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Slovo na úvod

Blatenskem od Adventu ke Třem králům

A je tu nový rok.
Měsíc leden je začátkem nadcházejícího 
roku. Všichni máme ještě v živé paměti 

vzpomínky na ty krásné chvíle společně prožité v kruhu 
rodiny a přátel v době nejhezčích svátků v roce, kterými 
jsou Vánoce. Dovolte mi také ještě trochu zavzpomínat 
na tento krásný čas. Většina našich obcí a měst se 
oblékla do vánoční výzdoby a tím přispěla k sváteční 
atmosféře. Opět se tradičně někde zapomněl Martin se 
svým bílým koněm, ale to již řadu let není nic nového. 
Proto si děti v období volna vůbec neužily zimních 
radovánek a řada dárků čeká na vhodné podmínky pro 
jejich vyzkoušení.
Možná, že některé zástupkyně něžného pohlaví 
nebude se mnou sdílet názor o nejhezčím svátku 
v roce, protože jim pravidelně přináší mnoho starostí 
a bezesných nocí, jak vše připravit a zabezpečit, aby 
právě byla naplněna všechna očekávání o krásném 
prožití tohoto období. Tento čas je dobou, kdy všichni 
chceme obdarovat své nejbližší. Hlavně naši nejmenší 
jsou plni očekávání, co jim Ježíšek přinese a zda se 
splní přání, která formulovali ve svých dopisech nebo 
kresbách. Bohužel v řadě rodin je zakořeněn pocit, že 
čím bude dárků více a pokud možno jejich cena bude 
oslnivější, je tím všemu učiněno za dost. Já však tuto 
myšlenku nesdílím a myslím si, že daleko větší radost 
udělá dárek osobní třeba vlastnoručně vyrobený 
a darovaný z lásky. Proč si stále někteří myslí, že láska 
a přátelství se nechá koupit? Tyto fenomény jsou však 
založeny na zcela odlišných základech. 
Již dnes se dá říci, že minulý rok byl rokem významným. 
Hlavní událostí bylo 100. výročí od vzniku samostatného 
Československého státu. Při této vzpomínce mě děsí 
skutečnost, že láska k vlasti, zdravé vlastenectví 
a hrdost na to, že jsem Čech, se u lidí velice vytrácí.  
Další významnou událostí z pohledu měst a obcí byly 
komunální volby.
Nový rok je časem bilancování a pro řadu z nás obdobím 
různých předsevzetí. Netuším, jaká různá předsevzetí 
si kdo dal, ale já si pro jistotu žádná nedávám, protože 
většina z nás ví, jak to s nimi nakonec dopadne. Ale 
pokud jste si přece nějaká dali, tak Vám všem přeji, aby 
se Vám je podařilo naplnit.
Uvědomme si, že pořád se nám v naší zemi daří celkem 
dobře. To není pouze můj pohled, ale pokud se člověk 
potkává s lidmi, kteří strávili nějakou dobu v zahraničí, 
tak téměř všichni tento názor sdílí.
Na závěr mi dovolte popřát nám, aby tento nový rok 
2019 byl pro nás všechny pouze přínosem a nemuseli 
jsme prožít žádnou živelnou katastrofu nebo jinou 
pohromu. Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, lásku, 
radost a kus štěstí. 

Jiří Rod, Sedlice
člen Rady SOB

Tříkrálová sbírka, nejmladší 
koledník, foto František JirsaTříkrálová sbírka, foto František Jirsa

Den veteránů v Sedlice, foto František JirsaAdventní Blatná, foto Radka Vokrojová

Návštěva žáků ZŠ Sedlice v Národní muzeu, archiv školyMartinské víno v Blatné, foto Radka Vokrojová

Vánoční dílnička v Leskovicích, foto Tereza Kadlecová
Rozsvícení vánočního stromku v Tchořovicích, 

archiv obce
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VU3V na Blatensku
Virtuální univerzita třetího věku v Blatné probíhá již 

sedmým rokem. V prosinci 2018 byl ukončen zimní semestr, ve kterém 
dokončilo 9 studentů šestý cyklus přednášek. Měli tedy možnost účastnit 
se slavnostního zakončení – promoce na České zemědělské univerzitě 
v Praze. Promoce se konala v pátek 18. ledna 2019. Všichni si svůj slavnostní 
den pěkně užili. Všem srdečně gratulujeme k úspěšnému zakončení.

Se studiem budeme samozřejmě pokračovat i v letním semestru, 
který zahájíme ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 9,00 hodin ve velké klubovně 
Komunitního centra aktivního života v Blatné. Již tradičně budou probíhat 
dva kurzy současně. Každý kurz obsahuje 6 lekcí – přednášek. Studenti 
mají možnost volby nebo případně mohou navštěvovat oba dva kurzy. 
Prvním kurzem je „Etika jako východisko z krize společnosti“. Druhým 
kurzem bude „Křesťanská ikonografie a hagiografie“. 

Zájemci o studium Virtuální univerzity třetího věku se mohou přihlásit 
po zahájení letního semestru přímo na přednáškách vždy ve čtvrtek, 
osobně v kanceláři SOBu na adrese: Na Tržišti 727, Blatná nebo e-mailem: 
blatensko@blatensko.eu případně na telefonu: 728 881 358. Cena 
jednoho kurzu vychází 350 Kč.

Dana Vohryzková

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
	 Dne 20. listopadu 2018 se 
uskutečnila vzdělávací akce pro účetní 
členských obcí SOBu s lektorem panem 

Ing. Davidem Vičarem.
	 V listopadu byla zpracována 

zpráva o zajištění udržitelnosti projektu ve 
společném projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů ve Svazku 
obcí Blatenska“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/00002
64. Poděkování patří všem zástupcům obcí, kteří poskytli obratem 
podklady pro zpracování zprávy a také panu Bulkovi z Technických 
služeb města Blatná. Ten dodal podklady za všechny obce, ve kterých 
sváží odpady Technické služby města Blatná. Celkově bylo na území 
Svazku za první rok provozu v době od 13. 11. 2017 do 12. 12. 2018 
v pořízených nádobách vytříděno 261,578 tun všech druhů odpadů. 

	Dne 11. prosince 2018 se konalo jednání Valné hromady SOBu, kde 
bylo hlavním bodem jednání schválení střednědobého výhledu 
rozpočtu SOB na období 2020 – 2022 a dále rozpočtu SOB na rok 
2019. Na jednání VH SOB bezprostředně navazovala vzdělávací akce 
pro starosty, volené zástupce obcí, případně úředníky a zaměstnance 
obcí s lektorem JUDr. Lubošem Průšou. Tématem byl zákon o obcích, 
činnost ÚSC a volených zástupců po komunálních volbách 2018.

	SOB připravoval vyúčtování společného projektu z POV Jihočeského 
kraje 2018 – Nákup vybavení pro SOB. Hlavní aktivitou v rámci 
tohoto projektu bylo – nákup party stanů, nůžkových stanů a souprav 
stolů se dvěma lavicemi (pivní sety). Dále byl z tohoto projektu do 
kanceláře SOBu pořízen nový notebook, bylo využito příspěvku na 
úhradu mzdy účetní SOBu a v neposlední řadě byl využit příspěvek 
na vydávání dvouměsíčníku Blatensko SOBě.

	Koncem roku byl úspěšně dokončen projekt „Zvýšení profesionalizace 
řízení SOB a obcí SOB“; reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817
. Celý tento projekt byl realizován od 1. ledna 2017 do 31. prosince 
2018. V rámci tohoto projektu bylo uspořádáno několik vzdělávacích 
akcí pro starosty a volené zástupce obcí, úředníky a zaměstnance 
našich členských obcí. Během těchto dvou let bylo uspořádáno také 
osm vzdělávacích akcí pro účetní obcí. Dále byly pro obce vytvořeny 
Strategické rozvojové dokumenty. Tyto dokumenty využijí při 
plánování a rozvoji svých obcí a dále jsou důležitým podkladovým 
dokumentem při čerpání dotací.

	Protože výše zmíněný projekt byl poměrně úspěšný, ve druhém 
čtvrtletí roku 2018 pracovnice SOBu připravily projekt navazující 
s názvem: „Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB II“, 
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010113. Byla podána žádost 
o dotaci na MPSV do Operačního programu zaměstnanost. Těsně 
před vánočními svátky přišla zpráva, že naše žádost byla úspěšně 
schválena, doporučena k podpoře a realizaci projektu. Realizace 
bude probíhat v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020. 
V rámci projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:
o Obce budou zpracovávat akční plány pro různé oblasti, které si 

samy vyberou, pod vedením zkušeného odborníka.
o Bude realizováno vzdělávání pro starosty a volené zástupce obcí, 

úředníky a zaměstnance našich členských obcí a samozřejmě také 
pro účetní obcí.

o Dojde ke zhotovení nových webových stránek SOBu.
o Bude poskytováno odborné poradenství v oblasti GDPR.

	Na únor připravujeme jednání Valné hromady SOBu, na které bude 
navazovat vzdělávací akce pro starosty obcí.

	Na březen zorganizujeme vzdělávací akci pro účetní obcí.

Co se v SOBu peče

Kalendář SOBu na rok 2020
Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska začínáme jako 

tradičně připravovat stolní kalendář SOBu na rok 2020. Žádáme zástupce 
obcí, spolků a organizátorů sportovních, kulturních a společenských akcí, aby 
nám poskytli podklady pro nový kalendář na rok 2020. Prosíme Vás o včasné 
poskytnutí podkladů a jejich zaslání na e-mailovou adresu blatensko@
blatensko.eu nebo poštou na adresu Na Tržišti 727, 388 01 Blatná (případně 
se na tuto adresu můžete přijít domluvit osobně).

Svoje podklady prosím zasílejte co možná nejdříve, nejpozději do 
30. dubna 2019, aby mohl být kalendář včas předán k tisku a zpracování. 
Nezapomeňte uvést název akce, datum a místo konání akce, případně 
pořadatele a další podrobnosti. Můžete nám poskytnout i fotografie ze 
života v obcích. Zde uveďte jméno autora a případně název fotografie.

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci. 
Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková

„Centrum společných sl
už

eb
“CSS

Základní informace 
o projektu CSS
Projekt „Posilování administrativní 
kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také „Centra 

společných služeb“ (CSS), reg. 
č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017,  

je aktivitou Svazu měst a obcí ČR.
Realizační tým CSS Blatensko tvoří 3 zaměstnanci SOB: 
Dana Vohryzková, tel.: 728 881 358, 
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu
Mgr. Michaela Vohryzková, tel.: 607 032 192, 
e-mail: projektcss@blatensko.eu
Renáta Vaněčková, tel.: 383 420 300, 
e-mail: vaneckova@blatensko.eu
Kancelář SOBu na adrese:  
Na Tržišti 727, Blatná, tel.: 728 881 358 
e-mail: blatensko@blatensko.eu
Úřední hodiny:
Pondělí  8,00 – 11,00 12,30 – 16,00
Středa  8,00 – 11,00 12,30 – 16,00
Pátek   8,00 – 11,00
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M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

Ukončené výzvy 
v IROP

Dne 31. 12. 2018 byl ukončen pří-
jem žádostí do výzev v IROP/ Integrova-
ný regionální operační program/.

Probíhá kontrola formálních náleži-
tostí a přijatelnosti, která bude ukončena 

do 26. 2. 2019 a posléze bude probíhat kont-
rola věcného hodnocení a výběr projektů.

Do 1. výzvy „Bezpečnost obyvatel“ byl doručen 1 projekt v částce 
5.000.000,- Kč. 

Do 2. výzvy „Zvýšení kvality a dostupnosti komunitního života“ nebyl 
doručen žádný projekt.

Do 3. výzvy „Kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny generace“ 
byly doručeny 3 projekty v celkové částce cca 11.000.000,- Kč.

Ilona Mašková, Manažer IROP
Za MAS Blatensko, o.p.s.

První písemné zmínky o
 o

bc
íc

h

Městys Radomyšl 
a jeho místní části
 – 2. díl

(dokončení)

Podolí
Tato ves je poprvé, pokud známo, 

zmiňována v listině z 28. 6. 1367, kterou 
Bavor IV. ze Strakonic stvrzuje darování stálého platu 

z Klínovic a Podolí („supra duabus villis Clynowicz et Podole“) svým 
strýcem Vilémem ze Strakonic († 1359) johanitům.

Již ve 14. století tu ale byl i samostatný šlechtický statek, po němž se 
psal Bohuněk, bratr Přibyslava z Milčic a Petra z Újezda, s nimiž uzavřel 
roku 1383 dohodu o spoluvlastnictví zboží v Mačkově a v roce 1388 
prodal zákupným právem dva lány a čtyři selské usedlosti v Rohozné 
poddaným, kteří na nich hospodařili. Erbem těchto vladyků, jak 
poznáváme z dochovaných pečetí, byla postava muže v loďce s pádlem 
(veslem).

Nejpozději od 16. století patřila celá ves ke strakonickému 
panství johanitů (maltézských rytířů). V jeho nejstarším urbáři (kniha 
zaznamenávající povinnosti poddaných vůči vrchnosti) z roku 1569 
jsou v Podolí uváděni čtyři rolníci – Jakub Jíra, Vít Přib, Jan Halama 
a Mikuláš Mašků. V půli 17. století se tu nacházely čtyři grunty (Anny 
Jírové, Mikuláše Přiba, Jana Halamy a Jiříka Mašky), domek Tomáše 
Locha a opuštěný domek Šimonovský.

Radomyšl
Nález rozlehlého pohřebiště ze 12. století severně od děkanského 

kostela sv. Martina, který sám je v jádře románský, jakož i prostorové 
vztahy některých dalších historických budov, to vše je hmatatelným 
a nezpochybnitelným důkazem dlouhodobé sídelní kontinuity 
a významu místa. Na jeho počátku mohl stát jakýsi blíže neznámý 
Radomysl, jenž dal jméno raně středověké osadě, která se postupně 
přeměnila v městečko, aneb, jak říkali naši předkové, městys. Od 13. 
století jsou jeho dějiny spjaty s velmožským rodem Bavorů erbu střely 
a jím podporovaným rytířským řádem johanitů, který posléze převzal 
vrchnostenská práva a Radomyšl vlastnil v rámci strakonického panství 
až do konce patrimoniálního období. Duchovní správu zde ovšem 
řádoví kněží vykonávali až do 20. století.

Ačkoli je původ Radomyšle skutečně starobylý, do písemných 
pramenů proniklo městečko relativně pozdě. V různých zdrojích 
se setkáme s rokem 1284 jako datem první známé písemné zmínky 

o něm. Má ji přitom obsahovat soupis majetku pánů Bavorů, vydaný 
v čtyřdílném listináři johanitského řádu. Přes veškerou snahu se mi 
v tomto prameni žádný takový zápis nepodařilo objevit. Druhá nejstarší 
zpráva, v níž Radomyšl figuruje, pak pochází ze 7. 12. 1316, kdy 
bechyňský arcijáhen vynesl konečný rozsudek ve sporu strakonických 
johanitů s faráři z Jinína a Paračova o desátky ze vsí Třešovic a Lhoty 
na panství Bavora III. ze Strakonic. Rozhodnutí padlo v přítomnosti 
celé řady duchovních z okolí, mezi nimi také Jana, faráře z Radomyšle 
(„domino Johanne plebano de Radomisl“).  

Církevních záležitostí se týká i listina z 3. 9. 1320, jíž odevzdává Vilém 
ze Strakonic johanitům patronát nad kostely v Radomyšli a v Pičíně. 
Radomyšl je zde nazývána městečkem („in civitacula Radomisl“), 
tedy sídlem, kde přinejmenším probíhal trh. Když ale v srpnu 1359 
johanitský komtur a konvent ve Strakonicích písemně vyznává, že od 
téhož Viléma přijal Radomyšl do svého vlastnictví s povinností odvádět 
jistý plat dominikánským klášterům v Klatovech, Českých Budějovicích 
a Písku, hovoří se zase jen o vsi („villam dictam Radomysl“). Teprve 
privilegia, obnovená a udělená 10. 9. 1483 nejvyšším mistrem českého 
převorství řádu johanitů Janem ze Švamberka, znamenala dokončení 
procesu přeměny Radomyšle v městečko.
Rojice

Ves Rojice leží pod hrází Velkorojického rybníka, který je se svými 
77 ha druhým největším na Blatensku. Krajinu kolem Rojic vůbec 
charakterizuje větší koncentrace umělých vodních ploch. Je tedy 
příznačné, že první známá, časově jednoznačně zařaditelná písemná 
zmínka o vsi, která ale bezpochyby existovala již před husitskými 
válkami, souvisí právě s vodními díly. Jde o dohodu, jíž uzavřeli 20. 10. 
1454 jako prostředníci Jan Výrek z Rýzmberka a Dluhomil z Dražovic 
mezi Přibíkem z Klenového a jeho lidmi z Rojic a Václavem z Robec 
v Sedlici o stoku zřízenou na rojických pozemcích k rybníku Milavy 
a o další stoku plánovanou k témuž rybníku z Bílého potoka. 

Přibík z Klenového, známý husitský válečník, posléze však stejně 
přesvědčený stoupenec katolické strany, byl zápisným držitelem 
volyňského panství, které jinak náleželo proboštovi pražské 
metropolitní kapituly. Od krále Zikmunda ho dostal roku 1436 jako 
odměnu za příslovečné převlečení kabátu. Rojice tedy původně 
příslušely k Volyni. Jako součást zdejšího proboštského panství je 
uvádí již urbář sestavený někdy na počátku 15. století, bohužel však 
blíže nedatovaný.

Zajímavá situace, jež později přinesla jisté těžkosti, nastala poté, co 
volyňské panství proti vůli Přibíkově vyplatil Jošt z Rožmberka, probošt 
metropolitní kapituly a současně nejvyšší mistr českého převorství 
johanitů. Šikovně ho tak přičlenil k panství strakonickému a vytvořil 
na jihozápadě Čech vcelku rozlehlý komplex ve vlastnictví katolické 
strany. Jeho následovník v úřadě nejvyššího mistra Jan ze Švamberka 
pokládal Volyni nadále za majetek johanitského řádu (mimo jiné v roce 
1473 potvrdil ujednání z roku 1454 ohledně stok do rybníka Milavy), 
díky čemuž se dostal do sporu s Hanušem z Kolovrat, Joštovým 
nástupcem na postu kapitulního probošta. Řád nicméně volyňské 
panství udržel a proboštům svatovítské kapituly bylo navráceno až po 
Bílé hoře. Rojice ale neznámým způsobem (nejspíše se jich johanité 
zbavili pro odlehlou, izolovanou polohu) získal Petr Kaplíř ze Sulevic, 
připojil je k Sedlici a roku 1494 obojí odkázal spolu s dalším zbožím 
Petru Malovcovi z Borotína. Součástí sedlického panství zůstaly Rojice 
již natrvalo. 

Od Malovců získal později Sedlici Adam Řepický ze Sudoměře a pak, 
prostřednictvím sňatku s jeho dcerou Kateřinou, Zdeněk ze Šternberka 
(† 1575). Po něm dědilo rodinný majetek, včetně Opálky na Klatovsku, 
sedm synů – Adam, Pavel, Štěpán Jiří, Jan, Ladislav, Václav a Albrecht. 
Nejstarší z nich proto přikročil v září 1577 k jeho rozdělení. Vytvořil 
sedm podílů – pět ze sedlického a dva z opáleckého panství. Ves 
Rojice se čtyřmi poddanými hospodáři (Adamem, Matoušem Srchem, 
Vavřincem Fukanem a Tomášem Poklopem) připadla ke druhému 
dílu. Velkorojický rybník s celkovou kapacitou 200 kop rybí násady byl 
přidělen ke druhému a třetímu dílu, blízké rozsáhlé sádky rozděleny 
na pět dílů.

Vladimír Červenka
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Světlo a život
Vážení čtenáři Sobáčku,

v minulém čísle jsem psal mimo jiné 
o medvědovi, který se tehdy potuloval 
na území Vsetínska a Zlínska. Sledovali 
ho obyvatelé dotčených oblastí, 

ochránci přírody a pravidelně nás o jeho 
pohybu a akcích informovala všechna 

média včetně rozhlasu a televize. Medvěd byl 
velmi akční a bohužel také destruktivní - páchal škody 

na ovcích, kozách i na majetku místních obyvatel. Choval se přitom 
poněkud podivně a spekulovalo se, proč. Rozhodlo se o tom medvěda 
odchytit. Byly nasazeny rafinované pasti, které on ovšem ignoroval. 
Mluvilo se dokonce o možnosti jeho odstřelu. Pak medvěd náhle zmizel. 
Nebylo po něm vidu ani slechu. Dnes už si na tuto záležitost skoro nikdo 
nevzpomene, ale tehdy, před pár měsíci, pořádně rozčeřila vodu naší 
společnosti. Četl jsem spoustu komentářů odborníků i obyčejných lidí. 
V podstatě se objevily nezodpovězené otázky, zda patří taková zvířata, 
jako je medvěd, vlk, los a další, do naší přírody. Tyto druhy velkých 
zvířat u nás žily, než jsme je svou činností („zcivilizováním“ přírody nebo 
lovením) z naší přírody eliminovali. Současné trendy jsou takové, že 
ochranáři přírody a osvícení odborníci plánují návrat některých z nich 
do naší přírody. A už jsou známy první úspěchy stran reintrodukce zatím 
do velkých obor nebo oplocených pozemků (například Milovice). Navíc 
ony dříve vyhubené druhy k nám pronikají z okolních zemí (především 
z Německa) samy. Nejmarkantnějším příkladem jsou vlci. Už se k nám 
(dokonce před lety) dostali také losi. Probíhají diskuze, jak dál. Myslím, 
že se k tomu v budoucnosti ještě vrátíme i na řádcích SOBáčka.

Chtěl bych se teď s vámi podělit o zážitek z přírodovědné výstavy 
v Nové budově Národního muzea v Praze nazvané Světlo a život. Výstava 
je velmi aktuální, vždyť sluneční záření má jako stavební kámen života 
na Zemi klíčovou roli v evoluci a rozmanitosti organismů. Výstava se 
tedy zaměřila na představení života v jeho nejrozmanitějších formách 
přizpůsobených na dostatek či naopak nedostatek světla v různých 
biotopech. Po vstupu do areálu této výstavy procházíme na první 
pohled nesouvisejícími prostředími. První takové prostředí je jeskyně. 
Tady si prohlédneme ukázky života v podzemí, kde panuje absolutní 
tma. Potom skrz půdu vystoupíme na ukázku stepi s velkými býložravci, 
predátory a krásně zbarvenými motýly. Celý imaginární příběh výstavy 
vyvrcholí zápasem o světlo v prostředí tropického lesa. Na výstavě se 
setkáme s mnoha exponáty dokumentujícími hlavní téma - světlo 
v přírodě. Tak tu najdeme kostru hyeny jeskynní a dále skvěle provedené 
(s mnoha detaily) modely klíštěte a blechy v nadživotní velikosti. Také 
uvidíme vzácný exemplář rysa karakala, bizona i poloosla kianga v životní 
velikosti. Ke kiangovi se ještě vrátím. Můžete si také prohlédnout 
pár minerálů v denním světle a pak v osvětlení na rozhraní světla 
viditelného a světla ultrafialového, takže uvidíte jejich fluorescenci. 
Světlo a zajímavosti s ním spojené jsou na této výstavě prezentovány 
i díky interaktivním panelům a zajímavým aktivitám. Sami si tu můžete 
vyzkoušet malování světlem na speciální plátno. Neméně zajímavé je 
zkusit si práci paleontologa v terénu při odkrývání jeskynních kosterních 
nálezů. Výstava je pěkně sestavena. Je sice na poměrně malém prostoru, 
ale najdeme tu hodně důležitých informací. Výstava je, myslím, docela 
atraktivní pro školní děti, jimž je z velké části uzpůsobena. Ocení ji také 
kreativní učitelé, pro které výstava může být nejen zpestřením běžné 
výuky, ale také zdrojem pro bližší seznámení žáků s problematikou 
světla v přírodě a adaptacemi živočichů i rostlin na dostatek nebo 
naopak nedostatek světla. Výstava zahrnuje i některé moderní prvky. 
Když jsme u toho, tak bych si představoval přeci jen více interaktivních 
prvků, které mládež nejvíce přitáhnou k tématu. Na druhé straně je tu 
ke stažení mobilní aplikace Národního muzea, díky které mohou všichni 
zájemci brouzdat výstavou i z pohodlí domova a dozvědět se tak více 
zajímavostí. Vydán je rovněž tištěný katalog v česko-anglické verzi.

Adaptace na světlo (nebo také na jeho nedostatek) jsou obvykle 
spojeny se specializovanými smyslovými orgány. Ale také se způsobem 
zpracování potravy a energií. Například v jeskyních je světla nedostatek 
až úplná absence. A tomu se obyvatelé jeskyň (tzv. troglobionti) museli 
přizpůsobit. Zažil někdo z vás pobyt v jeskyni v úplné tmě? Já kdysi ano 

Prameny a literatura:
o Národní archiv (dále jen NA), fond České gubernium – listiny, inv. 

č. 378, 500.
o NA, Desky zemské větší, sign. sign. 7, fol. A 14; sign. 10, fol. J 21–22´; 

sign. 63, fol. N 25–54´.  
o NA, fond Archivy zrušených klášterů, sign. ŘB – Kladruby 496.
o NA, fond Řád maltézský – listiny, inv. č. 1190, 2166, 2380, 2389, 

2406, 2409, 2436, 2459, 2704.
o Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Cizí rody II, sign. Roznata 

z Domanic.
o Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Strakonice, fond Archiv města 

Radomyšl, inv. č. 1, sign. I/1, L 1. 
o SOkA Strakonice, fond Archiv obce Kozlov, inv. č. 12, sign. I–12, L 12.
o Balbin´s Liber curialis C. VI. von den verschiedenen Gerichtshöfen 

des Königreiches Böhmen, Zweyter Band, Prag 1812.
o DELAVILLE LE ROULX, Joseph (ed.), Cartulaire général de l´ordre 

hospitaliers de St. Jean de Jérusalem, I. – IV., Paris 1894–1905.
o EMLER, Josef (ed.), Decem registra censuum bohemica compilata 

aetate bellum husiticum pracedente. Deset urbářů českých z doby 
před válkami husitskými, Praha 1881. 

o EMLER, Josef (ed.), Regesta diplomatica nec non epistolaria 
Bohemiae et Moraviae, Pars III.: annorum 1311–1333, Pragae 1890.

o EMLER, Josef (ed.), Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae 
anno MDXLI igne consumptarum. Pozůstatky desk zemských 
království Českého r. 1541 pohořelých, díl I. – II., Praha 1870–1872.

o FRIEDRICH, Gustav (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris regni 
Bohemiae, tomus I.: inde ab a. DCCCV. usque ad a. MCXCVII., 
Pragae 1904–1907.

o FRIEDRICH, Gustav (ed.), Desky dvorské království Českého, díl III.: 
Druhá kniha provolací z let 1411–1448, Archiv český XXXVI., Praha 
1941.

o HAAS, Antonín (ed.), Berní rula 27–28. Kraj prácheňský, I. – II. díl, 
Praha 1954.

o JIREČEK, Hermenegild (ed.), Codex juris bohemici, tomi secundi 
pars altera, Pragae 1870.

o KAŠIČKA, František – NECHVÁTAL, Bořivoj, Hrady, hrádky a tvrze na 
Strakonicku, Blatensku a Vodňansku, Strakonice 2014.

o KROFTA, Kamil (ed.), Monumenta Vaticana res gestas bohemicas 
illustrantia, tomus V.: Acta Urbani VI. et Bonifatii IX., 1378–1404, 
Pragae 1903.

o LIFKA, Bohumír, Radomyšl: dějiny jihočeského městečka a jeho 
okolí, Radomyšl 1993.

o PROFOUS, Antonín, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní 
význam a změny, díl I (A–H), Praha 1947; díl II (CH–L), Praha 1949; 
díl III (M–Ř), Praha 1951; díl V: Dodatky, Praha 1960.

o SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého, XI. díl, 
Praha 1897.

o SEDLÁČEK, August (ed.), Zbytky register králův římských a českých 
z let 1361–1480, Praha 1914.

o SEKERA, Jiří, Rybníky na Blatensku, 2000.
o SOMMER, Johann Gottfried, Das Königreich Böhmen: statistisch-

topographisch dargestellt, Achter Band, Prachiner Kreis, Prag 1840.
o TADRA, Ferdinand (ed.), Soudní akta konsistoře pražské (Acta 

judiciaria consistorii Pragensis), část I. (1373–1379), Praha 1893.
o Kartotéky Augusta Sedláčka. Dostupné on-line z 

www.augustsedlacek.cz.

Uzávěrka příjmu příspěvků
do březnového vydání

SOBáčka č. 67
je v pátek 8. března 2019.

Bude vás zajím

at
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(je to už 45 let). Byli jsme, parta studentů, s naším profesorem dr. Karlem 
Hůrkou v jedné nepřístupné jeskyni na Domici (dělali jsme tam výzkum 
jeskynního hmyzu v rámci spolupráce se Slovenskou Akademií věd). 
Slanili jsme úzkým komínem do prostorné části jeskyně plné krápníků, 
ze které vybíhaly boční koridory. Hledali jsme s profesorem před 
několika dny nakladené pasti s masem (na odchyt slepých jeskynních 
střevlíčků). Každý měl svoji baterku a šli jsme ve skupině. Já se na 
chvilku oddělil od skupiny (to byla základní chyba, která se nemá stát) 
a zašel do jednoho z těch postranních koridorů. Když jsem byl asi 10 
metrů od hlavní jeskyně, zhasla mi baterka (vybily se už částečně vybité 
baterie, další neodpustitelná chyba). Nic jsem neviděl, obestírala mne 
absolutní tma. Byl jsem několik desítek metrů od ostatních, ale světlo 
z jejich baterek ke mně neproniklo a kolem mne bylo absolutní ticho. 
Jak byli „za rohem“, tak nebylo slyšet, jak spolu mluví (zvuk se lámal 
na početných krápnících). Začal jsem tápat, hmatajíce rukama po boční 
stěně koridoru. Volal jsem, ale nic. To už mne zalil studený pot a na mysli 
mně vytanuly neveselé věci. Štěstí v neštěstí bylo, že jsem se náhodou 
vydal správným směrem. Dopotácel jsem se do hlavní jeskyně a za chvíli 
už rozpoznal slabé světlo baterek kolegů a kolegyň a zaslechl slabě 
i jejich hlasy. To moje oddechnutí a ze srdce spadlý kámen musely být 
slyšet až v Bratislavě! Touto příhodou chci jen dokumentovat skutečnost, 
že v prostředí jeskyň je světla nedostatek a většinu není žádné. A to je 
velký prostor pro adaptace živočichů (a dokonce i rostlin), které se na 
život v jeskyních specializovali. Redukce až úplná absence očí, světlá 
či dokonce bílá barva těla, potravní specializace, adaptace na chůzi 
ve ztíženém terénu a další. Podobné prostředí je půda. Rozdíl je třeba 
to, že v půdě je „těsno“. Půdní živočichové chvostoskoci, vidličnatky, 
hmyzenky, mnohonožky, stonožky, půdní roztoči, hlístice, žížaly, larvy 
hmyzu a další a další si musí umět vytvářet chodbičky. Museli se natolik 
zadaptovat, aby se neutopili při vydatném dešti, kdy jsou půdní kapiláry 
i chodbičky plné vody. Opačná situace stran světla je třeba ve stepi. 
Tady je světla dost a dost. A také zde světlo ovlivňuje vyskytující se 
rostliny a živočichy. Světlo se ale střídá s tmou (den/noc) a také na tuto 
skutečnost jsou organismy adaptovány. Zajímavá je situace u tropických 
lesů. Světlo je zde poměrně rovnoměrně rozloženo od dostatku (horní 
stromové patro, řídké mýtiny) až po absenci na úrovni povrchu terénu. 
Tady je prostor také pro různé adaptace. Podrobnosti naleznete 
na zmíněné výstavě, vřele doporučuji navštívit. Až budete výstavu 
opouštět, můžete se občerstvit v místním skvělém bufetu nebo si koupit 
nějaký „muzeální“ suvenýr (knížku, časopis, hračku, zkamenělinu apod.) 
v místním obchůdku. 

Na závěr bych si dovolil ještě jednu osobní vzpomínku. Na výstavě je 
stepní prostředí dokumentováno imitací stepi, na které jsou umístěny 
vycpaniny charakteristických živočichů - bizona, sajgy a dalších. Jedním 
z nich je i vycpaný kiang, což je divoký druh asijského osla, který 
obývá horské stepi Tibetské náhorní plošiny. Chová se velmi řídce 
i v zoologických zahradách. Když mně bylo devatenáct let, pracoval jsem 
rok v pražské zoologické zahradě jako ošetřovatel. A jedním ze zvířat, 
které jsem měl spolu s dalším ošetřovatelem na starosti, byl právě hřebec 
kianga. Jmenoval se Ferda. Byl umístěn ve výběhu areálu karantény ve 
spodní části ZOO daleko od návštěvníků. Tento kiang byl totiž lidem 
velmi nebezpečný. Tradovalo se, že když byl hříbětem, tak se o něj 
staral ošetřovatel (ošetřovatelé), kteří k němu nebyli vlídní. A kiang si to 
zapamatoval. Museli jsme dávat velký pozor, když jsme mu do výběhu 
dávali potravu nebo výběh čistili. Ke kiangovi nebylo možné jít přímo, 
to by s člověkem špatně dopadlo. Výběh byl rozdělen na dvě části, 
které byly odděleny plotem se svisle pohyblivými (přes lano s kladkou) 
dveřmi (šubrem). Jednou v zimě, když jsem mu naléval do koryta 
stojícího u plotu teplou vodu (mrzlo, bylo mínus třináct stupňů), jsem 
nebyl dostatečně pozorný, kiang prudce prostrčil hlavu skrz vodorovné 
plaňky plotu a zahryzl se mi do břicha. Naštěstí jsem měl nátělník, košili, 
svetr a silnou bundu, takže se mu nepodařilo mne kousnout. Opravdu 
naštěstí. Držel v zubech jen tu silnou vrstvu šatstva. Problém ale byl 
v něčem jiném. On se snažil mně prostrčit plotem dovnitř. Zapřel kopyta 
do zmrzlé půdy a já, držíce se plotu, jsem povoloval. Sílu měl ohromnou, 
nebylo možné se udržet. Už jsem to viděl, jako ztracenou věc, když 
se Ferda snažil mne lépe chytit a povolil na vteřinu skousnutí. V tom 
okamžiku jsem se ze sevření jeho čelistí uvolnil. V tlamě mu zůstal jen 
kus mého oděvu. Byl jsem šťastný, tohle nemuselo dopadnout dobře. Já 

pak odešel ze ZOO studovat biologii na Přírodovědeckou fakultu a kiang 
měl ještě zajímavý osud (to by bylo na dlouho). Když uhynul, byl vycpán 
a umístěn v Národním muzeu ve vitríně blízko bočního skla. Občas jsem 
do muzea zašel, stoupl si ke kiangovi (oddělovalo nás jen sklo) a říkal 
jsem mu tiše: „Vidíš, Ferdo, jak jsme dopadli?“ A právě ten vycpaný 
kiang Ferda je teď exponát, který je na výstavě Světlo a život umístěn na 
ploše dokumentující step. 

Výstava Světlo a život bude otevřena do 24. února 2019. 
Tak hodně dobrého v novém roce 2019 a přijatelnou zimu přeji, 

čtenáři SOBáčku.
František Weyda, Přírodovědecká fakulta

 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Leden 2019 

Na obrázku je přední část těla africké mnohonožky jakožto typický reprezentant půdní fauny 
(žije epigeicky, to jest na povrchu půdy). Ilustrační foto © F.Weyda

Přírodou (nejen) Blate
ns

ka

Čisté horizonty
Dnešní zastavení nad přírodou 

Blatenska nebude ani o zvířatech ani 
o rostlinách, vlastně to nebude ani tak 
o přírodě, jako spíše o krajině nebo 
krajinném rázu. A možná to nebude 

ani tak popisné vyprávění biologa jako 
spíše výrazový prostředek fotografa, který 

své myšlenky „pro jednou“ vyjádří skrze 
klávesnici počítače namísto hledáčku zrcadlovky.

Pojem krajina je určitě blízký téměř každému. Snad každý má rád 
krajinu svého domova, svoji rodnou krajinu, někdo možná více vyznává 
exotickou krajinu cizích dálek. Ať tak či tak, existuje nespočet krajin, 
které můžeme popsat všemi možnými adjektivy – krajina přírodní, 
zemědělská, lesnatá, industriální, starobylá, ospalá, uklidňují či 
dramatická (tou zpravidla uhání pohádkový princ zachránit princeznu), 
známe i krajinu městskou a venkovskou… Takto bychom mohli 
pokračovat až do vyčerpání všech přídavných jmen ze slovníku jazyka 
českého.

Krajina je ze své podstaty jen jedna, současně krajin je nespočetně 
mnoho, najít ale ostrou hranici mezi dvěma krajinami je téměř nemožné. 
Téměř nikdy se nedá říci, kde končí jedna a začíná druhá. Jedno však je 
jisté, podoba krajiny je výslednicí přírodních poměrů a sil, místní vegetace 
i fauny, stejně tak jako lidské činnosti a kultury. Právě proto je krajina 
živá a proměnlivá, i když z lidského pohledu máme pocit, že je neměnná 
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Mírové poselstvo 
Jiřího z Poděbrad,
pokus o sjednocení 
Evropy
Jiří z Kunštátu a Poděbrad, vlastním 

jménem Jiřík z Kunštátu a Poděbrad, byl od 
roku 1458 zvolen českou šlechtou českým králem. 

Měl přezdívku „husitský král“. Stal se jediným českým panovníkem, 
který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí 
šlechty. Důvodem Jiříkovy volby českým králem byla skutečnost, že 
si česká kališnická šlechta přála zachovat dosud platné výdobytky 
husitské revoluce, to znamená především přijímání pod obojí. Jiřík se 
stal úspěšným panovníkem, který vzbuzoval respekt u mnohých doma 
i za hranicemi království. Rok po smrti první manželky Kunhuty se Jiřík 
v roce 1450 oženil s Johanou z Rožmitálu. Iniciátorem tohoto sňatku 
byl pravděpodobně Johanin bratr Jaroslav Lev z Rožmitálu, protože 
otec jí zemřel už v jejím dětství. Spolu pak měli zřejmě pět dětí. 
Johana z Rožmitálu byla také jedinou českou královnou pocházející 
ze stavu domácí šlechty. Královna Johana byla velkou Jiřího oporou 
také v politice, kdy mu byla nejen rádcem, ale sama se na ní aktivně 
podílela – účastnila se jeho politických jednání. Získala si ovšem uznání 
i jako manželka a matka. 

Král Jiří dlouho předvídal, že dojde ke 
střetu s papežem a rozhodl se zajistit 
si pro tento případ spojence mezi 
evropskými katolickými vládci. Jeho 
vynikající poradce, humanista An-
tonio Marini z Grenoblu inspiroval 
krále již během května roku 1462 
k vytvoření projektu křesťanských 
panovníků Tractatus pacis toti Chris-
tianitati fiendae, neboli Dohoda o míru 
veškerého křesťanstva, či prostě jen Cultus 
pacis nebo Tractatus pacis, v níž by se všichni sna-
žili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států, 
zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním 
tribunálem.  Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům, a vyhnat je 
z bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly mít státy, uspořádané 
do větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie…), po jednom hlasu, 
přičemž se počítalo s vůdčí rolí Francie. Naopak o papeži návrh takřka 
nehovořil a přiznával mu jen malé pravomoci. A v tom byl kámen úra-

zu. Marini byl neprodleně 
vyslán k tajné misi po ev-
ropských dvorech. Převrat-
ná a v mnohém svou dobu 
předbíhající myšlenka vy-
tvoření středověkého „spo-
lečenství národů“ (obdoby 
dnešní OSN či EU) nakonec 
nenašla pochopení. Jiříkovo 
úsilí mohlo jen stěží uspět 
v podobě, v níž byla ignoro-
vána právě papežská moc. 
Celé jeho jednání bylo tedy 
neúspěšné. 

I přes krach myšlenky 
Všeobecné mírové organi-
zace se král nevzdal svých 
snah o odvrácení hrozící di-
plomatické a hospodářské 
izolace království („českého 
vředu na těle křesťanstva“ 
– z hlediska papežské ku-
rie). Aby čelil špatné pověs-

a stále stejná. Nic na tom nemění ani skutečnost, že za posledních 100 
let jsme byli svědky několika velmi rychlých a dramatických krajinných 
proměn! Další zřejmě již klepají na dveře (stačí se podívat na velmi 
špatnou situaci smrkových porostů v našem okolí…).

Z krajiny se nechá číst jak z knihy, je v ní zapsaná jak přírodní, tak 
kulturní historie. Polohy sídel, stará hradiště, síť již zaniklých cest, to vše 
odráží přírodní i kulturní vývoj místa. Přesto, anebo možná právě proto, 
nemáme tendenci vnímat krajinu jako základní hodnotu. Vždy se jedná 
o jakousi nadstavbu (a vlastně trochu i o přítěž). 

Jednou z charakteristik, která určuje, jak budeme vnímat konkrétní 
místo (respektive krajinu), je vyváženost krajinných dominant, jejich 
rozestavění a vzájemné zakomponování do okolního prostředí. 
Vzpomeňte si na klasické ladovské obrázky, kopeček s kostelíkem byl 
častým doplňkem zimních krajinek. I pro vnímání krajinné krásy totiž 
platí klasické zákony kompozice. Například takzvaný zlatý řez, který 
je vlastně matematickou veličinou, se vyskytuje i v mnoha přírodních 
tvarech a strukturách. Až pojedete z Blatné po silnici na Skaličany, 
schválně si všimněte ideálního zakomponování paštického kostela, 
díla mistra českého baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera, do okolní 
krajiny. I tady je možné najít mnoho pohledů „ve zlatém řezu“. Stačilo 
by ale několik necitlivě umístěných stožárů elektrického napětí, věží 
telefonního operátora či jiných staveb, narušujících přirozený horizont, 
a kouzlo by pominulo. Blatensko má velké štěstí, že takových „čistých“ 
a nenarušených horizontů nabízí velké množství. Například pohled 
z vrchu „Na Červenkách“ nad rybníkem Labuť nabízí na některých 
místech téměř ničím nerušené horizonty od východu až po severozápad 
a podobných míst je tu celkem mnoho. Važme si toho. Jsou krajiny, 
kde takovéto štěstí nemají. Ono totiž často méně je více. Tak jako na 
fotografii, i v krajině platí, že čím méně rušivých prvků máme, tím více 
vynikne její skutečný obsah. 

Petr Šípek, zoolog, PřF UK Praha

O  č e š t i n ě
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Uzel
Možná vás už někdy napadla otázka, 

co mají uzly na provázku, na tkaničce, na 
šátku, eventuálně na vlasech společného 
s uzly, jimiž plují námořní lodě, tedy 

s jednotkou rychlosti plavidla. Teď se 
to můžete dovědět, ať už vás ta otázka 

napadla, nebo nenapadla.
Uzel je tedy především to, co vznikne 

svázáním, provléknutím niti, provázku, cípů tkaniny, 
pramenů vlasů, z toho pocházejí i obrazné významy výrazu uzel. Slovo uzel 
používáme i pro ranec vzniklý svázáním cípů čtvercové tkaniny, uzel může 
být i dopravní, v tomto případě jde o místo, kde se protínají cesty či dráhy. 

Když řekneme, že ve třetím jednání je uzel celého dramatu, nejde už 
o vůbec nic konkrétního, použili jsme slovo uzel ve významu těžiště. Běžný je 
také jakoby ženský tvar uzlina; toto slovo používáme především v medicíně 
pro záležitosti připomínající tvarem uzel. Známe lymfatické, mízní či nervové 
uzliny. 

Slovo uzel je všeslovanské, vzniklo z praslovanského vozl, přičemž 
počáteční v- později odpadlo, a tím se stalo, že už nevidíme souvislost uzle se 
slovesem vázat. Uzel, dříve vozl, byl něco vázaného, zavázaného, uvázaného. 

Pokud jde o uzel jako jednotku, přesně je to s ním takhle: Je to rychlost, při 
níž loď urazí jednu námořní míli za jednu hodinu, v současných jednotkách 
1,9 km za hodinu. 

Uzel jako jednotka s uzlem jako něčím zavázaným souvisí. Kdysi se totiž 
při měření rychlosti lodi používal přístroj zvaný log. Což byl plovák upevněný 
na lanu, které mělo po 15 a půl metru uzly. Plovák se vyhodil z lodi a počítalo 
se, kolik uzlů na laně proběhne za 30 sekund. Počet takto proběhlých uzlů 
pak udával rychlost lodi v uzlech. 

Pozoruhodné je, že název této jednotky nezmezinárodněl, v každém 
jazyce se nazývá domácím slovem. Německy Knoten, anglicky not psáno 
knot, francouzsky noeud, španělsky nudo, což všechno znamená uzel.  

Pokud jde o příjmení Uzel, v knížce Dobravy Moldanové Naše příjmení 
jsem se dočetl, že se jím pojmenovávali malí lidé a že tu může být také 
souvislost s těžkostí, tedy s obrazným významem slova uzel. 

Příspěvek zazněl v pořadu Slova, který v letech 2002–2005 vysílala 
Regina.

Filatelie (nejen) na Blat
en

s k
u 
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Jubilanti v osadě Drahenický Málkov
Leden: Viktorová Jaroslava 80 let, Lívanec Václav 60 let
Únor: Burian Pavel 55 let, Švejdová Miroslava 65 let
Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.

Luboš Kylián, předseda OV Dr. Málkov

Adventní čas 
v Drahenickém Málkově

První prosincovou sobotu se v Málkově pořádal již sedmý ročník 
Málkovských adventních trhů. Letošní ročník se obzvláště povedl, 
jelikož se sešel rekordní počet prodejců a jejich výrobků. Ke koupi byla 
řada krásných vánočních i nevánočních dekorací a dobrot. V šest hodin 
jsme se společně sešli u stromečku, který se po proslovu předsedy OV 
Luboše Kyliána rozsvítil. Nechybělo ani zpívání koled. Pak jsme se vrátili 
hezky do tepla, kde se začala chystat degustační soutěž. Téma znělo: 
jednohubky. A že to byla pestrá podívaná, musí být každému jasné. 
Nejvíce zaválela Monika Lapková, která připravila jednohubky ala krtkův 
dort. Druhé místo obsadila Jaroslava Pazderníková a třetí příčka patřila 
Janě Benešové. 

O týden později jsme se společně sešli znovu a to v kapličce na 
adventním zpívání. Program se zahájil přivítáním příchozích a společným 
pomodlením Otčenáše. Poté vystoupily děti z MŠ Vrchlického, které 
pod vedením pani učitelek Kyliánové a Strnadové, přednesly básničky 

ti Čechů v zahraničí, 
rozhodl se vyslat 
na cestu po Evropě 
další výpravu. Ten-
tokrát veřejně, s pa-
třičnou slávou a ne-
malým finančním 
zabezpečením. Ofi-
ciálně však neměla 
žádný zvláštní úkol 
ani charakter státní-
ho poselstva, nýbrž 
rytířské cesty králo-
va švagra Jaroslava 
Lva z Rožmitálu. 
Proto také průvodní 
glejt nevydal výpra-
vě král, ale královna 
Johana: „…aby její 
pan bratr poznaje 
s mnoha stran lidské 
obyčeje a mravy, 
mohl lépe zaříditi 
svůj život a nabýti 
osvědčených zkuše-
ností rytířských…“. 
Vybraným rytířským 
chováním, smíše-
ným národnostním 
složením i konfes-
ním původem a ná-
kladnými dary pro 
panovníky měla 
výprava v zahraničí 
příznivě zapůsobit. 
V pozadí byla samo-
zřejmě stále myšlen-
ka širší spolupráce 
evropských vladařů. 
26. listopadu 1465 
vyrazilo čtyřiceti-
členné poselstvo 
s 52 koňmi a 1 
zásobovacím vozem 
z Prahy. Cestu 
popsal ve svém 
deníku český spisovatel a šlechtic 
Václav Šašek z Bířkova. S tímto posel-
stvem dojel do Anglie, Nizozemí, Fran-
cie, Španělska a Portugalska, dostal se 
až na mys Finisterre, považovaný v té 
době za západní konec obyvatelné-
ho světa. Zpět se vyslanci vraceli přes 
severní Itálii a rakouské země. Deník 
o jízdě a putování pana Lva z Rožmitá-
lu a z Blatné z Čech až na konec světa 
v letech 1465-67. Byl napsán česky, ale 
originál se nezachoval, pouze latinský překlad, který roku 1577 pořídil 
olomoucký biskup Stanislav Pavlovský. Zpět do češtiny knížku přeložil 
nejdříve Josef Augustin Slavík, naposledy Bohumil Mathesius. Cestov-
ní deník realisticky popisuje diplomatickou cestu poslů krále Jiřího. 
Autor se zajímal o zvyky, život a zeměpis navštívených zemí. Zaujala 
ho často architektura, města jako Milán, Benátky, Padova či Cordóba.

Tato práce inspirovala Aloise Jiráska k napsání díla Z Čech až na 
konec světa. 

Připravil Václav Špatný

Zprávy z našich obcí

Foto: Anna Kylianová

foto: Lucie Kyliánová

DRAHENICKÝ MÁLKOV
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Zlatý Lavor i podruhé v držení Buzic
V sobotu 29. 11. 2018 se 

v Obecním domě v Buzicích 
odehrál závěrečný souboj spor-
tovního víceboje mezi týmy Bu-
zic a Skaličan, doplněný o výběr 
Blatné. Finále o zisk Zlatého 
Lavoru se odehrálo v disciplíně 
stolní tenis. Buzičtí pořadatelé 
tentokrát zvolili zajímavý systém, 
který se odehrál v zápasech kaž-
dého týmu s každým a to celkem 
v 6 dvouhrách, 4 čtyřhrách a 3 
obíhačkách. Ve dvouhrách jsme 
byli svědky zajímavých a mnohdy 
lítých soubojů, o čemž svědčí i stavy po odehraných dvouhrách: Buzice 
vs. Blatná 5:4, Blatná vs. Skaličany 8:3, Buzice vs. Skaličany 5:5. Násled-
né čtyřhry rozhodly pouze utkání Blatné a Skaličan a v ostatních duelech 
bylo i nadále o co hrát. Zápal pro hru jednotlivých aktérů byl úžasný. 
Zejména závěrečná čtyřhra skaličanských a buzických zástupců vedení 
hasičských sborů byla velice dramatická, hráči si dokonce vybírali 
i oddechové časy na nutné posílení těla a kuráže. Po čtyřhrách jsme 
dospěli k těmto stavům: Buzice vs. Blatná 8:7, Blatná vs. Skaličany 11:4, 
Buzice vs. Skaličany 9:7. Z výsledků bylo patrné, že i v závěrečných od-
bíhačkách bylo o co hrát. Zlatý Lavor opatřený krásným štítkem a logem 
byl velikým lákadlem. Do třech obíhaček nominoval každý tým šestici 
hráčů a bylo na co koukat, čemu a komu tleskat a obdiv si zasloužili 
všichni, kteří byli těmto soubojům přítomni ať už aktivně či jako fanouš-
ci. Po obíhačkách vykrystalizovaly celkové výsledky do této podoby: 
Buzice vs. Blatná 11:9, Blatná vs. Skaličany 11:8, Buzice vs. Skaličany 
13:8, které znamenaly v závěrečné tabulce vítězství Buzic před Blatnou 
a Skaličany. Velká buzická radost přetavená v zisk Zlatého Lavoru byla 
korunována následným přátelským posezením s dobrým pivem a vyni-
kajícím gulášem, který pro nás pořadatelé přichystali, a za to jim patří 
velké poděkování. Hlavním mottem těchto pravidelných sportovně-
-společenských klání není honba za výsledky, nýbrž pravidelné setkává-
ní v přátelské a pohodové atmosféře a závěrečné klání roku 2018 bylo 
příjemným a důstojným zakončením loňského roku. Každý, kdo přišel, 
byl vítán a atmosféra byla výborná. Gratulujeme šťastným vítězům, 
prohlašujeme čest poraženým, úctu fanouškům a obří poděkování vy-
slovujeme výborným organizátorům! I v roce 2019 budeme pokračovat 
vícebojem ve sportech: lední hokej, nohejbal, hokejbal, fotbal, kuželky 
a možná přibude ještě další sportovní odvětví. Díky a sportu, srandě, 
kamarádství a všeobecné pospolitosti ZDAR! 

Václav Cheníček

a zazpívaly několik koled. Nechyběli ani domácí zpěváci. Jejich 
sbormistra Tomáše Pártla, který vždy sbor doprovází na kytaru, doplnili 
taktéž na kytary hrající a zpívající dva kamarádi.  Máme radost, že se náš 
sbor neustále rozrůstá. 

Pětadvacátého prosince se konala vánoční zábava, kterou nám 
zpříjemnila místní kapela Malkovanka.

Novoroční špacír
Ani nepříznivé počasí nezastavilo malkováky při novoroční túře na 

zříceninu hradu Křikava. Jako každoročně nemohla chybět zastávka 
v jeskyni v Černém háji. Konečnou stanicí je vždy zřícenina v Černívsku, 
kde se vždy kromě občerstvení koná i společné focení. Opečená klobása 
a teplý nápoj s ohledem na počasí přišly každému vhod. 

Na Křikavě, foto: Tereza Kyliánová

PF 2019
Osadní výbor a sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov vám do 
nového roku přejí jen to nejlepší. Zároveň bychom chtěli moc poděkovat 
všem, kteří se během roku 2018 podíleli na přípravě a organizaci akcí 
v obci.

Lucie Kyliánová

SKALIČANY
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší 

dobrovolnickou akcí v České re-
publice, každoročně se jí účast-
ní desetitisíce dobrovolníků. 
Na Blatensku organizuje Tříkrá-
lovou sbírku místní pobočka 
Oblastní charity Strakonice pod 
vedením Marie Maškové. Jak už 
se stalo tradicí i letos zahájilo 
sbírku požehnání koledníkům, 
které jim udělil ve středu 2. led-
na v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie P. Rudolf Hušek. Pak 
promluvila o smyslu a významu 
Tříkrálové sbírky paní Olga Med-
línová, ředitelka Oblastní chari-
ty Strakonice.  Výtěžek letošní 
sbírky bude věnován na podporu zdravotní péče v Domově klidného 
stáří v Sousedovicích a na podporu terénních služeb Charity.

Slavnostní zahájení doprovázelo vystoupení blatenského Chrámového 
sboru pod vedením Ludmily Vlkové. Po požehnání zazpíval sbor také 
několik koled, takže se mohli návštěvníci kostela ke zpěvu připojit. Po 
závěrečné písni „Narodil se Kristus Pán“ již začalo koledování, nejprve 

přímo v kostele a v následujících dnech v Blatné a v okolních obcích.
Osobně jsem se zúčastnil jako doprovod skupinky tří králů (vlastně 

tří královen) v pátek 4. ledna dopoledne. Měli jsme za úkol navštívit 
vybrané podniky a obchody. Všude jsme byli ochotně přijímáni, lidé 
přispívali do kasičky a občas také něčím dobrým k zakousnutí pro 
koledníky. Navštívili jsme také obě budovy Městského úřadu. Nezpívali 
jsme sice v každé kanceláři, ale na každém patře alespoň na dvou 
místech a tak bylo králům, kteří byli oblečeni do venkovní nepohody za 
chvíli v kostýmech opravdu horko.

V Blatné a okolí se koledovalo až do ukončení Tříkrálové sbírky (14. 
ledna) a proto výsledky nebyly do uzávěrky tohoto čísla SOBáčku známy.

text: František Jirsa
foto: Lenka Scheinherrová  a F. Jirsa

Fotoreportáž z DS

Advent zahajujeme již tradičně se žáky ZŠ JAK na jejich Vánočním jarmarku, 
kde prezentujeme výrobky našich klientů. 

Znamená pro nás také milá setkání s přáteli a známými.

Po představení následovala tvořivá dílna, na kterou jsme přizvali 
naše sousedy – žáky ze ZŠ TGM. Zde jsme společně vyrobili vlastní betlém, 

který byl vystavený po dobu svátků v jídelně domova.

Vánoční příběh Pojďme spolu do Betléma sehrálo divadlo TOTEM 
(Tomáš a Tereza Machkovi z Mračova). Představení plynulo 

ve sváteční atmosféře očekávání, provázeno zpěvem vánočních koled.

V listopadu jsme uspořádali již druhou 
skupinovou canisterapii pro naše 

zaměstnance a to díky paní Monice 
Posekané (Pessos Příbram), která dojíždí 

do domova se svou úžasnou 
psí smečkou k našim klientům.

Vědomostní kvíz pro naše seniory připravil 
pan ing. arch. Jan Rampich.
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Roztomilé vystoupení čertíků z Mateřské školy Šilhova potěšilo všechny naše klienty.

Následovalo vystoupení ALBAN EILER – irské kapely ze ZUŠ Blatná 
pod vedením pana Martina Škanty.

Sousedské pěvecké sdružení Rádoby Umělci Měcholupští – RUM – 
k nám přijelo s letošním prvním vánočním koncertem.

Mikuláš nezapomněl ani na nás. V doprovodu anděla a čerta obcházel se svou Knihou 
hříchů všechny přítomné. Za básničku či písničku dostávali perník domácí výroby.

Svou novou pohádku O dvanácti měsíčkách nám přišly zahrát děti 
z dramatického kroužku  ZŠ JAK pod vedením paní Kulhové.

Kouzelné melodie mistrů-  další vánoční koncert a vítaná příležitost poslechu vážné hudby 
v podání Českolovenského komorního dua. Na housle hrál a slovem provázel 

pan Pavel Burdych, piáno rozezněla paní Zuzana Berešová. 

Na tvorbu vánočních přání byla letos využita technika enkaustiky.

Milá vánoční návštěva dětí ze Základní školy Holečkova. 
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Předzvěst 
vánočních svátků 

S blížícím se adventním časem na školní dění 
dýchl sváteční čas. Již v pátek před první adventní 
nedělí proběhlo ve škole tradiční Čertovské 
zastavení, které organizujeme ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel 
školy. Pro rodiče si 1. a 3. třídy připravily netradiční představení 
v podobě čertovských řádění. V další části přízemí byly přichystány 
tvořivé prodejní vánoční dílny. Ve školní kuchyňce zavoněly dobroty 
od šikovných babiček či maminek, které přichystaly pro návštěvníky 
množství občerstvení. Výtěžek z celé akce přispěje do fondu SRPŠ, 
který se zpět navrací k našim žákům. Děkujeme všem organizátorům, 
vystupujícím, prodejcům i pekařkám za navození předzvěsti blížících se 
nejkrásnějších svátků roku.

Celou školou se ozývají vánoční melodie, které po důkladném 
nacvičení žáci předvedli při rozsvěcení blatenského vánočního stromu, 
při vystoupení v CKAŽ v Blatné pro seniory a tělesně postižené 
spoluobčany. Celý kolotoč předvánočních akcí uzavřelo pravidelné 
Vánoční zpívání na schodech v poslední pondělní odpoledne před 
vánočními prázdninami. Protože se nám všem moc líbilorozezvonění 
„Rolniček“ a rozvonění „Purpury“ po chodbách školy a všichni jsme se 
moc těšili, že již „Vánoce, Vánoce přicházejí“, scházeli se každé ráno 
před začátkem vyučování žáci i učitelé u klavíru a zpívali pro všechny 
vánoční písně. Věřím, že jsme tím zpříjemnili všem předvánoční shon 
a že si s námi i některé písně zabroukali. Uvažujeme, že tento nápad 
zařadíme do pravidelných aktivit školy.

I když se už všichni těšili na vánoční prázdniny, prodloužily si dvě třídy 
školní dny i o vánoční spaní ve škole. A protože se k Vánocům hodí hry, 
vyrazily některé třídy na výstavu Merkur do Městského muzea Blatná. 
Po prohlídce si žáci mohli vyzkoušet postavit jednoduchý model ze 
stavebnice, kterou už dávno znají možná i jejich prarodiče. Všichni se 
vraceli nadšení. Za přípravu výstavy a doprovodný program patří velké 
poděkování pracovníkům muzea.

Přestože poslední měsíc roku bývá plný shonu, v naší škole vládla 
pohoda adventu. Potěšilo by nás, pokud jste si z naší školy trochu té 
předvánoční pohody přinášeli i do svých domovů. Všem, kteří k tomu 
přispěli nemalou měrou, moc z celého srdce děkuji.

Šťastný vstup do nového roku plného zdraví, spokojenosti a vzájemné 
pohody za celou naši školu vám všem přeje

Jana Krapsová, ředitelka školy

Čertovské zastavení
30. 11. uspořádala školní družina se Spolkem rodičů a přátel školy 

při ZŠ J. A. Komenského v Blatné další Čertovské zastavení. Opět bylo 
možné zhlédnout krásně připravená představení žáků prvních a třetích 
tříd. V chodbách školy prodávali děti i rodiče úžasné výrobky, ve třídách 
zavládlo tvořivé nadšení. Všichni se mohli občerstvit v kuchyňce, která 
se proměnila v kavárnu plnou dobrot. Ty upekly hodné maminky 
a babičky. Za to jim velmi děkujeme. Výtěžek z této akce je věnován 
všem třídám školní družiny na zakoupení nových her a hraček.

SRPŠ
Spolek rodičů a přátel školy prochází nyní právními změnami. 

Z původního pobočného spolku Unie rodičů se stává samostatný zapsaný 
spolek. Dne 27. 12. 2018 byl spolek zapsán do spolkového rejstříku 
vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod „novým“ 
názvem SRPŠ při ZŠ J. A. Komenského Blatná, z.s. Na konci listopadu se 
konala ustavující schůze třídních důvěrníků, na které byly odsouhlaseny 
nové stanovy a zvolena rada spolku ve složení J. Španihelová 
(předsedkyně), M. Vanduch (místopředseda) a Š. Čandová (hospodářka). 
Tyto právní změny nemají však žádný vliv na budoucí aktivity spolku. 
Dne 1. 2. 2019 se bude konat již 8. ročník oblíbeného plesu pro žáky 2. 
stupně a v březnu se budeme těšit na další Velikonoční jarmark. Všechny 
akce a schůze spolku budeme vždy zveřejňovat na webových stránkách 
školy. Každý rodič, který by chtěl s námi spolupracovat, je vítán. 

Do nového roku přejeme všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Za SRPŠ Jana Španihelová

Školní výlet VIII. A a VIII. B
V úterý 18. listopadu 2018 v 8:00 vyrazila třída VIII. A (pedagogický 

dohled Mgr. Hana Šafaříková) a VIII. B (pedagogický dohled Mgr. 
Miroslav Šafr) na společný školní výlet do Prahy. První zastávka byla 
naplánovaná do Národního technického muzea. Zde mohli žáci vidět 
mnoho zajímavých věcí o české (československé) vědě a technickém 
pokroku. Ve velké budově se nachází mnoho muzejních exemplářů 
z různých oborů. Najdeme zde zajímavosti a informace o hornictví, 
dopravě, chemii, historii, tiskařství a astronomii. Každá expozice byla 
zároveň určitým způsobem interaktivní a zábavná. 

Po třech hodinách vzdělávání jsme se odebrali na druhou zastávku 
do Bráníku, kde nás čekala laser aréna. Zde si děti vybily přebytečnou 
energii a navíc procvičily týmovou spolupráci. Každá třída měla tři hry 
po dvanácti minutách a jako suvenýr si žáci odnesli vytištěné výsledky 
z jednotlivých her. 

Dětem se celý výlet velmi líbil, což dokládá i hodnocení dvou žákyň 
Nely Andrlíkové a Hany Tomanové: „V muzeu jsme se dozvěděli hodně 
informací o pokroku české techniky. Na místě byly k vidění například 
modely starých aut, letadel, lodí, lokomotiv a motorek. Také nás velice 
zaujala velká sbírka historických jízdních kol. Zajímavá byla také výstava 
o chemii a historii knihtisku. Součástí jedné z výstav byl také malý 
kruhový sálek, kde se promítal velmi poučný film o technice. Nakonec 
nás uchvátila hornická interaktivní expozice, kde jsme si mohli zkusit 
hmotnostní rozdíly různých surovin. Největší náš obdiv sklidila výstava 
starých aut a letadel. Druhá část našeho výletu byla Laser aréna na 
Bráníku. Díky různorodým překážkám a zábranám jsme si užili mnoho 
zábavy a legrace. Celý výlet jsme si moc užili.“ 

Další postřehy napsal Šimon Chalupecký: „V technickém muzeu 
je několik pater, kde jsme viděli expozice jízdních kol, automobilů, 
letadel, motocyklů nebo i lodí. Prohlédli jsme si i expozici ke 100. výročí 
založení Československa, která se nazývala ´Made in Czechoslovakia 
aneb průmysl, který dobyl svět´. Na této výstavě jsme mohli vidět až 
130 výrobků z Československa. Žákům se nejvíce líbily modely starých 
a nových aut, motocyklů a lodí. Poté jsme jeli do Laser arény, která je 
v Praze 4 Braník. Obě třídy měly objednané tři hry. Hráli s námi i naši 
třídní učitelé. Všichni jsme si užili tento zajímavý a zábavný výlet.“

Šafr Miroslav, tř. uč. VIII. B
jmenovaní žáci VIII. A
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JAK se stát profesionálním rybářem?
V pondělí 10. prosin-

ce se deváté třídy jely 
podívat do Střední rybář-
ské školy ve Vodňanech. 
Nejprve nás přivítal pan 
ředitel a potom jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. 
První skupina si šla pro-
hlédnout muzeum, kde 
byla vycpaná zvířata a vy-
stavené rybářské potřeby. 
Při prohlížení exponátů 
jsme si poslechli zajímavý 
výklad o rybaření a vý-
lovech rybníků. Na závěr 
prohlídky nás čekal kvíz, 
ve kterém jsme pozná-

vali ryby a vodní rostliny. Potom jsme se vystřídali s druhou skupinou 
a vydali jsme se do suterénu školy, kde mají umístěná akvária. Tady nás 
provázel Matěj, student rybářské školy. Viděli jsme i krmení ryb. Venku 
nám ukázali jezírko, v němž je vidět až na dno.

Druhá část programu pro nás byla připravena na rybářské fakultě. 
Jednalo se vlastně o výuku v duchu hesla „Škola hrou“. Skládali jsme 
puzzle – ryby, poznávali jsme ryby nebo pozorovali raky. Někteří 
odvážlivci si raka dokonce vzali do ruky. Jednotlivé úkoly byly bodované 
a vítězné družstvo získalo magnetky. Aby to ostatním nebylo líto, dostali 
pohlednici s obrázkem ryby. Celý den jsme si moc užili.

Chtěli bychom moc poděkovat Střední rybářské škole a fakultě ve 
Vodňanech a také Jihočeské hospodářské komoře za uskutečnění této 
exkurze. Budeme rádi, když poznáme další zajímavá místa, jako bylo 
toto.

Sandra Vondrová, IX. A

Žákovský parlament
Žákovský parlament, skládající se ze zástupců tříd druhého stupně, se 

schází každé dva týdny. Na těchto schůzkách řešíme aktuální problémy, 
plánujeme různé akce pro žáky školy a celkově se snažíme vylepšovat 
a zpříjemňovat naši školu.

Od začátku tohoto školního roku jsme zorganizovali a uskutečnili 
několik akcí. Jednou z  nich byl charitativní prodej dárkových předmětů 
v rámci sbírky Srdce dětem, která pomáhá rodinám s nemocnými dětmi. 
Tuto akci jsme naplánovali na světový Den laskavosti 13. listopadu. 
O koupi dárků byl velký zájem. Děkujeme všem, kteří s námi pomáhají, 
a věříme, že se znovu zapojíme na jaře roku 2019.

Další podobnou pomocí je zapojení školy do materiální sbírky pro 
azyl Sirius 2018, která pomáhá psům a kočkám v dobrovolnickém azylu 
Sirius v Záhoří u Písku.

Nejen že pomáháme, ale také jsme se zapojili do plánování 
Projektového dne na výročí 100 let republiky. Díky našemu návrhu jsme 
všichni přišli v národních barvách.

Dále jsme předali vánoční přáníčka do Domova seniorů v Blatné. 
Sami jsme je vyrobili a obrázky namalovali v rámci výtvarné výchovy. 
Zapojili jsme také naše mladší spolužáky, kteří dovnitř napsali krásná 
přání. Věříme, že udělala velkou radost.

Těšte se s námi na nový rok, kdy chystáme celou řadu podobných 
akcí.

členové žákovského parlamentu

Preventivní programy
V letošním roce se opět díky podpoře Městského úřadu Blatná 

podařilo připravit několik preventivních programů pro naše žáky. Žáci 
2. a 3. tříd navštívili zážitkové představení Duhová pohádka o tom, jak 
sluníčko udělalo barvy a měsíc si vytrucoval hvězdičky, ale hlavně o tom, 
jak vznikly soucit, ochrana, péče a snaha udělat svět hezčím. 

Žáci 5. tříd se v programu „Sezame, otevři se“ aktivně podíleli na 
utváření představení, jehož smyslem bylo vyhnout se závislostem 
a vytvořit si vlastní aktivní přístup k životu.

Pro žáky 7. a 8. tříd jsme připravili představení „Circuserror“ o tom, 
jak si udržet zdravý rozum a být doopravdy šťastný.

Všechny programy se nám velmi líbily a jsme moc rádi, že nás v těchto 
aktivitách Město Blatná podporuje.

Princová Dana, školní metodik prevence

JAK dál?
Do konce února se musí žáci 9. ročníku definitivně rozhodnout 

pro další studium. Ještě proběhnou poslední dny otevřených dveří na 
středních školách a učilištích.

Naši deváťáci měli možnost navštívit v prosinci 2018 SOŠ v Blatné 
a VOŠ a SŠ rybářskou ve Vodňanech. Na exkurzi do „naší ekonomky“ nás 
pravidelně zve p. ing.  Pavel Kotrouš, ředitel školy. Dopolední program 
je pro nás vždy precizně připraven. Žáci se dozvědí vše podstatné 
o studijních oborech, nechybí ani sportovní klání. Dopoledne 4. prosince 
tedy nemělo chybu, stejně jako návštěva Střední rybářské školy ve 
Vodňanech. Tu jsme navštívili 10. 12. 2018 díky výborné spolupráci 
s Jihočeskou hospodářskou komorou ve Strakonicích. Zážitek to byl pro 
všechny, protože vodní svět, který můžeme vidět v prostředí této školy, 

je jedinečný. Děkujeme studentům této školy za doprovodný program, 
všem pedagogům, kteří se nám věnovali, a především p. ing. Karlu 
Dubskému, řediteli školy, za pozvání. 

Moc bychom si do nového roku přáli, aby naše spolupráce se všemi, 
kteří nám nabídli v tomto roce pozvání nejen do škol ale i do provozoven, 
zdárně pokračovala i v tomto roce.

Od února začneme pracovat se žáky 8. ročníku nejen v rámci 
předmětu volba povolání, ale také již přislíbenou spoluprací s Jihočeskou 
hospodářskou komorou. Za zprostředkování podpory děkuji paní Blance 
Ratajové.

Na začátku ledna proběhne přijímací řízení na obory s talentovou 
zkouškou. Během ledna je také pro deváťáky důležité řádně zabrat, 
aby pololetní výsledky byly co nejlepší. Je to dobrý příslib úspěšného 
příjímacího řízení na zvolenou střední školu. Žáci, kteří se hlásí na učební 
obory, přijímací zkoušky nedělají a jsou přijímáni jen na základě školních 
výsledků.

Přejeme všem hodně úspěchů.
Marie Vanduchová, výchovná poradkyně
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tila dopravu všech darova-
ných věcí přímo do Azylu 
Sírius.

Ludmila Růžičková, 
koordinátorka ŽP

Preventivní 
akce

Během podzimu 2018 
se na naší škole konalo 
několik preventivních akcí. 
V rámci prevence dopravní 
výchovy navštívili žáci 1. 
– 3. tříd dopravní hřiště 
a poté všechny třídy 
absolvovaly Cykloprogram 
týkající se bezpečnosti silničního provozu a povinné výbavy cyklisty. 
Pro posílení zdravých vztahů v třídním kolektivu proběhl ve třídách 
3. B, 6. A a 6. B preventivní program pod vedením lektorů organizace 
Do světa. Pro páťáky i jejich rodiče se pod záštitou starostky města Bc. 
Kateřiny Malečkové uskutečnil program „Seznam se bezpečně“, týkající 
se rizik spojených s užíváním internetu. Žáci 1. – 7. ročníku si vyzkoušeli 
skupinové bubnování v rámci Bubnování do škol, které je zaměřeno na 
stmelování kolektivu, relaxaci a redukci stresu. 
   Ondřej Kočovský, metodik prevence

Volba povolání
Naše škola věnuje značnou pozornost volbě povolání. Žáci 8. a 9. 

ročníku mají předmět „svět práce“, kde se seznamují s různými aspekty 
volby povolání. Výuka ve škole je doplněna akcemi mimo školu – na 
středních školách, v podnicích apod. Na podzim se naši žáci zúčastnili 
programů v SOŠ Blatná (sportshow, dopolední program pro deváťáky, 
Vánoční laťka) a navštívili Den techniky v SOU. Jako velmi užitečnou 
hodnotili zejména burzu středních škol v KCAŽ. V listopadu proběhla 
beseda rodičů s pracovnicemi úřadu práce a výchovnou poradkyní, 
zástupci z několika středních škol prezentovali své obory na třídní 
schůzce. 20. 11. navštívili žáci 8. ročníku SPŠ ve Volyni, kde se konal 
Den s obnovitelnými zdroji. Program byl zaměřen na environmentální 
výchovu a zároveň žáci získali informace o studijních oborech, prohlédli 

Jsem laskavec
Ani letos jsme nemohli chybět u projektu 

Nadace Karla Janečka, který nese název „Jsem 
laskavec“. Na světový den laskavosti – 13. listopadu 
– jsme připravili hned dvě velké akce. 

Do té první se zapojila celá škola. V prostorách 
u šaten vyrostl strom, který rozkvete našimi dobrými skutky. Ty se budou 
týkat Maratónu pro Město Blatná a budeme je na strom doplňovat 
průběžně celý rok. Všechny třídy se zavázaly starat o určitou oblast po 
celý školní rok, zatím se nám projekt daří. Doufáme, že nám energie 
a dobré úmysly vydrží i v druhém pololetí.

Druhá akce se týkala žáků 6. A a jejich spolupráce s Domovem pro 
seniory. Tam chodíme každý měsíc na narozeninové dny a na začátku 
prosince jsme si k tomu ještě přidali workshop na výrobu betlému. Všem 
dětem se akce moc líbila a čas strávený společně se seniory si užily. 

Činnost našeho žákovského parlamentu se soustředí už několik let 
právě na probouzení občanské zodpovědnosti. Věříme, že děti, které si 
osvojí tuto dovednost už teď, budou v budoucnu občany, kteří dokáží 
vzít zodpovědnost do vlastních rukou, dělat velké věci a měnit svět 
k lepšímu. A právě proto se každý rok znovu zapojujeme do projektu 
„Jsem laskavec“.

Od maminky chutná nejlíp 
V neděli 18. 11. 2018 provoněly blatenské KCAŽ zákusky, dortíčky 

a jiné laskominy od maminek, které se už počtvrté účastnily soutěže Od 
maminky chutná nejlíp. Tu i letos pořádal žákovský parlament ZŠ TGM 
Blatná ve spolupráci s Domovem pro seniory. Klientky Domova tradičně 
usedly v porotě. Tímto krásným a voňavým odpolednem nás provedly 
členky žákovského parlamentu Vanesa Pekárková a Adéla Prokopiusová. 
Další členové ŽP se postarali o rozdávání hlasovacích lístků, o příjemnou 
hudbu a o přípravu celé soutěže. 

Stejně jako loni i letos jsme soutěžili ve dvou kategoriích, a to ve 
slaném a sladkém pečení. A že bylo z čeho vítěze vybírat. Celkem 17 
soutěžních kousků čekalo na naše ochutnávání a posuzování. Vítěze jsme 
ale vybírali nejen podle chuti, ale myslím, že bylo i na co koukat. Ceny, 
které do soutěže věnovalo Centrum kultury Blatná, si nakonec rozdělily 
spokojené maminky a já věřím, že i ty, na které se cena nedostala, se 
příští rok přihlásí znovu. Budeme se na vás těšit.

Sbírka pro Azyl Sírius
Ani letos nezapomněli členové žákovského parlamentu ZŠ TGM 

Blatná na čtyřnohé mazlíčky v nouzi a uspořádali pro ně sbírku. Ta 
se tradičně konala v hale školy, a to 13. 12. 2018 od 7:30 do 8:00. Za 
pouhou půl hodinu se podařilo od štědrých dárců získat spoustu granulí, 
konzerv a pamlsků, ale také psí pelíšek, vodítka a obojky, nechyběla ani 
finanční podpora. 

Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. Děkujeme žákům naší školy 
a jejich rodičům, ale také těm, kteří si do naší školy našli cestu právě 
kvůli pořádané sbírce. Děkujeme také slečně Ivaně Bůbalové, která zajis-
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Předvánoční vyrábění s předškoláky
Každým rokem tradičně v prosinci pořádá naše škola předvánoční 

vyrábění pro budoucí prvňáčky. V průběhu celého týdne se u nás 
postupně vystřídají všechny třídy předškoláků místních mateřských 
škol. Letošní tvoření bylo zahájeno v pondělí 10. 12., kdy mezi nás 
zavítala třída Čápat z Mateřské školy Šilhova. Úkolem dětí bylo vyrobit 
anděla z papírové ruličky. Děti měly předem připravené šablony i ruličky, 
které si vybarvily a vyzdobily podle svých představ. Malým šikulům 
vypomáhali žáci 4. B pod vedením paní učitelky Třískové. 

V úterý 11. 12. stejný úkol čekal na třídu Kapříků opět z MŠ Šilhova. 
Patrony se jim stali žáci 2. Aspolečně s paní učitelkou Fousovou. Čtvrtek 
patřil Mateřské školeVrchlického, odkud k nám zavítala třída Motýlků. 
Tentokrát se o ně postarala třída 3. B a paní učitelka Věra Vitáková. 
Páteční den dohlížel na malé tvořitele, třídu Medvídků z MŠ Husovy 
sady, pan učitel Vokroj se svojí třídou. 

Příjemnou předvánoční atmosféru každý den dotvářelonejen 
pěvecké, ale i taneční vystoupení v podání žáků 2. B pod vedením paní 
učitelky Lenky Peršínové. Nálada byla skvělá, všechny děti s nadšením 
vyráběly a pod šikovnýma rukama vznikali krásní andílci. Nápaditost, 
kreativita a snaha nikomu ze zúčastněných rozhodně nechyběla. 
O občerstvení se postaraly naše skvělé paní kuchařky. Doufáme, že si 
budoucí prvňáci vyrábění užili a že tu s námi strávili příjemné dopoledne.

Eva Vonášková, třídní učitelka 1. B

Vánoční besídky
V pátek 21. prosince proběhly ve třídách vánoční besídky. Prvňáci je 

strávili se svými patrony z devátých tříd, kteří si pro ně připravili různé 
hry a soutěže. Společně si s nimi také zatancovali a předali si vzájemně 
dárečky a vánoční přáníčka, která žáci vlastnoručně vyrobili. Pro všechny 
to byl příjemně strávený předvánoční čas. Žáci 2. – 8. ročníků se nejprve 
vypravili do blatenského kina na film Jumanji: Vítejte v džungli. Po 
skončení filmu se vrátili do školy, kde i na ně čekala každoroční vánoční 
besídka spojená s předáváním dárků. Každá třída si společně strávený 
čas užila po svém, vánoční atmosféra, navozená ať už vánočním 
stromečkem nebo znějícími koledami, nechyběla v žádné třídě. 

Dominika Zelenková, třídní učitelka 1. A

si odborné učebny a dílny, vyzkoušeli ovládání CNC stroje a přístrojů 
používaných ve stavebnictví. V prosinci absolvovali vycházející žáci 
se svými třídními učiteli exkurzi na Úřadě práce ve Strakonicích. 
Pokračujeme ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která 
pomáhá organizovat exkurze do konkrétních provozů. Naši žáci navštívili 
Střední rybářskou školu a Mezinárodní environmentální vzdělávací 
poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany. Díky JHK 
využíváme i program SALMONDO, který pomáhá při volbě povolání. Žáci 
si mohou otestovat složky své osobnosti, získat podrobné informace 
o jednotlivých povoláních, výsledky testů sdílet s výchovnou poradkyní 
a dál je využít jako podklad pro navazující poradenství. V dalším pololetí 
je v plánu návštěva textilních firem ve Strakonicích.

Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

Cykloprogram
V pátek 23. listopadu 2018 

se v blatenské sokolovně 
konala akce pro žáky 1. - 9. tříd 
s názvem „CYKLOPROGRAM“ 
neboli „RideWheel“. Bylo to 
exhibiční vystoupení bikera 
Lukáše a jeho kamaráda Adama, 
který tuto show moderoval. 
Lukáš je biketrialový jezdec 
RideWheel teamu. Ve 
spolupráci s BESIPem v rámci 
primární prevence ukázal našim 
žákům, jak má být správně 
vybavené kolo a na které věci 
nesmí cyklista zapomenout, 
než se vydá na cestu. Děti 
odpovídaly na položené otázky 
a za správnou odpověď byly 
odměněny. Během show jsme 

viděli Lukášovy akrobatické kousky na kole a dozvěděli jsme se několik 
informací o bezpečnosti silničního provozu. Nutno podotknout, že 
to od první do poslední minuty byla show plná adrenalinu. Opravdu 
výjimečný zážitek si odnesli především ti, co byli do akce zapojeni jako 
dobrovolníci. 

Lenka Peršínová, třídní učitelka 2. B

Vánoční výstava
Tradiční výstavu ve škole navštěvuje každoročně široká veřejnost, 

letos to bylo kolem 400 návštěvníků. Kromě dospělých přichází i děti 
z mateřských škol v Blatné, které se zapojují do hlasování v soutěži 
O nejkrásnější vánoční ozdobu, a pomohou tak vybrat tu nejkrásnější. 
Výstavu zahájila ředitelka školy Mgr. Zdenka Voříšková společně se 
starostkou města Blatná Bc. Kateřinou Malečkovou. Vystoupení dětí 
z II.B a kytarového kroužku podtrhlo slavnostní atmosféru.Výstava se 
zdařila, snad všichni, kteří ji navštívili, byli spokojeni a odnesli si nejen 
výrobky a dárky, ale také kousek vánoční nálady a pohody.

Dana Pilná, vychovatelka ŠD

Vánoční laťka v SOŠ Blatná
Poslední středu před Vánoci se již tradičně (po 

šestadvacáté!) uskutečnila Vánoční laťka – závody 
ve skoku vysokém v tělocvičně Střední odborné 
školy Blatná. Za doprovodu hudby a podpory mnoha 
diváků celkem 32 výškařek a výškařů předvedlo 
maximální úsilí o překonání laťky. Poháry, diplomy 
a věcné ceny sice obdrželi jen 3 nejlepší v každé ze 4 kategorií, ale 
velké uznání zaslouží všichni účastníci a poděkování nejen organizátoři 
a rozhodčí, ale i nadšení diváci a také Město Blatná, které poskytlo část 
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prostředků na ceny a obnovu atletického vybavení. Celkové výsledky 
lze najít na webu www.blek.cz  (ve fotogalerii spolu s fotodokumentací 
závodů) a na facebooku SOŠ Blatná. V kategorii chlapců ze základních škol 
vyhrál Dominik Palečko (ZŠ Kasejovice) skokem 148cm před Ondřejem 
Drnkem (144cm) a Martinem Zemanem (140cm), (oba ZŠ TGM Blatná). 
Mezi devíti žákyněmi ze ZŠ vyhrála Evelína Matějovská (ZŠ Kasejovice, 
136cm) před Anežkou Bolinovou a Lucií Vokurkovou (ZŠ TGM Blatná). 
Kategorii středoškolaček vyhrála Lucie Sokolová (136cm) před Lindou 
Polívkovou a Ludmilou Karlíkovou. V nejpočetněji obsazené kategorii 
„dorostenců“ ze SOŠ Blatná (s jedním gymnaziálním hostem) vyhrál 
skvělým výkonem 172cm druhák Tomáš Seidl před Jakubem Záleským 
(164cm) a Petrem Šmerdou (156cm).  Pro další ročníky lze očekávat 
atakování rekordu závodů (většina účastníků byli prváci a druháci). 

Organizátoři ze SOŠ Blatná přejí všem hodně zdraví a nejen 
sportovních úspěchů v celém roce 2019 a v prosinci 2019 na shledanou 
na 27. ročníku Vánoční laťky v tělocvičně SOŠ Blatná.

AKCE
9. 2. SOBOTA | 9:00 – 16:00 |
DEN JÓGY S IVOU CERADSKOU
KCAŽ, Nádražní 661 Blatná
Více info na www.ckvb.cz, 
přihlášky na kalousova@ckvb.cz, 
cena 250 Kč osoba/kurz

19. 2. ÚTERÝ | 18:00 |
JUSTIN LAVASH, KONCERT
KCAŽ, Nádražní 661 Blatná
Více informací najdete na našem 
webu www.ckvb.cz.

21. 2. ČTVRTEK | 19:00 |
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Sokolovna Blatná, divadelní sál

26. 2. ÚTERÝ | 19:00 | ; 
TOMÁŠ VÍŠEK | KLAVÍR 
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert KPH 
Předprodej od 21. 1., 10:00

2. 3. SOBOTA 
MASOPUST
Program Masopustu:
| 08:00 – 12:00 | farmářské trhy 
v ulici Na Příkopech
| 12:00 – 12:45 | shromáždění 
masek před Kaplankou
| 12:45 – 13:00 | představení 
tradičních masek, u Kaplanky
| 13:00 | čtení rozsudku nad 
Bakchusem, před Muzeem
| 13:00 | MASOPUSTNÍ PRŮVOD 
MĚSTEM
| po průvodu | poslední 
rozloučení s Bakchusem, 
vyhlášení nejzajímavější masky 

průvodu, před Kaplankou
Zájemci o zapůjčení kostýmů ať 
se hlásí na mail: kalousova@ckvb.
cz nebo osobně v kancelářích 
CKVB.

5. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
PADESÁTKA
Divadlo A studio Rubín 
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Předprodej od 21. 1., 10:00

26. 3. ÚTERÝ | 19:00 | 
EDUARD ŠÍSTEK a MIROSLAV 
SEKERA | VIOLONCELLO, KLAVÍR 
Zámek Blatná,Starý palác
Koncert KPH 
Předprodej od 18. 2., 10:00

22. 3. PÁTEK | 20:00 |
III. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA 
BLATNÁ
KCAŽ, Nádražní 661, Blatná
Předprodej vstupenek od 21. 1., 
10:00

28. 3. ČTVRTEK| 17:00 |
OTEVŘENÍ III. ETAPY STÁLÉ 

EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Městské muzeum Blatná

27. 4. SOBOTA | 19:00 | 
KAFFEEKLATSCH 
HOLEKTIV
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Předprodej od 4. 3., 10:00

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Infocentrum Blatná
po – pá | 10:00 – 12:00, 13:00 – 
17:00 |
so | 10:00 – 13:00 |
Recepce Městského muzea Blatná 
v době pořádání krátkodobých 
výstav 
út – ne | 10:00 – 17:00 |
www.ckvb.cz

KNIHOVNA
V knihovně pro vás chystáme na 
březen literární zájezd a nocování 
s Andersenem v dětském 
oddělení. Pro více informací nás 
neváhejte navštívit, nebo hledejte 
na našem webu.

Bělčice

Zprávy z radnice
Jako obvykle se advent překlopil do 

oslav příchodu roku 2019 tak rychle, že 
jsme si svátky ani pořádně neužili. Ale 
to v dnešní uspěchané době není nic 
výjimečného. Po uvítání nového roku 

jsme se vrhli rovnou do práce. Co jsme 
nestihli dodělat v tom předchozím roce, 

to se musí samozřejmě dodělat co nejdřív. 
Závěr roku 2018 byl dost hektický, takže o zajímavé 

okamžiky nebyla nouze.
Ale vraťme se do prosince 2018. Advent u nás začal slavnostně 

jako vždy rozsvícením vánočního stromu na náměstí 1. prosince. Tato 
příjemná akce má již letitou tradici a vždy se sejde mnoho lidí. I letos 
byly zpřístupněné věžní hodiny na radnici a poprvé jsme ve spolupráci 
s Petrem Hroníkem zorganizovali výstavu fotografií na radnici ve velké 
zasedací místnosti nazvanou „PROMĚNY“. Děkuji Petrovi a jeho dceři 
Míše, za tento nápad a požádal bych naše spoluobčany, kteří vlastní 
dobové fotografie z Bělčic a okolních obcí, o jejich zapůjčení. Rádi bychom 
výstavu v tomto roce opakovali a rozšířili. Výstava měla úspěch a každý 
se určitě rád podíval na místa v Bělčicích, kterými denně prochází, jak 
vypadaly před mnoha lety. Vše navíc zpestřil dovezenými historickými 
exponáty pan Češka, který svým odborným výkladem, jistě mnoho 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského 
Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 
2019/2020 se koná 5. a 6. dubna 2019 takto:

pátek 5. dubna        14:00 – 17:00 hodin
sobota 6. dubna      9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, 
děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti narozené od 1. 9. 
2013 do 30. 6. 2014, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné 
zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou 
informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství 
základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a 
ZŠ J. A. Komenského v Blatné.
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Ze Závišína
Závěr roku 2018 patřil v obci 

Závišín místním hasičům. Dne 30. 
prosince se v našem obecním domku 
konala výroční valná hromada za rok 
2018. Velice nás potěšila návštěva 
okrskového starosty pana Ing. 
Františka Vrbského s manželkou 
a starosty města Bělčice pana 
Pavla Vejšického. Velkou zásluhu 
na pěkné atmosféře měla hudba. 
Tradičně u nás hraje pan Miloš 
Velíšek, ale tentokrát s ním zahrál 
na basu pan Václav Svoboda a moc se nám to všem líbilo. 

Touto cestou děkuji všem za účast a doufám, že i v tomto roce bude 
náš sbor hodně aktivní.

Velitel sboru Karel Sochor

lidí zaujal. Panu Češkovi moc děkuji za spolupráci. No, a když už jsem 
zmínil velkou zasedací místnost, tak ta prošla v roce 2018 kompletně 
rekonstrukcí. Nová podlaha s podlahovým vytápěním, oprava omítek, 
nová malba a nové dveře, to vše zcela jistě velká zasedací místnost 
potřebovala jako sůl. Teď už nám zbývá pořídit nový nábytek a dílo 
bude hotové. Rozsvícení vánočního stromu se neobešlo bez vystoupení 
skupiny BEDRS, kteří byli jako každý rok perfektní a moc jim děkujiza 
přízeň. Vystoupení měli i naši nejmenší děti z MŠ. Všem moc děkuji za 
krásné účinkování a to včetně učitelek MŠ. Dále děkuji moc za přípravu 
a následnou distribuci svařáčku a čaje kuchařkám z MŠ. Děkuji rovněž za 
přípravu a úklid akce zaměstnancům MěÚ Bělčice. 
Foto čekárna

Na konci loňského roku byly konečně dovezeny a namontovány 
nové čekárny autobusových zastávek a to v Bělčicích a okolních obcích. 
Je jasné, že všem se líbit nemohou. Ale jistě mi dáte za pravdu, že ve 
srovnání s těmi starými jsou pěkné. Přál bych si, aby vydrželi alespoň tak 
dlouho jako ty předešlé. 

V letošním roce se bude realizovat rekonstrukce Újezdecké ulice 
včetně kanalizačního řadu. To přinese jistě spoustu potíží a budeme 
muset řešit hodně věcí za pochodu. Ale věřím, že vše ustojíme a poté již 
bude líp. Nyní probíhá příprava celého projektu a věřte, že administrace 
s tím spojená je dost náročná. Tak si držme palce, ať vše dobře dopadne. 
Já vím, že to dopadne dobře. Další informace budeme průběžně 
poskytovat.

Tak se těšme, co nám rok 2019 přinese. Přeji vám všem hodně zdraví, 
sil do práce a úspěchů v osobním i profesním životě.

Pavel Vejšický, starosta

Bezdědovice

Radost, kterou způsobíme druhému, má 
podivuhodnou vlastnost. 
Odrazem se neoslabuje, ale vrací se 
k nám košatější a zářivější.

Gándhí Móhándás Karamčand

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
dovolte mi pozdravit Vás a popřát Vám 

štěstí, radost, spokojenost a zdraví v roce 
2019. 

Jiří Bláha, starosta

Opustili nás…
V listopadu Karel Staněk, nar. 1950, Bezdědovice
V prosinci Milada Komanová, nar. 1941, Bezdědovice, Paštiky
Čest jejich památce!

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik
A na jaké akce se můžete těšit?
•	 9.2. Hasičský ples - hudba Scéna p. Juzka od 20:00 hodin - kulturní 

sál obecního hostince 
•	 10.2. Dětský maškarní ples – od 13:00 hodin – kulturní sál 

obecního hostince
Na všechny akce Vás srdečně zveme!

Vánoční trhy v Bezdědovicích
Dne 8. 12. 2018 jsme za 

finanční podpory obce Bez-
dědovice uspořádali vánoční 
trhy spojené s rozsvícením 
vánočního stromečku. Kvůli 
ošklivému počasí se trhy na-
konec konaly na sále míst-
ního hostince, ale i tam se 
podařilo navodit vánoční at-
mosféru. Trhů se zúčastnilo 
10 prodávajících. Ti přivezli 
spoustu zajímavého (nejen 

vánočního) zboží na prodej. Tu správnou vánoční atmosféru zajistily zně-
jící vánoční koledy, vůně svařáku, dětského punče a samozřejmě jako 
vždy napečené dobroty od maminek.

I děti si přišly na své. Měly možnost si po celé odpoledne zdobit 
připravené sádrové ozdobičky nebo mohly vyrábět vánoční dekorace ze 
šišek. Stejně jako minulý rok jsme pro ně připravili pouštění balónků 
s přáním Ježíškovi. Na každý balónek jsme přivázali lísteček, na který 
si děti napsaly svá přání a podepsaly se, chybět nemohla ani zpáteční 
adresa. Věřím, že většina přání doletěla až k Ježíškovi, a všechny děti 
pod stromečkem našly to, co si přály. 

Na závěr odpoledne jsme se přesunuli ven ke stromečku, kde jsme 
hromadně balónky vypustili. Pan starosta Jiří Bláha všem popřál krásné 
svátky a spolu s dětmi odpočítal rozsvícení stromečku, pod kterým 

Rozsvícení stromečku v Bezdědovicích, foto Pavel Chaloupka

Adventní trhy Bezdědovice, foto Pavel Chaloupka
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Rozsvěcování 
vánočního stromu

První adventní neděli se u nás 
v Hajanech již tradičně rozsvítil 

vánoční strom. Tento akt je provázen 
každoroční velkou účastí a tak tomu bylo 

i letos. Sice nám počasí příliš nepřálo, od 
brzkých odpoledních hodin se spustil déšť, 

který přetrval až do večera. Nicméně díky pohotovým 
hajanským mužům, kteří pro příchozivší připravili stany, mohla akce 
začít. Jako první všechny přítomné přivítala paní místostarostka Zdeňka 
Jestřábová, poté přednesl svůj projev pan starosta Miroslav Bláha. 
Pohovořil o významu Adventu a Vánoc a poděkoval všem spoluobčanům 
za celoroční spolupráci. Poté následovalo nejvíce očekávané dětské 
vystoupení „Půjdem spolu do Betléma“, ve kterém děti zarecitovaly 
vánoční básně a zazpívaly vánoční koledy. Nejmladším účinkujícím 
byly tři roky a i ti nejmenší svou roli zvládli výborně. Celé vystoupení 
s dětmi nacvičila paní knihovnice Hanka Gregorová a hudební doprovod 
zajistil pan Petr Štěpán a za to jim patří velký dík. Pro všechny bylo opět 
připraveno bohaté pohoštění 
a malý dárek, který věnovala obec 
Hajany. 

Peklo v Hajanech
Již po čtvrté se v pátek 7. 12. 

V Hajanech usídlili čerti Hajaňáci 
a rozpoutali kolem hajanské hos-
pody opravdové peklo. Hlavními 
aktéry pekelného reje byli Lucifer 
a jeho žena Peklinda, kteří kaž-
dého hříšníka pěkně vyzpovídali 
a přednesli mu všechny hříchy, 

děti našly drobné dárky. Pod stromečkem zbylo 21 dárečků, a tak jsme 
se i letos rozhodli udělat dobrý skutek. Tentokrát byly dárky předány 
dětem do Dětské domova Zvíkovské Podhradí.

 Myslím, že toto příjemné odpoledne, kterého se sice zúčastnilo 
méně lidí než v loňském roce, nás všechny zastavilo ve vánočním shonu 
a přeneslo na nás tu správnou vánoční náladu. A tak doufám, že příští 
rok ani případné špatné počasí návštěvníky neodradí, protože vánoční 
atmosféra se dá „vykouzlit“ všude. 

Podlešáková Iveta

Březí

Krátké ohlédnutí 
za uplynulým rokem 
2018…

Rok se s rokem sešel a je opět 
mou milou povinnost alespoň krátce 

loňský rok, rok 2018, shrnout. Věřím, že 
v minulém roce jsme u nás v Březí odvedli kus 

dobré práce a že to tak bude pokračovat i v roce 
následujícím. 

Mezi nejvýznamnější úkony, ke kterým došlo, patří jistě nová 
fasáda a úprava prostranství před naším obecním úřadem a obecním 
multifunkčním domem. Dále bych rád zmínil i revitalizaci zeleně 
a veřejného prostranství za autobusovou zastávkou, v které se chystáme 
pokračovat i letos.

Co se týče společenského dění v obci, obzvláště mne potěšila 
červnová oslava výročí založení SDH Březí a sjezd rodáků. Tuto akci 
vnímám jako velmi povedenou a pevně doufám, že si jí užili stejně jako 
já i všichni zúčastnění.  

Závěrem bych rád i takto poděkoval všem, kteří se v minulém roce 
na chodu obce podíleli a nejen jim, ale Vám všem, popřál do nového 
roku 2019 jen to nejlepší, pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním 
i pracovním životě. 

Tomáš Kodat, starosta

Naši jubilanti
Válalová Marie (76 let). Naší oslavenkyni, 
která v lednu oslavila své jubileum, přejeme 
do dalších let pevné zdraví, mnoho životního 
elánu, spokojenosti a pohody.

Doubravice

Pro lepší kvalitu 
pitné vody

Obce Doubravice a Nahošín, 
společně s obcemi Mečichov a Hlupín, 
jsou zásobeny pitnou vodou z úpravny 

vody umístěné v katastru obce 
Doubravice. Jako zdroje vody slouží místní 

vrty a studny, nacházející se mezi obcemi 
Doubravice a Nahošín. Celkem se jedná o osm vrtů 

a studní, z nichž některé již nejsou dlouhodobě používané. Jednotlivé 
zdroje mají rozdílnou kvalitu a vydatnost.

Surová voda je čerpána do úpravny vody. Zde byla voda upravována 
pomocí stávající technologie na vodu pitnou. Tato technologie byla však 
již za hranicí své životnosti, neboť z větší části byla původní, pořízená 
při budování vodovodu na počátku osmdesátých let minulého století. 
Pouze odradonovávací zařízení bylo obnoveno před cca šesti roky. 
Voda upravovaná tímto technologickým zařízením již jen stěží mohla 
dosahovat kvality pitné vody odpovídající vyhlášce č. 252/2004 Sb., 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.

Z tohoto důvodu se zástupci výše zmíněných obcí dohodli na řešení 
nastalé situace a společně s provozovatelem vodovodu, kterým je 
ČEVAK a.s., nechali zpracovat projekt na novou technologii úpravny 

vody a následně bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nové 
technologie.

Ve výběrovém řízení byla jako dodavatel vybrána firma VODASERVIS 
s.r.o., Žďár nad Sázavou, která nabídla nejnižší cenu. Přestože počáteční 
přípravy bránily včasnému zahájení, firma se svého úkolu zhostila 
s patřičnou zodpovědností a práce a dodávky provedla ve vysoké kvalitě 
s dodržením požadovaného termínu dokončení do 31. 8. 2018. 

Po dokončení obnovy technologie je voda upravována tak, že 
čerpaná voda z vrtů je akumulována do nádrže surové vody, kde dochází 
k vyrovnání kvality a odstranění kalů. Z akumulace je směs surových 
vod čerpána na nový tlakový filtr, kde dochází k odstranění železa 
a manganu. Před filtrem je zaústěno dávkování chemikálií. Za filtrem 
voda natéká na provzdušňovací věž, kde dochází k odstranění radonu 
a agresívního CO2. Upravená voda je z věže dopravována do akumulační 
nádrže upravené vody, odkud je čerpána do spotřebiště či vodojemu.

Celkové náklady na tuto akci včetně 
projektu a technického dozoru činily 
2.828.480,- Kč. K částečnému krytí nákladů 
bylo požádáno o dotaci z grantových 
programů Krajského úřadu Jihočeského kraje 
v Českých Budějovicích. Tímto nám byla pokryta částka ve výši 800.000,- 
Kč. Zbylou část uhradily obce Doubravice, Mečichov a Hlupín na základě 
Dohody o cenové unii podle procentuálního spoluvlastnického podílu 
vlastníků vodohospodářské infrastruktury.

Obec Doubravice touto cestou děkuje především dodavateli 
a zhotoviteli - firmě VODASERVIS s.r.o., Žďár nad Sázavou a jejímu 
zástupci panu Ing. Martinovi Trnkovi za kvalitně a včasně provedenou 
zakázku, firmě EKOEKO s.r.o., České Budějovice za zpracování projektu 
a podkladů k realizaci, panu Ing. Jindřichovi Korbelovi za provádění 
technického dozoru, Krajskému úřadu v Českých Budějovicích za 
poskytnutí finanční podpory, provozovateli vodovodu firmě ČEVAK a.s., 
České Budějovice za poskytnutou součinnost v průběhu celé realizace 
akce a dále všem, kteří se na této akci podíleli.

František Zuklín

Hajany
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Život v Hornosíně, 
foto 

Václav Machovec

které měli zapsané v Knize hříchů. Pokud hříšník slíbil, že se polep-
ší a ukázal, že něco umí (recitoval nebo zpíval), byl z pekla propuštěn 
a dostal se rovnou do nebe. Tam už na něj čekal Mikuláš se svou ženou 
Mikuláškou a pomocníček Andělíček. I tady však nikdo nebyl obdarován 
jen tak. Všichni museli ukázat, že něco umí, a slíbit, že budou hodní. 
Mikuláš zjistil, kolik děti umí nových básniček a písniček a byl velmi mile 
překvapený. Tříletý Honzík dokonce předvedl svou verzi tradiční koledy 
a zpíval: „Ježíšku, panáčku, já Tě budu kolíbati!“ Nakonec všechno dobře 
dopadlo, v pekle nikdo nezůstal, všichni se dostali do nebe!

Karetní turnaj
V pátek 28. prosince jsme se přesně v 16,00 hod sešli na tradičním 

karetním turnaji v Prší. Účást byla hojná, sešlo se 25 hráčů v kategoriích 
muži, ženy, děti. Zápolení trvalo celé čtyři hodiny a přesně ve 20,00 
byli vyhlášeni vítězové. V kategorii dětí zvítězila slečna Lucie Vaňáčová 
z Chlumu, v kategorii žen paní Hanka Gregorová z Hajan a v mužích 
byl nejlepší pan Miroslav Bláha, taktéž zástupce hajanských karbaníků. 
Všichni byli odměněni cenami, které do soutěže věnoval SDH Hajany, 
který celý turnaj pořádal, a za to mu patří velké poděkování.

 

                                         

 

        

               SDH HAJANY A OBEC HAJANY 

             pořádají 

             v sobotu 2. března 2019 
 

             MASOPUSTNÍ  MAŠKARNÍ  PRŮVOD 

          obcí  Hajany 
 

 

  
 

 

 

 

 

    Sraz masek ve 14,00 hod  
     na Zbirohu před „Bartůšků“ 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Hajanech 

Vás srdečně zve na 
 

 

 

 

 

 

dne 2. února 2019 

  ve 20,00 hod na sále OÚ Hajany 

Vstupné 100 Kč 

Bohatá tombola 

Hornosín
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Chlum

První adventní 
neděle v Chlumu

Také v letošním roce, jako v letech 
předchozích, jsme v naší obci přivítali 
dobu postu, rozjímání a dobrosrdeč-

nosti, jak byla našimi předky vnímána 
doba adventní, doba očekávání příchodu 

Spasitele, prostě Vánoce.
První adventní neděli jsme oslavili na chlumské 

návsi poblíž naší kapličky. Vánoční písně nám zde zahrál sbor Bedrs. Děti, 
kterých je v naší obci hodně, si připravily básničky, písničky a krásné 
taneční vystoupení. Maminky napekly vánoční dobroty a pánové se 
postarali o pitný režim příchozích.

Jediné, co se nepovedlo, bylo počasí. Trochu pršelo, ale to nám 
pokazit první adventní neděli nedokázalo.  

Také již tradičně jsme si v tento den nasvítili na návsi vánoční strom 
a postavili betlém. Letos se nám ve vánočním betlému představili Marie, 
Ježíšek a archanděl Gabriel s pomocníkem andílkem.

Mikuláš v Chlumu
Mikuláš s andělem 

a hordou čertů navštívil 
chlumské děti 8. prosince. 
V sále našeho kulturního 
domu si děti zahrály 
hry, které jim dospělí 
připravili. Do her dětem 
vtrhla skupinka čertů. 
Některé děti je přivítaly, 
jiné z nich neměly vůbec 
radost. Přesto, že čerti 
byli hodní, našly se 
i děti, které si zaplakaly. 

Nakonec Mikuláš všechny přítomné 
děti odměnil dárky a odešel do 
chlumské hospody vyřídit si celoroční 
účty i s dospělými. 

Hasičská výroční 
schůze

O činnosti chlumských dobrovol-
ných hasičů na výroční schůzi, která 
se konala 15. 12. v chlumské hospo-
dě, informoval přítomné starosta SDH 
Chlum Milan Hanzlík ml. Kulturních 
akcí pořádaných SDH Chlum bylo v le-
tošním roce několik. Největší z nich 
byly oslavy 120. výročí založení naše-
ho sboru. Naši hasiči se aktivně zúčastňují hasičských soutěží, pořádají 
brigády na práce potřebné pro obec. V roce 2018 bylo naše zásahové 
družstvo dvakrát povoláno k výjezdům na úklid padlých stromů ve Škalí 
na silnici Hajany - Blatná a na Bělčické silnici.

Také v roce 2019 hasiči SDH Chlum plánují řadu kulturních 
a pracovních akcí. 

V obci máme také dětské družstvo SDH Chlum. Děti se pod vedením 
Michaely Vohryzkové a Luboše Maška úspěšně zúčastňují dětských 
soutěží. 

Sněhová nadílka začátkem ledna
Silvestrovské světlice nám padaly na tmavou nezasněženou zem, 

ale brzy nato se sníh umoudřil a napadl. Od druhého ledna už začínal 
na dvorcích bílý poprašek. Chumelilo i v dalších dnech nového roku. 
Chlumské děti si zabobovaly u kapličky a pánové se dali do úklidu 
sněhové nadílky.

Konec roku 2018
Prožili jsme další rok v naší České republice. Konec roku 2018 se 

i u nás slavil řadou ohňostrojů. Do roku 2019 přejeme sobě i všem 
ostatním klid a bezpečí a také zdraví a spokojenost.
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Ohňostroj byl i u nás
V pondělí 31. prosince od 17 hodin proběhl 

jako každý rok Silvestrovský ohňostroj. I na 
tuto akci nám obec Kadov přispěla. Děti měly 
sladkosti, punč i prskavky. Starší svařák. I přes 
nepříznivé počasí se akce povedla.

Text a foto Markéta Čadová

Kadov

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

„Život nám mnohdy nakládá právě proto, 
abychom zjistili, jak silní jsme, a nebáli se 

být sami sebou.“ 
Neznámý autor 

Rok 2019 elegantně převzal vládu od roku 2018 a pluje s námi vstříc 
všemu, co nás tento rok čeká a nemine. Ještě jednou Vám přejeme lásku 
v srdci, zdraví v těle a štěstí ve všem Vašem letošním konání. A nyní pár 
pravidelných informací, kterým se každoročně nemůžeme vyhnout a to 
jsou poplatky pro rok 2019 za odvoz KO a ze psů. 

Známky na popelnice za rok 2018 budou platné do 31. 3. 2019. Do 
tohoto termínu je třeba zaplatit místní poplatek za odvoz komunálního 
odpadu na rok 2019 a přitom si vyzvednout platnou známku na rok 
2019. Po termínu 31. 3. 2019 již by svozová firma nikomu neměla vyvézt 
odpadovou nádobu se starou známkou. 
Výše poplatků zůstává i pro rok 2019 stejná jako v loňském roce:
Osoby s trvalým pobytem  350,- Kč/osoba/rok
Děti s trvalým pobytem   175,- Kč/dítě do 6ti let/rok
Vlastník rekreační nemovitosti  500,- Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný – 100,- Kč
Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době úředních 
hodin, případně bezhotovostně na účet obce č. 8422291/0100. Pro 
případ bezhotovostní úhrady se na obecním úřadě v Kadově domluvte 
na Vašem variabilním symbolu, aby nebyly problémy s identifikací 
Vaší platby. Komunikovat můžete i prostřednictvím mailové adresy - 
oukadov@tiscali.cz .
Úřední hodiny obecního úřadu v Kadově:
 Pondělí 7.00- 12.00  12.30 - 14.00
 Středa 7.00 - 12.00  12.30 -14.00
 Čtvrtek - - -   16.00 - 18.00
 Pátek 7.00 - 12.00
V naléhavých případech je možné domluvit se i na jiné hodině telefonicky 
na: Tel.: 383 491 019 nebo 724 181 049 
Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek 
základní výše poplatku.
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!

vt

O čem víme, že se chystá? 
•	 Sobota 9. 2. – Dětský maškarní ples v Kadově
•	 Sobota 16. 3. – Hasičský ples ve Vrbně 

Malá fotoreportáž z tradičního 
Novoročního pochodu 

po čertových kamenech v Kadově:

JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME VŠEM AKTÉRŮM ADVENTNÍCH, 
SILVESTROVSKÝCH A NOVOROČNÍCH, ALE I VŠECH DALŠÍCH AKCÍ 
V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU, OBZVLÁŠTĚ ZA 
JEJICH ČAS A ÚSILÍ! OPRAVDU SI TOHO MOC VÁŽÍME.
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách 
www.kadov.net
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Od svátku svatého Mikuláše zbývá vždy už jen krůček k Vánocům, 
ještě týden před Štědrým dnem jsme doufali, že bílé. Bohužel ani tento 
rok se přání mnoha nevyplnilo a Vánoce byly opět spíše na blátě. Počasí 
nám ale přeci jen alespoň trochu přálo, a tak když jsme se 24. prosince 
později odpoledne sešli před hospodou na tradičním zpívání koled, 
deštníky jsme naštěstí nepotřebovali. Tato akce se u nás ve vsi těší 
velké oblibě, naladit se na vánoční atmosféru a pozdravit se se svými 
sousedy, známými a kamarády přichází každý rok více lidí (tentokrát jich 
bylo téměř ke stovce!) a jsme velice rádi, že láká nejen místní, ale také 
občany z okolních obcí. Náš hostinský připraví vždy zásobu svařeného 
vína a čaje, a když se trochu setmí, zapalují se prskavky a na poslední 
či předposlední koledu se zpravidla jako kouzlem rozsvítí i vysoký smrk 
stojící u hospody – a Vánoce mohou začít.

Od návštěv, televizních obrazovek, cukroví a chlebíčků si pak v sobotu 
29. prosince mohli odskočit příznivci sportu a rozhýbat svá těla na 
turnaji ve stolním tenisu, který v kocelovickém sále pořádal již popáté 
místní hospodský Tomáš Hanousek. 

Již jen pár hodin pak zbývalo do Nového roku. A tím se vracím na 
začátek tohoto článku – či spíše k jeho předvoji, nadpisu – i proslulou 
frází „Král je mrtev, ať žije král!“ bychom totiž mohli popsat konec 
starého a začátek nového roku. A tak jako bylo s tímto zvoláním vždy 
spojeno jmenování nového panovníka a s tím i nové naděje a očekávání, 
jsou taková očekávání spojena vždy i s příchodem nového roku – jaký 
asi bude? Lepší než ten předchozí? Když tento článek čtete, je nejspíš 
už skoro jeden jeho měsíc za námi, celých dlouhých jedenáct jich ale 
pořád zbývá, a tak si připomeňme, že o tom, jaký skutečně náš rok 
bude, třeba i šťastnější, spokojenější, bezstarostnější, bohatší (ať už 
v jakémkoli směru), rozhodujeme z velké části my sami. Tak Vám přeji 
do těch zbývajících 11 měsíců roku 2019 hlavně pevné zdraví a samá 
radostná očekávání!

Závěrem bych Vás již jen ráda pozvala na hasičský ples, který se u nás 
bude konat v sobotu 16. února, všechny princezny, vodníky, lékaře, 
klauny, draky a další nejrůznější masky pak na tradiční masopustní 
průvod obcí, jenž se uskuteční v sobotu 2. března, a všechny ženy a jejich 
obdivovatele na oslavu MDŽ v sobotu 9. března. Rádi Vás uvidíme!

Tereza Valachová

Peklo v Poli
V sobotu 8.12 2018 jsme 

měli poprvé na zámku v Poli 
čertovské peklo. Peklo se skládalo 
z několika částí. Při vstupu čerti 
učernili dětem obličeje a dostaly 
papír „Zlobítko“. Na Zlobítko 
rodiče napsali, zda dítě zlobí. Po 
skupinkách chodily do pekla, které 
se nacházelo ve sklepech pod 
zámkem. Na děti se připravilo 12 
čertů, hodná čertice Jitka a Lucifer. 
Děti hrály karty, přebíraly ořechy, 
házely šiškami, hrály skořápky, 

zpívaly ve školičce. Dětem se 
nejvíce líbilo hraní skořápek. Děti 
se často vracely a znovu hrály 
o bonbony. 

Lucifer si vzal Zlobítko, pečlivě 
děti zvážil na pekelné váze 
a hodným dal perníček s jablkem 
a propustku do nebíčka. Nebíčko 
bylo v zámeckém sále. Na děti 
čekali Mikuláš a dva Andělé. 
Propustku daly andělům a řekly 
básníčku. Jako odměnu dostaly 
balíček sladkostí. Pro děti byly 
připravené na sále sladkosti 
a malovaly čerty. Chceme 
poděkovat obci Kadov  za finanční příspěvek a zámeckému p. Landovi za 
propůjčení zámeckých prostorů.

Kocelovice

Konec roku 
v Kocelovicích aneb
„Král je mrtev, 
ať žije král!“
Ve středu 5. prosince v podvečer 

navštívila naši vísku trojice Mikuláš, anděl 
a čert. Chodili od stavení ke stavení a tam, kde byli již 

netrpělivě očekáváni, potěšili svou přítomností. Děti měly připravenou 
pro Mikuláše básničku nebo písničku (i když někde museli s jejím 
přednesem vypomoci ještě rodiče), kterou vzal nakonec všude zavděk 
společně s příslibem nezlobení i čert a anděl pak ocenil balíčkem plným 
dobrot. A protože je u nás v obci dětí jen co byste na prstech spočítali, 
musí se do básniček každoročně zapojit i v domácnostech, kde žijí jen 
dospěláci – nutno ale podotknout, že ani ti se nenechali zahanbit a pro 
mikulášskou družinu si často připravili alespoň jednoduchou říkanku. 
I když těžko říct, z jakého důvodu, třeba se také jen báli, aby je čert 
neodnesl s sebou do pekelného teplíčka. 



Svazek obcí Blatenska - leden 201922

Oslava
Poslední nedě-

li v roce 2018 jsem 
oslavila své kulaté 
narozeniny. Jelikož 
pro mne ženy chys-
taly překvapení, 
konala se v novém 
víceúčelovém domě 
obce, děkuji obci, že 
mi umožnila využít 

tyto prostory. Hrála hudba, všem ještě jednou děkuji, také muzikantům 
moc děkuji, bez nich by to nebylo ono. Ještě jednou všem děkuji a že-
nám skupině SPADLA, která se postarala o super zábavu.

Marie Kovářová

Stromeček
1. prosince se sešel na návsi docela 
velký počet obyvatel. Pouštěly se 
koledy, podával se výborný svařák. Ani 
letos jsme nezapomněli na děti, pro 
které bal připraven teplý ovocný nápoj, 
k tomu krásné perníčky a výborná 
štola. Byla krásná předvánoční nálada. 
Za týden napadl sníh, stromek  při 
rozsvícení krásně zářil do tmy škoda, že 
sníh nevydržel na Vánoce.

Přehled počasí v listopadu 
a prosinci 2018 v Kocelovicích 
a blízkém okolí
Listopad 2018 byl teplotně nadnormální. Průměrná teplota byla +3.9°C, 
normál je +2.6°C. Nejvyšší teplota byla naměřena 6. 11., +15.3°C. 
Nejnižší teplota pak byla 29. 11., -7.0°C. Při zemi pak bylo v tento den 
-8.7°C. V listopadu bylo 11 dnů mrazových a 3 dny ledové. Srážkově 
byl listopad 2018 silně podnormální. Spadlo pouhých 18.0 mm srážek, 
normál je 38.4 mm. Nejvíce srážek spadlo 30. 11., 6.4 m,m. Tento den 
sněžilo, napadlo 6 cm sněhu. V listopadu bylo 16 dnů se srážkami, 
jenom ve třech dnech přesáhly srážky 1mm. Ve 4 dnech sněžilo, ve 
3 dnech byla sněhová pokrývka 1 cm. Slunce v listopadu svítilo 60.3 
hod, normál je 50.7 hodin, svit byl tedy nadnormální. Nejdéle slunce 
svítilo 14., 8.2 hodin, v 15 dnech nesvítilo vůbec. V listopadu vítr byl jen 
slabý s největším nárazem 20. 11., 16.0 m/sek. V listopadu bylo 18 dnů 
s mlhou, dva jasné dny a 20 dnů zatažených. 
Prosinec 2018 byl teplotně nadnormální. Průměrná teplota byla +1.6°C, 
normál je -0.6°C. Nejvyšší teplota byla naměřena 3. 12., +11.7°C. 
Nejnižší pak 16. 12., -4.8°C. Při zemi pak bylo 13. 12., -6.0°C. V prosinci 
bylo 18 dnů mrazových a 5 dnů ledových. Srážkově byl prosinec silně 
nadnormální, spadlo 69.9 mm srážek, normál je 36.2 mm. Nejvíce srážek 
spadlo 23. 12., 22.6 mm. 11. 12. pak nasněžilo 11 cm sněhu, sněhová 
pokrývka pak pomalu odtávala, celkem bylo 10 dnů se sněhovou 
pokrývkou 1cm a více. V prosinci bylo 25 dnů se srážkami, ve 12 dnech 
se pak vyskytly srážky sněhové. Slunce svítilo v prosinci 27.7 hodin, byl 
podnormální, normál je 44.9 hodin. Nejdéle slunce svítilo 28., 6.8 hodin, 
v 15 dnech nesvítilo vůbec. V prosinci již byl vítr živější, největší náraz 
byl naměřen 8. 11., 23.2 m/sek. V prosinci bylo 12 dnů s mlhou, 27 dnů 
bylo zatažených, jasný nebyl žádný.

Zhodnocení celého roku 2018:
Rok 2018 byl mimořádně teplý, kromě února a března byly všechny 
měsíce teplotně nadnormální, průměrná roční teplota dosáhla +9.7°C 
a byla nejvyšší za celé období od roku 1976 (normál je 7.8°C). 
Roční úhrn srážek byl 501.8 mm a zůstal 87.8 mm pod normálem.
Sluneční svit byl 1932.7 hodin a byl o 212.1 hodin nad normálem let 
1976 – 2015.

Vladimír Kovář, 3. 1. 2019
meteorologická stanice Kocelovice

Lažánky

Turisté v Lažánkách 
nelení

24. listopadu v klubu se konala 
schůze turistů, slovo si vzal předseda 
Josef Halaburda, který i na dále po 

hlasování zůstal ve funkci. Kronikářka 
Jarka Doležalová přečetla perfektní 

zpracování o výletech. Je dobře, že se tomu 
věnuje. K nahlédnutí byly i fotografie. Plánovali 

jsme jarní výlet, který si upřesníme, hlavním bodem programu byla 
příprava novoročního pochodu. 

Marie Kovářová

Čerti v Lažánkách
5. prosince prošli naší vesnicí Mikoláš, anděl a čerti, navštívili rodiny 

s dětmi. Mikoláš rozdal dárky, anděl zapsal hříchy do knihy, čerti nikoho 
do pytle nestrčili, všechny děti byly hodné. Na návsi se potuloval 
ještě jeden starší zbloudilý čert, ale nechtěl se jim plést do řemesla, 
tak navštívil jen tři rodiny, kde dostal něco na zahřátí a moc si to užil. 
Nakonec se všichni sešli v klubu. Kdo to asi byl? No přece já. 

Marie Kovářová

Setkání o Vánocích
Na Štědrý den odpoledne se z obecního rozhlasu pouštěly nádherné 

vánoční písně, nový starosta ing. Václav Křivanec popřál krásné vánoční 
svátky a všem dobré zdraví. Hodně lidí se sešlo odpoledne v obecním 
klubu, kde bylo veselo. Přece jenom každý se těšil domů, tak si navzájem 
všichni popřáli krásné Vánoce a rozešli se do svých domovů.

Marie Kovářová

Silvestrovské oslavy v Lažánkách, Marie Kovářová
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Tříkrálová sbírka
V neděli odpoledne 6. ledna 2019 v naší vesničce chodili malí 

koledníci, zazpívali písničku „My Tři králové“, popřáli dobré zdraví dlouhá 
léta všem. Na dveře napsali požehnání K+ M+ B 2019. 

Na fotce v první řadě zleva Helenka Kussová, Anežka Muchnová, 
Adámek Finěk a Barunka Burdová. Vzadu zleva Alžběta Kussová, 
uprostřed Ondřej Kuss a Matěj Burda.

Patří jim velké poděkování: Byli jste SUPER!
Marie Kovářová 

 Novoroční pochod
Na Nový rok se nás sešlo návsi na náš tradiční novoroční pochod 

celkem 33 dospělých, 11 dětí a dva psi. Šlo se k rybníku Nadýmač přes 
kamennou lávku směr Vrbno, pak jsme se stočili ke Kuši. Trasa byla do 
Záboří dlouhá asi 6 km. V Záboří jsme se všichni občerstvili v místní 
hospůdce. Pochutnali jsme si na opékaných buřtech. Pak se šlo zkratkou 
k domovu. Bylo to fajn, i když malinko mrholilo, nikomu to nevadilo. Tak 
se budeme těšit na jarní pochod.

Marie Kovářová

Lnáře

Osudové osmičky 
aneb 
Ohlédnutí za 
jubilejním rokem 

2018 ve Lnářích
Loňský rok se nesl ve znamení významných 

osmičkových výročí naší republiky. Ani obec Lnáře nezůstala v tomto 
směru pozadu. Zde však bylo shodou řady okolností důvodů k oslavám 
podstatně více. Lnáře samotné, podobně jako některé další obce na 
Blatensku, si připomněly 700 let a místní část Zahorčice, jež patří ke 
Lnářům již více než půl století, pak 635 let od první písemné zmínky. 
Ovšem i v jiných ohledech byl rok 2018 pro naši obec jubilejním. 
Uplynulo 125 let od založení dobrovolného hasičského sboru ve Lnářích, 
120 let od otevření současné budovy základní školy, 70 let od vzniku 

mateřské školy, mysliveckého sdružení a od výstavby Betlémské kaple 
Církve československé (husitské), stejně jako od zestátnění velkostatku 
Lnáře (po roce 1989 ovšem navráceného původním majitelům).

Oslavy tak význačných jubileí byly ve Lnářích pojaty jako souhrn 
kulturních akcí rozložených takřka do celého roku, ačkoli hlavní část byla 
přirozeně směřována na pouťový víkend, kdy se očekával větší příliv 
lidí. Vhodně je doplnily i některé další akce, pořádané jako tradiční či 
příležitostné jak obcí, tak různými místními i cizími subjekty, třebaže 
s lnářskými výročími přímo nesouvisely. 

Začalo se v polovině dubna poněkud méně obvyklým způsobem, 
a to komentovanou vycházkou po lnářském hřbitově se záměrem 
připomenout významné osobnosti zde pohřbené, jako byla herečka 
a lnářská chalupářka Karolína Slunéčková, zakladatel a první farář zdejší 
obce Církve československé Adolf Arnošt, dobrosrdečný obvodní lékař 
MUDr. Oldřich Menšík, někdejší ředitel lnářského velkostatku Václav 
Pecka, poslední převor kláštera bosých augustiniánů a dlouholetý 
duchovní správce P. Karel Václav Vystrčil, řídící učitel Karel Vavřínek, 
tchořovický mecenáš Antonín Polan či mlynářská rodina Kohoutů. 

Osudům zámku, jed-
né z nejvýraznějších 
dominant obce, v prů-
běhu 20. a na počátku 
21. století byla věnována 
výstava písemných a ob-
razových dokumentů, 
otevřená dne 27. dubna. 
Její základ tvoří starší ex-
pozice, jež byla přepra-
cována, rozšířena a po-
dobně jako ta původní 
koncipována coby trvalá 
součást turistických pro-
hlídek zámku. 

Další vernisáž, která 
se konala 19. května na 
Tvrzi, zahájila výstavu 
kreseb lnářských zákoutí 
od Oldřicha Lešky, dopl-

něnou současnými snímky 
týchž míst od Miroslava 

Kopeckého, nabízejícími tak zajímavé srovnání.  
Jak již bylo předesláno, proběhly hlavní oslavy o pouťovém víkendu. 

Poutě mají dnes převážně světský charakter, svůj církevní původ však 
přece jen nezapřou, neboť se v naprosté většině případů řídí podle 
patrocinia kostela či kaple v daném místě. Ve Lnářích má pouť pohyblivý 
termín. Zdejší farní kostel je totiž zasvěcen Nejsvětější Trojici, jejíž slavnost 
připadá na osmou neděli po Velikonocích; v roce 2018 to tedy bylo 27. 
května. Stěžejní část sobotního programu se odehrávala v kulturním 
domě. Bylo to zejména představení nové publikace – sborníku vybraných 
kapitol z dějin Lnář (a Zahorčic). Prostor k prezentaci své činnosti zde 
měly i lnářské spolky TJ Sokol, SDH Lnáře a Myslivecký spolek Stráže, 
které tak učinily prostřednictvím velice pěkných výstavek. ZŠ a MŠ Lnáře 
se zapojila hudebně-recitačním vystoupením a formou dne otevřených 
dveří v obou svých budovách, při němž si návštěvníci, především z řad 
rodáků, mohli nad vystavenými fotografiemi a dokumenty zavzpomínat 

Komentovaná prohlídka lnářského hřbitova (foto Miroslav Kopecký)

Z výstav „Lnářský zámek v proměnách 20. a 21. století“ 
a „Lnářské proměny“ (foto Ing. Josef Honz)
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augustiniánů. Jejich ostatky ovšem byly již v listopadu exhumovány 
a dne 14. prosince za účasti pomocného biskupa českobudějovického 
Mons. Pavla Posáda, zástupců ústředí řádu augustiniánů v Římě 
a duchovenstva z okolí uloženy do krypty kostela Nejsvětější Trojice po 
boku jejich 46 řádových spolubratří.

Opomenuty nemohly zůstat ani významné momenty „velkých dějin“, 
totiž konec první světové války, jenž současně znamenal počátek naší 
novodobé národní samostatnosti. Prvně uvedené výročí reflektovala 
beseda zaměřená právě na období velké války, její dopad na život 
v našich obcích a ohlas vzniku republiky. Tuto klíčovou událost jsme pak 
následující den jejího stého výročí (28. října) oslavili podobně jako na 
mnoha místech naší vlasti vysazením lípy, a to symbolicky na hranici 
katastru Lnář a Zahorčic. Do její blízkosti byl rovněž posléze umístěn 
vzkaz budoucím generacím.

Snad nebudu daleko od pravdy, když prohlásím, že jsme oněch 
700, respektive 635 let historické existence Lnář a Zahorčic, jakož 
i 100. výročí vzniku našeho novodobého státu oslavili důstojným 
způsobem. Neobešlo by se to však bez podpory, obětavé práce 
a spolupráce zastupitelstva obce, místních spolků, institucí a organizací 
i jednotlivců. Jim všem patří upřímné poděkování, stejně jako těm, kdo 
tyto akce se zájmem sledovali a účastnili se jich. Kéž i v následujících 
„obyčejných“ letech dokážeme ve Lnářích a Zahorčicích spojovat své 
síly, schopnosti a nadání k rozvoji (nejen kulturnímu) místa, jež je naším 
domovem.  

Vladimír Červenka

na svá školní léta a v neposlední řadě se také seznámit se současnými 
aktivitami lnářských škol. V podvečer se v reprezentativním velkém 
sále zámku konal slavnostní koncert mezzosopranistky Edity Adlerové 
s průvodním slovem zaměřeným na osobnost císaře a krále Karla IV., 
do jehož časů jsou mimo jiné tradičně kladeny počátky lnářského 
rybníkářství. 

V den samotné poutní slavnosti byla ve farním kostele Nejsvětější 
Trojice za účasti příslušníků dobrovolného hasičského sboru 
a mysliveckého spolku sloužena mše svatá za žijící i zemřelé lnářské 
občany a rodáky. Jak v sobotu, tak v neděli bylo možno kostel navštívit 
rovněž v rámci komentovaných prohlídek, jež se pak uskutečnily ještě 
v několika dalších termínech během roku.

Ani Církev československá husitská, která měla ve Lnářích hlavně 
během první republiky velmi silnou pozici, nezůstala stranou. V zámecké 
kapli uspořádala v neděli odpoledne bohoslužbu, jíž předcházela 
přednáška o vzniku a vývoji místní náboženské obce této církve 
a následoval průvod ke hrobu Adolfa Arnošta s krátkým pietním aktem.

Do prostředí lnářského zámku na počátku 30. let minulého století, 
kdy jej vlastnil a využíval pražský průmyslník Karel Bondy s rodinou, 
nás v letním podvečeru 5. července nakrátko přeneslo představení 
osvětového retro divadla Orel z Kasejovic s podtitulem „Odpolední 
dýchánek u madam Bondyové“. Naopak nostalgické jízdy parních vlaků 
se zastávkou ve Lnářích připomněly o dvou červencových nedělích dobu, 
kdy lokální dráhu Nepomuk – Blatná ještě neovládala motorová trakce. 

O svátku sv. Václava se uskutečnil na hřbitůvku v bývalé klášterní 
zahradě pietní akt za zde pochované řeholníky lnářského konventu bosých 

Dětský den organizovaný Mysliveckým spolkem Stráže Lnáře (foto Ing. Josef Honz)

Představení osvětového retro divadla Orel z Kasejovic (foto Ing. Josef Honz)

Nostalgické jízdy parních vlaků (foto Miroslav Kopecký)

Výstava jiřin Svatopluka Masopusta ve Tvrzi (foto Ing. Josef Honz)

Pietní akt na bývalém řeholním hřbitově (foto Ing. Josef Honz)

Z ukládání ostatků lnářských augustiniánů do řeholní krypty kostela Nejsvětější Trojice 
(foto Miroslav Kopecký)
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Mateřská škola Lnáře 
Předvánoční období v naší mateřské škole bylo naplněné spoustou 

různých akcí a hlavně přípravou na vánoční besídku. Děti nacvičovaly 
básničky a vánoční písničky, které pak na besídce vykouzlily tu správnou 
atmosféru. Na této velké akci 
jsme přivítali nejen rodiče 
a příbuzné dětí, ale i paní 
ředitelku Mgr. Jitku Venclovou, 
pana starostu Ing. Josefa Honze 
a další přátele školky. Každé 
z dětí předneslo básničku, 
která mu byla vybrána na míru. 
Poté na besídce vystupovaly 

nejstarší děti ze školky s pásmem písniček, které bylo doplněné slovem 
vypravěče a anděla. Soubor těchto krásných písniček „O Ježíškovi“ 
byl pro děti velmi náročný úkol. Díky velké trpělivosti paní učitelek 
a chytlavému textu písniček se vše zdařilo. Závěrem mohla zaznít 
od všech dětí píseň Dej Bůh štěstí tomu domu. Odměnou dětem byl 
zasloužený potlesk a vánoční cukroví od maminek, za které jim patří náš 
velký dík. A i maminky byly obdarované malým dárkem, který jim jejich 
ratolesti vyrobily. 

Den předcházející besídce školku navštívil Ježíšek s velkou nadílkou. 
Do školky přibylo mnoho nových hraček, různých stavebnic a dalších 
pomůcek. Radost z těchto hraček provázela celý zbytek adventního času. 
Tato radost byla hlavně zásluhou sponzorů, díky kterým nadílka byla 
opravdu bohatá. A samozřejmě nesmíme zapomenout na dodatečný 
velký dárek, kterým je venkovní domeček na hraní.

I na vánoční besídce zazněla slova díků, tak i teď využíváme prostor 
k poděkování sponzorům. Děkujeme všem sponzorům, kteří umožňují 
naší školičce rozvoj, inovaci a všechny pozitivní změny. Poděkování patří 
i za krásný vánoční stromek Dvoru Lnáře a paní Vrátné za perníkové 
ozdoby. Nemalý dík patří obci Lnáře za spolupráci a podporu. 

Závěrem za všechny zaměstnance Mateřské školy Lnáře přejeme, 
aby pro Vás byl rok 2019 plný pohody. Aby nám vzájemná spolupráce 
přinesla radost a vše dobré. 

Pavla Dohnalová, školní asistentka

Výzva čtenářům:
110 let od narození 
P. Karla Václava 
Vystrčila

Položíme-li si otázku, jak budovat 
vztah člověka k místu, v němž žije, 
jedna z odpovědí bude, že posilováním 
povědomí o výjimečnosti daného místa, 
třebas právě jen v lokálním měřítku. A co 

je zdrojem takové výjimečnosti, z níž se může zrodit pocit hrdosti? 
Výjimečné události, výjimečné osobnosti, výjimečné pamětihodnosti, 
tedy přesněji takové, jejichž výjimečnost dokážeme objevit, náležitě 
ji ocenit a přesvědčit o ní lidi kolem nás. Výjimečným je vlastně každý 
člověk, přinejmenším pro své nejbližší. Někteří ale dostali do vínku 
možnost a schopnost překročit tento pomyslný kruh a také ji, ať vědomě 
či nevědomě využili. Jenže lidská paměť je omezená, pamětníků 
přirozeným koloběhem života ubývá a proměnlivé je i vnímání toho, 
co je podstatné a hodné k uchování v paměti pro budoucí generace. 
Často se setkáváme s názorem, že je třeba žít jen přítomností a nemá 
smysl se upínat k budoucnosti a ohlížet se do minulosti již vůbec. K tomu 
přistupuje i vzrůstající anonymizace vlivem snad až přebujelého úsilí 
o ochranu osobních údajů. A tak mnohé zajímavé skutečnosti, památky 
a hlavně osobnosti pozvolna mizí v propadlišti dějin.

Jednou z takových osobností, jež se z obecného povědomí pozvolna 
vytrácí, je P. Karel Václav Vystrčil. Od jeho narození uplyne v tomto roce 
110 let. Byl to poslední převor kláštera bosých augustiniánů ve Lnářích, 
který musel přihlížet tomu, jak jeho řádové spolubratry odvezli koncem 
dubna 1950 v rámci celostátní „Akce K“, zaměřené proti řeholnímu 
životu, do internace, odkud se do Lnář již nikdy nevrátili. On sám tu ale 
zůstal jako farář. Svou duchovní službu vykonával po více než čtyřicet 
let, z toho tři desetiletí v éře socialismu, pro římskokatolickou církev 
obecně tak nepříznivé. Roku 1958 se sice odstěhoval do Kasejovic, 
ale administrátorem farnosti Lnáře zůstal i nadále, a to až do své 
smrti v roce 1981. Jsem přesvědčen, že je vhodné tuto osobnost 
našeho kraje odpovídajícím způsobem připomenout s ohledem na její 
letošní výročí. Proto si dovoluji obrátit se na všechny čtenáře našeho 
zpravodaje, kteří P. Vystrčila osobně nebo alespoň z doslechu znali, 
s výzvou o poskytnutí vzpomínek, fotografií (kupříkladu z prvních 
svatých přijímání, křtů, svateb, případně pohřbů apod.) a dokumentů 
se vztahem k jeho osobě, stejně jako k těm, kteří jej obklopovali, ať již 
to byli jeho řádoví spolubratři, třeba Frà Josef Patera, nadaný amatérský 
výtvarník, mezi lidmi známý jako fráter Josífek, případně dlouholetá 
hospodyně Vilemína (Vilma) Bobková ad. Všechny poskytnuté materiály 
mám v úmyslu si přepsat, ofotit, oskenovat nebo okopírovat, poté je 
hned vrátit jejich majitelům a získané reprodukce využít pro plánovanou 
výstavku, která by se měla uskutečnit v rámci takzvané Noci kostelů na 
konci května tohoto roku, případně i pro menší tiskovinu, jež by mohla 
být trvalým výstupem z této výstavy.

Za případnou laskavou spolupráci a ochotu předem děkuji.
Vladimír Červenka, Lnáře

tel.: 723 985 237
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Základní škola Lnáře
Čekání na nejkrásnější svátky roku jsme si v naší škole zpříjemnili 

společně s dětmi z mateřské školy zhlédnutím veselé pohádky Vánoce 
kocoura Mikeše v podání hereckého souboru Divadélka Kašpárek. 

Nezapomněli jsme ani na předškoláky z mateřské školy, pro které 
jsme připravili odpoledne plné zajímavých úkolů i zábavného tvoření. 
Tentokrát děti přivítala paní Zima se svojí družinou a společně zatančili 
hezký taneček.

Uprostřed předvánočního týdne jsme mezi námi přivítali pana 
Františka Jirsu ze Sedlice, který si pro děti připravil zajímavou besedu 
o Vánocích doplněnou kvalitně zpracovanými prezentacemi a filmovými 
ukázkami.

Adventní čas pravidelně 
trávíme přípravami vystou-
pení na vánoční koncert, 
takže všechny děti poctivě 
pod vedením šikovných 
paní učitelek trénovaly, aby 
mohly potěšit své nejbližší 
i všechny přítomné diváky. 
V úvodu celého koncertu 
předvedli žáci z biblického 
kroužku s pomocí dalších 
spolužáků zdařilou dra-
matizaci Živého betlému, 
příběhu neodmyslitelně 
patřícímu k Vánocům. Dále 
se diváci určitě pobavili 
při dramatickém ztvárnění 
pohádky Domku, domečku, 
kdo v tobě přebývá, při 
anglické verzi písničky 
o Rudolfovi, při zhlédnutí 
zdařilých tanečních vystou-
pení, při poslechu krásných 
koled a vánočních písníza 
kvalitního hudebního do-
provodu paní učitelky Jany 
Navrátilové. Nechybělo ani 
vystoupení malých flétnis-
tů, v jejichž podání zazněla 
dvojhlasně zahraná koleda 
Veselé vánoční hody. 

Děkuji proto za ten 
krásný čas a za milé setkání 
rodičů a všech přítomných 
při vánočním koncertu 

a poté při příjemném posezení ve školní jídelně. 
Děkuji také za to, že jsme mohli naším vánočním vystoupením potěšit 

nejenom děti z mateřské školy, ale i pacienty a personál psychiatrické 
léčebny.

Děkuji všem sponzorům, paní Haně Honzové, panu Petru Vávrovi 
z Rybářství Lnáře, Dvoru Lnáře v zastoupení pana profesora Ivana 
Vaníčka, díky jejichž finančním darům jsme mohli pro žáky zakoupit 
hračky do školní družiny a pomůcky pro výuku. Také děkuji zřizovateli 
naší školy Obci Lnáře za podporu činnosti a rozvoje naší školy.

Děkuji paní kuchařkám za krásně vyzdobenou vánoční tabuli ve 
školní jídelně s množstvím dobrůtek. Opravdu radost pohledět a ještě 
větší radost byla všechny dobroty ochutnat.

Děkuji paní učitelkám, paní vychovatelkám i paní asistentkám za 
hezké a tvořivé nápady pro vánoční výstavu, které zkrášlily školní 
vestibul školy a určitě potěšily oči všech návštěvníků školy.

Děkuji i za ten čas odpočinku, který nám přinesly vánoční prázdniny 
a do nového roku přeji všem zaměstnancům školy, všem rodičům, 
přátelům i známým a v neposlední řadě, i vám milí čtenáři, radost 
z každého dne, který můžeme prožít ve zdraví a spokojenosti.

Jitka Venclová, ředitelka školy

Dramatizace pohádky Domku, domečku

Malí flétnisti

Marie s Josefem v Živém betlému

Píseň o Rudolfovi

Vystoupení tanečního kroužku
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Trocha historie – nikoho nezabije 
Zemědělství na Lnářsku 
po 2. sv. válce
první rok družstevního hospodaření 
(citace z lnářské kroniky)
Pokračování z č. 64, září 2018

„Zápis z roku 1958:

•	 J.Z.D. které bylo v minulém roce založeno, zahájilo s nastávajícím 
jarem plnou činnost. V neděli 30. března započalo se stavbou 
drůbežárny, která byla projednána pro 300 slepic. Práce dosti 
rychle pokračovalo, tak že již počátkem května byla v Mar. Lázních 
zakoupena kuřata v počtu 750 kusů. Po převezení do Lnář byla 
umístěna v nově zbudované drůbežárně. 

•	 mezitím započato s jarními pracemi. V sobotu 19. dubna zaset 
první ječmen na poli pod horou. Pak se pokračovalo v setí i sázení 
brambor. Práce pokračovala úměrným tempem dle počasí, tak že 
asi začátkem května bylo zaseto a kolem 25. zasázeny brambory.

•	 senoseč byla v J.Z.D. zahájena 24. května na louce „trávníky“ při 
zahorčické silnici. V druhé polovině června přišly dlouhotrvající 
deště, které část velké úrody sena učinily méně hodnotným 
a celou sklizeň značně prodloužily. Byl také na zkoušku zřízen stoh 
polosuchého sena (tak zvané „hnědé“). Stoh je umístěn na louce 
v „jezerech“.

•	 počátkem července nastala krise v největší stáji J.Z.D. „u Zoubků“. 
Tam umístěných 16 krav přestali dosavadní krmiči krmiti. Krmeno 
bylo střídavě, nejčastěji předseda s agronomem a zootechnikem. 
Stav tento byl neudržitelný a proto se 5. července sešlo 
představenstvo J.Z.D. aby případ vyřešilo a skoncovalo. 

•	 během senoseče a jar. prací byla zbudována druhá drůbežárna. Na 
drahách „v kobyle“ byla postavena letní stáj tak zvaná „salaš“. Bylo 
v ní umístěno asi 50 kusů mlad. dobytka, který tam měl značnou 
možnost pohybu i pastvy.

•	 při zahájení žní bylo viděti, že práce nepůjde tak rychle jak se 
očekávalo, neb velká část žita byla polehlá a musela býti sekána 
ručně. U pšenice byly též značné „ležáky“ a někde i ječmen. 
Sekalo se samovazem i žacími stroji. Do obce byla dodána velká 
mlátička „M 90“, která byla umístěna zprvu za klášterem, kdež bylo 
vymláceno asi 104 ha žita a něco pšenice. Později byla převezena 
za obec (na polní cesty do Nesvině) kdež bylo mláceno žito, 
pšenice a velká část ovsa. Ke konci října dopravena do „kobyly“ 
kdež byly stohy pšenice i žita. Poháněna byla naftovými motory, 
které s počátku nechtěly sloužiti a až po získaných zkušenostech 
práce rychle pokračovala.

•	 po jiné stránce budiž zde vzpomenuto že J.Z.D. splnilo dodávku 
i státní nákup v řepce, obilí, bramborech, řepě, volně odprodalo 
značné množství suchého heřmánku, máku, zelí, hráchu, hořčice 
a travin. Mělo včas oseta pole pšenicí a žitem, ozimým ječmenem 
a řepkou.

•	 přirozeně jako v každé nové věci a zvláště tak významné jak jest 
Jednotné Zemědělské družstvo jsou určité nedostatky a stíny, které 
budou snad odstraněny později, až všichni pochopí smysl a význam 
J.Z.D. Ale již dnes jest již jasné že družstvu nutno věnovati všechny 
své síly a své zkušenosti k poctivé práci. Kdo činí a soudí jinak, bude 
dříve nebo později trpce zklamán. Rozepsal jsem se o JZD trochu 
více ale jest to na místě, neb jest to věc nová a má v životě obce 
své místo.“

(pokračování příště)
 Marie Vrátná

 

Obec Lnáře 
zve srdečně na 

divadelní představení 

NA TOHLE TEĎ NENÍ  
TA PRAVÁ CHVÍLE! 

—  konverzační komedie Jean -Clauda Islerta  —   

pátek 8. února 2019 od 19:00 
v kulturním domě 

H r a j e  d i v a d e l n í  s o u b o r  K u l t u r n í h o  s p o l k u   
p r o  Č e s t i c e  a  o k o l í .

Vstupné 50,- Kč 
 

Vstupenky v předprodeji v Místní knihovně Lnáře.

 
 

 

 

O B E C   

cestovatelskou besedu s Františkem Šestákem 

OD BALTU K JADRANU 
Po trase bývalé železné opony 

ve čtvrtek 

21. února 2019 od 18:00 

v zasedací síni obecního úřadu 
 

Vstupné dobrovolné 

  

 

L N Á Ř E   

s r d e č n ě  z v e  n a  
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Nejtvrdší hasič 
Evropy je z Lomu

Dne 12. ledna 2019 se uskutečnila 
v obecním domě výroční schůze 
SDH Lom. Hlavním tématem bylo 

zhodnocení uplynulého roku 2018 
a zpráva o činnosti sboru. V současné 

době má tento sbor 36 členů a je jedinou 
organizační složkou, na kterou se může obec 

v případě potřeby spolehnout. Mimo brigád pro obec se podílí na 
přípravě stavění máje, dětského maškarního plesu, posvícenské zábavy 
a mikulášské besídky.

Sbor byl doplněn také o nové členy 
a plánuje si zapojení i do vyšších soutěží. 
Jednou z nových posil se stal v roce 2017 
Michal Brousil. Rodák z Lomu, který nyní 
žije v Písku a slouží jako profesionální hasič. 
Přes jeho skromnost se moc nechlubí svými 
úspěchy, přestože se v červnu 2018 stal 
v německém Mönchengladbachu mistrem 
Evropy v disciplínách TFA. V září téhož 
roku se zúčastnil třináctých Světových 
hasičských her v TFA, které se konaly v Jižní 
Koreji. Na těchto hrách se potkalo sedm tisíc 
hasičů z pětašedesáti zemí světa a Michal 
se umístil na skvělém čtvrtém místě. TFA je 
zkratka anglických slov Toughest Firefighter 
Alive – „Nejtvrdší hasič přežije“ a je názvem 
nejtěžších hasičských soutěží, které svými 
podmínkami simulují práci hasiče při 
zásahu. Závod je rozdělen do čtyř úseků. 
První úsek je roztažení a motání hadic. 
Následuje silový úsek, kde je bouchání palicí o váze cca 7 kg, protažení 
závaží tunelem, tažení osmdesátikilové figuríny a na závěr překonání 
třímetrové bariéry. Ve třetím úseku pak musí závodník opřít nastavovací 
žebříky o lešení, vystoupit na něj a vytáhnout závaží, poté sestupuje 
a napojuje proudnice. V posledním úseku se vybíhá do výškové budovy. 
Závod je extrémní a každý, kdo ho dokončí, si zaslouží respekt. A to 
Michal určitě má. Budeme ho jistě v letošním roce podporovat a přát 
další úspěchy nejen v soutěžích, ale i osobním životě.

Václav Kafka, starosta

  Spolek dobrovolných hasičů Lnáře      
 Vás srdečně zve  na 

 

Silvestrovský výšlap na Nesvini
O Silvestru jsme se již potřetí vypravili na nejvyšší bod Lnář (576 m. 

n. m.). Ještě před vykročením na trasu a společným fotografováním 
seznámil účastníky výšlapu pan Červenka, jak je to s názvem našeho cíle, 
zda Nesvině či Jezbyně. Pak jsme s elánem vyšli směr Nesvině (správný 
název). Letošní výšlap měl oproti minulým ročníkům pozměněnou, 
trochu náročnější trasu. Všichni ale v pořádku dorazili na vrchol, kde se 
s chutí občerstvili čajem, grogem, svařákem, vzhledem k hodině téměř 
polední si pochutnali na opečených buřtech a klobásách. Vyvětraní 
a spokojení jsme se vrátili do svých domovů  oslavit konec či začátek 
roku. Dopravu nápojů na vrchol a přípravu na místě si vzali za své místní 
hasiči, za což jim děkuje 107 účastníků.

Účastníci silvestrovského výšlapu na Nesvini před Přístavem (foto Ing. Josef Honz)

Lom

Michal Brousil, mistr Evropy 
v disciplínách 

„Nejtvrdší hasič přežije“

Mačkov

Oslava začátku 
adventu

V sobotu 1. 12. se na sále Mačkov-
ského hostince konala oslava začátku 
adventu. Každý příchozí si měl možnost 

vyrobit svůj vlastní adventní věnec. 
K dispozici byla pro všechny veliká hromada 

chvojí. Ozdoby, svíčky a další potřebné věci si 
každý přinesl sám. Při práci jsme povídali a popíjeli 

sváteční svařené víno a čaj. Výsledkem byly nádherné adventní věnce, 
které všem rozzářily 
domov o první adventní 
neděli.

S Jakubem 
o rybách

24. 11. zavítal do Mač-
kova Jakub Kolář, mistr 
světa v lovu dravých ryb. 
O jeho přednášku byl mezi 
místními i přespolními ve-
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Živý betlém v Mačkově
Prosinec byl pro Mačkovské děti ve znamení divadelní scénky Živý 

betlém. Děti hrály celkem třikrát. Poprvé na Rozsvícení stromečku 
v Mačkově 2. 12. 2018. Počasí nám bohužel nepřálo a děti zmokly, ale 
i přes nepřízeň počasí zvládly scénku výborně. Dokonce byla k dispozici 
i živá zvířátka, které připravil pan Jirka Kolář. Další vystoupení dětí se 
konalo 8. 12. 2018 na Blatenském zámku na Vánočních trzích. Do třetice 
děti zahrály v domově seniorů v Blatné.

Velké poděkování proto patří dětem za jejich role, vypravěč: Deniska; 
Marie a Josef: Nelinka a Matěj; Hospodský: Mates; Hospodská 2: Karolínka; 
Pastýř: Amálka; Andělé: Vendulka, Terezka, Anička, Adélka; Tři králové: 
Saša Dominik, Karolínka; sluha Třech králů: Míša. Velký dík i rodičům dětí 

liký zájem. Jakub své povídání do-
provodil fotografiemi z letošního 
mistrovství světa, které se konalo 
ve Velké Británii, a jehož byl vítě-
zem. V závěru besedy se dostalo 
i na zodpovězení otázek. Jakubo-
vi patří gratulace k jeho úspěchu 
a veliký dík za to, že si našel čas 
a přišel do Mačkova pohovořit 
o svém umění. Pro nejednoho 
malého rybáře je opravdovým 
vzorem.

Zabíjačka 
a ping-pong

15. -1 6. 12. uspořádal mačkovský ping-pongový klub a místní 
dobrovolní hasiči u hospůdky zabíjačkové hody.  Jiří Kolář, který 
každoročně pomáhá tuto akci organizovat, zajistil jak pašíka, tak 
i řezníka, který za pomoci ostatních prase vykuchal a připravil lahodné 
zabíjačkové pochoutky. Místní si tak mohli pochutnat na  ovaru i na 
vepřovém guláši a ostatních výrobcích.

Lenka Cohnová

Mačkovský vánoční pinčes. 
Dramatické finále vyneslo na trůn 
nového krále.

Mačkov- Již poosmé se na půdě víceúčelového sálu v obecním domě 
uskutečnil vánoční turnaj v ping-pongu. Za zelené stoly se tentokrát 
postavilo čtrnáct borců. „ Je to tak akorát,“ zhodnotil situaci ředitel turnaje 
Jirka Kolář, „ Sice nás oproti loňsku krapet ubylo / většinou tady hraje 
šestnáct nebo osmnáct „ pinčesmanů“ /, ale hlavně žádný stres a pořádně 
si to užít!“

I když je turnaj v Mačkově vyhrazen pro domácí hráče, rovněž tady 
výjimka potvrzuje pravidlo. Jednu ze dvou letošních výjimek představoval 
Ivan Řezník z nedaleké Blatné. Ten sem na vánoční smeč zavítal poprvé. 
A uvedl se velmi slušně. „ Jde o parádně vyrovnaný turnaj, kde podle mého 
soudu každý může porazit každého. Nikdo enormně nepřevyšuje druhé,“ 
uvedl po sérii svých sportovních sólovýstupů Ivan Řezník. Ping- pongu se 
prý nijak extra nevěnuje: „ Mrskali jsme ho tedy s kamarády na intru po 
škole celé hodiny, ale to už je dávno pryč. Teď se k němu dostanu zřídkakdy. 
Jinak ovšem hraju fotbal, a to okresní přebor za Štěken,“ dodává. Protože 
pinčes se stejně jako jízda na kole nezapomíná a cit v ruce zůstává, dosáhl 
Ivan i tak na krásné šesté místo.

Finálový souboj mezi ředitelem turnaje Jirkou Kolářem a Jirkou 
Doležalem byl hotovou ping-pongovou symfonií a šťavnatou pastvou pro 
oči. Do poslední chvíle krásně vyrovnaná a dramatická záležitost. Na to 
si ostatně mačkovští potrpí každý rok. Nakonec se radoval Jirka Doležal. 
Pinčesový trůn tak za tři roky potřetí vystřídal krále. Loňský „ guru“ se letos 
zranil na ledové ploše a nemohl tak titul obhajovat. 

„ Loni jsem skončil čtvrtý. Těžko uvěřit tomu, že jsem se teď prokousal až 
na vrchol ,“ nechal se po napínavé podívané slyšet šťastný vítěz, „ Rozhodně 
to nebyla jednoznačná věc. Měl jsem pořádné štěstí. My s Jirkou druhým 
hrajeme pravidelně a stejně pravidelně se taháme o jednotlivé sety. Chce to 
pevné nervy. Tím spíš, že se výměny hemžily „ hafem“ prasat,“ Jirka Doležal 
po těch slovech zálibně pohladí své „ prkno“ za patnáct stovek, které má 
v podobných chvílích nevyčíslitelnou hodnotu.

Oba Jirkové spolu s loňským šampiónem Martinem Sedláčkem letos 
založili v Mačkově klub stolních tenistů. Makají v žebříčku okresní soutěže 
a všemožně pracují na tom, aby se posunuli výrazněji kupředu.

Za nositeli jména Jiří se umístil na bronzovém postu Michal Brabec. 
Nepopulární bramborovou medaili po tuhém duelu ukořistil Radek Muller 
alias „ Sade“. Zdatně se pálkou oháněl i provozovatel místní hospůdky 
František Černý, kterému jeho um vynesl páté místo.

Hlavním sponzorem akce byla firma Servis-K / lesní a zahradní technika 
/ se sídlem v Blatné. Dále turnaj podpořila hospůdka Mačkov manželů 
Černých.

Vladimír Šavrda
(bez úprav redakce)

 V Mačkově svatému Mikuláši 
balíčky zbyly 

Mačkov- Jak ten čas letí! Ně-
které děti se ještě nestačily 
docela vzpamatovat z loň-
ské mikulášské nadílky a už 
zase čekaly v sále obecního 
domu, až se mezi dveřmi 
zjeví ctihodný stařec s ber-
lou, doprovázený něžným 
andělem a zjančeným pe-
kelníkem. Tentokrát se před 
tváří zástupců dvou mocnos-
tí zpovídalo třicet ratolestí. Protože jsou prý podle pekelné knihy hříchů, 
ze které četl přítomný vyslanec říše věčného ohně, děti v Mačkově ale 
hodné a poslouchají své rodiče, rarachova metla byla bez práce a roz-
tomilý andílek odměnil balíčkem dobrot všechen „ potěr“ bez výjimky. 
Nastoupené holčičky a kluci měli jedinou povinnost- odříkat svatému 
Mikuláši básničku nebo zazpívat písničku, čehož se zhostili na výbornou.
Nebeský dobroděj byl v Mačkově tak spokojen, že před odchodem na 
další „ štaci“ nechal jako bonus těm nejmenším ještě dvacet dárkových 
balíčků. Naopak satanáš notně supěl, jelikož jeho pytel pro hříšníky 
zůstal prázdný a s uhlím a brambory se mohl takříkajíc nechat „ vyfotit“.
Tradiční ceremoniál obohatila reprodukovaná hudba, kdy místní DJ 
Roman Křemen pouštěl do éteru pecky v podobě pohádkových hitů. 
Děti si tak mohly podle libosti zatancovat. V repertoáru nechyběl ani 
legendární „ Ptačí tanec“.
Na mikulášskou nadílku se přišly podívat i dvě pamětnice, které daly 
k lepšímu své vzpomínky na časy, kdy ještě Mikuláš s čerty obcházeli 
vesnici stavení po stavení: „ Tehdy se ještě nedaly sehnat poctivé 
masky, takže si kluci černili obličeje uhlím. My jako malé holky jsme 
ten „ nadpřirozený průvod“ z uctivé vzdálenosti sledovaly. Jednou jsme 
vyběhly do sněhu jen tak ve cvičkách a samozřejmě při vší horlivosti 
uklouzly a poroučely se do závějí.“ / smích /. „ Když už jsme byly starší, 
tak jsme se třásly na to, až ti větší půjdou na učňák a my to po nich 
převezmem. Paradoxem bylo, že jsme sebou nesměli mít anděla. 
Tehdejší komunističtí papaláši by se zbláznili. Postava z nebes pro ně 
znamenala facku režimu.“
Jediné, čeho se špetkou škodolibosti litovali někteří otcové, byl fakt, že 
čertovskou garderobu nenavlékl původně nominovaný jedinec. Ten totiž 
o den dříve poněkud přebral. „ Škoda- ožralého pekelníka jsme tu ještě 
neměli,“ dobírali si dotyčného. Úkol dělat toho zlého tak na svá bedra 
naložil místostarosta obce. A v pro něho premiérové úloze nezklamal.

Vladimír Šavrda
(bez úprav redakce)

Mačkovští nezapomínají 
ani na uživatelky domova Petra 

Celé zastupitelstvo přišlo 17. 12. v podvečerních hodinách 
neformálně popřát a obdarovat klientky a klienty z „domečků“ Radost 
byla oboustranná a atmosféra kouzelně vánoční. 

Vladimír Šavrda
(bez úprav redakce)
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za pomoc s kostýmy a Věrce P. a Zuzce K. Jitce R. za trénink a přípravu, 
Petrovi B. za osvětlení a každému, kdo se podílel.

Nejmladšímu účastníkovi Aničce byly pouhé dva roky a nejstarší děti 
chodí na první stupeň ZŠ. Přesto toto vystoupení nemělo daleko od 
profesionálů. A kostýmy a rekvizity byly opravdu nádherné. Myslím, že 
i děti si toto vystoupení moc užily, a jako bonus za každé vystoupení dostaly 
několik dárků například vstup na zámeckou věž, nádherné omalovánky 
Strakonicka anebo třeba uháčkovaného klauna a sladkosti. 

V posledním předvánočním týdnu se uskutečnila akce „Na Ježíška 
věříme všichni“. Celkem se dělalo 145 balíčků, z toho 16 balíčků do terénu, 
89 balíčku do Domova seniorů v Blatné a 40 do pečovatelského domu. 
Vlna chuti zapojit se do akce byla naprosto úžasná a já jsem ráda za 
důvěru, kterou jste mi prokázali tím, že jste přispěli jakoukoli částkou na 
tuto úžasnou akci.

Každý balíček obsahoval ručník, krém na ruce, sprchový gel, kávu 
a hrneček. Do domova seniorů se navíc přidala i malá knížečka s citáty. 
V pečovatelském domě rozdaly balíčky děti z mateřské školy Vrchlického 
s paní Danou Strnadovou. V domově pro seniory zahrály Mačkovské děti 
Živý Betlém.  Dále Denise Plačkové, která zařídila přes 90 masážních srdíček, 
Katce Burianové za upečení vánočního cukroví a perníčků na štědrovečerní 
stoly a paní Aleně Kubátové za perníčky. Také firmě mejra.cz za vytvoření 
krásných vloček, které byly součástí balíčků. Děkuji i paní učitelce ze školky 
Terezce Kyliánové, která pro seniory vyrobila 145 přáníček.  Děkuji i paní 
Aničce Baťkové za konzultaci a pomoc. Děkuji paní Koubkové za umožnění 
v pečovatelském domě a paní Baušové ředitelce DS.  Také pečovatelkám, 
které balíčky roznesly. Vlna chuti zapojit se do akce byla naprosto úžasná 
a já jsem ráda za důvěru, kterou jste mi prokázali tím, že jste přispěli 
jakoukoli částkou na tuto úžasnou akci.

Jmenovitě děkuji: Jan a Martina Kortusovi, Obaly Blatná, Vodoinstalace 
Štědroňský, Obec Mačkov, Miger podlahy Blatná, Alena Tomášková, 
United networks, Jiří Antoš, Hana Scheinherrová, Klacák M., ZŠ Kasejovice, 
Flandera obklady, Textil Pod věží, Lenka Volbrechtová, Jiří Irra, Kudrnovi, 
Koryta z Václavova, Hana Valachová a Jakub Biskup, Klára Jánská, Martina 
Ježková, Lenka Kallmunzerová, Tvrdých, Mgr.Zdenka Lojdová, Ivana 
Řezáčová, Kosmetika Lucie Burdová, Alena Gajdošová, Lenka a Anetka 
Kotrbovy, Dominika Peroutková, Petr Teska, Sofinka a Natálka Baťkovy, 
Hanka Čelakovská,  Jana Klejnová, Patrik Pokorný, Lenka Vaňačová, Leoš 
Nedošínský, Olga Dlabačová, Perntovi, Matějkovi,Zdeňka Braunová, 
Cittebarovi, Černých, Martina Bláhová, Jana Křemenová, Monika Kubátová, 
Svobodovi, Kateřina Koubková, Kateřina Burianová, Dana Pýchová, Klára 
Váhalová, Ivana Jahodová, Dana Vokurková, Jana Chudadová, Veronika 
Bartušková, Karla Benešová, Lenka Fořtová, Flanderovi, Květinářství 
Helena Šourková, Barabášovi, Lucie Kudějová, Zdeňka Pyšnová, Petra 
Pangrácová, Klára Rubášová, Pavla Šlajsová, Lenka Kopřivová, Božena 
Polánská, Lenka Doležalová, Michaela Kalousová, Veronika Muhlsteinová, 
Zdena Jestřábová, Šuhajovi, Petra Grešáková, Šmídovi, Žanda Klímová, 
Vendula Sýbková, Petra Broučková, Tereza Chlanová, Klára Koničková, 
Martina Jíchová, Adam Říha, Lucie Hosnedlová, p.Novotná, Veronika 
Fišerová, Tereza Kyliánová, Ríša Burian, Linda Chocholová, Lucie Čadová, 
Světluš pošta, Jiřinka Urešová,MichalKlacák, Miroslav Cihla st.A několik 
anonymních dárců. 

Všem sponzorům této akce velice děkujeme.
Jana Křemenová

Bruslení a novoroční procházka
26. 12. v 17,45 h. odjela celá vesnice a její přátelé na zimní stadion 

do Strakonic. Na bruslích i na botách se prohánělo po ledě 50 účastníků 
této již tradiční sváteční sportovní akce. Bohužel, jedno zraněné koleno 
a jeden naštípnutý kotník je výsledkem první zimní sportovní aktivity. 
Brzké uzdravení oběma zraněným přeje celé zastupitelstvo.

Novoroční procházka 
začala srazem u kapličky 
v 13 hodin. Sešlo se 20 
dospělých a 7 dětiček 
včetně 5 kočárků. Pochod 
dle mého názoru i přes 
špatné počasí se vydařil, 
účast byla velmi dobrá. 
Můj obdiv mají děti, které 
poctivě šlapaly celou 
cestu. Odměna, v podobě 
teplé polévky a nápoje 
v místní hospůdce, 
byla výbornou tečkou. 
Začátek roku se podařil 
na jedničku.

Věra Pangrácová 

Myštice

Tříkrálová sbírka 
v Laciné

Tříkrálová sbírka je největší dobro-
volnickou akcí v České republice, kaž-
doročně se jí účastní desetitisíce dobro-

volníků a letos jejich počet rozšířilo také 
několik dobrovolníků z Laciné. Jarmilka 

chodí do školky a její bratr Daník do základ-
ní školy v Sedlici, kde se do této akce přihlásili jako 

králové. A když už měli královské oblečení, přišli jejich rodiče s nápa-
dem udělat sbírku také v Laciné. Našli třetího krále, Karolinu, a v sobotu 
5. ledna dopoledne 
šli za zpěvu koledy od 
domu k domu. V Laci-
né je řada domů oby-
dlených jenom přes 
léto, ale tam, kde byl 
někdo doma, rád ote-
vřel, vyslechl si koledu 
„My tři králové jdeme 
k vám“ a přispěl do 
sbírky. Vůbec nevadilo, 
že jeden z králů ztratil 
během koledování tři-
krát korunu, dvakrát 
se ji podařilo nalézt, 
ale po třetí již ne. Tak 
závěr koledování pro-
bíhal bez koruny. Děti 
i dospělí byli z koledo-
vání tak nadšeni, že 
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Zahájení adventu 
v Předmíři

V sobotu 1. 12. 2018 proběhlo 
v Předmíři již tradiční zahájení adventu. 

Odpoledne začalo v zasedací místnosti 
OÚ pletením adventních věnců. Na 

tuto akci navázalo slavnostní rozsvícení 
vánočního stromečku. Na úvod vystoupily 

děti pod vedením Karly Benešové s doprovodem harmoniky p. Jiřího 
Fialy, následoval krátký proslov starosty a poté přišlo na řadu pásmo 
koled a říkanek dětí pod vedením Jany Vrátné a Terezy Martínkové za 
kytarového doprovodu p. Martina Boukala. 

Příjemnou pohodu adventního setkání podpořila hojná účast, 
výborný svařáček a chutné vánočky a štoly.

Čerti v Předmíři
V sobotu 8. 12. se na sále v Předmíři otevřela brána Pekla, které 

navštívilo 34 odvážných dětí se svými rodiči, prarodiči a dalšími rodinnými 
příslušníky. Během čertovské diskotéky proběhly soutěže, samozřejmě 
za účasti rodičů, za které děti dostávaly sladkosti z pekelného kotlíku. 
Nechyběla návštěva Lucifera s jeho strašlivými čerty, který z knihy 
hříchů předčítal jména přítomných dětí. Ty si za básničku nebo písničku 
vysloužily malý balíček čokolád. Byli ovšem i hříšníci, které čerti ze sálu 
vynesli na zádech. 

Myslím, že jsme se všichni dobře bavili a budeme se těšit na další 
podobné akce. Poděkování patří všem, co Peklo připravovali i těm, kteří 
ho navštívili.

v sobotu odpoledne vyrazili se 
zpěvem a pokladničkou ještě 
do sousedních Dvoretic. Tam 
si tři malí králové vzali boby 
a po skončení koledy si ještě 
užili ježdění na rozmoklém 
sněhu.

Dohromady se v Laciné 
a Dvoreticích vybralo 2.134 Kč. 
Nezbývá než všem poděkovat: 
rodičům za dobrý nápad, 
dětem, které hned druhý 
den koledovaly v Sedlici, za 
vytrvalost a všem dárcům za 
otevřená srdce.

text: František Jirsa
foto: Naděžda Otrubová

Předmíř

Volné bruslení
V neděli 9. 12. se uskutečnilo na Zimním stadionu v Příbrami veřejné 

bruslení pro děti i dospělé. Tuto akci jsme pořádali již po třetí a tak 
si zhruba 20 bruslících mohlo užít to, o co nás na konci roku příroda 
ochuzuje. 

Pochod na Metelskou horu
Nový rok jsme přivítali v Předmíři již tradičně – Novoročním 

pochodem na Metelskou horu. Již 10. ročník byl poznamenaný nepřízní 
počasí, celou trasu pochodu foukal silný vítr a místy skrápěl účastníky 
déšť. I tak se sešlo 42 pochodujících a 2 mimča vezoucí se v kočárcích, 
kteří si po výstupu na vrchol užili příjemné závětří (ano, je to tak, i na 
hoře může být bezvětří, když cíl chrání ze dvou stran les), opekli si 
Hugobuřty a popili pivo nebo horkou griotku, nechybělo ani společné 
foto. Po zhruba hodině byl zahájen sestup k domovům.

Realizované akce v roce 2018
Stejně jako v letech minulých, i v roce 2018 jsme realizovali několik 

investičních a neinvestičních akcí, na které se podařilo sehnat finanční 
podporu z některého dotačního programu. Zde je jejich přehled:

Název projektu Dotační titul Poskytovatel grantu
Celkové 
náklady 

projektu - 

Obdržené 
finanční 

prostředky

% dotace - 
skutečnost

Program obnovy venkova Oprava fasády budovy OÚ Jihočeský kraj          685 474             180 000    26,26

Program obnovy venkova
Ozelenění pozemku v 
Zámlyní a nákup prvku pro 
seniory

Jihočeský kraj          101 821               46 000    45,18

Evropský sociální fond - 
OP Zaměstnanost

Vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací

Úřad práce ČR            45 000    

Smart Cities
Analýza Smart pro obec 
Předmíř

Jihočeský kraj            72 600               48 000    66,12

Smart Cities
Dálkový odeřet vodoměrů - 
Předmíř

Jihočeský kraj          671 429             470 000    70

Podpora cestovního ruchu 
2018

Propagace obce Předmíř Jihočeský kraj            50 000               35 000    70

Investiční dotace pro JSDH 
Jčk / Dotace pro SDH obcí

Nákup DA pro JSDH Předmíř
Jihočeský kraj / MVČR - 
Hasičský záchranný sbor 

ČR
     1 229 965             750 000    60,98

Zajištění systému sběru 
BRKO obec Předmíř

OPŽP          748 748             594 473    79,4

Celkem 3 560 037 2 168 473 60,91

Zároveň jsme realizovali akce, které jsme v plné výši hradili z rozpočtu 
obce. Mezi tyto akce patří: vybudování bytu v přízemí obchodu 
v Předmíři včetně rozvodů vody a elektřiny, zateplení fasády a její 
nátěr – náklady 1,6 mil Kč, stavební opravy úpravny vody v Předmíři – 
odstranění starých el. Rozvodů, výměna oken, odstranění nesoudržných 
omítek, jejich oprava, štukování, nové osvětlení a kompletní nátěr, 
výměna vrat – náklady 0,5 mil. Kč, výměna technologie ČOV v Předmíři  
- náklady 300 tis., aktualizaci projektové dokumentace na vybudování 
obchvatu v Řištích – náklady 121 tis. a vybudování pomníku padlým 
s náklady 85 tis. Kč. 

A jaké jsou akce plánované na rok 2019? Zpracování statického 
posudku únosnosti podlahy (stropu) obchodu v Předmíři aby bylo 
možné dokončit dostavbu bytu v 1. podlaží, realizace průzkumného 
hydrogeologického vrtu, zpracování projektové dokumentace a podání 
žádosti o dotaci na instalaci topné soustavy do budovy OÚ, zpracování 
projektové dokumentace na opravu komunikace Metly – Mladý 
Smolivec a komunikace v okolí OÚ, podání žádosti o dotaci na opravu 
hasičské zbrojnice v Předmíři, vyčištění (odbahnění) požární nádrže 
v Řištích (spodního rybníčku).

Pozvánky do Předmíře
Je před námi čas plesů a bálů a tak mi dovolte pozvat vás do Předmíře. 

Jako první se uskuteční 16. února Dětský maškarní bál od 14 hodin, na 
který naváže od 20 hodin Pyžamový bál pro dospělé – k tanci a poslechu 
bude hrát Minimax. 

Následovat bude 9. března od 20 hodin Hasičský bál, kde k tanci 
a poslechu zahrají Kudrnáči.

Pavel Karlík, starosta obce
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Radomyšl

Rozpočet 
na rok 2019 
byl schválen 
jako vyrovnaný
Zastupitelé 13.12.2018 na svém 

prvním pracovním zasedání v novém 
volebním období schválili rozpočet na rok 2019. 

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, když příjmy i výdaje jsou ve výši 
28.161.000,-Kč. Ve výdajích je například 600.000,- pro MŠ, 1.500.000,- 
pro ZŠ, 2.000.000,- pro místní části, 1.245.000,- na odporu spolků, 
1.610.000,- na likvidaci odpadů, 2.473.500,- na péči o vzhled obce 
a veřejnou zeleň, když je počítáno také s nákupem nové techniky jako 
zvedací plošiny a cepové sekačky, 3.535.500,- na komunikace, 240.000,- 
pro zásahové jednotky hasičů, 250.000,- na opravu a modernizaci 
věžních hodin, 412.000,- na nákup auta, 100.000,- na údržbu tenisového 
kurtu, 100.000,- na kalendář, je opět počítáno s příspěvky na obědy 
pro seniory, dary k výročím pro seniory nad 70 let, nebo finančním 
příspěvkem pro nově narozené občánky apod. Rozpočet předpokládá 
nižší příjmy za odpad v souvislosti s připravovanou vyhláškou o poplatku 
za odpad, když poplatek za osobu by měl být snížen ze 600,- na 400,- Kč 
a pro děti do 3 let a seniory nad 70 let by měl být zdarma. V rozpočtu 
na rok 2019 zatím není uvažováno s čerpáním prostředků uspořených 
z minulých let v částce 27.987.592,- Kč. Úvěry městys nemá. Celý 
rozpočet je na internetových stránkách městyse www.radomysl.net 

Obec baráčníků Radomyšl
Počátkem nového roku 2019 chci všem jménem baráčníků popřát 

zdraví, štěstí, spokojenost, vzájemné porozumění, klid a pohodu 
v osobních i pracovním životě.

Dovolte, abych Vás seznámilas nejdůležitějšími akcemi, které nás 
v tomto roce čekají. Již v blízké době 9. února bude tradičně „Staročeský 
ples“, na který Vás srdečně zveme. Jako každý rok bude ples po 
slavnostním zahájení pokračovat předtančením, čeká Vás též tombola 
a o nějaké to překvapení také nebude nouze. Přijďte, rádi Vás uvidíme.

Nejdůležitější akcí, kterou musíme zajistit je příprava k 80. výročí 
založení Obce baráčníků, oslavy proběhnou 8. června 2019, po 
slavnostním zasedání a průvodu uvedeme starou lidovou tradici k svátku 
letnic „královničky“. Jde o starý zvyk, oslavy mládí, léta a rozkvétající 
přírody. Ukázka bude předvedena venku před sokolovnou /v případě 
hezkého počasí/ nejen pro baráčníky, ale i pro širokou veřejnost. Dále 
bychom rádi uskutečnili křest nového praporu, neboť způsob rozvinutí 
je dán baráčnicemi regulemi je nutno pečlivě připravit celý průběh.

V letošním roce jsou též plánovány oslavy 145. výročí založení 
Českého baráčnictva. Celá akce se odehraje v Soběslavi dne 25. května 
2019. Nebude to určitě jediná výroční slavnost, které se baráčníci 
z Radomyšle zúčastní. Průběžně Vás budeme informovat o dalších 
akcích baráčníků v Radomyšli.

Jůzková Zdeňka 

Bábinky a konec roku
První listopadové pondělí se bábinky tradičně sešly v hospůdce Na 

Křenovce. Společný podvečer jim zpříjemnila návštěva prachatických 
seniorů, členů Senior country klubu Sen Prachatice, které si pozvaly 
do Radomyšle, aby jim předvedli své taneční vystoupení. Přestávku na 
odpočinek vyplnila Z. Limbergerová hrou na kytaru a zpěvem písniček 
Karla Hašlera, zpěvem ji doprovázela i M. Mrázová a ve chvilce zpívali 
všichni přítomní, včetně prachatických hostů. V polovině listopadu se 
vypravily bábinky na plavecký stadion ve Strakonicích, aby se podívaly 
na nácvik akvabel.

V prosinci se uskutečnilo Mikulášské posezení v Leskovicích. Každá 
přítomná dostala krásný dárek – háčkovaného sněhuláčka, kterého 
pro všechny vyrobily S. Klasová a V. Janoušová a ozdobný svícínek od 
B. Peterkové. Nechyběla ani tombola a kulturní vystoupení paní Ireny 
Novotné, která přijela zahrát na dudy a zazpívat několik lidových písní 
i vánočních koled. Její syn předvedl hru na lidový nástroj „fanfrnoch“. 
Tato akce měla velký úspěch. Dva dny na to se některé bábinky vypravily 
na večerní vánoční trhy do Chluman. Počasí jim přálo, takže se výlet 
vydařil.

Je třeba opět připomenout, že bábinky se nestarají pouze o vlastní 
zábavu a potěšení. V listopadu napletly nebo nakoupily celkem 93 
párů ponožek a jedny rukavice pro nemocnici Milosrdných sester 
Boromejských v Praze. Do této akce se zapojilo celkem 35 žen. 
Naše Věrka J. a Slávka K. nezapomněly ani na děti z mateřské školy 
v Radomyšli. Před Vánocemi jim donesly čtyři sněhuláky vlastní výroby, 
pro každou třídu jednoho. Největšího sněhuláka vytvořila paní Věra pro 
místní knihovnu.

Bábinky

Podzim byl náročný
Hned v listopadu prošel Radomyšlí Halloweenský průvod, který se 

stal velmi oblíbeným. Každý rok se po vsi vynořují nová strašidla. Dětí 
i dospělých v kostýmech přibývá. Za statečnost je u hasičárny čekalo 
pečení buřtů a pohádka. V komendě byla tradičně připravena výstava 
dýní, duchů a strašidel, kde se prezentovali žáci základní školy a děti ze 
školky. Velmi podařená akce žen a hasičů z Radomyšle.

V listopadu bylo Valné výroční zasedání
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 Vánoční trhy jsme 
letos zpestřili posezením 
v čajovně a byl to dobrý 
nápad. Řady prodejců 
rozšiřuje už nová gene-
race. Divadlo Lodivod 
sklidilo potlesk a anděl 
se zapotil při vybírání do-
pisů. Ani ruce nezahálely, 
a kdo chtěl, ozdobil si 
perníčky. Nikdo neodešel 
s prázdnou.

Návštěva Mikuláše 
v rodinách je samozřej-
mostí a ne všechny děti 
se na ni těší. Je to věčné 
dilema,byl jsem hodný 
nebo ne? Mikuláš ale 
všechno ví, a tak si s tím 
poradí.

 Oblíbené zpíváni s Rí-
šou Semiginovským na 
kůru u sv. Martina jako 
vždy třetí adventní nedě-
li pokračovalo Zvonečko-
vým průvodem směrem 
k Sokolovně, kde letos 
nově proběhl koncert 
pořádaný divadelním 
spolkem. Vystoupení dětí 
ze ZŠ, hudební školičky, 
absolventů ZUŠ Strako-
nice, sboristek plzeňské-
ho divadla aj. sledovalo 
asi 120 diváků. Tleskalo 
se opravdu hodně. Pro 
všechny účastníky prů-
vodu i vystupující Městys 
sponzoroval občerstvení, 
které hlavně v tekutém 
stavu přišlo vhod.

Všechny tyto akce 
nám postupně navozovaly vánoční atmosféru a zkrátily čekání na Je-
žíška. Za všechny pořadatele akcí pro veřejnost přejeme našim přízniv-
cům do příštího roku jen to nejlepší a pevné zdraví.

Blanka Matoušková

Zprávičky z DPS
Barevné listí nám na zahradě 

vystřídal občasný sníh, mráz a plís-
kanice. Začalo se topit a za provo-
zu se dořešily některé problémy. 
Došlo k výměně radiátorů v jed-
nom bytě, výměna poškozených 
hlavic na radiátorech atd. Teď už 
by mělo býti teplo opravdu všem. 
Na zahradě, v oknech, nástěnkách i interiéru se objevila vánoční výzdoba. 
Sváteční náladu nám navodily děti z mateřské školy a hudební školička 
pana Mráze. Děti byly úžasné, bezprostřední a nejeden z nás uronil i slzič-
ku dojetím. Vystupovala zde vnoučata i pravnoučata některých obyvatel. 
Pracovníci městyse nainstalovali na budovu výzdobu a na dvorku sví-
til veliký vánoční strom. Ve výloze se objevil betlém darovaný rodinou 
Mrázových a vedle něj výrobky ze školky. Občas zavonělo cukroví a pak 
už tu byly Vánoce.

Teď nás čeká rekonstrukce jednoho bytu, oprava střechy nad 
vchodem, zateplení vchodových dveří aj. běžná údržba budovy. Pevně 
věřím, že nás nepostihnou žádné nemoci a dožijeme se sluníčka 
v pohodě a s úsměvem. 

pečovatelka

Učíme se drátkovat
Ženy z Radomyšle a okolí začaly v listopadu navštěvovat Kurzy 

drátkování. Pro velký úspěch budeme pokračovat až do letních prázdnin. 
Na termínech se domluvte s lektorkou na tel. čísle 739 788 994. 
Začít můžete kdykoliv jednoduchým andělem. Pokročilé čeká mísa, 
velikonoční vejce, lapač snů aj. parádní výrobky. Uvolněná atmosféra, 
žádný stres, odpočinutí od dětí a rodiny je nejvíce ženami ceněno. 
Časově zhruba 3 až 4 hodiny o víkendu na radnici. V ceně je materiál 
a nářadí. Každý si svůj výrobek odnese domů.

Těšíme se na vás 
Marie a Maruška Vodákovi členky ZO ČSŽ Radomyšl

Informace z TJ
Zahájení plesové sezony v Radomyšli mají na starost členové TJ, kteří 

uspořádali již 8. sportovní ples, který se konal 24. listopadu v místní 
sokolovně. Na plese se sešlo asi 150 spokojených účastníků, nejen z řad 
sportovců, kterým hrála pro zábavu skupina Scéna. 

Nedílnou součástí plesu je i vyhlášení nejlepších sportovců městyse 
Radomyšl. Těmi nejúspěšnějšími se letos stali J. Klečka, D. Jungbauer, A. 
Nepodalová a T. Ježek.

Starší žáci TJ Radomyšli 
na MČR v nohejbalu

Starší žáci TJ Radomyšli se o víkendu 15. a 16. prosince 2018 
zúčastnili Mistrovství ČR dvojic a trojic v nohejbalu, které proběhlo 
v Semilech. V početné konkurenci se rozhodně neztratili. V sobotním 
turnaji dvojic obsadil L. Votava s T. Ježkem 5. místo a dvojice K. Čapek 
s M. Hendrychem 9. místo z celkových 26 družstev. 

Nejlepší sportovci Radomyšle

Na snímku zleva: L. Votava, M. Hendrych, K. Čapek, T. Ježek, Foto Nohejbal
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rozdělili do skupin, přičemž každá skupina dostala kartičku a následně 
skupiny plnily různé úkoly na stanovištích. Nechybělo skákání v pytlích, 
hod míčkem na cíl, šplh na žebřinách apod. Po splnění úkolu na stanovišti 
dostaly skupiny razítko na kartičku, a po nasbírání všech 10 razítek ze 
stanovišť získaly odměnu.

Zakončení halloweenu bylo diskotékou, kterou si děti moc užily.
Důležité na těchto dvou akcích bylo, že jsme společně zjistili, že je 

možné trávit příjemné chvíle ve škole i mimo vyučování. Děti si dokážou 
hrát a bavit se aktivně a nepotřebují trávit čas před televizní nebo 
počítačovou obrazovkou a ani mobilní telefon není vždy nezbytný.

Děkujeme panu řediteli, pedagogům školy a zároveň rodičům, že 
nám umožnili tuto báječnou akci zorganizovat. Děti domů odcházely 
s úsměvy na tvářích a již nyní se nemohou dočkat další společné akce.

Gabriela Benešová, ZŠ Radomyšl

Lyžařský kurz ZŠ Radomyšl 
Konání lyžařského kurzu pro žáky 7. třídy i zájemce z tříd dalších je 

v ZŠ Radomyšl jednou z očekávaných akcí každého školního roku. A tak 
již tradičně, tentokrát ve dnech 16. – 21. 12., devatenáct žáků školy, 
lyžařů začínajících i pokročilých, se svými instruktory využilo příležitosti 
prožít příjemné dny v lyžařském areálu Kramolín. 

Cesta vlakem do Lipna nad Vltavou, chata Lanovka i místní sjezdovky 
pro většinu účastníků nebyly ničím cizím, neboť výborné služby 
lipenského sportovního centra škola využívá opakovaně. Překvapit 
mohlo snad jen předsezónní počasí, ale i to bylo na straně lyžařů. Krajina 
v Lipně byla zasypána sněhem a o pěknou úroveň sjezdovek se postaraly 
moderní technika a pracovníci lyžařského areálu. Proto hned po příjezdu 
se začínající lyžaři mohli pustit do získávání prvních lyžařských zkušeností 
a také chuti věnovat se tomuto zimnímu sportu a pokročilí neváhali 
s nadšením rozpohybovat své téměř rok zahálející ski. 

Všichni žáci i instruktoři si váží možnosti lyžařského kurzu se účastnit, 
oceňují ochotu školy kurz pořádat a děkují také rodičům za finanční 
podporu i celkovou důvěru ve zdar akce. 

Marie Krejčová, ZŠ Radomyšl

Tělocvičnu navštívili Ježíšek 
i Santa Klaus

Dne 21. 12. 2018 se konala v tělocvičně ZŠ Radomyšl vánoční besídka. 
Celým programem provázeli žáci 9. třídy, kteří mezi jednotlivými 

Silnější disciplínou radomyšlských hráčů jsou trojice, což také 
potvrdili. Dokázali hladce vyhrát základní skupinu, kde postupně 
porazili týmy Holic, Pekla a Čelákovic. Ve čtvrtfinále dokázali porazit 
soupeře z Modřic a probojovali se do bojů o medaile. V semifinále 
chyběl pověstný kousek štěstíčka, když k vítězství nad Baníkem Stříbro 
chyběl jediný bod a po prohře 10:9 byl tým odsouzen k boji o bronzovou 
medaili. V něm nakonec ale podlehl týmu ze Vsetína, když jim opět 
chyběl jeden bod k vítězství. 

„Kluci jsou teď zklamaní, že nakonec odjíždíme bez medaile, ale 
musím je pochválit za výborný výkon, bojovnost a nasazení, nechali 
na hřišti všechno. Myslím, že časem docení umístění, kterého dosáhli, 
protože za sebou nechali mnoho soupeřů zvučných jmen,“ zhodnotil 
Mistrovství ČR předseda oddílu M. Koubovský.

Mezi nejlepší hráče turnaje patřila opora týmu Lukáš Votava, který 
si svými výkony vysloužil pozvánku do reprezentace U15, která měla 
soustředění 4. - 6. ledna 2019 v SC Nymburk. 

Mikulášská nadílka v ZŠ Radomyšl
5. 12. proběhla na naší škole mikulášská nadílka, která byla tradičně 

jako každý rok v režii 9. třídy. Mikuláš s čerty a andílkem obcházel 
postupně všechny třídy. V každé dostal od hlavního čerta listinu 
největších hříšníků, které si měli čerti z třídy odnést. Hodný andílek ale 
měl pro hříšníky připraveny úkoly poslední záchrany, jejímž splněním 
se mohli hříšníci od čertovské nadílky vykoupit. Komu se úkol splnit 
nepodařilo, byl čerty odnesen na chodbu, kde už následovala čertovská 
nadílka v podobě různých „fyzických trestů“ /například 30 dřepů, 10 
kliků a podobně/. Hodným dětem andílek rozdával bonbony. Ze školy 
pak Mikuláš se svou družinou vyrazil nejprve pozdravit děti do mateřské 
školy a poté na místní radnici. Zde čertům bylo sděleno, že největší 
hříšník, pan starosta, na radnici není a že jej najdou na zasedání starostů 
v sokolovně. Proto se tam čerti i s Mikulášem a andělem vydali. Pan 
starosta již na Mikuláše s družinou čekal. Aby jej čerti neodnesli, zazpíval 
písničku „Skákal pes přes oves“ a ještě všechny pozval na výborný 
zákusek.

Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Halloween a spaní ve škole
Halloweenský den, který začal dobrodružnou a zároveň strašidelnou 

nocí pro děti z 1.B v Radomyšli, sklidil radost a nadšení od žáků místní 
základníškoly. 

Dne 1. 11. v 18.30 se žáci 1.B sešli před školou, kde byl pro ně 
přichystán bohatý program v podobě

převlečení do kostýmů/ masek, společných her a večerního 
prromítání filmu ,,Transylvánie” s piknikem. Po filmu nastal čas spánku, 
a tak nezbylo nic než nachystat spacáky a vydat se do říše snů. Děti 
spokojeně spaly až do ranního budíku, kde je přišel přivítat i pan 
ředitel. Vše uklidily, zabalily, nasnídaly se a připravily se s úsměvem na 
Halloweenský den s ostatními žáky školy. 

Na Halloweenský den přišli žáci i vyučující v maskách. Během 
prvních dvou vyučovacích hodin si žáci z deváté třídy připravili povídání 
o halloweenu v jazykové učebně. Následovaly úkoly v tělocvičně školy 
pro žáky prvního stupně, kde na jednotlivých stanovištích vypomohli 
žáci pátých tříd. Stanovišť bylo celkem 10. Žáci první až čtvrté třídy se 
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tanečními, hudebními a recitačními vystoupení žáků z dalších tříd 
informovali publikum o tom, kdo nosí dárky v různých částech světa 
a jak tam probíhá vánoční nadílka. Někteří to pojali kreativně a podařilo 
se jim sehnat krásné kostýmy. Celou besídku tedy zahájil roztomilý 
kudrnatý Ježíšek, o zvycích v Rusku dětem povyprávěla Mrazíkova 
Sněhurka, ale největší úspěch u publika měl Santa Claus, kterého do 
tělocvičny přitáhl na saních jeho věrný sob Rudolf, kterému dokonce 
svítil jeho pověstný nos. Celý, téměř dvouhodinový program zakončila 
diskotéka s DJ Rudolfem, který také rozjel u dětí tak oblíbenou“mašinku“.
Vytancované děti pak se svými třídními učitelkami odcházely do tříd, 
aby si předaly dárky a popovídaly u stromečku.

Jitka Tetourová, ZŠ Radomyšl

Rozsvícení stromečku v Leskovicích
I přes nepřízeň počasí jsme v Leskovicích na první adventní neděli 

rozsvítili stromeček u kapličky. Každý přinesl něco dobrého k jídlu nebo 
pití, sešla se skoro celá vesnice a po vzoru velkých měst jsme stromeček 
na několikátý pokus viděli v plné kráse svítit. Všem přejeme příjemné 
prožití svátků vánočních a hlavně pevné zdraví.

Michaela Kadečková

Předvánoční dílnička v Leskovicích
Leskovice žijí tradicemi, za což jsme všichni velice vděčni. I letos, 

jako každým rokem, jsme se vrhli na předvánoční dílničku pro děti. 
Tentokrát jsme do činnosti a aktivního vyrábění zapojili více i rodiče, 
což myslím, vůbec nevadilo. Vyráběli jsme stromečkový zápich do 
květináčů, kuželové stromky a vánoční svícínky. Výrobků sice nebylo 
tolik, jak tomu vždy bývalo, ale zase o to více se všichni snažili, aby měli 
výzdobu opravdu krásnou. Nejlepší je pozorovat konečné výsledky, kde 
všichni dělali to samé a ze stejných ozdůbek a materiálů, ale co výrobek, 
to originál. Každý dodal svému dílu kus sebe a své autentičnosti, což 
bylo opravu dokonalé. Už jen pro tu radost a nadšení v dětských očích, 
ale i ta malá pýcha v očích rodičů, když pozorují své děti při „práci“, se 
vyplatí investovat čas a práci s přípravami. Moc všem děkujeme za to, 
že rádi chodíte a každým rokem nás je víc a víc. Těšíme se opět na další 
společnou akcičku a strávený čas. Krásný nový rok všem.

Tereza Žílová Kadlecová Vánoční setkání v klubovně v Podolí

Silvestr v klubovně v Lázu

Závěr roku v Rojicích

Závěr roku v Rojicích
Závěr roku 2018 oslavili občané Rojic velkolepě. Nejprve proběhla 

oslava životního výročí 80 let paní Anny Hlaváčkové. Při této příležitosti 
jí byl předán dárek od Městyse Radomyšl se zápisem do Kroniky. Dále 
z iniciativy několika důchodců, pod vedením Karla Tomáška, došlo 
znovu k využívání místní hasičárny. Byla opravena střecha, elektrické 
vedení, zavedena voda, vyštukováno, vybíleno a instalovaná kuchyňská 
linka s funkčním vybavením. Veškeré práce a doprava materiálu byly 
zajištěny svépomocí. Tuto akci morálně i finančně podpořil Městys 
Radomyšl. Rostoucí počet občanů obce Rojice, spadající pod Městys 
Radomyšl, si zaslouží tento kulturní stánek. Společně v novém se již 
oslavil Silvestr. Nejprve děti soupeřily ve stolním tenisu a stolních hrách. 
Následovali je i důchodci. Vstup do roku 2019 byl oslaven půlnočním 
ohňostrojem. 

Rojičáci
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Přehled projektů města Sedlice
podpořených dotací
V roce 2018 Jihočeský kraj podpořil z grantových 
programů tyto projekty města Sedlice:
•	Rekonstrukce místní komunikace v Jeronýmově ulici v Sedlici 

       - dotace ve výši 1 000 000,00 Kč 
•	Zájmovou činností proti patologickým jevům dětí a mládeže 

       -  dotace 20 000,-- Kč 
•	Výměna fotbalových branek fotbalového hřiště Sedlice 

       - dotace ve výši 20 000,-- Kč 
•	Krajkářské slavnosti 2018 - dotace ve výši 30 000,-- Kč 
•	Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jeronýmově ulici 

       - dotace ve výši 230 000,-- Kč 
•	Oprava kanalizace Jeronýmova ulice - dotace 1 000 000,-- Kč. 
•	Oprava vodovodu Jeronýmova ulice - dotace 500 000,-- Kč. 
•	Zlatý paličkovaný čepec - dotace 50 000,-- Kč. 
•	Základní vybavení zásahového družstva SDH Sedlice 

       - dotace 95 000,-- Kč. 
•	Účelová neinvestiční dotace SDH - dotace 60 043,-- Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
podpořilo tento projekt:

•	Rekonstrukce MK Jeronýmova ul. Sedlice 
       - dotace ve výši 1 000 000,-- Kč 

i oblíbená stezka odvahy. První 
zastávka byla v bývalém Ku-
pectví, kde netrpělivě čekaly 
postavy z málem již zapome-
nuté filmové pohádky Kačenka 
a strašidla. Děti pomáhaly ne-
obvyklým strašidlům (Dr. Cali-
garimu, krásné Elvíře a čaroděj-
nici Bertě) pochytat netopýry, 
kteří se zde za dlouhá staletí 
usídlili. Dále děti i dospělí po-
kračovali k fotbalovému hřišti, 
kde byla připravena pravá stře-
dověká mučírna, která nahnala 
strach jistě i větším dětem. Během strašidelné cesty nebylo o napětí 
nouze, protože strašidla byla opravdu všude. 

Počasí vyšlo báječně, a tak už se všichni určitě těší na další hallo-
weenské setkání v příštím roce.

Kateřina Brabcová, místostarostka 

Adventní setkání v Sedlici
Na sobotu 1. prosince 2018 pozval starosta města všechny občany na 

tradiční adventní setkání, které se netradičně konalo i přímo na náměstí. 
Počasí vyšlo skvěle, bylo sice chladno, ale vánoční atmosféru dokreslil 
ležící sníh. Adventní řemeslný jarmark nabídl typické vánoční zboží. 
Zakoupit jsme si mohli nejen adventní věnce, ozdoby, svícny, ale také 
malé dárečky pro své blízké nebo laskominy. 

Žáci prvního stupně i děti z mateřské školy připravili pod vedením 
svých paní učitelek velmi pěkná adventní vystoupení. Největší ohlas 
získalo představení druháčků pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky 
Zbíralové na téma Mrazík. Potlesk byl ohlušující a zcela odrážel 
výkony účinkujících. Poté mohli diváci zhlédnout zajímavé interaktivní 
představení Studia dell´arte na téma Vánoce za našich prababiček aneb 
jak se v Čechách strašívalo. Dozvěděli jsme se, které události byly spjaty 
s adventním časem, Vánocemi i časem povánočním. 

V budově bývalého Kupectví bylo možno koupit něco teplého nejen 
k pití. Prodávaly se tu i výborné zákusky nebo adventní věnce. V budově 
radnice probíhala oblíbená vánoční pošta. Dětičky napsaly svá přání 
a prostřednictvím andělů je odeslaly přímo Ježíškovi. 

Po páté hodině již všichni netrpělivě čekali na náměstí na rozsvícení 
vánoční výzdoby, především nového vánočního stromečku. 

Kateřina Brabcová, místostarostka 

Novoroční poselství 
starosty Města 
Sedlice

Devatenáct a dvakrát tisíc
První měsíc.
První den,

ze Sedlice přejem všem,
kdo dobré srdce má,

ať si ho i letos zachová.
Co nejméně hašteření.

Pořádný hlad po vědění.
Neb jen ti znalí,
rozhodují zdali

a jak,
či kam pojede světa vlak.

Vladimír Klíma

Volby v Sedlici a nové povolební 
uspořádání

Dne 5. října se otevřely dveře volební místnosti všem občanům 
Sedlice a přilehlých osad, kteří měli chuť i zájem projevit své preference 
při komunální volbě. Volilo se jedenáct členů nového zastupitelstva 
z celkem tří politických uskupeních. Na hlasovacích lístcích se představila 
strana STAN (Starostové a nezávislí) včele se dosavadním starostou 
panem Ing. Jiřím Rodem, dále S.O.V.A. (Spolek občanů veřejně aktivních) 
v čele s panem Vladimírem Klímou a strana KDU-ČSL (Křesťanská 
a demokratická unie – Československá strana lidová) vedená paní Mgr. 
Kateřinou Brabcovou. 

Hlasování dopadlo nerozhodně. Pět mandátů pro STAN, pět mandátů 
pro S.O.V.A. a jeden mandát pro KDU-ČSL. Přímo po volbách probíhala 
politická jednání. Výsledkem byl vznik koalice S.O.V.A. s KDU-ČSL. Novým 
starostou města byl na ustavující schůzi Zastupitelstva Města Sedlice dne 
1. listopadu 2018 zvolen Vladimír Klíma, místostarostkou Mgr. Kateřina 
Brabcová. Všichni kandidáti složili svůj slib bez výhrad. Tedy ponásledující 
čtyřleté období povedou Město Sedlice tito zvolení zastupitelé: 
•	 Vladimír Klíma (S.O.V.A.) – starosta
•	 Mgr. Kateřina Brabcová (KDU-ČSL) – místostarostka
•	 František Doušek (STAN)
•	 Ing. Jakub Herman (S.O.V.A.)
•	 MUDr. Jan Hlad (STAN)
•	 Marta Klímová (STAN)
•	 Mgr. Zdeněk Mikeš (S.O.V.A.)
•	 Ing. Petr Obleser (S.O.V.A.)
•	 Ing. Jiří Rod (STAN)
•	 Hana Růžičková (S.O.V.A.)
•	 Jaroslav Šavrda (STAN)

Věřím, že nové zastupitelstvo i nové vedení Města přispějí k tomu, aby se 
v Sedlici žilo ještě lépe. 

Kateřina Brabcová, místostarostka 

3. 11. 2018 - Halloweenské veselí 
v Sedlici

Již tradičně připravil Český svaz žen Sedlice pro malé i větší úžasný 
Halloweenský večer, který rozzářil zahradní restauraci Na Velké hospodě 
umně vyřezanými dýněmi. Vydlabané dýně byly dílem dětí, které přišly 
soutěžit s ostatními o nejhezčí exemplář. Nesoutěžilo se ale pouze 
o nejkrásnější dýni, ale také o nejlepší kostým. I ti, kteří v kostýmu 
nepřišli, se rozhodně nenudili. Na všechny čekaly další zajímavé soutěže. 
Děti si vyzkoušely, jak těžké je trefit se míčkem do dýně nebo do 
malovaných kyblíčků – duchů. Líbilo se i laserové bludiště. Na všechny 
čekaly nejen sladké odměny. 

K vidění byli duchové, pavouci, hadi, ale i barevné lampiony nebo 
pavoučí sítě a balonky. Komu byla zima, mohl se posílit teplým čajem 
a k němu zakousnout výborné halloweenské muffiny. Na děti čekala 

Sedlice
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Vítání občánků v Sedlici
Druhou adventní neděli – tj. 9. 12. 2018, se v obřadní síni Městského 

úřadu Sedlice uskutečnil, letos již podruhé, slavnostní obřad „Vítání 
občánků“. Pozváno bylo 8 dětí, narozených od dubna do října roku 
2018. Přítomné rodiče, babičky, dědečky a jiné hosty nejprve přivítal 
a krátce k nim promluvil pan starosta Vladimír Klíma, o kulturní program 
se postaraly děti ze Základní školy Sedlice, vedené paní vychovatelkou 
Marií Čapkovou. Poté již došlo na předání drobných pozorností a květin. 
V neposlední řadě převzaly maminky novorozenců peněžitý dar od 
města Sedlice v hodnotě 3000,- Kč. Po skončení obřadu mohli rodiče dětí 
využít možnost vyfotit své ratolesti v historické kolébce. Celá událost se 
nesla v neformálním duchu.

Jana Smolová, matrikářka

Ema ČabrádkováAdam Chochol

Emma Hanšpelová Liliana Musilová

Žofie Gaffney Miroslav Zíka

Tereza ProkopcováMatyáš Kopal

Den veteránů
Československá obec legio-

nářská, spolek Modrásek a Měs-
to Sedlice připravily na nedělní 
odpoledne 11. listopadu 2018, 
v den 100. výročí konce 1. světo-
vé války, program pro Den váleč-
ných veteránů. Od 13 hodin byla 
v zasedací místnosti městského 
úřadu dílnička pro děti. Pod ve-
dením Ivany Eignerové a dalších 
žen, se zde vyráběly vlčí máky 
- celosvětový symbol Dne vete-
ránů. Ve 13.30 se na 10 minut, 
stejně jako ve všech kostelech 
v republice, rozezněly kostelní 
zvony. Dětmi vyrobené vlčí máky 
si na své oděvy připevnili účast-
níci shromáždění u pomníku 
obětem světových válek na náměstí T. G. Masaryka. Ve čtrnáct hodin za-
zněly nejprve česká a slovenská hymna a poté pan David Maňhal sezná-
mil přítomné s významem Dne veteránů. V rámci své řeči přednesl také 
báseň kanadského chirurga Johna McCrae „Na flanderských polích“. Na 
závěr setkání zapálil David Maňhal spolu Miroslavem Šavrdou za zvu-
ků večerky u pomníku svíčku za oběti 1. světové války. Stejný průběh 
měla setkání u pomníků padlých v Holušicích, Mužeticích a v Němčicích. 
V Mužeticích a Němčicích připojili svíčky k pomníkům také místní oby-
vatelé. 

Účast na setkáních u pomníků padlých nebyla velká, je vidět, že tra-
dice Dne veteránů u nás, na rozdíl od jiných zemí, ještě není dostatečné 
rozvinutá.

František Jirsa

Na flanderských polích
John McCrae
(český překlad Jindra Svitáková)

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.

Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,

když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,

když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou

hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.
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Koledy u stromečku na náměstí
Také letos se občané Sedlice zapojili do akce „Česko zpívá koledy“. 

Ve středu 12. prosince v 18 hodin jsme se shromáždili, stejně jako 
lidé na stovkách jiných míst v republice, na náměstí T. G. Masaryka 
v Sedlici. Letos poprvé na jiném místě 
než v minulých letech - pod přístřeškem 
nedaleko rozsvíceného vánočního stromu. 
Zpívali jsme známé koledy za doprovodu 
kláves, ale protože známe většinou jen 
slova první sloky, rádi jsme použily texty 
připravené členkami Českého svazu žen, 
které setkání připravily. Zazněly koledy: 
Neseme vám noviny, Půjdem spolu do 
Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce 
Valaši, Narodil se Kristus Pán a na závěr 
Vánoce, Vánoce přicházejí. Počasí bylo 
opravdu vánoční - sníh a zima. A tak si po 
skončení zpívání všichni rádi dali teplý čaj, 
který organizátorky připravily.

Text a foto František Jirsa

Novoroční putování
Na novoroční pouť do kostela 

sv. Jana Křtitele do Radomyšle 
chodí věřící ze Strakonic již 
několik let. Letos poprvé se 
putovalo také od kostela sv. 
Jakuba v Sedlici. Sraz byl první 
den nového roku v 11.30 h. 
a na cestu se vydalo 9 poutníků 
včetně dvou dětí (Anežka na 
koloběžce a Lukáš na kole). 
V cíli, v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele nad Radomyšlí, slavil 
P. Roman Dvořák ve 14 hodin 
mši svatou s prosbou, aby nám Bůh na naší životní cestě žehnal nejen 
v tomto roce.

text: František Jirsa
foto: Lenka Scheinherrová 

 

 

Spolek	Občanů Veřejně Aktivních	zve	občany	 
na	tematickou	přednášku	

 
MOBILIZACE 1938 

 

1 7 . b řezna  v  1 7 . 0 0  h o d .  
KINO SEDLICE 

 
 

 
   Události září – října 1938 

v Československu 
 

Sedličtí občané v mobilizaci 
 

   Šumava v mobilizaci 
 a její připojení k Německu 

 
Výstava dobových předmětů 

a dokumentů 
 

Promítání dobových filmů 
 

Zpěv dobových písní 
 

 
Přednáší David Maňhal 

člen Československé obce legionářské 
 

Vstupné dobrovolné 

Předvánoční tvůrčí dílna
Advent roku 2018 byl relativně 

krátký, a proto pozval spolek Modrásek 
děti i dospělé na předvánoční dílnu 
již koncem listopadu. V zasedací 
místnosti městského úřadu sedlické 
ženy připravily materiál na vyrábění 
a od 14 hodin začaly přicházet děti, 
ty mladší děti i s doprovodem rodičů 
nebo prarodičů. A co všechno bylo 
možné vyrobit? Zeptali jsme se 
několika děti. „Nejvíce se mi líbilo dělat 
věci z těsta. Udělal jsem čertíka, ježka 
a ptáčka,“ odpověděl Kuba Baron, žák 
3. třídy, kterého doprovázela babička. 
Eliška Sudová vyráběla vánoční 
ozdoby na stromeček: sněhuláka ze 
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Posezení s harmonikou
Na pátek 28. prosince si připravil Český svaz žen Sedlice s Městem 

Sedlice povánoční kulturní odpoledne v Domě s pečovatelskou službou. 
Pro klienty bylo zajištěno občerstvení, dárkové balíčky a k poslechu 
hrál na harmoniku pan Karel Ambruž. Všichni zúčastnění si akci chválili 
a posezení se protáhlo až do večerních hodin.

Novoroční sešlost s ohňostrojem
Tak jak to bývá ve většině měst a vesnicích, tak i Město Sedlice si 

přichystalo na 1. 1. k uvítání roku 2019 Novoroční sešlost s ohňostrojem. 
I přes nepříznivé počasí (déšť a silný vítr) se sešel na náměstí velký 
počet občanů, kteří dostali na zahřátí teplý nápoj a koláček. Než došlo 
na samotný ohňostroj, k dobré náladě hrála kapela pana Kováře. Pan 
starosta V. Klíma popřál přítomným hlavně zdraví do nového roku a ať 
se Sedlici daří.

samotuhnoucí hmoty 
a zvoneček z barevného 
česaného ovčího rouna. 
„Ozdobil jsem perníček, 
udělal jsem na něj 
stromeček,“ řekl pětiletý 
Davídek Pekárek. Jeho 
starší sestřička Lucinka 
ozdobila perníček krásnou 
sněhovou vločkou.

Většinu věcí si děti 
odnesly rovnou domů, 
výrobky z vizovického 

těsta pořadatelky usušily v troubě, pak byly výrobky z vizovického těsta 
vystaveny na vánoční výstavě v polovině prosince.  

František Jirsa

Cestovatelské přednášky jsou zpět
Oblíbené cestovatelské přednášky z cyklu Neobyčejné cesty 

obyčejných lidí jsou zpět! Spolek Občanů Veřejně Aktivních (S.O.V.A.) 
připravil celkem pět přednášek. V lednu zavítali zpět cestovatelé Denisa 
Findejsová, která navštívila Vietnam a Zdeněk Mikeš mladší, který se 
v létě 2018 vydal na kole kolem Baltu.

V únoru se můžeme těšit na další dvě přednášky a to 10. a 24. února, 
vždy od 17 hod. v místním kině. Poslední cestovatelka se přestaví 3. 
března a tím uzavře letošní pásmo cestovatelských přednášek.

Bakus – masopustní průvod
V sobotu 2. března se městem Sedlice uskuteční masopustní 

průvod. V zemědělském zvykoslovném cyklu, který v minulosti dával 
životu vesnice rytmus a řád v pevném sepětí s proměnami v přírodě 
i hospodářskými nutnostmi, zaujímá masopust významné místo. 
V tomto období se zakončovalo období zimních prací a konaly se 
přípravy k započetí nového hospodářského roku. Masopust, spojený 
s hojným jídlem , pitím, veselím a maškarními průvody, je nepochybně 
derivátem starobylých zajistit venkovskému obyvatelstvu i lidem žijícím 
ve městě hojnost úrody, zdraví a blahobyt. 

Budeme se na všechny těšit, ať už se k nám přidáte v maskách či 
v civilu.

Zprávy z SDH Sedlice
Dětská dohasná

Dohasná pro hasiče je něco pro fotbalisty dokopná. Jako každým 
rokem připraví vedoucí SDH Sedlice pro své děti dohasnou, kde se 
shrne uplynulá sezóna, prohlédnou fotky ze soutěží, a řekne se, co se 
povedlo, co je třeba zlepšit a v čem přidat. Je vždy pozván starosta sboru 
Josef Keřka a velitel František Doušek, kteří také dostanou prostor říci 
své o soutěžích apod. Loni jsme začali vyhlašovat nejužitečnější mladé 
hasiče v kategoriích přípravka, mladší a starší, kteří si odnesou diplom 
a dárečky. Vždy je pro všechny připraveno občerstvení a celá akce je 
zakončena diskotékou.

Tento rok si již podruhé odnesla vítězství v kategorii přípravka Denisa 
Hanzlíková, za mladší Natálie Šubová a za starší Kateřina Dolejšová. 

Návštěva požární stanice 
Plzeň - Košutka

Dne 10. 11. 2018 se mladí hasiči ze Sedlice vydali na návštěvu 
požární stanice Plzeň - Košutka. Po příjezdu na nás čekal plk. Ing. Pavel 
Musil, který nám ukázal zásahovou techniku (CAS 24 Scania - zásahová 
stříkačka, PPLA protiplynový automobil IVECO, požární autobus a další). 
Dozvěděli jsme se, jaký je program od příchodu do práce během směny, 
a co se děje, když je vyhlášen požár. Požární stanice je pro hasiče druhým 
domovem. Byla nám ukázána posilovna, kuchyňka, učebna, také pokoje, 
dispečink a i klecový výcvikový polygon, kde je simulován průchod 
stísněnými a obytnými prostory v dýchací technice. Slouží tu zde 
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samí muži, takže se o všechno musí starat sami. Všichni jsme odjížděli 
z návštěvy požární stanice nadšeni a odnášeli si spoustu zajímavých 
a užitečných rad. Myslíme si, že tahle návštěva nebyla naše poslední.

Mikulášská nadílka
Začátek prosince se vyznačuje pro děti příchodem Mikuláše, čerta 

a anděla. Ti také 4. 12. zavítali do sedlické hasičárny, kde na ně čekaly 
děti s básničkou či písničkou, aby poté dostaly balíček za to, že byly celý 
rok hodné. Asi hodné opravdu byly, neboť si čerti nikoho neodnesli, ale 
slíbili, že se příští rok zase přijdou podívat.

Kurz první pomoci
V sobotu 15. 12. proběhla v hasičské zbrojnici první část kurzu první 

pomoci a to pod vedením Kristýny Strnadové, která se jako aktivní člen 
Českého červeného kříže podílí na jím pořádaných akcích. Kurz byl určen 
pro výjezdovou jednotku naší obce a pro členy sboru. Během této části 
se účastnici seznámili se základy první pomoci a vyzkoušeli si postupy 
při jejím poskytování. Na závěr kurzu byl připravenpísemný test, kterým 
byla ověřena pozornost účastníků. Protože je třeba získané informace 
opakovat a rozšiřovat, další navazující část kurzu bude ještě letos v lednu 
a dále bude probíhat jednou měsíčně.

Zásahová činnost za rok 2018
Za loňský rok naše jednotka vyjela celkem k 14 událostem, které se 

převážně nacházely mimo katastrální území Sedlice. Jednalo se celkem 
o 9 požárů a 5 technických pomocí. Během těchto zásahů si naše 
jednotka odpracovala přes 30 hodin, požární technikou ujela přes 500km 
a v průměru bylo u jednoho zásahu 6 členů. Ze zásahové činnosti stojí za 
zmínku lednový požár skladu štěpky u Drhovle, několik desítek padlých 
stromů na pozemních komunikacích, požár osobního vozidla u Rojic 
nebo požár truhlárny ve Vrbně. Mimo tyto zásahy se jednotka účastnila 
mnoha jiných událostí, na kterých zajišťovala technickou a požární 
asistenci (Invelt Rally Pačejov, Ford Mustang Sprinty, Motokros Sedlice, 
zalévání zeleně v parku, doprava vody do požární nádrže a další). 

Jsme a budeme i nadále připraveni pomáhat v krizových situacích, 
přesto doufáme, že se Vám tyto nepříjemné situace budou vyhýbat.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se letos 

v Sedlici konala v neděli 6. 
ledna, kromě Holušic, kam 
vyrazili koledníci již v sobotu 
5. ledna. Většina koledníků 
přišla v neděli do kostela 
sv. Jakuba, kde jim P. Rudolf 
Hušek požehnal a poděkoval 
za ochotu věnovat čas 
potřebným. Hned po 
požehnání a společném 
focení se skupinky rozešly 
do určených oblastí Sedlice 
a také do Mužetic, aby ještě 
před obědem obešly část 
své určené trasy. Po polední 
přestávce se koledníci opět 
sešli na místě, které si 
dohodli, a za zpěvu písně 
„My tři králové jdeme k vám“, 
dokončili koledování. Pak už 
všichni zamířili na faru, kde 
se konalo závěrečné setkání. 
Počasí bylo celkem přívětivé, 
ale přesto se všichni rádi 
vrátili do vyhřátých prostor 
fary, kde pro děti i vedoucí 
skupinek bylo připraveno 
bohaté občerstvení. Koledníci 
si mohli vyměnit zkušenosti 
a zážitky z koledování. 
Pozdravit a poděkovat přišel 
také starosta Vladimír Klíma, 
který z měšce na stoly vysypal 
zlaťáky (čokoládové). Další 
odměnou pro koledníky byla 
vstupenka do sedlického kina 
na film „Hotel Transylvánie 3: 
Příšerózní dovolená“.

Ale největší odměnou pro všechny byl pocit užitečnosti, radost 
z toho, že mohly udělat radost lidem, kteří přispěli do sbírky, a tak 
společně pomohli těm, kteří jsou již závislí na druhých. Prostředky 
ze sbírky budou použity na podporu zdravotní péče v Domově klidného 
stáří v Sousedovicích a na podporu terénních služeb Oblastní charity 
Strakonice.

Letos došlo k omlazení a stejně jako v minulých letech k rozšíření 
počtu koledníků - viz tabulka. Někteří starší chlapci se už koledování 
neúčastnili, ale místo nich nastoupila nová generace koledníků: děti 
ze školky a z první třídy základní školy. Nejmladší účastník byl dokonce 
ještě předškolkový, Matěji Šindělářovi z Mužetic bylo v den koledování 
přesně 21 měsíců a jako princ byl rozkošný.

Poděkování patří všem koledníkům, doprovázejícím dospělým, 
organizátorům i těm, kdo se podíleli na přípravě závěrečného setkání na 
faře, ale především obyvatelům Sedlice za velkorysé příspěvky.

text: František Jirsa
foto: Kateřina Prexlová a F. Jirsa

Historie Tříkrálové sbírky v Sedlici

Rok Kde se vybíralo Počet 
koledníků

Vybraná 
částka

2014 Sedlice 7 11 421
2015 Sedlice, Mužetice 20 18 936
2016 Sedlice, Mužetice 21 28 061
2017 Sedlice, Mužetice 23 30 366
2018 Sedlice, Mužetice, Holušice 25 35 756
2019 Sedlice, Mužetice, Holušice 29 43 857

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů města Sedlice 
Vás srdečně zve na tradiční 

   

Sbor dobrovolných hasičů města Sedlice 
Vás srdečně zve na tradiční 

 

HASIČSKÝ PLES 
V sobotu 2. února2019 od 20:00 v místní sokolovně 
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina BOSÁCI 

Předtančení – Taneční klub 
ČtyřlístekStrakonice 

 
Vstupné 100Kč     Bohatá tombola 
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Kromě vánočních předmětů jsme viděli 
také plno Mikulášů a čertů. Andělé jsou 
v tomto smyslu univerzální, vyskytují se i na 
začátku prosince ve společnosti Mikuláše 
a o Vánocích zvěstují narození Ježíška. Na 
výstavě bylo také možné zakoupit drobné 
dekorační předměty s vánoční tématikou 
a v sobotu také zákusky a vánoční cukroví.

František Jirsa

Úpravy komunikací
V podzimních měsících roku 2018 po dokončení velké rekonstrukce 

Jeronýmovy ulice byly v Sedlici provedeny ještě dvě menší úpravy 
povrchu komunikací. 

Nejprve bylo dokončeno vydláždění (bezejmenného) náměstíčka 
mezi hřbitovem, farou a starou školou, kde často parkují auta návštěvníků 
hřbitova a v neděli také účastníků bohoslužby. Po rekonstrukci 
Jeronýmovy ulice zbyly dlažební kostky a podle slov bývalého starosty 
ing. Jiřího Roda, který úpravu prostoru inicioval, je třeba materiál pokud 
možno rychle zpracovat, protože při delším skladování je nebezpečí, že 
časem „dostane nožičky“ a začne někam mizet. Vydláždění uvedeného 
prostoru bylo zahájeno v září, ale firma musela svojí práci přerušit 
z důvodu naléhavého dokončení jiné zakázky, a proto práce byly 
odloženy na pozdější termín. Zároveň s vydlážděním vozovky vznikl 
i nový chodník od rohu fary až ke staré škole. Práce provedla firma 
Casta dopravní stavby s.r.o. za 280.747,- Kč (bez DPH). Hotovou zakázku 
přebíralo již nové vedení města.

Druhou úpravou, která usnadnila život mnoha obyvatel Sedlice, 
bylo vybudování cesty pro pěší podél Husovy ulice od prodejny Požární 
ochrany až na hranice obce. Vytížení silnice první třídy spojující České 
Budějovice a Plzeň procházející také Sedlicí se stále zvyšuje, o obchvatu 
se již desítky let jenom mluví a v dohledné době postaven nebude, 
průtah městem bude ještě několik let. Také tuto úpravu připravilo 
staré vedení radnice. Vybudování cesty pro pěší se mělo uskutečnit již 
v průběhu září, ale dle informací z ŘSD České Budějovice nastal problém 
s výběrovým řízením, které se muselo opakovat. Dalším problém 
spočíval v povolení způsobu realizace krajským dopravním inženýrem, 
který upozornil na nebezpečí, že uvedenou plochu budou využívat 
obyvatelé k zaparkování vozidel a chodcům bude opět znemožněna 
chůze. Tato obava se v současné době částečně naplňuje, zaparkovaná 
vozidla někdy komplikují provádění zimní údržby nové stezky pro pěší. 
Z uvedených důvodů se stále oddalovalo zahájení realizace a stezka 
byla postavena až pod vedením nového starosty Vladimíra Klímy. Akci 
provedlo Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím firmy Znakon.

Obě akce je tedy možné považovat za jeden ze symbolů 
bezproblémového předání řízení města.

František Jirsa

Vánoční výstava
Tradiční vánoční výstava pořádaná 

Českým svazem žen se letos konala od 13. do 
15. prosince v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Sedlici. Vystaveny byly práce dětí 
z mateřské i základní školy. Různé svícínky 
a svícny, rybičky a ryby, vánoční stromečky 
od malinkých až po metr veliké vyrobené 
z různých materiálů. V jednom koutě sklízeli 
skřítci ve vánočním lese čarovné jmelí, 
na protější stěně se vznášel zástup bílých 
andělů se zlatými vlasy. V jedné části byly 
i výrobky z předvánoční tvůrčí dílny.

V Sedlici se tradičně zpívalo 
u jesliček

Na Štěpána jsme se sešli v kostele svatého Jakuba Staršího v Sedlici. 
Organizaci této akce tentokrát vzal na sebe spolek Modrásek. Děti 
zazpívaly několik více či méně známých písní a koled. Vše nacvičily pod 
vedením Hany Hrdličkové a Jarmily Eignerové, která vše doprovodila na 
kostelní varhany. Velké díky patří manželům Prexlovým, kteří posluchače 
uvítali a provázeli milým slovem. Také bychom chtěli moc poděkovat 
sedlické farnosti, která nám tuto krásnou akci pomohla uskutečnit.

Jana Janečková

Závěr roku v ZŠ Sedlice
Poslední měsíc v roce se nese ve znamení tradičních předvánočních 

událostí. Mikulášskou nadílku mají na starost deváťáci. Jejich mladší 
kolegové si odnášejí, kromě drobných dárků, také trochu zábavy a ti 
mladší možná i strachu. Ale pak se již všichni těší na Vánoce. Ve třídách 
zavoní bohatě ozdobené vánoční stromky, při pracovních a výtvarných 
výchovách se vyrábějí adventní věnce, svíčky a drobné vánoční dárky. 
Poslední den před prázdninami pak probíhají ve třídách vánoční 
posezení.

Ještě před tím došlo k několika zajímavým událostem. Především to 
byl třetí Vánoční workshop, který proběhl 6. prosince za velké účasti 
žáků, učitelů, rodičů a dalších návštěvníků. Velký dík patří všem aktivně 
zúčastněným a především rodičům, kteří přispěli výrobky domácí 
kuchyně k realizaci akce.
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Lampionový průvod 
V sobotu 17. listopadu 2018 jsme 

se sešli před 17 hodinou u vlakové 
zastávky ve Tchořovicích na tradiční 
lampionový průvod obcí. Svoji cestu 
všichni malí i velcí účastníci ukončili 

pod přístřeškem u místního pohostinství, 
kde na děti čekalo občerstvení v podobě 

teplého čaje a muffin, které pro děti připravily 
maminky Milena Bolinová, Martina Čadková a Ivana Machovcová.

Prosinec ve Tchořovicích
Advent jsme v naší obci zahá-

jili v neděli 2. prosince 2018 roz-
svícením vánočního stromu na 
návsi u kaple sv. Václava, kterou 
si přítomní mohli také prohléd-
nout. Betlém umístěný v kapličce 
i podávaný svařák, nám všem 
připomněly, že čas vánoční se 
opravdu blíží.

Obec Tchořovice připravila 
pro děti vánoční tvořivou dílnu 
v sobotu 8. prosince 2018 od 15 
hodin v místním pohostinství. 
V 17 hodin poklidnou atmosféru 
pak vystřídalo zděšení i pláč pří-
tomných dětí, když do sálu přišli 
čerti s Mikulášem a andělem. 
Organizaci mikulášské nadílky si 
vzali na starosti místní hasiči.

Vánoční koledy se u kapličky 
ve Tchořovicích rozezněly v nedě-
li 23. prosince 2018 od 17 hodin 
v podání místních dětí pod vede-
ním paní Martiny Čadkové. 

Beseda s kronikářem obce pa-
nem Karlem Krejčím se uskuteč-
nila na sklonku roku 2018 v sobo-
tu 29. prosince 2018 od 16 hodin 
v místním pohostinství. Všechny 
přítomné určitě zaujalo zajímavé 

vyprávění o historii místních sádek doprovázené promítáním historic-
kých fotografií či map.

Ohlédnutí za rokem 2018 
ve Tchořovicích

Otočili jsme poslední list v kalendáři roku 2018. Zdálo se, že je to 
nedávno, co jsme tento kalendář otevírali. Rok, který nám všem něco 
nového přinesl, který se do našich myslí zapsal něčím příjemným či ne-
příjemným, úspěchem nebo neúspěchem. Musím říci, že ani v naší obci 
jsme v tomto roce nezaháleli a udělali jsme plno práce. Ráda bych v tuto 
chvíli připomněla ty nejdůležitější akce v uplynulém roce.

Jsem ráda, že se nám podařilo dokončit první etapu modernizace ve-
řejného osvětlení v naší obci směrem na Blatnou. Náklady na celou akci 

Proběhla také okres-
ní kola soutěží ve florba-
lu v různých kategoriích. 
Mladší žáci skončili na 
šestém místě, mladší 
děvčata získala bronzo-
vé medaile. Stejně se 
dařilo i starším žákyním, 
starší chlapci obsadili 
čtvrté místo.

Letos opět zpestřily 
předvánoční období ad-
ventní trhy, které uspo-
řádalo Město Sedlice. 
Vystoupením přispěli 
i naši žáci z prvního 
stupně. Přidaly se i děti 
z mateřské školy. Žáci 
prvního stupně a školní 
družiny ještě připravili 
výrobky na tradiční 
vánoční výstavu. Dru-
hý stupeň vyrazil před 
vánočními prázdnina-
mi do Prahy, kde si žáci 
prohlédli nově otevře-
né Národní muzeum. 
Školní družina se 
vypravila do Městského 
muzea v Blatné na 
výstavu stavebnice 
Merkur.

Leden se nese ve 
znamení ukončení polo-
letí. Žáci finišují, aby na 
vysvědčení měli co nej-
lepší známky. Deváťáci 
s napětím očekávají, co 
přinese přijímací řízení 
na střední školy. V lednu 
vyrazili žáci třetí a čtvr-
té třídy a po nich i žáci 
šesté, sedmé a osmé 
třídy na lyžařský kurz. 
Vzhledem k velmi dob-
rým sněhovým podmín-
kám si lyžování všichni 
užili.

Zápis do první třídy 
se uskuteční 2. dubna 
2019. Doufáme, že se 
počet žáků školy v příš-
tím školním roce opět 
zvýší.

Marek Charvát, ředitel 
školy

Tchořovice

Vánoční workshop - výrobky žáků

Mikulášská nadílka

Vánoční workshop

Vystoupení na Adventních trzích

vánoční dílna

mikulášská nadílka

beseda s kronikářem
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činily téměř 1 241 000 Kč a celá akce byla hrazena z rozpočtu obce. 
Pořídili jsme nový kontejnerový nosič a kontejnery, které jsme roz-

místili v průběhu roku v naší obci, aby zde občané mohli ukládat trávu, 
listí a jiné rostlinné odpady ze svých zahrad. Celkové náklady na projekt 
„Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Tchořovice“ byly 
ve výši 853 171,- Kč. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fon-
dem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace 
Ministerstva životního prostředí z operačního programu Životní prostředí 
2014 – 2020 v rámci prioritní osy 3 činila 725 195,35 Kč. 

Úpravou prošla také veřejná prostranství v naší obci. V roce 2018 
jsme uskutečnili projekt „Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce 
Tchořovice“. Projekt jsme začali připravovat již začátkem roku 2017. Ná-
sledně byla podána žádost o podporu ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky v rámci Národního programu Životního prostředí 
do výzvy č. 10/2016 v rámci prioritní oblasti 5 – Životní prostředí ve měs-
tech a obcích. Po schválení žádosti o dotaci v roce 2017 jsme projekt 
v roce 2018 zrealizovali. Práce probíhaly na třech lokalitách v obci. 

První lokalita se nachází u hlavní silnice směrem na Blatnou u kříž-
ku naproti bývalé skládce. Stromy v okolí tohoto křížku byly ve špatném 
zdravotním stavu, hrozil zde pád větví nebo celých stromů. Z tohoto dů-
vodu byly tyto stromy pokáceny a odstraněny jejich pařezy. Poté zde byly 
vysazeny 2 nové stromy.

Druhou lokalitou byla plocha u pomníku padlých před sádkami. Tento 
prostor byl navržen tak, aby plnil celospolečenskou a rekreační funkci. 
V lokalitě bylo vysázeno 138 keřů a 9 stromů, řezy ošetřeny vzrostlé lípy, 
byl zde doplněn mobiliář v podobě laviček a pro děti vysazeno vrbové 
teepee a tunel a instalován herní prvek - šlapáky. 

Třetí lokalitou bylo okolí komunikace od obecního skladu směrem 
k Dolejšímu mlýnu. Zde bylo výchovnými a zdravotními řezy ošetřeno 
139 stromů a bylo zde vysázeno 5 nových lip. 

Celkové náklady akce činily 681 301 Kč. Část nákladů ve výši 545 041,- 
Kč byla uhrazena z dotace SFŽP.

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje jsme v roce 
2018 zrealizovali akci „Veřejná prostranství v obci Tchořovice“. Celkové 
náklady této akce byly 293 969 Kč. Z dotace POV 2018 byla uhrazena 
část nákladů ve výši 146 000,- Kč. Cílem úpravy prostranství u pomníku 
padlých, kde původně stávaly rodinné domy, které byly ze statických dů-
vodů zbourány po povodni v roce 2002, bylo zachovat pietu místa - vzpo-
mínky na padlé ve válce a vzpomínky na ničivou povodeň v roce 2002, 
a propojit ji s místem odpočinku a relaxace pro občany všech věkových 
kategorií. Záměrem bylo zachovat přírodní ráz této lokality. Pěšina pro-
cházející parkem od pomníku k přístřešku byla opravena a vydlážděna žu-
lovou kostkou, stejně jako rozpadající se podlaha pod přístřeškem či okolí 
božích muk na druhé straně komunikace I/20. To, co zde po povodni po 
zbouraných domech zůstalo, jsou vyčnívající skruže studní a vrt. V rámci 
této akce byly 2 tyto studny zakryty novými kamennými poklopy, terén 
v okolí vrtu upraven, skruž umístěná kolem vrtu obezděna žulovým ka-
menem a vsazeno číslo popisné domu, který stával v těchto místech. Pro 
děti byla doplněna vahadlová houpačka. U obecního úřadu byly osazeny 
rovněž dva nové kamenné poklopy a doplněn stojan na kola.

Velmi důležitým okamžikem v roce 2018 v naší obci určitě byla oslava 
100. výročí vzniku republiky a volby do obecního zastupitelstva v říjnu 
2018. Sedmičlenné zastupitelstvo má v současnosti pět nových členů. 
Přála bych si, aby práce nového zastupitelstva byla i nadále ku prospě-
chu naší obce a všech občanů, kteří zde žijí. Klidný průběh voleb narušil 
anonymní dopis distribuovaný některým občanům večer ze čtvrtka na 
pátek před volbami. Dopis, ze kterého čišela závist a osobní nenávist 
vůči některým zastupitelům, dopis, ve kterém bylo plno lží. Asi proto se 
pisatelka raději nepodepsala. Co bylo cílem tohoto dopisu? Jediným vy-
světlením je zdiskreditovat tehdejší zastupitele, kteří znovu kandidovali 
a podpořit tak kandidáty protistrany. Vlastně bych měla pisatelce po-
děkovat, že mi zase o trochu pootevřela oči, jací lidé to žijí mezi námi. 
Musím říci, že není jediná, kdo za uplynulá dvě volební období, kdy pra-
cuji v zastupitelstvu této obce, ukázala, že s námi žijí lidé, se kterými se 
při setkání běžně pozdravíme, do očí nám pochlebují, ale sotva se otočí-
me, dají průchod svým skutečným vnitřním citům, jako je závist, zloba či 
nenávist a za zády nás pomlouvají, urážejí, radují se z našich problémů, 
lžou či dokonce udávají. Člověk si při práci zastupitele musí zvyknout i na 
takovéto nepříjemné věci. 

Myslím, že slova Karla Čapka z roku 1938 jsou platná i v dnešní době: 

„Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, 
kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný 
i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď při-
šla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběh-
líkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka 
nepředěláš, jenom se Ti vybarví.“

Poděkování
Ráda bych poděkovala Vám všem, kteří jste se v uplynulém roce 2018 

podíleli na organizaci akcí, které se v naší obci uskutečnily, všem, kteří 
jste jakýmkoliv způsobem přispěli k pěknému vzhledu naší obce, pomá-
hali při její údržbě či zajišťovali každodenní běžný chod obce.

Přání
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nového roku 2019. Jaký tento rok bude, bude přede-

vším záležet na každém z nás. Přeji Vám především hodně zdraví, osobní 
pohody, vzájemného porozumění, radosti z každé maličkosti či z každé-
ho nového dne. 

Eva Křivancová, starosta obce

Tříkrálová sbírka ve Tchořovicích
Tříkrálovou sbírku, kterou každoročně pořádá Charita Česká republi-

ka, se v naší obci uskutečnila v neděli 6. ledna 2019, kdy obcí procházely 
dvě skupinky koledníků. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak so-
ciálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka 
probíhá. Chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste na sbírku přispěli, 
stejně tak poděkování patří malým koledníkům i jejich dospělému 
doprovodu, paní Mileně Bolinové a Martině Čadkové.

Informace o poplatcích v roce 2019 

Poplatek za komunální odpad 
osoba s trvalým pobytem 400,- Kč  
osvobozeni od poplatků za komunální odpad jsou
o osoby starší 80 let s trvalým pobytem v obci Tchořovice
o děti narozené v roce 2019 s trvalým pobytem v obci Tchořovice 
o majitel nemovitosti, ve které není hlášen nikdo k trvalému poby-

tu  500,- Kč 
Poplatek za psa 100,- Kč 
Poplatky je možné zaplatit: 
o převodem na účet č. 680318329/0800, variabilní symbol číslo 

popisné, do poznámky uveďte jméno poplatníka a „odpad“ nebo 
„pes“,

o hotově na obecním úřadě v úředních hodinách od 16. led-
na 2019 nejpozději však do 31. 3. 2019. 

V případě platby převodem na účet je potřeba si na obecním úřadu vy-
zvednout samolepku na popelnici.

Obecní vodovod
Úhrada vodného za rok 2018 

Na konci roku 2018 byly provedeny odečty vodoměrů. Na jejich zá-
kladě byly vystaveny faktury odběratelům se splatností 30 dnů. Vodné 
je možné zaplatit převodem na účet obce č. 680318329/0800, variabil-
ní symbol = číslo faktury nebo hotově na obecním úřadu ve Tchořovicích 
v době úředních hodin.
Vodné 2019

Od 1. 1. 2019 dojde ke změně výše pohyblivé složky ceny vody. Cena 
za 1 m3 byla stanovena na 60,- Kč bez DPH.  Pro občany s trvalým poby-
tem v obci Tchořovice je sleva ve výši 20 %, tj. cena vody za 1 m3 je ve 
výši 48 Kč bez DPH. Výše pevné složky zůstává stejná jako v roce 2018 tj. 
300,- Kč bez DPH za  rok. 

Eva Křivancová, starostka
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SDH Tchořovice 
Mikulášská nadílka a tvořivá dílna

V sobotu 8. 12. v místním pohostinství na naše děti i rodiče čekala 
tvořivá dílnička, kterou zajistila obec Tchořovice. Zde si mohli vyrobit 

různé výrobky s vánoč-
ním motivem, vybarvit 
omalovánku či vánoční 
přáníčko pro své blízké. 
Zároveň si tak tím zkráti-
li čekání na čerta, anděla 
a Mikuláše, kteří přišli 
pod rouškou tmy s úde-
rem páté hodiny večerní. 
Všechny děti sledovali 
peklo s pekelnou váhou, 
která se rozsvítila pod 
vahou každého hříšníka. 
Nicméně všichni malí 
hříšníci slíbili, že se polep-
ší a odnesli si po odříkané 
básničce něco dobrého 
od Mikuláše a anděla. 

Zpívání koled
Na 4. neděli adventní 

letos připadlo naše tra-
diční zpívání koled u kap-
le sv. Václava. Úderem 17. 
hodiny se rozsvítil stro-
mek a naše tchořovické 
děti se seskupily před 
kapličkou, aby zazpívaly 

známé koledy i méně známé vánoční písně za doprovodu kytary (Ja-
roslava Čadka ml.) a kláves (Simony Šulcové). Pro zpestření svátečního 
večera byly děti převlečené v kostýmech a představovaly živý betlém: 
Marie a Josef s Ježíškem, Tři králové, pastýři či poutníci, andělé. Jen oslík 
s volem nám chyběli. Pro zahřátí samozřejmě nechyběl ani tradiční sva-
řák a také perníčky s přáním všeho dobrého do nového roku, které pro 
nás všechny ozdobily děti. I přes nepřízeň počasí se vše vydařilo. Popřáli 
jsme si krásné svátky a doufám, že si každý odnesl domů aspoň trochu 
té sváteční nálady, kterou mezi nás děti vnesly.

Krmení zvířátek
Jako každý rok, tak i letos 

jsme se na Štědrý den vypra-
vili na procházku směrem na 
louky pod Dolejším mlýnem, 
abychom přilepšili i lesním 
zvířátkům. I přes to, že ne-
bylo nijak zvlášť přívětivé 
počasí, pršelo, foukalo, jako 
ostatně každý rok na Váno-
ce, se nás sešla pěkná tlupa 

a zvířátkům jsme do krmelce i okolo něj nadělili spoustu dobrot – seno, 
kukuřice, jablíčka, kaštany. Děti i psi se vyřádili, dospělí si popovídali 
a nakonec si všichni popřáli a spokojeně vyrazili každý do svého domova, 
aby zjistili, jestli už jim Ježíšek nadělil pod stromeček všechno, co si přáli.

Novoroční pochod na Smyslovské louky
Na Nový rok odpoledne jsme se sešli, docela velká skupina nadšenců 

– dospělí, děti i jejich domácí miláčci a vyrazili jsme oslavit tento den 
procházkou na Smyslovské louky, kterou naplánoval Honza Čadků. 
Přestože počasí moc nepřálo, tak bylo veselo, všichni se bavili, dali 
si něco dobrého na zahřátí a v cíli cesty se odměnili teplými buřtíky. 
A protože se všem moc líbilo, věřím, že příští rok z této procházky 
uděláme tradici a vyrazíme znovu, třeba jiným směrem.

Výroční schůze hasičů
V sobotu 12. ledna se konala výroční schůze hasičů, kde nás členové 

výboru seznámili s hospodařením a prací sboru. Po skončení schůze se 
podával výborný gulášek a k poslechu nám zahrála hudba pana Bouše.

Text i foto M. Čadková

zdobíme perníčky

to jsme všechno nazdobili

Silnice a cesty 
ve Tchořovicích a okolí – 2. část

V roce 1835 byla dobudována důležitá silnice vedoucí z Horaždovic 
přes Babiny, Slatinu, Pole, Tchořovice, Kocelovice, Bělčice do Březnice. 
Silnice z Pole na Tchořovice vedla částečně po úvozové cestě, která byla 
zrušena v prostoru výstavby letiště. Její původní trasa se vždy na krátkou 
dobu objeví jako světlejší pruh po zorání polí v těchto místech.

Počátek výstavby současné cesty z Tchořovic do Kocelovic je dato-
ván16. 11. 1924, stavba byla dokončena v roce 1925. Tato část cesty po 
křižovatku se silnicí Hajany – Lnáře byla rekonstruována v roce 1976. 

Kdy byla uprave-
na jak výškově tak 
i směrově. Ned-
balostí nebo snad 
i úmyslně byl při 
rekonstrukci zničen 
nejstarší tzv. „černý 
křížek“ v katastru 
obce, včetně navý-
šené části. Násled-
ná rekonstrukce 
a položení asfalto-
vého koberce byla 
provedena v roce 
2003 firmou Stra-
bag. Je velmi dů-
ležité si uvědomit, 
že výstavbou této 
silnice se Tchořovi-
ce staly význačnou 
křižovatkou silnic 
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Předsilvestrovský 
turnaj TJ Třebohostice

Poslední prosincovou neděli 30. 
12. uspořádal oddíl stolního tenisu TJ 
Třebohostice tradiční Vánoční turnaj 

současných a bývalých hráčů. Jednalo se 
již o 20. ročník této akce.
Do kulturního domu v Třebohosticích 

si našlo cestu třináct hráčů, kteří byli rozdělení 
do dvou skupin – „Domácí – Hosté“ dle rozpisu hlavního pořadatele 
Petra Slavíka. Vůbec nešlo o to, kdo je domácí a kdo host, ale šlo o to 
pobavit se, zahrát si kvalitní stolní tenis. Někteří hráči skončili již před 
několika lety s aktivní činností a teď si mohli vyzkoušet, jak na tom 
jsou po těch letech. Turnaje se také zúčastnil zakladatel stolního tenisu 
v Třebohosticích p. Vokroj František už sice jako divák, ale stále v dobré 
fyzické kondici. Na konec vyhrálo družstvo hostů 16 : 15 a perličkou 

České Budějovice – Pl-
zeň a Horažďovice – 
Praha.

Teprve v letech 
1929-33 byla vybudo-
vána silnice z Tchořovic 
do Hradiště a do Zahor-
čiček s celkovými ná-
klady 24.000 Kč. Stavba 
byla poměrně náročná 
a nákladná. Především 
v obci Tchořovice vel-
mi úzká a její rozšíření 
obtížné. Také kamenná 
zeď /taras/ proti zahra-
dě čp. 24 a proti domu 
čp. 84 byla značně vy-
bočena a bránila ply-
nulému provozu. Proto 
byla zbourána, posu-
nuta asi o 2m a vysta-
věna nově v současné 
podobě. Rekonstruk-
ce se i značně dotkla 
domu čp. 55 /kovárna/, 

kde z nutnosti rozšíření vozovky byla zbourána veranda kolmo navazující 
na obytný dům. Postavena byla nová, souběžná s domem z finančních 
prostředků stavby. Celkové náklady na tyto úpravy činily 5.000Kč. Tato 
přestavba u domu čp. 55 byla po určitou dobu i předmětem závisti ně-
kterých tchořovických občanů. Cesta byla pokryta asfaltovým kobercem 
v roce 1973.

Ve stejné době dochází k úpravě cesty od pomníku padlých na Obůra. 
Při tom byla ulice v zástavbě důkladně odkanalizována a částečně rozší-
řena. Důležité rozšíření cesty bylo provedeno proti domu čp. 26, na úkor 
dvora domu čp. 25. Za obytným domem byl proveden odskok v šíři cca 
2m, nová hranice u dvora odtud následně pokračoval na hranu hospo-
dářské budovy téhož domu. Nové oplocení bylo postaveno z kamene, 
zeď je cca 2m vysoká a i v současné době ji tu uvidíme.

Z ústního podání víme, „….že hospodyně domu jen velmi těžce nesla 
tuto změnu. Odskok u obytného domu je patrný a velmi nevzhledný ….“.

Po roce 1929 byla dokončena výstavba přímé cesty od rybníka Nový 
do Pole, která do té doby odbočovala za hrází rybníka Nový směrem 
jihovýchodním a napojovala se před rybníkem Paseka na cestu Tchořo-
vice – Pole.

Cesty byly v dřívějších dobách nezpevněné, velmi často úvozové /
zaříznuté do terénu/ a úzké, ale podloží pevné, štětované. Současnou 
podobu dostávají cesty teprve po roce 1960, kdy velká část cest byla re-
konstruována, bohužel i velká část cest v katastrálním území Tchořovice 
zcela zanikla.

O cestě k Dolejšímu mlýnu a dále k obci Řečice ve starých zápisech 
nacházíme: „… Dále projednávána žádost p. Františka Drába, by se opra-
vila veřejná cesta vedoucí přes obecní draha ku Podtchorovickému mlý-
nu a dále k obci Řečice. Usneseno, že tato cesta se upraví následovně: 
Rolníci dají potah půl druhého dne, poloviční 1 den potah, nebo ruční 
práci. Domkáři a chalupníci ruční práce půl dne. Kdo si toto neoddělá, 
zjedná se na místo něho nádeník, a to zaplatí. Tak se oprava cesty udělá 
zadarmo….“.

Bohužel tato cesta, dříve velmi často využívaná, je dnes téměř zapo-
menuta a pro vozidla neprůjezdná.
Zrušené cesty v k.ú. Tchořovice jsou následující:
•	 z Tchořovic do Hajan – od domu čp. 17 přes železniční trať. /1975/
•	 od domu čp. 67 do Háje
•	 od Kostelíka k hájence čp 69 u Vitanovského Jezárka
•	 cesta od zaniklého domu čp. 56 /U Kohlů/ podél plotu sádek na 

hráz rybníka Hořejšího /1951/
Další cesty zanikly, nebo zanikají, protože jsou nepoužívány:
•	 od Kozlovickéo kravína do Třeštěnce 

/ v roce 1991 pokus o obnovu cesty/

•	 od obytné zástavby sádek v Kupcovech ke hrázi rybníka Radova
•	 od hydrobiologické stanice u Velkého Pálence k bývalé myslivně
•	 od konce hráze rybníka Smyslova směrem na Vrbno
•	 ze Tchořovic k mlynářovic kapličce a dále ke lnářskému kostelu
•	 do Líští /1981/
•	 od ozlovické cesty do Jezar /1975
•	 od Maříkovic zahrady k okraji bývalého letiště /1975/

Králík divoký / Oryctolagus cuniculus / 
v okolí Tchořovic

V roce 1904 se o králíkovi divokém píše v odborném tisku následující: 
„… Šerednou zvěří našeho kraje jest divoký králík. Tento největší škůd-
ce hospodáře i lesníka počíná se u nás povážlivě množiti a způsobuje 
opravdu škody velké. Jest to kletba zlého činu. Ještě před dvaceti lety 
bylo jinak. Tak mnohý, který na nepohodlného souseda žehraje, sladkou 
mstu nasazením králíků na něm vykonal, mohl by nám říci, jak draze sám 
to zaplatiti musil. Aby dalšímu množení králíků čeleno bylo, prohlášen 
na mnohých honištích našich králík za škodnou a může být zde v každé 
době ubit. Žel, že účinných prostředků k vyhubení králíka divokého tak 
málo myslivci po ruce stojí. Hubení sirouhlíkem v našem kraji se neo-
svědčilo, ani nor králičích ponejvíce mezi žulovými kameny se nacházejí-
cích neprodyšně ucpati nelze. Hubení vretkou /ochočenou lasičkou/ jest 
kratochvílná hračka…“.

Až do roku 1960 velmi hojný, potom následoval rychlý úbytek, v roce 
1975 v oblasti Tchořovic byl králík divoký zcela vyhuben. Největší a nej-
bohatší lokality králíků byly na Strážích, v Třeštěnci, u Smyslova a v Kup-
covech. Ve starých záznamech je zmíněn i rok 1914, kdy byl králík pře-
množen v Kupcovech a Sádlově a působil rozsáhlé škody v lesním hos-
podářství.

Proto byl divoký králík rybničním a lesním personálem pravidelně 
loven v ranních či večerních hodinách na čekané, aby skončil /jako nou-
zové jídlo/ v kuchyni hospodyně zaměstnanců velkostatku.

Připravil Karel Krejčí

Třebohostice
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Činnost SDH Velká 
Turná:

Prosincové akce členů SDH Velká 
Turná jsou spojené s vánoční činností, 
s pořádáním sportovního turnaje ve 

stolním tenisu a s výroční členskou schůzí.
V sobotu 1. prosince 2018 se zdobil 

a rozsvěcel vánoční strom na návsi obce, 
kde se členové SDH účastnili rozvěšování žárovek na vánoční strom. 
Tradiční akcí se stal turnaj ve stolním tenisu, který je vždy uspořádán 
po vánočních svátcích pro protažení těla, které je zmožené od sledování 
mnoha pohádek. Letošní turnaj byl uspořádán ve čtvrtek 27. prosince 
v sále Hospody Na Rozhrání. Od 13:00 započaly zápasy mezi 14 hráči 
v kategorii dospělých.

V podvečerním finálovém zápase se rozhodlo o vítězi. První místo 
obhájil Michal Šípek, druhý byl Jiří Mlíčko ml. a třetí příčku obsadil Jan 
Varaus.

Ukončením pracovního roku 2018 pro členy SDH Velká Turná, byla 
výroční členská schůze, konaná v pátek 28. prosince v sále Hospody 
Na Rozhrání. Schůze se zúčastnilo 19 členů a 2 hosté. V příspěvcích se 

Mikulášská společně 
se sousedy

Dne 1. prosince 2018 se uskutečnila 
ve spolupráci s obcí Myštice Mikulášská 

nadílka v KD Myštice, kde byly děti 
obdarovány balíčky, které připravila obec 

Myštice. 
Dne 2. prosince 2018 se u místní kapličky od 

17,00 hodin sešli občané obce k zahájení adventního 
času, kdy se na návsi u autobusové zastávky rozsvěcel Vánoční strom. 
Při této příležitosti se podávalo svařené víno a paní Veronika Pýchová 
napekla linecké koláčky. Tímto jí děkujeme. 

V sobotu 15. prosince 2018 se v hasičském klubu uskutečnila výroční 
schůze hasičů, kdy se volil nový výbor. Následovala taneční zábava. 
K poslechu a tanci zahrála hudba pana Jančara a bylo připraveno bohaté 
občerstvení.

Na 19. ledna 2019 se připravuje ve spolupráci s obcemi Myštice 
a Chobot zájezd na zimní stadion a do bazénu v Sušici. 

Významné oslavy 
v obci Uzenice

Dne 15. listopadu 2018 oslavili 
manželé Kohoutovi 60 let společného 
života – diamantovou svatbu. 

Dne oslavil dne 23. listopadu jeden 
z nejstarších občanů naší obce Ludvík 
Pýcha 85. narozeniny. 

Tímto ještě jednou všem gratulujeme. 
zastupitelé obce

bylo poslední utkání za stavu 15:15, kdy se utkali dva hráči - synovec 
a strýc Vokrojovi (vnuk pana Vokroje st. Zdenda a syn Milan, který hrál 
za hosty). 

Touto cestou bych rád poděkoval všem aktivním hráčům, kteří 
reprezentují Třebohostice, a popřál jim, ale i všem lidem hodně štěstí, 
zdraví a spokojenost v roce 2019. 

A úplně na závěr bych rád poděkoval hlavnímu pořadateli turnaje 
Petrovi Slavíkovi za dobře odvedenou práci. Přál bych si, aby byla příští 
rok ještě větší účast příznivců stolního tenisu. Sportu zdar.

Jiří Plechatý, starosta

Uzenice

Velká Turná

Požární přívěs AGADOS VZ 26 N1

Výroční členská schůze SDH Velká Turná

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

hodnotila pracovní činnost za uplynulé období jak po stránce kulturní, 
tak po stránce zásahové. Hlavním tématem byla volba nového starosty 
a místostarosty SDH, kdy na vlastní žádost odstoupil stávající starosta 
Ing. Miroslav Zobal. Novým starostou sboru byl zvolen Zdeněk Charvát 
a místostarostou pak Ladislav Hauser. 

Dále byla představena nová zásahová technika, pořízena pro 
zásahovou jednotku sboru, za přispění Jihočeského kraje. Celkové 
náklady byly Kč-113.715,- z čehož byla dotace Jihočeského kraje ve výši 
Kč-85.000,-. Jednalo se o novou zásahovou káru s plachtou, kompletní 
zásahový oblek, hydrantový nástavec s klíčem na podzemní hydrant, 
sada zásahových hadi B+C, rozprašovací tlakové proudnice a plovoucí 
čerpadlo. Projekt pořízení nového vybavení byl pod názvem „Pořízení 
nového požárního přívěsu, věcného vybavení a požárního příslušenství, 
pro rychlý a efektivní zásah JSDHo Velká Turná“. Pro tažení tohoto 
přívěsu bude v roce 2019 do majetku obce pořízen nový automobil 
s tažným zařízením, který bude sloužit pro obec a případně pro výjezdy 
JSDHo.

Velitel JSDHo Velká Turná Pavel Šípek

Rozsvícení vánočního stromu
Stříbrný smrk, rostoucí na návsi obce, se každým rokem na začátku 

adventu obléká do vánočního hávu. V roce 2018 se tak stalo v sobotu 1. 
prosince. S instalací světel obecním zastupitelům pomáhali jak členové 
SDH Velká Turná, tak i přihlížející občané. Na zahřátí připravil starosta 
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obce pro všechny zúčastněné horký punč a grog. Členky SaKu nabídly 
perníčky, štrůdl a další domácí zákusky. Z obecního rozhlasu se linuly 
melodie českých koled a s příchodem tmy se strom rozzářil velkými 
barevnými světly.

Osvícení betlému
V předvečer Štědrého dne byl osvícen malovaný betlém a oltář v kapli 

sv. Jana Nepomuckého. Sešlo se téměř 40 občanů, kteří si, již svátečně 
naladěni, za zvuků vánočních písní popřáli šťastné a veselé Vánoce.

SaK Turná z. s.
Na pomoc obci uspořádal SaK podzimní brigádu na úklid spadaného 

listí, které se zúčastnilo 14 členů spolku. V sobotu 1. 12. 2018, po 
rozsvícení vánočního stromu na návsi, byla v sále Hospody Na Rozhrání 
zahájena výstava vánočních dekorací, které se svými dětmi a vnoučaty 
o týden dříve vyrobily členky SaKu při tradičním Adventním tvoření. 
Zároveň zde své výrobky vystavovali i klienti DOZP Osek. Od 18.00 
hodin pokračovalo sváteční odpoledne koncertem Volného sdružení 
horažďovických zpěváků a muzikantů, kteří v hodinovém vystoupení 
zazpívali a zahráli adventní písně z celého světa.

Po několikaleté odmlce se ve Velké Turné konala silvestrovská zábava. 
V sále Hospody Na Rozhrání se sešlo 80 převážně mladých lidí. Písně 
všech žánrů jim k tanci hrálo Duo orchestrion z Kraselova. Novoroční 
přípitek pod širým nebem byl osvětlen strhujícím ohňostrojem. Loučení 
se starým rokem se protáhlo až do časných ranních hodin a za jeho 
organizaci a bezchybný průběh patří největší dík člence SaKu paní J. 
Zobalové. 

Každoroční novoroční vycházka k Milavům byla tentokrát ovlivněna 
nepřízní počasí. Nízká teplota, déšť a silný vítr mnohé občany odradil. 
Skupinka patnácti nejotužilejších vyrazila ve 13.00 h. od Hospody Na 
Rozhrání, došla na hráz rybníka Milavy, ale tam foukal tak silný vítr, že 
dál už se nikomu nechtělo.

V nejbližší době nás čeká výroční členská schůze spolku. V sobotu 9. 
března pak uspořádáme pro všechny ženy oslavu MDŽ.

                                Obec Velká Turná
          Velká Turná čp.41, 386 01 Strakonice, IČO-00667943, mob.606 690 391
    Seznam kulturních a společenských akcí v obci Velká Turná v roce 2019
     

1 9.února 2019-sobota Ochutnávka vepřových pochutin v sále Hospody Na Rozhrání ve 
Velké Turné. Od 10:00 budou připraveny zabijačkové pochutiny.

2 15.února 2019 - pátek Divadelní představení v sále Hospody Na Rozhrání - 
„Scéna mladých při Divadelním souboru Čelakovský Strakonice“

3 23.února 2019 - sobota Obecní ples v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné.

4 2.března 2019-sobota Masopust - průvod masek projde obcí Velká Turná. Pořádá SDH 
Velká Turná. Začátek průvodu bude od 10:30hod.

5 9.března 2019-sobota Oslava  MDŽ v sále Hospody Na Rozhrání ve Velké Turné.

6 16.března 2019-sobota Dětský maškarní bál-sál Hospody Na Rozhrání. Pořádá SDH Velká 
Turná. Začátek akce je od 14:00hod.

7 30.dubna 2019-úterý Stavění májky v obci Velká Turná a pálení čarodějnic.

8 7.května 2019-úterý Pokládání věnců u pomníku padlých u školy ve Velké Turné. SDH 
Velká Turná a SDH Osek uctí památku padlých  položením věnce u 
pomníku u školy ve Velké Turné v 18:00hod. ( ukončení 
II.svět.války)

9 17.května 2019-pátek Okrskové požární cvičení na fotbalovém hřišti v Oseku. Soutěž v 
požárním útoku od 17:00hod.

10 15.června 2019-sobota Sjíždění Rojického potoka na čemkoli-NECKYÁDA-SDH provede 
vyčistění koryta Rojického potoka.

11 29.června 2018-sobota Pouťová zábava s hudbou od 20:00 v sále Hospody Na Rozhrání. 
Pořádá SaK-Turná.

12 30.června 2019-neděle Pouť ve Velké Turné.

13 20.července 2019-
     sobota

Turnaj v nohejbale. Volejbalové kurty ATC-Milavy. Pořádají 
příznivci nohejbalu ATC-Milavy a Obec Velká Turná.

14 27 a 28.července 2019
 sobota  a neděle

Turnaj ve volejbale – smíšená družstva 4+2, na volejbalových 
kurtech ATC-Milavy. Pořádají příznivci volejbalu ATC a obec Velká 
Turná. 

15 3.srpna 2019-sobota Turnaj ve volejbale dvojic. Kurty ATC-Milavy. Pořádají příznivci 
volejbalu ATC-Milavy.

16 24.srpna 2019-sobota Rozloučení s prázdninami ve Velké Turné. Na pískovém hřišti v obci
proběhne turnaj v nohejbale trojic. Pořádá SDH Velká Turná.

17 19.října 2019-sobota Posvícenská zábava v sále Hospody Na Rozhrání v obci. Pořádá 
SDH Velká Turná.

18 20.října 2019-neděle Posvícení ve Velké Turné.

19 5.prosince 2019 -    
   čtvrtek

 Mikulášská nadílka.

20 7.prosince 2019 - so.   Rozsvícení vánočního stromu na návsi obce Velká Turná.

21 27.prosince 2019-         
    pátek

Vánoční turnaj ve stolním tenise, v sále Hospody Na Rozhrání. 
Pořádá SDH Velká Turná.

22 28.prosince 2019- so.   Výroční schůze SDH Velká Turná v sále Hospody Na Rozhrání.

23 31.prosince 2019-
     úterý

Silvestrovská veselice v sále Hopsody Na Rozhrání. Pořádá Hospoda
Na Rozhrání.

Výstava vánočních dekorací ve Velké Turné

Z Blatenska objektivem Václava Machovce
700 let od první písemné zmínky 
o obci Hornosín, setkání rodáků
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Z Blatenska objektivem Václava Machovce
Oslavy 100. výročí vzniku samostatného 

Československa, večer lampiónový průvod
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Historické pohledy zapůjčil pan Vladislav Bouše

Historické pohledy
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Záboří

Vánoční zpívání 
v Záboří

Vánoční zpívání u stromečku na 
návsi v Záboří se letos díky počasí moc 
nepovedlo. Odpoledne totiž tak pršelo, 

že se na poslední chvíli zastupitelé obce 
rozhodli přesunout tuto tradiční akci do 

sálu zábořské hospůdky. Dětem to asi moc 
nevadilo, aspoň byly v teple.

Tato změna byla prý sice ohlášena místním rozhlasem, ale bydlím 
na konci vsi, rozhlas neslyším a tuto informaci jsem se proto dozvěděla 
až z oznámení u zastávky. V sále hospůdky bylo tak plno, že jsem se ani 
nesnažila se tam dostat, tak jsem jen prostrčila ruku s foťákem mezi lidi 
a udělala dvě fotky. 

Vánoční koncert měl pokračovat v zábořském kostele sv. Petra 
a Pavla. Kostel byl krásně vánočně vyzdobený a Cover Ladies na místě 
zkoušely. Skupina Radky Smíškové už kdysi v kostele vystupovala při 
téže příležitosti. Děvčata zazpívala nejen vánoční koledy ale i další 
krásné písně. Jejich jedinečné hlasy, umocněné skvělou akustikou jistě 
zanechaly v přítomných krásný zážitek. Počasí sice vánoční nebylo, ale 
voda je třeba, a tak jsme si nenechali vánoční náladu zkazit. Popřáli jsme 
si mezi sebou hlavně zdraví do nového roku a rozešli se do tepla svých 
domovů.  

Jaroslava Vodičková

Po stopách 
Ladislava Stehlíka 
Zemí zamyšlenou 
XIV. etapa putování 

Na dva měsíce jsme přerušili putování 
Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí zamyšlenou, 

protože nastala doba dovolených a také proto, že jsme museli provést 
poslední přípravy na pochod Zemí zamyšlenou, který náš klub TK 
Blamiš pořádá vždy první týden v červenci. Na trasu XIV. etapy jsme se 
dostali po trase: Žichovice – Rabí – Vlkonice – zřícenina hradu Džbán 
– Budětice a zpět do Rabí. Za krásného téměř letního počasí jsme se 
vydali od žst. Žichovice přes koleje směrem k řece Otavě. Vzhledem 
k tomu že řeka neměla moc vody, podařilo se nám suchou nohou přejít 
jez a bez problémů se dostat k ukazateli, který nás nasměroval přímo 
po hrad. Pod hradem jsme se občerstvili a potom vyrazili po žluté 
turistické značce směr Vlkonice. Vystoupali jsme přes kopec Vrch a sešli 
k rozcestníku, který nás dále po modré turistické značce zahnal zase do 
kopce až ke zřícenině hradu Džbán. Objevili jsme jen zarostlé kamenné 
zdi a po krátké zastávce na svačinu opět dolů směrem na Budětice. 
Zastávka u domku s pamětní deskou Josefa Jungmanna nebyla dlouhá 
a tak dále již po silnici zpět do Rabí. Po cestě jsme narazili na informační 
tabuli o Vintířově stezce. I spisovatel Ladislav Stehlík se ve své knize 
Zemí zamyšlenou dost obsáhle 
o poustevníku Vintířovi zmiňuje. 
Po silnici jsme se dostali zpět do 
Rabí, kde nám Rábská hospůdka 
poskytla chutné občerstvení. 
Původně se místo našeho 
očerstvení měl stát hostinec 
Vystřelený vočko, ale právě v ten 
den tam byla svatba. Z Rabí naše 
kroky vedla stejná cesta zpět 
do Žichovic kolem Otavy jako 
ráno. Odtud pak vlakem zpět k domovům. Krásná krajina, krásné počasí 
a hezké zážitky. Pěší vycházku cca 14 km vřele doporučujeme. 

TK Blamiš

TK Blamiš
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Kulturní akce
2. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo 
hodin, tradiční ples, KD Chanovice (Pfeifer 
Chanovice)
16. února – sobota, „Sportovní ples“, ples 
fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Pfeifer 
Chanovice)    
23. února – sobota, „Mobilizace 1938 
a Mnichovská zrada“, od 15.oo hodin, 

přednášející z Muzea čsl. opevnění z let 1936 až 1938 z Chomutova, 
a 4. Obrněná Prácheňsko, KD Chanovice (Obec Chanovice)
2. března – sobota, „Masopustní průvod“, od 12.oo hodin, tradiční 
masopustní průvod (Obec Chanovice)
23. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo 
hodin, akce s hudbou a soutěžemi pro školní děti, KD Chanovice 
(Panoráma)
23. března – sobota, „DISCO 80. a 90. léta“, od 20.oo hodin, taneční 
akce s retro hudbou pro všechny věkové kategorie, KD Chanovice     
Během roku budou i další akce - sledujte plakáty, internetové 
stránky a obracejte se na uvedené kontakty.

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353, 
obec.chanovice@email.cz
Internet: www.chanovice.cz, facebook: Obec Chanovice

Stálé výstavy v zámeckém areálu:
„Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“
„Expozice lidových řemesel Pošumaví“
„Historická místnost zámku Chanovice“.  

Chanovice

                
Obec Velká Turná 

Pronajme 
Hospodu Na Rozhrání 

ve Velké Turné 
 

 1) Zahájení pronájmu od 1. února 2019 
 2) Podávání přihlášek do 31.ledna 2019 
 3) Záměr o pronájmu je zveřejněn na: 
      - www.velkaturna.cz ( úřední deska ) 
      - úřední desce OÚ Velká Turná 
 4) Prohlídka prostor po telefonické domluvě 
     - mob. 606 690 391 ( p. Pavel Šípek ) 

  PRODEJ     KUŘIC 
                2019 
 FIRMA 
          NOVÁK 
                     RADOMYŠL 
 
BLATNÁ – 8.45 hod. 
 U   PENNY 
DNE: 28.2 || 28.3 || 25.4 || 23.5 || 20.6 || 
18.7 || 15.8 || 12.9 || 10.10 || 7.11                  
 
červené,černé kropenaté,modré, 
žíhané,bílé  - stáří 19 týdnů 
                      cena 175 Kč/ks 
tel.- 602 115 750 
www.drubez-novak.cz 

Princezna Ráčkovalka 
se vdává
Slunko ještě nevysvitlo,
měsíc ještě nešel spát,
taťka král se v loži nudil
a tak Róze zavolal.

„Milá Rózo, kamarádko,
jak še dneška ráno máš?
Já jšem vždycky štrašně šťaštnej,
když ši še mnou povídáš.“

Róza ještě rozespalá
do mobilu odpoví:
„Co si králi, prosím, přeješ,
vždyť ještě není čas ranní.“

„Milá Rózo, přítelkyně,
štrašný problém š dčerou mám.
Štále, že by někam jela
a já král jšem doma šám.“

„Tak ši myšlím, přítelkyně,
čo kdybych tu holku vdal.

Tšeba potom bude doma,
žekni, kde ženicha bych vyhledal,“

Zamyslí se bába Róza,
pak hned králi odpoví.
„A nechtěl bys pro ni kluka
co všechno zná a všechno ví?“

„To je nápad, milá Róžo,
myšlíš, ten tvůj Róžínek?
Tak dáme děti dohromady 
a náš bude hradní vejminek.“

Ale to se taťka mýlil,
princezna svou hlavu má. 
Ti dva ji chtěli po svém provdat
ona přitom lásku zná.

Z okénka se vyklonila,
na Kryštůfka zavolá:
„Dnes se budeš u nás ženit.
A nevěsta jsem tvoje já.“                                            

Kryštof zblednul, hned pak 
zrudnul,
hrábě hodil do křoví
své princezně Ráčkovalce
tato slova odpoví.
„Hele holka, já to beru,
rád se s tebou podělím,
o kralování, o zahradu
a bude z nás dobrý tým.“

„Naučím tě růže sázet,
prostě kytky pěstovat,
ty mě zase v trůnu sedět
prostě pěkně kralovat.“
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Ráčkovala zajásala, 
svatební bál chystá hned,
na oslavu slavné svatby
pozve takřka celý svět.

A co na to Róza s taťkou?
Král má radost, Róza zlost,
její sen o synku králi
rozplynul se jako vosk.

Zato Rózan se Žofinkou
radostí dnes jásali.
Od Kryštůfka s princezničkou
krásný dárek dostali.

Když už svatbu, proč ne hned dvě,
řekne Krištof Žofince,
baba Róza zlostí šílí,
Rózan kývne Žofince.

„Když dvě svatby tak raděj tři.
Pane králi, nechcete mou 
maminku?“
„To víš, že chči, na to pan král,
vežmu ši tvou Rózinku.“

Tři svatby se v hradě konaj
celý kraj se raduje,
místo taťky na trůnu dnes
král Kryštůfek kraluje.

I bába Róza už je v klidu,
na hradě si užívá,
telefon už zahodila 
a Žofinku ráda má.

Království je v plném květu,
sloužící si notují,
lepší časy než mají dnes
z předchozích let neznají.

Ale s růžemi to bylo stále 
stejné. Kryštůfek je pěstoval a své 
milé Ráčkovalce je nosil domů 
do hradních komnat. Ráčkovalka 
ráda pořádala hradní bály a občas 
vyšla s Kryštůfkem na zahradu. 
Rózan s Žofinkou byli také šťastni. 
Taťka s bábou Rózou si každý den 
popovídali i bez telefonu, a tak 
byl starý pan král také spokojený. 
I baba Róza měla, co chtěla. 
Bydlela na hradě. Na sachr ale 
jezdili do Vídně zvláštním vlakem 
stále často, i když už bez taťky 
krále, který raději doma koukal na 
sportovní utkání v televizi. 
A tak to všechno dobře dopadlo.
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Řešení sudoku z listopadového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 65 bylo, jak jinak, ve třech různých úrovních 
obtížnosti. Tajenky: LISTÍ PADÁ (lehká verze, kontrolní 1. řádek 179826534); VÍTR FOUKÁ (středně těžká, kontrolní 

řádek 165374982); ZE STRNIŠŤ (těžká verze, kontrolní řádek 453728619). Výherci: Martin Novák, Blatná 816; Jaromír 
Formánek, Blatná 768; Zdeňka Nováková, Blatná 821. Uvedení výherci si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) 
v kanceláři SOB nejpozději do 8. března 2019, popř. v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 383 420 300 nebo 
728 881 358 nebo 607 032 192. Všem úspěšným luštitelům děkujeme a výhercům gratulujeme. 

Po vyřešení SUDOKU z čísla 66 (tj. z lednového vydání 2019) zašlete, prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) 
z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na emailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní 

adresu Svazek obcí Blatenska, Na tržišti 727, 388 01 Blatná a to nejpozději do 8. března 2019.  
SUDOKU pro čtenáře SOBáčka připravily paní Ivana a paní Ema z Olomouce.   

 Svazek obcí Blatenska 
 Město Blatná 
 Základní umělecká škola Blatná 

 
vyhlašují v rámci XVI. ročníku Příroda Blatenska 

 
výtvarnou soutěž 

 
„Tajemnou krajinou Blatenska“ 

 
Kategorie (kolektivy a/ nebo jednotlivci): 

1. Mateřské školy 
2. Žáci 1. – 2. tř. základních škol 

 
 
Kategorie pouze jednotlivci: 

3. Žáci 3. – 5. tř. základních škol 
4. Žáci 6. – 7. tř. základních škol 
5. Žáci 8. – 9. tř. základních škol 
6. Studenti SŠ, SOŠ a SOU a ´Dospěláci´ 

  
  
Výtvarné práce lze vyhotovit pouze technikami kresba, malba, grafika, kombinované 
techniky a to pouze do max. velikosti formátu 70x100cm. 
 
Výtvarné práce do soutěže odevzdejte nejpozději do pátku 8. března 2019 do 14,00 hodin. 
Soutěžní výtvarná díla zasílejte (odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná, tř. J. P. Koubka 4, 
Blatná, nejlépe po předešlé telefonické domluvě s paní Koubkovou 383 422 536. 
 
 
Výtvarná díla označte:  
o jméno a příjmení/ jména a příjmení, škola, třída a věk (u kategorie 1 – 5) 
o jméno a příjmení, adresa školy nebo bydliště (popř. e-mail nebo tel.) u kategorie č. 6 

 
 
U velkorozměrných nástěnných prací zajistěte úpravu pro zavěšení. 
 
Soutěžní výtvarná díla budou vystavena v prostorách Komunitního domu aktivního života 
v Blatné od 2. 4. do 31. 5. 2019. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům bude 11. dubna 2019 
v komunitním centru.  
Od května do srpna 2019 proběhne v Městském muzeu Blatná výstava na stejné téma. 
 
Prosba o pomoc 
Víte o nějaké místní pověsti, která není příliš známá?  Napište nám na muzeum@ckvb.cz 
nebo zavolejte 605 061 161. Děkujeme! 
 
 

………………………… …………………………  ………………………… 
Dana Vohryzková v.r. Bc. Kateřina Malečková v.r.  Martin Škanta v.r. 
předsedkyně SOB starostka města Blatná  ředitel ZUŠ Blatná 


