Zoch

18. 9. od 18:30 h. zábavná show – skupin
Screamers a Techtle mechtle

(travesti show)
30. 10. od 19:00 h. koncert – Piňakoláda
28. 11. od 20:00 h. Reprezentační ples

50. výročí založení PL Lnáře
k tanci a poslechu zahraje

Top band Prachatice
12. 12. od 19:00 h. Vánoční koncert

Šohajka
Jožina a Vojtěch Ducháčkovi

Připravovaná výstava v Galerii  
ve Lnářích

od 1. srpna do 15. září
připravujeme
výstavu kreseb

Mgr. Jana Olejníka

Opodál stojí skřítčí kolotoč, na kterém se točí jenmenší skřítkové. V další 
místnosti je vílí palouček a tam jsou Pramínková, Pomněnková, Kopre-
tinová, Modrá i Červánková víla a nad nimi se vznáší červánkový závoj. 
Opodál pod převislou břízou plnou motýlků sedí Rusalka Kuňka. A hned 
vedle se sešli všichni známí vodníci: Lnářský, Jizerák, Rybniční i Skřeho-
tavý, dále vodník Dalešický Přehradní, i malý vodníček, který si osedlal 
malou žabku. Všichni vodníci a skřítkové mají vedle svého poetického 
jména i latinské jméno. V dalších místnostech se to skřítky jen hemží, je 
jich zde k vidění víc než stovka. Skřítčí čtenář Permon se usadil na dvou-
metrové pyramidě z knih a čte si pod lampičkou, jsou tam i dobrotivě vy-
hlížející čerti a u okénka se vznášejí šatní upírci, kteří žijí v kapse starého 
kabátu nebo za zapomenutými klobouky, živí se krví molů a jsou pro lidi 
užiteční. Skřítek Škvírník Šounil má svou šatní skříň, k vidění je i skřítek 
Zašupšák, který schovává dětem věci, které oni potom marně hledají.

Když  jsem  se  dostatečně  seznámila  se  skřítky,  vystoupila  jsem  do 
hlavní světlé výstavní místnosti galerie, kde na stěnách visí asi čtyřicet 
obrazů Vítězslavy Klimtové. Ve vyřezávaných dřevených rámech tu vidím 
Šípkovou  Růženku,  Ledovou  královnu,  nechybí  Perníková  chaloupka, 
Kouzelná  zahrada  i  Velký  drak  v  podhradí,  Čert  a  Káča,  Princezna  se 
zlatou hvězdou na čele a další pohádkové postavy. Další obrazy, akvarely, 
představují  Vodníka, Vodnici,  Čarodějnici,  je  zde  vyobrazen  i Macerát 
punkevní,  kouzelná  Kořínková  babička,  u  stěny  sedí  Babička  Boženy 
Němcové a na stěně spatřím ještě obraz Babičky. 

V nasvícené vitríně jsou kameny s namalovanými obličeji, které jsou 
ve Lnářích vystavovány  letos poprvé. Jak říká  jejich autorka Vítězslava 
Klimtová: „Představují člověka, každý kámen je zkamenělý člověk, já mu 
dodávám tvář.“ V další vitríně jsou autorčiny omalovánky pro děti a její 
knihy pro děti i dospělé. 

Výstava, kterou  jsem si prohlédla, děti pobaví  i poučí a dospělého 
pohladí po duši. Neměl by si jí nikdo nechat ujít, prohlédnout si skřítky 
a  další  pohádkové  bytostí  vřele  doporučuji  nejen mateřským  školám 
a  nižším  ročníkům  základních  škol,  také  rodičům  s  dětmi  nebo  děti 
mohou doprovodit  i prarodiče. K vidění bude na  lnářské Tvrzi po celý 
červen a celý první prázdninový měsíc. 

               Milada Cihlová    



43Svazek obcí Blatenska - květen 2015

Poděkování 
hasičkám 
z Mečichova
Srdečně  děkuji  za  velmi  milé  setkání 
s  členkami  Sboru  dobrovolných  hasičů 

z Mečíchova, které v neděli 29. března 2015 
již po několikáté navštívily dětičky  z Dětského 

centra  Jihočeského  kraje  ve  Strakonicích.  Hlavním 
cílem  setkání  byla  tradiční  finanční  podpora  opuštěných  dětí  a  dětí 
z ohrožených rodin, které nemohou být dočasně ve vlastní rodině. 

Setkání  se  všemi  dívkami,  které  nafotily  velice  odvážný  kalendář,  bylo 
moc  fajn.  Ze  spolupráce  je  cítit  dobrosrdečnost  a  zároveň  skromnost, 
čestné vystupování a ryzí úmysl pomáhat těm, kteří jejich pomoc skutečně 
potřebují. Nejenže nám byl předán neuvěřitelný peněžní obnos 23.000,- Kč, 
děvčata navíc mezi  svými přáteli  zprostředkovala  sbírku a obdarovala nás 
velikým  množstvím  věcných  darů.  Tato  sbírka  obsahovala  krásné  hračky, 
oblečení, kosmetické a hygienické potřeby. Dárky nám udělaly nejen velikou 
radost, ale především jsou opravdu praktické. 

Všem dívkám, které se podílely na této akci, posílám srdečné pozdravy 
a poděkování a troufám Vás řadit mezi naše věrné přátele a kamarády. Naše 
upřímné poděkování patří i těm, kteří si nafocený kalendář zakoupili a tím 
podpořili opravdu dobrou věc. 

Na svou čest slibuji, že všechny finanční  i věcné dary budou využity ve 
prospěch všech našich dětiček.

Přeji  Vám  hodně  zdraví,  lásky  a  porozumění  a  ať  Vám  lidé  kolem  Vás 
oplácejí Vaši dobrotu a laskavost.

Srdečně Martin Karas
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Mečichov

Myštice

Stručně z Myštic
Dvoretické májové 
setkání
Dvoretické  májové  setkání  proběhlo 

v sobotu 2. května 2015 ve Dvoreticích 
za  účasti  asi  stovky  občanů  a  příznivců 

Dvoretic uprostřed rozkvetlé májové přírody 
a neslo se ve znamení poetického ducha.

Účastníci  vyslechli  3  bloky  písní  podané  smíšeným  pěveckým 
sborem  „Hlasoň“  ze  Strakonic  pod  vedením  paní  Marcely Mikové 
a  připomenuli  si  život  a  dílo  Jaroslava  Seiferta  ve  vzpomínkách 
hudebního skladatele pana Zdeňka Trnky. Celé poetické odpoledne 
provázela ochutnávka vín Mistra Stanislava Mádla z Velkých Bílovic, 
kterému  asistoval  a  další  odborné  informace  podával  pan  Marek 
Mika. Celé uvolněné odpoledne probíhalo pod lékařským dohledem.

Poděkování za vydařené odpoledne patří i svatému Petrovi, který 
zařídil krásné slunečné odpoledne.

Nové zastupitelstvo obce
V  polovině měsíce  března  se  naše  obec  posunula  do  nové  etapy, 

protože zde začalo nové volební období. Termín mimořádných voleb byl 
vyhlášen na den 14. března 2015. Na  základě  těchto  veřejných  voleb 
byli do nového zastupitelstva zvoleni: Hana Míková, Jiří Doležal, Milan 
Šmíd, Jindřich Bláha, Jiří Kubát, Josef Zach, Mgr. Hana Povrová. Dne 5. 
4. 2015 se konala první veřejná schůze nového zastupitelstva, kde byla 
Hana Míková zvolena  jako starostka, Milan Šmíd a Jindřich Bláha  jako 
zástupci starostky. A tak se noví členové obecního zastupitelstva pustili 
čile do práce.

  Na  jaře  tohoto  roku  proběhlo  upravení  návsi  a  vykácení  starých 
stromů. Suché a staré stromy bylo potřeba i z bezpečnostních důvodů 
obnovit  a  jejich  odstranění  zlepšilo  celkovou  úpravu  návsi.  Na  přání 
mačkovských občanů poté došlo 18. dubna k vysazení nových stromků. 
Lze  si  jen  přát,  aby  tyto  stromky  zkrášlovaly  mačkovskou  náves  co 
nejdéle. 

Bruslení
Dne 29.3. proběhlo  již po-

druhé bruslení na zimním sta-
dionu  ve  Strakonicích.  Vzhle-
dem k tomu, že počasí letošní 
zimy  neumožnilo  bruslení 
na  mačkovských  rybnících, 
jak  bývá  zvykem,  uspořádala 
obec Mačkov  akci  „Bruslení“. 
Na  zimním  stadionu  bylo  za-
rezervováno  kluziště.  Ačkoliv 
tato akce předpokládala vlast-
ní dopravu, zúčastnilo se jí 40 
dětí a dospělých. Vše  se obešlo bez úrazů, modřin  či  zlomenin,  jak  si 
pochvalovali malí i velcí účastníci.

Čarodějnice a stavění májky 
Přípravy na slavení čarodějnic a stavění májky začaly již několik dní 

předem výběrem a přípravou vhodného stromu. Mačkovské děti májku 
nazdobily a proběhlo její postavení do výšky. Májka je vysoká 26 metrů, 
je  vidět  z  poměrně  velké  dálky  a  tvoří  krásnou  ozdobu Mačkova.  Po 
stavění  májky  následovalo  občerstvení  v  podobě  špekáčků,  limonád, 
piva,  prasete  a  neformální  zábavy.  Později  večer  došlo  i  na  „pálení 
čarodějnic“.
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Rekonstrukce 
obchodu v Předmíři
V měsíci dubnu byla zahájena 1. etapa 
rekonstrukce obchodu  v Předmíři,  kde 
má  v  budoucnu  vzniknout  kromě  ob-
chodu  a  jeho  zázemí  i  bytová  jednot-

ka.    Došlo  ke  zmenšení  plochy  obchodu 
a  vybudování  zázemí pro obsluhu obchodu. 

Původní  skleněné  výlohy  byly  zrušeny  –  jed-
na  byla  nahrazena  dveřmi  a  skleněnými  okny  nového  obchodu, místo 
druhé vznikly  vchodové dveře do budoucí obytné  části,  zároveň došlo 
i k výstavbě schodů do podkroví. Rekonstrukcí prošly i veškeré rozvody 
elektrické energie, vody i odpadů. Věřím, že v nových prostorech bude 
obchod fungovat ještě mnoho dalších let. Tím ale rekonstrukce nekončí, 
další etapa bude následovat v příštím roce.

Opravy místních komunikací
Na začátku měsíce května zahájil majitel a správce místních komuni-

kací Jihočeský kraj, resp. Správa a údržba silnic (SÚS) Jihočeského kraje, 
dlouho očekávanou rekonstrukci komunikace III. třídy Předmíř – Kocelo-
vice. Bohužel průtahy  jednotlivými obcemi nejsou součástí této rekon-
strukce a budou realizovány později. Podle informace SÚS bude průtah 
obcí Řiště realizován v průběhu  léta, průtah Předmíří nemá stanovený 
termín. V letošním roce by se měla ještě opravovat komunikace Zámlyní 
– Metly. Veškeré termíny jsou uvedeny na webových stránkách Jihočes-
kého kraje. Protože se jedná o správu majetku Jihočeského kraje, nemů-
že obec plán těchto rekonstrukcí ani jejich rozsah nijak ovlivnit.

Změny v nakládání s odpady
Od začátku roku 2015 mají obce novou povinnost v systému nakládání 

s odpady a jejich likvidace. Jedná se o povinnost třídit kromě plastů, pa-
píru a skla také biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a kovový 
odpad. V minulých letech byl BRKO odkládán na pozemku u komunikace 
na Metly, kde byl vždy jednou ročně překryt zeminou. Vzhledem k tomu, 
že se v průběhu loňského roku na tomto místě začalo kromě odpadu ze 
zahrad objevovat i množství plastů, skla a dokonce i nebezpečného od-
padu, bylo nutné  tuto  situaci  řešit. Původní pozemek byl  ve  spoluprá-
ci s firmou Agraspol Předmíř srovnán a bude zalesněn. Nové místo pro 
ukládání odpadu je o cca 50 m vedle, kde byly vybudovány dvě „koje“, 
jedna na ukládání větví, druhá na trávu a ostatní rostlinné zbytky. Místo 
na odkládání kovů bude dořešeno v nejbližší době. Žádám tímto všechny 
občany, aby na určené místo vyváželi pouze biologicky rozložitelný od-
pad. V případě nedodržení daných pravidel může být občanům udělena 
pokuta až do výše 20.000,- Kč, podnikatelům až do výše 200.000,- Kč. 
A  protože  vytřídění  jakéhokoliv  ostatního  odpadu  bude  muset  hradit 
obec, musely by být pokuty udělovány v plné výši.  

Stavění máje  
Poslední  dubnový  den  již  patří  tradičně  pálení  čarodějnic  a  stavě-

ní májky. Zatímco čarodějné hranice se postupem času stále zmenšují, 
tradiční májka v Předmíři je stále vyšší.  I  letos se stavění májky zhostili 
členové SDH na výbornou. Nezastavil je ani malý technický problém při 
samotném stavění, kdy se májka těsně před usazením poroučela k zemi. 
Naštěstí se nikomu nic nestalo a druhý pokus byl již úspěšný. Následova-
lo samozřejmě celonoční hlídání z terasy pohostinství, které bylo taktéž 
úspěšné.

V těchto dnech oslavili nebo oslaví výročí tito naši 
spoluobčané:
Fialová Anna (91), Vaňačová Růžena (87),  
Sloupová Marta (85), Benešová Marie (74), 
Beneš Ladislav (74), Štroblová Lidmila (72), 
Nepodalová Jana (70), Šperlová Alena (65)

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

Pavel Karlík, starosta a členové zastupitelstva obce

Předmíř

Hřiště v Myšticích
V pátek 8. května se obyvatelé bytového domu čp. 35 v Myšticích za 

přispění Jany Halló a jejích přátel uskutečnilo budování dětského hřiště. 
Obec přispěla surovým dřevem, které chlapi upravili dle svých představ 
a představ dětí.   Své uplatnění našlo torzo  lípy, která  jistě více  jak sto 
let stála u kapličky v Myšticích a 3. dubna letošního roku ji vyvrátil vítr. 

V průběhu budování herních prvků se podávalo občerstvení. Krásné 
počasí  přispělo  nemalou  měrou  k  tomu,  že  se  celá  akce  povedla  ke 
spokojenosti všech a zejména těch nejmenších.
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Radomyšl

Jihočeskou pouť 
v Radomyšli 
letos zahájí Dáda 
Patrasová

Tradiční  pouť  letos  v  neděli  28.  června 
po ukončení mše v kostele  sv.  Jana Křtitele 

zahájí  v  10 hodin na Maltézském náměstí Dáda 
Patrasová hodinovým programem Barevný svět. Nebude chybět žížala 
Júlie,  představí  se  loutkoherci  v  kostýmech,  děti  si  s Dádou  zazpívají, 
zatancují  a  budou  soutěžit  o  drobné  dárky.  V  bohatém  programu  na 
pódiu  se  dále  představí  Divadelní  spolek  Radomyšl,  obec  Řepice  – 
Vesnice roku 2012, kouzelník Kravata a další. Hudební doprovod zajistí 
kapela  Šrumecz.  Nebude  chybět  také  pivní  stan  na  náměstí,  výstava 
obrazů Valentina Horby, výstava drobného zvířectva a soutěže pro děti 
v parku na náměstí.  Již v  sobotu na staďáku se utkají nohejbalisté na 
turnaji  trojic a večer na pouťové zábavě zahraje Parovod a vstupenky 
se  budou  přímo  na  zábavě  losovat  o  jízdy  na  nedělních  pouťových 
atrakcích. Celý víkend bude na hřišti u sokolovny lunapark rodiny Třísků.

Luboš Peterka

Přejete si na stáří důstojně bydlet?
Občané Radomyšle a okolních spádových obcí mohou využít bydlení 

a  služeb  Domu  s  pečovatelskou  službou  v  Radomyšli.    Zařadíme 
a upřednostníme ty žadatele, kteří jsou občané ČR s trvalým bydlištěm 
v městysi  Radomyšl,  přilehlých obcí,  nebo mají  vazby na náš městys, 
nebo  zde  například  bydlí  jejich  děti.    Žádost  o  bydlení  v  DPS mohou 
občané  vyplnit  přímo  v DPS  nebo  si  ji  vyzvednout  na  úřadu Městyse 
Radomyšl. 
V  DPS poskytujeme pro občany tyto služby:
•	 Donáška obědů
•	 Nákup v Radomyšli
•	 Běžné práce s udržováním domácnosti
•	 Mytí oken
•	 Doprovod k lékaři a podobně
•	 Pochůzky
•	 Jednoduché ošetřovatelské úkony
Naše DPS není ústavním zařízením a nelze zde ubytovat občany, kteří 

vzhledem ke komplexní ztrátě soběstačnosti potřebují celodenní péči.
Užívání  bytu  v  DPS  se  řídí  provozním  řádem,  nájemní  smlouvou 

a  platnými  správními  předpisy.  Máme  zde  možnost  k  posezení  na 
dvorku u  ohniště,  blízko  do obchodu,  hospůdky,  k  lékařům,  na  poštu 
i do kostela. V  infocentru si můžete vybrat publikace o celém regionu 
Blatenska i Strakonicka.

Přijďte  uzavřít  smlouvu  už  teď.    Rádi  Vám  podáme  podrobnější 
informace.

Na Vaši návštěvu se těší pečovatelka Anna Pichlíková

Jára Cimrman opět navštívil 
Radomyšl

Dne  18.  dubna  proběhlo 
slavnostní  zahájení  sportovní 
sezony v Radomyšli již tradičním 
„Odemykáním  staďáku“.  Celá 
akce  se  stejně  jako  v  loňském 
roce  nesla  v  duchu  Járy 
Cimrmana.  Počasí  nakonec 
přálo a místní  sportovce přišla 
podpořit široká veřejnost, která 
se bavila během průvodu obcí 
i na stadionu. Po kulturní části 
následoval  nohejbalový  turnaj 
trojic,  ve  kterém  nakonec 
zvítězil tým ve složení J. Zemen, V. Častoral a J. Slavíček ml. . 

Slet čarodějnic byl letos pod křídly TJ
Na TJ připadla  letos  jedna milá povinnost a to uspřádat 30. dubna 

slet čarodějnic v Radomyšli. Celou akci perfektně připravily J.Šípová a E. 
Křížová za podpory mnoha ostatních členů TJ. Po plánovaném sletu na 
stadionu, se vydal průvod čarodějnic obcí a dorazil až k májce, kterou 
pomohly  čarodějnice  ozdobit.  Pak  se  přesunuly  zpět  na  stadion,  kde 
pro ně byl připraven bohatý program, během kterého plnily nejrůznější 
úkoly  a  dostávaly  sladké  odměny.  Večer  pak  vyvrcholil  společným 
opékáním  vuřtů  na  ohni.  Celé  akce  se  zúčastnilo  250  návštěvníků, 
z nichž někteří odcházeli v pozdních nočních hodinách.

Práce s mládeží přináší ovoce
V  TJ  Radomyšl  se  poslední  dobou  snažíme  intenzivně  pracovat 

s mládeží, proto do každé trojice nastoupil vždy jeden člen žákovského 
družstva. Pro mladíky to byla výborná příprava na  letošní sezonu, kdy 
budou pravidelně nastupovat v okresních soutěžích dospělých a navíc 
ještě  odehrají  západočeský  krajský  přebor  mládeže,  pod  vedením 
šéftrenéra  Libora  Šípa. Výsledek na  sebe nenechal dlouho  čekat  a na 
prvním turnaji 26. dubna v nedalekých Horažďovicích obsadili ml. žáci 

Na Reprezentačním plese městyse proběhl křest knihy o Formuli 1 autora Martina Levého. 
Kmotrem byl Luboš Poklop a asistovala taneční skupina TRADICIÓN

Nohejbalové naděje Adam Vachulka, 
Luděk Kučera, Martin Švancar

Mladí nohejbalisté Tomáš Ježek, 
Martin Hendrych, Lukáš Votava

Loutková vláda v podání lotek Josefa Slavíčka 
a martina levého.  

Loutky vedou Milan Hromek a Libor Šíp
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2. místo a starší žáci 3. a 4. místo a v celkovém hodnocení jsou průběžně 
ve vedení.

Závěrem  bych  Vás  rád  všechny  pozval  na  tradiční  pouťový  turnaj 
trojic,  hraný  jako  Memoriál  Karla  Vachulky  dne  26.  června  na  náš 
stadion, kde bude mimo jiné připraven bohatý doprovodný program pro 
děti a občerstvení pro všechny. 

Za TJ Milan Koubovský

Matematický klokan 2015:
CVRČEK:
1. Martin Zubal      3.třída          84 bodů
2. Tomáš Nguyen                         3. třída         66 bodů
3. Jan Hrouda                               3.třída          62 bodů
KLOKÁNEK: 
1. Vladislav Holub                        4. třída         74 bodů
2.-3. Adéla Kloudová, Ferenz Deak      4. třída         63 bodů
BENJAMÍN:
1. Alena Tomášková                                 7. třída         90 bodů
2. Dominik Brož                                        7. třída         86 bodů
3. Radka Vojáčková                                  7. třída         78 bodů
KADET:
1. Miloslav Kopta                                       9. třída         59 bodů
2.-3.  Miroslav Vodák, Daniel Brůžek     8. třída         46 bodů

Matematický  klokan  je 
mezinárodní  soutěž,  která 
vznikla  v  roce  1980  v  Aus-
trálii. V roce 1991 se dostala 
do  Francie.  V  naší  republice 
se  koná  pravidelně  od  roku 
1995.  V  současné  době  se 
této  matematické  soutěže 
účastní až 6 milionů žáků z 54 
zemí  a  4  kontinentů.  Koná 
se  celosvětově  v  jeden  den, 
zpravidla  v  druhé  polovině 
března. Bývá vypsáno celkem 
6 kategorií, pro základní školy 
čtyři  uvedené,  střední  školy 
mají kategorie dvě.
Jiří Pešl, ředitel ZŠ Radomyšl

MATEMATICKÁ 
OLYMPIÁDA 
Z6, Z7, Z8

Ve  středu  13.  dubna  se  žáci  naší  školy  zúčastnili  okresního  kola 
matematické olympiády. Byli to Zdeňka Kabourková ze 6. třídy, Dominik 
Brož a Alena Tomášková ze 7. třídy a Vojtěch Hrabal  z 8. třídy. Nejlepších 
výsledků dosáhla děvčata, neboť shodně získala 12 bodů z 18 možných. 
Zdeňka  Kabourková  se  tímto  umístila  na  vynikajícím  2.  -  15.  místě 
ze 42  soutěžících. Alena Tomášková na  výborném 6.  -  12. místě  z 29 
soutěžících. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou  reprezentaci  školy 
ve vědomostních soutěžích.

Milena Maroušková, uč. ZŠ Radomyšl

Soutěž Veverky Rezky
Dne  2.  března  se  v  Centru  ekologické  výchovy  na  Podskalí  konala 

soutěž Veverky Rezky. Tato akce bývá určena žákům třetích a čtvrtých 
tříd základních škol. Ze třetí třídy školu reprezentovali Sandra Poštová, 
Jan Hrouda, Tomáš Nguyen, Daniela Henkenová a Martin Zubal. Ze třídy 
čtvrté se zúčastnili Marie Hejpetrová, Adéla Slavíčková, Natálie Vyšínová 
a Jiří Beneš. Byli jsme opět jako jediní zástupci menších škol. Nejlepšího 
výkonu  dosáhla  Sandra  Poštová,  která  získala  60  bodů  a  obsadila 
vynikající  šesté  místo.  Ale  i  ostatní  žáci  podali  velice  pěkné  výkony 
a děkuji jim za reprezentaci naší školy.

Jiří Pešl, ředitel ZŠ Radomyšl

Stolní tenis – okresní a krajské kolo
Ve  středu  18.  března  se  na  ZŠ  v  Záboří  konal  tradiční  turnaj  ve 

stolním tenise – okresní kolo. Naši školu za mladší žáky reprezentovali 
Martin  Vojta,  Dominik  Brož  a  Adam  Vachulka.  V  turnaji  byli  velmi 
úspěšní, porazili ZŠ Sedlice, ZŠ Zaboří a nestačili jen na vítězný tým ZŠ 
Poděbradova, a proto skončili na druhém místě. Za starší žáky naši školu 
reprezentovali Stanislav Hrouda, Jiří Hájek a Lukáš Klas. Kluci v turnaji 
ukázali, že jejich tým je velmi kvalitní a silný, všechny zápasy s přehledem 
vyhráli a tím si zajistili postup do krajského kola z prvního místa. To se 
konalo  26.  3.  v  Jindřichově Hradci.  Naši  chlapci  v  sestavě  Lukáš  Klas, 
Stanislav Hrouda a Josef Slavíček tam obsadili velice pěkné šesté místo.

Monika Babková, uč. ZŠ Radomyšl

Divadlo ÚDIF
Ve středu 25. 3. navštívilo naší školu Úžasné divadlo fyziky. Jedná se 

o společnost, která se snaží žákům přiblížit podstatu věcí a při fyzikál-
ních pokusech pobavit 
přítomné.  Naši  žáci 
shlédli  prezentaci  ve 
čtyřech skupinách. Dvě 
skupinky  nejmladších 
dětí vypouštěly raketu, 
díky  tlaku  ovlivňovaly 
nového kamaráda Kar-
la,  žasly  nad  rotujícím 
ohněm a vytvořily kaš-
nu s živým sousoším.

Starší  žáci  měli  vy-
stoupení  obohacené 
o pokusy  z optiky,  kdy 
divadelníci  vymonto-
vanými světly z vozu Škoda 100L na dálku zažehli sirku. Jedna statečná 
žákyně si sedla na desku, z které trčelo 800 ostrých hřebíků. Nejstarším 
žákům například účinkující ukázali, jak vznikla žárovka, co se stane s alo-
balem v mikrovlnné troubě.

Všechna představení byla zábavná, ale hlavně poučná. Divadelníci se 
nás pomocí experimentů snažili dovést k zamyšlení a ukázat nám magii 
fyziky.

Monika Babková, uč. ZŠ Radomyšl

Babičky z Blatné 
na návštěvě v MŠ Radomyšl

V  dnešní  době  pracujících  babiček  a  dědečků  nemá  mnoho  dětí 
možnost  být  běžně  v  kontaktu  s  opravdovou  „babičkou“. Naše  školka 
má  to  štěstí,  že  již  druhým  rokem  spolupracuje  s  Domovem  seniorů 
v Blatné. Tentokrát nás přijely babičky se svými pečovatelkami navštívit 
v březnu, měsíci knihy.

Děti se na chystanou návštěvu velmi těšily. Připravily si pro babičky 
malé vystoupení s písničkou a dárek v podobě kreslené knížky pohádek. 
Milé  babičky  předčítaly  dětem  veselé  a  vtipné  básničky,  seznámily 
děti  se  zajímavými  pomůckami  na  hraní,  darovaly  dětem  překrásné 
vlastnoručně  háčkované  velikonoční  slepičky  a  spoustu  motýlků  se 
srdíčky.

Vítězové matematického klokana Vladislav Holub, 
Alena Tomášková a Miroslav Kopta
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Děti si společně s babičkami užily spoustu  legrace při hře s velkým 
látkovým „pádákem“  s míči a také při hraní společenských her.

Celé dopoledne panovala překrásná pohodová atmosféra podtržena 
úžasnou souhrou a porozuměním dětí a babiček. Děti měly ze setkání 
silný zážitek a ještě mnoho dní s úsměvem vzpomínaly. Děkujeme!

Renata Kozáková, uč. MŠ Radomyšl

Zpráva o činnosti divadelního spolku 
Dispora Radomyšl
Představení v Radomyšli 25. 1. 2015 
a Písku 1. 2. 2015
Radomyšl: Opět potlesk ve stoje.   Písek: Potlesk ve stoje.
Radomyšl: Nadšené publikum.   Písek: Publikum je nadšené.
Písek:  Kecal  otevírá  dveře  opačným  směrem  a málem  boří  hospodu. 
Díky nadšení publika, si toho publikum nevšimlo.
Radomyšl: Některé divačky pláčou již od začátku představení. Některé 
až na konci.
Písek: Plačících divaček jsem si nevšimnul.

V Písku jsme naší hrou a zpěvem s uměleckou důstojností oslavili 75. 
výročí Šrámkova divadla, kde taktéž před 75 lety hráli jako premiérové 
představení  Prodanou  nevěstu.  V  hledišti  se  nacházeli  i  diváci  ze 
zemí  západní  Evropy.  Krásné  divadlo,  jeviště  i  zázemí.  Velikost  pódia 
trochu zaskočila náš nízkoobjemový spolek, avšak díky předcházejícím 
vánočním svátkům, jsme byli schopni naším uměleckým objemem zcela 
zaplnit jeviště i hlediště.

V podobném duchu proběhla představení ve Volyni a Blatné.
Prodaná nevěsta,

nemá ruce od těsta.
Ty má jenom režisér.

Je to pekař, co má kvér.

Blízká budoucnost
Díky velkému zájmu o naše představení, rozhodl se spolek prodloužit 

hraní Prodané nevěsty i na podzim tohoto roku, informace o tom, kdy 
a kde se budou představení konat, budou včas vyvěšeny.

Činoherní část spolku připravuje vlastní autorskou hru „Chudák Al-
bert“. Na podrobnosti o této hře je uvaleno informační embargo, jelikož 
efekt překvapení vždy umocňuje zážitek z představení. Termín premiéry 
je předběžně stanoven ke konci měsíce května.

Milí budoucí diváci, těšíme se na viděnou na našich představeních. 
S pozdravem Jan Červenka, toho času kronikář spolku.

Tak už i v Leskovicích se děti dočkaly!  
V polovině března 2015 se zkompletovalo hřiště v Leskovicích, které 

bylo rozděleno na dvě části. Jelikož veškeré akce zde konané se odehrá-
vají většinou u místní klubovny a na „Drahách“, tak byly dětské atrakce 
situované do  těchto dvou  lokalit. U klubovny můžeme najít  tabuly na 

kreslení, houpačku,  koníka na 
pružině a šoupacího osla. Tady 
se vyřádí spíše menší návštěv-
níci.  Na  Drahách,  kde  organi-
zujeme  spíše  sportovní  akce, 
jako  je  fotbálek  a  hasičské 
soutěže, můžeme nalézt stěnu 
pro  větší  děti a basketballový 
koš.  Firma,  která  uskutečňuje 
realizaci  těchto  typů  hřišť,  se 
jmenuje  Tomovy  parky,  které 
se nachází  i v okolí. Například 
se  tímto  typem  hřišť  mohou 
pyšnit  Domanice,  Radomyšl, 
Láz  a  jiné.  K  úplnému dokon-
čení  nám  již  chybí  pouze  te-
rénní  úpravy,  aby  bylo  hřiště 
dokonalé.

O charakteru hřiště a  typu 
houpaček  a  prolejzek  rozhodovali  z místních  Jakub  Kareš  a Michaela 
Kadečková  spolu  s  ostatními  maminkami.  Realizaci  hřiště  umožnila 
Radomyšl. 

Tereza Kadlecová

T E N I S O V Ý  K L U B  R A D O M Y Š L ,  o.s.
Oznamuje, že dne 27. dubna 2015 byla zahájena 
tenisová sezona 2015  na  kurtu  u  Základní  školy. 
Jedná  se  o  špičkový  antukový  kurt  s  technologií  
– PATENTNÍ DESKA ® od firmy SIBERA SYSTÉM.
Kdo může tenisový kurt využívat?
•	 Každý kdo si zakoupí roční permanentku za  

1.000,- Kč. Hráč, který je na kurtu s držitelem 
permanentky platí 20,-Kč/ 1hod. Permanentku 
lze zakoupit na tel. č. 724 181 633. 

•	 Každá dvojice (dvouhra), nebo každá čtveřice 
(čtyřhra), která zaplatí 50,- Kč za každou hrací 
hodinu. Hrací hodiny lze objednat u správce 
kurtu na tel. 722 304 176. 

•	 Poplatek se platí správci na kurtu před 
zahájením hry.

•	 Každý hráč je povinen dodržovat provozní řád 
umístěný u vchodu na kurt!
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RADOMYŠL 
SOBOTA 13. června 

Letní areál (v případě špatného počasí Sokolovna) 

Zprávy z DPS Radomyšl
	6. března jsme měli zdařilou oslavu MDŽ s výborným občerstvením.

	28. března nás navštívil pana František Hejtmánek, který cestoval 
na kole s panem Šestákem ze Sedlice. Procestovali celý svět. Není 
bez zajímavosti, že pan Hejtmánek jezdil z Tažovic denně na kole 
do České zbrojovky Strakonice, kde pracoval. V našem Infocentru 
si zakoupil dvě DVD a slíbil, že zas přijede.

	3.  dubna  na  Velký  pátek  v  6  hodin  ráno  se  sešlo  30  věřících 
občanů  i  ze  Strakonic  před  prvním  zastavením  Křížové  cesty 
u kostela sv. Martina. U každé kapličky, kterých je celkem 14, se 
modlili  a  zpívali.  Kaple  byly  otevřené.  Původní  obrazy  Křížové 
cesty byly z  r. 1762. Nové obrazy Křížové cesty malovali,  žáci 9. 
třídy ZŠ Radomyšl. V infocentru máme i pohlednice. Průvod došel 
až do poutního kostela sv. Jana Křtitele, který je z let 1733-1736 
a je dominantou Radomyšle.

	4. dubna nás navštívilo 24 kluků s řehtačkami

	4. dubna na Bílou  sobotu místo  zvonů,  které odletěly do Říma, 
troubili poledne trubači páni Kovářové z Oseka z věže kostela sv. 
Martina na čtyři světové strany.

	5. dubna přilétl čáp v 1500 hodin a začal upravovat hnízdo. Čeká na 
družku. Čápi tady sídlí už 65. roků.

	6. dubna na Velikonoční pondělí přišli koledníci. 

	14. dubna přilétla čápovi družka. Bylo dojemné, jak se vítali.

	24. dubna v pátek nás navštívili manželé Renátka a Josef Pospíšilovi. 
Jeli na vystoupení do Leskovic. Od nás se zúčastnilo šest obyvatel. 
V útulné hospůdce byly stoly plné sladkostí, které upekly zdatné 
cukrářky.  Celou  hodinu  bravurně  ovládali  harmoniky  a  zpívali 
známé  písničky.  Se  zpěvem  se  zapojili  i  posluchači.  Na  přání 
mě zahráli  „Jiřiny“,  za což  jsem  jim poděkovala. Díky nim Česká 
písnička nezahyne.

	29. dubna jsme na zahradě DPS měli úplnou raritu. Na místě, kde 
stává vánoční strom, se prvním rokem objevila májka sedm metrů 
vysoká, kterou ozdobily čtyři zručné ženy. Poděkování náleží i panu 
Václavu Kovářovi z Jemnice za obstarání smrku a ochotnému panu 
Janu Rončkovi, který strom přivezl.

Aktivní stáří je lék na všechny nemoci
Toto si řekly tři nové členky našeho spolku „Bábinky“ a s vervou se 

zapojily. No a co se u nás dělo: věru mnoho – posezení v hospůdce, 
MDŽ v Leskovickém kulturním zařízení, kde hrál náš věrný p. Čapek na 
harmoniku.  Strakonická  teplárna pořádala den otevřených dveří,  tak 
proč se tam nepodívat? Kulily jsme oči. Nejdřív nás vítal vrátný, potom 
v  jídelně vedení  s kávičkou a zákuskem. Na plátně  jsme se dozvědě-
ly vše o historii teplárny. Pak se nás ujal příjemný pán a provedl nás 
celým provozem. Celé dopoledne bylo náročné a  tak  jsme si kalorie 
doplnily obědem v hospůdce.

Karel Hašler je pojem pro starší, ale i mladé a některé jeho písničky 
jsou šlágry do dneška. Průřez jeho životem, který byl předčasně ukon-
čen v koncentračním táboře Mauthausen v roce 1941, nám velmi věr-
ně předvedl herec Michal Boška.  Je členem Malé divadelní společnosti 
Kostým a nevím, co by se dalo tomuto představení vytknout – jedineč-
ný zážitek. Vydaly jsme se za nimi do Čečelovic a nelitujeme.

TV Šlágr sleduje dnes mnoho lidí a některé hvězdy jsou velmi popu-
lární. My jsme natolik odvážné, že jsme si manžele Pospíšilovi pozvaly 

do  Leskovic  a  poslechly  si 
je naživo. Nezklamali!  Pří-
jemní,  společenští  a  hráli 
jako o život. Co víc bychom 
si mohli přát?

Jen  nějak  nevím,  když 
jsme  nasadily  tak  vyso-
kou  laťku,  jestli  nám  brzo 
nedojdu  nápady.  Jak  ale 
znám  pí  Klasovou,  tak  už 
jich má  nejméně  10  v  ru-
kávu. Jedním z nich  je ná-
vštěva  Muzea  čokolády 
v  Táboře.  Takže,  dámy!, 
nemlsejte  a  šetřete místo 
na čokoládu.
Za spolupráce S. Klasové 

zpracovala B. Matoušková

	30. dubna jsme měli v interiéru plné stoly grilovaných pochoutek 
a dobrého pití. Zásluhou manželů Glusových, kteří jsou aktivní, si 
všichni pochutnali. S obsluhou pomáhala i paní pečovatelka Anička 
Pichlíková. A kdyby nás navštívil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, jistě 
by tyto dobroty pochválil. V Radomyšli má konkurenci.

	K nadcházejícímu „Dni matek“ přeji všem maminkám pevné zdraví 
štěstí a spokojenost, které je v dnešní uspěchané době třeba.

Celé redakci děkuji za uveřejnění a zdravím všechny čtenáře. 
Jiřina Machníková
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Sedlice

Zahájení jarní 
cyklistické sezóny 
2015
Město  Sedlice  pořádalo  v  sobotu  28. 
března  2015  regionální  cyklistickou 

akci  „Zahájení  jarní  cyklistické  sezóny–
Memoriál  Ch.  Battaglii,  M.  Krejčího  a  S. 

Říhy“. Start se uskutečnil ve 14.00 hodin na silnici 
I.třídy před budovou Základní  školy v Sedlici.  Jelo se po  tradiční  trase 
závodu  z  roku  1951  směrem  – 
Hněvkov,  Pacelice,  Škvořetice, 
Lom, Mužetice  a  Sedlice.  Délka 
okruhu  je  21  km.  Mládež 
a  méně  zdatní  jedinci  si  mohli 
zvolit  kratší  trasu  a  odbočit  ve 
Škvořeticích  přímo  do  Sedlice. 
V cíli bylo pro účastníky zajištěno 
občerstvení.  Každý  cyklista 
obdržel účastnickou medaili.  

Jiří Rod, starosta města 

Čarodějnice v Sedlici
Čas neúprosně utíká a  je to  jako včera, kdy jsme přivítali nový rok. 

A  již  je  tady nejhezčí  jarní měsíc  květen,  kterému předchází  den,  kdy 
se  ve  většině míst  koná  stavění májek  a  pálení  čarodějnic.  I  v  Sedlici 
tomu  nebylo  jinak.  Stejně  jako  v  předchozích  letech  připravil  Sbor 
dobrovolných hasičů Sedlice za podpory města Sedlice tradiční stavění 
májů a pálení čarodějnic.

Několik dní před posledním dubnem bylo u hasičské zbrojnice živo. 
Připravovala  se vatra,  zdobila a připravovala  se májka. V odpoledních 
hodinách  30.  dubna  bylo  již  vše  připraveno  pro  přílet  „Sedlických 
čarodějnic“.  Po  18.  hodině  se  objevily  první  malé  čarodějnice  za 
doprovodu  rodičů.  Služebně  starší  čarodějnice  (členky  svazu  žen) 
připravily  pro  mladší  kolegyně  a  některé  čaroděje  celou  řadu 
dovednostních a zábavných soutěží. Za jejich splnění dostali zúčastnění 
drobné sladkosti. Všichni se velice dobře bavili. 

V  19  hodin  před  zapálením  vatry  se  uskutečnilo  vyhlášení  mis 
čarodějnice,  která  byla  ozdobena  šerpou  a  korunkou,  a  protože  se 
zúčastnila  i  řada malých čarodějů, byl  také vyhlášen nejhezčí  čaroděj. 
Všechny  malé  čarodějnice  a  čarodějové  byli  obdarováni  sladkostmi 
a účastnickou medailí. Čarodějnický večer se celkově vydařil, a proto je 
namístě poděkovat  členům SDH Sedlice  za přípravu  této krásné akce, 
členkám Svazu žen Sedlice za přípravu zábavné části a všem odvážným 
čarodějnicím.

Jiří Rod, starosta města 

Májový průvod 
Spolek  pro  zachování  tradic  Sedlice  uspořádal  již  šestý  ročník 

„prvomájového“  průvodu  „Alegorických  vozidel“.  Tato  akce  má  vždy 

jedinou podmínku a to je dobré počasí. V letošním roce však na 1. máje 
nebylo nakloněno k uskutečnění této akce, a proto bylo vše přesunuto na 
další květnový svátek 8. květen. Již tradičně parta nadšenců připravovala 
historickou techniku do provozu schopného stavu, stavěla se pojízdná 
tribuna, instalovala se ozvučovací aparatura a všechny alegorické vozy 
byly  opentleny  a  dozdobeny  dříve  používanými  propagačními  plakáty 
a  letáky.  Kolona  byla  tvořena  řadou  traktorů,  které měly  zapřaženou 
různou zemědělskou techniku a stroje. Dále se zúčastnil jeden z prvních 
kombajnů  značky  Bautz,  1  zahradní  traktůrek,  již  historická  „Octavia 
combi  –  s  datem  výroby  60.  léta minulého  století,  tři  vozy  Tatra  613 
a celý průvod zabezpečovaly dvě moto-spojky. Konvoj vozidel byl tvořen 
převážně  starými  stroji.  Vzhledem  k  datu  výroby  se  tu  a  tam musela 
některá technika „přemlouvat k provozu schopnému stavu“, ale nakonec 
vše bylo uvedeno do chodu.

Průvod byl zahájen ve 13.15 h. před radnicí na náměstí T. G. Masaryka 
představením techniky a přivítáním „pozvaným představitelům“ – např. 
předseda  JZD  Rozkrok  soudruh  Ječmínek,  ředitel  FREZKA  soudruh 
Plátýnko, velitel lidových milicí soudruh Terč, předseda KV SSM soudruh 
Vilibald  Bambule  a  další.  Průvodu  se  také  zúčastnily  soudružky  z  JZD 
Hoštice  za doprovodu pana  faráře Otíka,  které předvedly  své kulturní 
vystoupení (viz trilogie „Slunce seno …“). Asi ve 14 hodin průvod začal 
putovat městem jednotlivými ulicemi za zvuku dobových „pokrokových 
pochodů a melodií“. Celá akce byla ukončena v 15.30 závěrečným defilé 
opět před radnicí. Průvod se vydařil, co potvrdil i značný zájem občanů, 
kteří  se  přišli  podívat  na  zahájení  nebo  zdravili  projíždějící  průvod. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce a majitelům staré 
techniky za její předvedení. 

Jiří Rod, starosta města 

Pietní akt v Sedlici k ukončení 
II. světové války 

Tento  rok  v  květnu  si  Česká  republika  a  celý  svět  připomíná 
sedmdesáté výročí ukončení 2. světové války v Evropě. Před sedmdesáti 
roky skončila 2. světová válka a dnes je již velmi těžké přiblížit tuto dobu 
plnou smutku, strachu, nenávisti, utrpení a zrady v protikladu velkého 
hrdinství, odvahy, nadšení a obětavosti.

  V  Sedlici  v  neděli  3.  května  2015  v  16.00  hodin  město  Sedlice 
uskutečnilo pietní akt u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války 
a k uctění památky padlých ve dvou světových válkách minulého století 
na náměstí T. G. Masaryka a u pomníku padlých v Sedlici. 

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  již  uplynulo  70  let  od  doby,  kdy 
vzpomínají občané města „pamětníci“ na osvobození města, kterého se 
dočkali  7.  května  roku 1945,  kdy  jako první  osvoboditelé  vstoupili  do 
města američtí vojáci, město zaslalo pozvánku Velvyslanectví USA v ČR 
k účasti na pietním aktu v Sedlici. Žádost města byla kladně vyřízena, 
pietního  aktu  se  zúčastnil  zástupce  velvyslance USA  v  ČR pan Robert 
Kiene. Robert Kiene je bývalý Foreign Service Officer a nyní žije v Praze. 
V současné době pracuje na částečný úvazek jako asistent v politicko-
ekonomickém  úseku  Velvyslanectví  USA  v  Praze.  Během  své  23  leté 
kariéry  u  amerického  ministerstva  zahraničních  věcí,  pan  Kiene  také 
působil  na  Jamajce,  ve  Francii,  na Bahamách,  v Gruzii  a  také  v České 
republice a Československu. Během jeho působení v Praze v roce 1989, 
pan Kiene byl svědkem pádu komunistického režimu v Československu 
a přechodu k demokracii.  
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Kladení věnců se dále zúčastnil představitel „Obce legionářské“ pan 
Hruška.  Při  kladení  věnce  u  pamětní  desky  na  radnici  k  osvobození 
americkou  armádou  se  hrála  hymna  USA.  Po  té  následovalo  kladení 
věnce k pomníku padlých v parku na náměstí T. G. Masaryka při české 
hymně.  Pokládání  věnců  a  čestnou  stráž  zabezpečovala  slavnostní 
jednotka  Sboru  dobrovolných  hasičů  v  Sedlici  a  členové  3.  americké 
armády z Plzně (pietního aktu se zúčastnilo cca 35 historických vozidel 
a 65 členů této armády).

Na závěr lze vyslovit velké přání za nás i za generace příští: „Ať Květen 
1945 je pro všechny tou poslední vzpomínkou na dny umírání a strádání, 
které byly zapříčiněny hroznou válkou. Kéž dnešní  i budoucí generace 
nejsou nuceny prožívat ve svých životech hrůzy a utrpení, které válka 
přináší. 

Jiří Rod, starosta města 

Mladí karatisté ze Sedlice přivezli 
své první medaile!

Dvanáct  mladých  karatistů  ze  Sedlice  se  účastnilo  svých  prvních 
závodů a to KAMIWAZA CUPU v Praze. Tato soutěž je pořádána hlavně 
pro  začínající  karatisty  školního  věku.  A  o  tom,  že  si  vůbec  nevedli 
sedličtí  špatně,  vypovídá  výsledek  v  počtu  12-ti medailí:  1x  zlatá,  2x 
stříbrná a 9x bronzová.

Na fotografii jsou úspěšní závodníci: přední řada zleva Monika Židová, 
Jan Vlášek, Adam Formánek, Rozálie Pacnerová a Tomáš Vylita;  zadní 
řada  zleva  –  trenér  Marek  Pohanka,  Jakub  Bláha,  Marie  Vonášková, 
Adam  Štok,  Sabina  Rodinová,  Adéla  Hajdekrová,  Adéla  Zadra  a  Lucia 
Zadra.

Takového  výsledku mohli  dosáhnout  pouze  dobrou  přípravou,  ale 
samozřejmě i díky podpoře svých rodičů, kteří je na závody doprovázeli.

Mezinárodní úspěch Marka Pohanky
Rozhodně ani trenér neudělal svým svěřencům žádnou ostudu, když 

na  mezinárodních  závodech  karate  WKF  v  Bratislavě  -  GRAND  PRIX 
SLOVAKIA  obsadil  v  disciplíně 
kata  muži  vynikající  3.  místo! 
V  konkurenci  závodníků  ze 
sedmi států /Slovenska, Česka, 
Polska, Maďarska,  Chorvatska, 
Slovinska a Ukrajiny/ tak skvěle 
reprezentoval  nejen  sedlický 
oddíl NAKAMA SHOTOKAN , ale 
samozřejmě i Město Sedlice.

Jaro v MŠ Sedlice
Začátek  jara a velikonoční dny  jsme si ani u nás v mateřské školce 

nenechali ujít a přivítali jsme je nadšeni z krásného počasí a procházek 
plných prvních jarních kytiček a zpívajících ptáčků. Ve školce jsme uspo-
řádali  odpolední  vyrábění  pro  děti  a  rodiče,  všichni  si  odnesli  krásné 
výrobky s jarní a velikonoční tematikou. Některé výrobky jsme vystavili 
na Městském úřadu v Sedlici,  kde místní  svaz  žen každoročně pořádá 
velikonoční  výstavu.  Naše  školka  se  také  zúčastnila  výtvarné  soutěže 
s názvem „Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?“ a získala krásné 3. místo s vý-
robky Amálky Barochové, Natálky Šlaisové, Ellinky Stone a Vojtíka Mok-

rého. Do školky také přijela návštěva, zavítalo 
k  nám  divadlo  KOS  a  zahrálo  nám  pohádku 
„Jak  skřítek  málem  zaspal  jaro“.  Protože  se 
dětičky už  těšily  na  teplejší  počasí,  pomohly 
skřítka  vzbudit,  aby  jaro  mohlo  rychle  mezi 
nás.  Naši  předškoláčci  měli  velmi  důležitá 
setkání,  chodili  se  seznamovat  se  školním 
prostředím, protože již brzy zasednou do škol-
ních lavic a začne nová etapa v životě jich sa-
motných  i  jejich  rodičů. Přejeme  jim mnoho 
úspěchů a krásných zážitků. Abychom protáh-
li  svaly  našim  nejmenším,  zúčastnili  jsme  se 
cyklistického dne pořádaného Základní školou 
v Sedlici. Děti jezdily na kolech, odrážedlech, 

koloběžkách, na  rychlost,  slalom, každý si našel  svůj  styl. Na 22. dub-
na připadá Den Země, uklízeli jsme si na zahradě školky i v okolí, říkali 
jsme si o  tom, kam  jaký odpad patří, abychom malým dílem pomohli 
naší velké Zemi. Rozhodli jsme se také vytvořit si záhonek s ředkvičkami 
a hráškem a pečovat o ně a mít radost z toho, jak jsme si sami pěkně 
vypěstovali zeleninu.

Prostě u nás ve školce se pořád něco děje.
kolektiv MŠ

Jarní měsíce 
v ZŠ Sedlice

Potřetí  se  naše  škola  27. 
března  aktivně  zúčastnila 
Noci  s Andersenem.  Letošním 
tématem  byly  také  pohádky 
Jana  Drdy.  Literárních  soutěží 
a  hrátek  se  zúčastnili  zkušení 
čtenáři od 3. do 9. třídy. Starší 
žáci připravili bohatý program a zdatně pomáhali s organizací, za což si 
vysloužili tajemné překvapení. Akce se vydařila, sladký poklad byl opět 
vypátrán a všichni noční spáči si užili pořádnou porci zábavy i čtení. Už 

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem - ukládání ke spánku
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nyní se moc těšíme na další roč-
ník. Na konci dubna se uskuteč-
nilo  tradiční  pálení  čarodějnic, 
které  se  rozšířilo  z  prvního  i  na 
druhý  stupeň,  účast  dětí  byla 
opravdu  veliká.  Tradičně  se naši 
žáci  zúčastnili  se  svými  výrobky 
Velikonoční  výstavy  na  Měst-
ském úřadu, soutěž o nejkrásněj-
ší  velikonoční  kraslici  proběhla 
v prostorách školy. Na Den Země 
22. dubna  jsme se přidali  k akci 
„Ukliďme  Česko“.  Celá  škola  vy-
razila  do  Sedlice  a  nejbližšího 
okolí  pomoci  uklidit  nepořádek 
po  neukázněných  spoluobča-
nech.

Naši žáci se také zúčastnili několika soutěží, se střídavými úspěchy. 
Pěkného výsledku jsme dosáhli v hokejbalovém turnaji v Blatné, kde se 
naše týmy umístily na druhém, třetím a čtvrtém místě. Jakub Novák byl 
vyhlášen nejlepším hráčem v kategorii 4. a 5.  tříd,  Jakub Navrátil pak 
nejlepším brankářem v kategorii 8. a 9. tříd. V okresním kole ve stolním 
tenise  jsme  obsadili  dvě  druhá  a  dvě  třetí  místa,  do  krajského  kola, 
bohužel, postupovali pouze vítězové.

Školní kolo dopravní soutěže

Ukliďme Sedlici
Spolek  občanů  veřejně  aktivních 

S.O.V.A.  v  rámci  celorepublikové  akce 
Ukliďme  Česko  zorganizoval  úklid 
Sedlice  a  okolí.  V  sobotu  18.  dubna  se 
v  Sedlici,  Mužeticích  a  Holušicích  sešlo 
38  dobrovolníků.  Organizátoři  určili  trasy, 
rozdali  pytle  a  mohlo  se  vyrazit.  Každé 
skupině  bylo  v  průběhu  akce  dovezeno 
malé  občerstvení.  Káva,  čaj  a  něco 
sladkého  pro  dobrou  mysl.  Dobrovolníci 
naplnili  velkoobjemový  kontejner  do  tří 
čtvrtin směsným odpadem a další metráky 

roztřídili  na  plasty,  sklo,  železo,  nebezpečný  odpad,  pneumatiky  atd. 
Raritou se stal vysavač a porcelánový slon ve „skoro“ životní velikosti. 
Všichni si akci pochvalovali a přislíbili účast na další podobné.

Spolek občanů veřejně aktivních 
S.O.V.A.

si Vás dovoluje pozvat v sobotu 

6. června 2015
do sedlické sokolovny na divadelní kus

blatenských ochotníků

KAŽDÝ DEN 
ŠŤASTNÝ 

DEN!
Komedie o velkém zvratu 
v jednom unaveném 

manželství.
Opona se otevře úderem dvacáté hodiny.

Svaz žen 
v Sedlici

V  měsíci  březnu 
a  dubnu  byly  pod 
záštitou  Svazu  žen 
Sedlice  realizované 
tři akce. Týden před 
Velikonocemi se 
uskutečnila  v  zase-
dací síni MěÚ Sedli-
ce „Velikonoční výstava“.  Děti z MŠ a ZŠ Sedlice, jako již každým rokem, 
vytvořily pěkné a originální věci s danou tématikou. Zdařilé postavičky 
oveček, kuřátek, zajíčků  doplňovaly květiny, různé věnečky a živé rato-
lesti. Výstavu obohatily sedlické ženy novými i tradičními výrobky, které 
si mohli zájemci zakoupit. Této výstavě předcházelo nedělní odpolední 
„Velikonoční tvoření“. Zájem byl velký. Zúčastnili se dospělí i děti. Měli 
možnost zdobit květníky ubrouskovou technikou a hned si je osít. Tra-
dičně voskem si namalovat vajíčka. Další možností bylo tvoření z barev-
ného papíru vystřihováním a  lepením. U zdobení perníčků barevnými 
polevami  děti  své  výrobky  hned  ochutnávaly.  Obě  akce  byly  zdařilé 
a navodily velikonoční atmosféru. V polovině dubna se uskutečnil „Jarní 
bazar obnošených věcí“.  Tato tradiční akce se opět setkala s velkým zá-
jmem a již teď se těšíme na podzimní bazar. 

A na konci letních prázdnin se můžou těšit všehny děti na odpoledne 
plné zábavy neboli „Loučení s prázdninami“. Letos to bude již 5. ročník 
této úžasné akce, při které se baví malí i velcí.

Juliana Klímova za Svaz žen Sedlice

SVAZ ŽEN SEDLICE ZVE VŠECHNY NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kdy: v neděli 7. června 2015 
Start: 13.00 – 14.30 na fotbalovém hřisti 

Trasa: v blízkém okolí Sedlice 
 

Info: Cesta je vhodná pro kočárky,  
délka trasy přibližně 3km, 

za děti si ručí rodiče/zákonný zástupce. 
Vstupné dobrovolné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPONZOŘI A PODĚKOVÁNÍ: Město Sedlice, Sedlická zmrzlina, Stojírny Sedlice s.r.o. a všem ostatním,  

kteří nám akci pomohli uskutečnit  
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Tchořovice

rokem 1989 byla zatracován historický fakt, že část našeho území byla 
osvobozena spojeneckými armádami, v čele s armádou americkou. Ta 
také v květnu  roku 1945 osvobodila naši obec. V projevu byla  rovněž 
vysvětlena  historie  týkající  se  jediné  oběti  z  naší  obce  –  Bohumila 
Sedláčka, jehož jméno bylo připojeno ke jménům padlých vojáků v první 
světové válce. 

Po  dlouhých  70  letech  došlo  k  částečnému  odčinění  historické 
nespravedlnosti,  kdy  na  území  obce  nebyl  žádný  památník  k  tomuto 
největšímu  válečnému  konfliktu  v  dějinách  lidstva.  Slovy  použitými 
v  projevu  starostky  to  bylo  vyjádřeno  takto:  „Ať  je  tento  památník 
vzpomínkou nejenom na našeho občana, ale nechť se stane upomínkou 
na všechny ty, kteří za naši svobodu a naši vlast položili v letech 1939 – 
1945 své životy.“ 

Po proslovu již za asistence emeritního senátora Josefa Kalbáče došlo 
k odhalení samotného památníku, který se nachází hned vedle pomníku 
padlých v první světové válce. Několik slov pak k tématu ukončení druhé 
světové války pronesl i Ing. Kalbáč a nepochybně velkým překvapením 
pro  všechny  přítomné  bylo  slyšet  jím  zazpívanou  píseň  z  období 
Protektorátu. Celý ceremoniál pak zakončila státní hymna.

Poslední  část  naší  slavnosti  se  uskutečnila  v místním  pohostinství, 
kde  pro  všechny  účastníky  bylo  připraveno  občerstvení.  Následně 
se slova ujal kronikář obce  Ing. Karel Krejčí. Téma bylo zřejmé – život 
obyvatel  Tchořovic  během  války  a  vyprávění  pamětníků.  Vedle  toho, 
že byly uváděny informace z kroniky se tak všichni přítomní dozvěděli 
autentická svědectví o této tragické době. Je velká škoda, že pamětníků 
ubývá, neboť jejich vyprávění  jsou neopakovalným zdrojem informací. 
To se ukázalo i na této akci, která by mohla být daleko delší a stále by 
bylo o čem hovořit. Jsem přesvědčen o tom, že každý z přítomných se 

dozvěděl  mnoho  zajímavého.  Závěr 
společného  odpoledne  pak  zakončila 
hudba pana Koubka.

Na  závěr  mi  dovolte  poděkovat 
všem,  kteří  se  podíleli  na  přípravě 
i  průběhu  obou  akcí  –  zastupitelům, 
hasičům  a  řadě  dalších  občanů, 
kteří  přispěli  ke  zdárné  organizaci 
celé  slavnosti.  Poděkování  patří 
rovněž  panu  faráři,  panu  Vladimíru 
Červenkovi  i  panu  Karlu  Krejčímu. 
V neposlední řadě patří dík i Policii ČR 
za poskytnutí asistence.

Jan Křivanec
autorem fotografií je  

Věra Hodánková

Velikonoce 
ve Tchořovicích
Ve středu 1. dubna 2015 se na obecním 
úřadu sešla především naše drobotina 
za doprovodu maminek a babiček. Děti 
si  nazdobily  perníčky,  které  napekla 

paní  Zdeňka  Nejedlá,  vyrobily  papírové 
velíkonoční  vajíčko,  kohoutka  nebo  upletly 

pomlázku  za  pomoci  paní  Martiny  Čadkové.  Za 
organizaci této akce patří poděkování také paní Ivaně Machovcové.

Od  zeleného  čtvrtka do  soboty obcházely naši  obec  s  rachtačkami 
nejenom  chlapci,  ale  i  děvčata.  Tento  zvyk  zavedla  v  naší  obci  paní 
učitelka  Vizinová,  kdy  rachtající  chlapce  doplnily  dívky.  Tento  zvyk  se 
udržuje dodnes.

Od velikonočního pondělí byla na obecním úřadu k vidění velikonoční 
výstava  –  vajíčka  z  různých  materiálů  a  vyrobená  různou  technikou. 
Vajíčka drátkovaná, malovaná, z perníku, lineckého těsta, papíru, látky, 
vyšívaná,  vyškrabávaná,  vyrobená  ubrouskovou  technikou  a  spousta 
dalších.  Na  výstavu  přispěly  svými  výrobky místní  ženy,  žáci  ZŠ  TGM 
Blatná i Domov pro seniory v Blatné. Všem těm patří mé poděkování.

Jarní úklid v obci
Při jarním úklidu, v sobotu 25. dubna 2015, se v obci na návsi sešlo 

v 9 hodin na dvě desítky našich občanů. Za jejich pomoci jsme uklidili 
společně  okolí  kontejnerů  na  odpad,  autobusové  zastávky,  náves 
i  plochu  u  pomníku  padlých.  Rovněž  byly  sebrány  odpadky  kolem 
kocelovické cesty, kterých bylo poměrně velké množství. Stále je pro mě 
nepochopitelné chování lidí, kteří vyhodí odpadky z auta, nebo dokonce 
při  návratu  z  chalup  odhazují  celé  pytle.    Do  jarního  úklidu  se mohli 
občané zapojit i úklidem kolem svých domů. Děkuji všem, kteří přiložili 
ruku k dílu.

Eva Křivancová
    starostka obce

Žehnání obecních symbolů, 
odhalení památníku

Pátek  8.  května  2015  byl  pro  Tchořovice  dnem  slavnostním  a  to 
hned  ze  dvou  důvodů.  Tím  prvním  bylo  vysvěcení  obecních  symbolů 
–  znaku a vlajky. Byť Tchořovice  tyto  získaly  již  v  roce 2011 udělením 
předsedkyně  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky 
Miroslavy Němcové, tradiční posvěcení mohlo proběhnout až poté, co 
byly pořízeny slavnostní vlajka a  znak. Důvodem druhým, nikoliv však 
méně významným, pak bylo 70.  výročí ukončení druhé  světové války. 
Za  hojné  účasti  především  místních  občanů  byla  slavnost  zahájena 
Mší  svatou u Kaple sv. Václava, kterou vedl pan  farář  z Blatné Marcin 
Piasecki, jímž byl také znak i vlajka posvěceny. Mgr. Vladimír Červenka, 
autor  návrhu  našich  obecních  insignií,  vysvětlil  význam  jednotlivých 
symbolů.

Po ukončení mše následoval za doprovodu hudby pana Koubka průvod 
k pomníku padlých, v jehož čela šli hasiči, následovaní místními občany 
a  dalšími  účastníky.    Po  položení  věnce  následoval  projev  starostky 
obce, ve kterém poukázala mimo jiné i na skutečnost, že v období před 
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Druhá světová válka 
(2. část, pokračování z minulého vydání)

S blížícím se koncem války v dubnu r. 1945 zdejší obyvatelé, „jako 
na povel“, začali s výstavbou krytů k zajištění bezpečnosti v případě, že 
by válečná fronta ustupující německé armády procházela Tchořovicemi. 
Ve  velmi  krátké  době  bylo  vybudováno  neuvěřitelně  velké  množství 
rozličných typů úkrytů, jejichž pozůstatky bylo možno najít ještě dlouho 
po válce. Velká pomoc přišla od velkostatku ve Lnářích, který poskytl 
na vydřevení stěn, řezivo celé své výroby pro všechny okolní vesnice. 
Nejčastějším místem  jejich  vybudování  byly  Stráže,  okolí  Bažantnice, 
okraje údolí pod hrází rybníka Starého, na Polanouc vršku, u Dolejšího 
mlýna, v Třeštěnci ale i za místní školou a jinde. Největší kryt však byl 
vybudován zaměstnanci dvora na přilehlých Trávnících. Byl 22m dlouhý, 
2 m hluboký a byl  vybaven  různým  inventářem. Později, po  skončení 
války bohužel posloužily tyto kryty k ukrývání se toulajících ustupujících 
německých vojáků, později i vojáků z armády generála Vlasova. Všichni 
pak byli postrachem místních obyvatel, především všetečných dětí.

Nevítanou  návštěvou  v  obci  byl  příjezd  64  německých,  převážně 
starších žen,  s nejnutnějším vybavením v  ranních hodinách 9. března 
roku  1945.  Příjezd  byl  sice  ohlášen  o  den  dříve,  kdy místní  „koňáci“ 
s  povozy  musely  za  sněhové  vánice  pro  ně  do  Kasejovic.  Ty  však 
neohlášeně přes noc zůstaly v Nepomuku. Byly přivezeny , za jadrných 
nadávek, teprve následující den. Umístěny byly v hostinci U Kellerů čp. 
41, v hostinci U Sovy čp. 82, kde měly společnou kuchyni. Tyto uprchlice 
pocházely  od  Vratislavi,  Olavy  a  Bunzlau.  O  několik  týdnů  později 
přijelo dalších 23 Němců z Brna. Ti byli daleko drzejší a panovačnější 
než předchozí. Společně s předchozími byli následně ubytováni v obou 
třídách školy.

O velikonočním pondělí v roce 1945 v poledních hodinách od Blatné 
přijel do vsi vojenský transport 100 ks koní a hříbat. Usadili se u kapličky 
proti domu čp. 10, kde koně dostali seno i vodu., K večeru pokračoval 
transport  směrem  na  Plzeň  po  úvozové  cestě  kolem  „mlynářovic“ 
kapličky do Lnář. Tu byli napadeni hloubkovým letci Spojeneckých vojsk, 
ale bez smrtelných následků.

Poslední hospodářská kontrola proběhla v polovině dubna, za účasti 
německých orgánú. Kontrola byla velmi důsledná a v obci bylo zabaveno 
18 q chlebového zrna. Současně byla zjištěna celá řada přestupků, ale 
k postihu již nedošlo.

S blížícím se koncem války, mezi 25. - 30. dubnem, se výrazně zvýšil 
průjezd vojenské  techniky v nočních hodinách,  směřující od Plzně na 
Písek. Při  tomto průjezdu došlo v obci ke dvěma haváriím. První byla 
na horním okraji oploceného zděného dvora u Kellerů. Tady nákladní 
automobil s vlekem prorazil zeď a došlo ke smrtelným zraněním. Druhá 
se odehrála na zdejším mostě, kdy nákladní automobil prorazil zábradlí 
a napůl visíc nad vodou zatarasil průjezd po mostě.

První zprávy o ukončení války se dostávají do Tchořovic již 5. května 
1945.  Místní  obyvatelé  jsou  nadšeni.  Okamžitě  byly  vyvěšeny  státní 
vlajky /někdy  i narychlo ušité/, odstraněny německé nápisy. Již druhý 
den jsou stavěny slavnostní brány, jedna byla postavena na okraji obce 
u železniční zastávky, druhá na mostě, které mají přivítat osvoboditele. 
Ve škole je jako první odstraněna fotografie Adolfa Hitlera, shromážděna 
německá literatura k likvidaci a děti od 7. do 13. května dostávají volno, 
aby  pomohly  při  úklidu  obce.  Místními  obyvateli  byla  provedena 
kontrola ubytovaných Němců ve škole. Byly jim odňaty zbraně, vydán 
zákaz opuštění školy a následně důkladně hlídáni.

Protože se v okolí potulovalo mnoho zběhlých německých vojáků, 
vytvořila  se  v  dopoledních  hodinách  5.  května  v  obci  polovojenská 
organizace z řad bývalých legionářů a vojáků pod vedením Karla Drnka 
z čp. 27, která vykonávala denní i noční hlídky v obci. Měli sice pouze 
pár  loveckých pušek, ale odvaha, snad i určitá naivita,  jim nechyběla. 
Hlídky  sledovaly  přijíždějící  a  přicházející  německé  vojáky  do  zajetí, 
dbaly na volný, bezkonfliktní průchod do záchytného tábora u rybníka 
Nový a o zachování celkového pořádku.

V  nedělí  5.  května  1945  v  odpoledních  hodinách  /  asi  kolem  16. 
hod./ uslyšelo obyvatelstvo Tchořovic silný rachot pohybujících se tanků 
a dalších válečných vozidel ze směru od polní cesty Pole – Tchořovice. 
Obyvatelé obce se pochopitelně domnívali, že je to ustupující německá 
armáda. K  jejich velkému překvapením  to byla armáda spojeneckých 
vojsk,  Američanů,  kteří  do  vsi  přijížděli  od  Obůr  /  dnes  prostor 
opuštěného  vojenského  letiště/.  V  nekonečné  řadě  přijížděly  těžké 
tanky a směřovaly k  rybníku Nový směrem na Lnáře. Ve velmi krátké 

době obsadily návrší a další důležité body v krajině. Každý kdo mohl je 
přišel přivítat. Děti dostávaly žvýkačky / na tehdejší dobu zcela u nás 
neznámá věc /, ženy čokoládu a cukrovinky, muži pak cigarety a tabák. 
Malým  klukům  byla  umožněna  prohlídka  tanků  a  jiných  vozidel.  Asi 
30  amerických  tanků  vytvořilo  rozsáhlý  vojenský  tábor  u  vesnice 
Pole na zbytkovém dvoře p. Hlaváče. Našlo se pochopitelně  i mnoho 
podnikavců, kteří chodili krást vše, co se tu bez užitku povalovalo.

 V noci 7. května přepadlo asi 20 německých vojáků Dolejší mlýn. Se 
zbraní v ruce si vynutili přístup do obydlí, sebrali vše, co bylo k jídlu, pak 
odtáhli. Druhou noc 8. května byla přepadena hajnice u Vitanovského 
Jezera.  Obdobným  způsobem,  sebrali  jídlo  a  bez  násilnosti  samotu 
opustili. „… němečtí vojáci chtěli jídlo, hodně jídla. Prvním jejich činem 
bylo položení  granátu na  stůl,  jistě  jako  výstraha pro majitele domu, 
kdyby náhodou chtěli s přichystáním zbytečně meškat…“.

S  jinou  skupinou  německých  vojáků  se  setkal  v  tomto  období 
i  rybniční  hajný Václav Machovec  se  synem Vladimírem,  Při  kontrole 
rybníků  je  objevil  odpočívající  v  otevřeném  dřevěném  přístřešku,  na 
odchovných  sádkách v Kupcovech pod hrází  rybníka Radova. Nemalý 
rozruch v myslivně /Slavíček/ a na hájnice /Štěrba/ způsobili němečtí 
vojáci, kteří se v této době, v prostoru Chrustin pohybovali ve větším 
množství.  Jako  útočiště  k  odpočinku  i  úkrytu  jim  sloužily  i  opuštěné 
hospodářské budovy v bývalé oboře nedaleko Hydrobiologické stanice.

Téhož dne přijelo do vesnice 20 těžkých amerických tanků, které zde 
vytvořily stálou posádku na Trávnících za domem čp. 2. I další skupiny 
amerických  vojáků  tu  byly  v  následujících  dnech  ubytovány.  Jednalo 
se o prostor Na drahách za domem čp. 88, na dvorcích domů čp. 12, 
13, 24, 35 a 76. Vojáci Rudé armády se tu objevují 10. května a to jen 
krátce  po  dobu  2-3  dnů.  Skupina  4  důstojníků  s  jedním  obrněným 
automobilem, která byla ubytována v  čp. 35.   ….“ Paní B. Krejčová  si 
stěžovala  své  sousedce  na  vojáky  Rudé  armády  s  tím,  že  si  do  čistě 
povlečených postelí lehli a spali i v botách...“.

Poblíž křižovatky u rybníka Nového, vpravo do cesty směrem na Pole, 
byl vybudován záchytný tábor pro ustupující německé vojáky. Bylo jich 
tam několik tisíc s rozsáhlou výzbrojí, s několika sty motorových a dalších 
válečných vozidel. V táboře panovala přísná disciplina. Noc a den trval 
odsun těchto vojáků směrem přes Pole, Kadov na Horažďovice.

Mezi obyvateli obce Tchořovice, ale i v širokém okolí, se po odsunu 
německých  vojáků  objevila  pověst,  že  velké  množství  zlata  a  jiných 
cenností bylo zajatými Němci ukryto v lesíku poblíž záchytného tábora 
/u cesty do Zahorčiček/. Zda byly tyto dohady pravdivé či nikoliv se asi 
již nedozvíme.

Dne 20. května projela obcí, nadšeně oslavována, naše  zahraniční 
armáda, jejíž jedna rota se ubytovala i v zámku ve Lnářích.

Hned  v  prvních  revolučních  dnech  byl  v  obci  utvořen  Revoluční 
národní výbor v tomto složení: František Langmayer čp. 77, předseda 
výboru, členové: František Vodička čp. 20, Karel Drnek čp. 27, Jaroslav 
Bárta čp. 49, Václav Svoboda čp. 1 a Václav Voříšek z čp. 55.

Připravil Karel Krejčí
(dokončení příště)
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Uzenice

Obec a její činnost 
Jako všechny ostatní obce prošla i naše 
obec obnovou ve složení zastupitelstva, 
první  půlrok  volebního  období  se  tak 
zejména nový starosta a místostarostka 
museli  podrobně  seznámit  s  chodem 
obce,  řešit  administrativní  záležitosti 

spojené  s  funkcí  všech  systémů,  na  které 
je  obec  napojena  a  provést  jejich  aktualizaci 

s  ohledem  na  personální  změny.  Z  vlastní  činnosti  obce,  která  je  tak 
nějak  víc  vidět,  než  vnitřní  záležitosti  administrativního  charakteru, 
byly  vyřešeny nájmy  zemědělských pozemků, podána  žádost o dotaci 
v  rámci  Programu  obnovy  venkova  a  nové  povinnosti  obce  spojené 
s odpadovým hospodářstvím. 

Obec se zapojila v žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova 
s požadavkem o získání dotace na dvě stě tisíc korun, přičemž dotace 

vyplatit mladá děvčata, aby byla po celý rok zdravá. Doufejme, že se tyto 
tradice i u nás udrží a budou stále děti bavit.

Stavění Máje
Ve čtvrtek 30. dubna  sezvali  tchořovičtí hasiči  všechny  silné muže, 

aby společnou silou pomohli postavit májku. A aby byla májka krásná, 
tak  jí  děti  ozdobily  různě dlouhými barevnými  fábory.  Za  chvíli májka 
stála rovně jako svíčka a v celé své kráse zdobí naši vesnici. Všem, co se 
zúčastnili, moc děkujeme a těšíme se napřesrok.

Mladí hasiči
Naši mladí hasiči přes zimu nezaháleli, pracovali jsme na 3D modelu 

požárního útoku CTIF do soutěže PO očima dětí, procvičovali uzle, značky, 
zdravovědu, uklidili hasičárnu a v poslední době už opět nacvičujeme na 
další soutěže. Tento rok zahájíme v nových hasičských tričkách od firmy 
Astorie, a. s. Takže hasičské sezoně zdar a ať se nám povede.

Čadková Martina

Pexesiáda
V neděli 15. března proběhl v hospodě Na Kopečku 1. ročník Tcho-

řovické pexesiády. Zúčastnilo se zhruba kolem 20 místních i přespolních 
dětí různého věku. Po celém sále panovala dobrá nálada a zněl dětský 
veselý křik. Jako odměnu dostali všichni diplom, malou dobrotu a ti nej-
lepší  i medaile.   Doufejme,  že  se  tato  akce ujme a příště  se  sejdeme 
v ještě větším počtu.

Oslava MDŽ
SDH  Tchořovice  uspořádala  v  sobotu  7.  března  od  17  hodin 

v  hospodě  Na  Kopečku  malou  oslavu  k  příležitosti  MDŽ.  Jak  jinak 
poděkovat ženám za jejich obětavou práci? Každá žena od nás dostala 
malou kytičku, zákusky, chlebíčky, kávu a víno.  K dobré náladě a hezké 
atmosféře přispěla i skupina Normál, která nám hrála k tanci i poslechu 
do pozdních hodin. 

Babský bál ve Tchořovicích
V sobotu 28. března se sešli příznivci Babského bálu ve vyzdobeném 

sále  místního  pohostinství.  K  tanci  a  poslechu  hrála  hudba  p.  Šimsy 
a místní ženy nám opět předvedly, jak se správně vlnit na parketu s grácií 
a noblesou.  Samozřejmě nechyběla   očekávaná tradiční kulturní vložka 
našich žen, tentokrát na motivy Troškova filmu Slunce, seno ,….  a také 
bohatá tombola. Pevně věříme, že se všem zúčastněným líbilo a že se 
sejdeme opět  za  rok  ve  Tchořovicích. Děkujeme  všem  sponzorům  za 
jejich podporu.

Velikonoce
Opět je tu jaro a sním i Velikonoce. Jako každý rok se sejdou děti ze 

vsi a snaží se udržet velikonoční tradice. Začínají na Zelený čtvrtek, kdy 

chodí po celé vsi a rachtají.  V tomto pokračují i na Velký pátek a ráno 
na  Bílou  sobotu.  Poté  obchází  vesnici,  u  každého  domu  se  zastaví, 
řeknou báseň a zatočí rachtačkou. Za to dostanou vajíčka, různé dobroty 
nebo i drobný obnos. Někde dostanou i občerstvení v podobě čerstvě 
napečených Jidášů, perníčků a teplého mléka nebo čaje. Na Velikonoční 
pondělí si pak připraví chlapci upletenou a opentlenou pomlázku a jdou 

Naše nová hasičská trička

Tvorba modelu do soutěže

Stavění Máje
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činí maximálně 60% vynaložených investic obce s ohledem na předmět 
investice, na  základě  rozhodnutí  zastupitelstva  Jihočeského kraje byla 
schválena  obci  dotace  ve  výši  jedno  sto  padesát  tisíc  korun  českých. 
Vlastním  předmětem  žádosti  o  dotaci  bylo  na  základě  rozhodnutí 
zastupitelstva  obce  rekonstrukce  vytápění  obecního  úřadu,  které 
je  zejména  v  zimních  měsících  nedostatečné,  tedy  náhrada  starého 
topného  systému  –  kotle  na  pevná  paliva,  novým  systémem,  dalším 
bodem žádosti byl nákup nového nábytku do kanceláře obecního úřadu, 
který je již zcela opotřebován. Co se týká odpadového hospodářství byla 
v souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obcím uložena 
povinnost umožnit třídění odpadů občanům v širším rozsahu – nově je 
zavedena povinnost umožnit  třídění kovového odpadu a biologického 
odpadu  rostlinného  původu,  za  tímto  účelem  byla  uzavřena  smlouva 
se  společností  Technické  služby  v  Blatné,  s.r.o.  a  byla  podána  žádost 
prostřednictvím  Svazku  obcí  Blatenska  o  dotaci  na  nákup  zvonu  na 
kov, malého kontejneru na biologický odpad a velkého kontejneru na 
směsný komunální odpad, podrobné informace o možnostech odkládání 
veškerého odpadu jsou na úřední desce obecního úřadu a na webových 
stránkách obce (v odkazu informace). 

Obec a plány na letošní rok
Co se týká dalších úvah a plánů v letošním roce, bude se zastupitelstvo 

obce  zabývat  revitalizací  obecních  pozemků  okolo  rybníčku  Radyně, 
prozatím  se  zde  předpokládá  výsadba  původních  místních  porostů 
–  buky,  lípy,  duby,  břízy  apod.  a  celková  úprava  prostředí  s možností 
umístění  lavičky pro odpočinek,  dále  je  třeba  řešit  rybník  -  hasičskou 
nádrž  v  centru  obce  a  jeho  způsob  čištění  v  návaznosti  na  malý 
přítok  vody,  který  je nekonečným  tématem debat  jak  zastupitelů,  tak 
občanů. V neposlední řadě je nutné popřemýšlet i o obnově vnitřního 
zařízení  kapličky  sv. Václava na návsi,  její minimální  vnitřní  zařízení  je 
již zcela zchátralé, i její vnitřní zdivo navzdory nedávné rekonstrukci již 
opět  podléhá  vlhkosti,  možná  varianta  jejího  otevření  pro  veřejnost, 
například formou kovových mříží u vchodových dveří, které by zároveň 
zajistily i její odvětrávání, by nebyla špatným řešením, jejím dosavadním 
uzamčením, ztrácí tato jedna z největších pamětihodností Uzenic smysl. 
Uvítáme návrhy občanů na možnosti úpravy jak oblasti Radyně, rybníčku 
na návsi, tak i úpravy kapličky sv. Václava. 

Obec a lesní hospodářství
Obec  vlastní  73,88  ha  lesů,  vlastnictví  lesa  je  pro  každou  obec 

přínosem,  má  vlastní  zdroje  příjmů  z  těžby  a  navíc  může  občanům 
v rámci samovýroby umožnit získání dřeva za přijatelné ceny, zároveň 
to  pro  obec  znamená  i  spoustu  povinností, musí mít  stanovený  lesní 
hospodářský  plán,  ten  současný  je  platný  na  období  od  1.1.2010  do 
31.12.2019,  a  dodržovat  i  ostatní  právní  předpisy,  které  stanovují 
povinnosti každého vlastníka spojené s vlastnictvím a správou lesa, pro 
obec vykonává funkci odborného lesního hospodáře od roku 2012 pan 
Ing. Tomáš Čabrádek. Les, jeho stav, způsob těžby a výsadby, to jsou časté 
dotazy občanů obce,  jsme rádi, že se o majetek obce občané zajímají 
a zprostředkovali jsme proto rozhovor s odborným lesním hospodářem, 
který se touto formou pokusí přiblížit svou práci občanům, o stavu lesa 
a své práci mimo jiné každoročně hovoří na jednání zastupitelstva obce, 
na které je zván pravidelně ke konci každého roku.

Rozhovor s panem inženýrem Tomášem Čabrádkem:
Pane Čabrádku, jsem ráda, že jste souhlasil s tímto rozhovorem a že 
se sdělíte občanům, v čem všem spočívá funkce odborného lesního 
hospodáře a čím se při jejím výkonu musíte řídit.
„Všechny  činnosti  v  lese  se  řídí  Lesním  hospodářským  plánem  (LHP), 
u vlastníků lesa do 50 ha se řídí Lesními hospodářskými osnovami (LHE). 
Obec Uzenice má zpracován LHP pro Lesní hospodářský celek Obecní lesy 
Uzenice. Tento LHP se skládá ze dvou částí - Textová část a Hospodářská 
kniha s plochovou tabulkou. V Textové části jsou popsány identifikační 
údaje vlastníka, základní údaje o zpracovateli LHP, jsou zde zhodnoceny 
přírodní  poměry  (orografické,  hydrologické,  geologické,  pedologické, 
klimatické, hydrografické). Z těchto poměrů vychází zařazení do přírodní 
lesní  oblasti,  lesního  vegetačního  stupně,  zastoupení  lesních  typů, 
zastoupení trofických řad a předně zastoupení cílových hospodářských 

souborů. V Textové části je zhodnocen stav lesa v době zpracování LHP, 
dále je zde uvedena kategorizace lesů, což jsou v případě Obce Uzenice 
lesy  hospodářské,  jsou  zde  určeny  hospodářské  soubory  a  rámcové 
směrnice  hospodaření,  podle  kterých  se  musí  vlastník  řídit.  Součástí 
Textové části  je  i  lesnická mapa v měřítku 1  : 10 000. V Hospodářské 
knize  jsou  podrobně  popsány  všechny  lesní  porosty  v majetku  obce, 
je  zde  uveden  hospodářký  soubor,  věk  porostní  skupiny,  zastoupení 
dřevin, výška, zakmenění, objem středního kmene, bonita, poškození, 
zásoba v m3 na 1 ha, obmýtí, obnovní doba, množství m3 těžby, nutnost 
prořezávek v ha, zalesnění, % melioračních a zpevňujících dřevin… Prostě 
je zde popsána každá porostní skupina do detailu, možnost výše těžby, 
nutnost  prořezávek  a  zalesnění.  Součástí  LHP  je  i  Lesní  hospodářská 
evidence, kam se  zapisují provedené práce v  lese. Tento plán vychází 
z platných zákonů, hlavně ze zákona č:289/95 Sb. lesní zákon a zákona 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody.,  těmito zákony a LHP se musí  řídit 
každý lesní hospodář. Dále se musím jako odborný lesní hospodář řídit 
pokyny a usneseními zastupitelstva obce, výše samovýroby, výše těžeb, 
návrhy na zalesnění, použití sadebního materiálu…“
Když jste před třemi lety začal vykonávat funkci odborného lesního 
hospodáře, v jakém stavu byly obecní lesy a v jakém stavu jsou dnes?

„Před třemi lety při mém začátku působení na tomto majetku byly 
lesy obhospodařovány p.Jaroslavem Malečkem,  lesy mě byly předány 
v  dobrém  stavu,  byly  dodrženy  všechny  zákonné  lhůty  zalesnění 
a  procento  melioračních  dřevin.  Se  stavem  obecního  lesa  mne  pan 
Maleček  seznamoval průběhem celého  roku 2011. Druhová  struktura 
dřevin začátkem roku 2012 byla s převahou borovice lesní (55 %), dále 
pak  smrk  ztepilý  (27%),  dub  letní  (11%), modřín  opadavý  (3%),  další 
dřeviny do 1 % ( jedle bělokorá, buk lesní, borovice vejmutovka, bříza 
bradavičnatá, lípa srdčitá, olše lepkavá, topol osika). Snažím se navýšit 
podíl melioračních a zpevňujících dřevin výsadbou jedle, buku a dubu. 
Samozřejmě na těchto stanovištích převládá zastoupení borovice, jako 
důležité hospodářské dřeviny. Jedná se zde o kyselá stanoviště středních 
poloh.  Zastoupení  hlavních  dřevin  je  hlavně  ve  věkových  stupních  9 
– 12, což umožňuje větší objem těžby mýtní, než se provádí. V  lesích 
převažují  oglejená  stanoviště  středních  poloh,  tyto  porosty  je  nutné 
obnovovat přirozeně. V obecních lesích se každý rok objeví v minimálním 
množství lýkožrout smrkový, ( 10 – 15 m3/rok) to znamená, že kůrovec 
zde nepáchá žádné škody na lesním majetku. Průměrný přírůst na lesích 
v majetku obce Uzenice je 4 000 m3 za 10 let.“
Jaké jsou plány těžby a výsadby na letošní rok a jaké na rok příští, celková 
Vaše vize do budoucna?

„Plán  těžby  vychází  z  daného  LHP,  možnosti  těžby  jsou  zde  dané 
a  to  8  000 m3  za  10  let,  na  rok  tedy  až  800 m3!  Těžba  (v  průměru 
i  s  nahodilou  těžbou  a  samovýrobami)  za  rok  2012  byla  297,15 m3, 
za  rok  2013  byla  628,86  m3,  za  rok  2014  468,78  m3  a  za  rok  2015 
369,65  m3,  těží  se  v  průměru  polovic  povolené  maximální  těžby. 
Prořezávky a probírky do 40 let věku, což  jsou závazné ukazatele LHP 
jsou již do konce decennia provedeny. Zalesňuje se průměrně 1 – 2 ha 
i s vylepšováním nezdaru v kulturách. Sazenice obec nakupuje, pěstební 
práce jsou prováděny částečně občany obce a dodavatelsky. Zalesnění 
za rok 2012 -1,37 ha, 2013 - 0,41 ha, 2014 – 1,98 ha, 2015 – 0,51 ha. 
Abych shrnul práci v obecních lesích Uzenice: po provedené těžbě dojde 
k úklidu pasek formou samovýroby těžebních zbytků a odstranění klestu 
z  pasek,  tyto  se  zalesní  danými  dřevinami,  ožnou,  chemicky  ošetří, 
ošetří proti klikorohu, oplocování,ochrana proti zvěři… Je toho mnoho, 
co les žádá a potřebuje, ale při dostatečné péči se les odmění formou 
kvalitního dřeva a krásným pobytem v jeho objetí. Snažíme se spolu se 
zastupitelstvem obce o stav lesa v trvale udržitelném stavu, aby se les 
obnovoval a stále přinášel ekonomický zisk. Doplňováním melioračních 
a  zpevňujících  dřevin  a  postupnou  přirozenou  obnovou  se  snažíme 
změnit a obnovit biodiverzitu lesních porostů. 

V tomto duchu bychom chtěli spolu se zastupiteli obce pokračovat 
i nadále do budoucna, aby obecní lesy stále vzkvétaly. Lesu Zdar!“

Pane inženýre, velice Vám děkuji za Váš čas a přípravu, kterou jste 
věnoval tomuto rozhovoru, zároveň bychom Vám touto cestou rádi 
poděkovali za Vaši práci lesního hospodáře, a to nejen Vám, ale i Vašemu 
předchůdci panu Jaroslavu Malečkovi, protože i díky němu jsou obecní 
lesy ve stavu v jakém jsou, správa a vedení lesa totiž není jen sezónní 
práce, ale dlouhodobá realizace vytyčených cílů a lásky k přírodě. 
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Záboří

To nejlepší na konec 
aneb čarodějnicko-
májové zprávičky 
ze Záboří

Ač  vychází  Záboří  podle  abecedy  až  na 
závěrečné  stránky  Sobáčku,  v  ničem u  nás 

nezaostáváme-  i  u  nás  to  žije.  Je  jasné,  že  jste 
o májce a pálení čarodějnic četli nejmíň 15x na stránkách předešlých, 
však to nevadí… snad to u nás bylo stejné jako jinde, snad jiné …. mož-
ná na některé fotce zaznamenáte známé tváře, třeba připravíte něco 
podobného pro děti z vaší obce…. dostat je dneska od počítače chce 
přeci nápad a šmrnc, nu asi právě takový jako měly naše zábořské ča-
rodějky.  Inspirovaly  se  svými předchůdkyněmi a v módních kreacích 
jistě  nijak  nezaostávaly, modernizace  se  však  nevyhnula  základnímu 
dopravnímu prostředku , kdepak koště bez řídítek je prostě „out“.  Za-
tímco od dob Keltů se lidé čarodějnic báli, naše děti si s nimi doslova 

užívaly  radovánky.  Zá-
bořské  čarodějnice  jsou 
prostě skvělé baby… A že 
chlapi  nemůžou  zůstat 
pozadu,  nezbývalo  jim 
než  se  ukázat  pořádnou 
22m májkou, kterou také 
následně  se  samozřej-
mostí  uhlídali  do  rána, 
aby nedošla k úhoně ona 
ani  jejich  pověst.  Tento-
krát si určitě na své přišli 
i malí kluci. Stavění máje 
totiž  bylo  svěřeno  speci-
ální  technice, aby takový 
krásný modrý jeřáb zatarasil celou náves, to se jen tak nestává. A jak 
už to bývá, od ohně vyschne v krku a z práce zakručí v břiše. Nechybělo 
pivo, limča ani voňavé buřtíky – vše podávané s úsměvem. No řekněte, 
není to nejlepší – byť nakonec – poděkovat všem za báječnou atmosfé-
ru a říct si, že ty tradice nejsou promarněný čas.

Text Jitka Říhová
Foto Roman Říha

Vzpomínky z kroniky
V květnových dnech tohoto roku jsme si připomínali 70 let od konce 

II.  světové války. Začteme-li  se do  řádek kroniky,  jistě  si uvědomíme 
autenticitu  vzpomínek  živých  a  jistě  i  bolestivých,  plných  strachu 
a obav o život, které si nesou pamětníci doby okupace, a o kterých se 
jistě  nemluví  snadno.  Připomeňme  si  tedy  dny  osvobození  v  Záboří 
právě  alespoň  úryvkem  z  kroniky  od  pana  Josefa Oberreitera,  který 
dopisoval události zpětně poté, kdy se Němci zabavená kronika obce 
v roce 1947 vrátila z Prahy nepoškozená a co on byl zvolen kronikářem, 
tj. v březnu 1948 /citace/:

Navíc každá práce, kterou někdo vykonává s vědomím všech povinností 
zahrnujících jejich výkon, je náročná, jsme rádi, že jsme měli štěstí při 
výběru odborných lesních hospodářů a naše lesy tomu odpovídají.  

Kultura v obci Uzenice
V uplynulém půlroce nebyla v Uzenicích ani nouze o zábavu, aneb 

ten kdo chce, si za zábavou dojde, pokud je mu dostupná. V prosinci se 
konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Uzenic, k tanci 
a k poslechu hrála hudba pana Jančara, dále byla pro děti připravena 
mikulášská  nadílka  a  před  adventem  si mohli  všichni  vyrobit  vánoční 
věnce a děti vyzdobit perníčky,  kterými poté  zkrášlily  vánoční betlém 
-  velice mne  překvapilo,  jak  děti  reagují  na  vyprávění  o  křesťanských 
vánočních svátcích, poslouchají, plné napětí, ale zároveň, ti starší, kteří 
už něco znají  ze školy, dokážou vypravěče  i překvapit svými znalostmi 
a postřehy. V únoru se konal již po třetí lyžařský zájezd na Zadov, většina 

účastníků  jej využila na sjezdové  lyžování, běžkaři si zpestřili „náročný 
olympijský výkon v běhu na lyžích“ hrou bowling, a maminky? - některé 
měly plné ruce práce s hlídáním dítěte ve školičce lyžování nebo v jízdě 
na čemkoli dostupném (čtyřletý občánek) a jiné už na děti jen „smutně 
koukaly“, že je vlastně ani nepotřebují (sedm let a výš), svištěly svahem, 
jak o závod. V březnu se konal každoroční ples Sborů dobrovolných hasičů 
Uzenic,  Uzeniček  a  Chobota  v  kulturním  sále  v  Uzeničkách,  změnou 
oproti předešlým  rokům byla hudba,  kterou pro  letošní  rok obstarala 
kapela FAJN, jejíž složení o deseti hudebnících převážně profesionálně 
hrajících byla krásným zážitkem a výsledkem byl plný parket po celou 
dobu  její produkce, následující den po plese byl opět věnován dětem 
a jejich maškarnímu plesu, který měly letos na starosti ženy SDH Chobot. 
O velikonocích byla v klubu SDH Uzenice pro všechny připravena jako 
již několik let po sobě možnost malování vajíček voskem. Poslední den 
dubna byl tradičně věnován stavbě a zdobení máje a oslavě jara. Všem 
pořadatelům těchto akcí děkujeme a můžeme si jen přát, aby jim jejich 
úsilí vydrželo, abychom se mohli těšit na akce další.

Text: Gabriela Kučerová

Kapela FAJN s členem Václavem Kudějem z Uzeniček - z fondu kapely Fajn

Autoři Zadov - hory Vendula Líbalová,



57Svazek obcí Blatenska - květen 2015

„Počátkem roku 1945 byla válka pro Němce beznadějně ztracena. 
Fronty se pomalu přibližovaly. Nad obcí bylo často ve dne vidět 
svazy amerických bombardovacích letadel, za noci pak bylo slyšet 
a vidět na obloze účinky náletů. Po přiblížení fronty k šumavským 
hranicím byla zvětšena činnost letectva. Pouhým okem bylo vidět 
skupiny letadel kontrolujících trať Horažďovice – Strakonice. Občas 
bylo slyšet i výbuchy bomb, granátů u kulometnou palbu z prostoru 
horažďovického nádraží a přilehlé trati. Účinek byl někdy tak značný, 
že v obci se třásly dveře a okna. Obcí táhly bez cíle proudy německých 
uprchlíků od východu. V lesích ožili partyzáni, skupina se jich skrývala 
v lese u Kuše. 24. dubna přijela do obce skupina asi 120 německých 
uprchlíků z Brna, zabrali celou školu. V obci musela být pro ně 
uspořádána sbírka jídelního náčiní. Fronta byla již na úbočích Šumavy, 
bylo zřetelně slyšet občas i kanonádu. Němci přijímali tyti zprávy plni 
zoufalství, jako bezdomovci a lidé bez cíle, my naopak plni radosti, že 
se zbavíme otroctví a v nejbližších dnech nebo hodinách se dočkáme 
svobody. Tento den přišel – byl jím 5. květen 1945. 

Pátý květen 1945 byl posledním dnem okupace a současně prvním 
dnem nové svobody. V dopoledních hodinách toho dne dostala se do 
zdejší obce z Blatné zpráva o vyhlášení československé samostatnosti. 
Tuto zprávu potvrdil v poledních hodinách pražský rozhlas volající 
o pomoc Praze. V obci byly vyvěšeny hned československé státní 
vlajky, německé nápisy byly zabíleny. V obci se ustavil místní národní 
výbor a převzal správu obce. Předseda MNV byl Josef Řišský, člen 
finanční stráže, členy MNV byli Vít Hrubeš, kamenosochař č.31, 
Václav Kaizr, cestář č.39, Josef Oberreiter, ředitel měšťanské školy 
č.68 a Antonín Pokorný, zemědělec č.13. Revoluční národní výbor 
zasedal ve dne v noci v kampeličce. Na ochranu obce byla utvořena 
z příslušníků armády v obci strážní jednotka Niva. Jejím velitelem byl 
Emanuel Kulovaný, odborný učitel. Jednotka byla vyzbrojena zbraněmi 
odebranými německým uprchlíkům, některým německým vojákům 
a později přísunem z Blatné. Na okraji obce byly staveny hlídky, které 
kontrolovaly podezřelé osoby a vozidla. Německé vojáky předávaly do 
sběrného tábora v Blatné. Obcí procházely osoby různých národností, 
vracející se z koncentračních táborů, z pracovního zavlečení nebo z front 
domů. V neděli 6. května ve 3 hod. odpoledne přijelo do obce směrem 
od Čečelovic 36 amerických tanků. Byly srdečně přivítány, občerstveni. 
Obcí projely směrem na Vrbno a Pole. Obyvatelstvo si oddychlo, neboť 
se cítilo bezpečněji proti zbytkům ozbrojených německých esmanů 
snažících se proniknout na západ. 18. května přijel do obce útvar 
amerického dělostřelectva. Byl ubytován ve škole, v hostinci u Říhů 
a soukromě po domech. Zůstali zde několik týdnů. Později přijela ještě 
americká pěchota. 20. července odjeli z obce poslední vojáci, s nimi 
odjeli i němečtí uprchlíci.“

Dnes již není pochybnost ani prostor pro dohady o tom, jaké území 
američané  osvobodili,  demarkační  čára  původně  měla  kopírovat 

V Chanovicích proti úložišti 
jaderného odpadu

V Sobotu 18. 4. 2015  jsme se vydali do Chanovic, abychom vyjád-
řili  svůj  nesouhlas  s  plánovaným úložištěm 
jaderného  odpadu.  Zároveň  nás  ale  zláka-
la hezká krajina, a tak  jsme se rozhodli pro 
kratší vycházku po žluté turistické značce do 
Slatiny, pak po modré přes Dobrotice a Újezd 
u Chanovic zpět do cíle, který byl zase v Cha-
novicích. Počasí nám přálo,  cestičky  i  cesty 
byly  suché a  tak se nám šlo přes hezký  les 
nad Slatinou moc dobře.  Jen v Dobroticích 
si  s  námi  počasí  zašpásovalo  a  naše  další 
kroky zabrzdily kroupy. Jak rychle přišly, tak 
zase za chvilku vyšlo sluníčko a to nám vydr-
želo až ke kulturnímu domu, kde bylo centrum protestní akce. Přiběhli 
i účastníci posledního úseku štafetového běhu z Pačejova. Všichni, kteří 
byli přítomni, se podepsali do petiční listiny. Kulturní program byl moc 
pěkný a nálada všech byla bojovná. S heslem „NEDEJME SE!“  jsme se 
rozešli k domovům. Trasu krásnou krajinou doporučujeme všem. Je moc 
pěkná. 

Za TK BLAMIŠ Vladimír Vildt

přibližně česko-bavorskou hranici, ale vzhledem k  tomu,  že Spojenci 
dorazili  k  této  linii  výrazně dříve  než  Sověti,  tak  byl  dohodnut  nový 
průběh této čáry na linii měst Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice – 
i díky tomu již 6. května dorazily americké tanky do Záboří.

Zdroj: Kronika obce Záboří 1928-1986, digitalizovaná na  
https://digi.ceskearchivy.cz 

Doprovodný text: Jitka Říhová

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovy_Vary
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://digi.ceskearchivy.cz
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Služby pro Váš domov
Nemáte někoho, kdo je ochoten pomoci:

	nařezat a nasekat dřevo,
	přidělat poličku,
	vyměnit žárovku,
	posekat zahradu,
	ostříhat živý plot
	a další drobné opravy a služby?

Jsem připraven Vám pomoci.

Volejte:  603 817 450

 

 

EQUITANA HOTEL RESORT 
MARTINICE 1, 262 72 Březnice 

 
PŘIJMEME 

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU 

ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU 

Nadstandardní platové ohodnocení 
Ubytování zdarma 

Práce v týdenních turnusech 
 

Praxe výhodou. 
 

Kontakt: obchod@equitana.cz 

Tel: 724 351 721 

transportbeton
průmyslové podlahy
čerpání betonu
písek a drtě 
do betonu

■

■

■

■

certifikované betonárny  Mačkov  a  Blatná
kapacita vlastních domíchávačů: 40 m3

provozní doba:  pondělí–sobota 7–16 hod.

dispečink:  provozovna MAČKOV
 Mačkov 63, 388 01 Blatná
tel./fax:  383 423 577
jednatel:  603 242 710
alfabeton@volny.cz   www.alfabeton.czz

ČESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU

   dispečer:           603 116 284

   S NÁMI SE DOMLUVÍTE...

NABETON !

pondělí - pátek 7 - 16 hodin,
sobota 7 - 12 hodin
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Chanovice

Někdy se nic nedaří
Když se Větřík probudil, odfoukl prach z listí své lísky, břízky i jejích 

kamarádek a rozběhl se tam a zase sem a přemýšlel, čím se dnes bude 
zabývat. Pak si vzpomněl na včerejší den a pocítil radost z toho, že umí 
nosit vůně, ale starost, že neví, co je to sto. 

„Včera jsem nosil vůně venku, dnes bych je zase mohl zkusit přenášet 
ve městě,“ pomyslel si, „ať těmi vůněmi dělám lidem radost, jak včera té 
mamince s děvčátkem, a oni mě pak pochválí, jako to děvčátku, že jsem 
hodný větřík. Ano, dnes se vydám do města,  tam  je hodně  lidí,  takže 
udělám hodně radosti. A pak se třeba podívám, kde se učí nějaké větší 
děti, možná se tam dozvím, co je to sto.“

Jak si řekl, tak udělal. Rozběhl se k městu a začal hned na kraji u ga-
ráží. Řidiči stavebního podniku tam rozehřívali svá nákladní auta a všude 
bylo plno výfukových plynů. 

„To je ono,“ pochvaloval si Větřík, nabral všechny ty voňavé plyny do 
náruče  a odnesl je na nedalekou autobusovou zastávku, kde stál hlou-
ček lidí. Větřík očekával radostné úsměvy a pochvaly, ale místo toho lidé 
vytahovali kapesníky a volali: „Fuj! Fuj!“ Někdo rozzlobeně zvolal: „A ten 
blbý vítr  to žene zrovna na nás!“ Větřík se  lekl, co to udělal, že to asi 
nejsou vůně, které lidem dělají radost, rychle opustil zastávku a řekl si, 
že to musí zkusit jinak.

„Tak půjdu potěšit nějaké zvířátko, těm se mi včera dařilo nosit vůně, 
které měli rádi.“ Zamířil na náměstí, kde se pod Větříkovi známými pěti 
lipami  zrovna konaly  farmářské  trhy. Z  jednoho stánku, byl  to vlastně 
takový vůz na kolech,  se  linula vůně klobás a  slaniny a  šunky,  to byla 
pane vůně! Větřík z ní vytvořil voňavý obláček, ale komu ho nabídnout? 
Rozběhl se jednou ulicí a tu uviděl  jedno zvířátko uvázané ke sloupku 
u obchodu, vypadalo trochu jako liška. Byl to pejsek, to Větřík ještě ne-
věděl, pejskův páneček byl v obchodě na nákupu. Větřík předal pejskovi 
svůj obláček vůní a čekal,  jak se pejsek zaraduje. Ten se nejprve začal 
olizovat, pak poštěkával a nakonec začal naříkat, že to tak voní a on že 
nic nemá. 

Větřík z toho byl smutný. „Ne, dnes ve městě nemám s vůněmi štěstí 
a tak nechám vůně vůněmi a raději poletím domů na venkov.“ Potom si 
však vzpomněl, že také chtěl zjistit, co je to 100, ale vracet se už nechtěl. 
„Ne, už mám dnes města dost, zkusím něco o tom zjistit po cestě .“ 

Kulturní a společenské 
akce v roce 2015 v Obci 
Chanovice  
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy 
Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, 
Újezd u Chanovic

- 14. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční 
sváteční víkend

- 27. června – sobota, „Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale“, 
od 9.oo hodin, nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů 
v Dobroticích (SDH Dobrotice) 

- 4. července – sobota, „Dcery Eviny“, tři souběžné výstavy 
– „Paličkované krajky členek Krajkářského klubu Klatovy“, 
„Fotografie Dany Matějovské z Kasejovic“, „Obrazy Evy 
Chovancové z Písku“, zámek, výstavy budou do 21.8.2015 (ZŠ 
a MŠ Chanovice, Panoráma)

- 4. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných 
dovedností Plzeňského kraje“,  
od 9.45 hodin, zámecký areál a skanzen, tradiční rukodělná 
řemesla a trh, cca sedmdesát oborů, doplněno vystoupeními 
hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká kuchyně 
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice, 
ZŠ a MŠ Chanovice a spolky v obci)

- 6. až 10. července, „Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou 
Sieberovou“, přihlášky u Mgr. Boženy Legátové tel. 371 120 
715 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, 
Panoráma, Obec Chanovice)

- 18. července – sobota, „Memoriál Františka Pavlovského 
a Josefa Smitky“, od 13.oo hodin, fotbalový turnaj a setkání, 
sportovní areál Chanovice (TJ Haas Chanovice)

- 31. července – pátek, „Prof. Štěpán Rak spolu se synem 
Janem Matějem a kytara“, od 18.oo hodin, kytarový recitál 
významného českého hudebníka a jeho syna, zámecký areál 
(Obec Chanovice, Panoráma)

- 1. srpna – sobota, „Fotograf Radovan Kodera – Krajinou Josefa 
Váchala“, zámecký areál, výstava bude do 28. 9. 2015  (Obec 
Chanovice)

- 8. srpna – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, od 13.oo hodin, 
cvičiště v Defurových Lažanech, hasičská soutěž, následně 
veselice s hudbou (SDH Defurovy Lažany)

- 22. srpna – sobota, „BONI AMICI“, od 18.oo hodin, koncert 
středověké hudby plzeňské hudební skupiny, zámecký areál 
(Obec Chanovice, Panoráma)

- 29. srpna – sobota, „M. Nostitz Quartet“, od 18.oo hodin, 
koncert významného hudebního tělesa, zámecký areál 
(Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,  obec.chanovice@email.cz   
Internet: www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz
Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Expozice lidových řemesel 
Pošumaví“,  „Historická místnost zámku Chanovice“,  „Galerie Nositelů 
tradice lidových řemesel“. 
Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na 
vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- červen až srpen: každý den 10.00 – 16.00 hodin
Skupinové prohlídky, minimálně pět osob, mimo uvedenou otevírací 
dobu lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne.

PRODEJ JAHOD 
ČERVEN 

 

PRODEJ OKUREK 
ČERVENEC 

 

Hradský Miroslav 
Leskovice 16 ( u Radomyšle ) 

tel :607 712 013, 383 392 200 

samosběr 
trhané (zavolat předem) 

Po -Pá od 16:00 h  So - Ne - celý den 

 

mailto:obec.chanovice@email.cz
http://www.chanovice.cz
mailto:ic.chanovice@email.cz


Blatensko SOBě. 44. číslo  vyšlo  v úterý 26.5.2015 v Blatné. Vydáno Svazkem obcí Blatenska pod e. č. MK ČR E 18255. Ročník IX. Poslední číslo 
vyšlo v březnu 2015. Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 6.7.2015. Grafický návrh: Petr Liebscher. Sazba: Pavel Korous. Tisk: Blatenská tiskárna s.r.o.  
Na vydání se podíleli starostové a starostky měst a obcí Svazku obcí Blatenska a další dopisovatelé. Redakční rada: Rada Svazku obcí Blatenska. 
Náklad 7000 ks. Redakce e-mail:  listy@blatensko.cz  tel.:728 881 358, Ing. Radka Vokrojová.  Názory dopisovatelů se nemusejí shodovat  
s názory redakce, příspěvky mohou být redakčně kráceny .

Vážené čtenáři, 
Tajenky sudoku v poslední vydání SOBáčka s č. 43 byly opět různé: lehká verze – jaro vítej (v prvním řádku této 

verze nám šotek Zášupšák způsobil malou komplikaci, která Vás, milí luštitelé, nevyvedla z míry, v prvním řádku se 
v tisku objevily dvě osmičky), středně těžká verze – už jsi tady, těžká verze – bude teplo. Výherci: Aneta Šímová, 

Blatná; Ing. Vladislav Bouše, Blatná; Jan Čuda, Blatná. Uvedení úspěšní luštitelé si ceny mohou vyzvednout 
v kanceláři SOB nejpozději do středy 8. července 2015, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na 

tel. č. 728 881 358. Gratulujeme.
Po vyřešení SUDOKU z čísla 44 zašlete tajenku a první řádek čísel z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na 
E-mailovou adresu blatensko@blatensko.cz  nebo na poštovní adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 

Blatná a to nejpozději do středy 8. července 2015.
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka opět připravil Stanislav Trávníček z Olomouce. 

Radka Vokrojová
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V parku na okraji města uviděl na jednom keři pavučinu, seděl na ní 
veliký pavouk a nehýbal se. Větřík mu zatřepal pavučinou a zeptal se ho: 
„Broučku, prosím tě, co je to sto?“ Pavouk se zamračil a odsekl: „Co mě 
vyrušuješ? Předně nejsem brouček, ale pavouk, a pak,  to lidské deset, 
dvacet, třicet, sto jsou samé nesmysly, které k ničemu nejsou. Nejdůle-
žitější je číslo jedna. Já jsem jeden a mám všechno, co potřebuji, a když 
ulovím jednu mouchu, jsem spokojený.“ 

„Tobě stačí jedna moucha?“ podivil se Větřík.
„Ano, jedna, ale každý den!“ dodal pavouk a už si Větříka nevšímal.
Když Větřík nepochodil v parku s pavoukem, pokračoval dál ke svému 

hájku. A hle, na břízu přistály jeho dvě známé sýkorky.
„Kamarádky, co je to sto?“ zeptal se jich Větřík.
„To my nevíme, to  je prý strašně moc. My známe lepší čísla. Třeba 

číslo dvě. My  jsme dvě a pěkně si  spolu žijeme, vždycky si postavíme 

hnízdečko a v něm máme svoje dětičky. Letos jsme měli tři, však už jsme 
ti to říkaly, a tak nás bylo dohromady šest!“ švitořily sýkorky.

„Ne šest, ale pět,“ opravil  je Větřík,  to už znal ze školky. A  ještě se 
zeptal: „Nevíte, kdo by mi poradil, co je to sto? Vrtá mi to hlavou, chtěl 
bych to vědět.“

„Když my něco nevíme, tak se vždycky ptáme starého havrana ve ska-
lách,“ poradily Větříkovi sýkorky.

„A kde to je? Kterým je to směrem?“ zeptal se jich Větřík
„Tím směrem, kam slunce zapadá,“ dodaly sýkorky a zase odletěly.
Větřík si však nemohl vzpomenout, kam slunce zapadá, a tak jen tak 

kroužil po krajině a čekal na večer. Pak se vydal za sluncem, které se už 
pomalu  začalo klonit  k obzoru.  Letěl dlouho a dlouho, a když  se ocitl 
mezi skalami, byla už tma. 

„Budu muset počkat do rána, teď už bych starého havrana nenašel,“ 
usoudil Větřík a protože se mu z toho napětí, jestli najde starého havra-
na, ani spát nechtělo, vyletěl k vrcholkům skal a jen tam tak tiše celou 
noc povíval.

Nakonec  se  ukázalo,  že  najít  starého havrana nebylo  až  tak  těžké. 
Ráno se totiž havran sám vypravil na obhlídku svého území a Větřík ho 
spatřil velmi brzy. Slétl za ním dolů, pomáhal mu v letu, a pak na havrana 
zavanul a tiše se ho zeptal: „Starý havrane, prosím tě, co je to sto?“      

Ale havran nic. Větřík otázku opakoval, a ještě jednou, ale havran jen 
zakrákoral a neodpověděl. A tak se Větřík vracel ke svému hájku s ne-
pořízenou. 

Když se potkal se sýkorkami, tak jim šeptl: „Byl jsem za starým havra-
nem, zeptal jsem se ho, co je to sto, ale on mi neodpověděl.“

  Sýkorky  pokývaly  hlavičkami  a  souhlasily:  „Nám  také  nikdy 
neodpoví.“ 

Nespokojený Větřík se pak rozběhl široko po okolí, vanul po polích, 
po loukách i po ulicích a lidé si říkali: „To to dnes, pane, fouká.“ 
Příště bude Větřík vyvádět hlouposti, ale pak zažije důležité setkání.

Stanislav Trávníček
Ilustrace: Jaroslava Palzerová


