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Každý den š astný den. Nejsem 
žádný poeta, tato v ta je názvem divadelní 
hry, kterou jsem spole n  s kamarády 
nastudovala a prvn  blatenským divák m 

p edstavila 27. 12. 2014. Použila jsem však tuto úvodní 
v tu úmysln . Jsem p esv d ena, že pouze tehdy, pokud 
se dokážeme z každého dne radovat, tak jsme schopni 
prožít život smyslupln . Není nutné p ímo vyskakovat 
a jásat s rukama nad hlavou, sta í moci si íci ve er p ed 
usnu  m, že prožitý den nebyl zbyte ný, že jsem ud lal 
n co užite ného pro druhé, a  m i pro sebe. T eba 
odnesl vyt íd ný odpad, usmál se v masn  p i ekání 
na uzené, pochválil nový kabát sousedce. Pokud Vám 
to p ijde úsm vné, tak to jsem ráda. Mám to  ž pocit, 
že úsm v se z našich tvá í tém  vytra  l. Já ho našla. 
Lehce se míchal s doje  m, ale vid la jsem ho 1. ledna 
2015 p i p edávání šeku mamince malého Míši z Blatné. 
Charita  vní po in Centra kultury a vzd lávání v Blatné 
se datuje m sícem listopadem, kdy m  oslovila sle na 
Michaela Sikorová s návrhem, že by v centru rádi vyhlásili 
charita  vní sbírku, která bude spojena s akcí „Uple  
tverec“. Krátce jsme diskutovaly nad  m, komu vybrané 
Þ nan ní prost edky v novat. Bylo fajn, že jsme ob  cht ly, 
aby  m obdarovaným byl ob an našeho m sta nebo 
regionu. Nebylo t žké takovou osobu najít. Víte, asto 
své sv domí uplácíme p íp vky na r zné nadace a fondy, 
které v nují nemalé prost edky do kampaní a reklamních 
pouta . Nevidíme nebo nechceme vid t, že pot ební 
jsou naši blízcí i sousedé . A p itom je to to nejjednodušší. 
Akci administra  vn  zaš   la Oblastní charita Strakonice 
a poda ilo se vybrat obdivuhodných 5.545,- K . N komu 
to možná p ipadá málo, ale já si myslím, že je to nádherné. 
Snad v tom bude i jistá symbolika pro tento rok: Že 
už kone n  za neme více myslet na blaho a pot eby 
druhých, že si uv domíme, že obdarovat n koho je darem 
p edevším pro nás samotné. 

Kate ina Male ková,
starostka M sta Blatná

Pokra ování na str. 3

Slovo na úvod

Žili s námi aneb lidé na Blatensku
Alžb ta Barcalová

Jak jsme se mohli do íst v kalendá i SOB, v lo ském roce uplynulo 115 let od narození 
Alžb ty Barcalové, roda ky z Velké Turné. Málokdo však již dnes ví, kdo tato žena 
byla a ím je zajímavá, že si zaslouží, abychom si její výro í p ipomn li. Možná si na 
ni vzpomenou n kte í pam tníci ze Sedlice, kde prožila v tšinu svého života v malém 
domku s p. 228 v ulici vedoucí k nádraží. V jejím rodiš   už ji nezná snad nikdo a v širším 
regionu je prak  cky neznámá. Cht l bych proto, s malým zpožd ním, v n kolika 
neum lých ádcích dnešní generaci trochu p iblížit její život a zmínit se o jejím nejv tším 
daru, tvorb  básnické.

Alžb ta Barcalová se narodila 19. 11.1 899 ve Velké Turné p. 13 do rodiny Fran  ška 
Bláhy (VT . 2) a Rozálie roz. Benedové (VT .13). Její rodi e p išli v Písku, kde krátkou 

dobu žili, p i nešt s   o celý sv j majetek, a stali se 
z nich, a  pocházeli oba z velkých statk , 

rázem žebráci. Po krátké asové epi-
zod  ve Velké Turné odešli sloužit 

k statká i Doubkovi do Oseka, 
následn  do Kbelnice a ma-

lou Alžb tu nechali u pra-
rodi  na Benedovském 
gruntu. A tady prožila 
Alžb ta svoje d tství 
a rané mládí. Na tu 
dobu, i když nebyla 
vždy lehká, vzpomíná 
s velkou láskou a patr-
n  to bylo nejš astn j-
ší období jejího života, 

které na ní zanechalo 
nesmazatelné stopy. Sama 

o té dob  pozd ji píše: „ Byla 
jsem na tom gruntu Bened  od 

šes   let a mimo t žkou práci, kte-
rou jsem tam co chudé dít , odlou ené 

od rodi , musela vykonávat, m la jsem tam 
krásný život, nebo  to bylo centrum hrátek soused , tak i mladé chasy, kde se p edlo, 
dralo pe í, ale také se vypráv ly pohádky, r zné zkazky a pov s  , a  pravdivé i vybáje-
né, zpívaly se písn , kterých mám vedle ady pop vk  zapsaných na t i sta.“ Vzpomíná 
také na svého d de ka, který byl asi nejbližší její citlivé a vnímavé duši a který nad ní 
v t žkých chvílích držel ochrannou ruku. P i vzpomínce na n j se zmi uje i o kaštanu 
p ed vraty statku, který d da vysadil, když se vrá  l z prusko-rakouské války v roce 1866. 
„Ten kaštan tam dodnes stojí a svou krásnou, by  již trochu proschlou, korunou zdobí 
pr elí statku jako memento na zašlé doby.“ V roce 1918 ji osud zavál do Plzn , kde se 
10. 2. 1919 provdala za Václava Barcala, listonoše z Dubí Hory. íká se, že osudu a jejím 
vdavkám napomohl jeden ze syn  blatenského zámeckého pána. Možné to je, protože 

Alžb ta Barcalová 
v bará nickém kroji

Zví átka ze ZOO Borovany navš  vila MŠ Radomyšl, více se 
do tete na stran  30
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Co se v SOBu pe
e

Výpov di pam tník  
druhé sv tové války

9. ervna v 16:00 hodin prob hl v kapitul-
ní síni strakonického hradu slavnostní k est 
publikace, která zachycuje vzpomínky pam t-
ník  z období druhé sv tové války.

Publikace byla vydána za Þ nan ní podpory 
Jiho eského kraje a esko-n meckého fondu 
budoucnos  . Kniha je obohacena o obrazový 
materiál, osobní dokumenty a fotograÞ e pa-
m tník . Nechybí ani seznam všech výpov dí 
s uvedením jejich zdroje a autorizace. Nová 

publikace bude od ervna k prodeji v Zámecké galerii a na pokladn  mu-
zea za 299,- K .

Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Za átek roku byl, je a asi vždy, alespo  si 
to myslím, bude všude stejný. Hek  cké 
dny, které jsou velmi krátké, u  kají, 
le   a nu   každého sp chat, kvapit 
a hore n  p emýšlet. Protože to nebo 
ono bylo ke konci kalendá ního roku 
ukon eno a nyní chybí „jen ty papíry“. 

A co když si k tomu ješt  n kdo na 
Silvestra p edsevzal, že nap íklad p estane 

kou it, pít kávu nebo mlsat ho kou okoládu 
s o íšky, p estane šidit „pokojovky“ na zálivce 

a naopak ušet í na zálivce své. Zkouška nerv , protože abs  nen ní 
p íznaky, že t lo nemá niko  n, kofein nebo dostatek cukr , v kombinaci 
s  m, že se hlavou ješt  honí myšlenky na to nebo ono, hlavn  že mu 
ješt  chybí „ty papíry“, p sobí tém  likvida n . No eknu Vám – tedy 
píši Vám, že smekám p ed starosty obcí, že to vše zvládají. 

Stále p icházejí nové žádos  , noví i stálí žadatelé a nové projekty, 
n kdy staronové staros   a koloto  staros   starost  a starostek se to í 
dál a dál. 

Už jste n kdy p emýšleli o tom, že si na ú ady chodí všichni jen 
st žovat? Že dobrou práci starost  a zastupitel  i ú edník  bereme jako 
samoz ejmou v c? Kolikrát jsme jim pod kovali? Ocenili jsme výsledek 
jejich snažení alespo  osobní pochvalou a „poplácáním na rameno“? Že 
ano? Tak to je dob e. Pokud ne, zkuste to. Vás to nic nestojí a ocen ného 
to pot ší, protože on svou práci d lá opravdu rád. Jinak by ty výsledky 
nebyly.  

Ješt  pár informací o tom, co se u SOBu upeklo a upe e. Také 
u nás kon ily projekty, p edkládalo se jejich vyú tování a záv re né 
hodnocení. S výjimkou projektu „Vzd lávání na Blatensku 2015“, který 
získal podporu ze strany SZIF a bude kon it v kv tnu 2015. V rámci 
tohoto projektu jsou p ipraveny:

 Školení pro ú etní, se z d vodu nemoci lektorky paní Ing. Aleny 
Ku erové p esouvá z posledního únorového týdne ne poslední 
úterý v b eznu, za átek v 8,00 hodin v sále SOŠ Blatná.
Pro zastupitele lenských obcí SOB bude pokra ovat „Právo 
obecních samospráv“, tentokrát na téma odpady, vyhlášky obcí 
– zasedací místnost M Ú Blatná, úterý 17. února 2015 od 14,15 
hodin, lektor JUDr. Luboš Pr ša.
Nezapomeneme ani na tradice o Velikonocích, které si již tradi n  
p ipomeneme v etn  malé dílny v sále Hajanské hospody.
Projektový management byl p vodn  plánován na únor 2015, 
ale z d vod  doposud nevyjasn ných otázek Þ nancování z EU se 
p esouvá na kv ten 2015.
V dubnu se ú astníci další vzd lávací akce mohou nau it, jak 
využít zajímavos   obcí k propagaci obce v cestovním ruchu v etn  
tvorby informa ních materiál .

V polovin  ledna se konal, jako každoro n , mezinárodní veletrh 
cestovního ruchu. V rámci doprovodných program  probíhala sout ž 
Miss Region Regina 2015. Blatensko reprezentovala Lucie Šišková, 
studentka SOŠ Blatná. 

Na m síc únor p ipravuje SOB jednání valné hromady, prob hnou 
v souladu se stanovami SOB po dvouletém volebním období nové volby 
vedení SOB.

Zahájili jsme p ípravu stolního kalendá e SOBu na rok 2016, žádáme 
obce, organizátory akcí na Blatensku, dopisovatele do SOBá ka, 
obyvatele Blatenska, tená e našeho zpravodaje a p íznivce Blatenska, 
aby „svou troškou“ p isp li do mlýna pozoruhodnou fotograÞ í z akce, 
která se konala na Blatensku. Nebo se bude v nejbližší dob  konat, 
protože p íjem p ísp vk  do kalendá e pro rok 2016 kon í v dubnu 
2015.

SOB spole n  s M stem Blatná a Základní um leckou školou Blatná 
vyhlašuje již 12. ro ník sout ží v rámci projektu „P íroda Blatenska“, 
letos s pod  tulem: Zví átka, jak bydlíte v p írod . Probíhá op t 

výtvarná sout ž (ú astnit se mohou žáci od mate ských škol až po 
st edoškoláky) a fotograÞ cká sout ž (žáci od 3. ro ník  ZŠ až „dosp láci“). 
Stejnojmenná výstava pak bude zahájena v úterý 21. dubna v prostorách 
M stského muzea Blatná. O Þ nan ní podporu projektu bude SOB žádat 
u Jiho eského kraje.

Nenašli jste v SOBá ku p ísp vek o Vaší akci? Tak nám o ní napište 
a pošlete i s fotograÞ emi na e-mailovou adresu: blatensko@blatensko.
cz nebo listy@blatensko.cz . Ud láte radost sami sob , tená m i SOB  
(tedy Svazku obcí Blatenska). 

P íjemný konec zimy, t šme se na jaro a na nové vydání SOBá ka.
Radka Vokrojová

Univerzita t e  ho 
v ku pokra uje

Studentky univerzity t e  ho v ku si také 
„ud laly svou“ váno ní besídku. A protože 
se v uplynulém semestru v novaly d jinám od vní kultury, byla 
veršovaná scénka, v podání Marie a Marie, v novaná práv  odívání. Ob  
vystupující m ly na sob  um lecký kostým, na kterém demonstrovaly 
práv  získané v domos  . 

Zimní semestr je pry , a  žije letní semestr. V tšina studentek si u ení 
velmi užívá, a tak v letním semestru budou probíhat dva kurzy sou asn . 
Jednak dokon íme studium d jin odívání t e  m pokra ováním. 
Sou asn  budeme studovat um ní rané renesance v Itálii. Od 5. února 
každý tvrtek, vždy v dob  9 – 11 hodin ve velké klubovn  Komunitního 
centra ak  vního života v Blatné. V p ípad  zájmu p ij te nebo volejte 
728 881 358.

D jiny odívání v Blatné
Marie a Marie

My jsme boubelaté Ma enky,
to í se nám sukénky.

Nemáme kouska ORGANTÝNU,
nepoužily jsme ani KRINOLÍNU.

Aby nám ne íkali babo,
p ipíchly jsme si ŽABÓ.

Máme taky POMPADÚRKU - malou taš  ku,
ta nám bezva chrání skrovnou penzi ku.

Taky perfektní botky máme,
IŽMY na zimu však postrádáme.

Jak vidíte, náhod  jsme neponechaly volbu róby.
Na vás, milé studentky, je,

poznat z jaké historické pochází doby.
Chvilka nap   ....

Ano je to jasné, 17. stole  .
Nebudeme vyžadovat další detaily,

za znalos   a vzornou docházku vám ud lujeme medaili.
A p ipijme si na zdraví,

a  nám v p íš  m roce t la nechuraví
a jsme po ád parta kamarádek - studentek - uli nic.

M že si lov k p át ješt  n co víc?
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na zámku u Hildprandt  sloužila. íká 
se však ledacos a co je na tom pravdy, 

se už nedovíme. V Plzni se jí 19. ledna 
1919 narodil syn Václav a následující rok 

syn Ludvík, oba však krátce po narození ze-
m eli. 31. íjna 1921 se pak narodil syn Václav. 

Po n kolika letech prožitých v Plzni se s rodinou p est hovala do Písku 
a v roce 1934 do Sedlice, kde žila až do konce svého života. Zem ela 
23. ledna 1977 v rodin  svého syna v Blatné a její popel je rozptýlen na 
místním h bitov .

Alžb ta Barcalová se vždycky zajímala o ve ejný život a ak  vn  se 
jej zú ast ovala. Byla innou lenkou sociální demokracie a dokonce 
jí bylo nabídnuto „…snad proto, že jsem um la drobet promluvit“, aby 
p sobila ve stranických orgánech v Praze. Byla ak  vní v ženském hnu  , 
v eskoslovenském erveném k íži, ve Svazu zahrádká , u bará ník , 
propagovala sedlické krajká ství, chodila na besedy do škol a dalo by 
se dál pokra ovat v ad  jejích ve ejných ak  vit. Jejím velkým zájmem 
byla historie obecn , ale p edevším historie jejího rodného kraje, 
který tolik milovala. Na toto téma psala lánky do novin a to nejen 
eských. V krajanském asopise Hospodá , který vycházel v USA, jí bylo 

v letech1957 - 1969 o  sknuto více jak 15 lánk . V roce 1968 zpracovala 
na žádost Místopisné komise p i SAV velmi obsáhlý p ehled pomístních 
jmen, asto i s výkladem p vodu t chto jmen, s jejich lokalizací 
v katastrální map  Sedlice. Tento seznam jmen polí, luk, les  vod, cest 
atd. p edstavuje dodnes zajímavý zdroj poznatk  pro regionální historii 
a etnograÞ i. Velmi se zajímala o sv j rodokmen a p i pátrání po n m 
se seznámila s adou krajských archivá  a knihovník  a navázala také 
intenzivní písemný styk se soukromým genealogem R. Krylem. Z obsáhlé 
korespondence s ním lze mj. vy íst adu moment  z jejího života a její 
názory a pohled na sou asnou dobu. Je až neuv itelné, jakou m la tato 
v podstat  velmi prostá žena s pouhým šes  letým vzd láním na obecné 
škole ve Velké Turné, ohromnou ší i ak  vit a zájm .

Pro  si Alžb ta Barcalová zaslouží p ipomínku, spo ívá však 
hlavn  v její innos   sb ratelské a tvorb  básnické a pohádká ské. 
Sbírala hlavn  lidové písni ky. A jak sama uvádí v jedné rozhlasové 
relaci, kterou s ní nato il a odvysílal Plze ský rozhlas v roce 1969, 
nashromáždila jich na t i sta. Písni ky nejen sbírala, ale i sama skládala. 
N které písn  jí dokonce zhudebnili jiho eš   a západo eš   skladatelé. 
Pravd podobn  je i autorkou dodnes hrané a pom rn  známé písni ky 
Turenský zvone ek. Její veršované dílo je až neskute n  rozsáhlé – 
napsala na 570 básní a písní a více jak 320 balad a veršovaných pov s   
a pohádek. Ambice na jejich uve ejn ní nem la, p esto jí adu básní 
o  skly krajské a okresní noviny. ty i její básn  - Praho naše, Obecní 
dít , L na a Písni ka poslední - byly také zahrnuty do výb ru poezie 
eských naivních básník , který vydala pod názvem Bosé nožky v roce 

1969 Mladá fronta.
Z tvorby Alžb ty Barcalové se, krom  zmín ného, nedochovalo 

k velké škod  prak  cky nic.

Z
p

rávy z MAS SOB, o
.p

.s
.

Informace z MAS 
SOB, o.p.s.
Nejd íve p ejeme všem našim part-
ner m, koleg m, spolupracovník m, 
ale i všem ob an m regionu MAS 

Blatensko mnoho lásky, zdraví, št s   
a úsp ch  v roce 2015.

Koncem lo ského roku prob hla nutná 
zm na zakladatelské lis  ny a statutu MAS Svazku obcí Blatenska, 
o.p.s. vycházející ze standardizace všech místních ak ních skupin 
v celé eské republice, kterou vyhlásilo Ministerstvo zem d lství. 
Zásadní zm nou je vložení organiza ní složky MAS do existující 
obecn  prosp šné spole nos  . Tato je nezbytná pro budoucí 
fungování MAS v novém programovém období 2014 – 2020 a bude 
fungovat na základ  uzav ených partnerských smluv mezi MAS 
a jednotlivými partnery z r zných zájmových skupin, jejichž po etní 
pom r má svá p ísná pravidla. Má vlastní organiza ní strukturu a je 
zodpov dná za distribuci ve ejných prost edk  a realizaci Strategie 
komunitn  vedeného místního rozvoje území MAS (SCLLD – 
Community-led local development strategy). 

Zárove  došlo k malé úprav  názvu MAS a to na Místní ak ní 
skupina Blatensko, o.p.s. (ve zkratce MAS Blatensko, o.p.s.) 
z p vodního Místní ak ní skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

V sou asné dob  probíhá zpracování podání žádos   
o standardizaci a zaregistrování zm n do ve ejného rejst íku.

Strategie komunitn  vedeného místního rozvoje je živý 
dokument, který i nadále prochází úpravami a je možné ho 
p ipomínkovat formou vypln ní formulá e zve ejn ného na 
internetových stránkách naší MAS www.blatensko.cz/mas v sekci 
Programové období 2014-2020 - dokumenty. Za každou p ipomínku 
i nám t z ad široké ve ejnos   budeme vd ni. Zapojíte se tak do 

tvorby strategie, která bude jedním ze základních dokument  pro 
erpání Þ nan ních prost edk  z evropských fond  v následujícím 

programovém období.
Naše MAS je také jedním z partner  v projektu spolupráce místních 

ak ních skupin, který je zam en na zpracování metodických pokyn  
pro místní ak ní skupiny pro následující programové období 2014 - 
2020, projekt je podpo en z prost edk  poskytnutých Ministerstvem 
zem d lství  v rámci opat ení IV.2.1 Realizace projekt  spolupráce 
Programu rozvoje venkova R na období 2007 – 2013.

Ú elem realizovaných projekt  je posílit spolupráci MAS mezi 
sebou a p edávání správné praxe a postup . S využi  m zkušenos   
z období 2007 - 2013 všechny MAS v rámci projektu spole n  
zpracovávají doporu ující metodiku (tj. soupis prak  ckých p íklad , 
inspira  vních ešení a doporu ení, v etn  p ípadových studií) 
týkajících se jednoho z následujících témat: 

p idaná hodnota projekt  spolupráce 

evaluace a monitoring strategie MAS 

uplat ování principu LEADER (zejména p ístup zdola-nahoru), 
organiza ní struktura MAS a proces výb ru projekt  (rovný 
p ístup, transparentnost a e  cký kodex MAS apod.), využi   
MAS jako pla  ormy pro r zné ak  vity v oblas   regionálního 
rozvoje apod. 

Naše MAS je zapojena do skupiny MAS, která zpracovává téma 
3 – uplat ování principu LEADER. 

Snažíme se nepodce ovat p ípravu dokument , které nám 
samotným budou oporou p i následném erpání nemalých 
Þ nan ních prost edk  pro náš region v nadcházejícím období.

Více informací o naší spole nos   i realizovaných projektech 
m žete získat na našich webových stránkách www.blatensko.cz/
mas nebo v kancelá i MAS SOB, o.p.s., Na Tržiš   727, Blatná, 

tel.: 602 400 140; e-mail: mas@blatensko.cz
Tereza Ptá níková, manažerka MAS Blatensko, o.p.s.

Pokra ování ze str. 1

Lidé na Blatensku 
Alžb ta Barcalová

Žili s námi

Bened v statek r. 2012
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Bilance obnovy 
památek v roce 
2014
Ve všech oblastech lidského po íná-
ní s koncem roku vyhodnocujeme - co 

se povedlo a p ehodnocujeme - co se 
povést m lo. V tšinu úsp ch  dokážeme 

vyjád it v pen zích, díky kterým je bylo mož-
né realizovat.  Nejinak je tomu i v oblas   památkové 

pé e – a stejn  jako všechna bilan ní ísla i ísla rovnající se Þ nancím vy-
naloženým na obnovu historických objekt  se mohou zdát nudná a nic 
ne íkající. Pokud si však všimneme zm n, které se díky investovaným 
pen z m prezentují, a to nap í-
klad v podob  opravených fasád, 
oken a st ech nebo nap íklad 
i restaurovaných soch, varhan i 
interiér  p ístupných památek, 
je to jiné – zajímavé a poutavé. 
Vždy  takové jsou památky sa-
motné.

V tšina oprav p i použi   tra-
di ních materiál , p vodních 
technologií a emeslných postu-
p , je Þ nan n  velmi náro ná. 
Vlastníci i v roce 2014 využili 
p edevším podpory z grant  Mi-
nisterstva kultury R i z grant  
Jiho eského kraje. Do regionu se 
poda ilo  získat 3 642 000 K  (viz. 
p ipojené p ehledy Þ nan ních 
p ísp vk ), veškeré realizace 
obnovy památek pak  byly v et-
n  povinných  podíl   vlastník  
v grantových projektech provedeny odhadem za více než 8 mil. K .

Granty Ministerstva kultury R 

Program záchrany architektonického d dictví R
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné  800  s. K

Program obnovy kulturních památek prost ednictvím obcí 
s rozší enou p sobnos  

Obnova v že kostela sv.Jana K  tele v Paš  kách  405  s.K

Program regenerace MPR a MPZ

Obnova fasády ZŠ J.A.Komenského v Blatné  125  s.K  

Havarijní program 

Oprava krovu a st echy domu .p. 101 v Blatné 300  s.K
Restaurování fasády zámku v Poli  200  s.K
Obnova st echy .p. 12 Tcho ovice  150  s.K

Granty Jiho eského kraje 

Program P edprojektová p íprava obnovy kulturních památek

Stavebn  historický pr zkum
Hospodá ského k ídla budovy .p.104 v Blatné 40  s. K

Program Movité kulturní památky 

Bible benátská r. 1506
umíst ná v M stském muzeu Blatná  55  s. K

Všechno se prom nilo v prach a popel a odešlo s touto pozoruhodnou 
ženou.

Písni ka poslední

Písni ko sladká, jež no íš svoje tóny
do hloubek mo í v šedých mrak  s  n.
Písni ko sladká, rozezvu  všechny zvony,
a duše smutné pot š rýmem svým.

Až jednou usneš písni ko v mém srdci,
bude to k ránu, než se rozední.
Ozve se v duši v n žném ševelení, 
s posledním vzdechem i tón poslední.

Cht l bych svým lánkem nejen p ipomenout Alžb tu Barcalovou, 
ale nadnést myšlenku, zda by na jejím rodném dom  ve Velké Turné, 
obývaným rodinou její vnu ky Jany Kalinovské (roz. Barcalové), nem la 
být umíst na pam tní deska.

Zbyn k Kühnl

Z historických pram
en

Veselá vzpomínka na
P. Augus  na 
Jedli ku

Mezi významné osobnos   našeho 
regionu pat il vlastenecký kn z a dlou-

holetý zábo ský fará  P. Augus  n Jedli -
ka. Pocházel z Kasejovic, kde se narodil 23. 

kv tna 1795 v . p. 134 (takzvaná Stará pošta na 
rohu nám s  ) do rodiny ezníka. Po gymnaziálních a bohosloveckých 
studiích v Písku, Plzni a Praze byl roku 1819 vysv cen na kn ze a svou 
duchovní službu zapo al jako kaplan v Lou imi na Domažlicku. Odtud 
byl roku 1827 p eložen ve stejné funkci do rodných Kasejovic, kde se 
intenzivn  v noval ochotnickému divadlu. Sám se také pokoušel o dra-
ma  ckou a básnickou tvorbu. Ješt  jako bohoslovec sepsal ry  skou hru 
„Me islav a Blanka“. V pozd jších letech se ale v noval tak ka výhradn  
d tským divadelním hrám. Inicioval rovn ž vznik d tského divadla ve 
Lná ích. Básn  a písn , které skládal, m ly p edevším loveckou tema  -
ku, nebo  byl sám nadšeným myslivcem. Používal pseudonym „Velebín 
Podt emšínský“. K jeho zálibám pat ilo rovn ž muzicírování (hrál na ce-
llo, ß étnu a kytaru), historie (ješt  jako student teologie se podílel na 
revizi nového vydání populární Hájkovy Kroniky eské), práce s mládeží, 
ale i manuální innos   jako sada ství i práce se d evem. V Zábo í, kde 
p sobil od roku 1831 až do konce života plných 38 let, m l truhlá skou 
a soustružnickou dílnu, kde kup íkladu zdarma vyráb l pali ky pro sed-
lické krajká ky. Práv  o jeho zálib  v manuální práci, ale i o veselé povaze 
a úct , jíž se t šil mezi farníky, vypovídají vzpomínky Josefa Cháry z Mra-
ova, které zaznamenal n kdy v první polovin  minulého stole   kasejo-

vický historik a muzejník 
Václav Mentberger: 

„Jako malý hoch nosil 
jsem pampáterovi Jedli -
kovi, který si rád zažerto-
val, raky. Když jsem s nimi 
zas jednou p išel, pan fa-
rá  venku bílil a já jsem ho 
v p evle ení hned nepo-
znal. Ptal jsem se po panu 
fará i a domn lý zedník 
povídá: ,Po kej, hned ho 
zavolám.  Vešel dovnit , 
za chvilku se vrá  l, umyt 
a p evle en a se smíchem 
mne zval dál: ,Tak poj , 
tady je pan fará , co mu 
neseš?  Teprve potom jsem 
poznal, že to byla táž oso-
ba ve dvou podobách. Také 

Pam tní deska P. Augus  na Jedli ky na zdi kostela 
v Zábo í, foto autor lánku

se pamatuji, že každý ženich na zábo ské farnos   dával panu fará i p ed 
svatbou darem vyšívaný kapesník.“

Dlužno ješt  dodat, že P. Jedli ka se stal pod jménem „P íhoda“ jed-
nou z postav Jiráskovy povídky „Talacko“, která se odehrává na nedale-
kých Bratronicích.

Zem el 31. íjna 1869 ve v ku 74 let na vodnatelnost. Pochován byl 
na dnes již neexistujícím zábo ském h bitov , který se rozkládal okolo 
farního kostela sv. Petra a Pavla, poblíž dve í do sakris  e, vedle nichž je 
ve zdi zasazena pam tní deska, sou asn  ozna ující místo poh bu.

Vladimír ervenka

Pé
e o památk

y

Blatná. Rozcestník na k ižovatce silnic Plze ská 
a Vrbenská, foto Petr Št pán. 
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Vysoké jízdní kolo
umíst no v M stském muzeu Blatná  15  s. K

Program Nemovité kulturní památky 
Vým na st ešní kry  ny .p. 104 v Blatné 150  s.K
Obnova fasády kostela B l ice  70  s. K
Restaurování varhan kostela v Kadov   100  s. K
Vým na oken kláštera Augus  nián  ve Lná ích 290  s. K
Renovace d ev ných podlah M stská knihovna
1. NP budovy .p. 212 v Blatné  100  s. K
Obnova fasády ZŠ J. A. Komenského Blatná  300  s. K
Obnova objektu .p. 101 v Blatné  150  s. K

Program Zvýšené náklady obnovy pam. chrán ných staveb

Obnova fasády .p. 209 v Blatné  87  s. K
Obnova oken a fasády .p. 53 v Blatné  45  s. K

Obnova oken a dve í Hotel Beránek v Blatné  36  s. K
Obnova oken Hotel U Bílého Lva Blatná  110  s. K

Program Obnova drobné sakrální architektury

Rozcestník Vrbenská ul. Blatná, k ížek
v Blatence a Drahenickém Málkov   30  s. K
Pomník padlým P edmí    15  s. K
Kapli ka a k ížek P edmí    30  s. K

eholní h bitov Lná e   39  s. K

Text a foto: Jitka íhová, referent státní památkové pé e
M stský ú ad Blatná

Bude vás zajím

at

Váno ní pohádkové 
rozjímání
Vážení tená i SOBá ku. V minulém 
ísle asopisu jsem v této rubrice 

za ínal slovy: Dnešní okénko do naší 
p írody v rubrice „Pod mikroskopem“ je 

tak trochu zvláštní. Musím konstatovat, 
že dnes je to úpln  stejné. Pro ? Je za átek 

ledna, p ed pár dny byly Vánoce. A konec starého 
a za átek nového roku. Mnozí jsme si dávali r zná p edsevze   práv  
pod vlivem slavnostního p echodu z roku 2014 do roku 2015 na 
základ  ur itého osobního bilancování. Te  už b ží první dny nového 
roku a nezbývá než novoro ní p edsevze   plnit nebo se alespo  o to co 
nejup ímn ji snažit. Já bych se ale ješt  vrá  l k Vánoc m. Všeobecn  
se íká, že Vánoce jsou p edevším pro d   (což je samoz ejm  pravda, 
ale vzpome me na p edváno ní „materiální šílení“, které nás, rodi e 
i prarodi e, každoro n  zachvacuje). Pro nás „starší“, kte í už takových 
Vánoc zažili p kných pár, mají Vánoce i tak trochu jiné kouzlo. Je to, 
krom  rados   z váno ní rados   naší mládeže, také as vzpomínek. 
I já tomuto kouzlu podléhám. Každým rokem. A tady nelze než se na 
chvíli pono it do as  našeho mládí, což nám vždy umož uje v ase 
váno ním krom  jiného i n kolik televizních program . Ano, mám 
na mysli pohádky. A že jich v dob  t chto posledních Vánoc bylo, 
že? Jednou z mých nejmilejších je klasická pohádka „S l nad zlato“. 

Kolikrát už jsem ji vid l. A p esto mne vždy znovu dojme. Už jen tou 
hlubokou pravdou, že i taková oby ejná s l m že mít cenu zlata, 
ba i vyšší. P itom je ta s l „oby ejná“ i pod mikroskopem - ostatn  
na obrázku jsou krystaly soli sloupané z rohlíku pod rastrovacím 
elektronovým mikroskopem. Krystaly jsou jednoduché ve srovnání 
s celou adou látek, které krystalují ve složitých soustavách (a které 
vypadají ve sv telném natož v elektronovém mikroskopu mnohem 
krásn ji). Tedy, ono je to s tou solí také složit jší než se dá vyjád it 
slavným výrokem „s l nad zlato“. S l m že být za ur itých podmínek 
i zdraví škodlivá, užívá-li se nap íklad nadm rn . Ale tuto zdravotní 
problema  ku tu te  ešit nechci. Chci upozornit na to, co se eší ve 
jmenované krásné pohádce. Král dal všechnu s l zlikvidovat a soli 
byl najednou totální nedostatek. S d sledky pro obyvatele onoho 
státu/ království. Hloupé rozhodnu   jednotlivce (nejvyšší autoritu ve 
feudálním stát ) s d sledky pro všechny lidi. V tomto nese pohádka 
d ležité poselství. Ale je tu i tušené varování. lov k m že svou 
innos   zp sobit nedostatek n eho d ležitého. A to je velmi závažná 

zpráva, která plyne z této pohádky. Na ad  sice v tuto chvíli zrovna není 
s l, ale voda. Za íná jí být na n kterých místech planety nedostatek, 
jinde naopak p ebytek. Není to jen d sledek innos   lov ka, jistou 
úlohu tu hraje i p íroda na Zemi (t eba vývoj klimatu v ase). Ale 
my lidé už do toho vstupujeme také a viditelnou m rou. Nap íklad 

Kulturní památky Blatensku
V roce 2014 se poda ilo zajis  t v rámci p ípravy podklad  pro 

integrovaný plán rozvoje území Blatenska sumarizaci aktualizovaného 
p ehledu nemovitých kulturních památek na území lenských obcí SOBu. 
Seznam zahrnuje podrobné popisy objekt  i areál , lokace i rozt íd ní 
dle typu památky (archeologické nalezišt , drobná sakrální architektura, 
církevní stavby, m š anské stavby, vesnická architektura a zámky, hrady, 
tvrze) a stavu: zakonzervováno - archeonálezy, uspokojivý, neuspokojivý. 
V pr b hu kv tna až srpna 2014 byla rovn ž po ízena fotodokumentace 
všech objekt , která je prezentována na webových stránkách SOB na 
h  p://www.blatensko.cz/pamatky.php - azeno abecedn , nejprve 
území 26 obcí z ORP Blatná, pak 6 obcí z ORP Strakonice, které jsou 
leny SOBu. Na základ  tohoto uceleného p ehledu a SWOT analýzy pro 

danou problema  ku jsou stanoveny priority ochrany t chto nemovitých 
kulturních památek. Z celkového po tu 145 nemovitých kulturních 
památek ve sledovaném území bylo vy  pováno 25 staveb a areál  
v neuspokojivém stavebn -technickém stavu, 7 z nich je navíc evidováno 
MK R nejohrožen jšími památkami R (viz evidence monument.cz). 

Jitka íhová, Radka Vokrojová

Blatenský kraj
Karel Šelepa (1885–1969)

Staleté lípy u cest odkvétají a voní t žce jako dív í vlas.
Nad Brdy v dálce prsty slunce tkají zá ivý záv s. Doup ák  zní hlas.

Napravo esanický kostelí ek, nalevo bílá kaple K esovce na kopci kle í.
P iv i asy ví ek a okem zm  ten prostor bez konce.

Z tmy les  t py   se to vodní hládí a voda zpívá, loukou sp chajíc.
To rybník Labu , Hajanský a Hadí posílá ostatním své vlnky vst íc.

V rákosí kachna divoká má hnízdo a lyska – rákosník  drobný rod.
Ó, svatební ty rozjásaná jízdo na k ídlech, nad zrcadly vod.

V tom rosném kraji obilí se vlní a vedle kvetou r že na poli.
V tom mírném kraji, i když T  trní jejich poraní – ta rána nebolí.

Zde smutná je jen stará borovice, rozryta blesky, vzpíná ramena.
Ji pro   hromu nechránila svíce ni oborová hradba kamenná;
že vzdorná je a na skále se rodí a proniká ji svými rameny,
mne k poslednímu soudu doprovodí jak pochode  kmen její zvich elý. 

(Text básn  poskytla Marie Boušová z Kasejovic)
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O  e š t i n

ž
zsy
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Pro  se to tak íká

– 4. ást 
Za ínat od Adama znamená 

vypráv t od prvopo átku. Genesis, 

První kniha Mojžíšova lí í, jak B h 

p t dní tvo il sv t, a když už m l skoro 

hotovo, šestého dne stvo il prvního lov ka, 

Adama. To ho zmohlo natolik, že sedmého dne odpo íval, a tak i my 

máme ned li. 

Když se Adam v ráji nudil a cí  l se osam lý, stvo il mu B h part-

nerku Evu. A tak m l Adam po osam ní, po nud , ale zanedlouho 

i po pohodlném život  v ráji.

Zv davá a neposlušná Eva nalet la na ponoukání ábla v hadí 

podob  a tak dlouho do Adama hu ela, až spole n  s ní ochutnal 

ovoce ze zakázaného stromu. A museli z ráje pry , na Zem, rodit d   

v bolestech a dobývat sv j chléb v potu tvá e.

Baron Prášil. Pán z Münchhausenu, zvaný Prášil, byl n mecký 

baron, voják a cestovatel. Sv j život vyplnil dalekým cestováním, 

skv lými iny a opovážlivým lhaním.

Münchhausen v syndrom je porucha, p i které pos  žený 

p eds  rá t lesnou nebo duševní chorobu, na kterou chce být lé en. 

Syndrom je pojmenován po baronu Karlu Friedrichovi Hieronymovi, 

svobodnému pánu von Münchhausen. 

Narodil se 11. kv tna 1720. Když se po dlouhé cest  po Rusku 

a Turecku vrá  l zpátky dom , za al bavit p átele vymyšlenými 

historkami o svých neuv itelných dobrodružstvích: o skv lém letu 

na d lové kouli, cest  na M síc anebo o tom, kterak unikl z bažin 

 m, že sám sebe vytáhl za vlasy. 

Anebo jak potkal vzteklého buldoka a hodil na n j sv j svrchník. 

Ten se od psa nakazil vzteklinou a pak mu v šatníku roztrhal všechno 

oble ení. 

(Jist  znáte dnes již klasický Þ lm Baron Prášil z roku 1961; režie 

Karel Zeman. Barona Prášila si zahrál Miloš Kopecký – pozn. redakce.)

Více najdete na www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi 

 Když noviná i, redakto i a dopisovatelé 
píší pro „své“ tená e nebo „jen“ 

shromaž ují lánky, cht jí p edat 
informace. Popsat událos  , d je, 
p íhody tak, jak je pisatelé vidí. 
Cht jí zachy  t pocity a náladu 
okamžiku, kdy se práv  d je „to“, 

„to“ velké a silné. „To“, ano práv  „to“ 
nezapomenutelné. Myslím, že nebudu 

p ehán t, když eknu, tedy napíšu, že 
následná reakce na „to“ pot ší vždy. 

Tady pár ádek od pana Karla Veselého:

Pod kování cyklisty
Cht l bych pod kovat za krásný lánek a K. Ba  agliovi 

a komunitnímu centru za milou besedu o n m. Bylo tam e eno, že 
se o n m psalo jen vážn . P idám tedy n co úsm vného.

Jeli jsme s Kristou z Plzn  na kolech, bylo to n kdy v roce 1980. To 
byly ješt  n kde na polích pa áci. Na jednom poli paní sbírala klásky 
a Krista povídá: „Hloupá ženská, že si nevezme celý snopek.“

Chci také pod kovat Fandovi Šesták  za p kný lánek o mn . Jen 
bych doplnil, že tohle kolo m  vyvezlo roku 2008 na Javorník, v roce 
1995 se mnou absolvovalo trasu Blatná – Nepomuk – P eš  ce – Stod 
– Plze  (celkem 145 km). S Fandou opravdu kamarádíme od školních 
let a navzájem se ovliv ujeme. Smekám p ed jeho výkony.

K Vladimírovi Šavrdovi bych dodal, že jezdil i dálkové jízdy. V roce 
2000 jsme spolu jeli tu naši Plze  „zkratkou“ p es Libín u Pracha  c 
(celkem 290 km).

Karel Veselý

Karel Veselý stojí t e   zleva

Kola ve stojanech u kostela Nanebevze   Panny Marie v Blatné, pln  zapln né 
stojany p i ned lních a sváte ních bohoslužbách ur it  d lají radost panu fará i, 
který také jízdu na kole v rámci svých možnos   provozuje. FotograÞ e je dalším 
názorným dokumentem, že využi   jízdního kola, jako ekologického a zdravého 

dopravního prost edku, nezná mezíBude vás zajím

at

svým mnohdy necitlivým a sobeckým p ístupem k našemu okolí. Na 
Zemi se už odehrávají varovné procesy, které nás upozor ují, že to 
s vodou nebude v budoucnos   tak jednoduché. N kde jí prost  bude 
nedostatek. A to m že být zdrojem ady problém  s velkými d sledky. 
V tšími, než si dnes m žeme p edstavit. Je te  ada na nás, lidech. Na 
státech, jejich poli  cích. Na odbornících, kte í už varují delší dobu, 
a snad už za ínají být trochu vyslyšeni, i když je to za  m samoz ejm  
málo. Na každém z nás. Poslouchejme „moudré Marušky“ mezi námi, 
i když v tšinou vypadají jinak než krásná here ka Milena Dvorská, 
která Marušku hrála (jako jinoch jsem do ní byl zamilován; jist  jsem 
nebyl zdaleka sám). Pak nám tato p vabná pohádka pom že nejen na 
televizní obrazovce, ale p ímo v každodenním život . 

Doc. RNDr. Fran  šek Weyda, CSc.
weyda  @seznam.cz

leden 2015
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Rozší ení P j ovny 
kompenza ních 
pom cek
V rámci Programu 

podpory pot ebným, 
který pravideln  vyhla-

šuje GE Money Bank, jsme 
se zapojili do grantového ízení 

a v ervenci jsme obdrželi grant ve výši 40 000 K  na 
zakoupení nových kompenza ních pom cek. Touto 
cestou tedy chceme informovat o rozší ené nabídce 
pom cek o polohovací pom cky, mechanický zvedák, ližinovou rampu 
k p ekonávání bariér p i pohybu na invalidním vozíku a dále o pom cky 
pomáhající p i p esunu. 

Kompenza ní pom cky jsou pronajímány osobám, které z d vodu 
nep íznivého zdravotního stavu pot ebují ke zlepšení pohybu n kterou 
z kompenza ních pom cek. Pronájem sjednáváme na dobu ur itou. 
Pom cku lze pronajmout i na jediný den nap . za ú elem p evozu 
k léka i. Sou ás   je i poskytování základního sociálního poradenství 
nejen v oblas   výb ru pom cky. Tržby z pronájmu pom cek slouží na 
udržování pom cek, renovaci a opravy.

K
o

m
u

n
itní plánování sociáln

íc
h

 s
lu

že
b

       Sazebník p j ovny kompenza ních pom cek 

pom cka k nájmu 
úhrada K / 

den 

úhrada K / 

m síc 

elektrické polohovací l žko v etn  matrace, hrazdy 

s rukojetí a jídelní desky na l žko (ev. žeb í ku) 20 600 

pasivní antidekubitní matrace 3 100 

aktivní vzduchová antidekubitní matrace 3 100 

podložka pod nafukovací matraci 3 100 

invalidní vozík mechanický 7 200 

chodítko kolové 4 120 

chodítko pevné, bodové/kombinované 3 90 

chodítko vysoké podpažní 5  150 

chodítko Easy Walker 5 150 

toaletní židle 3 100 

bioptronová lampa 10 300 

rotoped 7 200 

francouzské hole  10 

hrazda k l žku 2 60 

podložní mísa s víkem  10 

nádoba na mo  mužská  5 

nástavec na wc 3 90 

seda ka do vany oto ná 3 90 

mechanický zvedák do vany (nutná instalace 

k podlaze) 
dle dohody  

koupací l žko s výpustí 5 150 

mechanický zvedák 3 90 

ližinová rampa 2 ks (pro transport do n kolika 

schod ) 
3 90 

manipula ní/p emís ující pom cky (pásy Easy Belt, 

prodloužená ruka, oto ný podsedák nejen do auta, 

oto ná podložka pod nohy) 
1 30 

polohovací pom cky (sedací antidekubitní kruhy, 

válce, klíny, polohovací hadi, chráni e pat) 
1 30 

p eprava pom cky do domácnosti (mimo el. 

pohovací a koupací l žko) 
 9 K / km 

Staré pohlednice 
z Blatenska

V SOBá ku, ísle 40, které vyšlo 
v zá í 2014, jsme na stran  11 
uvedli chybný popisek k pohlednici 

historického nám s   Míru. Sou asn  
se „povedlo“ vložit opakovan  pohlednici 

z Drahenického Málkova. tená m 
se omlouváme a d kujeme za upozorn ní.

V te, že to nebyl úmysl.
Dnes p inášíme historické pohlednice ze sbírek pana Zde ka Sedlá-

ka. Máte-li historickou pohlednici nebo fotku z našeho regionu a cht li 
byste se o ni „pod lit“ se tená i SOBá ka, p ij te se domluvit nebo 
zavolejte na 728 881 358.

Radka Vokrojová

Bude vás zajím

at

Pohled .1 - Blatná. Na rubu uveden letopo et 1923

Pohled . 3 - ernívsko. Na rubu pohlednice poznámka s letopo tem 1927

Pohled . 2 - ekanice. Podle poštovního razítka 
z rubu pravd podobn  20. léta minulého stole  Pohled . 3

Pohled . 2

Pohled . 1
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S t mito „neodolatelnými“ produkty podomního prodeje se 
nap íklad mladá žena z Hradecka sta ila seznámit jen za posledního 
tvrt roku. Proto také m st, kde pla   zákaz podomního prodeje, 

za alo p ibývat hlavn  po dokumentu Silvie Dymákové - Šmejdi, který 
rozkrývá pozadí p edvád cích akcí. Avšak ani po zmedializování této 
problema  ky, nátlakové akce podomních prodejc  neustaly. Ti se nyní 
ídí heslem „nep ijdete Vy k nám, my p ijdeme k Vám“. Nekalé prodejní 

prak  ky z p edvád cích akcí se mnohdy p esunuly i mezi podomní 
prodejce. Proto n které obce a m sta využily možnost, kterou jim dává 
živnostenský zákon, a zakázaly podomní prodej.

Jak se podomnímu prodeji bránit?  
Hovo í se o tom stále dokola: nepoušt jte nikoho dom , 

nepodepisujte nic mezi dve mi. V reálné situaci je ale t žké odolat, když 
napro   vám stojí zkušený obchodník, který vlastn  v bec nevypadá 
jako podomní prodejce. Smlouvy p i podomním prodeji p itom 
nepodepisují pouze senio i, ale také lidé v produk  vním v ku, kte í jsou 
obecn  ostražit jší.

Jak odstoupit od písemné smlouvy p i podomním prodeji?
A koli je podomní prodej v Blatné (Na ízení m sta Blatná . 1/2013 

– tržní ád) zakázán, mohlo by se stát, že i p es tento zákaz by n který 
z t chto pochybných prodejc  zazvonil u vašich dve í a následn  by 
bohužel došlo k podepsání smlouvy. Pokud byste ji cht li následn  
„zrušit“, je t eba od ní písemn  odstoupit. To m žete u init do 14 dn  bez 
udání d vodu. Odstoupení je t eba zaslat poštou – nejlépe doporu en  
nebo s dodejkou. Rozhoduje p itom datum odeslání zásilky, nikoli její 
p ije   na stran  dodavatele. Je t eba upozornit na to, že dodavatel 
není povinen na zaslané odstoupení reagovat, ale pokud jsou spln ny 
zákonem dané podmínky – zejména lh ta – musí ho akceptovat.

Podle informací eské obchodní inspekce (zdroj internet) jsou však 
 to prodejci vždy o krok p ed sou asnou legisla  vou a nyní mezi nimi 

„fr í“ hlavn  prodej zboží p es telefon. A to je opravdu nejhorší p ípad 
t chto lumpáren. Prodejci lákají na slevy nebo v ci zadarmo, na což 
n kte í lidé slyší a v tu chvíli jako by p estávali vnímat. V tom lepším 
p ípad  je následn  šokuje „jen platba“ za uskute n ný hovor, v tom 
horším ale rovnou po telefonu uzav ou smlouvu na dodávku ehosi. 
Podvodníci, kte í nabízejí senior m zboží a nevýhodné smlouvy, rovn ž 
ím dál více využívají také internet. Kontaktují starší lidi pomocí inzerát  

a nevyžádaných e-mail . Nabídky p edraženého zboží a smlouvy se 
následn  asto uzavírají práv  telefonicky a pod nátlakem. Rovn ž roste 
také po et citového vydírání prost ednictvím seznamek a sociálních 
sí  . Podvodníci pod smyšlenou iden  tou navážou s ob   d v rný vztah 
a pak se snaží nap íklad vylákat peníze na lé bu vážné nemoci.
Jak se ochránit p ed „šmejdy“? 

Nereagovat na nevyžádané nabídky: Emailová schránka 
i s d kladnými an  spamovými Þ ltry se stane asto ter em 
d myslných spam  s r znými nabídkami nebo oznámeními 
o výh e. Na takové nabídky v žádném p ípad  nereagujte.
Neuzavírat jakékoli smlouvy telefonicky: Pokud vám volají 
s nabídkou n jaké služby i produktu, pak v žádném p ípad  
neuzavírejte smlouvy prost ednictvím telefonu.
Ústn  nedávat jakýkoliv souhlas: Ústní smlouvy jsou velmi 
nebezpe né s  m, že souhlas m že být vynucen manipulací. 
Kupující nemusí být schopen nabídku objek  vn  posoudit, 
nemá k dispozici záznam dohody a zp tn  si nem že ov it, 
k emu se zavázal. 
Využívejte zákon : Odstoupit m žete do 14 dn  od uzav ení 
smlouvy bez udání d vod . Pokud vám jako spot ebiteli nebyly 
poskytnuty dostate né informace, pak iní lh ta pro odstoupení 
od smlouvy 3 m síce a 14 dn , a to ode dne, kdy byla smlouva 
uzav ena, pop ípad  ode dne, kdy jako spot ebitel obdržíte 
vyhotovení smlouvy.

V p ípad , že by n který z podomních prodejc  – „šmejd “ 
zazvonil u vašich dve í a pod jakoukoliv záminkou se neodbytn  
snažil o komunikaci s vámi nebo dokonce o vstup do vašeho obydlí, 
neprodlen  kontaktujte strážníky m stské policie nebo Policii R. 

Petr Van k 
Velitel strážník

M stské policie Blatná  

Ze „šmejd “ se stali 
podomní prodejci
Parní vysava  za 70 
 síc korun. P lro ní 

koktejly na hubnu   
za 24  síc. Zaru en  

nej erstv jší mražená 
zelenina z nizozemských 

plantáží. in ilový kožich za 
pakatel p i uzav ení pojišt ní domácnos  . Extra výhodný tarif na odb r 
elekt iny.

Zprávy z našich obcí

Blatná

T íkrálová sbírka na 
Blatensku

Po adatelem t íkrálové sbírky je Charita R. Je to 
nezisková humanitární organizace, která je nejv tším 
nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních 
služeb s více než stoletou historií. Její hlavní innost je pomoc pot ebným 
na území R i v zahrani í.

Prost edky k této innos   získává Charita R mimo jiné i z t íkrálové 
sbírky. Smyslem této sbírky je krom  prosby o Þ nan ní dar, oživení staré 
tradice (6. 1. jako slavnost zjevení Pán  – d íve Svatých t í král , mudrc  
z východu). 

Sbírka probíhá od 1. 1. do 14. 1. 2015. T i králové zazpívají píse  
t í král , každému dají kalendá ík a cuk íky s logem Charity a na dve e 
napíší sv cenou k ídou nápis:

K+M+B+2015 
(Christus mansionem bene  cat

Což v p ekladu z la  ny znamená: Kristus žehnej tomu domu.)

Výt žek bude rozd len takto:
65% organizátor skupinek – u nás Oblastní Charita Strakonice
15% diecézní charita – u nás diecézní Charita eské Bud jovice
10% humanitární pomoc
10% režie sbírky (cuk íky, kalendá íky,…)

Hlavní zám r Oblastní Charity Strakonice je nákup kompenza ních 
pom cek pro D m klidného stá í sv. Anny v Sousedovicích a pro terénní 
sociální služby.

V ím, že Vás návšt va t í král  pot šila. D kujeme za vlídné p ije  .
RT

Pokud budete mít zájem o n kterou z našich kompenza ních 
pom cek, sta í nás kontaktovat osobn  ve všední dny v dob  7 – 14,30 
hodin v Pe ovatelské služb  v Dom  s pe ovatelskou službou, Tyršova 
436, Blatná nebo telefonicky na íslech 775 196 343, 773 497 591 nebo 
383 422 653.

Sociální pracovnice Vám p edvede kompenza ní pom cku, o kterou 
žádáte a pokud Vám bude vyhovovat, spole n  uzav ete smlouvu 
o nájmu kompenza ní pom cky. V p ípad  pot eby lze sjednat také 
dopravu pom cky p ímo do domácnos  , výjimkou je pouze el. 
polohovací postel, u té si nájemce dopravu zajiš uje sám.

V p ípad , že budete pot ebovat nejen kompenza ní pom cku, 
ale také fyzickou dopomoc z d vodu zhoršení zdravotního stavu, 
m žete se rovn ž obrá  t na Pe ovatelskou službu. Ta nabízí pomoc p i 
zvládání b žných úkon  pé e o vlastní osobu, pomoc p i hygien  nebo 
poskytnu   podmínek pro osobní hygienu, poskytnu   stravy, pomoc p i 
zajišt ní chodu domácnos  , zprost edkování kontaktu se spole enským 
prost edím, dopravu k léka i, na ú ady a ostatní služby dle sazebníku 
základních a fakulta  vních služeb. Podrobn jší informace najdete na 
stránkách www.domovblatna.cz v sekci Pe ovatelská služba. 

Michaela Valášková
Pe ovatelská služba DS Blatná
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Pletení tverc
V p ehledu akcí Centra kultury a vzd lávání 

Blatná nás zaujala výzva k pletení tverc , ze 
kterých se posléze vytvá í deky pro africké d  . 
Školní parlament proto vyhlásil sout ž mezi t ídami 
s  m, že t ídy získají body do celoro ní sout že 
a nejlepší z jednotlivc  drobnou odm nu. Ti, co plést i há kovat neumí, 
mohli poprosit maminky, babi ky, tety, ..... 

A jak celá akce dopadla? Mezi t ídami zvít zila IX. A (64 tverc ), 
kterou následovaly t ídy IX. B (38) a VI. B (47).  I když podle po tu se zdá, 
že VI. B m la být druhá, není tomu tak, protože jsme po ítali pr m r 
na žáka a ten byl v tší u IX. B. Nejlepším jednotlivcem byla Ani ka 
Outlá ze VI. B, která p inesla 35 tverc  a získala volnou vstupenku do 
blatenského kina. Do pletení se zapojily i n které paní u itelky

Celkem jsme odevzdali 234 tverc  a m li dobrý pocit z prosp šné 
akce.

Zápis do 1. ro níku ZŠ
editelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a editelství ZŠ J. A. 

Komenského Blatná oznamují, že zápis d   do 1. ro níku ZŠ pro 
školní rok 2015/2016 se koná 6. a 7. února 2015 takto:

pátek 6. února 14:00 – 17:00 hodin
sobota 7. února 9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodi e s d tmi s odloženou školní docházkou, 
d   narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a d   narozené od 
1. 9. 2009 do 30. 6. 2010, jejichž rodi e požádají editelství ZŠ 

o p ed asné za azení. K zápisu rodi e p inesou ob anský pr kaz 
a rodný list dít te.

Na rozd lení školských obvod  základních škol se rodi e mohou 
informovat v mate ských školách, které d   navšt vují, na 
editelství základních škol a ve výv skách u hlavních vchod

ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

jako loni, tedy každý degustátor ohodno  l všechny vzorky a obodoval je 
škálou bod  od 1-5. A jak to dopadlo? Na t e  m míst  se umís  la pani 
Cibulková, druhé místo obsadila paní Vl ková a první p í ku získala paní 
Kyliánova. T i nejlepší vzorky obdržely v cné ceny. 

Tradi ní akcí se stalo „Aventní zpívání v kapli ce“, které se uskute nilo 
v sobotu 13. 12. od p   hodin. Všichni tak m li p íležitost se po roce 
podívat do naší kapi ky, která byla postavena v roce 1937 a popovídat 
si se známými. Tato akce bývá nejnavšt vovan jší a sešlo se na ní kolem 
osmdesá   lidí.  Váno ní koledy a náboženské písn  nám zap li sestry 
K ivkovi, které se doprovázely na klávesy a jsou našimi každoro ními 
hosty. Po nich vystoupilo domácí seskupení zp vák  tvo ené Tomášem 
a Janou Pártlovými, Pavlou Fíkovou, Terezou K stovou a Annou a Lucií 
Kyliánovými.  Tato skupila zazpívala moderní váno ní písn  doprovázené 
na kytaru. 

SDH Drahenický Málkov
Naší hasi ce Han  Jahodové se narodil 14. 11. syn Honzík. Srde n  

gratulujeme. 
Lucie Kyliánová

Pod kování
S novým rokem jsme si v našem sboru zvolili nový výbor Sboru 

dobrovolných hasi . Tímto bych cht la za celý tým muž  a žen 
pod kovat kon ícímu výboru, zejména starostovi SDH panu Václavu 
Cibulkovi a veliteli SDH panu Lubošovi Kyliánovi st., za skv lou spolupráci 
nejen p i p íprav  okrskových a pohárových sout ží. 

Za družstvo muž  a žen SDH Drahenický Málkov
Pavla Fíková

Advent v Drahenickém Málkov
V sobotu 29. 11. 2014 si v Málkov  p ipomn li advent akcí zvanou „3 

v 1“. Pod  mto tajemným názvem se skrývá již t e   ro ník adventních 
trh , kde jsou k vid ní rukod lné práce z ad místních ob an . Trhy 
doprovází rozsv cení stromu a degusta ní sout ž. Na letošních trzích 
byly ponejvíc zastoupeny adventní v nce a dekorace z p írodnin, 
opravdu bylo z eho vybírat. Jako každý rok nesm ly chyb t ani šité 
dekorace. Návšt vníci trh  si dále mohli koupit n co dobrého na zub, 
nebo t eba soli do koupele. Rozsv cení stromku bylo doprovázeno 
zp vem koled a váno ních písní. Na strom nám p ibyly t i nové et zy, 
které laskav  v noval pan Viktora. Za co mu d kujeme, náš strom je tak 
rok od roku krásn jší a pln jší. Zakon ením odpoledne byla degusta ní 
sout ž. Letošním degusta ním objektem se stala sekaná. Sešlo se celkem 
15 vzork  a op t jsme se p esv d ili o tom, že každý jí d lá jinak. N kdy 
nás p ekvapily dost rozdílné chut . Hodno  lo se stejným systémem 

DRAHENICKÝ MÁLKOV
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ertovské 
zastavení

Dobrou spolupráci školy 
s rodi i dokládá každoro n  
po ádání n kolika akcí, které 
jsou spíše v režii rodi , i když 
škola se na nich též podílí. Prv-
ní z t chto akcí bylo „ ertovské 
zastavení“, které se uskute ni-
lo 28. listopadu. D   z prvních 

a druhých t íd se pod 
vedením svých u itelek 
p edstavily v milých vy-
stoupeních, maminky 
napekly sladké a slané 
dobroty, které si mohli 
návšt vníci koupit v im-
provizované kavárni -
ce. Všichni dohromady 
mohli navš  vit prodejní 
výstavku a tvo ivé dílny, 
kde dostali možnost si zakoupit i vyrobit pod odborným vedením vy-
chovatelek školní družiny váno ní dekorace. Soud  podle ohlas  ve ej-
nos   m la akce velký úsp ch. 

Zpívání na schodech
Po lo ské p estávce jsme op t za adili do kalendá e akcí pro 

ve ejnost „Zpívání na schodech“. Je krásné rozeznít školu d tskými 
hlasy a váno ními koledami a písn mi. P veckým sbor m žák  4. až 9. 
t íd pod vedením vyu ujících hudební výchovy se to v p lhodinovém 
programu skv le poda ilo.

Sponzorský dar pro Záchytnou 
stanici v Blatné

V lo ském školním roce z inicia  vy žákovského parlamentu zájemci 
z 2. stupn  p isp li na nákup krmení a hra ek pro pejsky v Záchytné 
stanici v Blatné. Ve tvrtek 13. listopadu dárky p edali zástupci žákovské 
parlamentu.

Knihovna zábavn
V hodinách literatury navš  vili v 1. polole   žáci ZŠ J. A. Komenského 

M stskou knihovnu v Blatné. Zú astnili se zde interak  vních program , 
po ádaných v rámci projektu „Knihovna - velká neznámá(?)“. Pro každý 
ro ník p ipravili jeho auto i zábavnou hru a p im enou formou poskytli 
d tem pou ení o knihovn  a knihách samotných. Pr vodkyní byla Mgr. 
Kate ina Švecová.

O tom, že se žák m neobvyklá návšt va knihovny líbila, sv d í jejich 
vlastní slova:

 „D lali jsme doktory starých knih. Dostali jsme léka skou zprávu 
a m li jsme ji vyplnit. Když jsme napsali jméno autora a ilustrátora, 
p j ili nám po íta e a my jsme hledali, v jakém odd lení knihu 
najdeme. Bylo to hezké. T ším se, jestli ud lají i další program.“ 
Honza, VI. A

 „Program pro nás byl zam ený na ústní lidovou slovesnost. Bylo 
to zajímavé a moc zábavné. Myslím, že není nikdo, komu by se 
program nelíbil.“ Terezka D., VIII. A

 „Prost edí je velmi p íjemné a útulné.“ Eliška, VIII. A
 „Celý program byl dob e vymyšlený a nikdo se ur it  nenudil. 

Klidn  bych šel znova...“ Adam, VIII. A
 „Velice se mi líbila atmosféra. Všichni se bavili a zárove  se nau ili 

nové v ci.“ Nina, VIII. A

V úterý 18. listopadu se t ídy V. A a V. B zú astnily programu, který pro 
n  p ipravila blatenská knihovna. Jmenoval se Cesta kolem sv ta za 80 
dní a d  , podobn  jako Willy Fog, cestovaly po sv t  prost ednictvím 
knih. Netrvalo jim to však 80 dní, ale n co málo p es hodinu. Po úvodní 
ás   dostaly d   rozst ihané papíry s úkoly a ty musely plnit s pomocí 

knih, kde nalézaly odpov di. Touto formou se dozv d ly mnoho 
zajímavos   a novinek. Když odpov di našly, napsaly je na papírky 
spole n  se jménem knihy a jejím autorem a p ilepily papíry na volný 
list. Jako odm nu dostaly puzzle mapy sv ta. D tem se v knihovn  velmi 
líbilo a program je zaujal. Už te  se t ší na další podobné akce, které pro 
n  knihovna p ipraví.

Po ve e i jsme si ustlali a ekali, až bude p ipravena stezka odvahy. 
Po dvojicích jsme postupn  odcházeli. Museli jsme splnit n kolik úkol . 
Kluci ostatní strašili, ale pro mne bylo strašidelné už jít ve er potm  po 
škole. Všichni jsme úkoly splnili a šli jsme spát.

Ráno jsme si zkoušeli bubnovat na bubínky a pak jsme hráli celý den 
r zné hry. Spaní se vyda ilo a všem se jist  líbilo.

Adéla Bej ková
žákyn  V. B

Spaní ve škole
Moje t ída V. B spala ze tvrtka 6. listopadu na pátek 7. listopadu 

ve škole. Sešli jsme se ve tvrtek v šest hodin ve er. Když jsme odnesli 
spacáky, matrace a tašky s v cmi do naší t ídy, šli jsme se nave e et. 
N kte í si p inesli pizzu a nechali si ji dopéct nebo oh át, ostatní si s paní 
u itelkou Novotnou d lali pala inky.
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ly v „ ertovské škole“ 
a p ipravovali se tak 
na jejich p íchod. 5. 
prosince už od rána 
panovala ve škole ner-
vozita, protože všichni 
tušili, že pekelníci se 
p ipravují na svoje á-
d ní. Po osmé hodin  
všechno za alo. Všech-
ny t ídy na 1. stupni 
navš  vil Mikuláš, an-
d l a spousta ert . 

Mikuláš ze své knihy p e etl, kdo byl celý rok hodný a kdo naopak zlobil 
a d   mu zazpívaly písni ku nebo ekly básni ku.  A pak už se celá t ída 
vydala na návšt vu do nebe. V nebi se op t zpívalo a p ednášelo a za to 
byly d   odm n ny nadílkou. H íšníci byli poté odvedeni do pekla, kam 
se v tšinou šla za nimi podívat celá t ída. Zlobivci museli d lat d epy, 
kliky a všichni pak prokázali odvahu, když si šli k Luciferovi vyzvednout 
propustku z pekla.

I když bylo hodn  plá e a strachu, nakonec všechno dob e dopadlo 
a h íšníci se z pekla vrá  li živí a zdraví. ertovský den skon il a ur it  si 
ho užili i devá áci v rolích ert , and l , svatého Petra a Mikuláše. Takže 
zase za rok… 

Eva Wachtlová, t ídní u itelka 9. A

P edváno ní vyráb ní s MŠ
Vánoce už klepou na dve e. Rok utekl a je tu op t kouzelný as 

adventu plný d tského t šení, v n  cukroví a radostného o ekávání. 
as p íprav jsme si s d tmi zp íjemnili milou návšt vou p edškolák  ze 

všech MŠ v Blatné. Jako každoro n  jsme spole n  vyráb li. Tentokrát 
to byl betlém. Vyráb ní za alo vystoupením d   z 1. A. Prv á ci svými 
básni kami a písn mi krásn  navodili atmosféru Vánoc. Vystoupením 
nás prv á ci provedli asem adventu. T šili jsme se na první sníh, stav li 
jsme sn huláky, soucí  li jsme s vrab ákem, který si st žoval na meluzínu, 
m li jsme nadílku s Mikulášem, ertem a and lem a za ali jsme se t šit 
na Št drý den. Po vystoupení došlo na samotné vyráb ní. P edškolá ci 
se chopili nadšen  pastelek a betlém za ínal dostávat podobu. D   

Mozaika p edváno ních 
akcí ze ZŠ TGM Blatná

Kdo by nem l Vánoce rád? Jen škarohlídi. 
K t m my ur it  nepat íme a moc se na n  
t šíme. Nep eberné množství dekorací a sv týlek zp íjem uje ekání 
na ten nejkrásn jší okamžik, kdy se rozsví   strome ky a rozzá í se o i 
obdarovaných, všude kolem zní koledy. 

Váno ní výstava
U nás p ípravy na Vánoce za ínají p ed první adventní ned lí, aby si 

všichni mohli v as nakoupit dáre ky, dekorace nebo se nechat inspirovat 
pro vlastní innost. Letošní návšt vnost výstavy byla ohromující. Oba dva 
dny byla hala školy, kde se výstava koná, plná nakupujících /odhadem 
350/d   a dosp lých. Jako obvykle se nejvíce kupovaly perní ky, a  
už na ozdobu i na jídlo. Ve tvrtek 20. 11. 2014 výstavu zahájila paní 
starostka Bc. Kate ina Male ková spole n  s paní editelkou Mgr. 
Marií Šampalíkovou. Zahájení zpest ily svým vystoupením d   z I. A, 
kytarového a drama  ckého kroužku.                                                                         

Každý rok nás navšt vují d   z mate ských škol a také nám pomáhají 
hlasovat. Vybírají nejkrásn jší váno ní ozdobu. Celkem 244 hlasujících 
vybralo z 12 sout žních tu nejkrásn jší.  Byl jím strome ek z t stovin 
zdobený perli kami. Vyrobily ho d   z II. A.

Dana Pilná, ŠD

ertovský šachový turnaj 
Ve tvrtek 4. 12. 2014 se konal na naší škole ertovský šachový 

turnaj. Pod vedením pana Radka Kareše, vedoucího šachového kroužku, 
své síly zm ilo 16 hrá , z toho jedno d v e, Agátka Sýbková z II. A.

Hrá i byli rozd leni do 3 kategorií: nejmladší žáci (2. t ída), mladší 
žáci (3. t ída) a starší žáci (7. - 9. t ída).

V kategorii nejmladších žák  obsadil 1. místo Ji í Mázdra, 2. místo 
Mar  n Beneš, 3. místo Karel ada, všichni z II. A. Kategorii mladších 
hrá  obsadil 1. místo Prokop íha z III. A, 2. místo  Milan apek ze 
IV. t ídy, 3. místo Lukáš Kareš z III. B. V kategorii starších hrá  obsadil 
1. místo Luboš Severin, 2. místo Lukáš Fo t, 3. místo  Josef Kratochvíl, 
všichni ze VII. t ídy.

D kujeme všem zú astn ným, panu Karešovi za organizaci turnaje, 
blahop ejeme vít z m a p ejeme do dalších turnaj  hodn  št s  .

Dana Pilná, ŠD

P ebor ty lenných družstev škol v  šachu 
ve Strakonicích

Šachového turnaje ve Strakonicích se zú ast ujeme pravideln . 
Letos jsme postavili dv  družstva, v každé kategorii (mladších a starších 
žák ) po jednom. Naši šachisté hráli velice dob e. Mladší žáci obsadili 4. 
místo. Starší žáci skon ili na 2. míst . Blahop ejeme! 

Dana Pilná, ŠD

ertovské ád ní 
Jako každý rok i letos se už týden dop edu naši žáci báli, že p ijdou 

er  , ale zárove  se na n  t šili. Prv áci a druháci celý týden plnili úko-
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SOU Blatná a piškvorky
St ední odborné u ilišt , Blatná se i letos 

nominovalo na sout ž „PIšQworky 2014“ – nejv tší 
sout ž pro st edoškoláky, která probíhá už posedmé 
v R. Tato hra je prastará, první zmínky o obdob  
piškvorek pocházejí ze starov ké íny z doby p ed 
4000 lety.

Studen   SOU Blatná piln  trénovali hru piškvorky o p estávkách. 
N kte í uhráli doma mnoho zápas  na piškvorkových online herních 
serverech. Prob hly desítky duel  i na Domov  mládeže. Studen   
sout žili mezi sebou; atrak  vní pro n  byly hry s vychovateli, kte í se 
n kdy museli smí it s porážkou, za  mco hrá  prožíval sladkou radost 
z vít zství.

Okresní kolo ožilo 5. listopadu 2014 na Euroškole Strakonice. Sout že 
se zú astnily 3 týmy blatenského St edního odborného u ilišt , 2 týmy 
hos  telské Euroškoly, 3 týmy z Gymnázia Strakonice a tým SOŠ Blatná. 
Týmy SOU Blatná byly nazvány podle p evládajících t íd v týmu, a to 
2. A (obor Automechanik, kde za tým skv le bojovala i dívka), 2. O a 1. 
O (obor Opravá  zem d lských stroj ), a koliv se sout že zú astnili 
i hrá i z oboru Elektriká  i Autoelektriká . 

Týmy byly rozlosovány do 2 skupin. Ve skupin  po 4 týmech byli 
sout žící t ídy 1. O, viz foto galantních a sympa  ckých muž  tohoto týmu 
s hlavní po adatelkou okresního kola. Bohužel naše dva nejsiln jší týmy, 
které m ly nejvíce natrénováno, tým 2. A a 2. O, nastoupily pro   sob  ve 
skupin  složené z 5 tým . Tým 2. O porazil tým 2. A, který nakonec získal 
ve skupin  nejmén  bod  a skon il na devátém míst . P esto studen   
ze 2.A podpo ili jako diváci ty, kte í z stali ve h e. A  jednotliví studen   
SOU Blatná hráli vyrovnané duely pro   strakonické Euroškole, tu a tam 
i pro   silnému gymnáziu, na vít zství celého týmu to nesta ilo. 

Do tvr  inále postoupily týmy 2. O a 1. O. Tým 1. O nastoupil pro   
nejsiln jšímu týmu z druhé skupiny z Gymnázia Strakonice a prohrál. 
Tým 2. O nastoupil pro   silnému týmu ze SOŠ Blatná. Zápasy byly 
vyrovnané, ale z vít zství se nakonec radovali kluci ze SOŠ. Žádný tým 
SOU Blatná do semiÞ nále nepostoupil. 

Týmy 2. O a 1. O tedy obsadily 5 až 8 místo. Tým 2. A byl devátý. 
Student m pat í obrovský dík za reprezentaci školy, za bojovnost, nasa-
zení, smysl pro kolek  v, radost ze hry a ší ení dobré nálady na turnaji. Klu-
ci i dívka se dokázali i pousmát nad svou prohrou a znovu tvrd  bojovat. 
To je vlastnost pro život zvlášt  d ležitá a za to si našich student  moc 

postaraly o veškeré p ípravy na toto odpoledne, proto bych jménem 
všech rodi  a celé t ídy cht la pod kovat pí Cibulkové a pí Kuparové. 
Nechyb la ani káva pro rodi e a aj pro d  . Spole n  jsme si vyrobili 
svícínky ze sklenic a pak jsme si je postupn  s vy eným p áním pro 
všechny p ítomné zapalovali ve váno ní spirále. K Vánoc m pat í i r zné 
zvyky. Ani my jsme na n  nezapomn li, zazpívali jsme si koledy, rozbalili 
dáre ky, pus  li o echové lodi ky a zapálili prskavky. Velkým p ekvapením 
pro m  byl dárek od d   a rodi , který mi bude p ipomínat tyto krásné 
chvíle. 

Záv rem bych cht la pop át všem d tem a rodi m pohodový rok 
2015, št s  , zdraví a krásné okamžiky se svými nejbližšími.

Pavla Fousová, t ídní u itelka 2. A 

Advent u „Sluní ek“ ve 2. A 

er   škola
Po roce u nás ve t íd  zase ádili pekelníci. Od pond lí nám každý den 

p istál u t ídy pytel s úkoly a Luciferovými vzkazy. ertovské záludnos   
nás nezasko ily, 
ob as nám po-
mohla paní u i-
telka, ale poprali 
jsme se s nimi 
state n . V pátek 
k nám zavíta-
la celá nebeská 
i pekelná druži-
na. Podívali jsme 
se do nebe, kde 
jsme dostali od 
and l  a Miku-
láše tašku s dob-
rotami a klí  od 

nebeské brány. Neminula nás však ani návšt va pekla a Lucifera. I když 
se našlo n kolik h íšník , nikoho si našt s   neodnesli.

Pavla Fousová, t ídní u itelka 2. A

Váno ní posezení v cukrárn
íká se, že Vánoce jsou svátky klidu, ale ur it  mi dáte za pravdu, 

že si v tom shonu p ipadáte jako na dos  zích. Stejn  tak je tomu 
i u nás ve škole …. samé akce, p edstavení, p ípravy, proto jsme si 

té opravdu váno ní pohody zašli užít do cukrárny Alfrédo, kam nás 

pozvala paní Zdvo á ková, d kujeme J. Zazpívali jsme si spole n  koledy 

a paní prodava ky nás pohos  ly váno ním ajem, zákuskem a jinými 

sladkostmi. Skv le jsme si to užili. 

Pavla Fousová, t ídní u itelka 2. A

Váno ní besídka s rodi i
Váno ní besídka se už stala takovou naší t ídní tradicí. Letos jsme se 

s rodi i a d tmi sešli ve školní jídeln . Rodi e donesli spoustu dobrot 

a dv  ochotné maminky p ipravily st l k pohošt ní. Ty se také p edem 

z 1. stupn , které se u vyráb ní vyst ídaly, ochotn  se vším malým 

kamarád m pomáhaly. Pak už sta ilo málo - slepit, ozdobit, p ipevnit 

stojánek a dílo je hotovo! S návšt vou jsme se rozlou ili spole ným 

zpíváním koled s druhá ky. Zdravá sva inka a teplý aj posilnil malé 

pracanty na cestu zp t do školky. Doufáme, že se p edškolá k m u nás 

líbilo a že se brzy zase sejdeme na n jaké z dalších spole ných akcí, které 

nás tento školní rok ješt  ekají.

A jedna pozvánka na záv r. 21. ledna se uskute ní akce „Budu 

školákem“, p i které si p edškoláci mohou vyzkoušet, jaké to je být 

školákem. Jejich rodi e mohou také získat užite né informace k zápisu. 

Pohádkový zápis na naší škole prob hne 6. – 7. února. T šíme se na vás. 

Zdenka Vo íšková, t ídní u itelka 1. A
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Vážení p edstavitelé obcí, 
dovolte mi, abych Vám pod koval za Þ nan ní 

p ísp vky a dary, kterými jste se v lo ském roce podíleli 
spole n  s naším z izovatelem, tj. M stem Blatná, na 
úhrad  náklad  spojených s poskytováním sociálních 
služeb. Finan ní prost edky jsme použili u pe ovatelské 
služby na kry   nákup  PHM a zakoupení regál  na 
jídlonosi e, v pobytové služb  jsme jimi kryli nákupy dataprojektoru 
s promítacím plátnem, kompenza ních pom cek, polohovacích 
pom cek k bazální s  mulaci, servírovacích vozík  na p epravu jídel 
a pi  , l žkovin a hygienických pot eb pro uživatele.

Pe ovatelskou i pobytovou sociální službu budeme provozovat na 
území Blatenska i v roce 2015 a v íme, že i v tomto roce nám zachováte 
p íze  a poskytnete nám Þ nan ní podporu.

Na záv r mi dovolte, abych Vám všem, Vašim obyvatel m a také 
všem našim uživatel m sociálních služeb pop ál do nového roku pevné 
zdraví, spokojenost a radost ze života.

Václav Kroupa, editel Domova pro seniory Pod kování 
samostatných 
nezávislých 
kandidát  voli m 

v B l icích
Vážení spoluob ané,

s malým zpožd ním bychom cht li pod kovat Vám všem, kte í jste 
nám dali d v ru v íjnových komunálních volbách.  Zárove  se Vám 
chceme omluvit, že jsme p i podání samostatných kandidátních lis  n 
podcenili dopad stávajícího volebního zákona na výsledky voleb. 

Stávající volební systém je pro voli e i pro volebn  nezkušené 
kandidáty matoucí a t žko pochopitelný. Cílen  up ednost uje poli  cké 
strany/ sdružení p ed samostatnými nezávislými kandidáty a  m 
výrazn  deformuje zejména v menších obcích výsledky voleb. Volební 
zákon . 491/2001 Sb., samostatnou kandidaturu nezávislých umož uje, 
prak  cky ale znemož uje jejich zvolení (v okrese Strakonice usp l pouze 
1 samostatný nezávislý kandidát). Obsazení kandidátní lis  ny jediným 
kandidátem je výrazn  znevýhod ující, protože po et jeho hlas  je 
porovnáván s celkovým po tem hlas  na každé z ostatních spole ných 
kandidátek. Vylou it tuto deformaci systému je možné jediným 
zp sobem sch dným v malých obcích, tj. dohodnout se pouze na podání 
jednotlivých samostatných kandidátek. Tím by byla umožn na voli m 
i ve stávajícím volebním systému p ímá volba kandidát  bez zavád jícího 
p epo tu získaných hlas  na mandáty. Kandidá   s nejvyšším po tem 

B l ice

znalos   juda.
A te  se již poj me podívat na nejv tší úsp chy, které naši závodníci 

dosáhli v roce 2014:
Naše ú ast na kvaliÞ ka ních turnajích eského poháru byla velmi 

úsp šná. A to hlavn  zásluhou Jana Podlešáka, který vybojoval dv  3. 
místa (Jablonec nad Nisou a Teplice) a jeden turnaj dokonce vyhrál. 
V Chomutov  bral ocen ní za 1. místo.

Vrcholem úsp šného roku byl P ebor eské republiky mladších 
žák  v Hranicích. V hmotnostní kategorii do 60 kg zužitkoval Honza své 
zkušenos   z velkých turnaj  a vybojoval 3. místo.

Úsp šný byl i další blatenský závodník. Pavel Urban byl významnou 
sou ás   družstva Jiho eského kraje, které na P eboru družstev starších 
žák  v Benešov  vybojovalo 2. místo.

A nakonec už jen suchá ísla: V roce 2014 se blatenš   judisté 
zú astnili celkem 17 závod , z nichž si p ivezli 51 medailí (19 zlatých, 14 
st íbrných a 18 bronzových).

Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na 
www.tjsokolblatna.cz, o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz .

Lukáš Kocourek

Rok 2014 byl pro blatenské judisty 
úsp šný

Za átek nového roku je ideální prostor pro bilancování roku 
minulého. Poj me spole n  absolvovat takovéto ohlédnu   za minulým 
rokem z pohledu blatenského oddílu juda. 

Na konci ledna si naši nejmladší lenové vyzkoušeli sv j první turnaj. 
Za ú as   hojného po tu rodi  jsme to  ž uspo ádali Novoro ní turnaj, 
kde každý musel p edvést nejen závodní schopnos  , ale i jak se nau il 
ty i základní chvaty. Výkony byly trenéry obodovány, ale se sladkou 

odm nou dom  odcházeli nakonec všichni, nejen vít zové.
Poslední dubnový víkend pat il již po tvrté turnaji Velká cena m sta 

Blatná. Do t locvi ny SOŠ v Blatné se sjeli závodníci z dvace   oddíl  ze 
ty  kraj . Ti zde bojovali ve ty ech v kových kategoriích (mlá ata, 

mladší žáci, starší žáci a dorostenci). Ti nejlepší dostali díky sponzor m 
a m stu Blatná poháry, medaile a diplomy.

Na konci ervence jsme se zú astnili soust ed ní, po ádané 
p íbramskými judisty v rezortu Vystrkov na Orlické p ehrad . Ú astníci 
byli rozd leni do skupin podle v ku. Každá skupina pod dohledem 
trenér  pracovala, dle možnos   len , na rozší ení znalos   chvat  a na 
rozvoji kondice. Ti nejstarší a nejzkušen jší judisté získávali zkušenos   
pod vedením úsp šné eské reprezentantky Lucie Chytré. Na konci 
soust ed ní odjížd li všichni s  m, že si ob as sáhli do rezerv svých 
sil, vyzkoušeli si tréninky pod vedením jiných trenér  a oboha  li svoje 

vážíme. Byli vlast-
n  jediní ú astníci 
z u iliš  na okrese 
Strakonice, kte í se 
dokázali hrd  posta-
vit student m od-
borných škol a gym-
názia. V autobuse 
se chovali slušn , 
respektovali pokyny 
dozoru, na turnaji 
pat ili mezi nejspo-
ádan jší týmy. Po-
adatelka i u itelé 

hostující Euroškoly 
je oce ovali, i když napínavé to bylo a všichni hrá i všech tým  m li 
po skon ení svého zápasu pot ebu sv j výkon vyhodnocovat. Reportáž 
o ima po adatele je na h  p://pisqworky.cz/novinky/1298

P íš   rok, pokud zájem student  p etrvá, by bylo dobré postavit 
z nejlepších student  SOU Blatná jeden siln jší zapálený tým, který 
porazí týmy z odborných škol:)

Vychovatelé SOU Blatná

Jan Podlešák - 3. místo na P eboru eské republiky mladších žák
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B l ice – ves, m ste ko, m sto
Letošní rok je rokem ady kulatých výro í v celorepublikovém 

i lokálním smyslu. Jedno takové si v našem regionu p ipomínají B l ice. 
1. zá í tohoto roku to  ž uplyne 500 let ode dne, kdy byl zdejší farní 
kostel sv. Petra a Pavla po pozdn  go  cké p estavb  slavnostn  vysv cen 
pomocným biskupem olomouckým Mar  nem Göschlem. Stejné výro í si 
p ipomíná také d kanský kostel v Blatné konsekrovaný týmž prelátem o 7 
dní pozd ji. Farnost B l ice chystá k oslav  tohoto významného výro í, 
která se bude konat v sobotu 5. zá í, adu zajímavých akcí. Také obec 
B l ice se chce do programu jubilejního roku zapojit, a to mimo jiné  m, 
že požádá o obnovení historického statusu m sta a o schválení vlajky, 
kterou doposud postrádá. Možná si n kdo ekne, že tyto záležitos   
s kostelem až tak moc nesouvisí, ale opak je pravdou. Život B l ic býval 
v minulos   velice úzce propojen s kostelem, nebo  byl sou asn  životem 
farní obce. A jsou to práv  symboly patron  b l ického kostela sv. Petra 
a Pavla (klí e a me ), které nalezly uplatn ní ve znaku obce. Jedno od 
druhého tedy nelze odd lit ani v dnešní siln  sekularizované spole nos  . 
Je tedy na míst  obeznámit tená e našeho zpravodaje, a  b l ické, tak 
i ty ostatní, jak to vlastn  s t mi B l icemi, jejich statusem a znakem 
v minulos   bylo.

První ov itelná písemná zmínka o B l icích spadá do roku 1243, 
kdy Petr s brat ími z B l ic („Petrus cum fratribus de Belsicz“) vystupuje 
jako sv dek na lis  n , kterou král Václav I. potvrzuje donaci Bavora I. 
ze Strakonic a jeho manželky Dobroslavy strakonickým johanit m. 
B l ice byly již tehdy samostatným šlech  ckým statkem, jehož správní 
centrum p edstavovalo opevn né sídlo na vysunuté ostrožn  nad údolím 
a rybníkem dodnes zvaným „Hrádek“ západn  od zástavby B l ic. Do 
dnešních as  se zde dochovalo jen terénní opevn ní. 

Zhruba ve stejné dob , ze které pochází nejstarší písemná zmínka 
o B l icích, byl zde postaven pozdn  románský kostel, od roku 1369 ozna-
ovaný jako farní. Mezi  m se na B l icích vyst ídalo n kolik majitel . Ve 

t e   tvr  n  14. stole   to byla Markéta ze Šternberka, vdova po Vilémovi 
ze Strakonic. Ta zastavila B l ice spolu s dalšími svými statky do asn  své-
mu bratru Albrechtovi ze Šternberka, litomyšlskému biskupovi. Když roku 
1365 potvrzoval tuto zástavu král Karel IV., hovo í se o B l icích poprvé 

jako o m ste ku. Charakteru m ste ka odpovídá i konÞ gurace zástavby, 
která se v základních rysech od st edov ku mnoho nezm nila. Nejlépe 

Znaky m sta nejsou jen formalitou
O znaku i praporu m sta nelze v žádném p ípad  íci, že by to byl 

jen zaprášený symbol, který se ukazuje p i slavnostních p íležitostech. 
Zejména v d ív jších dobách neznamenaly tyto znaky jen odlišení 
lokality od jiných. Vždy byly poctou pro osadníky, potvrzovaly výjime né 
postavení i privilegium ud lené panovníkem nebo byly prop j eny 
biskupem za state ný in v boji apod. Jednotlivým ob an m dávaly 
pocit sounáležitos   s lokalitou i skupinou. I v dnešní dob  se za t mito 
symboly skrývá základní charakteris  cká vizitka m sta. Dosv d ují 
to  ž, že v n m žijí lidé kul  vovaní, v domi sebe samých i historických 
souvislos  , lidé, kte í  si váží  všeho dobrého, co vytvo ili jejich 
p edkové, a zárove  moderním zp sobem na tuto tradici navazují. By  
bylo domovské právo dávno zrušeno, dob e fungující obec je jakousi 
pomyslnou st echou nad hlavou každého osadníka, jednotliví lidé nejsou 
bezejmenní a mají možnost podílet se na životaschopnos   obce.  Jak to 
kdo  umí, m žete leckdy  poznat  na první pohled i podle mali kos    p i 
prvním kroku by  v neznámém m st . 

V minulos   i B l ice pos  hlo n kolik velkých požár , kdy z stalo 
z pom rn  prosperujícího m ste ka, které je uvád no už v nejstarších 
eských kronikách (Hájek, Balbín), pouhých pár chalup, n které navíc 

zcela opušt né. A tak za znaky našeho m sta lze i dnes hrd  poci ovat 
nezdolnou sílu a odvahu n kdejších obyvatel vybudovat v situaci, kdy 
lehla popelem skoro celá osada, obec novou, která bude nejen novým 
domovem pro jejich d  , ale i ozdobou kraje. Stejn  jako dnes na nic 
nebyly peníze, ale b l i   si um li poradit, nebáli se p ekážek a pomohli 
si i dobrými nápady: nap íklad z pivního desátku odvád ného m stu, 
i z p isp ní movit jších ob an , vybudovali nové kamenné chodníky. Ty 
slouží dodnes a nemá je každá obec. I takovéto velké „drobnos  “ se za 
symboly m sta skrývají.

Alena Svozilová

Záv r 2014 a za átek 2015 
v B l icích

 Již tradi n  se na záv r roku v ase adventním v B l icích slavnostn  
rozsví  l váno ní strom. Pro p ítomné, kterých se sešel hojný po et, za 
což jim všem d kuji, se podával teplý aj a pun . Po odbi   18té hodiny 
za al hrát své váno ní koledy hudební sbor BEDRS. Po slovu starosty 
a posv cení stromu fará em Kozubíkem, d   z MŠ p ednesly n kolik 
váno ních básni ek. Poté p knou atmosféru zakon il op t sbor BEDRS, 
který hrál opravdu moc p kn . 

Dne 6.12. se tradi n  konala Mikulášská zábava pro d   nejen 
místní, ale i z okolních obcí. Za povedenou akci bych rád pod koval všem 
organizátor m. V ím, že si tuto zábavu d   užily a budou se ú astnit 
i následujících akcí v naší obci, ur ených pro nejmenší. 

Do roku 2015 vstupují B l ice s velkou výzvou. Uskute n ní 
n kterých projekt , které bychom cht li ud lat, bude složité, ale ur it  
ne nemožné. Jen v kostce chci zmínit n které: rekonstrukce Újezdecké 
ulice (ve spolupráci s Krajskou správou silnic vypracovat p ípravu), oprava 
ás   H bitovní zdi, zateplení a vým na oken v MŠ a jiné. Samoz ejm  

nelze vše ud lat hned, ale je nutné se na to p ipravit jak projek n , tak 
i Þ nan n . Bez získání dotací na jednotlivé projekty to p jde jen velmi 
t žko. V uplynulém roce se získala dotace na kompostéry. Do konce 
dubna 2015 by m lo být vše do ešeno a kompostéry bychom m li 
vydávat. M lo by se dostat na všechny zájemce. O míst  a zp sobu 
vydávání bude každý informován na ú ední desce a na internetových 
stránkách obce B l ice.

 Další velmi d ležitá v c, která se musí v obci ešit a nemá odkladu, 
je zdejší kanalizace. V n kterých ástech je velmi poškozená a dá se íct, 
že v n který p ípadech dožitá. Bude proto nutné se do rekonstrukce co 
nejd íve pus  t. Op t s p isp ním dotací.

 Ale ne ekají nás jen záležitos   mén  p íjemné, ale i jiné, na n ž se 
m žeme t šit. Plánovaná a již tradi ní akce u T ech K íž  o B l ické pou   
se zajímavým hostem a parkurovými závody. Jarní ást fotbalové sezony 
všech v kových kategorií, závody v šipkách, hasi ské závody, motokros 
na Viš ovce a jiné.

 Jako velkou akci, na kterou se m žeme t šit, je výro í 500 let od 
vysv cení kostela sv. Petra a Pavla v B l icích. Tato akce by se m la 
uskute nit na za átku zá í 2015. P esný termín bude v as up esn n. 
Trochu z historie B l ic, týkajících se nejen kostela, se do tou tená i 
sobá ku v následujících vydání.

 Rád bych touto cestou také zmínil, že jsem již podnikl první kroky 
k navrácení statusu m sta pro B l ice. Stejn  tak se již podnikly první 
kroky pro vznik nového znaku B l ic - vlajky. O dalším postupu budeme 
informovat jak na internetových stránkách obce, tak na ú ední desce.

 Na záv r mi dodate n  dovolte pop át všem mnoho úsp ch  v práci 
i osobním život  a hlavn  pevné zdraví do tohoto roku 2015.

 Pavel Vejšický - starosta obce B l ice 

hlas  by se stali pro voli e zcela pr hledn  novými zastupiteli. V okrese 
Strakonice se na tomto logickém postupu dohodlo v t chto volbách již 
21 obcí.

Sou asný volební systém je p í inou, že složení zvoleného 
zastupitelstva není zcela výsledkem Vaší volby. V po tu skute n  
získaných hlas  jsme se umís  li na 2. (Novotný) a na 5. (Váchová) 
volitelném míst , p esto jsme z d vodu výše uvedených skute ností 
nezískali žádný mandát.

Nicmén  tyto volby v naší obci ukázaly, že minimáln  50% volících 
ob an  si p álo zm ny ve složení a p edevším v práci zastupitelstva 
i starosty a že se ztotož uje s vizemi, které jsme nas  nili v našich 
p edvolebních materiálech. V íme, že se t mito skute nostmi nechají 
inspirovat také naši nov  zvolení zastupitelé. P ejeme jim v jejich práci 
hodn  úsp ch ,

Všem spoluob an m v B l icích a jim p idružených vesnicích 
p ejeme spokojené souži   a pevné zdraví nejen v roce 2015, ale 
i v celém volebním období.

Miroslav Novotný, Marta Váchová

Redakce se omlouvám autor m lánku, že nedopat ením nebylo jejich 

pod kování zve ejn no v minulém vydání. D kujeme za pochopení.
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užívat znak, respek  ve pe e  (v dané dob  oba pojmy splývají) a  pe e  t 
zeleným voskem. Znak m ste ka m l tvo it „š  t ervené barvy, v kterém 

jsou dva klí e na k íž pošikem p eložené, mezi kterýmižto dv ma klí i 

me  nahý u spodku jest“ vymalovaný pro lepší p edstavu na miniatu e 
uprost ed lis  ny. Znamení klí  a me e jsou, jak již p edesláno, atributy 
sv. Petra a Pavla, jimž je zasv cen b l ický kostel a o jejichž svátku se 
v B l icích konal rovn ž nejstarší jarmark. Brzy po ud lení privilegia si 
dali B l i   zhotovit pe e  dlo (typá ) o pr m ru pe e  cí desky 42 mm, 
na n mž byl vyobrazen znak m ste ka ve š  tu tvarov  tak ka totožn  
provedeném jako na privilegiu Ferdinanda I. a s opisem „INSIGNA 
CIVITATIS BIELCISENSIS“ (Znak obce b l ické) a letopo tem ud lení 
privilegia, to jest 1556. Krom  této v tší pe e   je doložena ješt  pe e  
menší, oválná, se znakem m ste ka mezi písmeny M a S (M stys B l ice).

Znak, uplat ující se p edevším na pe e  ch, byl symbolem statusu 
m ste ka, jeho samosprávy a svébytnos  , ve vztahu k ostatním právním 
subjekt m pak iden  Þ ka ním prost edkem. Posledn  jmenovaná 
funkce trvá dodnes, ovšem v sou asnos   již není znak pouze výsadou 
m st a m ste ek, ale na jeho užívání má nárok každá samostatná obec, 
pro níž je, nebo by alespo  m l být, vyjád ením iden  ty, starobylos   
a jedine nos  . 

Roku 1623 prodali Smil nejstarší B šín z B šin a jeho manželka ŽoÞ e 
ernínová z Chudenic B l ice Jaroslavu Volfovi ze Šternberka na Lná ích. 

Dvousetleté panování B šín  tak skon ilo. B l ice jsou v tu dobu stále 
nazývány m ste kem, podobn  i roku 1632. Útrapy t ice  leté války, 
které jej poznamenaly, jsou však z ejm  p í inou, že v berní rule z roku 
1654, našem nejstarším katastru poddanské p dy pro ú ely zdan ní, jsou 
ozna ovány jako ves. Tehdy zde bylo 5 grunt , 6 chalup, z toho 4 pusté 
a 31 domk , z toho 2 pusté, celkem 42 usedlos  . emeslo vykonávalo 10 
lidí (2 tesa i, 2 ková i, 2 krej í a po 1 šindelá i, ševci, ezníkovi a kolá i); 
1 lov k si p ivyd lával jako zvoník. Všichni byly domká i s minimální 
vým rou p dy, která by je sama neuživila. Roku 1668 vyho ela t e  na 
a v roce 1692 více než polovina B l ic. V roce 1695 je evidováno 44 
dom , ale pouze 29 obydlených. Bylo to období do asného úpadku. Není 
tedy divu, že pov domí o statusu B l ic bylo nejednozna né. 

V roce 1680 byla založena nejstarší b l ická farní matrika narozených, 
oddaných a zem elých. Odd lení pro B l ice je v ní nadepsáno 
„Oppidum Belcžicz“ (m ste ko B l ice). Podobn  i na malované map  
lná ského panství, k n muž B l ice náležely až do konce feudalismu, 
datované rokem 1698, jsou B l ice ozna eny jako „Marckt“, tedy 
m ste ko (m stys, i p esn ji sídlišt  vybavené právem po ádat trhy). 
Když se ale roku 1712 na žádost hejtmana téhož panství projednávala 
p ed magistrátem královského m sta Rokycan sporná otázka robotních 
povinnos   místních obyvatel, jsou B l ice op t ozna ovány jako ves. 

to osv tluje 
povinný cí-
sa ský o  sk 
stabilního ka-
tastru z roku 
1837. Na zá-
padní stran  
i nt rav i l á n u , 
jehož osu tvo-
í komunikace 

z B eznice na 
Újezdec, k níž 
se od jihu p i-

pojuje cesta do Kocelovic, je vid t obdélný prostor nám s   – n kdejšího 
tržního prostoru – vymezený na východní stran  areálem kostela a h bi-
tova a na stran  západní budovou radnice.

Roku 1422 vstupuje do d jin B l ic vladycký rod B šín  z B šin 
pocházející z Klatovska, aby je ovliv oval po dalších 200 let. 

Významným obdobím rozvoje B l ic bylo 16. stole  . Jind ich B šín, 
e ený Jep  ška, který zastával významný ú ad místosudího Království 
eského, dal pozdn  go  cky p estav t a vysv  t zdejší kostel a nejspíše 

práv  on p enesl své sídlo z hrádku pod Slepi í horou do nové tvrze 
vystav né na severním okraji B l ic.

Po Jind ichov  smr   se jeho ty i synové Jan, Jind ich, Burian a Václav 
B šínové rozd lili roku 1528 o rodinný majetek. Pro tento ú el dali 
vyhotovit podrobné popisy jednotlivých podíl , takzvané díl í cedule, 
jejichž text byl pozd ji p epsán do centrálních pozemkových knih 
zvaných tehdy desky zemské. Díl í cedule brat í B šín  obsahují mimo 
jiné i toto ustanovení: „Což se dot e konšel  v m ste ku z každého dílu 

nás brat í t i osoby abychom vybrali a t m podle oby eje p ísahu vydali 

a   aby do spole né(ho) zm n ní trvali a rychtá  aby byl ten, kteréhož 

sob  a eho zvolíme a ten aby každý rok jiný usazen a zm n n byl.“ To 
dokládá, že B l ice byly tehdy stále považovány za m ste ko a sou asn  
osv tluje fungování jeho samosprávy, kterou tvo il sbor konšel  v ele 
s rychtá em, p i emž všechny jmenovala vrchnost. V témže dokumentu 
jsou rovn ž zmín ny masné krámy, takže v tu dobu muselo být v B l icích 
provozováno eznické emeslo.

Podíly svých brat í nakonec získal Václav B šín († 1570), který 
vymohl u krále Ferdinanda I. pro B l ice významné privilegium. Bylo 
vystaveno ve Vídni dne 19. zá í 1556 ve form  pergamenové lis  ny 
s pe e   vydavatele z erveného vosku v d ev ném pouzd e p iv šenou 
na erveno-bílé konopné š e. Originál lis  ny je uložen ve Státním 
okresním archivu ve Strakonicích spolu s ov eným opisem vyhotoveným 
roku 1898. Obsahuje n kolik d ležitých ustanovení, v prvé ad  jejím 
prost ednictvím panovník oznamuje, že „B l ice zase znovu za m ste ko 

jsme vyzdvihnou  , vysadi  ... rá ili“. Jak jsme vyložili výše, byly B l ice 
za m ste ko pokládány již ve 14. stole  , to jest mnoho let p ed vydáním 
citované lis  ny. V té je tato skute nost zd razn na a dokonce se zde 
hovo í o písemn  pojišt ných výsadách, které „skrze ohe  k zkázy 

a zahynu   p išly“, takže král nyní vlastn  jen obnovuje to, co již d íve 
bylo. Nov  ale ud luje B l ickým právo po ádat osmidenní výro ní trh 

(jarmark) o svátku sv. Mar  na (11. listopadu), týdenní trh každý pátek, 
odvolávat se k soudu m ste ka Blatné a v neposlední ad  též právo 

Lis  na z 19. 9. 1556,kterou Ferdinand I. obnovuje B l ic m status m ste ka a ud luje 

znak,SOkA Strakonice,AM B l ice,list. . 1

B l ice na tzv. povinném císa ském o  sku stabilního katastru z roku 1837, p evzato 

z archivnimapy.cuzk.cz

V tší pe e  m ste ka B l ic z roku 

1556, kresba K. Liška

O  sk razítka m stského ú adu 

v B l icích z 26. 1. 1920, SOkA 

Strakonice, AM B l ice, sign. 

B3a,kart. 7
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Zprávi ky z b l ické školi ky
Návšt va knihovny

Dne 16. 10. 2014 navš  vili žáci 2. a 3. t ídy b l ickou knihovnu, kde se 
m li dozv d t zajímavé informace o B l icích a okolí. Paní knihovnice se 
prom nila ve starého d de ka, který neznal B l ice ani okolí a cht l po 
d tech, aby mu poradily. Pokládal jim r zné otázky jako nap íklad – jaké 
se v B l icích nachází ulice, rybníky, sochy, osobnos  . D ti d de kovi 
s velkým nadšením odpovídaly. Za odm nu jim pak d de ek p e etl 
pov st „ O myslivci Radošovi“. Ta vypráví o ob ím šláp ti. Naše žáky 
pov st tak zaujala, že se cht li ihned vydat k Závišínu a hledat ob í šláp . 
Vzhledem k nep íznivému po así byl však výlet naplánován až na jaro. 
Už te  se ale všichni velmi t ší!

Cht li bychom  mto pod kovat paní V rce Va á ové za poutavé 
a v  pné zpest ení besedy.

Techmania 
Víte, jak vzniká 

duha, co to je levitace, 
jaká by byla vaše  ha 
na planetách slune -
ní soustavy nebo jak 
by vypadal sv t ko-
lem vás, kdybyste se 
pohybovali rychlos   
sv tla?  Žáky druhé-
ho stupn  naší školy 
a žáky 8. A ZŠ TGM 

Blatná, kte í se spole n  vypravili do plze ské Techmanie, by takové 
otázky nem ly p ekvapit. V science centru spole n  pronikali zábavnou 
formou s pomocí interak  vních exponát  do taj  mechaniky, op  ky, 
elekt iny a akus  ky a také se pobavili u hlavolam  a her. V expozici Ves-
mír si doplnili své znalos   o slune ní soustav  a získali p edstavu o tom, 
jak lidé zkoumají a objevují vesmír. D tem se výlet líbil. A protože ást 
expozice science centra byla z d vodu zm ny expozice uzav ena, mohli 
jsme jim slíbit, že si návšt vu Plzn  brzy zopakujeme.

Uple  tverec
Po zhlédnu   

Þ lmu Síla lidskos-
 , který vypráví 

o záchran  ži-
dovských d   si-
rem Wintonem, 
p emýšleli žáci 8. 
t ídy, jak by i oni 
mohli pomáhat. 
P išli s nápadem 
zapojit se do akce 
„Uple  tverec“, 

kterou organizovalo Centrum kultury a vzd lávání Blatná. Charita  vní 
projekt „Uple  tverec“ pomáhá sirotk m, opušt ným d tem  a d tem 
s AIDS v Jižní Africe. tverce, které lidé pletou a há kují na celém sv t , 
jsou v Jižní Africe sešity do dek pro d  , o které se nemá kdo starat. 
Na jednu deku je pot eba 35 tverc . D   vyrobily plakáty a informa ní 
leták.  Poprosily o propagaci akce paní u itelky a knihovnici paní Va á-
ovou. Maminky, babi ky i šikovné dívky se pus  ly do pletení. 20. listo-

padu se pletlo v knihovn . Pletení si vyzkoušela i d v ata p i pracovním 
vyu ování, ale hlavn  se pletlo doma. A tak ve škole každý den p ibývaly 
nové tverce. 27. 11., v den ukon ení akce, jsme odevzdali v CKVB 163 
tverc . Všem pleta kám d kujeme!

Mikulášská 
nadílka

Jako každý rok 
i letos se naše 
malá škola zm nila 
5. prosince v jedno 
velké peklo. Ráno 
si žáci 9. t ídy p i-
chystali kostýmy 
a b hem chvíle se 
z nich stali straši-
delní er   a krás-

ní and lé s jedním hodným Mikulášem. Nejd íve navš  vili žá ky první 
t ídy, kterým se 
snažili domluvit, 
aby lépe psali. Je-
likož všichni slíbili 
nápravu a žádní 
velcí h íšníci se 
zde nenašli, mohli 
er   odejít do ma-

te ské školy. Tam 
však z stali o n co 
déle. Malí ne-
zbedové slibovali 
„hory doly“, pak 

Na Müllerov  map  ech z roku 1720, první svého druhu, která eviduje 
všechna tehdy existující sídlišt , jsou B l ice za azeny do kategorie 
„Marck  lecken“ (m ste ka). Od této doby již je B l ic m status 
m ste ka (m styse) trvale p iznáván ve všech ú edních i neú edních 
písemnostech. Sv j podíl na tom jist  m l i rozvoj obchodu a emeslné 
výroby organizované do cech , který m žeme v B l icích sledovat 
od 18. stole  . Roku 1747 zde jako první vzniká sdružený cech peka  
a perniká , k nimž se p ipojili mlyná i na Závišínském potoce. Cechovní 
pravidla (ar  kule) p evzali z Kasejovic. Roku 1785 se s nimi pro malý 
po et spojili také truhlá i a bedná i, kte í p ed  m od roku 1748 tvo ili 
jeden cech s kolá i a sekerníky. Následuje cech ševc  (1749) a roku 1811 
sdružený cech truhlá  a tesa .

Ke stávajícím dv ma jarmark m, jež p edstavovaly odby  št  pro 
místní emeslnou produkci, byl v neznámé dob  p idán další v pond lí 
po sv. Ann  (svátek 26. ervence), který ale císa  Josef II. p eložil roku 
1783 na den sv. Josefa (19. b ezna) nebo na nejbližší pond lí, pokud by 
byl n jaký p ednostní svátek. V záv ru feudálního období se v B l icích 
konaly každoro n  ty i jarmarky – o sv. Josefu (19. b ezna), v pond lí 
po sv. Petru a Pavlu (jejich svátek p ipadá na 29. ervna), v pond lí po 
Narození Panny Marie (svátek 8. zá í) a o sv. Mar  nu (11. listopadu). 
K poslední úprav  termín  b l ických výro ních trh  došlo na základ  
místodržitelského výnosu z 28. b ezna 1898 tak, že se m ly konat 18. 
ervna, 10. ervence, 24. srpna a 29. íjna nebo hned následující pond lí 

v p ípad , že by na p íslušný den p ipadl svátek. 
Mezi  m se m ste ko rozr stalo zástavbou i po tem obyvatel. Na 

sklonku feudalismu (1840) zde bylo 82 dom  s 653 obyvateli, v roce 1890 
již 167 dom  a 1 127 obyvatel, roku 1900 171 dom  s 1 110 obyvateli 
a roku 1910 184 dom  a 1 164 obyvatel. Byla zde p  t ídní škola, stanice 
lokální dráhy, p sobilo tu n kolik spolk . Povýšení B l ic na m sto se 
za t chto podmínek zdá logickým pr vodním jevem. Došlo k n mu 23. 

prosince 1898 nejvyšším rozhodnu  m císa e Fran  ška Josefa I., které 
pak bylo v prvních m sících následujícího roku postupn  sd leno c. 
k. místodržitelství v Praze, zemskému výboru tamtéž, pak okresnímu 
výboru v Blatné a odtud dne 10. b ezna 1899 b l ickému obecnímu 
p edstavenstvu. Tomu bylo rovn ž nabízeno, aby si dalo za ur itou ástku 
vyhotovit diplom, k emuž m lo p íslušným ú ad m ve Vídni zaslat popis 
nebo vyobrazení znaku m sta. B l i   se ovšem tehdy spokojili jen 
s prostým ú edním sd lením.

Vladimír ervenka
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Fotbalový oddíl TJ Sokol B l ice
- zimní p estávka a p íprava na jarní 
ást sezony 

Nejak  vn jším mužstvem po skon ené podzimní ás   bylo mužstvo 
mladší p ípravky, které se 13. 12. 2014 zú astnilo v Praze Tróji halového 
turnaje  p ípravek(ro níky 2004-2007) o p eborníka OS – echy. Výb r 
Sokola B l ice tvo ili naši malí fotbalisté ro ník  2005 a 2006. Na turnaj je 
doprovázeli trené i Petr Uhlí  a Pavel Vejšický. V konkurenci sokolských 

tým  z Prahy, st edních, západních a jižních ech obsadili kluci 4. místo. 
Mladší a starší žáci si prozatím naplno užívali zimní p estávky. P íprava 
je naplánována po novém roce v hale ve Hvož anech. Po ítáme, že 
se mladší p ípravka a starší žáci zú astní halového turnaje OFS ve 
Strakonicích a (7.2. - p ípravka a 7.3. - starší žáci).  Mladší žáci po ítají 
s ú as   na halovém turnaji Po ádaném OFS P íbram, kde hrají i sout žní 
utkání. Naši malí fotbalisté mají po dobrých podzimních výkonech 
myslím velkou mo  vaci se v jarní ás   dále zlepšovat a nejv tší z nich 
má ur it  mužstvo starších žák , kte í budou ch  t udržet první místo po 
podzimní ás   a stát se okresním p eborníkem.  

Mužstvo muž  se poprvé sešlo p ed vánoci v hale a 27. 12. 
2014 zakon ilo nep íliš povedenou podzimní ást sezony tradi ním 
silvestrovským utkáním na um lé tráv  v Blatné. P íprava v hale za íná 
5. ledna v hale ve Hvož anech a venkovní p íprava startuje naplno 
v sobotu 17. ledna. První p átelské utkání sehrajeme 1. února od 14 
hodin v P íbrami na um lé tráv  s Tochovicemi. Poté budou následovat 
utkání zimního turnaje v Blatné, podle vylosování turnaje. Jarní ást 
sezóny zahajujeme v sobotu 28. 3. v 15 hodin t žkým utkáním  na h iš   
silné kyn  a 4. 4. p ivítáme na domácím h iš   momentáln  tvrtý tým 
tabulky Stachy. Vzhledem k našemu sou asnému postavení v tabulce, 

Šneci B l ice 
Šneci letos 9. ledna oslavili osm let od svého založení. Zakladatelé, 

kte í p sobí v klubu dodnes, jsou Pavel Mašek a Jirka Gregorovi  st. 
Klub má dnes základnu 18 hrá  dosp lých a 12 žák . Ve spolupráci 
ZŠ B l ice a DDM Blatná jsme otev eli šipka ský kroužek. Aby mohl 
být tento kroužek otev en, museli naši lenové Pavel Mašek, Zden k 
Kilián a Michal Suchánek absolvovat Studium pedagogiky pro pedagogy 
volného asu, vykonávající díl í p ímou pedagogickou innost. 
Záv re nou zkoušku všichni úsp šn  zvládli.

Kroužek d   je v DDM Blatná každé pond lí od 16:30 a v ZŠ B l ice 
se nov  otev e každou st edu od 16:30. Pro zájemce o tento sport 
p ipravujeme pravidelné páte ní turnaje, kde si budou moci tento 
báje ný sport vyzkoušet. Hrací místo je Sokolovna B l ice.

Pátým rokem hrajeme nejvyšší šipka skou sout ž v R  - 1. steelovou 
ligu. Postoupit letos mezi elitních osm týmu bude velmi t žké. Za  m 
se nacházíme na 3. míst , kde ztrácíme na postupové druhé místo ve 
skupin  dva body. Naše nejlepší absolutní umíst ní je 5. místo. V zá í 
2015 vstoupíme do so  ové ligy.  

Již pot e   budeme mít možnost po ádat nejv tší turnaje v eské 
republice. 11. 4. se jedná o Mistrovství republiky žák , junior  
a veterán  a 12.9. eský pohár.   

Termíny jednotlivých akcí pro dosp lé i žáky a místa konání, jsou pro 
fanoušky tohoto sportu:

Termíny regionálu na rok 2015: 
14. 2. Reg B l ice
21. 3. Reg Vrbno
duben Reg Praha

Termíny 1. steelové ligy
18. 2. Liga Vrbno
14. 3. Liga Dubi né u B

Termíny eských pohár  a Mistrovství republiky R
7. 2. P1, 7. 3. P2
28. 3. P3
11. 4. Mistrovství republilky žák , junior  a veterán  – hrací místo 
v B l icích, Sokolovna

Pavel Mašek

zarecitovali básni ku nebo 
zazpívali a nakonec si i ne-
bojácn  zatan ili s erty 
jejich tane ek. Na Mikulá-
še a jeho spole níky ekaly 
ješt  zbylé t ídy na základní 
škole, kde se to zlobivci jen 
hemžilo. Ve 4. a 5. t íd  se 
dokonce vyskytli i takoví 
h íšníci, které bylo nutno 
str it do pytle. Vše nakonec 
ale dob e dopadlo, peklo 
provinilce vrá  lo a   mo-
hou nyní své h íchy s rados-

  napravovat. 

P edváno ní kulturní akce
P edváno ní as si d   z 1. – 4. t ídy zp íjemnily dlouho o ekávaným 

výletem do Prahy na muzikál Sn hová královna, který se konal 10. 12. 
2014. Již p i zazn ní úvodní písn  z stali všichni tém  nehybn  sed t 
a bez dechu sledovali, zda se Gerd  poda í zachránit Kaye z moci Sn hové 
královny. Ohromeni nádhernou hudbou, p veckými i hereckými výkony 
a sv telnými efekty odjížd li žáci dom  plni zážitk  a nadšení.

O týden pozd ji, kdy nap   z blížících se váno ních svátk  pomalu 
vrcholilo a d   m ly již plnou hlavu Ježíška, se 1. stupe  vydal do 
P íbrami na lední revue s názvem „Nesem Vám noviny“. První ást 
tohoto vystoupení d tem p ipomn la p íb h o putování Josefa s Marií 
do Betléma a narození jejich malého synka. V druhé ás   si spolu 
s bruslícími dáre ky, perní ky, zají ky i dalšími symboly Vánoc a zimy 
zazpívali všichni koledy a vzpomn li na n které váno ní zvyky. Dom  
se pak žáci vraceli spokojeni a pobaveni um ním malých i velkých 
krasobrusla .

Váno ní besídka
Dne 12. 12 2014 po ádala naše škola váno ní besídku. Velmi nás po-

t šilo, že si ada rodi , babi ek a d de k  našla v p edváno ním shonu 
as a p išla se podívat, jak šikovné máme žáky. O navození p kné vá-

no ní atmosféry se postaraly d   z 1. stupn  svým pásmem básni ek 
a písni ek. Poté mohli všichni navš  vit tvo ivé dílny. Zde si za pomoci 
p. u itelek m li možnost vyzkoušet svoji dovednost a fantazii. A tak se 
žáci se svými rodi i i prarodi i rozeb hli k jednotlivým stolk m a za ali 
vyráb t. Po chvíli se objevily vskutku kouzelné výtvory. N kdo se pyšnil 
krásnou váno ní taš  kou i nádherným svícínkem, jiný se zase chlubil 
rozkošným stojánkem na ubrousky nebo roztomilým andílkem. Každý si 
pak mohl vlastnoru -
n  ozdobit perní ek.

Váno ní besídka 
se opravdu vyda ila. 
Nálada byla p íjem-
ná, prost edí útulné, 
všechny ruce šikovné, 
a tak všichni opou-
št li školu plni hez-
kých zážitk  a nesli si 
dom  spoustu milých 
dáre k , které sami 
vytvo ili.
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Naši jubilan  …

Zdraví, št s  , spokojenost
a elánu víc než dost,

staros   málo, rados   více,
krásných zážitk  na  síce.

V m síci lednu a únoru oslaví 75. narozeniny paní Koubková Ludmila 
a 75. narozeniny pan Mikolášková Marie.

Zastupitelstvo obce p eje vše nejlepší, pevné zdraví, 
pohodu a životní elán.

Bezd dovické sportování
Na netradi ní golf, který se hraje v Bezd dovicích již dvacet p t let, 

p ipadl termín konání na sobotu 15. listopadu 2014. Golfový turnaj 
p ilákal dev t d   a sedmnáct dosp lých. Sraz ú astník  byl ve 12,30 
h. p ed obecním hos  ncem v Bezd dovicích. Odtud se všichni ú ast-
níci p esunuli k vodojemu do Dobšic, kde byl start. Nepostradatelným 
ná iním každého ú astníka byl tenisový mí ek a n jaká h l (v tšinou 
zhotovená ze šikovné v tve). P i putování za mí ek spolu s ú astníky jelo 
i n kolik maminek s ko árky. Všichni si celou cestu za tenisovým mí kem 
užívali. 

Mezi d tmi m l nejmenší po et úder  112 Adam Bulka domácí zá-
stupce, druhý byl Mat j Kupar z e ice se 136 údery a na t e  m míst  
Denisa Rakovanová rovn ž domácí.

Po adí mezi dosp lými bylo následující: první Ota Burián ml., domácí 
borec, druhý Zden k Hucek z Blatné a t e   také domácí zástupce Tomáš 
Jícha.

Na konec bych cht la pod kovat všem, kte í se podíleli na jeho reali-
zace. A vši se již t ší na p íš   ro ník.

Text: Alena Ves  álová
Foto: Pavel Chaloupka

 Turnaj v K ížové sedm
V sobotu 13. 12. 2014 se hrál v bezd dovickém obecním hos  nci 

další turnaj v K ížové sedm . Tohoto turnaje se zú astnilo 10 dvojic. Po 
všech zápasech, které se hrály, m ly na svém kont  dv  dvojice stej-
ný po et vít zství a to 
sedm. Takže o po adí 
na prvním a druhém 
míst  rozhodl vzájem-
ný zápas. Zápas vyhrá-
la dvojice „To je jedno“ 
ve složení Pavel Šeda 
a Josef Fošum a p e-
vzala od organizátor  
poháry pro vít ze. 
Poražená dvojice „Fej-

tlíci“ ve složení Josef 

a Bohumil Fejtlové se 

umís  la jako druhá. T e   místo z stalo pro dvojici „SPARTA“ ve složení 

Stanislav Brda a Ji í Vydra. Všechny zú astn né dvojice obdržely za jed-

notlivá umíst ní v cné ceny. Pro všechny zú astn né bylo p ichystané 

ob erstvení. Turnaj se vyda il a všichni se již t ší na další.

Text: Alena Ves  álová

Foto: Pavel Chaloupka

Novoro ní p ání
Sp šným krokem

za novým rokem

k ránu jsem se probudila.

Založit staré,

vytvo it nové,

v p lnoci jsem si slíbila.

Kolá  m síce

zá e jak od slunce

posvátný dal vzkaz.

Zbo te zlo,

chra te dobro,

a  láska roste v nás!

Rozsvícení váno ního strome ku
Dne 6. 12. 2014 od 16.30 hod. se v obci Bezd dovice konalo historic-

ky první rozsvícení váno ního stromku na bezd dovické návsi, nedaleko 

kapli ky. Srdce p ítomných rozechvívaly krásné koledy v podání Blaten-
ských dudák  ZUŠ Blatná. Pocit chladu rychle zahnalo horké sva ené 

víno v improvizovaném stánku a nevšední náladu dokreslovala praskající 

d eva sálajícího ohništ  uprost ed d ní. Na své si p išly i d  , když po 

rozzá ení žárovi ek za  m malého stromku, v í  li se na scénu rozzu ení 

er  , krásný and l a vlídný Mikuláš. State ní malí hrdinové se nebáli 

do mikrofonu Mikulášo-

vi zarecitovat básni ky 

a byli do jednoho sladce 

odm n ni adventním 

kalendá em. as se na 

chvíli zastavil. Mnozí lidé 

nasávali atmosféru er-

tovského b sn ní a blíží-

cích se vánoc. Stoly, kryté 

vzdušným stanem, se pro-

hýbaly pod kolá ky a dob-

rotami, které donesli 

dobrovolníci z ad ob an  

i oblastního spolku eské-

ho erveného k íže a byly 

ur eny všem p ítomným 

bez rozdílu. Poté, když 

hudba z  chla, pomalu 

se rozpoušt l zástup lidí, p íjemn  nalad ný do dalších váno ních dn . 

Pravda, první obecní váno ní stromek je malý, ale je živý! Slibuje nám, až 

se op t p íš   rok v takto hojném po tu sejdeme,že nás p ekvapí, o jaký 

kus za ten rok povyrostl on i naše d  .

Text: Jitka Komanová

Foto: Pavel Chaloupka

Bezd dovice

které je pro nás velkým zklamáním nás eká v jarní ásti hodn  perná 

práce, abychom své postavení co nejd íve zlepšili a pot šili tak i naše 

v rné fanoušky. Doufáme jenom, že se nám vyhnou zran ní v p íprav  

a vyvarujeme se velkých absencí jako v podzimní ás  , kdy nám chyb lo 

až sedm lidí v z kádru, což se pak také projevilo ve výsledkových 

výkyvech.

Restaurace v sokolovn
Co se týká provozu restaurace v Sokolovn , tak od ledna dochází ke 

zm n  nájemce prostor  restaurace a provoz bude po dobu vým ny 

nájemce krátkodob  p erušen.

Sokolský Ples 2015
Rádi bychom cht li srde n  pozvat všechny  na tradi ní Sokolský ples, 

který se koná v sobotu 7.2.2015 od 20 hodin v sále naší sokolovny. 
K tanci a poslechu hraje sedl anská DOMINANTA a jako tradi n  nebude 

chyb t spousta p kných cen pro výherce ani p lno ní sout ž o hlavní 

ceny.
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Doubravice 
a Nahošín
 – co p inesl rok 
2014 v našich 

obcích
P esto, že se n komu m že zdát, že rok 

v obci uplynul b žným klidným životem a že se moc ned lo, ud láme-li 
malou rekapitulaci, možná budeme p ekvapeni.

Za neme-li  m, co se v obci vybudovalo, musíme p ipomenout t i 
hlavní akce. Po átek nového školního roku v naší mate ské škole p ivítal 
žá ky milým p ekvapením. Namísto nevzhledného pískovišt  a p   bez-
pe nostn  nevyhovujících prvk , které d   p ed prázdninami opus  ly, 
vyrostlo na zahrad  zdejší školky zcela nové d tské h išt . Staré pískovi-
št  bylo nahrazeno novým s krycí plachtou a okolo bylo naseto na deset 
houpa ek, proléza ek a koloto . Dodavatel herních prvk  byl vybrán ve 
výb rovém ízení a byla jím Þ rma Luna Progress s.r.o. Zdenice u Pracha  c 
s celkovou cenou 329.000,- K . Jako bonus Þ rma zdarma dodala a osadila 
dv  pérová houpadla a velkou kreslící tabuli, za což jim p ísluší pod ková-
ní. ást náklad  ve výši 190.000,- K  bylo hrazeno z prost edk  Krajského 
ú adu v eských Bud jovicích z Programu obnovy venkova, ostatní bylo 
hrazeno z pokladny obce.  Nyní je na místních obecních zastupitelích, 
aby stanovili podmínky a zodpov dnou osobu pro využi   d tského h išt  
místními d tmi i mimo provozní dobu mate ské školy.

Aby mate ská škola spl ovala požadavky hygienických norem, byly 
i uvnit  budovy o prázdninách provedeny n které stavební úpravy. Ná-
klady na tyto se vyšplhaly na ástku 129.000,- K . Ty byly Þ nancovány bez 
použi   dotací z prost edk  obce.

V m síci zá í byly vybudovány t n  Na Borkách na parcele . 707. Na 
podmá eném, zapleveleném pozemku vybudovala Þ rma Protom Strako-
nice, jako subdodavatel hlavního dodavatele Þ rmy Hydro&Kov T ebo , 
dv  t n . Veškeré práce bagrem pro n  provád l místní podnikatel Vla-
dimír Slanec. S dopravou p i odvozu vyt žené zeminy pomohly traktory 

Zem d lského družstva T ebohos  ce. Náklady na celou akci inily cca 
805.000,- K . Finan ní prost edky byly erpány ze Státního fondu životní-
ho prost edí a Evropských fond . Finan ní podíl obce byl pouhých 1400,- 
K . Technického dohledu nad celou akcí se ujal místostarosta obce pan 
Jaroslav Jeništa.

V zá í a íjnu letošního roku prošly zm nou ve ejné pozemky obce. 
V t chto m sících probíhala tzv. „Regenerace obecní zelen “.  B hem 
akce se prom nily n které doposud zatravn né plochy v obci v záhony 
osázené více jak t emi  síci ke  a v obci bylo vysazeno 84 strom . Veš-
keré práce byly ve výb rovém ízení sv eny zahradnické Þ rm  Ing. Ji í-
ho Hájka z Olešné u Písku. Finan ní náklady akce inily pro letošní rok 
1.820.000,- K , z nichž 75 % je hrazeno z dota ních prost edk  SFŽP a Ev-
ropské unie.

Mimo t chto t ech hlavních akcí byla zahájena jedna akce drobn jšího 
charakteru, která bude dokon ena na ja e následujícího roku. V podzim-
ních m sících byl upraven pahorek p i cest  na Chráš ovice na parcele 
.708/1  v k.ú. Doubravice. Do té doby zaplevelený pozemek, porostlý 

kop ivami a trnkovým trním, který již za ali obyvatelé obce a zem d lské 
družstvo používat jako skládku kamene z polí a odpad  ze zahrad, urov-
nal vlastní mechanizací pan Vladimír Slanec. Vymýcení trnkového k oví 
a pomocné ru ní práce p i urovnání terénu provád li zam stnanci Obce 

Doubravice

B ezí

Krátké ohlédnu   za 
rokem 2014
V roce 2014 prob hlo v naší obci 
n kolik akcí. Asi nejvýznamn jší z nich 
byla vým na ve ejného osv tlení a dále 

stojí za zmínku po ízení nové hasi ské 
st íka ky zdejšímu sboru dobrovolných 

hasi . P ed koncem roku pak prob hla 
výro ní sch ze sboru, kde si naši hasi i zvolili ze 

svých ad nové zástupce. 
Rád bych  mto pod koval zastupitel m, bývalým i sou asným, 

zam stnanc m obce, kte í se v uplynulém roce podíleli na chodu obce 
a samoz ejm  i našim spoluob an m. Všem, i Vám milí tená i, p eji do 
nového roku 2015 p edevším zdraví, št s  , pohodu a spoustu úsp ch  
jak už v pracovním, tak i v osobním život . 

Tomáš Kodat, starosta obce

Naši jubilan  
V lednu a únoru oslaví svá významná životní jubi-

lea  to naši ob ané:
Marie Válalová (72 let)
Josef Malý (65 let)

 Ob ma jmenovaným p ejeme pevné zdraví, mno-
ho elánu, spokojenos   a pohody do dalších let.

Váno ní turnaj ve stolním tenise
Letošní Váno ní turnaj ve stolním tenise ve ty h e se konal 27. pro-

since v Obecním hos  nci v Bezd dovicích. Turnaje se zú astnil rekordní 
po et 13 dvojic.

Nejprve se hrálo ve dvou skupinách. V dalším pr b hu turnaje se 
spolu utkaly páry 3A-6B, 6A-3B, 5A-4B, 4A-5B. Vít zné dvojice z t chto 
boj  se st etly v boji o možnost hrát o první a t e   místo s dvojice, které 

se umís  ly ve skupinách na prvním a druhém míst . Zápas o t e   místo 
spolu svedly páry KA ÁTKA a H+H . Po dobrém výkonu vyhrál pár KA-

ÁTKA ve složení Petr Mazanec a Ota Burián ml., jediný domácí zástupce 
mezi ocen nými. Obsadili t e   místo. Dvojice H+H skon ila na nepopu-
lárním tvrtém míst . Do Þ nále se probojovaly páry HASI I a HAMPY. Po 
lepším výkonu se vít zem stal pár HASI I ve složení Milan Pr ek a Josef 
Navrá  l a na pár HAMPY ve složení Ladislav íha a Vladislav Hampejs z -
stalo druhé místo. Všichni zú astn ní za své p edvedené výkony a umís-
t ní obdrželi od organizátor  v cné ceny. B hem turnaje bylo podáváno 
ob erstvení a byla zde dobrá nálada. 

Text: Alena Ves  álová
Foto: Hana Jamburová

P ipravované akce:
• 28. 2. 2015  Hasi ský ples hudba Scéna p. Juzka od 20:00 hodin
• 1. 3. 2015 D tský maškarní ples od 14:00 hodin
• 7. 3. 2015 Oslava MDŽ od 15:00 hodin

Na všechny akce Vás srde n  zveme!
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese www.bezdedovice.cz 
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z T ebohostic, který p ítomné seznámil s historií vzniku sv tové války 
a p ipomn l jména padlých Doubravických a Nahošínských voják . Akce 
se zú astnilo na sto hasi , myslivc , domácích ob an  i p espolních hos-
t .  Po skon ení akce se všichni p esunuli na fotbalové h išt , kde si po 
celé slunné odpoledne užívali dobré pou ové zábavy s dechovou hudbou 
pana Ková e. Kulturním zpest ením byl i odpolední fotbalový zápas sta-
rých pán .

V íjnu se konala posvícenská zábava v režii místních hasi . P esto, 
že ú ast host  znovu nebyla p íliš veliká, na dobré pohod  to neubralo. 

První adventní víkend byl v místní kapli již sedmým rokem nainstalován 
betlém, který za zvuk  koled navozuje nadcházející váno ní atmosféru. 
Mikulášská nadílka probíhala hned nat ikrát. Nejprve v pátek 5. prosince 
dopoledne navš  vil ert a Mikuláš d   v mate ské škole. Ve er si Mikuláš 
p izval na pomoc dalších dev t ert  a and la a obešli všechny nezbedné 
i hodné d   v obci. Velkou mikulášskou nadílku uspo ádali na návsi pro 
d   z Doubravice i Nahošína místní ženy v ned lní podve er 7. prosince. 
Za básni ku nebo písni ku byly všechny d ti odm n ny velkou taškou 
dobrot. Pro ostatní byly p ipraveny sladkosti z kuchyní po adatelek a pro 
zah átí sva ené víno.

Den p ed  m, 6. prosince, jako p edzv st nadcházející plesové sezóny, 
uspo ádali místní zastánci Hubertova cechu již rovn ž tradi ní Myslivecký 
bál. O ekávání dobré organizace, velké tomboly a dobré zábavy naplnilo 
sál kulturního domu do posledního místa. A ur it  nikdo neodcházel zkla-
maný. Týden na to uspo ádali místní hasi i pro všechny ob any obou obcí 
vep ové hody. Všichni, kdo p išli, se výborn  bavili p i dobrém jídle a pi   
až do pozdních no ních hodin.  

Na Št drý den pozval Spolek Ob anské sdružení Nahošín všechny 
ob any na akci Zpívaní koled p ed kapli kou u ozdobeného váno ního 
stromku v Nahošín . Každoro n  do Nahošína zavítají muzikan   ze Zad-
ních Zborovic ve složení housle – Bo ek eho , trubka 1. Václav Slavík, 
trubka 2. Zden k Polan, aby svým hraním zp íjemnili váno ní as. Na po-
zvání spolku p ijeli i letos. V Nahošín  se k nim p idala roda ka z Naho-
šína Zuzana Plechatá hrou na dudy. V 15 hodin se na návsi sešli ob ané 
z Nahošína. Skoro 40 ob an  p išlo si poslechnout a spole n  si zazpívat.

Známé koledy ve v trném Št drém dnu si p išli zazpívat a poslechnout  
i jedni z nejstarších ob an  Nahošína – manželé Miloslav a Marie Rabovi 
( 86 a 83 let) a pani V ra Plechatá (83 let). Všichni si tak zp íjemnili tento 
váno ní den s adou lidí, které t eba dlouho nevid li. Po p edstavení se 
všichni mohli ob erstvit v místní „Ou adovn “ sva ákem, pun em, domá-
cí slivovi kou nebo jen ajem, popovídat a zavzpomínat se spoluob any. 
Kdo cht l, mohl ochutnat váno ní cukroví, které p inesli místní ženy.  Na 
záv r si všichni ješt  zazpívali, pop áli si š astné a veselé vánoce, do no-
vého roku vše nejlepší a stálé zdraví. Po adatelé doufají, že toto váno ní 
zpívání na Št drý den se stane v Nahošín  tradicí.

Doubravice také žije již 55 let fotbalem. V n kterých letech bylo 
v Doubravici registrováno až sedm fotbalových tým  od p ípravky až po 
staré pány. V tomto roce jsou registrovány dva týmy za Doubravici a t i 
spole n  se Sedlicí. V jarním kole skon ilo družstvo muž  Doubravice 
na posledním míst  a spadlo do III. t ídy. V podzimním kole se jim zde 
da í a do p íš  ho jarního kola p jdou ze t e  ho místa. V srpnu osmi ka 
fotbalových tým  z okresu rozehrála Otavský zlatý eský pohár sezony 
2014/2015, ve kterém bojuje i Doubravice a postoupila do jarního se-
miÞ nále.

V lét  mimo fotbalovou sezónu se koná na místním h iš   Turnaj o po-
hár starosty obce Doubravice v nohejbale. V sobotu 30. srpna se uskute -
nil již V. ro ník. Zú astnilo se ho osm t í lenných družstev. Do semiÞ nále 
se probojovala družstva Doubravice A, Doubravice B, Zadní Zborovice 
A a Me ichov. O t e   místo p ehrála Doubravice A Me ichov 2:0. Ve Þ nále 
p ehrálo po velikém boji mužstvo Z. Zborovice A Doubravici B 2:1. 

SDH Doubravice má 87 len  a tak se žádná akce v obci neobejde bez 
ú as   alespo  jednoho hasi e.  Mimo již výše zmín ných kulturních akcí 
provedli hasi i spole n  s místními rybá i vy ist ní a opravu zdiva požární 
nádrže, v ervnu se dv  sout žní družstva – družstvo muž  a družstvo 
žen - zú astnila okrskové sout že v Lažánkách. Lépe si zde vedlo družstvo 
žen a obsadilo 3. místo. V srpnu se sout žní družstvo zú astnilo no ního 
cvi ení v Radomyšli. Zde obsadilo až sedmé místo, ale p ivezlo první cenu 
za um lecký dojem. N kte í hasi i se pus  ly do celkové rekonstrukce his-
torické st íka ky z roku 1902. Jedné se o náro nou a  t rnou práci a tak 
bude dokon ena až v následujícím roce. 

O obecní rybníky se v Doubravici stará Doubravický rybá ský svaz 
a v Nahošín  spolek rybá . Prost edky na násadu ryb a krmení získávají 
z výt žku Rybá ského bálu. Celoro ní práci pak vykonávají zdarma. Od-
m nou jsou jim váno ní kap i a radost z p ír stk . Tu jim v posledních 
letech kazí p emnožený chrán ný predátor vydra í ní. 

pracující na ve ejn  pro-
sp šných pracích od Ú adu 
práce a to pan Eduard Malý 
z Nahošína a pan Jozef Lac-
ko. T i velké kameny nachá-
zející se na upravovaném 
míst  byly osazeny do pro-
storu jako dominanta celé 
plochy a budou sloužit jako 
kamenný st l, slune ní ho-
diny a menhir pro umíst ní 
informa ní desky. Po zave-

zení plochy ornicí a jejím urovnání bylo na pozemku vysazeno 10 kus  
jabloní, které daroval Odbor životního prost edí p i M stském ú ad  ve 
Strakonicích v rámci akce „Zahradou poznání“.  K této akci obdržíme i výše 
zmín nou ceduli s informa  vním textem vztahujícím se k obci Doubravi-
ce, která bude následn  osazena na jeden kámen.  Na ja e budou dokon-
eny slune ní hodiny, osazeny lavice ke kamennému stolu a celá plocha 

bude po kone ném urovnání oseta trávou. Akce je provád na v režii Obce 
Doubravice.

V pr b hu celého roku žila obec n kolika kulturními a p edevším 
sportovními akcemi.

Kulturních akcí se konalo hned n kolik. Plesovou sezonu toho roku 
zapo al již v lednu rybá ský bál, který se dlouhodob  t ší velké oblib  
díky dobré zábav , bohaté tombole a ob erstvení ze smažených rybích 
pochoutek. Ani bál hasi ský, konaný v b eznu, si v dobré zábav  a bo-
haté tombole s  m p edchozím nezadal. V po adí již t e   p ipomenu   
Mezinárodního dne žen uspo ádali místní ženy na první b eznový víkend. 
Masopustní veselice byla akcí p edevším pro d  , kdy se vydovád ly na 
d tském maškarním bále. K tomu jim místní ženy p ipravily drobnou tom-
bolu, sladké zákusky a obložené chlebí ky. Poslední dubnový den je dnem 
stav ní máj . I u nás se každoro n  tento zvyk dodržuje. A máj je nutné 
do rána hlídat pro   poražení. To zajis   místní mládenci. Aby jim as lépe 
u  kal, n co vypijí a i kus masa na ohni ope ou. V kv tnu se konal v re-
žii hasi ek v místním kulturním dom  country bál. Ten se sice nesetkal 
u domácích s velkým zájmem, ale   co p išli, ur it  nelitovali, protože 
se skv le pobavili a dob e si zatan ily s kvalitní muzikou kapely Š-umíci.

Týden p ed pou  , 12.7., se m la konat na parketu na h išti tradi ní 
tane ní zábava se skupinou Parkán. Deš  vé po así odradilo mnoho host  
a zábava musela být nakonec p esunuta do sálu kulturního domu. 

První víkend po 15. ervenci je termín pro doubravickou pou . Tu si 
místní i jejich hosté tradi n  užívají krom  dobrého jídla také p i kulturní 
a sportovní akci. Ta byla v letošním roce dopln na pietní p ipomínkou 
ob   první sv tové války. O pou ové sobot  20.7. se konal na doubravic-
kém fotbalovém h iš   34. ro ník fotbalového turnaje nazvaný „Memoriál 
Josefa K ivance“. Turnaje se zú astnila t i mužstva – místní Doubravice, 
Osek a Mnichov. Vít zem turnaje se stalo mužstvo Doubravice, které zís-
kalo pohár a diplom za první místo a na p íš   rok je držitelem putovního 
broušeného poháru. Druhé skon ilo mužstvo Oseka a t e   Mnichova. Ve-
er po té se konala na parketu na h iš   pou ová zábava.

O pou   21.7. byl položen v nec k pomníku padlých voják  za první 
sv tové války. Slavnostní shromážd ní se konalo na pam  padlých ob-
an  z Doubravice a Nahošína u p íležitosti stého výro í od vypuknutí 

sv tové války. Za vyhrávání pochod  hudbou pana Ková e z Oseka se 
konal pr vod obcí od hasi ské zbrojnice k pomníku a po té na fotbalo-
vé h išt . V pr vodu nesli místní dobrovolní hasi i v uniformách prapor 
obce a prapor hasi  a v nec v barv  trikolory. Za zvuk  státní hymny byl 
v nec položen u pomníku padlých. Dva hasi i stáli estnou stráž u pomní-
ku, starosta obce všechny p ivítal a požádal o slovo hosta p. Ing. Kalbá e 
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Rozsv cování 
váno ního 
strome ku

Dne 30. listopadu, 
v podve er první advent-
ní ned le, jsme se sešli 
p ed Hajanskou hospo-
dou, abychom rozsví  li 
náš váno ní strom a  m 
symbolicky zahájili Ad-
vent. V úvodu p ednesla 
pár slov paní starostka 

Vážení ob ané, 
rádi bychom vás touto cestou informovali 
o zm n  ú edních hodin Obecního ú adu 
Hajany. Od 1.1.2015 budou ú ední hodiny: 

každý pátek 17 – 18 hod 
po dohod  lze vy ídit požadavky 

i mimo tyto ú ední hodiny

V p ípad  pot eby se m žete obracet na: 

Starostka obce, Dana Vohryzková, 
tel: 602 123 656 

Místostarosta obce, Miroslav Bláha, tel: 602 141 923 
Starostka obce, Dana Vohryzková

Místostarosta obce, Miroslav Bláha

Hajany

Do d ní v obci se ak  vn  zapojují i myslivci. Uspo ádali Myslivecký bál, 
zú astnili se pietní akce k výro í války a p edevším si plní sv j základní 
úkol, kterým je obhospoda ování honiteb v okolí obce a starost o zv .

Rok 2014 byl také rokem komunálních voleb. 10. a 11. íjna prob h-
ly volby do zastupitelstva obce, v nichž se volilo dev t kandidát  do 
obecního zastupitelstva. Pro volby byly sestaveny t i kandidátní lis  ny, 
a to KDU- SL, Nezávislí kandidá   Doubravice a Nezávislí kandidá   Na-
hošín. První strana nezískala ve volbách žádný mandát, druhá 6 mandá-
t  a t e   3 mandáty. Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva 
obce konaném dne 3.11.2014 byl zvolen starostou Fran  šek Zuklín, na 
post místostarosty byly navrženi dva kandidá   – Ing. Kv toslava Plecha-
tá z Nahošína a Mgr. Jana Slancová z Doubravice. Tajnou volbou získala 
nadpolovi ní v tšinu hlas  Jana Slancová a byla zvolena místostarostkou 
obce. P edsedou Þ nan ního výboru byla zvolena Ing. Kv toslava Plecha-
tá, p edsedou kontrolního výboru Karel Fo t a p edsedou kulturního vý-
boru Luboš Komrska. Ostatními leny zastupitelstva jsou zvoleni Václav 
K ivanec, Lubomír Kostlivý, Jng. Ji í Turek a Jaroslav Plechatý.

Na po átku roku 2014 žilo v obcích Doubravice a Nahošín 294 trvale 
p ihlášených obyvatel. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce v obci ni-
kdo nenarodil, avšak lidé umírali, snížil se po et obyvatel v obci..    

9.1.2014 zem ela paní Marie Prokopiusová z Doubravice p. 13, ve 
v ku 86 rok . V poslední dob  žila dlouhá léta v domov  pro seniory ve 
Strakonicích. 

23. b ezna 2014 v podve er vyzván l umírá ek z naší kapli ky smut-
nou zprávu – po delší t žké nemoci zem el starosta obce Milan Panuš-
ka z p. 8. Zem el ve v ku 65 rok  ( nar. 30.8.1948 ). Poh eb se konal 
27.3.2014 v blatenském krematoriu a rozlou it se s ním p išlo velké 
množství soused  a kamarád . estnou stráž u rakve stáli doubravi tí 
hasi i a myslivci. 

Milan se podílel na  d ní v obci od roku 
1976, tedy tém  ty icet let. Nejprve byl 
zvolen ve svých dvace   osmi letech tajem-
níkem, pozd ji p edsedou Místního národ-
ního výboru v Doubravici. Po revolu ních 
událostech v roce 1990 byl v opakované 
volb  zvolen starostou obce. Tuto funk-
ci opakovan  vykonával až do své smr  . 
Za jeho vedení obce se provedlo mnoho 
práce – vybudoval se vodovod, kanalizace 
a plynovod, postavila se obecní budova 
p. 43, opravily a zv tšily se všechny obec-

ní rybníky v Doubravici i Nahošín , vybu-
dovaly se nové šatny na h iš  , zateplila se 
mate ská škola, zalesnily se obecní draha 

u Velké louže a u Kovašína, vysázela se stromo adí u cest na Chráš ovice, 
Bratronice a Mil ice, vyasfaltovaly se cesty na Bratronice a Chráš ovice 
a místní komunikace v obou obcích, opravila se kaple a provedlo se mno-
ho další práce. Milan byl hybnou silou a snaživým organizátorem v obci, 
n kdy i na úkor své vlastní rodiny. Konec života mu ztrp ila závist a lidská 
nenávist n kolika obyvatel Nahošína. 

Ub hl m síc a t i dny a umírá ek znovu cinká. Znovu hlásá smutnou 
zprávu. 26. dubna zem el další doubravický rodák  Fran  šek Mertl z p. 
56. Po smr   své manželky na št drý den p edlo ského roku t žce strádal 
a ch adnul, až musel být odvezen do lé ebny pro dlouhodob  nemocné 
ve Volyni. Zde dožil sv j život do v ku 75 let ( nar. 25.7.1939 ). 

Ješt  to není m síc, co umírá ek dozvonil a již je ho pot eba znovu roz-
houpat. Stalo se v podve er v sobotu 24. kv tna, že p išla ze strakonické 
nemocnice smutná zpráva. Svou životní pou  tam po dvoudenní hospi-
talizaci se zápalem plic ukon il soused Václav Kuchta z p. 55. Osud mu 
dop ál dožít se v ku 87 rok  ( nar. 14.9.1928 ). Stejný osud potkal o den 
d íve jeho stejn  starého bývalého spolužáka, doubravického rodáka žijí-
cího v Plzni, pana Josefa Jeništu, p vodem z p. 40. Na t i m síce si „Zu-

batá“ odsko ila a už je tu zase. 11. srpna v dopoledních hodinách zkosila 
v té dob  nejstaršího ob ana obce pana Stanislava La ku z p. 42. Bylo 
mu dop áno dožít se v dobré kondici 92 let (nar. 24.4.1922 ). 19. listopad 
je znovu dnem smutku. To když se ve v ku devadesá   rok  s pozemským 
životem rozlou ila dlouholetá doubravická chalupá ka paní PhDr. V ra 
Tegzová z Prahy. K rekreaci a odpo inku užívala se svým manželem Miro-
nem a dcerou Danou domek p. 72.

Ale ten rok byly i dny oslav významných životních jubileí, k nimž s bla-
hop áním p isp la i Obec Doubravice. V tomto roce oslavilo své kulaté 
výro í nad 50 let deset ob an  obcí Doubravice a Nahošín a to 50 let 
Zuklínová Iveta , Straka Václav a Kuchta Zden k, 60 let Šimon Daniel, 
Komrsková Jarmila, Lískovcová Marie a Nová Marie, 70 let Št rbová 

R žena, 75 let Zuklín Fran  šek a Prokopiusová Marie. Osmdesá   a více 
let se dožili – 80 let Straková Anežka, 81 rok  Jelenová Marie, 82 let  Ra-
bová Marie a Plechatá V ra – ob  z Nahošína a Kuchtová Ludmila, 83 let 

apek Karel, 84 rok  Šilhanová Emilie, Bra ková Marie z p. 80 a z Naho-
šína Rach Karel, 85 let Jeništa Jaroslav a Slanec Fran  šek, 86 rok  Raba 
Miloslav z Nahošína a Bra ková Marie z p. 74, 89 let Ková ová Emilie 
z Nahošína a Kostlivá Anna z Doubravice. Devadesáté narozeniny oslavil 
pan Kostlivý Lubomír a devadesátých druhých narozenin se v dubnu ješt  
dožil nejstarší ob an Doubravice pan La ka Stanislav. 

Padesát let spole né cesty životem oslavili Fran  šek a Olga Slancovi 
z p. 37 a šedesát let Jaroslav a Marta Jeništovi z p. 40.

 Konec roku byl pozname-
nán drobnou dopravní neho-
dou. 28.12. projížd l místní 
ob an svým osobním automo-
bilem zatá ku ke kapli ce a na 
prvním sn hovém poprašku 
dostal smyk. Automobilem pak 
poni il podezdívku a oplocení 
a auto zastavilo až na schodech 
ke kapli. idi  skon il našt s-
  bez zran ní. Poni eny byly 

i dv  deskové Þ gury na vánoce 
instalovaném betlému.

V dob , kdy teme tyto ádky, již ubíhají první dny roku 2015. Co tedy 
do Nového roku pop át všem obyvatel m obcí Doubravice a Nahošín 
i všem tená m? P edevším, aby se nán vyhýbaly událos   smutné a tra-
gické, aby vzájemné souži   nenarušovaly projevy záš   a nenávis  , aby si 
každý užíval pohodu a úsp chy v osobním i pracovním život  a p edevším 
to již tolikrát opakované a p eci nejd ležit jší a to je pevné zdraví.

F. Zuklín, K. Plechatá

Turnaj v mariáši
Dne 3. ledna 2015 se uskute nil v Doubravici 1. ro ník turnaje 

v mariáši s mezinárodní ú as  . První dv  místa obsadili místní ob ané, 
kte í zúro ili celoro ní tvrdou p ípravu. Na 1. míst  se umís  l Antonín 
Komrska, 2. místo obsadil Václav Jelen, na 3. míst  skon il Milan 
Soukup ze Zadních Zborovic. Hezké 4. místo obsadil zahrani ní ú astník 
z Holandska. Sout žící obdrželi hodnotné ceny, které v novala místní 
hos  nská Erika.
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Koncem roku byla podána žádost o dotaci 
prost ednictvím Programu obnovy 
venkova Jiho eského kraje na rok 2015 
na vybudování d ev ného p íst ešku 
u víceú elové budovy jako zázemí pro 
venkovní spole enské akce.

Za átkem roku, stejn  jako v pod-
zimních volbách do zastupitelstva, došlo 

na výro ní valné hromad  SDH Hornosín 
ve zm n  obsazení p edstavitel  SDH.

Státní pozemkový ú ad dokon il t e   etapu 
výstavby ú elových polních komunikací K Hu  m a Objízdná, které byly 
KPÚ pro Jiho eský kraj, pobo kou Strakonice, vybudovány na pozemcích 
p. . 1271, 1284/2, 1285, 1313, 1317, 1338 v k.ú. Hornosín, uvedených ve 
schváleném návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Hornosín, 
ur ených pro výstavbu spole ných za ízení.

Spole enská rubrika:
V únoru oslaví 82 let pan Fran  šek Drnek a paní Antonie Hrdinová. 
Oslavenc m p ejeme do dalších let pevné zdraví a spokojené chvilky 
v kruhu rodinném.

Hornosín

 

SDH HAJANY + OBEC HAJANY   A   SDH CHLUM + OBEC CHLUM    
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 Pán žehnej tomu domu
V brzkých pováno ních dnech 

jsme mohli v m stech i vesni kách 
potkávat postavi ky malých v bílém 
oble ených koledník  s korunami 
na hlavách, kte í chodili d m od 
domu, stavení od stavení a zp vem 
známé t íkrálové koledy p inášeli 
lidem požehnání pro celý nadchá-
zející rok. Jak dlouhou cestu museli 
asi p ed dv ma  síci lety p ekonat   
t i tajemní muži z dalekého východu 
- Kašpar, Melichar a Baltazar - do do-
sud neznámé zem ? Nebylo to ur i-
t  snadné putování, ale touha vid t 
narozeného „židovského krále“, byla 
hodn  silná. Mysleli, že místem Jeho 

narození bude Jeruzalém, velké slavné království, ale hv zda je zavedla 
do chudého, malého m ste ka Betléma. Tam v jesli kách, v chlév  ležel 
malý Ježíš. Ten Ježíš, který ve své dosp los   vzal na sebe smrt, která pa-
t ila nám a nabízí místo ní sv j Život … Život, který nikdy smrti nepat il 
a pat it nebude. V ný život. T i králové se Ježíšovi poklonili a obdaro-
vali ho dary, hodnými krále – zlatem, kadidlem a vzácnou mas   myrhou.  

T íkrálová sbírka v Hajanech
První lednovou sobotu se také v Hajanech rozezn ly hlásky našich 

ratoles  , které s chu   a odhodláním klepaly na dve e dom  místních 
obyvatel a zpívaly koledu My t i králové. Ve v tšin  domácnos   byli malí 
koledníci Vašík, Šimon a Ema mile p ivítáni a obdarováni samými dobro-
tami. Putování „hajanských král “ požehnal na fa e blatenského kostela 
Nanebevze   Panny Marie pan fará  Marcin Piasecki. Velké pod kování 
pat í všem lidem, kte í svým Þ nan ním p ísp vkem podpo ili tuto dob-
ro innou akci organizovanou Oblastní charitou Strakonice, jejíž výt žek 
bude použit pro dobrou v c. Zárove  bych cht la touto cestou pod ko-
vat paní ing. Renát  Turkové z Hajan za obrovské nasazení a perfektní 
organizaci této dobro inné sbírky nejenom v naší obci, ale i v dalších 
obcích na Blatensku. 

Jitka Venclová

Dana Vohryzková. Poté si naši nejmenší p ipravili krátké hudební pás-

mo, zazpívali a zatan ili ty i váno ní písn . Tou poslední byla známá 

skladba „O Vánocích“, kde zazn ly zvone ky a p ítomní sousedé a p á-

telé se pozdravili podáním ruky. Nechyb lo ani vynikající ob erstvení, 

které p ipravily hodné maminky. Za to jim pat í velký dík. K zah á   se 

podával horký aj a výborný pun . Na váno ním stromu p ibyly další 

krásné ozdoby, které si d   samy vyrobily. 

Nálada, snášející se nad Hajanami v tento ned lní podve er, byla 

vskutku váno ní a nat šila mnohé na nejkrásn jší svátky v roce.

 Zde ka Jest ábová
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Obec Chlum a SDH Chlum po ádají  
pro d ti a jejich rodi e 

 
 

v sobotu 14. 2. 2015 od 14:00  
v místním pohostinství 

 

P ij te si užít odpoledne 
  plné zábavných her, sout ží a tance. 

M žete se t šit na tombolu a veselou atmosféru. 
Vstup dobrovolný 

spole ná spole enská událost dvou sousedících obcí Chlumu a Hajan 
se zástupci t chto obcí dohodli na op tovném konání pr vodu, který 
tentokrát 7. 2. 2015 vyjde z Chlumu a cestu ukon í v Hajanech.

Fichtl cup
V roce 2014 se konal 7. zimní Þ chtl cup Chlum. 64 závodník  se 

sjelo ze všech kout  ech. V 9.00 hod. za ala dvouhodinová prezentace 
ú astník . Po prohlídce stroj  byli závodníci za azeni do t í kategorií. 
V kategorii klasik 40 stroj , vo ezplech 11 a speciál 12 stroj . Jeden ze 
závodník  se pro poruchu stroje omluvil. Po dvou rozjíž kách všech 
kategorií byli vybráni závodníci Þ nálových závod . Tra  byla namrzlá 
a kluzká. Docházelo k mnoha krkolomným pád m, které našt s   
nezap í inily žádné zran ní. Pro p ípad úraz  byl na míst  p ítomen 
profesionální záchraná  Jan Gregor z Hajan. Divák  se sjelo do Chlumu 
asi 200. O jejich blaho se postarala polní kuchyn , kterou zap j il pan 
Pavel Vohryzka z Hajan.

Výsledky závod :
Klasik: 1.místo Milan Kašpar /Rad  ce/, 2.místo Fran  šek Fi t /
Zduchovice/, 3.místo Vladimír Drát /Blatná/
Vo ezplech: 1.místo Aleš Opatrný /Nihošovice/, 2.místo Ji í Stojanovi  /
Roupov/, 3.místo Václav Starý /Tedražice/
Speciál: 1.místo Kurt Limdner /Liberec/, 2.místo Jarda Rajtmajer /
Mžížovice/ 3.místo Filip Š astný /Slab ice/

Po adatelé Þ chtl cupu a sponzo i tohoto závodu se dohodli, že ást 
Þ nan ního výt žku z akce p edají rodin  nemocného malého ob anka 
Chlumu na jeho lé bu. P edání Þ nan ní ástky se uskute nilo 30. 
prosince 2014 za p ítomnos   zastupitel  obce Chlum.

P íjemný rok 2015!
Miluše Kordulová

Kapli ka
Dne 13. 11. 2014 byla chlumská kapli ka 
zastupiteli obce od Þ rmy Prast echa 
pana Karla Pracha e p evzata. 
P evze   p edcházelo vysoušení zdiva, 

které Þ rma Prast echa provád la od 
31.10.2014, kdy zastupitelé obce stavbu 

pro zjišt né závady nep evzali. Ostatní 
vytýkané nedostatky zastupitelé po dohod  

s Þ rmou vy ešili snížením p vodní ceny za provedené 
stavební práce. Záru ní doba na p evzaté práce je 60 m síc  tj. do 13. 
11. 2019.

Rozsv cení 
strome k

První adventní ned li 
30. 11. 2014 jsme si v Chlu-
mu rozsví  li strome ky. 
Dva krásné st íbrné smrky 
ozdobené modrými a st í-
brnými sv týlky. Mezi smr-
ky stojí chlumský betlém 
s Ježíškem, Marií, Josefem, 
Kašparem, Melicharem 
a Baltazarem.

Rozsv cení se zú ast-
nil velký po et ob an . 
Starosta obce pan Radim 
Paulus pop ál p ítomným, 
sbor Bedrs zazpíval váno ní 
písn , bylo i sva ené víno 
a cukroví.

Mikulášská
6. 12. 2014 p išel 

Mikuláš s erty a and ly 
do kulturního domu obce. 
Jako každý rok tato oslava 
rozzá ila o i d  , které si 
odpoledne s erty užily, 
zahrály hry a dom  odnesly 
malé dárky.

Hasi ská 
výro ní sch ze

Hned další sobotu 13. 12. 2014 se v chlumské hospod  konala 
výro ní sch ze SDH Chlum. Po projevech starosty SDH Milana Hanzlíka 
ml. a ostatních zástupc  hasi  si hasi i zvolili nové p edstavenstvo. Díky 
úsp chu masopustního pr vodu, který se v roce 2014 konal poprvé jako 

Chlum

Pozvánky na akce – srde n  Vás zveme:
• Sobota 7. b ezna 2015 od 14,00 hodin oslava MDŽ.

• Sobota 9. kv tna 2015 od 13,00 hodin sraz rodák  o pou   
sv. Floriána.

• Sobota 9. kv tna 2015 od 20,00 hodin pou ová zábava.

• Sobota 11. ervence 2015 od 13,00 hodin 120. výro í 
založení SDH Hornosín.

Dovolte mi, abych všem, nejen obyvatel m obce, pop ál do nového 
roku pevné zdraví, spokojenost, hodn  pracovních úsp ch  a spousty 
klidných chvil v rodinném kruhu. 

Fran  šek Vrbský, starosta obce
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Lná ský Málkov
Dne 23. 12. 2014 jsme se sešli u rozsvíceného váno ního stromu 

a spole n  si zazpívali koledy. D   i n kte í dosp lí p i zpívání dostali 
zapálené prskavky.

Silvestrovským posezením jsme zakon ili rok 2014 a o p l noci jsme 
p ípitkem a vypušt ním lampiónu p ání p ivítali rok 2015, snad si každý 
n co p ál.

V novém roce p ejeme všem hodn  zdraví, št s   a úsp ch .
Už druhým rokem prob hla v naší vsi T íkrálová sbírka. V šem, kte í 

p isp li, moc d kujeme.
Lenka Fo tová

ob anské sdružení P átelé Lná ského Málkova 

Kadof of rock
Malá fotoreportáž z pátku 26. 12. 2014 „ Kadof of rock“ 

a n kolik kapel s r zným poje  m ... bylo to hezké a p íjemné… (o:

Text: Vladimíra Tomanová

Foto: Jana Kopá ková

Novoro ní pochod
Nádherné sluní kové po así se sn -

hovou pe inkou nás doprovodilo 1. 

1. 2015 ve 13,30 hodin od viklanu 

novoro ním pochodem po erto-

vých kamenech. Bylo nás asi kolem 

70. Každý šel svým tempem a došel, 

kam došel. Náro ný, tentokrát sn hov  

klouzavý, pochod jsme zakon ili v klubovn  

v Kadov  se šálkem d tského pun e, aje i kávy a posilnili se vá-

no ním cukrovím a chlebí ky. Provozovatel „klubovny“ p ipravil 

i chutnou vietnamskou polévku. D kujeme všem, kte í se zú ast-

nili, a všem, kte í pomohli s organizací a dodali „proviant“. Na-

konec nám do klubovny n jací lidé p ivezli zatoulaného pejska, 

který díky petardám a novoro ním oh ostroj m ztra  l orientaci, 

ale i ten se po 21. hodin , díky Lence Fo tové ze Lná ského Mál-

kova, vrá  l ke svému pání kovi do Zábo í. 

Text: Vladimíra Tomanová

Foto: Ji í Vl ek, Lucie Ko ovská

Silvestrovský pin es - 10. ro ník
I p es avizovaný za átek turnaje na Silvestra v 9,00 hodin 

se hrá i ležérn  trousili od 9. do 10. hodiny.  Nakonec hrálo 13 

hrá . Vít zem se stal pan Milan Pr ek, druhý 

byl „Lavry“ a t e   pan Zden k Bárta. Každý 

si odnesl p knou cenu, pochutnal si na 

ovaru a dop ál si sportovní zážitek. 

Cht la bych pod kovat panu Pavlu 

Tomanovi z Pole za organizaci této 

sportovní akce.

Text: Vladimíra Tomanová

Foto: Zden k Bárta a spol.

Kadov
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Posvícení v naší 
vesni ce vyšlo na 
9. listopad 2014. 
Tradi ní chození po 
hn tynkách

 Bez hudebního doprovodu by to nebylo 
ono, šlo se od chalupy k chalup . V každé na 

nás ekalo ob erstvení. Bylo dos   veselo, zapojila se i mladší generace 
a moc  jim to slušelo. Alespo  se udrží tradice vesnice.

V Lažánkách se 6. 
prosince v 17 hodin rozsvítil 
váno ní stromek. Poušt -
ly se koledy, lidé se sešli 
a podebatovali, rozdával se 
sva ák. Den p ed  m cho-
dil Mikuláš, And l a er  , 
rozdávali d tem balí ky, ale 
i uhlí. 

Po Mikuláši 6. prosince se 
sešla parta žen v p evle ení 
za ertice. Byla velká sranda. 
A už se kují plány na p íš   
rok. Plány jsou veliké, snad 
se uskute ní. 

Lažánky

Po así listopad – prosinec 2014
Listopad 2014 byl teplotn  siln  nadnormální. Pr m rná teplota 

byla +5.3°C, normál je +2.4°C. Teplejší listopad (+5.4°C byl pouze v roce 
1994). Nejvyšší teplota byla 1.11.: +14.2 °C, nejnižší 28.11.: -1.2 °C.   
V listopadu bylo 5 dn  mrazových (min. teplota je nižší než 0 °C) a 1 
den ledový (max. teplota je nižší než 0°C). Suma srážek za listopad 2014 
byla 19.9 mm, normál je 39.1 mm, srážky byly výrazn  podnormální. 
Nejvíce pršelo 18.11. - spadlo 15.4 m srážek. V žádném dni se nevyskytly 
tuhé srážky (sn žení). Podobný stav byl v letech 2000 a 2011. Slunce 
sví  lo v listopadu 2014 17.3 hodin, což je nejnižší slune ní svit za celé 
pozorovací období (od r. 1975). Normál pro listopad je 51.1 hodin. 
V listopadu se v žádném dni nevyskytl silný vítr a to je také mimo ádnost. 

Prosinec 2014 byl teplotn  též výrazn  nadnormální. Pr m rná 
teplota byla +1.8 °C, normál je -0.9 °C. V minulos   ale byly teplejší 
prosince (v roce 1979 +2.7 °C). Nejvyšší teplota byla nam ena 19.12.: 
+10.4 °C, nejnižší 28.12.: -11.5 °C. Až do Vánoc bylo teplo, b hem Vánoc 
se za alo výrazn  ochlazovat a studené po así pak vydrželo až do konce 
m síce. V prosinci bylo 13 dn  mrazových a 7 ledových. Suma srážek 
za prosinec 2014 byla 27.3 mm, normál je 36.4 mm. Prosinec tak byl 
slab  srážkov  podnormální. Nejvíce srážek spadlo 11.12.: 4.3 mm, ale 
teprve až záv rem m síce se objevila souvislá sn hová pokrývka, 29. 
a 30.12. dosáhla výšky 5 cm. Slunce v prosinci sví  lo 26.2 hodin, normál 
je 44.3 hodin. Svit byl výrazn  podnormální. V prosinci bylo 12 dn  se 
silným v trem a 2 s bou livým. Maximální náraz v tru byl nam en 
22.12. a to 21.4 m/sek.

Konec roku 2014 
v Kocelovicích
Konec roku 2014 byl u nás ve vsi 
poklidný. Mladí hasi i již ukon ili svou 
sportovní innost a povolební vzruchy 

už také u  chly. A koli po así tomu moc 
neodpovídalo, pomalu se blížila zima 

a lidé tak rad ji trávili své volné chvíle doma 
v teple.

První v tší spole enskou akcí po delší dob  byl Adventní ve er, který 
se konal v sobotu 13. prosince v sále místní hosp dky. Obecní ú ad ve 
spolupráci s místním hos  nským p ipravil pro návšt vníky malé váno ní 
ob erstvení. Ve er zp íjem ovala keltská hudba um leckého souboru 
ZUŠ Blatná, vedená Mar  nem Škantou. Tato sobota byla v Kocelovicích 
pom rn  nabitá. Po poledni nás to  ž p išel navš  vit Mikuláš. Rozdal 
d tem sladkos   a všichni spole n  i s ertem a and lem strávili hezké 
odpoledne. Organizátorkám d kujeme za p ípravu této akce. 

Od druhé adventní ned le do Št drého dne byl už jen kr ek. ekání 
na Ježíška jsme si ukrá  li zpíváním koled u váno ního stromu, které se 
již stalo v naší obci hezkou tradicí a jehož se rok od roku ú astní stále 
více lidí (za což jsme velmi rádi).

Nový rok jsme p ivítali každý po svém. N kte í v klidu doma 
u televizní obrazovky, jiní se svými p áteli na Silvestrovské zábav  naho e 
v hospod . Ani letos pak nechyb l novoro ní pochod na T emšín.

Záv rem bych Vás už jen rád pozval na hasi ský ples, který se 
v Kocelovicích uskute ní v sobotu 14. února 2015.

Mar  n Lukáš

Kocelovice

Zhodnocení po así v roce 2014:

Pr m rná ro ní teplota +9.3°C odpovídá jižnímu Slovensku a je 
nejvyšší za celé pozorovací období (1976 až 2014). Ro ní srážky ve výši 
595.8 mm odpovídají normálu (589.5 mm). Slune ní svit ve výši 1685.4 
hodin je nepatrn  nižší než normál (1714.2 hodin). 

Vladimír Ková
meteorologická stanice Kocelovice
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27. prosince 
2014 se sešlo asi 
20 lidí, kte í si 
zahráli tradi ní 
karetní hru Prší. 
Byla p kná leg-
race, ur it  si to 
všichni užili stejn  
jako já, co jsem 
fo  la. První místo 
získal Pavel Sed-
lá ek, 2. místo 
Jarda Burda a 3. 
místo Václav K i-
vanec.

Text a foto: Marie 
Ková ová 

Kulturní d m Lná e Vás zve na vystoupení 

                           17.3.2015 18:30 hod. 

 

 

 

 
 

EIN KLESL BŽUNDES 

Josef Mladý & Josef Náhlovský 

Informace a p edprodej vstupenek Knihovna Lná e tel. 380 423 313 

Vstupné: 240,-K  

Sbor dobrovolných hasi   

LNÁ E 
si dovoluje Vás pozvat na tradi ní 

 

HASI SKÝ PLES 
 

28. února  2015  
od 20 hod 

Kulturní d m ve Lná ích 
 

!!!BOHATÁ TOMBOLA!!!                           Vstupné: 120,- K  

K tanci a poslechu hraje TALISMAN 

Trocha historie 
nikoho nezabije
dnes o potulných lidech, pohádká i 

a mluvkovi

(citace ze zahor ické kroniky, zápis 
z roku 1936)

„Potulní lidé – Komedian   p ijeli 
do vesnice a požádali hos  nskýho aby jim 

prop j il tane ní sál. Když jim to hos  nský svolil tak 
odpoledne zahráli na návsi na n kolika místech na dv  dvou adové 
harmoniky, velký buben, malý buben, ineli (puklice) a triangl (cinkadlo). 
Po sehrání vyvolali jaký kus budou hrát. T eba o sv Jenof f . Ve er p ed 
p edstavením zahráli též na návsi. Školáci na loutkové divadlo pla  li 2 
krejcary a v tší 5 kr. Divadlo m lo n kolik jednání. Takový Karel Flachs 

neb Ignác Dubský um l velice dob e znázornit silný mužský hlas slabý 
ženský hlas neb d tský hlas. Um l mluvit jako dobrák nebo jako zlý. 
Loutky m l na gumových š rách a konce nato ený na prstech a stál na 
lavici nad jevišt m. Nebylo ho vid t. S loutkama um l elegantní pohyby 
a nebo neohrabaný. Hos  nš   se toho nabažili a necht li to brá   do 
stavení protože ztoho málo m li jenom trochu uklídu. Po divadle byla 
tane ní zábava pro dosp lý. Ponejvíce to byli ko ové a služky. Takové 
tane ní zábav  se íkalo „frc“. Loutkový divadlo m lo prvot ídní výkon. 
Každý tehdejší potulný komediant i školák um l na dvou adovou 
harmoniku a byl v tomto oboru um lec.Hráli též na kobylí hlavu „nin ra“. 
To í se klikou a sahá druhou rukou na struny. Bylo kolem r 1885 na ízeno 
že hos  nský musí každýho nechat p es noc. Tak vypravuje hos  nský 
V Drnek  35 že k nim do  10 p ijeli komedian   na dv r aniž by se 
mnoho ptali. Komedian   m li vozy pod plachty a va it si museli u lidí 
neb venku. Asi v r 1887 se objevil u potulných lidí v z „vostávak“. Tyto 
ostávací boudy vyráb l v Blatné truhlá  R ži ka za 50 zlatých bez vozu.

Pohádka  – P išel na jisto a vypravoval pohádku jednu v listopadu od 6 
h do 10 h ve er po t i ve ery. Vypravoval tou nejsprávn jší eš  nou a ani 
jedno slovo se mu nezkazilo. Pohadká  byl z rodiny Damr  a pohádku 
vypravoval u rolníka Rútha  15 v P edmí i v r 1898. Takových pohádká  
chodilo za dávných dob mnoho a živili se s  m, neb dostal nocleh a jíst.

Mluvka – P išel do stavení a vypravoval kolem r 1860 co je novýho 
ve sv t . Lhal ale šikovalo se mu to a domácí i cizí s utajeným dechem 
naslouchali jeho prášení a v ili tomu jenom n kdy se jim zdálo že to asi 
není pravda. N co bylo pravda co zažil sám n co slyšel a n co p olhal. 
Protože asopisi se na vesnici kolem r 1860 neodebírali v bec, byl 
venkovský lov k odkázán na to co mu takový houpa ká  nažvanil.

Nic neum l – P išel do stavení a žádal nocleh a ve e i a obojí mu 
bylo slíbeno. Ptali se ho co umí? Pohádky? Zpívat a když dal zápornou 
odpov  tak mu ekli aspo  n co lžete ! Když se k ni emu nem l tak ho 
po ve e i vyhnali do stáje aby jim ve sv tnici nesmrd l.“

P ipravila Marie Vrátná

Lná e

Poupata 
v Lažánkách

Na výro ní sch zi 
SDH v lednu 2015 
dorazila „Poupa-
ta“. Moc jsme si 
to užili, p i nácvi-
ku i na vystou-
pení. Cvi ili jsme 
na populární pís-
ni ku. Aplaus byl 
veliký. 

Text a foto Marie 
Ková ová Lažánky
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Program akcí v Kulturním dom
ve Lná ích
1. polole   2015

17.1.2015 od 20:00 Myslivecký ples hraje: Kerami ka

28.2.2015 od 20:00 Hasi ský ples  hraje: Talisman ST

17.3.2015 od 18:30 zábavný po ad „ Ein klesl bžundes“
u inkují: Josef Mladý a Josef Náhlovský

17.4.2015 od 18:30 vystoupení kapely Šlapeto

2.5.2015 od 19:00 vystoupení kapely Veselá trojka Pavla 
Kršky

Informace a p edprodej vstupenek 
Knihovna Lná e tel: 380 423 313

Mikulášská nadílka ve Lná ích 
Pátého prosince, to je den kdy d   dostávají dárky od Mikuláše. Ne 

jinak tomu bylo toho dne na nádvo í zámku ve Lná ích. Po dvouleté pauze 
se sešla op t stará dobrá parta len  Sokola Lná e, aby ud lala radost 
naším nejmladším, ale zárove  i t m d íve narozeným. D   od íkávaly 
básni ky a slibovali p ed erty, že již budou hodné. Jako odm nu dostaly 
sladkos   a další dárky od Mikuláše a and l . Ty starší pak požadovali 
místo sladkos   v tší množství uhlí, t eba t icet metrák , to však bylo 
nad možnos   a síly Mikuláše a and l . Také er   se inili, aby mohli 
v lepším p ípad  každého pohladit košt tem, v horším p ípad  pak ty 
hodn  zlobivé odnést do pekla. N které d   byly tak vystrašené, že ani 
Mikuláš je nemohl ut šit. Nakonec vše dob e dopadlo. Všechny d   
odcházely obdarovány malým dáre kem, dosp láci se mohli rozeh át 
teplými nápoji a zakousnout malé ob erstvením. A protože všechny d   
u nás jsou hodné, tak nakonec er   odcházeli do pekla s prázdnou.

Záv rem d kuji všem, kte í se na p íprav  této akce podíleli, 
a zárove  d kuji všem, kte í byli na této akci p ítomni, nebo  až tehdy, 
kdy p ijdou lidé, mají takové akce smysl.

D kuji Miroslavu adovi, Pavlu Novosadovi, Michalu Hájkovi, Ji in  
Fontánové, Michaele Fontánové, Lidmile adové a Jitce Hlavsové za 
jejich ochotu a vst ícnost p i ú as   na této akci. Pod kování též pat í 
majitel m zámku ve Lná ích, kte í nám umožnili konání této akce 
v  t chto d stojných prostorách. Nejv tší dík pak pat í paní adové, 
která oblékla Mikuláše do nového ošacení.

 „Mikuláš“ Václav Krej í, p edseda TJ Sokol Lná e

P edváno ní as ve Lná ích
Už od d tství nás doprovází p íb h Marie putující spolu s Josefem do 

Betléma. Tam ve chlév  porodí syna, položí jej do jesli ek a d átko dostane 
jméno Ježíš. And l Pán  zv stuje pasá k m narození Spasitele položeného 
v jeslích na sen . Zá ící hv zda na nebi p ivádí k Ježíškovi všechny, kte í 
v n m a ve sv tle nad Betlémem vidí radost i nad ji. 

Tento nejstarší biblický p íb h nám v sobotu 20. prosince 2014 
u váno ního stromu sehrál spolek Chloumeckých ochotník . Celé 
p edstavení ú inkující i návšt vníky sužoval silný vítr, ale nic neubral 
na p íjemné atmosfé e. Výborným sva ákem byla zahnána zima, i když 
jen vnit n , a pro d   byl p ipraven váno ní pun . Našt s   pršet za alo 
odchodem posledního návšt vníka

Tato p edváno ní akce nebyla jediná ve Lná ích. 30. listopadu byl 
zahájen Advent již tvrtým Zvonkovým pr vodem, rozsvícením váno ního 
stromu a teplým sva ákem zdarma pro každého. V sobotu 6. 12. prob hl 
tradi ní 8. adventní trh, bylo zde možno zakoupit hra ky ze d eva, 
medovina, pletené šály, adventní v nce, svícny, jmelí, perní ky, koší ky 
z pedigu i z papírových trubi ek a mnoho dalších druh  výrobk  šikovných 
emeslník . A pro mnohé byl nezapomenutelným zážitkem Váno ní koncert 

kapely Mist í anka, který se konal 10. prosince v Kulturním dom  Lná e.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní d m Lná e 

17. 4. 2015 od 18:30 hod. 

Informace a p edprodej vstupenek Knihovna Lná e tel. 380 42 33 13 

Vstupné: 240,-K  
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kte í si p inesli do lomského obecního 

domu i pekelnou knihu h ích , dotvá eli 

sv tlou menšinu Mikuláš a dva and lé. 

Když už byly všechny d   podarované, 

vrhl se nejsiln jší z pekelník  na 

starostu, naložil si ho na záda a jal se ho 

odnést do pekla. Ne že by to byl h íšník, 

ale v ertovské jeskyni pot ebovali prý 

vypracovat žádost o dotaci z prost edk  

EU na kompletní rekonstrukci ábelské 

kotelny a v tom je Václav Ka  a osobou 

nejpovolan jší. Našt s   mu ho and lé 

venku p ed vchodem vyrvali ze spár  

a vrá  li ho zpátky.

Vladimír Šavrda

Co se u nás bude 
dít:
sobota 14. 2. 2015 
masopustní pr vod 

od 13.00 hod.

úterý 17. 2. 2015 maškarní 
zábava s p lno ním

pochováním BAKUSA

sobota 21. 2. 2015 d tský maškarní bál
od 14.00 hod.
sobota 7. 3. 2015 setkání k MDŽ od 18.00 hod.

Adventní as 
v P edmí i
Spole n  se za átkem adventu pro-
b hly v P edmí i dv  tradi ní akce. 
V sobotu 29. 11. odpoledne prob hlo 

v zasedací místnos   obecního ú adu ple-
tení adventních v nc , na kterém se sešlo 

15 žen. P i sva á ku a p ineseném zákusku si 
nejen vyrobily a ozdobily adventní v nce (n které 

nejen pro sebe, ale i pro své známé), ale hlavn  si popovídaly a alespo  
na chvíli zapomn ly na p edváno ní shon. 

Hned ve er následovalo rozsvícení váno ního strome ku na návsi 
v P edmí i. Letos byla tato akce obohacena o vystoupení dámského 
p veckého tria P elet MS z Blovic. Protože v tšin  zú astn ných se ne-
cht lo hned po akci rozejít do svých domov , pokra ovalo vystoupení 
„P eletek“ na sále obecního domu. Odtud se n kte í rozcházeli až t sn  
nad ránem.

P edmí

Me ichov

Obecní d m v Lomu 
s novými okny 
a novou st echou

Po vnit ních úpravách v objektu 
bývalých kancelá í JZD Škvo e  ce, který 

odkoupila obec Lom do svého vlastnictví 
a prom nila ho v obecní d m, došlo v druhé 

polovin  roku 2014 i na úpravy vn jší. „V budov  se 
kompletn  vym nila okna, koncem listopadu byla dokon ena i pokládka 
nové st ešní kry  ny,“ uvádí starosta Lomu Václav Ka  a. „Celý projekt byl 
realizován v rámci Programu obnovy venkova, kdy jsme obdrželi dotaci 
150 000 korun. Ve Þ nále dosáhly náklady na áste nou rekonstrukci 
objektu ástky 270 000 korun.“

V  nejbližší budoucnos   cht jí p edstavitelé obce Lom p ikro it 
i k oprav  fasády.

Vladimír Šavrda

Slavnostní rozsvícení váno ního 
stromku

Na celém Blatensku se v období okolo prvního adventu rozsví  ly na 
ve ejných prostranstvích váno ní stromky. Nejinak tomu bylo i v obci 
Lom. Nádherná podívaná tady byla sledována více než ty ice   lidmi. 

Kouzelnou atmosféru na lomské návsi podtrhovaly koledy, zazpívané 
živ  talentovanou Andreou Ba  stovou. Nezapomn lo se ani na 
ob erstvení, podávala se váno ní štola, vzduch von l horkým pun em. 
Ti nejmladší si pochutnávali na pun i ryze d tském, takže ani oni nep išli 
zkrátka.

Vladimír Šavrda

Mikulášská nadílka v Lomu
I když to zpo átku vypadalo, že na letošní mikulášské nadílce bude 

malých ekatel  na nadílku poskrovnu, opak byl nakonec pravdou. 
Za  mco loni c  hodnému Mikuláši od íkávalo básni ky sedmnáct d  , 
letos p tadvacet dárkových balí k  pro všechny nesta ilo a t i musely 
být ješt  dodate n  doneseny z blízké prodejny. 

Než tvá í v tvá  pekel-
ník m za aly n které d   
ve spole enské místnos   
obecního domu natahovat 
moldánky, byl dán pro-
stor zábavným sout žím 
a hrám. Ty p ipravily míst-
ní ženy. Školáci a p edško-
láci tak vedle tradi ního 
p ednášení a zp vu písni-
ek házeli kroužky na cíl, 

skládali puzzle, poznávali 
zví átka podle hmatu nebo 
lovili v kouzelné krabici. 
Se svoji troškou do mlý-
na p isp chal i DJ Mar  n 
Dráb z Blatné. P ítomné 
d   vyzkoušel z populární 
„Mašinky“ i nemén  oblí-
beného „Pta ího tance“.

Když se venku setm lo, 
bujaré veselí pon kud 
uvadlo a do d tských 
duši ek se za al vkrádat 
strach z ert . Tu také 
hledaly azyl u svých 
rodi . Tentokrát v part  
nadp irozených bytos   
p evládaly pekelné síly. 
Opro   ty em ert m, 

Lom
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Letní areál byl 
zkolaudován, 
výstavba 
komunikace se 

p ipravuje
Dne 4.12. 2014 byl vydán „Kolauda ní souhlas“ 

s užíváním stavby „Letní areál Radomyšl“ v rámci které byl zrekonstru-
ován 50 m bazén pro plavce, ba-
zén pro neplavce, který byl navíc 
dopln n o Þ ltraci, hlavní objekt 
a požerák p írodní nádrže. Dne 
19.12 byla na Ú ad regionální 
rady p edána záv re ná zprá-
va se žádos   o platbu a v roce 
2015 by m lo dojít k proplacení 
dotace z ROP NUTS II Jihozápad. 
Slavnostní otev ení prob hne 
v ervnu 2015.

V únoru bude zahájena další akce podpo ená z programu ROP NUTS 
II Jihozápad „Výstavba komunikace“.  Jedná se o vybudování komunikace 
v etn  parkoviš  u bytových dom  v ulicí U H išt  a napojení na novou 
bytovou výstavbu. 

Luboš Peterka, starosta 

esko zpívá koledy na nám s   
v Radomyšli…

Stejn  jako v minulých letech se i tento rok M stys Radomyšl, místní 
základní škola a další subjekty zapojily do celorepublikové akce „ esko 
zpívá koledy“, která letos probíhala ve spolupráci se Strakonickým 
deníkem a rádiem eský rozhlas eské Bud jovice. U nás v Radomyšli 
jsme akci zahájili programem, který odstartoval zvon ním zvon  již o p l 
šesté. Po p ivítání všech p ítomných následovala recitace krátké úvodní 
básn  v podání u itelek Marie Krej ové, Ji iny Salátové, zastupitele Pavla 
K íže a editele školy Ji ího Pešla. Poté p išla na adu píse  „Vánoce jsou 
tady“ a dále vystoupení mladých muzikant  pod vedením pana Luboše 
Mráze. Jako v p edchozích letech tuto akci velice úsp šn  oživil místní 
spolek bará ník  a jejich, dnes již tém  zapomenutá tradice, chození 
Lucek. Žáci t e   t ídy toto „ ád ní“ Lucek navíc doprovodili písní „My 
k vám p icházíme se svatou Lucií“. Posledním hudebním íslem byly 
slavné „Rolni ky“, v originále snad ješt  slavn jší pod názvem „Jingle 
Bells“. Úderem šesté hodiny následovalo, stejn  jako na mnoha dalších 
místech v republice, spole né zpívání p edem daných koled. Po jejich 
ukon ení se záv re ného slova ujal starosta m styse pan Luboš Peterka, 
jenž všem pop ál veselé Vánoce a mnoho úsp ch  do nového roku 2015. 

A jak vnímali celou akci místní i p espolní ob ané, rodi e, d  ? 
Jejich hodnocení bylo více než kladné! Zejména dosp lí oce ovali onen 

Radomyšl
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T e   akce v ase adventu prob hla 6. prosince taktéž na sále v P ed-
mí i. lenové „Pastouška clubu“ s podporou obce p ipravili pro naše 
nejmenší „Mikulášskou nadílku“. Nejprve se promítaly pohádky s er-
tovskou téma  kou a hned poté všichni p ivítali Mikuláše, and la a er-
ty. Ti obešli všechny d   a po písni ce nebo básni ce každé obdarovali 
malým dárkem. P estože tato akce byla organizovaná na poslední chvíli, 
setkala se s velkým ohlasem. Všichni se shodli na tom, že p íš   rok ji zase 
zopakujeme.

Novoro ní pochod na Metelskou horu
Novoro ní pochod jsme letos po ádali již pošesté. Letos nám bylo 

dop áno projít se krásnou zasn ženou krajinou. V jednu hodinu po po-
ledni se ú astníci vydali ze Zámlyní, a p es P edmí  a Metly došli až k cíli 
-  na Metelskou horu. B hem pochodu se všem zú astn ným (bylo jich 
p es šedesát) dostávalo dopingu v podob  sva áku a pive ka, v cíli puto-

vání došlo i na opékání vu t . Vyda ená akce byla zakon ena spole ným 
fotografováním. Všem ú astník m d kujeme a t šíme se na další ro ník 
ve stejn  hojném po tu.

Pozvánka na p ipravované akce
Záv rem bych cht l všechny pozvat na sobotu 7. 2. 2015, kdy se v sále 

Obecního domu v P edmí i uskute ní od 14 hodin „D tský maškarní 
bál“, na který naváže bál „PYŽAMOVÝ“. K tanci a poslechu bude celý den 
hrát skupina Minimax.

V t chto dnech oslavili nebo oslaví výro í 
 to naši spoluob ané:

Hodková Marie (84), Skuhravá Marie (74), Malá 
Marie (70), Klein Josef (60), Kratochvíl Jan (73), 
Choura Josef (65), Skuhravý Václav (84), Jíchová 
Ji ina (80), Krýdová Marie (78) a Seidlová Marie 
(70).

Všem uvedeným jménem obce blahop ejeme 
a do dalších let p ejeme stálé zdraví a mnoho 
životních úsp ch .

Pavel Karlík, starosta obce 
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fakt, jak bylo již mnohokrát vy eno, že se všichni v tomto náro ném 
p edváno ním období sešli, popovídali, zapomn li na své staros   
a prožili pár hezkých spole ných chvil.  A toto je jist  rozhodující.

Kate ina Houdková 

Chlapci a d v ata nás reprezentovali 
ve ß orbale a kopané

Ve tvrtek 20.11. se žáci 7., 6. a 5. t ídy zú astnili turnaje ve ß orbale. 
Díky jednomu prohranému zápasu se ZŠ elakovského 2:1, skon ili 
ve skupin  na druhém míst  a vzhledem k hracímu systému turnaje 
nepostoupili dál. V celkovém po adí obsadili 4. - 6. místo spolu se ZŠ 
Pod bradova a ZŠ es  ce.

Ve velké form  byli v útoku Adam Vachulka a Dominik Brož a v obran  
Mar  n Vojta. Cht l bych pod kovat i ostatním hrá m Tomáši Havlíkovi, 
Nicolasi Lackovi, Karlu apkovi, Ond eji Bundovi, Vladimíru Benediktovi, 
Ond eji Bláhovcovi, Ond eji Št pánovi, Janu Sklená ovi, Mat ji 
Hendrychovi za p kné sportovní a týmové chování a za p edvedené 
výkony.

V úterý 25. 11. se d v ata ze 7. a 9. t ídy z naší školy vypravila na 
ß orbalový turnaj. Na turnaj dorazilo 10 družstev - 4 základní školy ze 
Strakonic a 6 venkovských škol, kterým jsme vládly my. V prvním zápase 
ve skupin  dívky remízovaly 1:1 se ZŠ TGM Blatná. Ve druhém zápase 
dokázaly porazit pozd jšího vít ze turnaje 1:0. Dívky v zápase skv le 
bránily a Tereza Šípová z rychlého útoku vst elila vít zný gól. Ve t e  m 
zápase zvít zila bohužel ZŠ Dukelská a v posledním skupinovém utkání 
naše reprezentantky vyhrály nad ZŠ Sedlice vysoko 4:0. V boji o 5. místo 
pak dívky porazily ZŠ Zábo í v pom ru 2:1. 

Nutno pochválit klí ové hrá ky turnaje v útoku Terezu Šípovou, 
v obran  Terezu Hendrychovou a v brance Nelu Kvardovou. Ale i ostatní 
hrá ky tj. Karolína La ková, Radka Vojá ková, Diana Koubková, Anna 
Blatská, Petra Kropíková, Alena Tomášková si zaslouží pochvalu za p kné 
výkony. 

Ve st edu 10. 12. 2014 se chlapci z 5., 6. a 7. t ídy zú astnili okresního 
kola turnaje v halové kopané. Celkem se v turnaji st etlo 12 družstev 
rozd lených do 4 skupin. Naši kluci postoupili ze skupiny na prvním 
míst  a úsp šn  prošli do semiÞ nále turnaje, kde prohráli s Gymnáziem 
Strakonice. V boji o t e   místo kluk m už nesta ily síly na ZŠ Vod any 
a nakonec se umís  li na krásném 4. míst . 

Za tahouna družstva lze ozna it Dominika Brože, který byl u v tšiny 
gólových šancí, mnoho z nich dokázal i využít. Gólman Ond ej Bunda byl 
v brán  velice pohotový a obratný. Ve velké form  byl také Mar  n Vojta, 
Adam Vachulka a Jan Sklená . K úsp šné h e p isp li také Denis Ju ica, 
Nicolas Lacko, Ond ej Bláhovec, Josef Beneš, Karel apek. Všem kluk m 
bych cht l pod kovat za skv lé sportovní chování a podané fotbalové 
výkony.

Monika Babková

MŠ Radomyšl
Záv r minulého roku byl v naší školce pestrý. Za al tvo ivou dílnou 

rodi  s d tmi, která v p edváno ním ase p ináší chvilky spole ného 
tvo ení a spole n  prožitého asu. P i letošním malování na hedvábí 
s magistrou R ženou Majerovou se stal i chvílí, kdy vznikala malá, 
kouzelná, váno ní dílka. Mikuláš s and lem a ertem p inesli d tem 
mikulášskou nadílku a už jsme se mohli t šit na Vánoce. Váno ní 
koledy nám zahrály d ti ze ZUŠ Strakonice pod vedením Luboše Mráze. 
Nejstarší p edškolá ci si p ipravili a zahráli ostatním d tem pohádku 

„O dvanác   m sí kách“. Váno ní besídky pro rodi e si p ipravila každá 
z p   t íd naší mate ské školy samostatn  a dokonce i   nejmenší t íleté 
d   se prom nily ve váno ní hv zdy p inášející št s  , lásku a vše dobré 
do nového roku. V kostele Sv. Mar  na jsme si prohlédli malého Ježíška, 
ale nejv tší radost d tem p inesla váno ní nadílka ve školce.

Po váno ních prázdninách k nám na za átku ledna p ijela zví átka 
ze ZOO Borovany. Již n kolik let mají d   možnost poznat a dozvídat 
se o jejich život  p ímo v naší školce. Už nás navš  vil nap . malý tygr, 
opi ka, papoušek a letos jsme poznali výra bengálského a pásovce. 
T šíme se na pohádku „O veverce iperce“, v únoru pak na karneval 

a návšt vu kouzelníka.
S pozdravem editelka MŠ Radomyšl Renata Škodová

Kone n  sn ží 
Do kali jsme se sn hu zrovna o váno ním volnu, kdy v tšina lidí má 

dovolenou. Ráda bych za sebe i ostatní Radomyšláky pochválila „Rychlou 
rotu“ z obce za uklizené chodníky už v brzkých ranních hodinách. Je 
p íjemné, když nemusíme závid t Sedli ák m nebo Blate ák m a p i 
tom se brodit sn hem a klouzat po chodnících. 

Nevím jak ostatní, ale já si myslím, že svoje úkoly celoro n  zvládají 
se ctí a že je práce za nimi vid t. Bylo by fajn, kdyby se ješt  víc zam ili 
na úklid v obci hlavn  na zastávkách a u kontejner  a pravideln  tam 
uklízeli. Jejich práci m žeme kontrolovat všichni a v ím, že nespokojenci 
v as svoje p ipomínky nahlásí na obci.

Blanka Matoušková
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TJ Radomyšl byla ak  vní i v záv ru 
roku 2014

Nejprve jsme uspo ádali 4. sportovní ples m styse Radomyšl, který 
se konal 29. listopadu, a v místní sokolovn  zahrála zhruba dv ma 
stovkám divák  kapela Fa  ma. Tradi ní sou ás   plesu bylo i vyhlášení 
nejlepších sportovc  v jednotlivých sportech. Nejlepšími sportovními 
hasi i byli vyhlášeni Mar  n Lebeda a Jakub Kareš, nejlepším tenistou 
Miroslav Šebesta, nejlepším hokejistou Jan Maroušek, nejlepším 
nohejbalistou Ji í Kahovec a nejlepší volejbalistkou Petra Hendrychová. 
Skv lá atmosféra v sále vygradovala p lno ním vystoupením skupiny 
Los Rotopedos se skladbou Moskau a losováním hlavních cen v tombole. 

Druhou akcí, kterou jsme upo ádali, byly „Sportovní Vánoce“ 
v Radomyšli. Akce prob hla o víkendu 27. a 28. prosince v t locvi n  
místní školy. Sobota pat ila volejbalu, který se hrál nep etržit  12 hodin. 
Na palubovce se vyst ídalo ve smíšených družstvech zhruba 30 hrá . 
V ned li prob hl již tradi ní nohejbalový turnaj dvojic. 22 hrá  bylo 

rozlosováno do dvojic a po tuhých bojích nakonec zvít zila dvojice 
Vladimír  Babka a Lopata. Celá akce se konala pod záš  tou lenky rady 
Jiho eského kraje ing. Hany Rodinové, Ph.D., která p ijela sportovce 
osobn  podpo it v jejich snaze o co nejlepší sportovní výkony.

Milan Koubovský

Zvone kový pr vod

Mikulášská pro dosp lé - vystoupení d  

Los Rotopedos

Rojická skála 
Bábinky si vyrazily na výlet do Rojic. Navš  vily paní Hlavá kovou 

a paní Lomovou a p izvaly je na akce bábinek. Ob  dv  je p kn  
pohos  ly, to aby všichni zvládli procházku kolem rybníka a na skálu. P i 
odchodu z Rojic na n  ekalo posiln ní ve form  štamprlátek u H ebí k  
na chalup . 

 V leskovické hosp dce p ibližn  45 žen obveseloval na harmoniku 
p i mikulášském posezení Jaroušek z DOZP v Oseku. Tradi n  stoly byly 
plné dobrot a vládla dobrá nálada. Z tomboly si každý odnesl n jakou 
tu drobnost.

  Na K enovce se ženy zdokonalily v pletení váno ky od pro  ka 
z pekáren paní Šnajdrové. Zárove  symbolicky oslavily první 
prababi kovství pí H. Šímové.

  V pátek 12. byly p izvány do domova senior  v Lidické na vystoupení 
herc  z Jiho eského divadla v eských Bud jovicích. Moc se jim líbilo 
pásmo lad né do váno ní nálady. Pot šilo je, že se k nim nov  p idala 
i paní Šindelá ová z Jemnic.

  P ejeme bábinkám, aby jim vydržela dobrá nálada, pestré nápady, 
chu  jít mezi lidi, zdraví ko, cestovatelské touhy a elán nejen v p íš  m 
roce. Myslím, že v mnohém str í ty mladší do kapsy.

   ve spolupráci se Slávkou Klasovou napsala Blanka 
Matoušková

Vánoce, Vánoce p icházejí 
V prosinci se vše sm ruje k váno ním svátk m. Ani my nejsme 

výjimka. První adventní víkend prob hla už klasicky Mikulášská pro 
dosp lé. D   ze školy nezklamaly. Sklízely velký aplaus stejn  jako 
kamarádi z mate inky a z tane ního souboru Rozálie. V ned li p ijelo 14 
prodejc  na trhy a i p esto, že byly trhy všude okolo, tak p išlo hodn  
kupujících. V ob adní místnos   d tský soubor PIKI z Volyn  hrál pohádku 
Vodník Ma enka. Byli bezvadní a aplaus, otev ené pusinky, napovídání 
a vyk ikování sv d ilo o jejich úsp chu. Bylo našlapáno, až jsme se báli, 
že propadneme stropem. 

V pátek vyrazili do terénu er   na zlobidla a mikulášské družiny k t m 
hodným. M li mnoho práce, a protože t ch hodných bylo dost, tak se 
omlouvají, pokud n kam dorazili pozd ji.

B hem m síce Ježíšek doru oval d tem odpov di  na dopisy, které 
poslali And lskou poštou. Nevím, co jim psal, ale doufám, že se všem 
splnilo jejich p ání.

T e   adventní víkend jsme šli zvonit v pr vodu, aby Ježíšek v d l, kde 
je Radomyšl a na Št drý den nad námi jenom nep elet l. Hodn  d  ek 
bylo nemocných, a tak ty co p išly, cinkaly a sví  ly i za n . Za odm nu si 
v kostele na k ru zazpívaly se sbormistrem u varhan hodn  koled, pat í 
jim pochvala. No a potom hurá do hospody na teplý aj, buchtu a n co 
p kného si vymalovat. 

A pak už byli Vánoce a všichni byli doma a užívali si s rodinami 
a radovali se z dárk . To ale neznamená, že budeme zahálet. Už 10. 
ledna nás eká T íkrálová sbírka a potom spousta jiných ak  vit. 

P ejeme všem š astné proži   roku 2015 a nám spoustu elánu, nové 
lenky a spokojené ú astníky našich akcí.

Za ZO SŽ Radomyšl Blanka Matoušková 

Mikulášské posezení v Leskovicích
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te  ek a soused  p i p íležitos   letošní slavnos   k 75. výro í založení OB 
Radomyšl.

Po oÞ ciální ás   sed ní následovala zvlášt  vyda ená kulturní vložka, 
místní divadelní spolek uvedl ást nedávno odehraného p edstavení 
„Prodaná nev sta po jiho esku“. Po kulturní pauze podávaly jednotlivé 
obce své zdravice s p áním zdraví, bohaté innos   i osobní spokojenos  . 
Kone n  nastal as, kdy mohl panta  nek V. Š s zhodno  t celé sed ní, 
záv re né slovo pat ilo župnímu rychtá i J. Šiklovi, který na celý pr b h 
d sledn  dohlížel.

Po bará nické hymn  „Bará ník být“ už všichni ekali na další úryvek 
z „Prodané nev sty“. Myslím, že to byl takový malý dárek všem host m 
k nadcházejícím Vánoc m. Spojení p íjemného s užite ným.

J zková Zde ka

Zprávy z DPS Radomyšl
Pe ovatelský d m navš  vil Ježíšek s p eds  hem. 25.11 nám na 

zahrad  pracovní eta pod vedením Jana Ron ky postavila krásný smrk 
asi šest metr  vysoký, který je neustále osv tlený t py  vými hv zdami. 
Nedaleko je kostel sv. Mar  na, který je též osv tlen. Dv  ženy pomohly 
pe ovatelce paní Ann  Pichlíkové s instalací jesli ek, které jsou vystaveny 
ve výloze kancelá e. Zastavují se u nich rodi e s d tmi.

26. listopadu - v interiéru máme krásn  ozdobenou nást nku, ob tavá 
práce paní Ani ky a Evy. Opodál stojí ozdobený um lý stromek, který p i 
slunci sví  . Darovala nám ho pí u itelka Blanka Peterková. Též v poschodí 
je stromek, velkou zásluhu má na výzdob  Eva Glusová.

27. listopadu - krom  výzdoby ÚM Radomyšl nám pí Blanka Peterková 
s paní Hankou Levou ozdobily okna i dve e váno ními mo  vy, které 
vyrobila neúnavná paní Blanka.

5. prosince nás navš  vili Mikuláš, and l a er   - žáci 9. t ídy ZŠ 
v doprovodu t ídní u itelky.

12. prosince p ivedla pí u itelka Dana Majerová 15 d   – p edškolák , 
které nám zazpívaly a zarecitovaly. Rozdaly všem krásná váno ní p ání 
s v nováním hezkých Vánoc od d   z MŠ.

16. prosince jsme m li další návšt vu. Pan Mgr. Luboš Mráz se svými 
žáky z hudební školi ky, kterých bylo asi patnáct nám zahráli váno ní 
koledy. Všichni bravurn  ovládali hudební nástroje. Potom následovalo 
p edváno ní posezení s výborným ob erstvením. Paní Blanka Peterková 
nám p edala vlastnoru n  vyrobená p ání s PF 2015. Velice jí d kujeme.

24. prosince ve er nám p išli zahrát a pop át p kné Vánoce brat i 
Luboš a Pavel Mrázovi.

26. prosince vystoupil Sbor Sv. Mar  na Radomyšl v kostele sv. Jana 
K  tele pod vedením Richarda Semiginovského s eskou mší váno ní od 
Jana Jakuba Ryby. Kostel byl zcela zapln n, škoda, že jsem tam nemohla 
být.

24. 3. 1900 se v dom  p. 83 narodil PhDr. Bohumír Li  a. Letos by se 
dožil 115 rok .

Záv rem d kujeme za p ání k Vánoc m a do nového roku p ejeme 
sociálním výboru ÚM Radomyšl, celému zastupitelstvu a p ilehlým obcím 
pevné zdraví a mnoho úsp ch .

Pokoj lidem dobré v le a též vydavatel m SOBá ku 
p eje za všechny Ji ina Machníková

Mistrovství R mladších žák  v nohejbale 
V ned li 9. listopadu 2014 vyrazili nejmladší lenové TJ Radomyšl 

Tomáš Ježek, Mat j Hendrych, Václav Poklop a Adam Vachulka na 
mistrovství republiky mladších žák  v nohejbale do Nymburka. Pro 
všechny zú astn né to byla první velká možnost pom it síly se stejn  
starými pro  hrá i z celé republiky. Hrá i m li možnost poznat prost edí 
velkého turnaje, sledovat hru svých pro  hrá  a svád t vyrovnané 
souboje se soupe i. P edvedenou hrou a zápalem pro hru, rozhodn  
ostudu neud lali. Ze základních skupin se ale nakonec poda ilo 
postoupit pouze Adamovi Vachulkovi, který nakonec obsadil d lené 9. 
místo mezi 30 ú astníky. 

Pod kování za bojovnost a za vzornou reprezentaci však pat í 
všem ty em hrá m. Již b hem zpáte ní cesty dom  probíhala 
mezi mladými hrá i ilá diskuze, co je t eba zlepšovat a na co je 
t eba se v tréninku zam it, aby jednou mohli stát na stupních pro 
vít ze. Tím se mimo jiné stal Filip Hokr z nedalekých Horaž ovic.
Mladí nohejbalisté se v zimním období pravideln  scházejí na trénincích 
v t locvi n  ZŠ v Radomyšli a házenká ské hale ve Strakonicích. Rádi ve 
svých adách p ivítají další zájemce o tento krásný sport.

Libor Šíp

Valné hodno  cí sezení Obce 
bará nické v Radomyšli 

Zase po roce … … ... prob hlo valné sed ní Obce bará ník  v Radomyšli, 
je již tradicí a též povinnos   dle staro eských regulí uspo ádat jednou 
v roce, v tšinou na podzim, nebo i v následujícím roce b hem zimních 
m síc  bará nické sed ní. P kn  se to st ídá, jeden rok hodno  cí valné 
zasedání a následující rok valné volební zasedání. 

Letos jsme jenom hodno  li uplynulý rok za p ítomnos   všech 
pozvaných Obcí bará nických v rámci domovské X. župy tzn. Vod any, 
Piš  n, Písek, Malenice, Pracha  ce, z IX župy bud jovické p ijeli bará níci 
z Týna nad Vltavou. Jako host a estný len byl p izván náš starosta p. 
Ing. Luboš Peterka. Po zahlášení pomocník  drába a ponocného mohl 
za ít program, který uvád l rychtá  OB Josef J zek. Nejprve zazn la 
zpráva vzd lavatelky, která p ipomn la život a dílo Bed icha Smetany. 
Následovaly zprávy o innos  , hospoda ení, o p ehledu majetku 
i kulatých výro í, kterých se dožívají naši leni. Rychtá  i syndi ka te  ka 
H ebí ková nešet ili chválou nad pomocí zastupitelstva m styse i všech 
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Adventní setkání 
v Sedlici
Stalo se již dlouholetou tradicí, že 
u p íležitosti zahájení „Adventu“ 
se v Sedlici první adventní sobotu 

koná (loni konkrétn  29. listopadu 
2014), „Adventní setkání“ – ( kulturn  

– tržní akce). Kulturní program se konal 
ve velkoprostorovém stanu. Odpoledne bylo 

zahájeno milým vystoupením d tí z mate ské školy v Sedlici pod 
vedením u itelek paní Jany Hálové, paní Jany Pohankové a paní 
Martiny K ivancové. Dále vystoupili s hezkým pásmem žáci 3. až 5. 
t ídy Základní školy T. G. Masaryka v Sedlici pod vedením t ídních 
u itelek Mgr. Šárky Zbíralové a Mgr. Jany Zábranské. Musíme 
velmi pod kovat všem paním u itelkám za p ipravená kulturní 
vystoupení, protože se všichni této role zhostili na výbornou. 
V kulturním programu dále vystoupilo pro d ti, ale i pro ostatní 

návšt vníky divadélko „Táta a máma“ s pohádkou „O ertovi“. 
Hezkou te kou za kulturním programem bylo vystoupení „Dudácké 
kapely“ ZUŠ Blatná pod vedením pana editele Martina Škanty, 
která zahrála pásmo eských koled. 

V zasedací místnosti radnice and lé p ijímali „Ježíškovu poštu“ 
a pomáhali d tem s vytvo ení p ání ek – s prosbou o vypln ní 
i t ch nejtajn jších p ání. And lé si pro d ti p ipravili pracovišt , 
na kterých si mohly d ti vyzkoušet výrobu svícn , váno ních p ání, 
ozdob na strome ek a dalších p edm t  s váno ní tematikou. 
Dále v zasedací místnosti bylo možno b hem celého odpoledne 
se pod vedením paní elkové z Dobšic nau it a vyzkoušet zdobení 
medových perní k . Všechna pracovišt  se t šila velkému zájmu.     

Po celé odpoledne bylo možno si zakoupit ob erstvení 
u manžel  Hammerschmiedových – sva ené víno, aj, kávu a adu 

Sedlice

dalších dobrot, které mohli konzumovat ve vytáp ných a váno n  
vyzdobených prostorách bývalého kupectví, které je majetkem 
m sta Sedlice. Návšt vníci adventního setkání mohli nakupovat 
a obdivovat celou adu výrobk  jako nap .: tradi ní prout né košíky 
a n še pana Va ka z Ostrova, vynikající zákusky cukrárny Casanova 
z Mirotic, váno ní dekorace paní Vachulkové z Radomyšle, šité 
hra ky a loutky paní Svojkové z Radomyšle, knížky a veškerou 
literaturu u paní Paškové, ko ení pana Stib rka, sušené ovoce paní 
Bílkové, váno ní p ání paní Komanové z Dobšic a celou adu dalších 
dárk  s váno ní tematikou.

Na záv r setkání po setm ní byla rozsvícena váno ní výzdoba 
m sta a „Váno ní strom“. A nesmíme zapomenout pod kovat všem, 
kte í se podíleli na p íprav , organizaci a nacvi ení vystoupení, 

eskému svazu žen Sedlice za vzorn  p ipravená pracovišt  
a Ježíškovu poštu, paním u itelkám Základní školy a mate ské 
školy T. G. Masaryka v Sedlici, Dudácké kapele ZUŠ Blatná, všem 
trhovc m a ob an m, kte í svojí ú astí podpo ili zda ilý pr b h 
tohoto hezkého adventního setkání.  

Foto: Ji í Rod

Mikulášská nadílka
Ve tvrtek 5. prosince v podve er nastalo jako každoro n  

rojení ert  za doprovodu and l  a Mikuláše, kte í navšt vovali 
rodiny s d tmi s mikuláš skou nadílkou. erti vytáhli knihu h ích  
a ada d tských h íšník  slibovala polepšení. Jako vykoupení 
svých proh ešk  zpívala, recitovala nebo jinými dovednostmi si 
snažila naklonit mikulášskou návšt vu a od init svá provin ní. 

ertovská cháska chvílemi nahán li hr zu a strach mnohdy 
nejen d tem, ale hodný Mikuláš je vždy usm rnil.  

Váno ní výstava
V Sedlici si již nedovedeme p edstavit adventní as bez 

tradi ní váno ní výstavy s názvem „Veselé vánoce“.  eský svaz 
žen Sedlice za spolupráce d tí mate ské školy, žák  1. - 5. t ídy 
a družin Základní školy a Mate ské školy TGM v Sedlici po ádal 

od 4. - 6. prosince 2014 výstavu prací, výrobk  sedlických žen 
a d tí s váno ní tématikou. V tšina vystavených výrobk  byla 
prodejná a návšt vníci výstavy si je zde mohli zakoupit. Hodn  
exponát  m lo veliký úsp ch, protože v den uzav ení výstavy 
byly zcela vyprodány. 

Foto: Ji í Rod

Novoro ní sešlost 

I v letošním roce m sto Sedlice p ipravilo setkání ob an  
u p íležitosti spole ného p ivítání nového roku – „Novoro ní 
sešlost“. K dobré pohod  od 16 hodin hrála hudba pana Ková e 
z Oseka. Jako ochrana proti chladu a prost edek ke zlepšení 
nálady bylo p ipraveno teplé ob erstvení ( aj ovon ný produktem 
s plachetnicí z Jind ichova Hradce a pro dámy aj z griotky). 
Do setm ní se nám stí TGM zaplnilo a celá sešlost netrp liv  
o ekávala, kdy se vše pono í do tmy, aby mohlo být zahájeno 
vyvrcholení tohoto setkání – oh ostroj. K o ekávanému aktu došlo 
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až po úplném setm ní v 17.15 hod, kdy byl oh ostroj odpálen za 
doprovodu reprodukované hudby.  

Vážení tená i „Sobá ku“, nový rok je již v plném b hu, ale 
dovolte mi Vám všem a všem lidem pop át pevné zdraví, rodinnou 

Vítání nových ob ánk  v Sedlici
V ned li 14. prosince 2014 ve 14 hodin se v Ob adní síni m sta Sedlice 

uskute nilo vítání nových ob ánk . Starosta m sta oÞ ciáln  p ivítal p t 
nov  narozených d  . Slavnostní odpoled ne zahájilo hezké kulturním 
vystoupením žák  školní družiny pod vedením paní vychovatelky Marie 

apkové. 

Po jeho skon ení byli jednotliv  p ivítáni noví ob ánci a jejich rodi e 
tuto skute nost potvrdili podpisem do pam tní knihy. Byly jim p edány 
drobné dárky od zástupc  m sta a poštovní spo itelny v Sedlici. 

Bylo p ivítáno 5 ob ánk : 
Bubeník Damián,  Houdková Anežka,  Mat jovská Johana 
El la,  Paukner Martin,  Št pánová Sára  

Text: Ji í Rod, starosta m sta
 Foto: V ra Hejduková

pohodu, a  se na Vás št stí sm je, a  Vás láska stále h eje, a  Vás 
úsp ch provází v roce, který p ichází.       

Foto: Ji í Rod
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Prosinec v ZŠ Sedlice
Poslední m síc v roce se nese ve znamení tradi ních p edváno ních 

událos  . Vše zahajuje návšt va Mikuláše, doprovázeného erty a and -
ly. Mikulášskou nadílku mají na starost devá áci. Jejich mladší kolegové 
si odnášejí, krom  drobných dárk , také trochu zábavy a   mladší mož-
ná i strachu. Ale pak se již všichni t ší na Vánoce. Ve t ídách zavoní bo-
hat  ozdobené váno ní stromky, p i pracovních a výtvarných výchovách 
se vyráb jí adventní v nce, sví ky a drobné váno ní dárky. Poslední den 
p ed prázdninami pak probíhají ve t ídách váno ní posezení.

Letos již po tvrté zpest ily p edváno ní období Adventní trhy, které 
uspo ádal M st-
ský ú ad. Svým vy-
stoupením p isp li 
i naši žáci ze t e  , 
tvrté a páté t ídy 

– pásmem koled 
a tanc . P idaly se 
i d   z mate ské 
školy. Žáci prvního, 
druhého a t e  ho 
ro níku p ipravili 
besídku také pro 

rodi e Žáci prvního 
stupn  a školní dru-
žiny ješt  p ipravili 
výrobky na tradi ní 
váno ní výstavu.

Naše škola již n -
kolik let po ádá sbírku 
pro dv  organizace 
– Fond Sidus, který 
po ádá sbírky na po-
moc p i lé b  váž-
n  nemocných d   
v Nemocnici Motol 
a D tské klinice Olo-
mouc a CPK Chrpa 
– Centrum p ípravy 
koní pro hiporehabi-
litaci. Všem žák m, 
kte í podpo ili innost 
t chto dvou organiza-
cí, pat í velké pod ko-
vání.

Leden se nese ve 
znamení ukon ení 
polole  . Žáci Þ nišují, 
aby na vysv d ení 
m li co nejlepší 
známky, a devá áci 
s nap  m o ekávají, 
co p inese p ijímací 
ízení na st ední 

školy. Zápis do první t ídy se uskute ní 3. února. Všichni doufáme, že se 
po et žák  školy v p íš  m školním roce op t navýší. Hned po váno ních 
prázdninách vyrazili žáci druhé a t e   t ídy na lyža ský kurz. I když to 
b hem vánoc nevypadalo, sn hové podmínky byly nakonec výborné.

Marek Charvát, editel školy

N kolik ukázek z našeho školního asopisu Masaryk v trhák:

ekla Ká a Barce, nechme toho tance…
Svátek sv. Kate iny býval ješt  nedávno ve znamení tane ních zábav, 

zvaných kate inské, p i nichž m ly p ednost ženy. Tzv. ženské právo 
znamenalo, že o celou organizaci, ob erstvení i nájem hudby se staraly 
ženy, samy si také vybíraly tane níky a partnery. A to celý den a celou 
noc až do rána, kdy se vše vracelo do obvyklých kolejí. Kate inské zábavy 
a plesy bývaly v roce poslední, protože za n kolik dn  za ínal advent, 
doba p edváno ního p stu .   

Podle legendy byla Kate ina krásná k es anka, které vynikala 
moudros   a vý e nos  . Pocházela z bohaté alexandrijské rodiny 
z Egypta, který byl tehdy sou ás   ímské íše. Do v zení se dostala za to, 
že vyzvala císa e, aby se z ekl pohanství a p estoupil ke k es anské ví e. 
Byla postavena p ed sbor u enc  a Þ lozof , kte í jí m li víru v jednoho 
Boha rozmluvit. Místo toho však byli sami obráceni ke k es anství. Za 
to je dal císa  okamžit  upálit a Kate inu p edal katovi. B žné mu ení jí 
však nezlomilo, proto pro ni sestrojili speciální nástroj s koly a ostrými 
železnými hroty po obvodu, které jí m ly rozdrásat t lo. Uhodil však 
blesk, provazy se p etrhly a celý stroj se rozpadl. Rozzu ený císa  nechal 
tedy Kate inu rad ji setnout me em. 

Kristýna Strnadová, 8. t .

er   a er  dla
er   a er  dla

va ili povidla. 
A malý er  ek
spálil si prs  ek, 

když si cht l osladit
sv j mlsný jazý ek.

Hezký p edváno ní as!
Š. Klímová, 4. t .Adventní trhy - vystoupení základní školy

Mikulášská nadílka

Ekologický den - odvoz t íd ného odpadu

Adventní trhy - tane ní kroužek

esko zpívá koledy v Sedlici
Stejn  jako v ad  m st a obcí se ve st edu 10. prosince od 18 

hodin zpívaly koledy v Sedlici v rámci akce „ ESKO ZPÍVÁ KOLEDY“. 
Pod váno ním stromem na nám s   T.G. Masaryka se sešlo cca 70 
ú astník , kte í si spole n  zazpívali stanovené koledy. Veliký dík pat í 
ženám z eského svazu žen v Sedlici, které tuto akci celou zorganizovaly 
a p ipravily. P i rozchodu všichni slibovali, že se zapojí i do p íš  ho 
zpívání, aby se z tohoto adventního zvyku stala i v Sedlici tradice.   

Váno ní strom v Sedlici má nové 
osv tlení

Pat íme mezi 140 m st a obcí v eské republice, kterým spole nost 
E.ON na svém zásobovacím území v novala LED sv telné et zy 
(v délce 200 m) a hv zdu na váno ní stromy. Díky tomuto daru bylo 
nahrazeno p vodní osv tlení, které shodou okolnos   za átkem 
adventu v silném v tru dosloužilo. Je pravdou ta skute nost, že 
po tolika letech používání na to m lo nárok, protože tato výzdoba 
z stává na stromu celoro n  vzhledem náro né a nákladné instalaci 
a deinstalaci. Instalací nového osv tlení dojde k významné úspo e 
elektrické energie – celá výzdoba má spot ebu cca jako sedm p vodních 
25 W žárovek (p vodní osv tlení m lo celkem cca 70 ks žárovek). 
Celková úspora u všech obdarovaných obcí a m st p edstavuje asi 
200 MWh elektrické energie za rok, což p edstavuje 220 tun oxidu 
uhli itého. Záv rem se zaslouží pod kovat Þ rm  E.ON a oblastnímu 
manažerovi panu Miroslavu To ínovi za poskytnutý dar a dobrou 
spolupráci.                                                                                                                                      

Ji í Rod, starosta m sta
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Zpívání u jesli ek
V sobotu 27. prosince odpoledne pozvala místní organizace eského 

svazu žen obyvatele Sedlice do kostela sv. Jakuba ke spole nému zpívání 
koled. Program se skládal ze dvou ás  . Nejprve n kolik koled zazpívaly 
d   z první t ídy pod vedením paní u itelky Pavlíny Jiskrové. Hudební 
odborník by ur it  v jejich projevu našel adu drobných nedostatk , ale 

všichni p ítomní slyšeli z d t-
ských hlas  p edevším nadše-
ní a radost z toho, že mohou 
zpívat na k ru v kostele a že 
je dole poslouchají rodi e, 
prarodi e a další známí a také 
Ježíšek v jesli kách. Ve druhé 
ás   jsme si všichni p ítomní 

za doprovodu varhan spole -
n  zazpívali známé koledy. 
U v tšiny koled si pamatuje-
me jenom první sloku, ale po-
mohly nám zp vníky, kterých 
bylo pro všechny dostatek. 

Pod kování pat í varhaníkovi Fran  škovi Hajdekrovi, který koledy s d t-
mi secvi il a zpívání hrou na varhany doprovázel, Milušce a Kate in  
Prexlových, které celou akci p ipravily. 

V kostele jsme strávili necelou hodinu, ale byly to p íjemné chvíle 
– sejít se v dob  váno ního klidu a pohody se sousedy, zastavit se 
a pomodlit se u jesli ek, zazpívat a p ipomenout si tak duchovní poslání 
Vánoc.

Ludmila a Fran  šek Jirsovi

ekání na Ježíška v MŠ Sedlice
V sobotu 29. listopadu jsme zahájili tradi ní „adventní setkání“ 

pásmem básni ek a koled. Odm nou d tem bylo pohošt ní na 
m stském ú ad .

Následující týden v pond lí za ala žít celá naše školka váno ní 
atmosférou. Velmi p kné výtvory - svícny, andílci a zvonky vznikly 
p i odpoledním tvo ení rodi  s d tmi. Nejen tyto výrobky oboha  ly 
váno ní výstavu po ádanou svazem žen.

V pátek 5. 12. jsme od rána 
netrp liv  vyhlíželi p íchod 
Mikuláše, erta a andílka. 
T šili jsme se to  ž na sladkou 
nadílku. Obavy t ch nejmenších 
byly patrné, ale i   starší m li 
zpo átku problém vyloudit na 
svých tvá ích úsm vy.

V p edváno ním ase jsme 
vyzdobili školku, p ipravili 
„knoß í ková“ p ání ka, drobné 

dárky z keramiky a hlavn  se 

piln  procvi ovalo pásmo na 

besídku. Ta se uskute nila 

v úterý 16. 12. na obou t ídách. 

Svým vystoupením d   ur it  

pot šily nejen své rodi e 
a známé, ale i zástupce M Ú 
a ZŠ Sedlice.

Na druhý den se d   t šily nejvíce. Navš  vil nás Ježíšek a p inesl 
mnoho dárk  pod nazdobený strome ek. 

T m, kte í se Þ nan n  podíleli, pat í velké pod kování: Sedlická 
strojírna s.r.o., AGRO Sedlice, P. Korous Ladislav.

Všem tená m p ejeme hlavn  pevné zdraví, hodn  sil a úsp ch , 
osobní i rodinné pohody do r. 2015.
  Zam stnanci a d   MŠ Sedlice 

Pohádka O miminku
Malinkaté miminko plakinkalo, protože nem lo sv j dudlí ek. P išla 

jeho mamine ka a pochovinkala ho. „My jsme ztra  li dudlí ek? No 

tak to p ece nemusíme plakat. Na, tady ho máš.“ Pak mu ho maminka 
podala a ud lala mlí ko do lahvi ky. Miminko se uklidnilo a v klíde ku 
hajinkalo. Potom za alo znovu plakinkat. Mamince došlo, že asi bude 
pot ebovat p ebalit, a tak mu dala novou plíne ku. Potom ho oblékla 
do roztomilou kých dupa i ek s krás ou kými ove kama a šly na 
kra oulinkou procháze ku do lesíka. „Poj , brou ku. P jdeme se projít.“ 

Dala ho do Þ alinkového ko áre ku a vyjely. Samoz ejm  nesm la 

zapomenout na p ebalovací taš  ku s plíne kami, zásypem, lahvi kou 
s erstvým mlí kem, epi kou a náhradními ponož  kami. Když vyrazily, 
mimine ko v prvních minu  nkách usnulo. Když potom p ijely dom , 
položila miminko. Ješt  po ád spinkalo, a tak ho dala do postýle ky 
a šla va it ve e i pro ta  nka. M ly špage  nky s bolo skou omá kou. 
„Výborné!“ pochvaloval si ta  nek. Když se miminko probudilo, dostalo 
kaši ku a jah dkový ajík. Pak ho maminka šla vykoupat. Dala ho do 
vani ky a umyla mu vo avou kým šamponkem vlásky. Pak mu dala 
krásné oranžovou ké pyžamko a uložila do postýlky. „Sla ou ké sny,“ 
do ekla a odešla z ložnice. Pak se s ta  nkem koukali chvilinku na 
televizku a šli si také hajnout.

Romana Ke ková, 7. t .
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Škvo etice

nevíme, ale televize už na nás 
nemá peníze.´ Takže dodnes 
nevím, jestli jsem z toho byl 
tenkrát už venku nebo ne.“

Na záv r prob hla 
autogramiáda, kdy úsp šný 
noviná  podepisoval divák m 
t i své  tuly. Celou akci 
uspo ádala obec Škvo e  ce. 
Ješt  p ed odjezdem do Prahy 
pronesl Josef Klíma jednu 
velkou a nezpochybnitelnou 
pravdu o noviná ské profesi 
za stávajících poli  ckých 
pom r : „Víte, pro  se u nás 

žurnalis   nevraždí jako t eba v Rusku? Protože v eské republice, a  
vypátráte a zve ejníte sebešokující skute nos  , nikdo se  m nezabývá, 
nikdo na to nereaguje, všechno se zametá pod koberec. My noviná i 
suplujeme práci policie, suplujeme práci soudc  a nejenže to není nic 
platné, takhle je to špatn !“ A s  m nelze než souhlasit.

Vladimír Šavrda

Na Mikulášské nadílce ve 
Škvo e  cích zazn l i názor, že dnes 
jsou er   moc hodní

„Když jsem byl malý, tak to na Mikuláše probíhalo docela jinak než 
te . er   byli daleko p ísn jší a strašili, co se do nás vešlo. Dnes jsou 
moc benevolentní,“ sv il se na p d  škvo e  ckého kulturního domu 
v sobotu 29. listopadu, kdy tam probíhala mikulášská nadílka, zdejší 
živnostník Miroslav Vylita. 

Na Mikulášskou nadílku, kterou tradi n  pro d   po ádala Obec 
Škvo e  ce a Disko Babylon Škvo e  ce, p ivedl svého osmiletého synka 
rovn ž Mirka. Ten p iznal, že se Mikulášova pekelného doprovodu 
trochu bojí: „ Protože jsem p es rok malinko zlobil. Ale p ipravil jsem 
si pro n  koledu, takže se nade mnou snad slitují,“ doufal sympa  cký 
klu ina, kterého pekelníci v minulos   také pozlobili. A to  m, že mu 
nad lili uhlí.

Mikulášská nadílka se jako obvykle vyda ila a jako obvykle po adatelé 
zaznamenali hojnou ú ast malých návšt vník . Tentokrát na parket  
prožilo p kné odpoledne padesát d   jak domácích, tak p espolních. 
K tanci a dobré nálad  p ítomnému „ pot ru“ hrála reprodukovaná 
hudba DJ Mar  na Drába z Blatné. 

Samotnou návšt vu svatého Mikuláše s doprovodem p e kalo školní 
a p edškolní osazenstvo bez sebemenší újmy na duši ce, i když ji sem 
tam n jaké ty slzi ky oko enily. Mezi d tmi se objevil z ejm  i budoucí 
poli  k, který tvá í v tvá  pekelné moci sliboval o p ekot všechno, co mu 
slina na jazyk p inesla. I to, co nemohl splnit. Kolik našich poli  k  asi 
takhle za ínalo svou slibnou kariéru?

Vladimír Šavrda

Škvo e  cké ženy odstartovaly seriál 
„ Pun  - párty“

Nápad na uspo ádání historicky první „ Pun  - párty“ ve škvo e  ckém 
hos  nci vznikl spontánn  mezi místními ženami. Od slov a myšlenek 
nebylo daleko k in m. Aby nedošlo k mýlce, celá akce m la pracovní 
nápl  s podtextem váno ní pohody. „Rozhodly jsme se, že volné 
odpoledne v nujeme vlastnoru ní výrob  adventních v nc ,“ uvedla 
vše na pravou míru organizátorka Mar  na Kramlová. „P itom si pus  me 
koledy, uva íme pun , grog a sva ené víno. Tvorba dle vlastních p edstav 
a vlastní fantazie. Ale p edevším jsme si cht ly vykouzlit neformální 
setkání, plné p edváno ní atmosféry a relaxace,“ zd raznila.

A to se skute n  poda ilo. A nejen to. B hem n kolika hodin vznikly 
pod šikovnými prsty škvo e  ckých žen adventní v nce neskute ného 
p vabu a n hy. Páni tvorstva, kte í s p íchodem ve erních hodin zavítali 
rovn ž do hosp dky, m li co obdivovat a chválit.

Vladimír Šavrda

Slavný reportér Josef 
Klíma p edstavil 
ve Škvo e  cích 
svou profesi i z té 

veselejší stránky
Jméno Josef Klíma má b ink a to i mimo noviná ské 

kruhy. Tento bezesporu nejpopulárn jší inves  ga  vní reportér v eské 
republice, který ve ejnost oslovil prost ednictvím po ad  „Na vlastní 
o i“, „Soukromá dramata“ a v sou asnos   ji provází nešvary mate ského 
národa v cyklu „O ima Josefa Klímy“, nato il za svoji kariéru p es 400 
reportáží, napsal t icet knih a pravideln  p ispívá do Lidových novin. 
A ve tvrtek 20. listopadu jsme ho mohli bou livým potleskem p ivítat 
ve Škvo e  cích. S noblesou, elegancí a v  pem si b hem n kolika minut 
zcela podmanil všech p tašedesát p ítomných fanoušk . Jeho z 95% 
veselý sólo výstup se p iléhav  jmenoval „Život reportéra Josefa Klímy 
aneb N kdo to rád horké“ a byl prokládán hudebními ísly, nebo  mimo 
jiné zapálený muzikant si sebou do Škvo e  c p ivezl i klávesy.

leny svého fanklubu hned v úvodu pot šil  mto prohlášením: „Na 
setkání s ob any se v tšinou dostavím unavený, ale odjíždím osv žený 
jako z lázní. ili bych za vystoupení nem l brát peníze, ale naopak ješt  
pla  t vám.“

I když hovo il o vážných 
aspektech své profese, bravurn  
naservíroval obecenstvu ten 
veselejší pohled na celou 
záležitost. Tak to bylo i p i 
oživení starého p ípadu, kdy se 
Josef Klíma a jeho kolega Janek 
Kroupa ocitli v ohrožení života 
a byla jim p id lena ochranka: 
„Tenkrát jsme natá eli sérii 
reportáží o skupin  lidí, za 
kterými v r zných ástech 
republiky z stávali mrtví. Tato 
úmr   bývala vydávána za 
sebevraždy, i když m l t eba 
nebož  k v srdci t i bodné rány. 
Tehdy nás p ímo varovalo 
podsv  , že po nás jdou nájemní 
zabijáci. Janek Kroupa se uklidil 

do nemocnice, protože zrovna v tu dobu m l po ragby urvané rameno 
a mn  televize Nova zapla  la ochranku. Ta mn  každé ráno prohlížela 
auto, jestli tam není výbušnina. Jednou jsem se se svými budyguardy 
pohádal, protože mn  necht li pus  t na koncert Rolling Stones, kam 
mí ilo na 70 000 divák  a já bych se tedy v tom lidském mo i pohodln  
ztra  l. Pak se po t ech týdnech znenadání p išli osobní strážci rozlou it. 
Na otázku, zda už tedy nebezpe í pominulo, rozpa it  odv  li: ´To 
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Tcho ovice na 
sklonku roku 2014
Lampionový pr vod
17. listopadu v Den boje za svobodu 

a demokracii se sešly d   s rodi i 
u vlakové zastávky. V rukou d   nechyb ly 

malé i velké lampióny. Tradi ní lampionový 
pr vod po ádaný v naší obci již n kolik let bývá 

k rados   všech zakon en ob erstvením u místní kapli ky.

Vítání ob ánk
22. listopadu jsme v naší 

obci slavnostn  p ivítali mezi 
tcho ovické ob ánky t i d   
– Markétu Mat jkovou, 
Jakuba Cinka a Mikuláše 

im nka. V opravené a no-
vým nábytkem vybavené 
místnos   obecního ú adu 
zazn ly tóny houslí v podá-
ní Hanky Honzové a Ondry 
Oulehleho pod vedením Ivety 
Balkové. Tyto tóny zahájily slav-
nostní sobotní odpoledne. Své nové 
kamarády p ivítaly také tcho ovické d   svým 
vystoupením, které s nimi p ipravila paní Milena Bolinová.

Zahájení adventu
30. listopadu jsme v místním pohos  nství zahájili advent prodejní 

výstavou váno ní dekorace. Nechyb la ani tvo ivá dílna pro d  . Advent 
trvá necelý m síc a pro v tšinu z nás je toto období plné shonu – pe ení, 
úklid nebo nákupy. Doufám, že všem p ítomným se stalo toto ned lní 
odpoledne dopln né koledami zpest ením b žného všedního života, že 
jsme na chvíli zapomn li na každodenní staros   a dýchlo na nás alespo  

trochu z té vá-
no ní atmosféry. 
Pod kování pat í 
t m, kte í s se-
bou p inesli na 
ukázku n které 
druhy váno ního 
cukroví. Odm -
nou jim byl malý 
p e d v á n o n í 
dárek. V podve-
er jsme potom 

rozsví  li váno ní 
strom u místní 

kapli ky. P edváno ní atmosféru dotvo il betlém z dílny paní Hanušové 
z Kocelovic umíst ný v kapli ce.

Nový rok 2015
Vážení spoluob ané,

poslední dny roku 2014 jsou již minulos   a my vstupujeme do 
nového roku 2015. D kuji všem našim ob an m, kte í se v roce minulém 
podíleli na organizování r zných akcí, pomáhali p i úklidu v obci, sekali 
trávu okolo svých dom  nebo jiným zp sobem p iložili ruku k dílu, 
aby se nám v naší obci líbilo a dob e žilo. Ráda bych Vám touto cestou 
pop ála do nového roku 2015 p edevším hodn  zdraví, osobní pohody 
a spokojenos  . Radujme se z každého dne i z každé mali kos  , která 
se nám poda í. Všímejme si více svého okolí. Kolem nás jsou lidé, kte í 
možná pot ebují naši pomoc. V dnešní usp chané dob  nemáme moc 
asu na p emýšlení, ale i p esto se snažme ob as se pozastavit a v novat 

chvilku svým blízkým. Snažme se pozorn ji naslouchat druhým, abychom 
jim porozum li a pochopili je. 

Eva K ivancová, starostka obce

Tcho ovice

Významné narozeniny škvo e  ckých 
a pacelických ob an

V m síci zá í oslavili  to škvo e   : Marie Jakubcová /91 let/, Marie 
Slezáková /88 let/ a Hedvika Hroudová /81 let/. íjen byl významný pro: 
Fran  šek Rod /90 let/, Libuše Pešková /87 let/, Emilie Týmová /83 let/, 
Marie Židová /82 let/, Zde ka Mikešová /70 let/. V m síci listopadu 
životní jubileum oslavovali: Ji ina Chramostová 
/84 let/, Marie Kadlecová /81 let/ a Ludmila 
Šornová /81 let/. M síc prosinec znamenal 
dovršení v ku 83 let u pana Fran  ška Melouna.

Všem jmenovaným touto cestou p eje 
Obecní ú ad Škvo e  ce v ele se starostou 
Lubomírem Novým pevné zdraví, mnoho lásky, 
št s   a životního op  mismu.

Vladimír Šavrda

Pátý ro ník turnaje v k ížové sedm  
Petr Co k ve Škvo e  cích založil tradici prosincových turnaj  

v k ížové sedm . Letos obyvatele Škvo e  c ne ekan  ochromila smutná 
zpráva - Petr Co k ve v ku 32 let tragicky zahynul.

Jeho kamarádi Miroslav Mikeš ml., Ji í Holub a Karel Šorna ml. se 
rozhodli, že nejlépe uc   Petrovu sv tlou památku  m, že v jeho díle 
budou pokra ovat. Turnaj, pojmenovaný nov  po zesnulém, se tak 
nakonec v obecním hos  nci p ece jen konal. Na pátý ro ník se dostavilo 
devatenáct dvojic.

Turnaj v k ížové sedm  se protáhl až do jedné hodiny ráno. Poháry 
vít z  nakonec zdvihli nad hlavu domácí Miroslav Vylita a jeho spoluhrá  
Josef Týma z Pacelic. Ve st íb e se vykoupali Ji í abrádek st. a Ji í Ku ák 
ze Sedlice. Také bronzový post pat il zástupc m Sedlice Luboši Myšiakovi 
a Ladislavu Klímovi. Letos byl také ud len putovní pohár, samoz ejm  
na po est Petra Co ka. Putovní trofej z stane ve škvo e  cké hosp dce 
vystavena až do p íš  ho turnaje.

Vladimír Šavrda

7. ro ník v ping - pongu vyhráli domácí
Za zelenými stoly se sí kou si to rozdalo šestnáct muž , šest žen a ty i 
hoši. Byli samoz ejm  rozd leni do t í kategorií. I p esto, že tu nebyli 
žádní registrovaní „ dravci“, turnaj m l vysoce kvalitní úrove  a nebyla 
tu nouze o leckdy kaskadérské kousky, vyvolané zápalem a zauje  m pro 
dobrou hru.
Mezi kluky vybojoval cenné st íbro jedenác  letý Jakub Navrá  l. Dominik 
Ludvík ze sousedních Pacelic tedy po tvrdém st etu s Jakubem stanul na 
výsluní. Bronz byl souzen Michalu Venclí kovi, nepopulární bramborové 
medaili neunikl nejmladší hrá  turnaje Mirek Vylita.

Mezi ženami si nejlépe vedla Mar  na 
Kramlová. V záv su ponechala 
Michalu Franzovou a Hanu Vylitovou. 

tvrtou pozici uhájila Veronika 
Týmová, pátý post nakonec pat il 
Lucii Týmové, s posledním šestým 
místem se musela spokojit Kate ina 
Vylitová.
Zvít zil Milan Navrá  l, který všechny 
své soupe e vy ídil jako kolkovanou 
žádost. Obdiv za st íbrný pohár si 
právem vysloužil jeden z nejstarších 
hrá  turnaje Karel Šorna st. /61 let/. 
Prost  v té ruce to po ád je. Aby se 
to nepletlo, bronz si vysme oval jeho 
syn, rovn ž Karel.
Po celé odpoledne a ve er byly pro 

sportovce veškeré nápoje s výjimkou tvrdého alkoholu zadarmo. Ceny, 
které op t v novala obec Škvo e  ce a obdrželi je všichni ú astníci 
turnaje bez výjimky, zah ály p ítomné u srdce. I když o n  v d sledku 
až tak nešlo. Hlavní bylo ud lat n co pro své zdraví a set ást váno ní 
kilogramy.

Vladimír Šavrda
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Vrbovny a vrbové prou  
V katastru obce Tcho ovice a jejím blízkém okolí byla celá ada v tších 

i menších velmi kvalitních vrboven, kde se p stovaly, na tehdejší dobu, 
ty nejlepší odr dy vrby košíká ské. Vrbovny produkovaly vrbové prou   
v pom rn  velkém rozsahu, které bylo ve své historické dob , stejn  
jako dnes, zna n  žádáno, ale daleko více cen no a využíváno. Vrbovny 
byly proto pravideln  obhospoda ovány, to znamená, že byly pravideln  
okopávány, obrývány, hnojeny, ve vhodnou dobu rekonstruovány 
a pravideln  a d sledn  se ezávány. Se ezávání se provád lo nej ast ji 
v zimních m sících, výjime n  i v asném p edja í. Jednalo se o práce 
sezónní, p i kterých pracovali muži i ženy. Se ezávané hlavy vrb m ly 
nevšední, ale i zajímavý název „rakovice“. Se ezávání se provád lo 
speciálními noži, zvané „ žabky“, vyráb né v místních kovárnách.

Pruty byly na míst  výroby t íd ny podlé délky, pr m ru a n kdy 
i podle zbarvení k ry, 
svazovány do otýpek po 
4-5 kopách, výjime n  
i o více kusech. Následn  
byly sváženy do lná ské 
bažantnice, aby byly odtud 
expedovány k odb rateli 
s využi  m blízkého 
nákladního vlakového 
nádraží ve Lná ích.

Je zcela pochopitelné, 
že vrbové prou   bylo vyu-
žíváno i pro místní spot e-
bu. V každé obci byla celá 
ada zru ných košiká , 

kte í vyráb li spot ební košiká ské zboží nejen pro svoji pot ebu. 
Velkostatek ve Lná ích nejen že vrbovny vlastnil a p stování vrbo-

vého prou   podporoval, pamatoval i na výchovu „košíká ské mládeže. 
Kolem roku 1900 byla založena ve Lná ích košíká ská škola Theodorem 
Mokrým.

Jsou známy následující lokality: 

o U rybníka Vitanovy - na jižní stran  od rybníka v bývalé da í 
obo e, nedaleko hájenky, dnes Hydrobiologické stanice. Zánik 
je datován do roku 1925. Byla jedinou vrbovnou, kde se vrbové 
prou   v dob  mízy loupalo nebo v zim  va ilo. D vodem a  m 
i jistou možnos   byla stálá p ítomnost pracovník , pro které byla 
tato innost dopl kem pé e o zv  v obo e. 

o U rybníka Smyslov - na jižním okraji rybníka v t sné blízkos   
bývalé myslivny. Byla založena 14. 2. 1913 u p íležitos   st íbrné 
svatby barona Lilgenau. Zaniká kolem roku 1920.

o U rybníka Starý - v Ruském /Vále ném/ Háji p i severovýchodním 
okraji rybníka Starého. Zaniká pravd podobn  mezi léty 1917- 
1920, v dob , kdy byla p ipravována stavba pomníku pro padlé 
vojáky v první sv tové válce. 

o U rybníka Nový - na jižním okraji rybníka po pravé stran  cesty za 
odbo kou na Hradišt . Tato vrbovna zaniká p irozenou cestou po 
roce 1949, kdy nebyla využívána a ani obhospoda ována.

o U rybníka Ho ejší - s velkou pravd podobnos  , i když to není 
písemn  doloženo, byla rozsáhlá vrbovna na okraji rybníka jižn  
od hájenky v bývalé bažantnici. Její zánik spadá do období p ed 
rokem 1914. 

Karel Krej í, kroniká  obce

 N ž na se ezávání vrbového prou  

Hasi ské prosincové akce ve 
Tcho ovicích

ertovské ád ní 
V páte ní podve er 

5. 12. se obcí rozlehl 
zvuk in ících et z  
a kravského zvonu. 
To obcí procházeli 
er   s Mikulášem 

a and lem a nad lovali 
všem d tem u nich 
doma, co si zasloužily. 
Tém  ve v tšin  d tských 
tvá í se objevila jisk i ka 
obav, ale následn  se rozzá ila 
jejich o i ka p i pohledu na nadílku. 
Mikuláš si vyslechl spoustu básni ek i písni ek, a protože všechny d   
p ísahaly, že se polepší a budou hodné, tak i and l m l spoustu práce 
s nad lováním. Jen er   zase vyšli naprázdno a žádnou duši ku jim 
nedovolil Mikuláš odnést do pekla. 

Následující den 6. 12. se konala v místním pohos  nství d tská 
mikulášská zábava. D   si ekání na Mikuláše zkrá  ly zdobením 
strome ku, malováním, vyst ihováním a tancem. Všem d tem se jist  
líbilo a od Mikuláše dostaly bohatou nadílku. 

Vítáme u nás Vánoce
Pár dní p ed Vánocemi jsme se s místními d tmi sešli v místním po-

hos  nství, abychom ozdobili perní ky a spole n  si procvi ili pár kla-
sických i modern jších koled na naše 
tradi ní zpívání u stromku. Den 
p ed Št drým dnem v 17 ho-
din nastala ta pravá chví-
le, kdy se sešla v tšina 
tcho ovických na návsi 
a za doprovodu pí A. 

adkové na kytaru 
zap ly d ti tradi ní 
i novodobé koledy. 
Pokud n komu byla 
zima, mohl si dát hor-
ký sva á ek, který byl 
nabízen i v d tské neal-
ko verzi. D   pak rozdaly 
nazdobené perní ky. 

Mezi všemi panovala ta pravá 
váno ní atmosféra, popovídali jsme si, 
pop áli š astné a veselé svátky a s dobrou náladou se rozešli do svých 
domov .

Krmení zví átek v lese
Na Št drý den jsme nezapomn li ani na zví átka v lese a v odpoledních 

hodinách jsme se již popáté vypravili s d tmi na procházku do lesa. Tam 
jsme pod stromy i na n  nad lili hromadu dobrot, aby m la zví átka 

hezké Vánoce. Po krásné skoro t íhodinové vycházce jsme se vraceli 
dom  s ervenými tvá emi, dobrou náladou a t šením se na Ježíška.

Váno ní p átelák v pozemáku
V ned li 28. 12. se konal na plácku pod sádkami 1. ro ník váno ního 

p átelského utkání v pozemním hokeji, hlavním organizátorem byl M. 
Cink spole n  s místními hasi i. P íznivc  se sešlo hojn , sestavila se 
ty i družstva a všichni si tuto akci užívali. Komu nesta il na zah á   

pohyb po provizorním h iš  , tak si mohl p ilepšit horkým sva á kem, 
ajem i výbornou polévkou, v nabídce bylo i váno ní cukroví. Akce se 

moc povedla a už se moc t šíme, jak budeme p íš   rok hrát znovu.          
 Mar  na adková

T íkrálová sbírka ve Tcho ovicích – zleva Denisa Fejtlová, Anežka Bolinová, Adéla 

Ptá níková, Ji í adek, Mat j Mužík, Jarda adek. Foto Milena Bolinová

Foto Lucie Mužíková

Foto Mar  na adková
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Velká Turná

Výlov Rybní ku 
„Louž“
V sobotu 29. listopadu 2014, zorganizo-
val nájemce obecního rybní ku „LOUŽ“ 
p.Ladislav Charvát tradi ní podzimní vý-

lov. Na tuto podívanou se sešlo spoustu 
kamarád  a pozvaných host . Po no ním 

hlídání lovyšt , byl v dopoledních hodinách 
zahájen výlov. Do studené podzimní vody se vydali 

t i lovci. Vylovené ryby byly 
p enášeny do p ipravených 
kádí na hrázi. Pro malé d   to 
byl nezapomenutelný zážitek. 
Pro rodi e už takový ne, když 
vid li své ratoles   jak se má-
chájí ve studené kádi a honí 
kapry. Z ejmou radost s kapi-
tálního úlovku m l p.Zden k 
Charvát, který tento úlovek 
s rados   pot žkával. V bah-
nité zátoce se našlo i n kolik 
sladkovodních škeblí.

Poslední ryba byla vylove-
na, poslední pivo a rum byly 
dopity a výlov pro letošek 
kon í.

Provoz Hospody Na Rozhrání
Obecní „Hospoda Na Rozhrání“ ve Velké Turné má od 1. prosince 

2014 nové provozovatele, manžele Szabovi. Provozní doba hospody 
z stává v zab hlých kolejích. Pivní nabídka je DUDÁK 11% sv tlý ležák 
a Klostermann, polotmavý ležák. Pro d   se na jaro chystá nová to ená 
limonáda. Je zde možné posed t ve stylov  vybavené venkovské 
hosp dce, v zim  p íjemn  vytopené krbovými kamny a v lét  ve s  nu 
deštníku na venkovní zahrádce. K pivu si m žete objednat spoustu 
„pivních“ pochu  n. V hospod  a p ilehlém sálku je v pr b hu roku 
po ádáno mnoho kulturních a spole enských akcí nap . posvícenská 
zábava, silvestrovská veselice, obecní bál, ochutnávka vep ových 
pochu  n, d tský maškarní bál, výro ní sch ze, oslavy narozenin, 
sportovní turnaje ...

Provozovatelé Hospody Na Rozhrání manželé Szabovi Vás všechny 
zvou na p íjemné posezení do naší hosp dky.

Mikulášská 
nadílka

Jako každoro n  
i letos navš  vili 5. pro-
since d   v naší obci 
Mikuláš s and lem 
a er  . Pro hodné d   
m l Mikuláš s and lem 
p ipravenou sladkou 
nadílku, zato pro zlobi-
vé d   si rovnou došli 
er  .

Tentokráte byli všechny navš  vené d   hodné a pro erty nebyla 
žádná práce. Do pekla se museli vrá  t s prázdnou.

Rozsvícení váno ního stromu 
a osvícení betlému

Na druhou adventní ned li 7. prosince byl ozdoben a rozsvícen 
váno ní strom na návsi obce Velká Turná. Na tuto událost se vždy 
sejdou sousedé a p i vyhrávání koled je tento strom v podve er ozdoben 
a rozsvícen. Nesmí chyb t ani n co teplého na zah á  . V poslední zlatou 

ned li 21. prosince byla 
osvícena kapli ka sv. Jana 
Nepomuckého a nov  
postavený betlém p ed 
oltá em v kapli ce.

Váno ní 
turnaj ve 
stolním 
tenise

SDH Velká Turná po-
ádá v prázdninovém 
ase Váno ní turnaj ve 

stolním tenise. Z p vod-
ního zám ru zabavit d   
o váno ních prázdninách 
se stal již 11 ro ník to-
hoto turnaje. P vodn  
se sout žilo ve dvou ka-
tegoriích. Dopoledne 
d   a odpoledne rodi e. 
Jak šel as, d   dorost-
ly a dnes hrajeme jed-
nu kategorii - dosp lou. 
V sobotu 27. 12. 2014 od 
13:00 hod. byly zahájeny 
zápasy váno ního turna-
je. Do zápas  se p ihlásilo 
14 hrá . Podve er vyvr-
cholil Þ nálovým zápasem 
mezi Michalem Šípkem 
a Janem Varousem. Vít -
zem letošního turnaje ve 
stolním tenise se stal Mi-
chal Šípek, který si odnesl 
vít zný pohár.

Výro ní 
sch ze SDH 
Velká Turná

Vyvrcholením celoro ní práce SDH je výro ní lenská sch ze. Letos 
byla naplánována na ned li 28. prosince od 19:00hod. do sálu Hospody 
Na Rohrání. Mimo jiné formální body jednání pronesl starosta sboru Ing. 
Miroslav Zobal pod kování Jan  Kylbergerové, Anežce Turkové, Pavlu 
Barborkovi a hasi i Petru Zobalovi, za v asný zásah a vyprošt ní majitele 
z ho ícího domu p. 6 ve Velké Turné v no ních hodinách 27. zá í 2014. 
Starosta sboru Miroslav Zobal p edal zachránc m pam tní plaketu 

Kapitální úlovek- rybní ek LOUŽ

Mikulášská nadílka ve Velké Turné

Osvícení  betlému v kapli sv.Jana Nepomuckého

Vít z turnaje Michal Šípek

Ocen ní zachránci
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Zábo í

Váno ní koncert v Zábo í
V pátek, 19. prosince 2014 se konal v Zábo í váno ní koncert, jako 

ostatn  každým rokem v tento adventní as. Koncert m l dv  ás  : o tu 
první, na návsi u rozsvíceného strome ku, se postarali šikovní žáci naší 
mate ské a základní školy. A že opravdu šikovní byli! S nadšením sob  
vlastním p ednášeli a zpívali to, co se ve škole nau ili. I tentokrát byli   
nejmenší roztomilí, o ka jim zá ila v radostném o ekávání v cí p íš  ch, 
všichni se už t ší na Ježíška. Ti starší brali své vystoupení zodpov dn  ve 
snaze p edvést co nejlepší výkon.

Váno ní poselství 
Dobrý and l
V m síci prosinci se d je ve školách 
mnoho akcí. V naší malé školi ce se 
piln  zkoušelo pásmo pro ve ejné 

vystoupení u váno ního stromku v obci 
Zábo í. D   p i hodinách pracovních 

innos   vyráb ly váno ní dekorace 
a p ání ka. Nu a tu vznikl nápad obdarovat nejen 

sebe navzájem, ale i jiné d  , které naši pomoc pot ebují. N které t ídy 
v novaly peníze na konto UNICEF. Žáci prvního stupn  a žáci 6. a 8. t ídy 

Advent v Zábo í
V ned li 30. 

listopadu od-
poledne byl za-
hájen adventní 
as i v Zábo í, 

na dvorku p ed 
h o s p d k o u 
U Diviš . Ve 
stánku bylo na-
bízeno r zné 
váno ní zboží, 
perní ky, ozdo-
by, r zné ad-
ventní v nce, 
svícny, sypané 
i pe ené aje, 
truhlá ské vý-

robky. Zah át jsme se mohli sva ákem nebo grogem, ochutnat jsme 
mohli vynikající bramboráky, pe ené na kameni. 

Jaroslava Vodi ková

odevzdali ze svého kapesného 2 350,- K . Tento pen žní dar byl poslán 
poslední školní prosincový den na konto Dobrého and la. Paní u itelky 
nás seznámily s innos   tohoto nada ního fondu a p áním bylo, aby 
peníze pomohly rodin  dít te z našeho kraje. 

První lednový pracovní den p išla odpov  a my se dov d li, 
komu náš dar pomohl. Jedná se o rodinu, ve které žije malá ty letá 
pos  žená hol i ka Karolínka Valkovi ová z eských Bud jovic. Narodila 
se s vrozenou vývojovou vadou mozku, která zp sobila mentální 
i pohybové pos  žení. Navíc má Karolínka epilepsii a nem že chodit. 
Navšt vuje speciální mate skou školu v eských Bud jovicích. 

Rodina, kde pracuje jen ta  nek, využije naše peníze na zajišt ní pé e 
o Karolínku, rehabilitace a nákup speciálních pom cek. Maminka nám 
napsala: „Naši Karolínku milujeme i s handicapem, který nejspíš bude 
trvalý. Bráška Filípek, který letos za al chodit do první t ídy, bere svou 
sest i ku jako miminko a po ád se ptá, kdy bude už Karolínka velká 
a jestli bude chodit. Strašn  moc si vážíme pomoci od Dobrých and l . 
My i Karolínka posíláme velké pod kování.“

Rodina Karolínky p idala k pod kování i nejnov jší fotku z jejích 
narozenin. A my už se nemusíme ptát jako Ivánek z pohádky Mrazík: 
„Jaký dobrý skutek mám vykonat?“, protože náš skutek už vykonán byl. 
P íšt  se zú astníme op t. 

Dárci:  žáci a u itelé ZŠ Zábo í

s pod kováním. Dále byla na programu p íprava blížících se oslav 110. 
výro í založení SDH Velká Turná. Tyto oslavy jsou naplánované na sobotu 
4. ervence 2015. 

Po hodno  cí zpráv  pokladníka, p išlo na adu ob erstvení a volná 
zábava. 

Probíhající práce a plán na rok 2015
V m sících prosinec 2014, leden a únor 2015 byly a budou provád ny 

práce na zimní údržb  místních komunikací. Úklid sn hu, pro ezávka 
silni ních p íkop  od náletových k ovin, ist ní silni ních p íkop  
a propustk . P i nep ízni po así budou provád ny p ípravné práce ve 
vnit ních prostorách budovy školy, kde bude v roce 2015 provedena 
III. etapa opravy budovy – p ípojka plynu a obnova hydroizolace 
obvodového zdiva. V další fázi bude provád na úprava vnit ních prostor 
pro spolkovou innost a úprava pro bytovou jednotku. Tyto práce budou 
provád ny v rámci projektu, Þ nancovaného z dotací Programu obnovy 
venkova Jiho eského kraje 2015 (podaná žádost v celkové výši K  
325.000,-) a programu Ministerstva pro místní rozvoj, Program rozvoje 
venkova 2015 (rozpo et se p ipravuje). 

Pro rekrea ní areál Milavy se bude v letošním roce budovat OV 
v celkové hodnot  do 1.189.000,- K . V roce 2014 byla podána jedna 
žádost o dotaci na tuto akci z programu Ministerstva zem d lství. 
Žádost byla zamítnuta. V za átku roku 2015 by m l být vypsán ješt  
jeden dota ní program, do kterého bude žádost obce podána. 

Dalším v tším projektem je dokon ení rozpracovaného územního 
plánu obce Velká Turná, který je ve t e   fázi zpracování. 

V rozpo tu jsou vy len ny i Þ nan ní prost edky na nákup pozemk  
a nemovitos   pro pot ebu ob an  obce a obce Velká Turná.

Schválený rozpo et pro rok 2015 je:

o p íjmy K  5.396.346,- (v etn  Þ nancování K  2.553.945,-)
o výdaje K  5.396.346,-

Rozpo et obce Velká Turná je vyrovnaný.

Poplatky pro rok 2015:

o poplatek za svoz kom. odpadu K  450,- osoba/rok
o poplatek za svoz kom. odpadu K  225,- d   do 15let osoba/rok
o poplatek za svoz kom. odpadu K  600,- za rekrea ní obj./rok
o vodné K  45,- za 1m3

o sto né K  92,- za osobu/rok
o pes K  60,- pes/rok.

eká nás:
14. února 2015 sobota – Masopust – pr vod masek po obci Velká Turná.
20. února 2015 pátek – Divadelní p edstavení „Dovolená po esku“ 
v sále Hospody Na Rozhrání.
21. února 2015 sobota – Obecní ples v sále Hospody Na Rozhrání.    
7. b ezna 2015 sobota – Ochutnávka vep ových pochu  n v sále Hospody 
Na Rozhrání.
21. b ezna 2015 sobota – D tský maškarní bál v sále Hospody Na 
Rozhrání.

Text a fotodokumentace Pavel Šípek, 
místostarosta obce Velká Turná 
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ZIMA
JE TADY

!

Navštivte naši prodejnu BIOMAC:

www.biomac.cz
více na

Nejširší sortiment

Laciná 21, 388 01 Blatná
tel.: 383 490 084, mob.: 606 117 609
e-mail: prodejna.blatna@biomac.cz

BLATNÁ

Hledáte p ivýd lek, zm nu, kariéru?
www.internetjob.cz/kokos

Služby pro Váš domov

Nemáte n koho, kdo je ochoten pomoci:

odstranit sníh,
na ezat a nasekat d evo,
p id lat poli ku,
vym nit žárovku,
posekat zahradu,
ost íhat živý plot
a další drobné opravy a služby?

Jsem p ipraven Vám pomoci.

Volejte:  603 817 450 
Bohuslav Valach, Kadov - Pole

Divadelní soubor elakovský v Zábo í
V ned li, 16.11.2014 jsme m li v Zábo í možnost shlédnout komedii 

„Nájemníci pana Swana aneb Haba ra“ od anglického spisovatele 
Michaela Cooneyho. P edstavení se uskute nilo v kulturním dom  
U Diviš . Vzala jsem s sebou i svého trnác  letého vnuka s mírnou 
obavou, aby to náhodou nebylo mládeži nep ístupné. T šila jsem se 
na svého milého spolužáka Pepu, který je dlouholetým lenem tohoto 
divadelního souboru. Hra byla skv lá, tedy hlavn  všichni její akté i! 
S takovou rados   a nasazením nevidíme mnohdy hrát ani profesionály. 
Právem bylo p edstavení odm ováno astými salvami smíchu 
a potleskem, což na konci ocenila i tato úžasná parta herc . Vždy  když 
se divák baví a dává to pat i n  najevo, herc m se dob e hraje. Divák  
se tentokrát sešlo opravdu hodn , domácích i p espolních, ne všichni 
mají možnost vyjížd t za kulturou do m sta, a tak tuto variantu uvítali. 
Že by se v Zábo í za alo blýskat na nové asy, co se návšt vnos   akcí 
týká? Bylo by to jen dob e. 

Jaroslava Vodi ková, Zábo í

Na návsi se sešlo velké množství lidí, domácích i odjinud. I sva ák 
tu von l, v tšina dosp lých sice ochutnala, ale tentokrát ani nebyl na 
zah á   t eba, díky teplému po así. V tšina p ítomných se po vystoupení 
d   na návsi p esunula do kostela sv. Petra a Pavla, kde koncert 
pokra oval druhou ás  . Tady už byla p ipravena skupina Cover Ladies 
Radky Smíškové. Spolu s ní vystoupily poslucha ky Státní konzervato e 
v Praze Radka íhová, Joze  na ermáková a Tereza Nálevková. Se 
zatajeným dechem jsme vyslechli písn  známé i neznámé, jako Pie Jesu, 
Ave Maria, Modlitba pro Martu, Byla cesta ušlapaná, Už z hor zní zvon, 
Hallelujah…… P i modlitb  pro Martu m  až mrazilo v zádech a m la 
jsem dojem, že se musí objevit Marta Kubišová, tak zn l hlas Radky 
Smíškové. Záv rem došlo i na tradi ní eské koledy a tak kostelem 
zazn ly tradi ní: Jak jsi krásné Jezulátko, Nesem vám noviny, P jdem 
spolu do Betléma i Tichá noc.

P i poslední písni Tichá noc se mnohým p ítomným zaleskly 
v o ích slzy. Nádherné hlasy všech ú inkujících a nádherné prost edí 
nazdobeného kostela navodilo tu pravou váno ní atmosféru. Veliký, 
zasloužený aplaus, spokojeni museli být snad všichni.

Jen po así váno ní nebylo, cestou z kostela jsme zmokli. Za 
nevšední váno ní zážitek pat í právem pod kování všem ú inkujícím 
na návsi i v kostele, po adatel m i každoro nímu sponzorovi Þ rm  
HAPON Horaž ovice za zap j ení auta s ozvu ením na vystoupení d   
u strome ku. 

Jaroslava Vodi ková, Zábo í

foto Jaroslava Vodi ková
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             Svět krmiv 

 
           Spálená 440 (bývalá prodejna nářadí Pojer) 

            388 01 Blatná 

            telefon: 603 383 585 

            email: svetkrmiv@email.cz 

 

            Prodej krmiv(psi,kočky,hlodavci,exoti..) 

            Prodej krmných směsí a doplňků  

            pro hospodářská zvířata. 

 

            Krmné směsi jsou vyráběny  

            převážně z českých surovin. 

 

            Garantujeme trvale nízké ceny 

             a přátelské jednání. 

 

            Při větším odběru možnost 

             dopravy v blízkém okolí zdarma. 

 

            Těšíme se na Vaši návštěvu. 

O V t íkovi
2. Jak se V t ík nau il foukat

Ješt  p ed svítáním n co zašustilo v lískovém ke i na okraji hájku. 
Probudil se tam V t ík, narodil se v era, vzpomínáte? Byl ješt  docela 
malý, slabý, nezkušený, ani foukat ješt  neum l. Na dolní v tévce 
b ízy na n j zamávalo šestnáct líste k , i ten t ináctý, co se v era ani 
nepohnul, když mu ostatní mávaly. Ale dnes to V t íkovi vysv tlil: „Víš, 

já jsem ti v era nemohl mávat, protože na mn  sed l mravenec, tak 

aby nespadl.“ V t ík se na n j usmál: „To nevadí.“ Pak se protáhl, zívl 

a ekl si, že se n kam podívá, aby poznal sv t. Proklouzl kolem b ízek 

a tu uvid l silnici. Kampak asi vede?  Vydal se po ní a ta ho dovedla až 

ke vzdálenému m stu. Ale trvalo mu to dlouho, že mu to šlo jen zt žka, 

pomalou ku, ani byste n jaký v t ík neucítili. U jednoho domku na okraji 

m sta nakoukl do zahrádky a vklouzl na dvorek. Jedna hospody ka tu 

práv  v šela na š ru vyprané prádlo a povzdechla si: „Tak nevím, jestli 

mi to dneska uschne, vzduch se ani nepohne.“ V t ík se zastyd l, že 

neumí foukat, a rad ji se ze dvorku tiše vytratil  Chvíli jen tak bloudil 

po ulicích, co však d lat? Jak se nau it foukat? Zkoušel to všelijak. Tu 

zakýval odhozenou jízdenkou, tam zase osušil kapku rosy na lavi ce na 

autobusové zastávce, ale zrovna tohle mu dalo moc a moc práce..  

Jak se tak potuloval, uslyšel náhle bubnování: tam tada dam dam, 

tam tada dam dam, ... Odkud je to slyšet? Zv davý V t ík chvíli pátral 

a pak to zjistil – bubínek se ozýval z otev eného okna ve školce. V t ík 
do n j nahlédl: d ti práv  cvi ily.

„Upažit, vzpažit, ruce v bok, d ep a vztyk“. To se V t íku líbilo. Pak se 
d ti honily, pak si hrály na školu a chvíli i zpívaly a po ítaly: „Jedna, dv , 
t i, ty i, p t, cos m l, Janku, na ob d?“ A nejenom to, V t ík se tam 
nau il po ítat až do deseti.

„Te  si ud láme v trní ky,“ nabídla d tem paní u itelka a ukázala 
na hromádku h le ek, korálk , špendlík  s barevnými hlavi kami 
a barevných papír . „Pak p jdeme na zahradu a vyzkoušíme si je. Tak 
dávejte pozor, já vám ukážu, jak na to.“

„Jejda, v trní ky, to mi asi budou d lat dáre ky,“ zaradoval se V t ík, 

a že se podívá, jak se ty v trní ky d lají. A tak tiše klouzal oknem do 

7. února – sobota, „Tesa ský ples“, od 20.00  hodin, 

tradi ní ples k oslav  místního emesla, KD Chanovice 

(Haas Fer  gbau, spol. s r.o. Chanovice)

Stálé výstavy v zámeckém areálu:

Expozice lidových emesel Pošumaví

Historická místnost zámku Chanovice

Galerie Nositel  tradice lidových emesel

Otevírací doba v zámeckém areálu a na rozhledn  

v Chanovicích p es zimní období jen pro skupiny 

minimáln  p   osob a dle p edchozí dohody na obecním ú ad  

(minimáln  den p edem).                  

Obecní ú ad Chanovice

Tel. 376 514 353, obec.chanovice@email.cz  

www.chanovice.cz 

Skanzen - Expozici lidové architektury jihozápadních ech 

buduje a spravuje Vlas  v dné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 

(tel. 376 323 525, 721 721 908).

Chanovice
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t ídy. Ale paní u itelce se to asi nelíbilo, protože ekla: „D ti, já te  na 
chvíli zav u okno, je tu trochu pr van.“ A tak V t ík výrobu v trní k  
nevid l. Byl však na n  moc zv davý a jen netrp liv  ekal na zahrad , 
až se svými v trní ky d ti p ijdou.

Do kal se. D ti už jsou tu, i v trní ky, jejda, ty jsou p kné: ervené, 
modré, zelené, bílé, žluté – ale co to? V trní ky se neto í.

„D ti, dnes na zahrad  není v t ík, musíte do v trní k  foukat 
samy.“

„Jak to, že tu nejsem,“ zlobil se V t ík a zkoušel „hú, húú , húúú“. Ale 
v trní ky nic, jen se malinko pohupovaly.

A tu za aly samy d ti: „Fúú, fúú, ...“ foukaly ze všech sil, „fúúú, fúúú, 
...“ a v trní ky se vždycky na chvilku zato ily. N který více, jiný jen 
troši ku.

„Aha, tak se to asi musí!“ pochopil V t ík a za al foukat stejn  jako 
d ti: „fú, fúú, fúúú,...“

„Mn  se to í sám!“ zajásal náhle chlapec s erveným v trní kem. 
„Mn  taky, mn  taky,“ volal pak druhý se zeleným v trní kem, pak t i 
d v átka a pak další a další. A V t ík foukal a foukal „fúúú, fúúú“ a byl 
velice š astný, že už to umí a že se d tem jejich v trní ky p kn  to í. 
Jen jedna dívenka držela smutn  sv j žlutý v trní ek a ten se neto il. 
Špatn  si ho složila a te  se n které cípky cht ly to it doleva a jiné zase 
doprava, v trní ek se jen tak kolébal a dívenka ronila slzi ky. Nikdo si 
toho však nevšiml, d ti se radovaly a V t ík celý š astný z toho, jak jsou 
d ti veselé, foukal a foukal do v trní k , pak se rozb hl i dál a foukal 
do korun kaštan , lip, javor , akát , topol , b íz, smrk , borovic a jak 
se všechny ty stromy ve m st  jmenovaly, nezapomn l ani na p t 
vysokých lip na nám stí. Ano, p t, dnes už si je V t ík dovedl spo ítat.

Náhle uvid l, jak na lavi ce v jedné ulici, práv  na té, na níž ráno 
vysušil kapku rosy, sedí dva kluci, a jak tak ekali na autobus, jeden 
z nich pokládal na lavi ku n jaké pomalované papírky, byly to karty 
s obrázky letadel..

„Pozor, a  ti to neodnese vítr,“ varoval druhý.
„Vítr?“ zasmál se první, „ takový v térek, co ten by, prosím t , mohl 

odnést?“
To V t íka pozlobilo: „Já ti dám v térek,“ ekl si, fúúúú, vší silou foukl 

na lavi ku a skute n  se mu poda ilo jeden z t ch papírk  sfouknout  

na zem.
Druhý chlapec se zasmál: „Tak ti ulet l vrtulník! 
V t íka to moc pot šilo a povzbudilo, že už se mu te  nebudou smát. 

Zbytek dne se už jen tak potuloval po ulicích, ale nezapomn l se podívat 
ani na to pov šené prádlo a ze všech sil na n  zafoukal, až se za alo 
klátit sem a tam. Te  už V t ík cítil, že se mu dýchá a fouká stále lépe 
a lépe. 

K ve eru vylétl z m sta a zamí il k domovu. Už mu nesta ila silnice, 
ale vanul široce i po polích a po lukách. Když dorazil ke svému hájku, 
pozdravil svou známou b ízu, zašum l v její korun , zat ásl jejími 
v tvi kami, aby oprášil její lístky a uložil se ke spánku v lískových 
houštinách.

Co se V t ík nau í p íšt ?  Ne bude to jinak. V t ík zjistí, že n co 
zajímavého umí a že o tom v bec nev d l. 
     Stanislav Trávní ek
     Ilustrace: Jaroslava Palzerová


