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Slovo na úvod

Vážení a milí čtenáři Sobáčku,
Dostává se Vám do ruky další číslo 

našeho pravidelného dvouměsíčníku 
Blatensko SOBě. Již na první pohled je patrné, že dochází 
ke změnám v jeho podobě. Sobáček bychom chtěli 
vydávat v barevném provedení, budou zavedeny i některé 
nové rubriky např. představujeme naše obce, aktuality 
z regionu a další. 

Na základě rozhodnu   Rady SOB byla ukončena 
spolupráce s paní Radkou Vokrojovou, která se o přípravu 
SOBáčka starala několik let. Chtěla bych touto cestou 
Radce poděkovat za čas, který jeho přípravě věnovala, 
protože si to určitě zaslouží. Svoji práci odváděla velmi 
dobře a vím, že jste rádi četli její články, které pro Vás 
připravovala. Současný kolek  v zaměstnanců Svazku 
obcí Blatenska se bude nadále snažit na její práci navázat 
a připravit pro Vás SOBáček co možná nejzajímavější. 
Tolik k organizačním pokynům, které se týkají vydávání 
budoucích čísel SOBáčku. Teď už něco veselejšího.

Ve chvíli, kdy budete číst toto číslo SOBáčku, budou 
mít školáci před sebou necelý měsíc do konce školního 
roku. Určitě se už všichni těší na očekávané a zasloužené 
prázdniny. Chtěla bych tedy všem školákům popřát krásné 
prázdniny a aby měli ze zmíněných dvou měsíců co nejvíce 
krásných zážitků. Samozřejmě moje přání hezkých chvil 
směřuje i k dospělým čtenářům našeho dvouměsíčníku. 
Vám přeji především pár klidných chvilek, ať se všichni 
alespoň na chvilku zastavíte, užijete si volno dle svých 
představ s rodinou, případně s kamarády, a hlavně ať si 
odpočinete a naberete sílu do další práce. 

Doufám, že se Vám nová podoba Sobáčku bude líbit, 
a že se za dva měsíce společně opět sejdeme u jeho řádků. 

 Dana Vohryzková, předsedkyně SOB

 Vážení čtenáři,
mým úkolem je vnuknout Vám myšlenku, že nadcházející 
letní měsíce musíte bezpodmínečně navš  vit naše 
krásné město. Ti, kdo již do Blatné zavítali, se možná 
pousmějí, že lehčí úkol snad nemůže být.  Blatná má 
své osobité kouzlo.  Nabízí krásné historické centrum 

s roman  ckým vodním zámkem a přilehlým parkem 
s daňky a pávy. Na své si přijdou  milovníci kultury, pro 

které je připraven bohatý program,  cyklisté, okolí našeho 
města je protkáno nenáročnými cyklotrasami, ale i Ti, kteří chtějí 

posedět u dobré kávy a dortu, tolik výborných cukráren a kaváren to  ž jinde nenajdete. 
Přijeďte se přesvědčit. Těšíme se na Vás. 

Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Blatná a její historie
Blatná, město na řece Lomnici v jihozápadních Čechách, dostala své jméno od blat, 

na kterých byla založena. Počátek souvislejšího pravěkého osídlení Blatenska je datován 
již 700 až 600 let před n. l. První písemná zpráva je z roku 1235, a již tehdy zde stávala 
tvrz s menší osadou vzniklou na křižovatce dvou starých obchodních cest. V průběhu 
stale   se Blatná rozvíjela, o čemž svědčí jak mohutný vodní hrad, v 18. stole   přestavěný 
na zámek, tak honosný go  cký kostel Nanebevze   P. Marie. Sídlo hospodářsky vzrůstalo 
a v roce 1601 byla Blatná povýšena na město. Blatná vstoupila do českých dějin zejména 
za pánu z Rožmitálu, kdy pan Jaroslav Lev byl v cele výpravy do západní Evropy (1465 až 
1467), která měla získat sympa  e pro poli  ku krále Jiřího z Poděbrad. Největší rozkvet 
zažila Blatná v době, kdy ji spravovala Marie Alžběta hraběnka Serényiová. Její péče 
o poddané, o chudé, o panství, o zámek i městský chrám byla příkladná. Postarala se 
o postavení nové blatenské školy, o zlepšení péče o chudé a nemocné, o rozšíření špitálu, 
o rozvoj chrámové hudby i zpěvu a mnohé další. Z té doby je i významný kostel sv. 
Jana Kř  tele v nedalekých Paš  kách, postavený podle plánů K.I. Dientzenhofera. Velký 
požár města v r. 1834 zničil v Blatné 118 domů a Blatná klesla na jedno z nejchudších 
měst. Teprve v druhé polovině 19. stol. se Blatná začíná z této rány vzpamatovávat, 
v r. 1858 se stává sídlem okresu i městem známým zejména svými ševci a zahradníky. 
Na oživení řemeslného podnikání působila příznivě výstavba železnice Strakonice – 
Blatná – Březnice na konci 19.stole  . V letech mezi světovými válkami voní Blatná růžemi, 
které zde na desítkách hektarů polí pěstuje vynikající odborník Jan Böhm – za své růže 
získává na soutěžích ta nejvyšší ocenění.

V druhé polovině 20. stol. se Blatná postupně ze zemědělského města přeměňuje 
na průmyslové centrum zdejšího kraje. Jsou zde zakládány četné průmyslové podniky. 
Blatná se rozrůstá o další domy, nová sídliště. Z dřívějších dob pokračuje tradiční chov 
ryb a těžba kamen blatenské žuly, blatenské žuly.

V současné době je Blatná se svými 6 415 obyvateli (údaj k 1. 1. 2019) obyvateli rychle 
se rozvíjejícím městem. Je správním, společenským, kulturním a sportovním centrem 
blatenského regionu. Leží v okrese Strakonice a je zároveň obcí s rozšířenou působností 
a obcí s pověřeným obecním úřadem. Správní obvod této obce s rozšířenou působností 
tvoří 26 obcí s 13 346 obyvateli (údaj k 1.1.2019).  Výměna katastrálního území města 
Blatná spolu s osadami činní 4.361 ha (údaj k 30. 4. 2019). 

Představujeme naše o
bc

e
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Vyhlášení výzev v rámci 
Operačního programu 
Zaměstnanost
Dne 24. dubna 2019 byly vyhlášeny
2 výzvy v rámci OPZ

Výzva č. 4 ZAMĚSTNANOST MAS 
Blatensko, o.p.s.

Celková alokace výzvy činí 1 650 000,-Kč
Datum ukončení příjmu žádos   je 27. června 2019 ve 12,00 hod.
Podporované ak  vity:

1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
2. Zvyšování zaměstnanos   cílových skupin
3. Podpora udržitelnos   cílových skupin na trhu práce 
4. Podpora prostupného zaměstnávání

Výzva č. 5 Prorodinná opatření II MAS Blatensko, o.p.s.
Celková alokace výzvy činí 4 240 205,-Kč
Datum ukončení příjmu žádos   je 27. května 2019 ve 12,00 hod.
Podporované ak  vity:

1. Zařízení péče o dě   zajišťující péči o dě   v době mimo školní 
vyučování 
2. Doprovody na kroužky a zájmové ak  vity 
3. Příměstské tábory
4. Společná doprava dě   do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
příměstského tábora
5. Dětské skupiny

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Blatensko II

V rámci projektu začaly pracovat 4 pracovní skupiny sestavené 
z aktérů území:
PS pro fi nancování
PS pro rozvoj čtenářské gramotnos   a rozvoj potenciálu každého žáka

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
- Byla připravena a podána 
žádost o platbu a závěrečná zpráva 
o realizaci v projektu „Zvyšování pro-

fesionalizace řízení SOB, registrační 
číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/000

2817, který probíhal v letech 2017-2018.
- Ve čtvrtek 21. března proběhlo v ZUŠ 

Blatná hodnocení výtvarných prací, které předaly školy z Blaten-
ska do vyhlášené soutěže s názvem „Tajemnou krajinou Blaten-
ska“. Hodnocení bylo velmi obtížné, protože všechny práce byly 
moc pěkné a nápadité. Všechny obrázky byly vystavené v pro-
storách Komunitního centra aktivního života Blatná v měsících 
dubnu a květnu.

- Poslední týden v březnu proběhlo na SOBu přezkoumání 
hospodaření za rok 2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje 
s výsledkem – nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Proto-
kol o kontrole je přílohou Závěrečného účtu Svazku obcí Blaten-
ska, který bude projednán na Valné hromadě v květnu. 

- Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se konalo v Komunitním centru aktiv-
ního života vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 16. ročníku Pří-
roda Blatenska s názvem „Tajemnou krajinou Blatenska“. Do sou-
těže se zapojila většina mateřských a základních škol z našeho 
mikroregionu. Vítězům v jednotlivých kategoriích byly předány 
pěkné hodnotné ceny. Za to patří poděkování sponzorům, kteří 
přispěli na nákup cen. Jsou to: Město Blatná, Centrum kultury 
a vzdělávání Blatná, Obec Hajany, Rybářství Lnáře s. r. o., Tesla 
Blatná a.s., Pavel Vohryzka Hajany, Škoda Auto Mladá Boleslav. 
Celá akce byla zahájena loutkovým divadlem „O Kašpárkovi 

a kalupince“. Během odpoledne probíhaly tvůrčí dílny. Děti si 
mohly vyrobit přívěšek na klíče, náušnice, ozdobnou dřevěnou 
brož nebo velikonoční dekorace. Celá akce se určitě vydařila 
a myslím, že se můžeme těšit na další ročník výtvarné soutěže.

- Intenzivně pracujeme na přípravě stolního kalendáře SOBu pro 
rok 2020.

- Na 29. května 2019 připravujeme jednání Valné hromady SOBu.

- V rámci projektu Zvyšování profesionalizace řízení SOB a obcí 
SOB II, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080
/0010113 připravujeme na 4. června 2019 vzdělávací akci pro 
účetní členských obcí s lektorem Davidem Vičarem.

Co se v SOBu peče

Základní informace o projektu CSS
Projekt „Posilování administra  vní 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 ak  vitou 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

M
AS Blatensko, o

.p
.s

.

Uzávěrka příjmu příspěvků
do červencového vydání

SOBáčka č. 69
je v neděli 7. července 2019.
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VU3V na Blatensku
V dubnu 2019 byl úspěšně ukončen letní 

semestr Virtuální univerzity tře  ho věku, ve 
kterém dokončilo 5 studentek šestý cyklus přednášek. Měly tedy 
možnost zúčastnit se slavnostního zakončení – promoce na České 
zemědělské univerzitě v Praze – Suchdole. Promoce se konala v pátek 
17. května 2019. Všem srdečně gratulujeme k úspěšnému zakončení 
studia.

V dalším studiu budeme i nadále pokračovat. Zimní semestr bude 
zahájen ve čtvrtek 3. října 2019 od 9,00 hodin ve velké klubovně 
Komunitního centra ak  vního života v Blatné. Již tradičně budou 
probíhat dva kurzy současně. Každý kurz obsahuje 6 přednášek. Studen   
mají možnost navštěvovat oba dva kurzy najednou. Tématem prvního 
kurzu jsou „Evropské kulturní hodnoty“. Tématem druhého kurzu bude 
„Kouzelná geometrie“.

Zájemci o studium Virtuální univerzity tře  ho věku se mohou 
přihlásit ještě před zahájením zimního semestru osobně v kanceláři SOB 
na adrese: Na Tržiš   727, Blatná nebo e-mailem: blatensko@blatensko.
eu případně na telefonu: 728 881 358 nejpozději při zahájení zimního 
semestru přímo na přednáškách vždy ve čtvrtek. Cena jednoho kurzu 
vychází na 350,00 Kč.

Pokračování ze str. 1PS pro rozvoj matema  cké gramotnos  
a rozvoj potenciálu každého žáka
PS pro rovné příležitos  
Tyto pracovní skupiny jsou jednou ze základních složek celého procesu 
akčního plánování v rámci projektu. PS se scházejí min. 4x ročně 
a výstupy ze svých jednání předkládají formou doporučení Řídícímu 
výboru MAP II.
V našem území proběhl dne 18. 3. 2019 Workshop pro rovné 
příležitos   ve vzdělávání, na kterém bylo řešeno nastavení rovných 
příležitos   ke vzdělávání pro všechny dě   a žáky.
Dále proběhla dne 4. 4. 2019 minikonference o rozvoji vzdělávání 
dě   a žáků na Blatensku, kde bylo s aktéry projednáno plnění ak  vit 
z oblas   matema  cké a čtenářské gramotnos   a dalších oblas  , které 
řešil Místní akční plán I z roku 2018. Následně byla na tomto setkání 
řešena příprava pokroku v jednotlivých školách v území.
Více informací naleznete na našich webových stránkách
www.blatensko.cz/mas

Za MAS Blatensko, o.p.s.
Tereza Ptáčníková

Manažer OPZ a MAP II
MAS Blatensko dne 29.4. 2019 ukončilo věcné hodnocení a výběr 
projektů do vyhlášené výzvy č.3 Kvalitní a dostupné vzdělávání pro 
všechny generace. Vybrané projekty byly předány k závěrečnému 
ověření na Centrum regionálního rozvoje.

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

 
Seznam přijatých projektů ve výzvě 3. PRV – Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. 

Číslo Fiche Číslo projektu Název projektu 
Místo realizace 
projektu 

F3 2019-194-003-003-021 Nákup pásové pily na dřevo Myštice 
F3 2019-194-003-003-018 Nákup lesnického navijáku a štípacího automatu Myštice 
F3 2019-194003-003-010 Nová lesní technika Kocelovice 
F3 2019-194-003-003-003 Pořízení kmenové pásové pily na pořez dřevěné kulatiny Rojice 
F4 2019-194-003-004-020 Naučná stezka Kožlí Kožlí u Myštic 
F5 2019-194-003-005-011 Modernizace vybavení hotelu Blatná 
F5 2019-194-003-005-009 Vybavení cukrářské výroby Sedlice 
F5 2019-194-003-005-008 Nákup vybavení dílny Blatná 
F5 2019-194-003-005-007 Nákup vybavení pro pedikúru Lnáře 
F5 2019-194-003-005-002 Strojní vybavení Vrbno 
F5 2019-194-003-005-001 Nákup strojního vybavení Vrbno 
F5 2019-194-003-005-017 Nákup CNC stroje Blatná 

 

Součás   Blatné jsou osady Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, 
Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Skaličany a Řečice, která je součás   
Blatné. V těchto částech obce zřizuje zastupitelstvo města osadní výbory. 
Členy osadních výborů jsou obyvatelé dané osady. Osady Blatné jsou 
z hlediska přírodních poměrů a kulturních památek vhodným místem 
pro rekreaci, turis  cké výlety i místem trvalého pobytu řady občanů.
Město Blatná je zřizovatelem dvou mateřských a dvou základních škol. 
Mladí lidé zde mají možnost studovat na dvou středních školách, a to 
na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole. 
Na území města je možné v současné době provozovat různé druhy 
sportů ve dvou tělovýchovných jednotách, TJ Blatná a TJ Sokol Blatná, 
tak i v ostatních sportovních organizacích.  
V posledních letech byla vybudována sportoviště pro neorganizovanou 
mládež skatepark, workoutové hřiště, víceúčelové hřiště Nad Lomnicí 
a Pump bike park Blatná, který bude slavnostně otevřen 1. 6. 2019. 
Znak Blatné
Obe fi gury ve znaku města jsou převzaty od pánu 
z Rožmitálu, za jejichž takřka půl druhého stole   
trvajícího panování zažila Blatná období rozkvětu. 
Kančí, nebo jak se dříve říkalo sviní, hlavu dostal 
prý do erbu údajný předek rodu Detříšek (Jetříšek) 
Buškovic, neboť stejně jako bájný Bivoj „za uši 
kance kdysi chyt“, a proto „zdobil kančí rypák 
jeho štít“, praví kronika tak řečeného Dalimila. 
Je vyobrazena i na blatenské rychtářské peče   pocházející asi z první 
poloviny 16. stole  . Znamení lva si páni z Rožmitálu přibrali do erbu na 
počátku 15.
stole  . Na městské peče   Blatné se spolu s kančí hlavou objevuje 
nejpozději kolem roku 1600.

Zámek, to je velký skvost města
Zámek Blatná patří nesporně mezi stavebně historicky 
nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého 
druhu u nás. Jeho vznik se datuje přibližně do první poloviny 
13. století. Z té doby také pocházejí první písemné zprávy, kdy 
na vodním sídle žil kolem roku 1235 vladyka Vyšemír. Koncem 
13. století se Blatná stala majetkem mocného jihočeského rodu 
Bavoru ze Strakonic. Po smrti posledního držitele Břenka ze 
Strakonic získali po roce 1403 Blatnou páni z Rožmitálu. Z jejich 
rodu pocházela dcera Lva z Rožmitálu, Johanka, která se stala 
druhou ženou krále Jiřího z Poděbrad. Následujícími majiteli byli 
páni ze Šternberka, kteří drželi Blatnou pouze do r. 1577. Poté 
zakoupil panství polský hrabě Jan z Rozdražova, následně získal 
panství Jan František Kolovrat-Krakovský, který je roku 1695 prodal 
uherskému hraběcímu rodu Serenyiu. V roce 1798 získávají Blatnou 
Hildprandtové z Ottenhausenu, za kterých byly prováděny v první 
pol. 19. století vnitřní úpravy i regotizace celého objektu. Rodina 
Hildprandtova byla ze zámku v padesátých letech násilně vyhnána, 
v roce 1990 byl rodině zámek vrácen. V posledních letech prochází 
zámek rozsáhlou rekonstrukcí. Zámek je přístupný pro návštěvníky 
od dubna do října. Prohlídky zámku zahrnují návštěvy např. 
orientálního, barokního a empirového salonku, loveckého salonu 
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Město Blatná
V čele města Blatná stojí paní 
Kateřina Malečková. Rádi 
bychom Vám, milí čtenáři 
a čtenářky, představili 
paní starostku v krátkém 
rozhovoru.
Od kdy jste zvolena 
starostkou obce? 
Zvolena jsem byla v listopadu 
2014. Začínám tedy druhé 
volební období.
Už před svým zvolením starostkou 
jste byla členkou ZO?
V zastupitelstvu obce jsem nepracovala, ale zkušenost s chodem 
obce a obecního úřadu jsem měla. V roce 2004 jsem nastoupila 
jako sociální pracovnice na sociální odbor Městského úřadu 
v Blatné, od roku 2008 do nástupu na radnici jsem vykonávala 
funkci vedoucí sociálního odboru.  
S jakými představami jste šla do komunálních voleb?
Jaké jsou slasti a strasti starostky obce?
Do voleb v roce 2014 byla impulzem jednak podpora známých 
a kolegů, ale hlavním důvodem bylo, že jsem se nechtěla zařadit 
mezi ty, kteří jenom kritizují a radí, co by Blatná potřebovala.  Chci, 
aby se lidem v Blatné líbilo a žili zde rádi, tak jako já. V roce 2018 
přátelé z nezávislého sdružení ROVNĚ nepřipustili, že bychom 
do voleb znovu nešli. Důvod byl jednoduchý, dokončit započaté 
projekty. Mé původní nadšení trochu polevilo díky konfrontaci 
s realitou. Ta občas mrzí.  Všeobecně se sobeckost přenesla do 
všech stránek našeho života a radnici se nevyhýbá. V některých 
občanech převládá pocit, že starosta bouchne do stolu a všichni 
budou skákat podle něho, ať si zákony říkají, co chtějí. Tak to 
tedy opravdu není. Obtížné bylo zorientovat se v oblastech, které 
nejsou mojí profesí např. odpadové hospodářství, stavební zákon, 
územní plánování, doprava. Musím být připravená na jednání 
s představiteli kraje, s ministerstvy. Pokud chci věci posunout, 
nemůžu vařit na jednáních z vody. Učit se nové věci je jedna 
stránka, tu bych snad zvládala lépe než časovou náročnost funkce 
a ztrátu soukromí.
Jaké problémy Vaší obce Vás nejvíce trápí a jak byste je chtěla 
řešit? 
Doprava ve městě, parkování. Všichni potřebujeme jezdit, někdy 
sice nesmyslně a z pohodlnosti, nejsme líní vyndat auto z garáže 
kvůli nákupu, který se vejde do síťovky, ale jedeme. Všichni 
chceme mít auto zaparkované nejlépe pod svým oknem. Ve městě 
velikosti Blatné, kam si všude můžeme dojít pěšky, mě nárůst 
dopravy v posledních letech ohromuje. Je pravdou, že město velmi 
zatěžuje nákladní doprava, jednak vozy, které městem projíždějí, 
ale především ty, které dopravují pro místní firmy.  Mrzí mě, že stát 
nečiní zásadní kroky ke zvýhodnění železnice a raději nechá ničit 
silnice. Řešení na tuto situaci bohužel nemám.  
Co chystáte pro obyvatele Vaší obce na nejbližší období a jaké 
máte dlouhodobé plány? 
Tou nejnákladnější je v roce 2019 rekonstrukce Ubytovny Blatná 
(ul. B. Němcové čp. 30), kterou město koupilo od společnosti 
Tesla Blatná, a.s.  Od měsíce července 2018 byla ubytovna 
uzavřena, během druhého pololetí roku 2018 již začaly práce 
uvnitř objektu. Oprava zahrnuje jednak úpravy vnitřních prostor, 
stavební úpravy bytů, ale i zateplení fasády a výměnu oken. V pěti 
horních patrech vznikne 30 bytů (na každém patře 6 bytů), o které 
bude navýšen bytový fond města.  První patro bude vyčleněno 
službám.  V přízemí budou zachovány současné služby např. 
služebna Městské policie Blatná, dojde k přestěhování Správy 
bytů, část prostor bude připravena na ordinaci praktického lékaře 
či stomatologa a část jako zázemí pro autobusové nádraží včetně 
toalet. Městu se podařilo odkoupit pozemky v okolí zmiňovaného 
objektu. Nyní započnou přípravné práce na vybudovaní důstojného 

a rodinné galerie.  Zámek Blatná patří k vyhledávaným lokalitám 
a jako takový si zahrál v řadě filmů a pohádek, jako např. Šíleně 
smutná princezna či Bílá paní. Anglický park, který je součástí 
zámeckého komplexu, je celoročně přístupný návštěvníkům. 
Celý park je protkán potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými 
alejemi. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo 
daňků černých a skvrnitých a pávi zvláštního druhu, kteří se zde 
volně popásají a jsou velmi krotcí. Zámek Blatná je pro svoji 
romantickou tvář vyhledáván zamilovanými páry, které zde chtějí 
uzavřít sňatek v krásném prostředí zámeckého parku, obrazárny či 
zámecké kaple.
Informace o blatenském zámku najdete na www. zamek-blatna.cz. 
Blatenský bazén je připraven na zahájení sezony
Provoz areálu blatenské plovárny bude v letošním roce zahájen 
v sobotu 1. června 2019.
Provozní doba areálu:
Pondělí 12 až 20 hodin, úterý až neděle 9 až 20 hodin.
Vstupné – základní informace:
Dospělí platí za celodenní vstupenku 100,-Kč,
za vstup na  4 hodiny 50,-Kč, za vstup na dvě hodiny 30 korun.
Senioři, studenti a děti do15let platí za celý den 80,- Kč , za vstup 
na 4 hodiny 40,-Kč a za vstup na 2 hodiny 20,-Kč.
Děti do 3 let vstupné neplatí. 
Je také možné uplatňovat rodinné nebo skupinové vstupné.
Další informace na www.plavecakblatna.
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Internet
do každé vesnice

Venkov se stále potýká 
s nedostatečným internetovým 
pokry  m. To ztěžuje život a práci lidí, 

kteří žijí a podnikají v menších obcích 
a městech. Vše se ale může v následujícím 

období změnit. Místní akční skupiny chtějí 
podpořit zavádění vysokorychlostního internetu 

i do té nejmenší obce. Podmínky v současné době vyjednávají 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Český venkov podle Jiřího Krista, předsedy Národní sítě Místních 
akčních skupin, je stále opro   velkým městům znevýhodněn jak 
operátory, tak vládními úřady. Zejména hovoří o jejich přístupu 
k moderním technologiím, ať už jde o signál mobilních telefonů, nebo 
vysokorychlostní internet. Přístup na informační sítě s dostatečnou 
rychlos   a kapacitou dnes podle něj není nadstandard, ale norma. 
Proto by vysokorychlostním internetem měla podle něj disponovat 
i ta nejmenší obec. Lidé na venkově, kteří na tu žijí nebo podnikají, 
se tak mohou začít radovat. Místní akční skupiny se spolu s dalšími 
organizacemi pouš   do vyjednávání o vysokorychlostním internetu do 
každé vesnice.

Informace z regionu

dopravního teminálu pro autobusovou dopravu. V tomto roce je 
plánována stavba okružní křižovatky u Myslivny, kterou investor 
akce Ředitelství silnic a dálnic ČR má ve svém harmonogramu na 1. 
pol. roku 2019. Na této akci se budeme finančně podílet. Dodržení 
časového plánu nyní závisí na vyřízení administrativy zhotovitele. 
Dokončuje se revitalizace Husových sadů, rekonstrukce chodníků 
na tř. T. G. Masaryka, byla zpřístupněna další etapa stále expozice 
Muzea Blatná. 
Dlouhodobé plány jsem především závislé na finančních 
možnostech města. Zřejmě největší investicí bude výstavba nové 
čistící stanice odpadních vod, rádi bychom vybudovali venkovní 
zimní kluziště, připravili podklady pro výstavbu sportovní haly 
a lokality Sahara pro výstavbu rodinných domů.
Jak vidíte „svou“ obec za 10 nebo 20 let?
Ráda bych, kdyby město Blatná bylo i nadále městem vstřícným pro 
všechny občany. Město s kvalitními sociálními službami, školskými 
zařízeními, dostatečnou nabídku bydlení a volnočasových aktivit. 
Aby se zde dobře podnikalo místním, aby se do města rádi vraceli 
turisté. Jsem na naše město hrdá a moc bych si přála, aby stejný 
pocit měli i blatenští občané.
Prozradíte na sebe něco osobního?
Mé zájmy doznaly podstatných změn.  Před vstupem na radnici 
jsem fungovala v několika místních spolcích – ve sdružení rodičů 
a přátel základní školy, v tělovýchovné jednotě, v ochotnickém 
divadle. Bavilo mě především organizovat soutěže pro děti.  Práce 
na radnici je velmi náročná na čas a jakékoliv osobní volno. Pokud 
tedy nějaké volno mám, snažím se být spíše sama se sebou, 
s rodinou nebo nejbližšími přáteli. Ráda cestuji po Čechách, jezdím 
na kole, mojí vášní jsou knihy.
Co Vám udělá radost? A co Vás zaručeně rozčílí?
Samozřejmě mě těší, když lidé otevřeně pochválí vzhled města. 
Lidé jsou velmi všímaví a jsem moc ráda, že se najdou Ti, kteří 
chválí, chtějí pomoci anebo alespoň chtějí o svých problémech 
nebo námětech diskutovat. Naopak mě rozčiluje sobeckost, o které 
jsem se již zmiňovala. Jednání, která jsou pouze monologem jedné 
strany bez ochoty naslouchat, jsou opravdu náročná.
Které místo na Blatensku (mimo Vaši obec) máte ráda?
Mám-li chvíli čas a je alespoň trošku ucházející počasí, nasednu na 
kolo a kochám se krásami Blatenska. Jmenovat jedno místo nejde. 
Krásné výhledy na Šumavu jsou z Čečelovic, Blatnou jako na dlani 
vidíte od Mačkova, velmi příjemná je projížďka kolem řeky Lomnice 
z Buzic, kolem vrbenských rybníků, a už raději končím. Prostě je tu 
nádherně, jenom se musí chtít tu krásu vidět.

„Na internetovém pokry   jsou závislá řešení problémů venkova ve 
21. stole  : kooperující síť malých a středních podniků v místních 
podnikatelských areálech, práce z domu a chytré domácnos  , 
samořiditelná auta pro lepší dopravní obslužnost, rozvoz zboží 
zákazníkovi až domů, internetové celoživotní vzdělávání nebo náhrada 
sociálních ústavů domácí péčí,“ říká předseda Krist. Jak dále uvádí, 
vysokorychlostní internet je alfou a omegou robo  zace v rámci Průmyslu 
4.0 a Zemědělství 4.0, inteligentních energe  ckých sí   využívajících 
místní obnovitelné zdroje nebo sí   domácích čis  ren odpadních vod 
s recirkulací pro boj se suchem.
Místní akční skupiny tak budou usilovat o zapojení do Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, kde chtějí 
vedle rozvoje podnikání na venkově pomoci také se zaváděním 
vysokorychlostního internetu i v malých obcích a podnicích. Klíčové 
pro to bude podle Krista nastavit vhodnou spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR. To je pro Národní síť Místních akčních skupin 
jedna z priorit pro tento rok.
O další práci a dopadech činnos   jednotlivých místních akčních skupin 
se můžete dočíst také na webových stránkách www.mistniakcniskupiny.
cz. Jde o projekty ze světa podpory venkovského podnikání, sociálních 
služeb, vzdělávání nebo zaměstnanos  , ale také o technologické 
projekty a další. Dočtete se tam například o majiteli pivovaru, který dal 
lidem práci a kulturní život, o projektu, díky němuž dostali dlouhodobě 
nezaměstnaní lidé novou šanci nebo jak v Královéhradeckém kraji 
poskytují palia  vní péči a jak se starají o své seniory. 

i
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Město Sedlice a jeho 
místní čás   – 2. díl
Sedlice

Protože Sedlice patří k významným 
sídlům našeho regionu, bude na ná-

sledujících řádcích věnována větší po-
zornost nejen první písemné zmínce o její 

existenci, ale i některým dalším souvisejícím 
otázkám s časovým přesahem.

Nejstarší známý písemný doklad o Sedlici, tehdy ještě nazývané 
Sedlec, se týká místního farního kostela sv. Jakuba Staršího. Najdeme ho 
v soupisu pololetního desátku z pražské arcidiecéze papežské komoře, 
založeném roku 1352. Kostel tehdy odváděl každého půl roku papeži 
17 grošů. Sedlice byla nejspíše již trhovou vsí, přes kterou procházela 
důležitá komunikace do královského města Písku. Až do počátku 15. 
stole   se i další zprávy o vsi týkají výhradně kostela. Roku 1358 byl 
k němu po smr   dosavadního faráře Michaela dosazen kněz Pavel 
z Předšína, který pak následujícího roku uváděl v úřad svého souseda – 
faráře v Radomyšli. Patronátní právo v Sedlici náleželo v té době panu 
Vilémovi ze Strakonic. 

O půl stole   později byly již majetkové vztahy ke vsi jiné, neboť 
dne 6. 2. 1404 prodal Břeněk ze Strakonic, poslední známý mužský 
představitel starobylého a kdysi bohatého rodu erbu střely, tři popluží 
(panské pozemky) v Sedlici spolu s dvorem a dvanác   lesy, mezi nimiž 
iden  fi kujeme kupříkladu Křídlí (v originálním dokumentu pod názvem 
Chřile) či Kamenici, za 300 kop grošů Janovi a Lipoltovi z Kraselova. Za 
vepsání smlouvy do desk zemských, jímž byl celý právní akt završen, 
zodpovídali Břeňkovi příbuzní a sousedé Zdeněk a Jaroslav z Rožmitálu 
a Bušek z Buzic. 

Prak  cky po celé 15. stole   nemáme o Sedlici žádné spolehlivé 
zprávy. Teprve k 3. 10. 1494 se dovídáme, že ves neznámým způsobem 
získal Petr Kaplíř ze Sulevic na Vimperku, který ji tehdy spolu tvrzí 
(poprvé zmiňovanou), dvorem a patronátem nad místním kostelem, 
dále též se vsí Rojicemi a dvorem, jejž koupil od Zdeňka a Bohuslava 
z Němčic, odkázal svému příbuznému Pavlu Malovcovi z Boro  na. 
Ten ale přenechal Sedlici svému bratru Mikuláši Malovcovi z Pacova, 
připomínanému zde v letech 1503–1532. Jeho nástupcem byl Jan 
Malovec, snad syn, který ji ovšem již ve 30. letech 16. stole   prodal 
Adamovi Řepickému ze Sudoměře (opětovně to bylo stvrzeno zápisem 
do desk zemských roku 1545) a odstěhoval se na Nihošovice, jež naopak 
od něj koupil.  

Adam Řepický ze Sudoměře sehrál v dějinách Sedlice klíčovou úlohu, 
když vymohl vsi povýšení na městečko. Příslušnou lis  nu vydal král 
Ferdinand I. dne 17. 8. 1539 a obsahovala zejména právo svobodného 
provozu řemesel a pořádání výročních a týdenních trhů, též ustanovení, 
aby Sedlič   „měli pečeť, zejména š  t blankytný, v němžto jest do 
půl š  tu zeď bílá s s  ny dvěma, za kteroužto zdí a s  ny půl medvěda 
s předními nohami, majíc na hrdle řetěz zlatý, se vidí“ a mohli k pečetění 
písemnos   užívat zelený vosk. Zde se dostáváme k první malé sedlické 
záhadě, a tou je sám znak městečka, jenž byl udělen a popsán tak, aby 
se směl používat na peče   místní samosprávy. První otázkou, která 

s ním souvisí, je výklad použitých symbolů. 
Zeď se „s  ny“, to jest s  nkami (zuby), čili zeď 
hradební (obranná), vyjadřuje nově nabytý 
status městečka, které by mohlo být obehnáno 
opevněním, třebaže Sedlice jej nikdy neměla, 
neboť k tomu bylo, alespoň ve středověku, 
zapotřebí zvláštní panovnické výsady. Opro   
posléze užívanému zobrazení sedlického znaku 
je tu ovšem dost podstatný rozdíl. V textu 
privilegia se nikde nemluví o tom, že by hradba 
byla opatřena věžemi, které se dle dochovaných 
dokladů objevují na peče  ch, potažmo znaku 
městečka nejpozději od 18. stole  . Originál citované lis  ny bohužel 
neobsahuje jeho barevné vyobrazení. Ostatně je i velice poničený. 
Sedlič   si tedy do svého znaku věže přidali buď svévolně, možná proto, 
aby vypadal více městsky, nebo došlo chybou rytce k jeho zkomolení při 
výrobě peče  dla, které pak bylo v dalších dobách již jen napodobováno, 
čímž se pozměněná podoba znaku plně prosadila. Popisována je tak již 
roku 1786.

Druhou otázkou je význam fi gury medvěda. Na to ovšem nelze dát 
spolehlivou odpověď. Můžeme jen konstatovat, že obecně je medvěd 
symbolem síly a nebojácnos  , a také, že nemá nic společného s erbem 
žádné ze sedlických vrchnos  .

Adam Řepický, ač dosáhl celkem slušného majetkového 
i společenského vzestupu, neměl syna, jemuž by mohl své dědictví 
předat, jen dvě dcery. Starší z nich, Kateřina, se provdala za Zdeňka ze 
Šternberka a přinesla do jeho rodu Sedlici. V majetku Šternberků pak 
panství s městečkem zůstalo až do roku 1713. Představovalo pro ně 
důležitou majetkovou základnou a prý ho nazývali „dobrou kvočnou“, 
neboť „jako dobrá kvočna kuřata z vajec 
vyvede, Sedlice jim jiná panství zplodí“. 
A byla to pravda, třebaže zpočátku to tak 
nevypadalo, když se o něj a další rodinný 
majetek muselo po smr   Zdeňka ze 
Šternberka podělit roku 1577 jeho sedm 
synů. Nejstarší z nich, Adam († 1623), ale 
nakonec skoupil podíly všech svých bratří 
a obratnou hospodářskou i rodinnou 
poli  kou postupně nashromáždil takové 
jmění, že krátce před Bílou horou patřil 
mezi nejbohatší šlech  ce v zemi. 

Při již zmíněném dělení sedlického panství, které se uskutečnilo 9. 9. 
1577, vznikl podrobný popis jednotlivých podílů, takzvané dílčí cedule, 
jež byly následně opsány do desk zemských a  m pojištěn jejich právní 
dosah. Městečko bylo tehdy rozděleno mezi tři z bratrů Šternberků. Jsou 
zde vyjmenováni všichni majitelé usedlos  , díky čemuž poznáváme, že 
Sedlice v té době čítala 53 domů a dvě opuštěné usedlos  , to jest bez 
hospodáře. K prvnímu dílu připadli  to měšťané: Matěj Vlach, Klíma 
Borový, Šimon Kavan, Markéta Malivská, Jan Veliš, Bárta Novák, Tomáš 
Kolář, Ondra Hora, Jan Holický, Matějová Kuchařová, Marek Švec, Matěj 
Topič, Jan Labka, Šebesta Bečvář, Jan Hoblík, Albrecht Janáček, Jan Kuba, 
Jan Skuhravý, Pavel Pastejřík, Antoň Vlach.

K druhému dílu byli přiděleni  to hospodáři: Šimůnek, Pavel Krbec, 
Ondra Babka, Albrecht (na Cibulovské usedlos  ), Štěpán Ječmínek, 
Václav Karbovic, Vít Nesvačil, Matěj Sláma, Ondra Pišel, Říha Bašek, 
Říha Bu  a, Jan Zalab, Václav Špinmaso, Matěj Syrovátka, Vít Puhera, 
Jan Moravec, Vít Kůrka, Jan Bašek, Václav Zahradník a navíc neobsazená 
Babkovská usedlost.

Tře   díl městečka zahrnoval tyto lidi: Víta Veliše, Jana Drábka, Ondru 
Poklopa, Ondru Vlháčka, Víta Výška, Mar  na Kněze, Ondru Srcha, 
Jana Havrdu, Jarolíma Kožišníka, Pekařku, Jana Lipáška, Jiřího Šavrdu, 
Matouše Jíchu, Jana Veselého a k tomu jednu opuštěnou usedlost, čili 
poustku.

Čtenář nechť porovná, která jména se v Sedlici udržela dodnes.
Doba Šternberků přinesla městečku prosperitu. Lis  nou císaře 

Leopolda I. z 2. 8. 1673 byla jeho dosavadní privilegia rozšířena o tři 
další výroční trhy (v roce 1839 pak Ferdinand V. přidal ještě dva). Zvlášť 
významná byla ovšem výsada udělená sedlickým měšťanům hrabětem 
Ignácem Karlem ze Šternberka dne 24. 4. 1676, kdy je natrvalo osvobodil 

Rekonstrukce znaku 
městečka podle znění 

privilegia ze 17. 8. 1539 
(kresba Karel Liška)

Torzo originálu lis  ny ze 17. 8. 1539 o povýšení Sedlice na městečko (SOkA Strakonice)

Pečeť městečka z 18. stole   
(kresba Karel Liška)
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Brněnské univerzity, C 50, 2003, s. 170.
TINGL, Fran  šek Antonín (ed.), Liber primus confi rma  onum
ad benefi cia ecclesias  ca pragensem per archidioecesim nunc prima 
vice typis editus, inchoans ab anno 1354 usque 1362, Praha 1867,
s. 36, 90.
TOMEK, Václav Vladivoj (ed.), Registra decimarum papalium čili: 
Registra desátků papežských z dioecezí pražské, Praha 1873, s. 64.
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od robotních povinnos   vůči vrchnos   za roční 
dávku 100 strychů ječmene a 12 volů na výkrm.

Nejstarší sedlická městská kniha, založená 
roku 1728 za panování hraběnky Antonie Josephy 
Černínové z Chudenic, rozené Küenburgové (za ní 
byla Sedlice začleněna do jednoho majetkového 
komplexu s panstvími Drhovle a Čížová), hovoří 
o Sedlici jako o městysi (městečku). Příslušný díl 
Schallerovy topografi e z roku 1786 konkre  zuje, 
že jde o městečko otevřené („off enes 
Städtchen“), tedy bez hradeb. V roce 1840 je již charakterizováno jako 
městečko ochranné a municipální („Schutz- und Municipal-Städtchen“) 
se 168 domy a 1 289 obyvateli. Šlo tedy o sídlo, jež se na své vrchnos   
domohlo zvláštních oprávnění, městských práv a výhod a dosáhlo 
alespoň částečného uvolnění z poddanského svazku, čímž je bezesporu 
míněno zejména privilegium z roku 1676.

Zhruba v téže době se ovšem pro Sedlici v některých encyklopedických 
publikacích již objevuje označení město („Stadt“). Avšak ještě Vincenz 
Robert Widimsky ve svém kompendiu městských znaků v rakouské 
monarchii, vydaném roku 1864, hovoří o městečku („Marckt“). V různých 
právních souvislostech se zase zhruba v tomtéž období setkáváme 
v německy psaných pramenech s termínem „Stadtgemeinde“, což 
doslova znamená městská obec a označuje společenstvo měšťanů 
vstupujících jako celek do právních vztahů. 

Zde se dostáváme k další záhadě. Přestože dne 10. 10. 2006 byl 
Sedlici podle § 3 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navrácen 
status města, nepodařilo se mi přes veškerou snahu objevit jakýkoliv 
právní dokument, jímž by kdy byla na město ofi ciálně povýšena, jako 
tomu bylo třeba v případě Blatné roku 1601. Spíše se jeví, že místní 
samospráva ji během druhé poloviny 19. stole   začala  mto způsobem 
prezentovat ve veřejném i úřední styku, a protože se utěšeně rozrůstala 
co do počtu obyvatel a zástavby, nenapadlo nikoho o jejím statusu 
města pochybovat. A protože se Sedlice mohla vykázat  m, že byla 
za město označována před 17. 5. 1954, lhostejno, zda šlo o výsledek 
právního aktu nebo o dlouhodobější tradici, splnila zákonné podmínky, 
aby se mohla o tento status ucházet a obdržet jej.
Prameny a literatura:
Národní archiv (dále jen NA), fond České gubernium – lis  ny,
inv. č. 500, sign. L II 382a.
NA, Desky zemské větší, sign. 1, fol. B 6; sign. 7, fol. A 14; sign. 45,
fol. A 19; sign. 59, fol. E 21 – 21´; sign. 63, fol. N 25 – 54´. 
NA, fond Řád maltézský – lis  ny, inv. č. 2709.
Státní oblastní archiv v Třeboni, fond Velkostatek Blatná, inv. č. 1,
ukn 1; inv. č. 319, sign. I B 8, ukn 319.
Státní okresní archiv Strakonice, fond Archiv města Sedlice, inv. č. 1, 
sign. I/1, L 1; inv. č. 2, sign. I/2, L 2; inv. č. 3, sign. I/3, L 3; inv. č. 9,
sign. I/9, L 9; inv. č. 14, sign. II C, ukn 1.
EMLER, Josef (ed.), Regesta diploma  ca nec non epistolaria Bohemiae 
et Moraviae, pars III.: annorum 1311–1333, Praha 1890, s. 59, č. 139.
HAAS, Antonín (ed.), Berní rula 28: kraj Prácheňský, II., Praha 1954,
s. 450–451, 801, 803.
MARAT, Fran  šek (ed.), Soupis poplatnictva 14 krajův království 
Českého z r. 1603, Věstník Královské české společnos   nauk, třída 
fi losofi cko-historicko-jazykozpytná, roč. 1898,s. 54.
Österreichische Na  onal-Encyklopädie, oder alphabe  sche Darlegung 
der wissenswürdigen Eigenthümlichkeiten des österreichischen 
Kaiserthumes, Erster Band (A bis D), Wien 1835, s. 844.
PALIVEC, Viktor, Heraldická symbolika, Praha 1978, s. 59.
PLACHT, O  o (ed.), Odhad majetku stavů království českého z r. 1557, 
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Novodobé výtvarné 
provedení znaku města

Zprávy z našich obcí

DRAHENICKÝ MÁLKOV
Jubilan   v osadě Drahenický Málkov

 KVĚTEN: Ottová Božena  60 let

ČERVEN: Hájková Ludmila  75 let
  Kyliánová Ladislava 50 let

Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví
a životní pohodu.

Luboš Kylián-předseda OV Drahenický Málkov

A zase to maškarní
Rok se s rokem sešel a málkovští hasiči si pro děti připravili 

maškarní bál. Jak to tak chodí, vždy děti karnevalem provází 
zajímavé postavy ať ze světa lidského nebo toho pohádkového. 
Letos tomu nebylo jinak. Kromě tradiční celebrity Brumíka, který 
na náš bál zavítá každoročně, to letos byla i Zoubková víla a trojice 
klauních sourozenců ve složení Kulík, Dulík a Kačka. Naši klauni 
na scénu dorazili stylově tanečně a pěvecky a pak už byla řada na 
dětech, aby předvedli, co umí. Po hře „Dulík řekl“ a „tancuj jako 
Brumík“ následovala pinkaná s balónkem, podávání si balónu, 
tanec s balónkem, nemohla chybět ani mazurka a podlézání 
dětí s rodiči pod koštětem.  Nezapomnělo se ani na mašinku, 
tombolu a vyhlášení nejlepších masek. Letos bylo vyhlášeno osm 
nejkrásnějších masek.  Začněme tedy, v uvozovkách, u posledního 
místa. Na osmé příčce se umístil Šmoula, o šesté místo se dělila 
Upírka s Carevnou, páté místo patřilo Noci, těsně pod stupněm 
vítězů skončila rockerka ze skupiny Kiss. Třetí nejvyšší počet hlasů 
získal malý Klaun, druhé místo obsadila Vosa a nejhezčí maska 
patřila Krakonošovi. Bylo to fajn, a pokud můžu mluvit za nás  
klauny, my jsme se bavili. Tak zase za rok ahoj.
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Hasičský bál
Večer jsme kostýmy vyměnili za společenské oblečení a vyrazili 

na hasičský bál. Již poněkolikáté nám zahrála kapela Radka Šimsy. 
Nechyběla ani bohatá tombola a to jak s okamžitou výhrou tak 
slosovatelná. Hlavní cenou bylo divoké prase.  Touto cestou moc 
děkujeme všem sponzorům a Rádiu Blatná za mediální podporu.

Velikonoce se blíží
V dubnu jsme měli další příležitost sejít se a popovídat a i něco 

krásného si koupit, či dokonce vyrobit. V sobotu 13. dubna se konali 
Málkovské velikonoční 
trhy. Letošní ročník byl 
doplněn i o dílničky pro 
naše nejmenší.  Děti si 
mohli nazdobit perníčky, 
vyrobit například slepičku 
z vejconosů nebo 
papírového zajíčka a další 
drobnosti s velikonoční 
tématikou.  Ke koupi byly 
pomlázky, košíky, perníčky, 

další spousta dobrot 
a dekorací šitých nebo 
vytvořených z přírodnin.  
Po trzích následovala 
degustační soutěž. Do 
soutěžního klání se 
zapojilo 14 odvážlivců se 
svým slaným pečivem.  
Nejvíce chutnalo to od 
Jitky Fousové, druhý nejvyšší počet hlasů získala Věra Cibulková 
a třetí místo obsadil Antonín Balík.

Lucie Kyliánová
Rád bych touto cestou poděkoval panu Stanislavu Sloupovi 

z Příbrami, který zrenovoval tři poničené obrazy z křížové cesty 
v místní kapličce. Jak se dílo podařilo, se veřejnost může přesvědčit 
na vlastní oči v neděli 21. července od 15 hodin, kdy proběhne 
pouťová mše. 

Za osadní výbor Drahenický Málkov – Luboš Kylián

SKALIČANY
Velikonoce ve Skaličanech

Jednou z nejdéle trvajících a nepřerušených tradic ve Skaličanech je 
velikonoční rachtání. I letošních pochůzek po vsi, po odletu zvonů do 
Va  kánu, a následných koled se u nás v obci účastnilo na dvě desítky 
dě  , které si vykoledovaly bohaté nadílky vajíček, cukrovinek a ostatních 
laskomin, včetně fi nanční hotovos  , což všechny jistě velmi potěšilo. 
Smutným faktem bylo, že někteří řidiči nerespektují zákony a patrně 
neznají dopravní značky v obci umístěné, jež přikazují určitou povolenou 
rychlost a pochůzky koledníků byly mnohdy o život. Ještěže koledníky 
doprovázeli rodiče, letos ta  nkové.

Pálení čarodějnic
Letošní stavění máje a pálení čarodějnic se opět odehrávalo pod 

taktovkou místních hasi-
čů a rodičů dě  , které se 
v lampionovém průvodu 
vydaly od máje směrem 
k vatře, která byla oz-
dobena čarodějnicí, jež 
symbolicky pykajíc za své 
hříchy reálně shořela na 
hranici, jako každý rok. 
Dě   si opekly buř  ky, 
dospěláci taktéž a něco 
lahodných moků se též 
spotřebovalo. Několik 

zdatných jedinců pak statečně uhlídalo máj až do ranních prvomájových 
hodin.

Brigády pokračují
Brigádnické činnos   v obci 

pokračují značným kvapíkem. 
Jedna z místnos   v obecním 
domě již doznala takových změn, 
že je již v provizorním provozu, 
a prožila několik křestů v podobě 
vánočního setkání, hasičské 
výroční schůze nebo sledování 
fotbalových přenosů. Činnos   na 
objektu nás čeká ještě celá řádka, 
ale pokud bude elán takový, jako 
doposud, budeme se v příš  m 
roce patrně radovat ze zrenovovaného a zprovozněného důstojného 
obecního stánku. Do brigádnických činnos   je nutné započítat i přípra-
vy na oslavy 120 let od založení hasičského sboru, které budeme mít 
v době vydání tohoto  sku již za sebou a na reportáž si tak počkáme do 
dalšího čísla SOBáčku. Veškeré činnos   vedoucí k naší sváteční akci byly 
poměrně náročné, včetně přípravy hasičské techniky, až už té současné 
nebo oné historické a tudíž poděkování patří všem, kteří přiložili své 
ruce k dílu.

Historický mezník v dějinách 
hasičského sboru

Na květnovou skaličan-
skou pouť byla naplánována 
oslava výročí 120 let trvání 
hasičského sboru ve Skaliča-
nech. Sbor měl ve své historii 
několik zásadních dějinných 
milníků a  m posledním se 
stal konec března, kdy místní 
jednotka převzala zásahové 
vozidlo GAZ od města Blatná 
a blatenské jednotky. Všem, Skaličanš   koledníci, foto Jana Klejnová

Čekání na zapálení vatry, fotoJana Mazánková

Májka je ozdobena a hurá s ní nahoru! foto Jana Mazánková

Luděk Mička, Jiří Blovský a Stanislav Solar
při opravě hasičské stříkačky z roku 1899

Skaličanš   se svým novým vozem
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JAK jsme oslavili
Den Země?

22. duben je věnovaný Zemi. V letošním 
roce na tento den připadlo velikonoční pondělí, 
kdy děti chodily po pomlázce.  Na naší škole se 
Den Země slavil o den později, tj. 23. dubna. Třídy prvního stupně 
vyrazily do okolí Blatné vybaveny rukavicemi a pytli s cílem uklidit 
co nejvíce odpadků. Třídy V. A a V. B plnily na jedenácti stanovištích 
úkoly s tématikou ochrany životního prostředí. Ihned po vyhlášení 
výsledků soutěže, které proběhlo u bezdědovického veřejném 
ohniště, se pustily do úklidu cesty z Bezdědovic do Blatné. Některé 
nálezy podél cesty byly opravdu „zajímavé“ a děti přemýšlely, jak 
se mohly vůbec do přírody dostat. Na sběrný dvůr donesly nejen 
pytle plné odpadků, ale třeba 
i starou pneumatiku. Do úklidu 
v okolí školy se zapojili i naši 
šikovní prvňáčci.

A ti doufají, že budou 
příkladem i pro ostatní. Chtěli 
by mít vedle školy krásný čistý 
park a náměstí. Oni sami jistě 
nepořádek v našem městě 
a na naší Zemi dělat nebudou. 
Neuklízelo se celý den, děti 
pobývaly venku a plnily různé 

kteří se na tomto zásadním mezníku nejen v dějinách sboru, ale i obce podí-
leli, bude (bylo) ofi ciálně poděkováno při oslavách výročí sboru. Při přebírání 
vozu se někteří chráněnci svatého Floriána jen stěží ubránili spontánnímu 
doje  . Děkujeme!

Sportovní tým FK Kozel
se představil v Myš  cích

Myš  č   sportovní nadšenci uspořádali turnaj ve fl orbalovém „plácání“. 
Plácání to však rozhodně nebylo a některé týmy pojaly turnaj skutečně pres-
 žně. Na turnaji se představilo celkem 9 družstev. Vítězně z celého klání vyšel 

tým AJ Mobil, o bod před 
domácími borci a o tři body 
před tře  m týmem Telata 
Buzice. Čtvrté místo urvali 
Býci Buzice, páté Dřevá-
ci, šesté Uzeničky, sedmé 
Starý Kozel, osmé TSM 
a deváté Kozlíci. První tři 
týmy ovládly turnaj bodo-
vě poměrně s přehledem, 
přičemž některé souboje 
byly skutečně vyrovnané 
a drama  cké. O vyrovna-
nos   zbylého startovní pole 

svědčí fakt, že osmý tým dělil od týmu čtvrtého rozdíl pouhých dvou bodů. 
Absolutorium zaslouží některé týmy, které odehrály turnaj bez hráčů, které 
by mohli základní sestavu vystřídat. Skaličany reprezentoval tým Starého Koz-
la a mladý tým Kozlíků. Díky    

Václav Cheníček

Závěrečné společné foto účastníků turnaje

Členové týmů „Starý Kozel“ a „Kozlíci“
reprezentující Skaličany

úkoly s přírodovědnou tématikou a také poznávaly okolí Blatné. 
V prvních třídách se děti dozvěděly mnoho zajímavého o životě 
včel při výukovém programu Včelí království. Den Země se velice 
vydařil. Všem, kteří uklízeli, děkujeme.

Marcela Karbanová
EVVO koordinátorka pro 1. stupeň

Program zaměřený na 
oslavu Dne Země proběhl 
na 2. stupni ZŠ J. A. Komen-
ského z organizačních důvo-
dů ne přímo 22. 4., ale o tý-
den později, tedy 30. 4. Žáci 
vyslechli v prostorách KCAŽ 
Blatná přednášku na téma 
Chráněná příroda Blaten-
ska. Ing. Miroslav Šobr z od-
boru životního prostředí ve 
Strakonicích seznámil děti 
s významnými druhy rostlin 
a živočichů v našem regionu 
a v druhé části přednášky 
hovořil o osobnostech, kte-
ré měly nějaký vztah k Bla-
tensku. 

Po přednášce měla každá 
třída vlastní program. Žáci 

šestých ročníků plnili přírodovědný kvíz, sedmáci se vydali na 
přírodovědnou vycházku do okolí rybníků Topič a Řitovíz. Osmáci 
a deváťáci posbírali odpadky v okolí zimního stadionu a kuželny. 

Všichni naši žáci si tak připomněli důležitost ochrany životního 
prostředí.

Petra Karešová
EVVO koordinátorka pro 2. stupeň

Osmičky na exkurzích
16. dubna se třída VIII. A vydala na exkurzi do firmy PÖTTINGER 

ve Vodňanech. PÖTTINGER je rakouská rodinná firma vyrábějí 
techniku potřebnou pro zemědělství, např. sběrače sena a pluhy. 
Po příjezdu jsme byli seznámeni s budovou firmy. Následně si naše 
třída prohlédla celý podnik, kde jsme pozorovali, jak se vyrábí 
jednotlivé součástky strojů. Na závěr jsme viděli stroje samotné 
a mohli se u nich i vyfotit.

O týden později jsme vyrazili do VOŠ a SPŠ Volyně na Den 
obnovitelných zdrojů. Jela s námi i paralelní VIII. B. Škola nabízí 
celkem čtyři maturitní obory. Většina je úzce spjata se dřevem. 
Obě třídy hbitě poznaly různé stroje, se kterými se její studenti učí 
pracovat. Třídy si na památku vyrobily stojánek na tužky a křídy.

Děkujeme Jihočeské hospodářské komoře, která nám umožnila 
navštívit firmu PÖTTINGER ve Vodňanech, a pracovníkům i studen-

tům VOŠ a SPŠ Volyně 
za celodenní program 
nabitý mnoha zají-
mavými aktivitami. 
Exkurze nám pomo-
hou při volbě dalšího 
studia, které nás čeká 
v příštím školním roce.

Hana Tomanová, 
Šimon Chalupecký

žáci VIII. A



Svazek obcí Blatenska - květen 201910

Velikonoční jarmark
V pátek 12. dubna se ve školní družině konal Velikonoční jar-

mark. Prostory školní družiny se proměnily v malé dílničky s ve-
likonoční dekorací. Samotní 
žáci si pro své dílny připravili 
zajímavě zdobená vajíčka, 
velikonoční přání, dekoraci 
na stůl i věnečky na dveře. 
Krásné výrobky předvedla 
i návštěva z Domova seni-
orů, paní D. Dumská ze Zá-
boří, která přivezla zajíčky 
ze sena a s paní Šperlíkovou 
z Lažánek si mohly děti do-
tvořit velikonoční osení. Ná-
vštěvníci si také mohli vyrobit mýdlo, velikonoční zápich, dekoraci 
na okno i závěs s kraslicí. Žáci druhých a čtvrtých tříd si nacvičili 

velikonoční písně, básně 
i říkadla, které představili 
svým rodičům. Společně 
pak poté mohli ochut-
nat velikonoční pamlsky 
připravené od svých ma-
minek v provizorní kavár-
ničce.

Celé odpoledne jsme 
v dobré náladě tvořili, 
stříhali, lepili a malovali 

dokonce i sladkým krémem na perníková vajíčka. Hřejivá káva 
a něco malého k zakousnutí všechny naladili na následné svátky.

Děkujeme všem za projevenou přízeň, hlavně maminkám 
a babičkám za připravené dobrůtky a třídním učitelkám za krásně 
nacvičené velikonoční scénky.

Vychovatelky ŠD

Prvňáčci v knihovně
Naši žáci z prvních tříd už znají všechna písmenka a mají ze 

čtení radost, proto jsme již podruhé společně navštívili blatenskou 
knihovnu.  Paní knihovnice tu pro naše malé čtenáře opět měly 

připravený zajímavý program a učily děti chování v knihovně. 
Děkujeme za hezké dopoledne strávené v blatenské knihovně 
a pozvání na červnové pasování na čtenáře.

žáci 1. B

Ornitologická vycházka
Ke Dni Země jsme se s dětmi 4. tříd vypravily na celodenní 

vycházku do přírody k rybníku Řitovíz.  Během cesty jsme 
se učily poznávat rostliny. Jestliže chceme chránit přírodu, musíme 
ji nejprve dobře znát. Na stanovištích si žáci říkali pravidla chování 
v přírodě.

U rybníka Řitovíz na nás čekal ornitolog pan Zdeněk Voborník, 
který měl od brzkého rána v rákosí natažené sítě. Dětem ukázal, 
jak a proč se kroužkují ptáci a vyprávěl jim zajímavosti z jeho 
ornitologické činnosti. Viděli jsme pěvušku modrou, sýkoru 
modřinku, rákosníka proužkovaného, vrabce polního, budníčka 
menšího, strnada rákosního a kosa černého (albína).

U rybníka jsme si ještě zahráli hru Ztracená ptačí vajíčka 
a zapsali jsme si poznatky z přírody. Ty jsme pak použili ve škole 
při vyplňování pracovního listu týkajícího se ochrany přírody 
a pozorování ptáků.

Voborníková Pavla
třídní učitelka IV. B

Včela – tajuplný 
výlet za sluncem

Dne 10. dubna jsme se 
s dětmi ze ŠD vypravily do Sla-
dovny v Písku. Nově otevřená 
expozice Včela – tajuplný vý-
let za sluncem nás velmi lá-
kala. Komentovaná prohlídka 
nás opět nezklamala. Děti si 
na začátku zopakovaly obecné 
pojmy o včelách a později se 
již nedokázaly odtrhnout od 
interaktivních vzdělávacích 
prvků. Celý prostor byl situo-
ván jako včelí úl. Každá komůr-
ka se věnovala určité vývojové 

fázi včelky a její roli v úlu. Nechyběla ani ochutnávka medu a nauka 
o létání v podobě dětské herní lanové dráhy. 

Hnízdo ilustrace
Expozici Hnízdo ilustrace 

jsme s dětmi navštívili již 
po druhé. Příběhy dětských 
obrázkových knih a jejich 
ilustrace od významných 
českých ilustrátorů lákají 
nejen malé čtenáře. Velké 
modelové makety knih a jejich 
hrdinů poutají už od začátku 
výstavy. Prožít si jejich příběh 
a vyzkoušet si pocity hrdinů na 
jevišti děti uchvátilo. Zahraná 
pohádka „O Budulínkovi“ 
v podání žáků z II. A měla 
vlastní neodolatelný náboj 
a kresby od prvňáčků byly moc 

pěkné. 
Vychovatelky ŠD 

Sportovní soutěže
K jarnímu období ve škole každoročně patří i plno sportovních 

klání mezi školami.  Již v březnu se zúčastnila hned čtyři 
mužstva z naší školy turnaje ve florbalu v Blatné. Družstvo mladších 
žáků (3. – 4. třída) vybojovalo 1. místo (M. Bubrle, J. Vohryzka,
T. Kvarda, M. Tůma, J. Šiška, Š. Matoušek). Starší žáci (5. – 7. třída) 
bez umístění na medailových příčkách.

Začátkem dubna ukázaly svůj sportovní talent naše týmy v tur-
naji Hokejbal proti drogám na blatenském zimním stadiónu. Ved-
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ly si přímo skvěle. 
V kategorii III. (6. 
-7. tř.) vyhráli klu-
ci zlato, v kategorii 
IV. (8. – 9. tř.) také 
1. místo. Oba týmy 
postupují do kraj-
ského kola. Dívky 
druhého stupně si 
vybojovaly 2. místo.

Mladší žáci si 
též vedli výborně. 
Družstvo v kategorii 
II. (4. – 5. tř.) obsa-

dilo 2. místo a též postupuje do krajského kola. Žáci v kategorii I. 
(1. – 3. tř.) získali pohár za 3. místo.

Na přelomu května a června proběhla na blatenském stadionu 
krajská kola. Oba postupující týmy v kategorii 4. – 5. tř. a 8. – 9 . 
tř. získaly stříbrné příčky.

Voborníková Pavla

Pobyt v SEV Stožec
V pondělí 8. dubna 

2019 v 6.30 hodin jsme 
vyrazili vlakem do Stož-
ce na Šumavě. Ubytovali 
jsme se ve Středisku en-
vironmentální výchovy 
Stožec (SEV). Zde jsme 
prožili 5 dní plných po-
znávání přírody, zábavy 
a dobrodružství.

Každý den jsme 
měli dva programy, 
kterými nás prová-
zela milá lektorka 
Markéta. V každém 
programu jsme se 
dozvěděli spoustu 
nových informa-
cí o přírodě a hráli 
jsme zajímavé hry. 
Jeden den jsme měli 
celodenní výlet na 
rašeliniště.

Večer jsme většinou hráli na schovávanou, cukr káva limonáda, 
zápasy na kládě a nechyběly karetní hry a zpěv s kytarou. Na čer-
stvém vzduchu nám vždy vytrávilo a jídlo nám pak moc chutnalo.
Ještě se s Vámi podělíme o naše nejsilnější zážitky:

„Když jsme šli na rašeliniště a hráli hry.“ Sabča
„Program a hry o mravencích.“ Lucinka N.
„Snídaně, celodenní výlet, hra s kolíčky
a noční hra – hlídač.“ Kubík
„Program o mravencích.“ Fanda
„Výlet na rašeliniště a noční hra.“ Lucinka Z., Matěj B.
„Noční hra.“ Nelly, Jonáš, Honza B., Tomáš
„Celodenní výlet na Soumarské rašeliniště.“ Adam Š., Daník K.
„Vycházka okolo řeky, hry o jelenech, zpívání a večerní hra se 
zavázanýma očima.“ Naty
„Život stromů, ptáků, vydry říční a další hry.“ Míša
„Noční hra s příběhem. Nikdy jsem si nemyslela, že uvidím sovu 
a viděla.“ Kája
„Informace o mravencích, že jsou třeba aktivní, když na ně svítí 
slunce.“ Luky
„Program o ptácích, naučil jsem se toho hrozně moc a také byly 
dobré odpolední hry.“ Petr
„Hra, ve které jsme sbírali víčka.“ Adam M.
„Výlet na rašeliniště a cesta domů.“ Dan Š.
„Celodenní výlet na rašeliniště, odpolední hry (schovka) a noční 
hra. Pavlík
„Výlet na rašeliniště a kousance do stromů od bobrů.“ Anežka

„Celodenní výlet s dalekohledem.“ Honzík J.
„Velmi poučné programy.“ Erika
„Děti nadšené pro hru, lačné po informacích a vnímavé k přírodě.“ 
Marcela, Martina

Marcela Srbová
třídní učitelka V. C

Zápis do 1. ročníku
I když jsou letní prázdninové dny skoro za dveřmi, chystáme již 

nyní vše, jako kdyby nový školní rok měl začít za pár dní. Prvními 
předzvěstmi příprav 
bývají předzápiso-
vé akce nejen pro 
předškoláky, ale i pro 
jejich rodiče. Na za-
čátku února k nám 
zavítaly předškolní 
třídy z obou blaten-
ských mateřských 
škol na akci Prvňáč-
kem na zkoušku (MŠ 
Šilhova 5. února, MŠ 

Vrchlického 8. února). Akci zastřešují první třídy se svými učitelka-
mi. Všichni společně se moc těšili, jak se budou moci pochlubit, co 
se již prvňáčci stačili 
ve školních lavicích 
naučit. Další nedo-
čkavci, členové dra-
matického kroužku, 
čekali na školkáčky 
v tělocvičně, aby jim 
předvedli své herec-
ké dovednosti v při-
pravené dramatizaci 
pohádky „O dvanác-
ti měsíčkách“. Z divadýlka se děti přesunuly do sportovního sou-
těžení. Organizaci si převzali žáci osmých tříd. Děti zdolávaly úskalí 
opičí dráhy nebo střelby do branky. Odměnou jim byla nejen radost 
z pohybu a úspěchu, ale i medaile a kornout sladkostí, kterou jim 

pomohly do školky odnést jejich 
paní učitelky. 

Ve čtvrtek 21. března přijali po-
zvání i rodiče budoucích prvňáčků 
a se svými dětmi se zúčastnili před-
zápisové akce Půjdem spolu do po-
hádky. Po úvodním přivítání si náš 
školní krteček odvedl děti, aby si 
užily zábavné odpoledne plné her 
zručnosti a postřehu a tvůrčích díl-
niček. Program si pro ně připravili 
žáci 5. a 9. tříd. Rodičům byli k dis-
pozici pracovníci školy, kteří je se-
známili se školním životem a vlast-
ním zápisem do 1. ročníku. Na závěr 

si mohli prohlédnout budovu školy.
Ve dnech 5. a 6. dubna proběhl ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY. Celkem zákonní zástupci k zápisu přivedli 34 dětí, pro jednu 
dívku podali žádost o odklad povinné školní docházky. 

Na základě výsledků zápisu počítáme s otevřením dvou prvních 
tříd. Třídními učitelkami se stanou Mgr. Jana Fialová a Mgr. Lenka 
Motyková. Obě již mají opakovanou zkušenost s prací s dětmi 
v první třídě. Vzhledem k nižším počtům ve třídách bude dětem 
věnována maximální individuální péče, čímž bude jejich přechod do 
školy velmi usnadněn.

Všem zákonným zástupcům děkujeme za důvěru, kterou nám 
projevili zapsáním svých dětí na naši školu. Všichni se již těšíme 
na práci s dětmi a spolupráci s jejich rodiči. Touto společnou 
devítiletou cestou dovedeme budoucí prvňáčky k jejich úspěšné 
budoucí přípravě pro vysněné povolání a úspěšnému vstupu na 
vlastní dráhu samostatného života.

Jana Krapsová
ředitelka školy
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Budu školákem
Jako každoročně i v letošním školním roce se 

uskutečnila akce pro budoucí prvňáčky s názvem 
Budu školákem. Cílem je, aby se dě   seznámily 
se školním prostředím, vyzkoušely si, jaké je to 
pracovat ve školní lavici. Seznámily se také s  m, co 
nabízí školní družina. Pro dě   byly připraveny 3 minidílny – matema  cká, 
jazyková a tvořivá. To vše pod vedením budoucích třídních učitelek 1. 
tříd P. Fousové a L. Peršínové. 

Program byl připraven 
také pro rodiče budoucích 
školáků. Kolegové peda-
gogové připravili pro ná-
vštěvníky komentované 
prohlídky školy. Informo-
vali na nich rodiče o tom, 
jak to chodí v naší škole
v 1. ročníku, jakými odbor-
nými učebnami disponuje 

škola, kde probíhá stravování a kde zájmová činnost, tj. školní družina. 
Na závěr proběhla beseda s rodiči pod vedením ředitelky školy Z. Voříš-
kové a zástupkyně D. Houzarové. Dě   v tu dobu navš  vily školní družinu 
a po práci v dílničkách si zaslouženě pohrály. Poznaly zde navíc některé 
žáky z 8. ročníku, kteří jim budou pomáhat po nástupu do 1. třídy v rám-
ci patronátu deváťáků nad prvňáčky.

Zvláštní program jsme připravili pro žáky ZŠ Lnáře, kteří končí 
docházku do malotřídní školy ve Lnářích a od 6. třídy budou navštěvovat 
naši školu. Dle ohlasu malých budoucích školáčků, jejich rodičů, ale 
i návštěvníků ze ZŠ Lnáře se akce setkala s úspěchem. Jsme moc rádi, že 
školu navštívilo téměř 50 dětí a že se jim u nás líbilo. Budeme se těšit na 
případnou spolupráci v příštím školním roce.

Zápis do prvních tříd
V naší škole již tradičně proběhl „pohádkový zápis“. Žáci 8. ročníku 

oblékli masky pohádkových postaviček a pomohli budoucím prvňáčkům 
projít několika zábavnými stanoviš  , kde se dě   pokusily splnit několik 
úkolů – rozeznávání geometrických tvarů na interak  vní tabuli, přednes 
básničky, jednoduché matema  cké hry s víčky. Na závěr dě   „odemkly 
hrad“ a obdržely zaslouženou odměnu. Ve školní družině pak rodiče 
vyřídili administra  vní část zápisu a dě   za  m navš  vily hernu ŠD. 
Zápis v letošním roce považujeme za úspěšný, pro příš   školní rok 
otevřeme dvě první třídy a věříme, že dě   i rodiče budou u nás spokojeni.

Mgr. Dana Houzarová, zástupkyně školy

 Dopravní školička v ŠD
Ve středu 17.dubna odpoledne se náš školní dvůr proměnil 

v dopravní hřiště, které bylo součás   celo-družinové akce s názvem 
Dopravní školička. Dě   ze všech sedmi oddělení se vystřídaly na celkem 
čtyřech stanoviš  ch. Kromě dopravního hřiště si mohly vyzkoušet také 
sestavení křižovatky z autodráhy, vyluš  t křížovku s dopravní téma  kou, 

dát dohromady malé puzzle dopravních značek či odpovědět na otázky 
v našem dopravním kvízu. Na všech stanoviš  ch sbíraly dě   body, které 
si zapisovaly. Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu, avšak zvláštní 
ocenění patří těm, kteří získali maximální možný počet bodů na všech 
stanovištích. Celkem je to těchto osm dě  : Viktorie Vitáková z 3. A, Sofi e 
Baťková z 2. A, Matěj Staněk z 1. A, David Novotný z 1. A, Tomáš Pekárek 
z 1. A, Matěj Šilhan ze 4. A, Filip Málek z 1. A a Alžběta Kussová ze 4. A. 
Všem moc gratulujeme a věříme, že díky této akci si dě   měly možnost 
rozšířit si své znalos   v oblas   dopravní výchovy. 

Bc. Lenka Cohnová, vychovatelka ŠD

 Výlet ŠD do Českých Budějovic
 V sobotu 13. 4. jsme se vypravili do Českých Budějovic do Hopsária. 

Dě   byly natěšené a všechny přišly před osmou hodinou na nádraží, kde 
jsme nastoupili místo do vlaku do autobusu, protože do Mačkova byla 
vlaková výluka. Po přestupu na vlak v Mačkově začaly dě   vybalovat 
svačinky a vychutnávat si dobroty, které jim nachystaly maminky. Nálada 
byla veselá a dě   byly hodné. Z budějovického nádraží jsme šli krátký 
„pochoďáček“ až na místo určení. Paní vychovatelka Pilná zařídila kartu 
na občerstvení a dě   si během dovádění mohly zakoupit pi   a hranolky 
nebo párek v rohlíku. Někdo si dopřál i nanuka či coca colu. Čas 
v Hopsáriu u  ká celkem rychle, neustále se něco děje na skluzavkách či 
prolézačkách. Po několika hodinách jsme svolali všechny dě   a vypravili 
se na nádraží. Dě   byly docela unavené, přesto nám ve vlaku nikdo 
neusnul. Na nádraží do Blatné, kde už čekali rodiče na své ratoles  , jsme 
se vrá  li před pátou hodinou. Na tento výlet bylo přihlášeno 36 dě  . 
Téměř všechny děti vyhodnotily výlet jako velice zábavný a rády by si 
tuto akci zopakovaly se svými rodiči. 

Anna Čadková, vychovatelka ŠD

 Souboj čtenářů
Letos poprvé se naše škola zapojila do celostátní soutěže na podporu 

čtenářské gramotnos   s názvem Souboj čtenářů. Tato soutěž je určena 
pouze žákům šestého ročníku. Žáci 6. A přijali výzvu a do soutěže se 
pod vedením své třídní učitelky Mgr. Ludmily Růžičkové přihlásili. Do 
jubilejního 10. ročníku soutěže se v letošním školním roce přihlásilo 120 
škol z celé České republiky. Žáci dostali k dispozici 5 knižních titulů v pěti 
vydáních na třídu, tedy celkem 25 knih, které škola v rámci soutěže 
pořídila a nadále zůstanou k dispozici ve školní knihovně. Mezi pět 
vybraných knih se letos dostaly tyto tituly: Vojtěch Matocha – Prašina, 
Petr Stančík – H2O a tajná vodní mise, Petra Soukupová – Kdo zabil 
Snížka, Jana Klimentová – Trable s tátou a Marek Toman – Cukrárna 
u Šilhavého Jima. 

15. dubna v 10:00 proběhlo celostátní online kolo, ve kterém žáci 
odpovídali na kvízové otázky týkající se přečtených  tulů. Na toto 
kolo, které trvalo 30 minut a ve kterém zodpověděli 25 otázek, se žáci 
připravovali dva měsíce. Během této doby všichni přečetli alespoň jeden 
 tul, založili si speciální čtenářský deník, do kterého si zapisovali i ty 

nejmenší detaily. Právě naprostých detailů se to  ž týkaly soutěžní otázky. 
Žáci měli možnost pravidelně při hodinách literární výchovy diskutovat 
o knihách, pokládat si vzájemně připravené otázky a doplňovat si 
informace do svých čtenářských deníků. V den, kdy nás čekalo online 
kolo, jsme byli patřičně nervózní, protože jsme nevěděli, co nás čeká. 
Po celých třicet minut panovala ve třídě nadšená atmosféra, ve které 
jsme se snažili co nejlépe zodpovědět zadané otázky. Na některé z nich 
jsme znali odpověď zcela přesně, na jiné jsme hledali odpovědi v našich 
čtenářských denících. Další tři dny jsme pak čekali na vyhlášení výsledků. 
V letošním celostátním kole Souboje čtenářů se třída 6. A umís  la na 11. 
místě. Gratulujeme!

„V lednu jsem se probudil a jako vždy jsem šel do školy se svým 
kamarádem Jirkou. Když nám začala hodina českého jazyka, celá naše 
třída se dozvěděla, že se bude konat Souboj čtenářů. Nejdříve se mi 
do toho moc nechtělo, ale když nám paní učitelka vysvětlila, že se 
nebudeme s čtenáři mlá  t knížkami po hlavě, ale že ty knížky budeme 
muset přečíst a vyplnit otázky v online kole, hned jsem souhlasil. 

1. února nám paní učitelka řekla, že jsme přihlášeni a už není cesty 
zpět. Za 14 dní jsme knížky dostali. Museli jsme se rozdělit do několika 
skupin. Já byl ve skupině se svými kamarády Víťou a Vojtou. Paní učitelka 
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70 let
Základní umělecké školy 
v Blatné

Oslava 70 let uměleckého školství 
v Blatné je pro mne vzpomínkou na 34leté 
působení v místní Základní umělecké škole. Původně se nazývala 
Městský hudební ústav. Od roku 1980 jsem zde vykonával funkci 
ředitele, později zástupce ředitele. Generace dětí zde získávají 
základy uměleckého cítění a dovedností.

Úvodem bych rád připomněl své předchůdce. Bohužel se 
nedochovaly téměř žádné kroniky či písemnosti z let před mým 
nástupem, ze kterých bych mohl doplnit více podrobností. Uvedu 
tedy pouze dostupné informace. Škola byla založena v roce 1949. 
Prvním ředitelem byl Antonín Vychodil (1949–1954), dalšími 
pak Karel Blahník (1954–1958), Jaroslav Zahradník (1958–1961), 
František Lebeda (1961–1977), František Staněk (1977–1980), 
Mgr. Josef Škanta (1980–2008). Od roku 2008 dosud je ve funkci 
ředitele Martin Škanta.  

S vyučováním se začínalo ve třídách Základní školy J. A. 
Komenského v Blatné, přihlášeno bylo 48 žáků. V roce 1951 se 
instituce stala státní hudební školou a přesídlila do současné 
budovy na adrese J. P. Koubka 4. V roce 1961 byl název změněn na 
Lidovou školu umění. V první polovině šedesátých let zde studoval 
známý a oblíbený mistr hry na housle Václav Hudeček. Činnost 
školy byla zaměřena podobně jako dnes, k výchově dobrých 
muzikantů s výbornými výsledky. Škola také vždy usilovala o dobré 
reprezentování Města Blatná.

V roce 1980 jsem nastoupil na školu, abych pokračoval ve 
výchově a vzdělávání mládeže v oborech hudebním a výtvarném. 
V té době zde vyučovali tři učitelé na plný úvazek a další tři na 
částečný úvazek celkem 120 žáků. Moje vize a koncepce školy 
byla jasná. Především umožnit výuku daleko většímu počtu dětí 
a rozšířit školu o obor taneční. Chtěl jsem docílit toho, abychom se 
vyrovnali počtem žáků a kvalitou výuky dalším hudebním školám 
v okrese (Vodňany, Volyně, Strakonice). V té době tam byli zkušení 
ředitelé, s žáky dosahovali úspěchů v soutěžích, na koncertech i při 
reprezentaci svých měst. Za důležité jsem také považoval docílit 
zkvalitnění výuky dobrými učiteli a změnit nevyhovující prostředí 
školy. 

Rekonstrukce školní budovy byla zahájena v roce 1983 
přístavbou nové části budovy, následovala rekonstrukce staré 
části. Byla to trnitá cesta získávání povolení i financí a byla spjata 
s dlouhým jednáním s úřady – okresním úřadem, krajským úřadem 
i ministerstvem. V určitém období byla stavba pozastavena 

nám rozdala knížky. První měsíc probíhal tak, že jsem si svou knížku 
Cukrárna u Šilhavého Jima nejdříve přečetl a psal jsem si poznámky do 
svého deníku. Druhý měsíc probíhal mnohem hůř, pořád se mi o Souboji 
čtenářů zdálo. Nakonec jsem si poznámky dopsal a všechno dopadlo 
dobře. 

15. dubna jsme se po druhé vyučovací hodině seřadili a šli jsme na 
počítače, abychom se včas přihlásili a mohli hrát celostátní kolo. V 10:00 
vše vypuklo, na hlavním počítači se rozsví  ly otázky a linky, kam jsme 
měli napsat správné odpovědi. Byl jsem trochu nervózní, ale tréma ze 
mě spadla hned, když jsme začali. Všechny otázky jsme vyplnili a poslali 
jsme odpovědi pořadatelům soutěže.

20. dubna jsme se dozvěděli, že jsme skončili 11. ze 120 škol. Byl jsem 
velmi potěšen, ale zároveň smutný, že jsme nepostoupili do fi nále, do 
kterého postoupilo pouze pět týmů.“

Mar  n Beneš, 6. A
Mgr. Ludmila Růžičková, třídní učitelka 6. A

 Mezinárodní setkání žáků,
učitelů a rodičů ze ZŠ TGM Blatná
a základních škol ze Sargé-lès-le-Mans

Ve dnech 16. – 19. 4. 2019 se v Blatné uskutečnilo mezinárodní se-
tkání spřátelených škol ZŠ TGM Blatná, École Notre Dame a École Mau-
rice Genevoix z francouzského městečka Sargé-lès-le-Mans. Program 
setkání byl zaměřen nejen na město jako takové, ale také na představe-
ní velikonočních tradic a zejména na prohlídku naší školy a seznámení 
se s výukou. V úterý 16. 4. dorazila do Blatné osmnác  členná skupina 
skládající se z žáků, rodičů a učitelů z obou spřátelených škol. Celkem 
tedy přijelo 5 rodin, které jsme ubytovali v rodinách žáků a učitelů, kte-
ří měli šanci se v loňském roce účastnit mezinárodního setkání v Sargé 

les Le Mans. Úterní 
a čtvrteční večer 
jsme věnovali zábavě, 
společnému diskuto-
vání o našem městě, 
o České republice, 
o kultuře a jiných 
tématech. Děkuje-
me proto p. Michalu 
Bláhovi za poskytnu-
  prostor na letním 

stadióně. Středeční 
dopoledne jsme vě-
novali návštěvě školy, 
celá skupinka si školu prohlédla za doprovodu žáků 9. ročníku, kteří jim 
v anglič  ně poskytli základní informace o provozu školy. Poté se dospělí 
přesunuli do lihovaru na komentovanou prohlídku a dě   zůstaly ve škole 
a zúčastnily se výuky v 5. B, v 8. ročníku a v 9. B. Děkujeme p. Denise 
Šitnerové a p. Mar  nu Friedovi za zajištění prohlídky lihovaru a za pro-
půjčení prostor kavárny V Podzámčí. Po výuce čekal celou výpravu výlet 
do Písku, prohlídka města a možnost zahrát si společně lasergame. Večer 
bylo na programu setkání s paní starostkou a s vedením školy. K tomuto 
setkání jsme využili místní pizzerii, děkujeme za přípravu skvělého rau-
tu. Ve čtvrtek 18. 4. navš  vili naši přátelé zámek Blatná a přilehlý park. 

Po prohlídce se přesunuli do školy, kde na ně na školním dvoře čekala 
prezentace velikonočních tradic. Děkujeme p. Peroutkové a p. Mrázkové 
za ukázku zdobení vajíček a pletení pomlázky. Obě ak  vity naše přátele 
velmi zaujaly, vyzkoušeli si je na vlastní kůži a výrobky si s rados   odvezli 
jako památku na pobyt v Blatné. V podvečer se celá skupina přesunula 
na kuželnu, kde si odpočinuli při hře, a poté jsme se opět sešli na letním 
stadiónu. V pátek jsme celé setkání zakončili v kavárně V Podzámčí, kde 
jsme si promítli fotografi e z naší loňské cesty do Francie, ale také už 
z letošní cesty do Blatné. 

Děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě setkání podíleli. P. 
Jaroslavu Havlovi za zajištění bezpečné dopravy, všem maminkám 
za přípravu skvělého pohoštění a S.R.P.Š., z. s.  za fi nanční podporu. 
Samozřejmě děkujeme Městu Blatná, pod jehož fi nanční záš  tou se 
celé setkání uskutečnilo. Věříme, že příš   rok se opět podaří za fi nanční 
podpory města uspořádat cestu do Francie. Každý školní rok do projektu 
zařadíme nové třídy, vždy páté ročníky, čímž se bude okruh spřátelených 
rodin, jak doufáme, rozrůstat. My už se na další spolupráci těšíme! 
Pokud vás zajímají výstupy z projektu a fotografi e ze setkání, navš  vte 
naše www stránky nebo prostory školy, kde jsou výstupy vystaveny. 

Mgr. Ludmila Růžičková
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Městským úřadem, který ji přestal financovat. Následovaly protestní 
koncerty a dlouhé vyjednávání. I přes uvedené komplikace došlo 
dne 27. 5. 1993 ke slavnostnímu otevření a zahájení výuky v nové 
škole. Rád vzpomínám na velkou podporu rodičů, kteří přicházeli 
každou sobotu pomáhat, aby se výstavba urychlila.

I ve ztížených podmínkách pracovního prostředí se dařilo 
učitelům dosahovat velmi pěkných výsledků ve výuce. Byl založen 
první dechový orchestr v Blatné, doplněný žákyněmi tanečního 
oboru – mažoretkami. Žáci v té době svými dovednostmi rozdávali 
radost posluchačům nejen u nás, ale i v zahraničí (Německo, 
Rakousko). Dosahovali vynikajících úspěchů i v celostátních 
soutěžích, kde se přes místní, okresní a krajská kola dostávali 
do kol ústředních. Motivace učitelů a domácí příprava žáků byly 
základem úspěchu.

V roce 1988 zde byla založena první dudácká muzika. S pěknými 
lidovými písněmi neměla v té době v kraji konkurenci, v soutěžích 
patřila k nejlepším. Mladí muzikanti byli oblíbení i v zahraničí, kde 
navštívili mnoho měst v Rakousku, Německu či Slovensku. ZUŠ 
uspořádala 10 ročníků Blatenských hudebních slavností za účasti 
orchestrů z Německa, Rakouska, Čech a Moravy. Účastnilo se 
na tři stovky mladých muzikantů a mažoretek. Tuto akci aktivně 
pomáhala (i po finanční stránce) organizovat Rodičovská rada při 
ZUŠ za podpory Města Blatná a mnoha sponzorů.

V roce 1992 byl změněn název školy na současnou Základní 
uměleckou školu. V roce 2000 se škola stala právním subjektem, 
zřizovatelem byl Školský úřad ve Strakonicích. Nynějším zřizovatelem 
je Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Při výchově mladé generace jsme nezapomněli ani na blízké 
vesnice. Žákům díky tomu také odpadlo dojíždění do Blatné. Vznikly 
pobočky v Záboří, Sedlici, Lnářích a Radomyšli, žáci z Chanovic jsou 
na výuku dováženi přímo do ZUŠ v Blatné. K významným výročím 
školy je vydáván almanach a zpravodaj s informacemi o tom, co se 
ve škole událo.  

Dobrou školu dělá nejen počet žáků, ale také výsledky, kterých 
dosahují. Důležité je i vystupování žáků na koncertech školy či na 
veřejnosti a především v soutěžích jednotlivců, souborů a komorní 
hry v různém nástrojovém obsazení. Úspěchů lze s žáky dosáhnout 
hlavně prostřednictvím kvalitních a nadšených učitelů. Významnou 
roli hraje také prostředí, ve kterém výuka probíhá. I to bylo vždy 
prioritou.

Vše jsme se snažili vykonávat s cílem vytvořit co možná 
nejlepší podmínky pro výuku v umělecké oblasti. Vždy jsem měl 
radost z toho, čeho se nám jako kolektivu učitelů podařilo ve 
výchovně vzdělávací činnosti dosáhnout. Pomáhal nám k tomu 
svědomitý a individuální přístup k žákům a vědomí stanovených 
cílů. Škola dosahuje v rámci kraje vynikajících výsledků, což byla 
jedna z hlavních vizí. V současnosti ve škole vyučuje 20 učitelů 
na 16 hudebních nástrojů, dobře se daří také oboru výtvarnému 
a tanečnímu. Kapacita školy je maximálně naplněna, navštěvuje ji 
400 žáků.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí 
na úspěších školy, učitelům, žákům, rodičům. Přeji celé škole 
mnoho úspěchů v dalších letech.

Mgr. Josef Škanta

 Studen   Středního 
odborného učiliště 
Blatná na soutěži 
GES CUP 2019

Dne 26. 3. 2019 se studenti Středního odborného učiliště (SOU) 
Blatná opět zúčastnili soutěže mladých elektrotechniků GES-Cup 
2019. SOU Blatná (http://soublatna.cz) reprezentovali studenti
3. ročníku učebního oboru Elektrikář Jakub Šatava z Březnice 
a Michal Barabáš z Blatné. Ti se umístili v silné konkurenci studentů 
škol z České republiky a Slovenska, většinou čtyřletých maturitních 

oborů, na 8. místě ze 14 škol. V jednotlivcích získal Jakub 7. místo, 
Michal 21. místo z 28 soutěžících. 

13. ročník celostátní soutěže GES CUP pořádalo Střední 
odborné učiliště elektrotechnické Plzeň ve spolupráci s firmou 
GES Electronics. Studenty doprovázel učitel odborného výcviku 
Petr Schmid. (www.souepl.cz/index.php/2019/03/26/vysledky-
souteze-ges-cup-2019)
Soutěž byla jednodenní. Skládala se z 3 čás  , každá část s limitem
60 min:

• Vědomostní test na počítači z oblas   elektronika, 
elektrotechnika, bezpečnostní předpisy; otázky byly vybrány 
z databáze jednotného zadání závěrečných zkoušek (projekt 
Nová závěrečná zkouška h  p://www.nuv.cz/nzz2/co-prinese-
projekt-nzz-2).

• Poznávací část, kdy studen   poznávali jednotlivé elektronické 
a konstrukční součástky z panelů, v katalogu GES vyhledávali 
jejich technické parametry a vyhodnocovali je.

• Prak  cká část, kdy soutěžící sestavovali tester kabelů. Nejprve 
zkontrolovali součástky elektronické stavebnice, osadili desku 
plošného spoje součástkami, které zapájeli a hotový výrobek 
oživili a překontrolovali jeho funkčnost. Tester si odvezli domů.

     Soutěž byla velmi dobře organizačně zvládnutá. Kvalitní hlavní 
ceny dodal GES Electronics, (př. multimetr, velké lupy s osvitem, 
atd.), Město Plzeň i další sponzoři.

Studenti Jakub a Michal si odvezli nejen elektrotechnické šrou-
bováky a další drobné ceny, ale i nové zkušenosti a příjemný po-

cit z přátelského prostředí. 
Zkušenosti ze soutěže se 
jim hodí při složení závěreč-
né zkoušky v červnu 2019, 
kterou zakončí učební obor 
Elektrikář. V současné době 
je ze strany firem o absol-
venty tohoto oboru velký 
zájem a na trhu práce je 
trvalý nedostatek elektriká-
řů. Závěrečná zkouška elek-
trikářů se skládá z praktic-
ké části, písemné a ústní 

zkoušky. Po úspěšném složení převezmou tak jako ostatní spolu-
žáci i osvědčení pro práci na elektrických zařízeních dle vyhlášky 
č. 50/78 Sb. V rámci studia získali osvědčení od specializované fir-
my pro montáž elektronického zabezpečení. 

Jakub Šatava nastupuje po prázdninách na dvouletý nástavbový 
studijní obor Podnikání na SOU Blatná, který je zakončený maturitní 
zkouškou, https://soublatna.cz/maturita-obory/podnikani.

Michal Barabáš již vystu-
doval maturitní obor Infor-
mační technologie na SOŠ 
Blatná. Nyní si od 2. roční-
ku na SOU Blatná rozšiřuje 
elektrotechnické vzdělání 
v oboru Elektrikář. Po závě-
rečné zkoušce nastoupí do 
zaměstnání, kde své elekt-
rotechnické vzdělání využi-
je i k práci s hardware a při 
montáži počítačů. 

Střední odborné učiliště 
Blatná od září 2019 nově 
otevírá obor 26-51-H/01 
Elektrikář v dálkové for-
mě vzdělávání, viz https://
soublatna.cz/elektr ikar-

-dalkove-studium. Studium je určeno pro zájemce, kteří již získali 
střední vzdělání v jakémkoliv jiném oboru, jež mohou doložit výuč-
ním listem či maturitním vysvědčením.

Text a foto SOU Blatná
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 Aktuality z Bělčic 
a okolí

Od posledního článku uplynuly 
téměř dva měsíce a zmínil jsem se 
v něm o suchu, které bylo v loňském 

roce. Přáli jsme si, aby v tom letošním 
bylo vláhy víc. Nutno dodat, že proza  m 

(píši 3.5.) to na velkou změnu nevypadá. Ale 
snad bude líp a déšť se dostaví. Protože to nikdo 

nedokáže ovlivnit, budeme si to přát. I tak je příroda nastartovaná 
a čerstvá zeleň působí velmi pozi  vně pro lidský organismus. Nabízí se 
chodit na procházky, a protože zde máme krásnou krajinu, všem to vřele 
doporučuji. Například výhled od Lipovice je v některých dnech opravdu 
krásný.

Pus  li jsme se tedy do krocení bujné zeleně a  m je dáno, že některé 
drobné opravy a údržbové práce se musí trošku posunout až na to vyjde 
čas. Nicméně zahálet nebudeme a vše poběží přibližně stejně jako 
předešlé roky. Vzhledem k blížící se velké akci „Rekonstrukce Újezdecké 
ulice” žádám všechny, kterých se to přímo dotkne o shovívavost, 
a především o komunikaci v případě jakéhokoli problému. Je třeba si 
uvědomit, že některé věci se dají udělat a jiné bohužel ne. Ale budu 
zde samozřejmě přítomen a pokud bude mít kdokoli potřebu se mnou 
mluvit o nějakém problému, budu k dispozici. Vítěznou fi rmou ve 
výběrové řízení byla fi rma PORR a.s. Již v době psaní tohoto článku jsem 
se sešel se zástupci a dohodli jsme se na termínu předání staveniště 
3.6.2019. Akce dle smlouvy o dílo bude trvat maximálně 5 měsíců. Do 
předání staveniště mělo proběhnout informa  vní setkání se zástupci 
zhotovitele SÚS Jčk a investora s širokou veřejnos   z důvodu poskytnu   
co největšího počtu informací k celé stavbě. Doufám, že se vše povede. 
Samozřejmě nikdo není věštec a nemůžeme vědět, co vše se během 
stavby stane, ale věřme, že vše proběhne dle plánu a bez větších 
problémů.

Výše uvedená akce je pro město Bělčice fi nančně velmi náročná. 
Přesto nechceme zastavit jiné projekty, na které jsme třeba podávali 
žádost o poskytnu   dotace. Až budeme znát výsledky přidělení dotací 
v jednotlivých programech, budeme pracovat i na těchto projektech. 
Žádost byla podána např. na opravu vodní nádrže Obora, opravu 
asfaltového povrchu části Rožmitálské ulice, rozšíření dětského hřiště 
pod lípami a jiné se připravují.

Jen krátkou zmínku o proběhlém svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, který u nás probíhá dvakrát ročně. Trochu 
se nám to vymyká z kontroly. Spousta spoluobčanů si tuto možnost 
plete s vyklízením sklepů, půd či stodol. V každém případě se vždy 
jedná o odpad soukromých osob a město Bělčice zajišťuje možnost se 
tohoto druhu odpadu, který se nemůže vyhodit do popelnice z důvodu 
objemnos   nebo nebezpečí úniku nějaké látky do půdy, zbavit. 
Setkáváme se stále častěji s názorem „a co s  m mám doma dělat”. Je 
třeba si uvědomit, že ten odpad město Bělčice nikomu do sklepa nebo 
na půdu nedalo. Každý je původce tohoto odpadu, a pokud se ho chce 
zbavit má možnost na jakékoli skládce (Chrást – Rumpold, Němčice – 
TS města Blatné, sběrný dvůr TS města Blatné), ale pochopitelně se 
za tento směsný různorodý odpad pla  . Stejně jako za tento svoz pla   
město Bělčice nemalé částky. Není správné a není to k tomu určené, 
vozit valníky odpadu a jednoduše se toho zbavit. Dost špatně se vše 
koordinuje a pokud by nám svozová fi rma nevyšla vstříc, tak po prvním 
dni už by ten druhý nebylo kam co dát. Proto vás žádám, abyste se 
zbavovali jen těch opravdu nutných odpadů.

Jízda zručnos   2019 na SOU Blatná
Dne 25.dubna pořádalo Střední odborné učiliště Blatná, 

Zemědělský svaz České republiky a Agrozet České Budějovice a.s. 
18. ročník oblastní soutěže „Jízda zručnosti 2019“. Soutěž je určena 
pro studenty učilišť a středních škol, kteří v rámci studia získají 
řidičské oprávnění k řízení traktoru. 

Vedení SOU Blatná uvítalo vzácné hosty. Jízdu zručnosti 
navštívila ředitelka úřadu agrární komory okresu Strakonice Ing. 
Lenka Hryzbilová, místostarosta města Blatná Pavel Ounický, 
bývalí pracovníci a absolventi SOU Blatná a další návštěvníci z řad 
veřejnosti.

Po deváté hodině vystartoval první soutěžící. On a stejně tak 
další museli před diváky předvést své dovednosti v ovládání 
moderního traktoru Zetor s přívěsem projetím trasy s jedenácti 
překážkami. Šlo např. o průjezd osmičkou, přesné zastavení 
u rampy, přejezd lávky, slalom aj. Klíčovým prvkem bylo couvání 
traktorem s přívěsem do modelu úzké garáže. Rozhodčí hodnotili 
přesnost splnění jednotlivých úkolů a čas jízdy.

Byla vyhlášena i soutěž v kategorii „Veřejnost“, kam se přihlásili 
soutěžící z řad zemědělské veřejnosti i pedagogičtí pracovníci 
zúčastněných škol.

Jakmile odjel poslední soutěžící, vrcholila nervozita. Pořadatelé 
vyplňovali připravené tabulky, sčítali časy a trestné body, tiskli 
diplomy, připravovali ceny.

U stupňů vítězů se shromáždili soutěžící i veřejnost. Ceny 
předávali Ing. Petr Lidinský z Agrozetu České Budějovice, Ing. 
Soňa Jelínková za Zemědělský svaz České republiky, ředitel SOU 
Blatná Ing. Miroslav Čapek a zástupce ředitele pro odborný výcvik
Bc. Stanislav Kučera.

V kategorii „Veřejnost“ zvítězil Petr Braun, mistr odborného 
výcviku na pracovišti Opravy automobilů a technická diagnostika 
na SOU Blatná. Druhým byl Martin Křiváček, absolvent oboru 
Opravář zemědělských strojů a nástavbového oboru Podnikání na 
SOU Blatná. 

Velké uznání si zasloužily dvě soutěžící dívky, jedna ze SOŠ 
a SOU Sušice a druhá ze SOU zemědělského a služeb Dačice. Letos 
poprvé dívky nemusely absolvovat náročné couvání.

V hlavní kategorii žáků se na 1. místě umístil Josef Pilát a na
2. místě Tomáš Kouřim. Oba na SOU Blatná studují 3. ročník oboru 
Opravář zemědělských strojů. 

Zeptali jsme se Josefa Piláta na tajemství jeho úspěchu v soutěži. 
Josef: „Bydlím v Dolních Nakvasovicích. Na traktoru jsem zvyklý 
jezdit z domova, kde máme malé hospodářství. Řídím traktor Zetor 

Crystal 10111. S ním provádím 
potřebné práce, setí, orbu, 
senáže aj. Chodím na výpomoc 
ke strýci, který vlastní kravín. 
U něj řídím traktory John Deere 
a Valtra.“

Ocenění si zaslouží i učitelé 
autoškoly SOU Blatná, mistři 
odborného výcviku, učitelé 
teorie, vychovatelé a všichni 
pracovníci, kteří se studenty 
odvedli poctivou práci. 

Na závěr se sluší poděkovat štědrým sponzorům, kteří dodali pro 
prvních 10 soutěžících hodnotné ceny. Jsou to AGROZET a.s. České 
Budějovice, Zemědělský svaz České republiky, LIVA Předslavice, 
PRILLINGER Radomyšl, BP-SERVICE s.r.o., Drogerie Ing. Jana 
Vávrová, Jiří Drnek – Drogerie Teta, ZD Třebohostice, VOD Kadov, 
ZD Bělčice, Bidfood Czech Republic s.r.o., Kralupy n. Vltavou, Novy 
Vacov s. r. o., Vacov, Město Blatná, Leifheit Blatná.

Text a foto SOU Blatná

Bělčice
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Společná půl hodinka čtení nám prodlouží život.
Těším se na Vás.
MLK BĚLČICE UPOZORŇUJE NA ZMĚNU
Výpůjční doba knihovny:

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Úterý: Zavřeno
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek:  8:00 – 12:00

MLK Bělčice se též zapojila do projektů: „Kniha Ti sluší“ (duben) 
a „Český den proti rakovině“ –  15.5.2019 - prodáváním žlutých 
kvítků s oranžovou stužkou v hodnotě 20,- Kč v prostorách knihovny.
Připravujeme:
červen – spaní se školní družinou.
8.června – sobotní tvoření na bělčické radnici.
Výroba dekorativních kroužků na ubrousky
Přinést s sebou tři ruličky od toaletního papíru, tavicí pistoli, pár 
peněz, ale hlavně brýle a šikovné ruce. Vše ostatní bude připraveno.
Pozor změna! Tentokrát od 18:00 hodin.
Nyní je dlouho vidět a nebude již takové horko.
11.června – společné čtení pod pergolou U Třech křížů od 18:00 
hodin.
22.června – rybářské závody od 6: 00 hodin na rybníku Polívka.
13.července – sobotní tvoření na bělčické radnici od 18:00 hodin.
Výroba dekorativního věnce na stůl nebo na vchodové dveře
Přinést s sebou polystyrenové kolečko, ostré nůžky, 3x špejli, pár 
peněz. Vlastní brýle jsou nutné.
Vše ostatní bude koupeno a připraveno.
Každé pondělí – Káva, kafe, kafíčko – od 9:00 hodin
Každou středu – Kdo si hraje, nezlobí – od 15:00 hodin
Kdo je již přihlášen na divadlo 27.7.2019 „Lucerna“ – Týn nad 
Vltavou, prosím o zaplacení částky 350,- Kč.

Věra Mašková Vaňáčová
knihovnice

 Jezdecké závody
Vážení čtenáři Sobáčku, jako každoročně pořádá Jezdecký spo-

lek Bělčice ve spolupráci s městem Bělčice dne 29.června 2019 
v areálu JS v Podruhlí, tradiční jezdecké závody. Na programu bude 
dopolední veřejný trénink ve vozatajském parkuru. V této jezdecké 

disciplíně se představí různá plemena koní od poníků přes koně 
huculské až po koně chladnokrevné. Účast přislíbili i vozatajci 
s kladrubskými bělouši. 
Právě toto jediné české 
plemeno vyšlechtěné 
pro ceremoniální účely 
císařského dvora slaví 
v letošním roce 440 let 
od založení domovského 
hřebčína v Kladrubech 
nad Labem. V odpoled-
ním programu se utkají 
koně a jezdci v parkuro-
vém skákání kategorie 
hobby do výšky 1oo cm. 

Tak jako každý rok i letos bylo tradiční stavění májky a pálení čaroděj-
nic na Višňovce. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podí-
leli na těchto tradicích jak v Bělčicích, tak i v okolních obcích. V Bělčicích 
na Višňovce proběhlo pálení s programem pro dě  , kterého se chopila 
stejně jako vloni Věrka Mašková Vaňáčová a protože nebyla sama, tak 

děkuji všem „čaro-
dějnicím”, které jí se 
vším pomohly. Před 
 mto pálením do-

cela pěkně zaprše-
lo, takže jsme mohli 
velkou vatru zapálit 
a vše proběhlo, jak 
mělo.

Závěrem mi dovolte pozvat všechny dě   na dětský den, který 
proběhne na fotbalovém hřiš   v Bělčicích dne 2.6. 2019 od 14:30. Bude 
případně upřesněno na plakátcích před akcí. Dále na tradiční pouťovou 
akci, která se bude konat 29.6. 2019 „U třech křížů”. Program bude 
rovněž vyvěšen před akcí na plakátech. Všem přeji krásnou dovolenou 
a školákům co nejlepší prázdniny, které se rychle blíží.

Pavel Vejšický, starosta 

 INFORMACE Z MLK BĚLČICE
„Léčba knihou“

Loňská studie britské organizace The Reading Agency zjis  la, že 
četba knih odbourává stres a špatnou náladu lépe než sledování televize 
nebo listování Instagramem. Již pouhých šest minut čtení dokáže zmírnit 
hladinu stresu a svalového napě   i zpomalit srdeční frekvenci.
Ukázalo se, že při snižování stresu je čtení:

- o 68 % účinnější než poslech hudby
- o 100 % účinnější než pi   šálku čaje
- o 300 % účinnější než procházka
- o 700 % účinnější než hraní videohry
Studie dále prokázala, že  , kteří čtou knihu každý den 30 minut, 

žijí v průměru o dva roky déle. Čtení nejen vylepšuje paměť, ale i může 
předejít rozvoji Alzheimerovy nemoci. Průměrný Čech ve věku nad
15 let za rok přečte 12 knih, koupí 2 knihy, denně čte 31 minut. Ve své 
domácí knihovničce má 253 svazků. Přečtení pár stránek před spaním 
nám zlepší kvalitu spánku a ráno se cí  me více odpoča  . Pokud máte 
chuť číst, čtěte. Mějte čtení jako radost, nikoliv jako starost a povinnost.
Námět čerpán z periodika Květy 13/2019, str. 10, článek: „Léčba knihou.“

Čtení knih je dnes spojeno i se sociálními sítěmi, You Tube kanály, 
Instagramy, knižními blogy, kde si lidé mezi sebou předávají  py na 
knížky a debatují o nich. Jedním z nich je i student Jakub Pavlovský, který 
na svůj instagramový účet Bookś Calling dává fotky z neobvyklých míst, 
kde všude se dá číst. Vždy u čtení je v tureckém sedu.

SPOLEČNÉ ČTENÍ
Pojďme si společně prodloužit život a vyzkoušet toto čtení. 
Sejdeme se:
U dětského fitness centra, pod pergolou U Třech křížů.
V úterý 11.6.2019 v 18:00 hodin.
Znamení: Sedím v tureckém sedu. Já tam určitě budu. A vy?
Vlastní brýle a knihu s sebou. Kdo nemá, může si zapůjčit 
v knihovně.
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Zprávy z naší obce
I v letošním roce se v naší obci 

konalo setkání u příležitosti oslavy 
MDŽ, které zorganizoval místní 
sbor dobrovolných hasičů. Za 
účasti hudby a dětského vystoupení 

nejmladších obyvatelů obce se tak 
u této příležitosti v sobotu 9. března 

sešly zdejší ženy i dívky v obecním 
multifunkčním domě. 

V posledním dubnovém dni proběhlo, jako každý rok, 
stavění máje. Průběh obou akcí je zaznamenán na následujících 
fotografiích.

Tomáš Kodat
starosta obce

Info z Bezdědovic, 
Dobšic a Paš  k
Velikonoce 
v Bezdědovicích  

                                                                                                                      
Když na zelený čtvrtek odlétnou 

zvony do Říma, nahradí jejich zvuk jako 
každý rok v naší obci rachtači. V Bezdědovicích se rachtalo 
od čtvrtka až do sobotního rána. Dopoledne byli za tuto službu 
odměněni sladkostmi, syrovými i barevnými vajíčky a drobnými 
mincemi.

Text a foto
Lucie Kupcová

 Pálení čarodějnic v Bezdědovicích
Pálení čarodějnic je oblíbená tradice především u dětí a je 

samozřejmě vždy smutné, když jsou zklamány. Proto se naše krásná 
vesnička pod vedením p. starosty Jiřího Bláhy rozhodla udělat po 
prvé obecní pálení čarodějnic pod názvem „ČARODĚJNICKÝ REJ“, 
který se uskutečnil 30. 4. 2019 od 16 hod. u místní kapličky. Chlapi 
se postarali o výrobu krásné velké májky, kterou si děti ozdobily 
barevnými fáborky. Bohužel kvůli silnému větru musela být májka 

Na závěr se uskuteční tradiční terénní parkur. Nebude chybět ani 
ukázka voltiže našich nejmladších členů. Sluší se poděkovat tradič-
ním sponzorům našich závodů: Město Bělčice, ZD Bělčice, firma. 
Kaiser s.r.o., Zahradní technika Přední Poříčí, p. MVDr. Marie Cízo-
vá, Mgr. Antonín Holub a pan J. Zeman. Přijďte strávit příjemný den 
s těmito ušlechtilými zvířaty. Srdečně zvou pořadatelé.

Zbyněk Novotný
JS Bělčice

Bezdědovice

  Rybáři Bělčice 

Rybářský spolek Bělčice zve 
všechny příznivce rybářského 
sportu na rybářské závody, které 
se konají v sobotu 22.června 
v Bělčicích na rybníku Polívka. 

Začátek je v 6:00 hodin a startovné činí 100,- Kč. 

Děti startovné neplatí. 

Občerstvení zajištěno a hezké počasí objednáno. 

PETRŮV ZDAR. 

částečně zkrácena, abychom se nemuseli bát, že by byla větrem 
poškozena.  Poté byla májka zasazena na své místo. Mezitím se 
děti věnovaly výrobě čarodějnice, která měla být upálená na velké 
hranici. Ještě za světla jsme si všichni mohli opéct buřty na malém 
ohništi. Děti měly k dispozici vlastnoručně vyrobené pochodně, 
kterými samy po setmění obří hranici zapálily a následně velký 
oheň čarodějnici pohltil, což dětem způsobilo velikou radost 
a u ohně strávily spoustu času. 
Nálada byla veselá a myslím si, že se tato akce velice vydařila. 
Doufejme, že se za rok zopakuje.

Text Alena Buriánová
Foto Iveta Podlešáková

Březí
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Několik obrázků 
z Hornosína 

Uvedené obrázky zachycují ko-
ledníky o Velikonocích. Koledování 
bývalo výsadou klučičí, ale v rámci 

emancipace a taky proto, že nejsou 
lidi, koledují zvesela i děvčata.
Pálení čarodějnic, spojené s oslavou 

šedesátých narozenin Pepy Fouse a Pepy 
Hrdiny. Gratulujeme! K pohoštění se jednak peklo jehně, kdo chtěl, 
mohl ochutnat klobásky, tláču nebo dortíky vlastnoručně Pepou 
vyrobené. K zapití pak od limo po pivo, případně něco ostřejšího 
pro otrlé.

Záběry z průběhu pouťové veselice. Nejdříve se shromáždí 
muzikanti s účastníky, průvod jde na náves a polévá se májka 
pivem. Následuje tanec pod májkou, návrat na sál a pro všechny 
pak pokračuje zábava do pozdních (spíše ranních) hodin. K tanci 
a poslechu vyhrávala skupina Kudrnáči.
Více fotografií lze najít na  www.Zonerama.com/vendda

Václav Machovec

Krátce o dění 
v Doubravici

Aktuální kulturní akci v obci bylo 
velikonoční křístání, místní děti 
se poctivě scházely od čtvrtečního 

odpoledne až po sobotní výběr 
zasloužené koledy, která byla opravdu 

bohatá. Další akcí byla tradiční stavba 
máje a pálení čarodějnic. Nejprve se před místní 

hospodou postavila májka, které měla letos pěkných 28 metrů. 
Poté se většina účastníků přemístila ke hřišti, kde byla připravena 
veliká hranice s čarodějnicí. V průběhů pálení čarodějnice si děti se 
svými rodiči opekly špekáčky.

Foto i text: Marcel Bečvář zastupitel obce Doubravice

Naši jubilan  
Všem oslavencům, kteří oslavili

či teprve oslaví v průběhu května
a června svá životní jubilea, přejeme 
do dalších let pevné zdraví, mnoho 
životního elánu, spokojenosti a pohody. 

Malý Vladimír  75 let
Citterbart Pavel 62 let 
Fousová Jaroslava 75 let
Sloupová Jaroslava 79 let

Tomáš Kodat
starosta obce 

Doubravice

Rej čarodějnic
Dne 30. dubna se v naší obci ko-

nala tradiční oslava „Čarodějnic“. 
Vše začalo stavěním májky, kterou 
o víkendu zajistili naši hasiči a le-
tos vybrali vskutku skvostnou. Po

19. hodině vy-
pukl za hajanskou 

hospodou čaroděj-
nický rej, nejprve se míst-

ní strigy a jejich pomocníci vyfotografovali, 
a pak se vydali na lampionový průvod po Ha-

janech.  Ten si uži-
li především naši 
nejmenší. Nakonec 
se podpálila vatra 
s čarodějnicí, kte-
rou jako již tradič-
ně vyrobily Zdenka s Hankou, a pak už 
se slavilo až do brzkých ranních hodin. 
Májka bohužel letošní Filipojakubskou 
noc nepřežila, sousedé z východu číhali 
za rohem a po rozpuštění poslední hlíd-
ky nekompromisně zaútočili. Ale to by 
nebyli naši bodří mužíci, aby si nepora-
dili, a tak na prvního máje naše májka 
opět plápolala a plápolá dodnes! 

Zdeňka Jestřábová, místostarostka obce Hajany

Hajany

Hornosín

                   Milí přátelé, především milé děti, 
srdečně Vás zveme 

na oslavu 

Mezinárodního 
dne d

 
v sobotu 1. června 2019 od 14,00 hod 

Hry a soutěže pro malé, větší i velké 
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Každoroční výlov 
Sázky

Chlumš   dobrovolníci se 30. března 
sešli u naší hasičské nádrže zvané Sázka. 
Ryby, které v této nádrži přezimují 

vylovili a převezli do chlumského rybníku 
na letní pobyt. V rybníku se rybky vykrmí 

a na podzim některé z nich skončí na pekáčích 
chlumských rodin. Ty ostatní půjdou zpět do nádrže. 

Při výlovu Sázky se i letos zapojila mladá generace chlumských kluků, 
kteří s nadšením spolupracovali při výlovu ryb.

Také jsme uklízeli okolí obce
Rozděleni do dvou skupinek vydali se chlumš   na úklid okolí. První 

skupina šla od obce na hajanskou křižovatku, dále pokračovala směrem 
k Hajanům a lesní cestou se kolem rybníku vrá  la zpět do obce. Druhá 
skupina začala úklid u kravína, šla na bělčickou křižovatku a odtud 
až k ACHP. Odpadů bylo dost. Po zvážení se ručička vah ustálila na 
jednostopadesá   kilogramech.

Rachtání
Opět nám zvony odletěly do Říma, ale našim dětem to nevadilo. 

S rachtačkami všeho druhu, od malých až po velké s kolečky, se pus  ly 
do rachtání a na Zelený čtvrtek i Velký pátek zvony zastoupily.

Chlum

Velikonoční nadílka
Koledovat se dě   vypravily na Bílou sobotu. Prošly celou obcí, 

vykoledovaly si košíčky dobrot, vajíček barvených i bílých, čokolády, 
bonbóny, velikonoční pečiva a dokonce i vajíčka s ručně pletenými 
čepičkami. Dě   byly po cestě unavené ale spokojené. Proto díky rodičům 
a prarodičům, kteří tyto krásné zvyky stále udržují.

Vepřové hody
Bílá sobota v Chlumu nebyla jen dnem koledy ale také dnem 

vepřových hodů. Pan Roman Šourek s pomocníky přichystal pravé 
vepřové hodování, kterého se mohli zúčastnit v odpoledních hodinách 
občané naší obce. Hodovalo se v obecní hospodě. Náladu hodujících 
večer doplňovala kapela BRUMENDO. Jitrničky, jelítka, ovárek, tlačenky, 
ale také bílou nebo červenou polévku, to všechno si mohli za symbolický 
peníz přítomní ochutnat v hospodě nebo odnést domů. K hos  ně 
přispěli i chlumš   hasiči, kteří přinesli uzené maso a kyselé okurky. 

Májka a čarodějnice
Na stavění a zabezpečení májky si letos pánové pořídili kovovou 

konstrukci zabudovanou do země. Vysokou májku, kterou ženy ozdobily, 
pánové hravě postavili a do druhého dne ji před případnými nájezdy 
cizinců také uhájili.

Večer byl ve znamení lampiónového průvodu, který prošel obcí a na 
závěr se vydal k hromadě větví na chlumské skládce. Hromada, na které 
letos chyběla čarodějnice, vzplála. Počasí přálo, večer se vydařil.

Miluše Kordulová
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 Střípky z Kadova, Pole, 
Lnářského Málkova, 
Vrbna a Mračova
„Chceš-li poznat charakter člověka, dej 

mu moc.“
Abraham Lincoln     

O čem víme, že se chystá? 
 Sobota 1. 6.    – Dětský den ve Vrbně
 Sobota 8. 6.    – Setkání důchodců v Kadově
 Sobota 29. 6.  – Pečení bramboráků v Poli
 Sobota 20. 7.  – Rybářské závody v Poli
 Původně plánovaný koncert duchovní hudby v kostele 

v Kadově pravděpodobně proběhne v druhé polovině srpna
   Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www stránkách 
www.kadov.net
 Malá fotoreportáž z položení věnce k památníku osvoboditelů obce 
Pole – US ARMY ze dne 30. 4. 2019. Zúčastnili se zástupci Veterán Klubu 
Mělník, organizoval Bohouš Suda, foto Bohouš Suda a MUDr. Lubomír 
Mankovecký, CSc. Děkujeme za příjemné setkání.

VT

Velikonoční pinčes“ v Kadově
O velikonoční neděli 21. 4. 2019 

se nás sešlo „jenom“ osm, ale 
alespoň jsme si pořádně zahráli. 
Vyhrál Michal Kolář z Velkého 
Boru, druhý skončil Zdeněk Maršík 
z Chobota a tře   byl Michal 
Sedláček z Blatné. Dali jsme si 
dobrou klobásu a uzené masíčko, 
cen bylo rovněž mnoho a tak byl 
každý bohatě odměněn. Děkuju za 
podporu a doufám, že tato tradice zůstane zachována.

Pavel Toman, Pole foto Hanka Tomanová

6. července uc   vlastenci a sympa  zan   
Československé církve husitské památku 
mistra Jana Husa u pomníku v Kadově

Kadov – U pomníku kazatele a církevního reformátora Jana Husa 
v Kadově / vedle myslivecké haciendy pod obcí / z roku 1946 se 
6. července uskuteční vlastenecké shromáždění a následně bude 
odsloužena veřejná mše pozvaným husitským farářem. V 17.00 hodin se 
odchází průvodem od kadovské tvrze ke zmíněnému památníku. Účast 
přislíbili, mimo jiné, příslušníci selské jízdy a uznávané autority z Prahy. 
Oslavu pořádá Jednota K. H. Borovského ze Strakonic, povolení k jejímu 
uspořádání na svých pozemcích vydalo myslivecké sdružení Kadov 
a majitel kadovské tvrze. Tímto jim organizátoři srdečně děkují. Stejné 
poděkování náleží také obci Kadov za citlivý a solidární přístup k celé 
společenské akci.

Za Jednotu K. H. Borovského Strakonice V. Šavrda

Kadov

Malá fotoreportáž z pálení 
čarodějnic v Kadově   Foto Jana Kopáčková

 Úklid obce v Poli
Polš   hasiči po zimně nezahalí a dávají ve 

vsi vše do kupy.
Foto i text Markéta Čadová

Pomlázka
Hasiči i tento rok pletli 

pomlázky a vyšli do vsi. Nikoho 
nešetřili. Čekali je téměř 
v každém stavení i s teplým 
uzeným. Tak bohatou výslužku 
nečekali. Příští rok určitě 
půjdou zas.

Foto i text Markéta Čadová

Lampionový průvod
Lampionový průvod odstartovat chvilku po 20 hodině směrem na 

kopec. Celou cestu nás doprovázela čarodějnice, která se dala na kopci 
na hranici upálit. Přišlo nás podpořit i plno malých čarodějnic. Opět jsme 
měli maso a nově  ramisu. Dě  čky šly jako každý rok na dobrodružnou 
cestu s baterkami. Tu pro dě   připravili Kateřina a Fanda Slavíčkovi. 
Děkujeme. Na konci dě   našly truhlu sladkos  . Děkujeme SDH Pole za 
příspěvek. Večer jsme zakončili hraním na kytaru. Na kterou hrál Jan 
Holý.

Markéta Čadová

Co se chystá v Poli:
25.5.   grilovačka před klubovnou

29.6.   pečení bramboráků před klubovnou

20.7    rybářské závody na návsi 

foto Arpad Abonyi foto Markéta Čadová
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Masopust 
v Lažánkách

V sobotu 16. března u nás byl 
opožděný Masopust, protože dřív 

nebyla hudba a bez ní by to nebylo ono. 
Sraz byl u nové budovy Obecního úřadu. 

Poslední roky chodí jen ženy a dě  , podpořit 
nás přišlo několik masek z Mračova, vždy máme 

všichni nové masky, které si většinou vytvoříme sami. Na harmoniku nás 
přišla doprovodit Eva Šmolíková a na bubínek Fran  šek Bašta, kterým 
patří velké díky. V každém stavení se zahraje písnička i taneček musí být, 
zato nás všude dobře pohos   a štamprdlička na cestu, všude jiná, taky 
je to dost náročný. Když se obejde vesnice končí se v klubu. Tam za námi 
přijdou naší muži a veselo pokračuje do pozdních hodin. Všichni jsme si 
to moc užili, vždyť je to jedou do roka, tak snad zase příš   rok. 

Pálení čarodějnice, 
stavění máje

Ani letos jsme nemohli, a hlavně 
nechtěli vynechat tradiční pálení 
čarodějnic a stavění máje, které se 

již několikátým rokem koná u místní 
hospůdky v blízkos   rybníka Malý. 

Bohužel rok od roku ubývá počet rukou 
přiložených k dílu a každý je více a více časově 

vy  žen. Abychom to vše s  hli, začali jsme s přípravou již o Velikonocích, 
konkrétněji v sobotních odpoledních hodinách. Účast sice nebyla velká, 
ale pár se nás sešlo a vyrazili jsme do lesa pro soušky na stavbu hranice. 
Ty jsme za pomoci obecního traktoru dopravili na zpevněnou plochu 
k hospodě. Zároveň jsme měli k dispozici ještě další materiál na stavbu 
hranice v blízkos   kocelovického fotbalového hřiště, kde asi týden před 
Velikonocemi byly poraženy některé proschlé stromy. V tento den jsme 
ještě poslali starou máj k zemi, ze které jsme nařezali a nasekali polínka 
na oheň, nad kterým se v podvečer fi lipojakubské noci zapo   nejeden 
špekáček. Další fází byla samotná stavba hranice, jež se uskutečnila 
o týden později, poslední víkend před 30. dubnem. Jelikož za těch pár 
let už víme jak na to, hranice vyrostla v celkem krátkém čase a díky 
tomu jsme mohli odpolední hodiny věnovat transportu máje z lesa 
až do míst zpěvné plochy u bývalé školy. Troufám si říct, že vzhledem 
k počtu zúčastněných jsme dopravili z lesa strom velice pěkných 
rozměrů. A protože je pořád co zlepšovat, v letošním roce byl vytvořen 
speciální vozík, který značně ulehčil převoz máje z lesa.  Hranice stála, 
máj jsme také měli, takže už ji zbývalo jen nazdobit a vztyčit vzhůru. 
Toto už jsme nechali přímo na úterý 30. dubna. Trochu jsme se báli, 
že i zdobení budou muset zajis  t chlapi, ale nakonec se nějaká děvčata 
u hospody sešla, a tak zdobení bylo plně v jejich kompetenci. Když 
bylo vše připraveno, mohla máj dlouhá 23 m za pomoci žebříků a jisté 
mechanizace vystoupat do její přirozené polohy. Vatra byla sice krásná 
a velká, ale ani po vztyčení máje jsme na ni pořád neměli žádnou 
čarodějnici. Avšak i toto se vyřešilo a jedna čarodějnice prolétajíc kolem 
se na ni usadila. Bohužel let před zastávkou na kocelovické vatře byl 
jejím posledním. Těsně před setměním jsme zapálili hranici a zalili máj, 
aby nám dělala parádu až do dalšího roku. Pro všechny návštěvníky byla 
otevřená hospůdka, takže každý si mohl dát, na co měl zrovna chuť. 
Ačkoli tento den nebyl úplně z nejteplejších, troufám si říct, že i tak nám 
počasí vyšlo a celou akci hodno  me jako velmi zdařilou. Díky všem, 
kteří si našli čas a pomohli při této akci s přípravou, stavbou, zdobením, 
dokumentací či dobrou radou!

Mar  n Lukáš 

Přehled počasí v březnu a dubnu 
2019 v Kocelovicích a blízkém okolí

Březen 2019 byl teplotně nadnormální (průměrná teplota 
+5.7°C, normál je +3.0°C). 23. března bylo naměřeno maximum 
18.6°C, 21. března bylo naměřeno minimum -2.8°C a v 5cm nad 

Kocelovice

zemí -6.0°C. V březnu bylo 8 dnů mrazových, ledový již žádný. 
Při zemi bylo 16 dnů se zápornou teplotou. Srážkově byl březen 
nadnormální, spadlo 46.3 mm srážek, normál je 37.9 mm. Nejvíce 
srážek spadlo 15. března, 16.0 mm. 11. března napadl 1 cm sněhu, 
vydržel do druhého dne. V březnu bylo 22 dnů se srážkami, ve dvou 
dnech byly srážky výrazné.

Sluneční svit byl v březnu vcelku normální, slunce svítilo 134 
hodin, normál je 128.1 hodiny. Nejvíce slunce svítilo 30. března, 
12.1 hodiny. 

V březnu bylo 15 dnů se silným větrem a 3 dny s bouřlivým až 
vichřicí s největším nárazem 10. března – 37 m/sek = 133.2 km/hod. 
Vítr způsobil škody na vegetaci, na obydlích a hlavně energetikům.

V březnu byly 4 dny s mlhou,3 dny bez slunečního svitu, jeden 
jasný den a 14 dnů bylo zatažených.

Duben 2019 byl též teplotně nadnormální (průměrná teplota 
9.3°C, normál je 7.5°C). Nejteplejší den byl 25.duben, 23.8°C. 
Nejchladnější byl 12. duben, -2.3°C a při zemi -5.3°C. V dubnu byly 
ještě tři mrazové dny, při zemi pak byl mráz ve 13 dnech. 

Srážkově byl duben suchý měsíc i když rozdíl mezi spadlými 
srážkami (28.4 mm a normálem je malý 35.4 m).  Srážky spadly 
prakticky ve třech dnech, jinak nepršelo. Nejvíce pršelo 8. dubna, 
napršelo 12.7 mm. V jednom dni se ještě objevily sněhové vločky 
s deštěm. V dubnu se pouze v 7 dnech vyskytly nějaké srážky, ve 3 
dech byly aspoň 1 mm a ve dvou dnech byly přes 10 mm.

Sluneční svit v dubnu byl nadnormální, slunce svítilo 221.7 
hodiny, normál je 179.7 hodiny. Nejvíce slunce svítilo 21. a 22. 
dubna – 13.3 hod.

V dubnu bylo 6 dnů se silným větrem (max. náraz 26. dubna 
18.9 m/sek), ve dvou dnech byla mlha a v jednom dni se vyskytla 
velmi vzdálená bouřka. Dva dny byly bez slunečního svit, 5 dnů 
bylo jasných a 9 dnů zatažených.

Od dubna opět měříme výpar, ten byl 75.5 mm, rozdíl proti 
spadlým srážkám je značný.

Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice, 1.5.2019

Lažánky
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA 
LNÁŘE

Jaro už je v plném proudu a v naší 
mateřské školce jsou nástěnky 
vyzdobené vším, co nám jaro 

přináší. Prostory školky nám zkrášluje 
mnoho květinek, ptáčků, mláďátek 

a velikonočních dekorací. Právě Velikonoce 
vyzdobily každý koutek budovy. Aby děti nezdobily 

pouze školku, tak byla uspořádána tvořivá velikonoční dílnička pro 
děti a rodiče. Výrobky, které si v rámci této dílničky vytvářejí rodiče 
se svými potomky, si pak odnáší domů a snad si s sebou odnášejí 
i dobrou náladu, která celé tvoření provázela. Letošním výrobkem 
se stala zaječice, která se mohla zdát náročným úkolem, ale všem 
se to moc povedlo. Maminky jsou nejen šikovné, ale také velmi 
nápadité a spolu s malými pomocníky jim šla práce pěkně od ruky. 
Každé dítě odcházelo s originálním zajíčkem, který byl podle jejich 
představ. 

A co náš čeká v následujících dnech? 
2.5. se moc těšíme na děti, které dorazí k zápisu
do mateřské školy. 
4.5. několik velmi šikovných dětí vystoupí při vítání občánků. 
9.5. se sejdeme při tvořivé dílně u příležitosti oslavy svátku 

matek. Maminky potěšíme vystoupením dětí s písničkami, 
básničkami a dokonce si maminky s dětmi i zatancují. 
16.5. nás čeká „Zábavná doprava pro MŠ“, na kterou se moc těšíme.

Od stejného tvůrce jsme se nedávno mohli poučit při „Zábavné 
první pomoci“. Děti si na tuto akci z domova přinesly své plyšáky. 
Teď už i nejmenší ví, jak pomoci svému kamarádovi a rovnou si to 
i vyzkoušely na vlastním plyšovém příteli. 
Těmito akcemi školní rok zdaleka nekončí a my se těšíme na to, co 
všechno ještě prožijeme. 

Za MŠ Lnáře: Bc. Pavla Dohnalová,
školní asistentka

Velikonoce 2019
Na Zelený čtvrtek se u kapličky na návsi se sešlo 23 koledníků, kteří 

chodili pravidelně rachtat, vydrželi i ty nejmenší.  Na Bílou sobotu přišli 
se zvěstováním, za které 
dostali vajíčka a dobroty. 
Na Velikonoční pondělí 
přišli jen kluci s krásnou 
koledou. Přitom musí 
vyšlehat ve stavení 
každou ženu a všechny 
dívky, aby byly celý rok 
zdraví. Za to dostanou 
koledníci odměnu vajíčka 
a dobroty. S koledou 
přišlo i několik dě   
z rekreačních chalup, ale 
ty mají jinou básničku 
i pro ně zbyla sladká 
odměna a vajíčka. 
Nakonec jsem na návsi 
natrefi la na trojici 
koledníků a pozvala je 
na slivovičku, také bylo vidět, že jsou starší, protože pořádně přitlačili, 
ale veselo musí být. Krásné překvapení čekalo na koledníky u Polanů, 
Mařenka byla převlečená za úžasného zajíčka.    

Úklid obce 
30. března 2019 byla 

velká brigáda hasičů, 
uklízel se les po letní 
kalamitě po bouřce z 2. 
srpna 2018, sešlo se dost 
lidí, mladí i starší. Protože 
v té době se mohlo ještě 
pálit, vše se uklidilo a jako 
svačina se podávaly 
buřty opékané na vidlích, 

na kterých si všichni pochutnávali. Další brigáda byla vyhlášena na úklid 
obce 13. dubna ráno od 8 hodin. Přišli muži, ženy i dě  , naše vesnička 
po zimě krásně prokoukla.   

Oslava
13. dubna oslavil Vla-

dimír Dráb své kula  ny 
v místním klubu turistů, 
přišlo mu hodně gratu-
lantů, vždyť pokaždé, 
když přijde, rozdává dob-
rou náladu. Rád zahraje 
na kytaru a zazpívá, pro-
to ženy jeho oslavu oživi-
ly v havajském stylu. Moc 

jsme si to užili, doufáme, že i on, sklidili jsme to  ž velký potlesk, veselo 
musí být. Jako dárek dostal též menší album s fotkami od skupiny SPaD-
La.  Vladimíre, ještě jednou přejeme hodně zdraví do dalších let.    

Stavění májky
 V neděli si muži přivezli májku a oloupali, v úterý se v podvečer 

sešli, postavili hranici, dě   
přistrojily čarodějnici. Kdo 
chtěl mohl si navázat pent-
ličku. Muži upletli krásný 
věnec, který se společ-
ně dozdobil. Každý rok je 
o něco delší, letos měří 27 
metrů určitě je to rekord. 
Potom muži staví májku 
ručně, pod vedením Vác-
lava Křivance, když se nad-

zvedne a podloží železným žebříčkem, přijdou na řadu kleš  ny a pomalu 
se vyhoupne vzhůru, sklidí naši muži od svých žen a ostatních přítom-
ných velký aplaus, vždyť je to velmi náročný. Na hranici se potom upálí 
čarodějnice všichni si opečou buřty a je veselo do pozdních večerních 
hodin.

Prvomájový průvod
1. května 2019 byl sraz u místního klubu turistů, oslavit 1. máj. 

Letos jel jako alegorický vůz, menší traktůrek s valníčkem, kde 
se vezly děti. Z obecního úřadu vyhrávala hudba do pochodu, šli 
hasiči, pracující pionýři. Bylo opravdu veselo, obešla se celá ves. 
Vše se krásně vyzdobilo, je třeba se sejít a užít si den je to fajn

Autor a Foto Marie Kovářová Lažánky

Lnáře
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TROCHA HISTORIE – NIKOHO NEZABIJE
Zemědělství na Lnářsku po 2.sv. válce
(citace z lnářské kroniky)
Zápis z roku 1964:

Již před začátkem roku bylo prodebatováno sloučení Jednot-
ného Zemědělského družstva s Jednot. Zem. Družst. Zahorčice. 
K uskutečnění došlo v lednu a 1. března začala obě družstva hos-
podařit společně. Dne 17. února konalo J.Z.D. Lnáře svoji členskou 
výroční schůzi a 18. byla v Zahorčicích. Ve čtvrtek 20. února konaná 
společná schůze v kinosále ve Lnářích. Byly provedeny volby, při 
nichž byl zvolen za předsedu J. Srb ze Zahorčic. Za agronoma navr-
žen Jar. Holub ze Lnář, který však volbu nepřijal a navrhl místo sebe 
Frant. Lehečku ze Zahorčic, který byl pak zvolen. Zootechnikem na-
vržen a zvolen Jos. Langmajer ze Lnář. Účetními byli zvoleni Frant. 
Krejčí ze Zahorčic a Josef Havlena ze Lnář. 
Skupináři: Hájek V. č. 45 ze Lnář a pí Flanderová ze Zahorčic. 
Skladníci: Mašek Bohus. ze Zahorčic a Karel Jindřich ze Lnář. 
Za pokladní zvolena Miluše Vonášková ze Zahorčic.
Představenstvo:
Ze Lnář: Dušek J. č. 48, Holub Jaroslav, Mašek Karel, Král Josef, Beneš 
Karel č. 57, Benešová Jos. Č. 49, Šátava Václav, Čadek Josef.
Ze Zahorčic: Bouše Frant., Krejčí Frant., Mašek Bohuslav, Karlíková M., 
Honz Josef.
Revisní komise: Předseda Jánský Václav ze Zahorčic, Brožová M. 
Zahorčice, Dušek Václav č. 115 ze Lnář, Balková Marie, Votrubová Marie 
rovněž ze Lnář.
Po delší debatě byl přijat název „J.Z.D. Záře“. 

Pro dos   pozdní jaro rozběhly se polní práce až později a pilně 
pra cováno na polích v Zahorčicích i ve Lnářích. Traktoristé si navzájem 
vypomáhají a s nimi též i závozníci. Potahy a pracující ženy s ostatními 
muži pracují každý ve své  obci. Na farmě St. st atku práce též postupuje 
rychlým tempem vpřed.

(pokračování příště)
Marie Vrátná

Oprava k článku Zaniklá drobná 
sakrální architektura ve Lnářích

V minulém čísle zpravodaje Blatensko SOBě se v článku Zaniklá 
drobná architektura ve Lnářích objevila nedopatřením chyba. Na 
s. 6 ve čtvrtém odstavci je uvedeno: „Další generaci představuje 
Josef Karlík (*1900), vyučený zedník, jehož život se uzavřel velmi 
předčasně již roku 1934. Zanechal po sobě vdovu Františku rozenou 
Maškovou z čp. 88 (1902–1996) a dvě malé děti – Miloslavu 
a Františka.“

Správně má být: „Další generaci představuje Josef Karlík 
(*1900), vyučený zedník, jehož život se uzavřel velmi předčasně 
již roku 1934. Zanechal po sobě vdovu Alžbětu rozenou Maškovou 
z čp. 88 (1902–1996) a dvě malé děti – Miloslavu a Josefa.“

A utor se za tuto chybu omlouvá čtenářům a zvláště rodině 
Karlíkových.

Vladimír Červenka

Pozvání na koncert
a křest knihy do Lnář

V neděli 16. června tohoto roku se bude od 18 hodin konat ve 
velkém sále lnářského zámku koncert kytarového virtuosa ŠTĚPÁNA 
RAKA. Poté mistr Rak pokřtí vodou z rybníka Velká Kuš již dlouho 
očekávaný 2. díl knihy Rybníky na Blatensku, který tematicky 
pojednává o rybnících v jihozápadní části Lnářska.

Bude tak vyplněna mezera, jež vznikla mezi vydáním 1. dílu 
trilogie (Rybníky severního Lnářska z roku 2014) a 3. dílu (Rybníky 
vlastního Blatenska z roku 2018). Původně se počítalo, že druhý 
a třetí díl vyjdou současně k loňským blatenským rybářským 
slavnostem. Nepodařilo se, protože pan Petr Liebscher, který slíbil 
napsat k druhému dílu text a provést konečnou grafiku, průběžně 
nedodržoval termíny, a proto bylo od spolupráce s ním odstoupeno.

Po vydání 3. dílu se prací na 2. dílu opět ujala osvědčená 
autorská dvojice Sekera – Kurz. Protože fotografie, mapy a tabulky 
již byly hotovy, využil fotograf vzniklý čas k rozšíření fotografické 
dokumentace podle nově vznikajícího textu, zejména v oblasti 
Dožic a Čečelovic. Také byly vyměněny některé stávající fotografie 
zejména v okolí Velké Kuše. K tomu nahrála sněhová nadílka 
v únoru. Též bylo dohledáno a zdokumentováno 11 zaniklých 
rybníčků.

Zájemci o tuto knihu se konečně dočkají. Tento díl trilogie je 
nejrozsáhlejší. Obsahuje popis a charakteristiku 266 rybníků 
stávajících, zrušených, obnovených či nově vybudovaných různé 
velikosti a kvality na 360 stranách již tradičního čtvercového 
formátu.

Je to dílo především fotografické. Autor většiny snímků Ing, Jan 
Kurz zachytil rybníky nejen v proměnách ročních dob, ale i za 
měnivého počasí, slunečního svitu nebo při východu měsíce za 
úplňku v lyrickém ladění.

Text, který zabírá asi třetinu knihy, je vysvětlující a doplňující. 
Zachycuje to, co nelze vyčíst z vyobrazení. Obsahuje údaje historické 
o vzniku a současném rozvoji rybníků, začleněných do různých 
soustav v povodí osmi potoků. Nechybí informace o velikosti rybích 
obsádek, o množství vylovených ryb, které zaujmou především 
rybáře, ani stavebně technické parametry vodních nádrží.

Je zapotřebí uvést i jména dalších osob, které se na vzniku 
publikace podílely. Mgr. Vladimír Červenka, znalec minulosti 
lnářského regionu, poskytl řadu historických údajů, RNDr. Petr 
Pavlík pozoruhodné fotografie vodního ptactva, Mgr. Václav Špatný 
fotografie mokřadních rostlin, Ing. Josef Honz, CSc., Ing. Zbyněk 
Šťastný z Dožic, Jiří Hejl a Marek Slanec ze Lnář cenné technické 
informace o rybnících, také Mgr. Petr Klásek, starosta z Chanovic, 
a mnozí místní lidé – pamětníci.

Poděkování náleží též Ing. Vladimíru Vyskočilovi, který se ujal 
role grafika všech třech dílů, i tiskárně PBtisk v Příbrami za dobrou 
polygrafickou práci.

Zároveň připomínáme, že 1. díl knihy Rybníky na Blatensku má 
184 stran (271 fotografií a map, cena 349,- Kč), 2. díl 360 stran 
a víc než 500 fotografií a map (cena 439,- Kč), 3. díl 288 stran 
a přes 400 fotografií a map (cena 389,- Kč). Celkem je uvedeno 
628 rybníků v 65 katastrálních územích Blatenska na více než 1170 
fotografických snímcích a na historických i soudobých mapách. 
Dílo v takovém rozsahu nemá v žádném jiném regionu obdobu.

Všechny tři díly knihy „Rybníky na Blatensku“ a „Čertovy kameny 
na Blatensku“ autorů Jiřího Sekery a Jana Kurze obdržely v roce 
2019 certifikát „PRÁCHEŇSKO regionální produkt“.

Jiří Sekera
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Dětský maškarní bál 
a hasičský ples
- 9.3.2019

V sobotu 9.3.2019 se na sále 
Obecního úřadu konalo dětské maš-

karní. Akci organizovalo zastupitelstvo 
obce. Děti dostaly k dispozici balonky 

s heliem, takže si mohly vyzkoušet mluvit jako 
Šmoulové. S balonky se hrály různé taneční hry. Další velmi ob-
líbenou hrou byla již tradiční a oblíbená ,,Židličkovaná“, která se 
tentokrát vzhledem k velkému počtu dětí musela hrát na více sku-
pin.  Každé dítě dostalo za účast v soutěži bonbony.  Během celého 
odpoledne byla možnost písniček na přání a dá se říct, že taneční 
sál občas praskal ve švech. Děti si akci užily až do 17:00. Soutěž 
o nejlepší masku se letos nepořádala, protože všechny masky byly 
úžasné.

Poté bylo potřeba uklidit sál a připravit na Hasičský ples. Ten 
se konal od 19:00 hodin. K tanci a poslechu hrála kapela Talisman. 
Chtěla bych zde vyzdvihnout práci hasičů a poděkovat především 
Jakubovi Sklenářovi a Tomášovi Flanderovi nejen za skvělou 
organizaci, ale i za bohatou tombolu, kterou zajistili. Každý, kdo si 
tombolu zakoupil, tak vyhrál. Losovala se i velká tombola, kde byly 
velmi zajímavé ceny. A tak si každý člověk něco odnesl. Tancovalo 
se až do časných ranních hodin a občané si ples velmi užili.

 Výlet do Aquapalace Praha - 11.3.2019 

Na jarní prázdniny byl naplánován výlet do Aquapalace Praha 
Čestlice. Jednalo se o celodenní výlet, kdy obec zaplatila místním 
dopravu a děti měli o prázdninách vstup za korunu. Jedná se o již 
tradiční výlet o jarních prázdninách.

 Pěšky okolo Československa - 16.3.2019
Na sále obecního domu se konala v sobotu 16.3.2019 od 17:00 

hodin zajímavá přednáška od Rosti Gregora na téma Pěšky okolo 
Československa. Prezentace byla velmi poutavá. Popisuje zde svou 
dobrodružnou 3 měsíční pěší túru po patníkách okolo hranic. 
Zajímavostí bylo, že většinu cesty šel pouze v sandálech a bez stanu, 
pouze se spacákem. Popisoval pohostinnost místních obyvatel a to 
i ve velmi chudých krajích. Velkou zajímavostí bylo i jeho setkání 
s medvědem. Účast na prezentaci byla hojná a vyprávění velice 
poutavé. Na konci nabídl svou knihu s velmi silným příběhem.

 

OObec Lnáře  
zzve srdečně na  

KONCERT  
  D U C H O V N Í    
   HH U D B Y  

v sobotu 15. 6. 2019 od 18:00  

v  kostele NNejsvětější Trojice ve Lnářích 
 

Účinkuje pěvecký sbor Jindřicha Jindřicha z Kasejovic  
pod vedením Ladislava Šmejkala. 

 
Vstupné dobrovolné. 

poddddddd v

Mačkov
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 Veřejné výroční setkání - 6.4.2019
První dubnová sobota patřila výroční schůzi. Každý zastupitel 

detailně popsal svou činnost v zastupitelstvu a práci, jakou 
vykonává. Jednalo se hlavně o lesy, o stavební činnost v obci 
a o plánech, které jsou do budoucna.  Občané byli detailně 
seznámeni s prací a měli možnost se na cokoli zeptat a vyjádřit svůj 
názor. Bylo zajištěno i občerstvení pro všechny zúčastněné.  

Mačkovský běh
„Od kapličky ke kapličce“    

Dne 13.4.2019 proběhl tradiční jarní mačkovský běh na 4000 m, 
„Od kapličky ke kapličce“ – IV. ročník. Počasí bylo zachmuřené, ale 
to běžce neodradilo a někteří si i libovali, že se jim dobře běželo 
neb je lepší trochu chladu než horko. Závodníků se zúčastnilo 41. 
Závod byl rozdělen do pěti kategorií.
Ženy: 1. místo – Ivona Procházková 
 2. místo – Jaroslava Rybová
 3. místo – Libuše Benešová
Muži: 1. místo – Ondřej Hulač
 2. místo – Martin Fürbach
 3. místo – Radek Matas
Dívky: 1. místo – Kristýna Fürbachová
 2. místo – Zuzana Mázdrová
 3. místo – Sabina Rodinová
Chlapci: 1. místo – Aleš Procházka
 2. místo – Alexandr Horváth
 3. místo – Patrik Fürbach
Senioři: 1. místo – Miloslav Mráz
 2. místo – Josef Hornát
 3. místo – Jiří Scheinherr
Pohár si odnesli:

Jako: nejmladší účastník – byla vyhlášená Zuzanka Mázdrová
 – teprve 6–ti letá  
         nejstarší účastník – byl vyhlášen Miloslav Mráz 70 let 
Putovní pohár starostky obce Mačkov za celkově nejlepší čas získal 
Onřej Hulač s časem 15:19:28

Vyhlášení proběhlo na sále v hospůdce Mačkov, kde byly rozdány 
hodnotné ceny. Za pořádání tohoto závodu je třeba poděkovat panu 
Radkovi Müllerovi, který se také sám závodu účastní. Spokojeni byli 
jak závodníci, tak pořadatelé. 
V.ročník závodu bude již tradičně druhou sobotu v dubnu.

Velikonoční rachtání - 18.4.-20.4.2019 
O velikonočních prázdninách se Mačkovské děti pustily do 

rachtání. Poprvé šly ve čtvrtek v 17:00 hodin. Poté v pátek ráno, 
v poledne a večer a v sobotu ráno a po obědě na koledu.  Celkem 
bylo 16 dětí a vedli je Tomáš Hutník a Terezka Šmídová. Děti si 

vykoledovaly nejen vajíčka, ale také sladkosti a nějaké korunky.

 Příprava a stavění májky, pálení 
čarodějnic - 28.4.2019 a 30.4.2019

V neděli 28.dubna v 10:00 hodin ráno vyrazili místní hasiči, děti 
a ostatní pomocníci do lesa pro májku. 
V úterý 30.4.2019 se občané sešli u příležitosti pálení čarodějnic 
a postavení máje. Odpoledne probíhala příprava prasete, které 
daroval Míra S. V 17:00 se společnými silami vyzvedla ozdobená 
májka a poté se zapálil oheň s čarodějnicí a opékaly se buřty. Pro 
všechny bylo připravené občerstvení a nápoje. Zábava se protáhla 
do ranních hodin.

DĚTSKÝ ZÁŽITKOVÝ DEN 
KDY: 25. 5. 2019 v 9:30 

KDE: Sraz na návsi 

 

Pochod po okolí Mačkova (vhodné i pro kočárky) 

Cestu si zpříjemníme opékáním buřtů 

S sebou: pláštěnku, příjemnou obuv, pití, skvělá 
nálada 

Po setmění cca ve 
20:00 – lampionový 
průvod (lampiony 

vlastní) 

Stezka odvahy a 
tradiční spaní na 

sále s promítáním 

 

 

Nabídka samovýroby dřeva 
v obecních lesích Mačkov

Z důvodu naléhavosti zpracování kůrovcem napadeného 
dřeva nabízíme k zpracování samovýrobou určené stromy 
za cenu 130,- Kč/m2 + 15 % DPH. Cena je vázaná na 
termín 10 dní pro zpracování, odvezení a uklizení klestu 
v porostu.

V Protivíně 26.4.2019 
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Stručně z Obce 
Myš  ce

Dovoluji si po delší odmlce napsat 
pár slov do květnového Sobáčku. 

Ano již vychází 68. číslo tohoto 
dvouměsíčníku. Je to tedy již 6 let, po 

které tento zpravodaj vychází. Po více 
jak čtyři roky jsme se na obci snažili, aby 

v každém čísle byla nějaká informace z Myštic a okolí. Dlouho již 
hledám nějakého ochotného dopisovatele a až na pár výjimek se to 
nedaří. Věřte, že jeden či dva lidé nedokážou dlouhodobě „táhnout 
přeplněnou káru“ všech možných povinností a starostí a že dříve 
či později tak nějak začnou ztrácet dech, a proto znovu „volám“ 
zda by byl někdo ochotný jednou za dva měsíce pravidelně ve 
spolupráci s obcí napsat stručně pár řádek o tom, co se aktuálně 
děje?

Tak tedy jen něco málo za březen a duben. Děkuji moc za 
výraznou pomoc členům místního hasičského sdružení a členům 
mysliveckého sdružení za pomoc při třetí etapě pokusu o výsadbu 
či obnovu topolové aleje z Myštic na Blatnou. Stávající topoly jsou 
již za hranicí své životnosti a jsou poměrně ve velkém odstraňovány 
správou a údržbou silnic, která však němá, nebo nemůže, nebo 
neví co, ale rozhodně nebude realizovat výsadbu nových stromů. 
Tak nějak se nám zdálo, že by byla velká škoda o tuto scenérii úplně 
přijít. Obec uvolnila nějaké prostředky na nákup stromků a tyto za 
přispění dobrovolníků a členů výše uvedených spolků začala sázet. 
Jen je velká škoda a přijde mi opravdu líto, že úsilí celé řady lidí 
pak dokáže jeden, nevím, zda hloupý, líný či jinak „nepřemýšlivý“ 
jedinec poničit, ať už je to při sečení příkopů či obdělávání pole, 
tak jak tomu bylo v loňském roce, kdy 13 stromů bylo mechanicky 
poškozeno na kmínku a letos, kdy byly zase stromky ze strany pole 
vyvráceny do silnice. 

Další poděkování patří dobrovolníkům, kteří pomohli nezištně 
štěpkovat v obecním lese klest po zimní těžbě, aby tak bylo 
v mezích našich možností eliminováno či sníženo riziko možného 
rozšíření kůrovce. Byla-li tato snaha něco platná, sice ukáže čas, 
ale ještě jednou děkuji. 

Děkuji za organizaci a uspořádání „domácího minifestivalu,“ 
který se uskutečnil 23. března v kulturním domě v Myšticích. Bylo 
zde možné si prohlédnout, vyzkoušet, ochutnat a případně i koupit 
rozličné výrobky od zpracovatelů a výrobců z nejbližšího okolí. 

V rámci tohoto děkovného bloku musím svůj dík vyslovit 
organizátorům dětského maškarního plesu, který se konal v sobotu 
6. dubna. Prostě díky bylo to super. 

A ještě jedno poděkování chci vyslovit organizátorům turnaje ve 
„florbalovém plácání,“ které se uskutečnilo o velikonoční sobotě 
20. dubna. Turnaj byl super, sešlo se devět týmů a ten myštický 
obsadil druhé místo bez jediné porážky s jednou remízou navíc 
oproti vítězům z Březnice.  

 Díky za organizaci čarodějnic. Hlavně, že se nikomu nic nestalo, 
nic neshořelo a všichni řádně došli nakonec domů. 

No, tak jsme to nějak zvládli, těch akcí se u nás zas až tak 
málo nekoná. Mějte se všichni dobře a doufám, že se nějaký ten 
dopisovatel či dopisovatelé ozvou a navážou spolupráci.

   Obec Mačkov pořádá 

16.6.2019   k výročí Mezinárodního dne otců 

               Výlet do 

Blatenského 
pivovaru 

            Včetně ochutnávky místního piva… 

Sraz: v 10h na návsi 

V ceně: doprava autobusem, exkurze, ochutnávka, oběd Vlastní 

Obec Mačkov 

Zve všechny rodiče a děti na výlet do MIRAKULA 

8.6.2019 v 7:00 ráno na návsi odjezd 

Co s sebou? Pohodlnou obuv, svačinu a dobrou náladu 

Cestu autobusem a vstup pro děti hradí obec 

   

 Mačkov na vodě a na kole 
Dne 5.-7. července  
zveme milovníky splouvání  řek na Lužnici. 
 Kdo má vlastní  loď, může se připojit v Suchdole nad Lužnicí. 

 voda:  5.7. Suchdol-Stará Hlína  

 kola: 6.-7.7. okolo Třeboně     

Cena lodí na den  400 Kc / lodˇ – dvousedačková 

z důvodu velkého zájmu, na tento termín, prosím o nahlášení 
a zaplacení lodí do konce května. tel.724 848 204, 

 

Storno podmínky z půjčovny  www.pujcovna-lodi.cz  

Plán akce: večer ve čtvrtek 4.7. příjezd po vlastní ose do kempu v Třeboni 
www.autocamp-trebon.cz  - spánek ve vlastním stanu nebo možnost objednat 
chatku 2-4 lůžková. Tel. 602 444 708  (úschovna na kola.)Ráno odchod na vlak 
a odjezd do Suchdola v 10:01 h. Kdo se připojí až v Suchdole-sraz u vlaku v 10:17h. 
Odchod pro lodě. Vyplutí v 11.30h V 17h cíl ve Staré Hlíně-odchod do kempu 
Třeboň-4 km. Druhý, třetí den výlet na kolech. 

Myštice

Dne 21.6.2019 oslaví manželé Marta a Bohumil Maňhalovi  
z Vahlovic Zlatou svatbu. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí,  
lásky a mnoho společně strávených chvil přeje 
                                                  rodina Maňhalova a Fořtova 
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Městys se ve spolupráci 
s farnos  
zúčastní výstavy
Má vlast cestami proměn 

na Vyšehradě
Národní putovní výstava Má vlast 

cestami proměn probíhá od r. 2009. Smyslem 
výstavy je poděkovat autorům proměn za zvelebování našeho 
domova, uchovat jejich nadšení, podchytit paměť míst a motivovat 
ostatní k následování. Výstava prezentuje proměny opomíjených 
staveb a míst v objekty důstojné, udržované a dobře využívané. 
Slavnostní zahájení 11. ročníku proběhne 18.5.2019 na Vyšehradě. 
Výstava celý rok putuje v jednotlivých kolekcích po celé ČR – 
stojanové kolekce po náměstích, návsích, parcích atd., interiérové 
kolekce v knihovnách, infocentrech, galeriích a zhlédnou ji 
milióny lidí. Městys společně s farností zde bude prezentovat 
restaurovanou středověkou komendu v areálu fary.

V červnu nás čeká nabitý program
2.6.2019  Den dětí na hřišti u základní školy
8.6.2019  80. výročí založení baráčnické obce
  v Radomyšli.
15.6.2019  Noční hasičská soutěž 
15.6.2019     Kynologický klub Strakonice
  – ukázka poslušnosti psů (Svaz žen)
15.6.2019     „Volejbalová smeč“ turnaj smíšených družstev  
  v Letním areálu
28. 6. 2019 Koncert skupiny ARGEMA 
29. 6. 2019    Nohejbalový turnaj trojic na staďáku
29.6. 2019     Předpouťové posezení s harmonikou
30. 6. 2019    Jihočeská pouť v Radomyšli 

Podrobnosti na www.radomysl.net

Hasičský bál
Po uzávěrce minulého čísla 

Sobáčku se v sále v Předmíři konal 
tradiční hasičský bál. Na sobotu
9. 3. připravili členové SDH Předmíř 
sál, nachystali bohatou tombolu 

a vyčkávali příchodu prvních hostů. 
Těch se nakonec sešlo 120 a sál tak 

byl na hranici své kapacity. V kombinaci 
s osvědčenou kapelou Kudrnáči, dostatkem alko 

i nealko nápojů, se všichni výborně bavili.

Exkurze do Blatné
V sobotu 23. 3. se konala exkurze do Zámeckého lihovaru 

a pivovaru v Blatné.  Pro přihlášené, kterých bylo 40, byl v 16:30 
připraven autobus. Po příjezdu do pivovaru se všichni usadili 
ve stylovém sálku a po příchodu pana Václava Šitnera jednoho 
z majitelů, mohla exkurze začít. Pan Šitner nejdříve všechny 
přítomné seznámil s historií pivovarnictví v Blatné, která sahá až 
do 15. století, stejně jako s historií lihovarnictví, která spadá až 
do r. 1885. Poté nás, společně se svojí dcerou, provedl výrobnou 
a seznámil s procesem výroby všech lahodných moků. Po zhruba 
hodině jsme se vrátili na svá místa v sále, kde bylo připraveno 
malé občerstvení, příjemná obsluha, Míra Palivec s harmonikou 
a kytarou, no a samozřejmě i blatenské pivo a lihoviny. O půlnoci 
pak autobus rozvezl (téměř) všechny do svých domovů. Z reakcí 
účastníků můžeme konstatovat, že to byla velmi podařená akce.

Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
ukliďme svoji obec

I v letošním roce jsme se zapojili do dobrovolnické úklidové 
akce, jejímž cílem je uklidit nepořádek v přírodě, který tam 
zůstává po jejích nezodpovědných návštěvnících. Úklidu našich 
obcí se 6. dubna zúčastnilo 25 dobrovolníků, kterým se podařilo 
sebrat zhruba několik desítek pytlů všemožného odpadu. Na konci 
akce bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení 
v podobě vlastnoručně opečených špekáčků. Touto cestou všem 
ještě jednou děkujeme!

Změna otevírací doby knihovny
Počínaje 1. červnem dojde ke změně otevírací doby v knihovně 

v Předmíři. Nově bude otevřeno každou středu od 17. do 18. 
hodiny.

Něco málo z úřadu…
Po vyplnění všech možných (i nemožných) výkazů, tabulek 

a statistik spojených s rokem 2018, probíhá příprava a realizace 
projektů, které byly naplánovány na r. 2019. Po jednání s majitelkou 
pozemků okolo bytovek v Předmíři došlo k jejich odkoupení za cenu 
200,- Kč/m2. Tato cena, ač se zdá vysoká, odpovídá znaleckému 

Předmíř

posudku, který si obec nechala zpracovat. 
Počátkem měsíce března, po vypracování statického posudku, 

byla zahájena poslední etapa přestavby budovy obchodu v Předmíři 
– vestavba bytu v podkroví. Když půjde vše podle plánu, budou 
práce ukončeny ještě v 1. pololetí; poté bude následovat celková 
kolaudace objektu.

V polovině měsíce dubna byly zveřejněny výsledky prvního 
kola žádostí o dotace Jihočeského kraje. I když došlo ke snížení 
požadované částky, obdržela naše obec dotaci na nákup autobusové 
čekárny do Předmíře, opravu střechy „pastušky“ v Řištích a úpravu 
prostranství před budovou úřadu v Předmíři. V současné době 
probíhá výběr zhotovitele. 

Pozvánky do Předmíře
Závěrem bych chtěl pozvat všechny děti a rodiče na oslavu Dne 

dětí, která se uskuteční v sobotu 1. 6. 2019 od 14:30 hodin na 
prostranství u obchodu v Předmíři

 Pavel Karlík – starosta obce

Radomyšl

Před proměnou Po proměně
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V dubnu proběhlo tradiční 
odemykání staďáku

Drátkování
Kurz drátkování běží už čtvrtý 
měsíc. Pravidelné návštěvnice už se 
propracovaly ke košíkům a slepicím. 
Čeká je lapač snů a další náročné 

Klaun FÍLA 
 

 
 

RADOMYŠL, 30.6.2019 ve 13.00 

RADOMYŠL  
Sokolovna, pátek 28.6.2019 ve 21.00. 

Po skončení koncertu bude následovat  
DISCO Jiřího Benedikta 

Standa Hložek 
 vystoupení pro děti i dospělé 

 

 
 

Radomyšl – 30.6.2019 v 10.00, 

 

Obec baráčníků v Radomyšli 

Vás co nejsrdečněji zve  

dne 8. června 2019  

 na oslavu 
   

80.  
 

výročí založení spolku 
 

     Program:  
 

12.30-13.00 hod. - řazení průvodu 
u sokolovny 
13.00 hod. - slavnostní průvod okolo 
náměstí    
1. zastavení u pomníku - rozvinutí 
praporu 
2. zastavení u radnice, kde se připojí 
k průvodu „královničky“ 
 
Odchod zpátky k sokolovně, kde 
bude dokončeno vystoupení 
„královniček“. 
 
Dále kulturní program na hřišti u 
sokolovny. 
Česká a Československá beseda 
v podání baráčníků.     
 
Do pochodu a pro pobavení hraje: 
Pošumavská dudácká muzika. 

 

 

 

K r á l o v n i č k y 

Pod názvem „královničky“ 
 se skrývá jarní obřad,  

který má svůj původ v pohanských 
 zvycích související s vítáním jara, 

s uctíváním slunce,  
omládlé přírody a vody.  

V křesťanských dobách tento zvyk 
 přešel k uctívání Svatého Ducha. 

 

Původní obřad 

„tance královniček“ 
Družina mladých děvčat „královniček“  

chodila po vesnici a zpívala. 
 Jedno děvče představovalo krále,  

který šel v čele průvodu s máječkem.  
 

Uprostřed ostatních děvčat šla královna, 
 nad kterou byl baldachýn (velký šátek),  

nebo březové pruty.  
Průvod se po různu zastavoval 

 a král s královnou i ostatní královničky 
tančili. Podle toho, jak se královničky líbily 

dostávaly od hospodyň výslužku.  
Někdy byl tento zvyk spojen 

 s otvíráním studánek. 

 
Akci podporují 

 

 
Městys Radomyšl 
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výrobky. Stále se mohou přidávat nové zájemkyně. Po telefonické 
domluvě s paní Vodákovou 739788994.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 30.3.2019
Slavnostní vítání občánků má v Radomyšli dlouholetou tradici.  

Letošní slavnostní akce se konala v sobotu 30. března dopoledne 
v obřadní síni Úřadu městyse Radomyšl.

Deset přítomných občánků a jejich rodiče i rodinné příslušníky 
přivítal předseda sociálního a kulturního výboru pan Pavel 
Kříž. Následovalo vystoupení dětí Základní školy Radomyšl pod 
vedením pana učitele Lubomíra Mráze. Poté se ujal slova starosta 
městyse Radomyšl pan Ing. Luboš Peterka. V krátkosti přivítal 
přítomné a popřál novým občánkům i jejich rodičům hodně zdraví 
a spokojenosti v životě Po uvítání se rodiče nových občánků 
podepsali do pamětní knihy, maminky obdrželi z rukou pana 
starosty květinu, pamětní list a finanční dar od městyse. Předány 
byly i malé dárky – plyšové ovečky. Nakonec došlo na fotografování 
každé rodiny s miminkem. 
Novým občánkům našeho matričního obvodu přejeme, aby se jim 
dobře žilo, aby vyrůstali v klidu a pohodě. Jejich rodičům hodně 
zdraví a úspěchů při výchově svých dětiček.

Olga Majerová, matrikářka

KRÁLOVSTVÍ ČASU 
Nevíte? My jsme to taky až do úterý nevěděli, a tak jsme to 

jeli zjistit. No a kam? Přece do Království času v Protivíně. Jestli 
očekáváte trůn a korunu, žezlo či jablko, tak nikoliv. Trůní tam 
starobylý věžní stroj, staré stojací i visící pendlovky, dvanáct 
nádherných kukaček, porcelánové hodiny, staré kuchyňské hodiny 
z dob našich babiček, budíky, hodinky a spousta zajímavostí. 
Celkem 1200 kousků schovávajících čas.

Uvítá Vás usměvavá paní, dětem nabídne soutěž, odložíte si 
a můžete vyrazit. V patře si obujete zámecké pantofle a vstupujete 
do ticha. Vaše oči jezdí po zdech, vitrínách a nestačí se divit. Tolik 
krásy pohromadě. Pomalu procházíte a vidíte tematické celky 
kuchyňských a porcelánových hodin, kukaček, budíků, hodinek, 
metronom aj. Nakouknete do dílny a po celou dobu plníte soutěž. 
Naše děti navíc vyhledávaly hodinky dle mých indicií. Nacházely 
květiny, domeček, největší budík, šperk, malované, se zvířátky. 
Všechny ten úkol splnily na jedničku.

V přízemí si dospěláci dají nějaké to občerstvení převážně 
z Drahonické pražírny a děti tvoří v dílničce papírové hodiny nebo 
malují. Energii vybijí na průlezkách v dětském interiérovém hřišti, 

sjedou na tobogánu nebo 
si hrají ve vedlejší místnosti 
určené pro menší děti.

Za třináct dětí a devět 
dospělých můžu potvrdit, že 
se nám opravdu hodně líbilo 
a jedno prázdninové odpoledne 
jsme strávili opravdu příjemně.

Za ČSŽ Blanka Matoušková

 Jarní prázdniny
Nuda? To neznáme. V úterý se jelo na výlet a ve čtvrtek pro-

běhl turnaj v Člověče nezlob se. Pro velký zájem se hrálo ještě 
o pololetních a velikonočních prázdninách. Je potěšující, že se 
sešly celé rodiny, babičky, taťkové, mamky. Zároveň se ukázalo, 

že vyhrát muže každý. 
Od druháků 8  po akční 
seniorky 79 . Zázemí nám 
poskytli Vacků v sokolov-
ně. Zároveň byli i dobrými 
fanoušky a sudími v jed-
nom. Na podzim až se 
zhorší počasí dáme další 
kolo. Máj lásky čas aneb 
na koštěti si do něj doletí-
me. Ta kouzelná noc z úterka na středu zase bude patřit nám. 

K čarodějnici Boubelíně
už jezdí i dě   z Blatné

Než nasednou děti na košťata měli by umět létat a ukázat svoji 
odvahu, bystrost, zručnost, chytrost a umělecké nadání. V úterý 
2. dubna přijela k nám školka Šilhova z Blatné. Děti se musely 
opravdu snažit, aby získaly medaili za splnění úkolů. Nejdřív se 
učily vyrábět košťata, lezly na strom, trénovaly létání vzduchem, 
vyluštily hádanky, potěšily básničkou. Vzhledem ke studenému 
počasí jim zázemí poskytla naše školka.

O týden později stejnou zkouškou prošli i Motýlci a Žabičky z naší 
školky. Ti si odnesli vysvědčení s velkou jedničkou a pochvalu, že 
neutekli před deštivým počasím. Celou dobu Boubelíně pomáhala 
čarodějnická cháska z devítky a byli šikovní. Patří jim poděkováni.

B.M.

Co nového u bábinek v Radomyšli?
V polovině března se bábinky již tradičně sešly v Leskovicích na 

společné oslavě Mezinárodního dne žen. Všechny přítomné ženy 
dostaly přáníčko k MDŽ a přestože zbývalo ještě několik týdnů do 
Velikonoc – také papírovou ovečku určenou pro vložení kraslice. 
Tyto dárky vyrobila jako vždy naše šikovná Blanka Peterková. K tomu 
ovšem patřila vajíčka zdobená korálky, která pro všechny vytvořily 
J. a M. Zdeňkovy. Bábinkám přišla opět zahrát paní Irena Novotná 
a její dvě děti na dudy, housle a další nástroje. Nechyběl ani pan 
starosta s gratulací a karafiáty pro všechny přítomné ženy. Sou-
částí programu byla i soutěž v poznávání hradů a zámků z pohledu 
čápa J, připravená Jaruškou Hradskou. Poslední březnové pondělí 
bylo věnované kulturnímu zážitku – návštěvě Divadla Oskara Ne-
dbala v Táboře. Nejprve si mohli ti, které to zajímalo, prohlédnout 

původní scénu divadla 
a vyslechnout pouta-
vou přednášku o jeho 
historii, poté se všichni 
zúčastnili představení 
Divadla Ungelt Praha 
“Skleněný strop“.

V dubnu se bábinky 
se vypravily na domaž-
licko, po stopách slav-
ných Chodů. Navštívily 



Svazek obcí Blatenska - květen 201930

Muzeum krojů v Postřekově, 
odtud pokračovaly do Klen-
čí, kde si prohlédly Muzeum 
J.Š.Baara. Následovala cesta 
na vrch Čerchov a výstup na 
Kurzovu věž. Počasí jim přálo 
a výhled do okolní krajiny byl 
krásný. Poté zamířily do Újezda 
u Domažlic. Zde v Kozinově 
statku mohly vidět v Pamětní 
síni Jana Sladkého Koziny ex-
pozici zaměřenou na historii 
chodské rebelie a na život Chodů, dříve používané hospodářské 
nástroje, chodské kroje, obyčeje a zvyky. Oběd v Chodské chalupě 
na vrchu Hrádek jim zpestřilo vystoupení členů Domažlické dudác-
ké muziky. Poslední zastávka byla v Kolovči. Zde si mohly bábinky 
prohlédnout rozsáhlé sbírky muzea řemesel, seznámit se s prací 
v hrnčířské dílně a viděly zde i proslulý kolovečský divotvorný mlýn 
na přemílání bab. Nebojte se, žádná v něm neskončila! 

Bábinky 

Velikonoční dílna pro dě  

a koleda v Leskovicích 
KLÍČEK RADOMYŠL

Rádi bychom informovali čtenáře o vzniku nového spolku 
v Radomyšli. Spolek Klíček Radomyšl vznikl v reakci na stav 
životního prostředí v našem bezprostředním okolí. Vidíme a cítíme, 
že je nutné osobně se vložit do ochrany přírody, času není nazbyt. 
Máme v plánu věnovat se např. výsadbě nových stromů, čištění 
studánek či iniciovat obnovu cest a alejí. Zabýváme se osvětou 
v oblasti snižování množství odpadu a zajímá nás problematika 
udržování vody v krajině.

Ruku v ruce jde i naše snaha prolomit bariéry mezi obyvateli 
obcí, kde žijeme – rádi bychom podpořili rozvoj mezilidských vztahů 
– například sousedskými slavnostmi či společnými akcemi, jako je 
sbírání odpadků nebo sázení původních odrůd keřů a stromů. 

Zajímá nás kulturní dědictví v mikroregionu Radomyšlska a rádi 
se zapojíme do revitalizace a ochrany architektonických a jiných 
kulturních památek. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími obcemi, 
spolky a podobně naladěnými jedinci. Máte-li chuť se k nám 
přidat, určitě se nám ozvěte. Rádi bychom pozvali všechny malé 
i velké návštěvníky do Radomyšle na dvě akce, kde nás můžete 
potkat osobně:

1.6.  Den dětí, lehkoatletické hřiště u ZŠ Radomyšl
30.6.  Tradiční jihočeská pouť, park na Maltézském náměstí 
U klíčkového stánku najdete zejména inspiraci, jak žít 

bezobalově. Dále budeme nabízet „dobrolimonády“ – domácí 
limonády vám naservírujeme ne za peníze, ale za to, že následně 
uděláte dobrý skutek. Více se dočtete na našem webu… Kontaktní 
údaje a aktuální informace o našich akcích najdete na FB Klíček 
Radomyšl a webových stránkách www.klicek-radomysl.cz.
Těšíme se na shledanou! 

Alena Cardová 

Čarodějnický rej, Slet čarodějnic 
v Radomyšli

Slétli jsme se odpoledne před úřadem městyse, aby nám pan 
starosta Ing. Peterka dovolil okupovat Radomyšl a blízké okolí. 
S malými čarodějnicemi a čaroději i za pomoci velkých čarodějnic 
jsme se vydali na tradiční let k doupěti. Děti dostaly mapy, kde 
viděly cestu právě k doupěti. Do ní si vlepovaly obrázky čarodějnic, 
které hledaly při cestě. Všichni byli moc zvědaví, jak asi bude 
doupě vypadat. Konečně jsme se dočkali. Čarodějnické doupě jsme 
našli na krásném místě, blízko koupaliště. Do doupěte se každá 
čarodějnička i čaroděj vydal sám, aby ochutnal kouzelný lektvar 
a řekl „starým“ čarodkám zaklínadlo a své čarodějnické jméno. 
Když se všichni napili z kotlíku, nacvičovali čarodějnické písničky. 
Ty jsme pak velkým čarodějnicím zazpívali a ty se daly dokonce do 
tance. Po cestě zpátky k májce jsme hráli hry, byla velká legrace, 
let rychle utíkal a u sokolovny jsme si dali na hlad tradičního buřta. 
Všechny čarodějnice i čarodějové si kouzelné odpoledne užili a už 
teď vyhlížejí další let. 

Vendula Krejčí 
Foto: Zdeňka Machová
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Dě   viděly školu jinak
Radomyšl – Zažít jak naprosto odlišně vypadá škola večer, když 

se v ní neozývá  běžný denní ruch si vyzkoušely  děti ze školní 
družiny Základní školy v Radomyšli. V pátek 26. dubna si jejich 
rodiče na jednu noc oddychli a děti si užívaly samostatnosti po 
boku svých kamarádů.

Asi polovina z těch žáků, které 
družinu navštěvují, spala celou 
noc pěkně pohromadě. „Museli 
jsme s dětmi spát v tělocvičně, 
do žádného z našich družinových 
prostor bychom se nevešli,“ 
uvedla vychovatelka Adéla 
Zborníková. Součástí připraveného 
programu byla suchá i mokrá 
varianta, protože meteorologové 
nepředpovídali zrovna ideální 
počasí. A nechybělo v něm ani 
opékání buřtů, na řadu přišly také 
hry v přírodě i v tělocvičně.  Děti 
si k večeru společně zazpívaly 
při kytaře v tělocvičně, zahrály 
hry a po setmění je čekala asi ta, 

pro většinu nejzajímavější část večera a to „bojovka.“ Družstva 
sestavená z dětí od první do páté třídy chodila potemnělou školou 
a hledala červená blikající světýlka, pod kterými byly ukryté otázky, 
které se všechny týkaly informací Radomyšle. „Světýlka vypadala 
trochu strašidelně,“ říkal s vykulenýma očima druhák Matěj Krůta.

Po večeru plném zážitků a někdy i adrenalinu, ještě při plném 
světle a čtené pohádce, spousta dětí okamžitě usnula. Ranní 
snídaně byla také pro mnohé děti netradiční. Především beze 
spěchu a na výběr byly dobroty, které připravily dětem maminky. 
Každý mohl ochutnat to, na co se mu zrovna sbíhaly sliny. 

První pokus, jak děti připravit na samostatné prázdninové 
pobyty bez rodičů vyšel na jedničku. Děti už ví, že si užijí spoustu 
legrace, ale také mají své povinnosti, které musí plnit, aby se 
o sebe dokázaly postarat. 

Alena Šrámková, ZŠ Radomyšl 

Pálí nám to?
Aneb kam se hrabe kalkulačka.

Matematiku a chemii lze určitě zařadit mezi nejnáročnější 
předměty na škole. Možná je těžko pochopitelné, že u někoho patří 
i mezi nejoblíbenější. A někteří žáci jsou v nich dokonce i úspěšní. 
A z toho máme vždy radost a těší nás to.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Do logické olympiády se na naší škole zapojilo celkem 45 žáků 

od 1. až do 9. třídy. Z 526 řešitelů základního kola se umístila 
Eliška Hendrychová na 16. místě a Daniel Hendrych na 18.- 19. 
místě a stali e krajskými semifinalisty. V krajském kole Eliška 
Hendrychová ze 3. třídy se v kategorii A (3.-5. ročník) umístila 
na 26. místě z celkového počtu 35 soutěžících a Daniel Hendrych
z 5.třídy na 23. místě.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo
5. ročník  Adéla Machová 4.-6. místo

                Andrea Koptová 10. místo
                   Daniel Hendrych 11.-12. místo z 25 soutěžících

7.ročník      Jan Hrouda 18.-21. místo z 27 soutěžících
8.ročník    Jan Pechar 2. místo z 15 soutěžících

PYTHAGORIÁDA – školní kolo
Matematické soutěže Pythagoriáda se účastní všichni žáci 

od 5. do 8. třídy. Všichni řeší 15 úloh a maximálně mohou získat

15 bodů. Úspěšným řešitelem se stává ten, kdo má 10 a více bodů 
a současně postupuje do okresního kola.

5. třída  1. místo     Andrea Koptová        12 bodů
                     2. místo     Adéla Machová         10 bodů
                      3. místo    Daniel Hendrych         9 bodů
6. třída         1.místo      Tadeáš Kloud             8 bodů
7. třída         1. místo     Jan Hrouda              10 bodů
                      2. místo     Jolana Mrázová           9 bodů
                      3.místo      Vojtěch Švihovec        8 bodů
8.třída          1.místo      Adéla Kloudová  11 bodů

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – okresní kolo
Adéla Hrabalová 6. místo
Kristýna Nováková     10.místo
Denisa Poklopová    13. místo z 20 soutěžících

MLADÝ CHEMIK
Základního kola se zúčastnili všichni žáci 9. ročníku a tři 

nejúspěšnější postoupili do dalšího kola. Druhé kolo se konalo 
v Praze a sjelo se celkem 348 účastníků z několika krajů. V teoretické 
části se umístili: 

Adéla Hrabalová na 5.   místě,
Matěj Hendrych  na 37. místě, 
Vladimír Hoch         na 95. místě  z 348 soutěžících
Do 3. kola postoupilo 30 soutěžících, kteří dosáhli nejvíce bodů 

v teoretické části, tedy i naše žákyně Adéla Hrabalová.  Třetí kolo 
bylo zaměřeno na řešení praktických úloh. V celkovém součtu 
teoretické a praktické části získala Adéla 145 bodů, což jí zajistilo 
vynikající 9. místo v této náročné soutěži.

MATEMATICKÝ KLOKAN – školní kolo
Toto je soutěž, která vznikla v Austrálii, proto onen název, 

v devadesátých létech minulého století se přesunula do Francie 
a později do dalších zemí v Evropě. Probíhá na celém světě v určený 
den, kromě škol základních řeší studenti na gymnáziích i dalších 
středních školách.
Kategorie Cvrček:

Eliška Hendrychová 3.třída  61 bodů
Radka Márová             3.třída  58 bodů
Daniel Prokop              3.třída  58 bodů

Kategorie Klokánek:
Andrea Koptová      5.třída      94 bodů
Veronika Mandlová 4.třída  91 bodů
Dalibor Marášek     4.třída   83 bodů

Kategorie Benjamín:
Jakub Jiřík          6.třída         76 bodů
Vojtěch Švihovec       7.třída  66 bodů
Martin Zubal             7.třída  66 bodů

Kategorie Kadet:
Nela Vojtová            9.třída      77 bodů
Jan Pechar                       8.třída         76 bodů
Jaroslav Hrouda        9.třída          74 bodů

Mgr. Milena Maroušková, ZŠ Radomyšl

Aprílový zápis do prvních tříd
Zápis dětí do první třídy Zá-

kladní školy v Radomyšli proběhl
1. dubna. V Radomyšli dětí neustále 
přibývá, což je samozřejmě dobře 
a nejinak tomu bude i nadcházejí-
cím školním roce. Do školy dorazilo 
se svými rodiči i sourozenci celkem
30 dětí. Již tradičně byly děti dobře 
připraveny z mateřské školy a tak se 
vcelku hravě vyrovnaly s úkoly, které 
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Mobilizace 1938 
v sedlickém kině

Po úspěšném cyklu cestovatelských 
vyprávění s názvem Neobyčejné 
cesty obyčejných lidí (informovali 

jsme o nich v minulém díle SOBáčku) 
proběhla dne 17. března v Sedlici další 

přednáška, tentokráte historická. Tématem 
byla Mobilizace 1938, o které jsme se dozvěděli 

mnoho zajímavého prostřednictvím historika a člena Československé 
obce legionářské Strakonice, sedlického rodáka, Davida Maňhala. 
Přednáška byla zahájena uctěním památky všech československých 
občanů, kteří padli při obraně hranic, minutou  cha za zvuků Večerky. 
Čestnými hosty byli předseda jednoty Čs. obce legionářská Strakonice 
(ČsOL), br. Zdeněk Hruška a člen této jednoty, br. Miroslav Šavrda ze 
Sedlice. 

Br. Maňhal (oblečen do uniformy čs. armády vzor 30 s dis  nkcemi 
5. pěšího pluku T. G. Masaryka) hovořil v průběhu přednášky 
o předpokladech obrany Československa a jeho přípravách na válku 
s Německem, o Stráži obrany státu a jejích složkách, budování 
pohraničního opevnění, o částečné mobilizaci v květnu 1938, potyčkách 
s Henleinovci v pohraničí, o Mnichovské dohodě, vzniku tzv. Druhé 
republiky a obsazení Šumavy Německem i o jejím připojení k Německu.

Závěrem promítl několik fotografi í z vojenské služby v armádě první 
československé republiky svých příbuzných – řídícího učitele Josefa 
Ka  y a svého pradědečka Fr. Prchala. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavku tvořenou dobovými 
předměty i jejich věrnými replikami. Např. si mohli potěžkat dřevěný 
vojenský kufr, se kterým naši pradědové nastupovali vojenskou službu 
i byli mobilizováni, mohli si také vyzkoušet plynovou masku, kterou bylo 
vybaveno civilní obyvatelstvo, nahlédnout do dobových dokumentů, 
prohlédnout si reprinty pohlednic s tema  kou čs. ozbrojených sborů 
i originální kar  čky s portréty vojáků čs. armády, jak byly vyobrazeny na 
baleních cikorky, která se prodávala za První republiky, odznaky vojenské 
odbornos  , voj. zpěvník, voj. knížku, přívěsek s čs. lvem a rokem 1938, 

jim paní učitelky při zápisu předkládaly.  Budoucí prvňáčci museli 
rozpoznat barvy a důraz byl také kladen na správné držení tužky. 
Na řadu přišlo počítání do dvaceti i prostorová orientace, byly vy-
zkoušeny ze správné výslovnosti a znalosti básničky nebo písničky. 
Samozřejmostí byl při vstupu do třídy pozdrav a jistá dávka spole-
čenského chování.

Jako každoročně dostanou některé děti odklad školní docházky. 
Důvodem může být emoční a sociální nezralost nebo dlouhodobé 
onemocnění dítěte. Odklad pro další školní rok zřejmě dostane pět 
dětí, které již mají potvrzení z poradny a od lékaře. 

V příštím školním roce by mělo do první třídy v Základní škole 
Radomyšl nastoupit 25 prvňáčků. Doufáme, že se děti budou těšit 
do naší školy, tak jako my se těšíme na ně.

Mgr. Ivana Třeštíková, ZŠ Radomyšl 

Sedlice

který si odhodlaní obránci republiky vyřezávali z dvace  haléřů a hrdě 
nosili na krku.

V závěru přednášky br. Maňhal připomněl sedlické občany, kteří byli 
jako záložníci I. A II. výzvy povoláni při zářijové mobilizaci v roce 1938, 
a další událos  , které se v září a říjnu 1938 v Sedlici a okolí odehrály. 
Dovolím si citovat pamětní knihu děkanství Sedlice, list 32, strana 64: 
Z celé osady narukovalo veliké množství mužů, čímž práce polní vázly 
valně, i hodně koní ze Sedlice bylo zmobilizováno. Nejstaršími záložníky 
II. výzvy byli Fran  šek Kopta Hurčík, dělostřelec 49. letý, Fran  šek Jiskra 
ze Škvoře  c, 47. letý, Jan Hlaváč ze Sedlice, dragoun 43. letý, Josef 
Břicháček z Muže  c, pošťák, cukrář Lopata, dragoun, Václav Majer, 
dragoun, Solar, pěšák.

Nejdéle vrá  li se  , kteří vojákovali na Slovensku: Jan Farka, učitel, 
podporučík pěchoty, Jan Hlaváč, dragoun, četař, Václav Rodina, adjunkt 
lesní, poručík pěchoty, Václav Sýbek, dělostřelec, kovář 40. letý. 

Historický podvečer byl zakončen dobovými písněmi s vojenskou 
tema  kou. V podání Sboru sv. Mar  na z Radomyšle, pod vedením 
Richarda Semiginovského, zazněly tyto písně: Kanonýr má výložky (Karel 
Hašler), Až já budu rukovat (Jiří Voldán), U našich kasáren (Karel Vacek) 
i Travička zelená (Jindřich Harapát).

Děkujeme Davidovi za jeho poutavé vyprávění a už se těšíme na další 
setkání s historií.

Mgr. Kateřina Brabcová

Zahájení cyklis  cké sezóny v Sedlici
Letos vyšlo počasí na 

jedničku, propagace akce 
na sociálních sítí byla 
veliká, ale přesto nás 
počet cyklistů překvapil 
– ale nezaskočil. Na za-
hájení do Nádražní ulice 
v předposlední březnový 
den přijelo na 100 cyk-
listů – malých i velkých, 
profíci i ti rekreační a ně-

kteří přijeli až ze Strakonic a Písku.  Prostě paráda. Ve 13.30hod 
pan starosta Vladimír Klíma vyslovil poděkování K. Veselému,
F. Šestákovi, Z. Balouškovi 
a V. Šavrdovi za přípravu, 
pak odmával zahájení se-
zóny šachovnicovou čepicí 
a mohlo se začít šlapat. Tra-
sy byly připravené dvě: delší 
do Škvořetic, přes Buzice, 
Lacinou, Myštice, Lom do 
Mužetic a kratší přes Škvo-
řetice, Lom, Mužetice a zpět 
do Sedlice. Konečná byla v sedlické hasičárně, kde pro všechny 
bylo připraveno bohaté pohoštění v podobě teplých i studených 
tekutin, chlebíčků a koláčků. Přejeme všem cyklistům hodně 
šťastně našlapaných kilometrů.

Katka Prexlová
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Velikonoční vyrábění a výstava
Necelých 14 dní před Velikonocemi 

jsme si připravili pro děti velikonoční 
vyrábění, při kterém si děti mohly udělat 
opravdu krásné dekorace. Skoro tři hodiny 
jsme vyráběli zápichy, ptačí hnízda, 
zdobili perníčky, učili plést pomlázku 
a zdobili květníky. Všechny děti byly 
moc šikovné a maminkám se ulevilo, že 
jejich velikonoční výzdoba je hotová bez 
zbytečného nepořádku doma.

Asi nelze spočítat, kolikátým rokem se 
již tato tradiční výstava koná. Ale doufá-
me, že tato tradice neupadne, protože 

přináší spousty radosti rodičům, prarodičům a samozřejmě i všem 
ostatním, kteří na výstavu zavítají. Výstava by se nemohla konat 
bez úžasných výrobků, které 
připravily děti a paní učitel-
ky z MŠ a ZŠ Sedlice. Každý 
rok jsou věcičky originální 
a opravdu krásné. Na výstavě 
nechyběl ani drobný prodej 
ručně dělaných regionálních 
dekoračních předmětů, nad 
šikovností českých ručiček 
opravdu přecházel zrak. Buď-
me rádi, že i takovéto tradice 
jsou udržovány a mohou být obdivovány.

Katka Prexlová, Český svaz žen Sedlice

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Již čtvrtým rokem se Sedlice zapojila do celorepublikové akce, 
jejímž společným cílem je uklidit nepořádek a odstranit černé 
skládky.  Organizace se jako již tradičně ujal Spolek občanů veřejně 
aktivních, S.O.V.A. Dne 7. dubna v půl deváté ráno se na náměstí 
před budovou radnice sešli dobrovolníci, aby společně přispěli 
ke zkrášlení okolí naší obce. Celkem se na akci podílely více než
3 desítky občanů, kterým se podařilo sebrat neskutečných
1100 kg odpadu. 

Neuklízelo se ale pouze v okolí Sedlice, tradičně se připojili 
milovníci přírody z obce Mužetice a nově také občané z obce 
Holušice. Byli i tací, kteří se nemohli zúčastnit v daném termínu, 
a tak sbírali i o několik dnů dříve. 

K dispozici dostali všichni rukavice a pytle na tříděný odpad. 
Úklid v Sedlici proběhl ve dvou etapách. První skupina se 

vydala z náměstí směrem k fotbalovému hřišti, po asfaltové cestě 
na Pilu, od rozcestí zadem k rybníku Mokrý, přes louku k lesu 
Trchov, odtud zadem k hlavní silnici a tudy až k vlakovému nádraží. 
Druhá skupinka se přemístila 
do Škvořetic a odtud 
pokračovala podél silnice 
zpět k Sedlici. Za vlakovým 
nádražím čekala svačina. 
Káva a sladký zákusek byly 
přímo pohlazením na duši. 

Jsem ráda, že se takové 
akce pořádají, a vážím si 
lidí, kteří je organizují, ale 
především těch, kteří přijdou a zapojí se. Nemůže nám být přece 
jedno, v jakém prostředí žijeme a jak vypadá naše okolí. Už se 
těšíme zase na příští rok a doufáme, že naše řady posílí.

K akci se také připojili i žáci naší základní školy, kteří 26. 4. sbírali 
v ulicích města a jeho blízkém okolí.

Kateřina Brabcová

Sokol a jeho význam
pro vznik Československa
     Na cyklus letošních cestovatelských přednášek po přednášce na 
téma Mobilizace 1938 volně navázala další přednáška s historickou 

tematikou. Hostem Spolku 
občanů veřejně aktivních, 
Spolku Modrásek a města 
Sedlice byla Marcela 
Janouchová z České obce 
sokolské. Přednáška se 
konala v neděli 7. dubna 
od 17 hod. v kině v Sedlici.  
Téma, které bylo zvoleno, 
přímo souvisí i s loňským 
100. výročím vzniku 
Československa. Jak řekl 
Tomáš Garrigue Masaryk: 

,,Bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo Československa“. 
Také tímto citátem zahájila svou přednášku Marcela Janouchová. 
Hovořila mimo jiné o vzniku Sokola, první pražské sokolovně, činnosti 
Sokola do 1. světové války, vzniku čs. legií, u jejichž zrodu stáli právě 
Sokolové, o roli Sokolů při zajištění pořádku v době státního převratu 
v říjnu 1918 a jejich boji při obraně československých hranic na 
Slovensku v roce 1918 a na Těšínsku v roce 1919. Svou přednášku 
doplnila dobovými fotografiemi, posluchači si mohli domů odnést 
i materiály a informace o současnosti a historii Sokola. Přednáška 
byla poutavá a zajímavá a každý se dozvěděl něco nového. K vidění 
byla i malá výstavka s dobovými dokumenty, pohlednicemi a odznaky 
s tematikou Sokola a dioráma tvořené postavičkami v historických 
sokolských krojích z jednotlivých sokolských sletů.
Za sestavení sokolských vystřihovánek patří poděkování panu Josefu 
Eignerovi. 
Závěrem připravila sl. Janouchová pro posluchače krátký test z faktů, 
které zazněly během přednášky, aby si ověřila, zda všichni pozorně 
poslouchali. Spolu s Davidem Maňhalem, který přednášející pozval, 
pak vylosovali tři výherce drobných cen, mezi cenami byly publikace 
České obce sokolské či sokolské vystřihovánky z cyklu Papíroví 
hrdinové. 
Nejmladšímu výherci bylo 9 let. Přesto, že posluchači nedorazili 
v takovém počtu, o to větší byl jejich zájem o tematiku přednášky, 
a to i vzhledem k tomu, že Sokol v Sedlici byl založen již před
1. světovou válkou. 

David Maňhal

Sedlická příprava koledy
– 20. 4. 2019

Za časů našich babiček 
bývala příprava koledy vždy 
zcela nedílnou součástí Ve-
likonoc, na kterou se dívky 
i chlapci velmi těšily. Chlap-
ci společně pletli pomlázky, 
děvčata barvila vajíčka. 
Spolek Modrásek uspořá-
dal v neděli 20. dubna v za-
sedací místnosti městského 
úřadu v Sedlici společné 
barvení vajec.  Kdo si přinesl vařená vajíčka, měl možnost si je nabar-
vit a vyzkoušet zajímavé techniky zdobení. Např. voskem, lístkovou 
batikou, ubrouskovou technikou nebo vyškrabováním. O tom, jestli 
se výrobky líbily, by nám mohli povědět koledníci. Barvení se neslo 
v milém duchu, vládla pohodová velikonoční nálada.

Celkem se zúčastnilo asi 20 lidí, příští rok jich snad bude více. 
Kateřina Brabcová

Jarní bazar v Sedlici
Po mnoha letech se neuskutečnila v Sedlici tradiční týdenní jarní 

burza v prostorách celé burzy také není jednoduchá a zabírá mnoho 
času. Proto se svaz rozhodl upořádat I. sedlický ‘prodej cokoliv‘ bazar 
na náměstí T.G.M. v Sedlici, v sobotu 27. dubna. Každý prodávající 
měl za poplatek 90Kč k dispozici stůl a mohl si také přinést vlastní 
štendr. Zdarma se podávala káva a čaj. Předpověď počasí nebyla 
ideální a byli jsme připraveni se přemístit do velkého stanu hned 
vedle radnice, pokud by začalo pršet. Naštěstí to nakonec nebylo 
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nutné, i když pár dešťových kapek spadlo. Na náměstí se sešlo
13 prodávajících v 7.30hod, nabízející především dětské oblečení, ale 
i domácí potřeby, dětské hračky a sportovní vybavení.  Nakupující 
se scházeli pomalu, ale nakonec jsme byli s výsledkem 
všichni spokojení. Přijelo mnoho ‘přespolních’ nakupujících, což nás 
potěšilo a doufáme, že i sedličtí občané si najdou cestu k této akci, 
jelikož budeme pořádat i podzimní ‘prodej cokoliv’ bazar a možná 
se uskuteční i v červenci. Určitě sledujte naše fb stránky Český svaz 
žen Sedlice.

K. Prexlová, Český svaz žen Sedlice
                 Foto František Jirsa

1. Máj 2019 aneb Sedlická lyra
Dne 1. května pořádali Město Sedlice, Spolek pro zachování tradic 

a spolek Modrásek již tradiční prvomájový průvod alegorických 
vozidel. Letošním tématem a zároveň připomínkou hudebních 
soutěží v Československu v 60. - 80. letech 20. stol. byl festival 
Sedlická lyra 2019. Program byl zahájen příjezdem alegorických 
vozidel na náměstí T. G. Masaryka. Poté už přijela červená a modrá 
Tatra 613 a Škoda 1000 MB k červenému koberci a přivezla účinkující 
festivalu, kteří byli představeni moderátorem.
Během programu vystoupili tito umělci známí z televizní obrazovky 
i tehdejších hudebních festivalů: Marta Kubišová, Marie Rottrová, 
Josef Bek jako hajný, Luděk Sobota jako výpravčí ČSD a Banjo band 
Ivana Mládka, skupina asijských studentek a studentů v japonských 
národních krojích, Lucie Bílá, slovenská rocková skupina Elán 
a moderátor František Budín. Zazněly známé hity jako Nechte zvony 
znít, Malovaný džbánku, Hajný je lesa pán, Rychlík jede do Prahy, 
Mimořádná, Neposlušné tenisky a Sestrička z Kramárov.
Program byl narušen údržbářem, rozprašujícím lesní vůni, kterého 
ztvárnil Felix Holzmann a který se následně pokoušel zarecitovat 
básně Polednice a Vodník a všechny přítomné diváky tak pobavil. 
Každý účinkující byl odměněn kyticí od pionýrek. Před radnicí, 
ve vitrínách, byly k vidění dobové prvomájové plakáty a portréty 
tehdejších mocipánů zemí východního bloku. 

Po úvodním vystoupení následoval tradiční průvod ulicemi města. 
Průvod letos jako v předchozích letech tvořily nejrůznější traktory 
se zemědělskou technikou, nejvíce byly zastoupeny traktory značky 
Zetor, dále 3 motospojky, 2 Tatry 613 a Škoda 1000 MB, dále 3 rykši 
hanoiského taxi ze spřáteleného Vietnamu a další technika. Protože 
všechny velké pěvecké hvězdy po festivalu odjely, účastnili se průvodu 
městem na čestné, pojízdné tribuně nejlepší zaměstnanci státních 
podniků, vyznamenaní Řádem práce a naše pionýrky, byl to hajný 
státních lesů polesí Sedlice, přednosta železniční stanice Sedlice, 
desátník ČSLA z vojenského útvaru Strakonice, zdravotní sestřička 
zdravotního střediska OÚNZ Sedlice a naše pionýrky ze ZDŠ Sedlice.

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili s alegorickými vozy 
a historickou technikou i všem účinkujícím, kteří ztvárnili hvězdy 
tehdejší televizní zábavy, pionýrkám a všem divákům za zájem. 
Diváci byli s programem spokojeni a ze zatažené oblohy také naštěstí 
nezapršelo. Všichni si tak letos připomněli, že i v dobách minulých se 
lidé dokázali bavit a zapomenout na politiku. 

David Maňhal

SALSA VÍKEND V SEDLICI 
Ve dnech 12.-14.7.2019 se uskuteční taneční víkend na kterém 

budeme tančit salsu a bachatu. Během víkendu bude celkem 6 lekcí 
a v pátek a v sobotu večer bude ještě salsatéka na které si prověříme, 
co jsme se naučli. Lektoři jsou Honza Dvořák a Ina Daučíková 
z taneční školy Bohemian Salseros v Praze. Neváhejte a přijďte mezi 
nás! Zájemci kontaktujte organizátorku akce, Karolínu Horešovskou 
na emailu: karolhores@seznam.cz

Prázdninová diskopárty
Dobrá zpráva pro všechny školou povinné…..Letní prázdniny se 

blíží bleskovou rychlostí a s nimi i prázdninová diskopárty. Sejdeme 
se tradičně na zahradní v hotelu Na Velké v Sedlici od 17hod. Srdečně 
jsou zvány všechny děti i dospělí.

Kateřina Prexlová, Český svaz žen Sedlice

Svatojakubská pouť v Sedlici
26. – 28. července

Kdo by se netěšil na pouť – výborné domácí koláče, pečená 
kachna s knedlíkem a se zelím nebo řízek se salátem, k tomu pivko 
nebo dobré víno a samozřejmě rodinná sešlost a zábava. A právě 
Město Sedlice se o nějakou tu zábavu postará, a proto všechny 
srdečně zve na pouťové akce, které se budou konat během tohoto 
víkendu. Nebude chybět tradiční pouťový volejbalový turnaj, výstavy 
(například výrobky klientek a klientů Domova Petra Mačkov), hudba, 
fotbalové zápasy, sobotní pouťová zábava na zahradní Na Velké, 
nedělní jarmark s regionálními výrobky, výstava historických vozů 
a překvapení z divadla SEMAFOR. Doufáme, že nebudete chybět.

Kateřina Prexlová, Český svaz žen Sedlice

Jarní měsíce v ZŠ Sedlice
Jaro jsme ve škole zahájili vzpomínkou na vánoční čas. Druhý 

stupeň a páťáci vyrazili do Písku na divadelní představení Malý 
princ. Vstupné bylo uhrazeno z výtěžku vánočního workshopu. První 
stupeň nebude ošizen a na divadlo vyrazí v květnu. V pátek 29. 
března proběhla již tradiční a oblíbená „Noc s Andersenem“. Opět 
to byl úspěšný večer her, soutěží, pohádek a radosti z knih, účastníci 
pak získali i sladké odměny. 

V posledním dubnovém týdnu 
se konal na škole ekologický 
týden se zaměřením na ochranu 
životního prostředí. Celý 
týden probíhala soutěž, kterou 
připravila paní učitelka Martina 
Zemanová. Týden pak vyvrcholil 
26. dubna akcí „Ukliďme Česko“, 
při které jsme pomohli uklidit 

okolí školy a vytipovaná místa v Sedlici. Současně probíhala soutěž 
tříd k Mezinárodnímu dni Slunce, který připadá na 3. května. V rámci 
velikonočních svátků žáci připravili výrobky na velikonoční výstavu 
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a již tradičně se konala soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici pod 
vedením paní učitelky Šárky Zbíralové.

Kromě toho probíhaly různé exkurze. Žáci 1. – 4. třídy navštívili 
Techmánii v Plzni, páťáci knihovnu v Blatné, druhý stupeň navštívil 
ČZ Strakonice v rámci projektu Jihočeské hospodářské komory.

V úterý 10. dubna se uskutečnil zápis do 1. ročníku. Přijato bylo 
11 dětí.

Naše škola se každoročně účastní okresního kola Hokejbalu proti 
drogám v Blatné. Letos jsme získali v kategorii 6. a 7. tříd druhé 
místo a v kategorii 1. – 3. tříd jsme suverénně zvítězili s postupem 
do krajského kola. 

SLAVNOSTNÍ VÝSADBA KRAJKÁŘSKÉ 
HRUŠNĚ TRNITÉ

Akci uspořádala Sedlická krajka, o.p.s., ve spolupráci s městem 
Sedlice. Výsadba hrušně proběhla v sobotu 13. dubna 2019 v Sedlici 
na náměstí a slavnostního aktu se zúčastnili jak zástupci města 
Sedlice, partnerské obce Tiefenbach, tak krajkářky z obou regionů 
a široká veřejnost. Mezi pozvanými hosty také byli, Ing. Radka 
Maxová, poslankyně za hnutí ANO, JUDr. Ondřej Veselý, poslanec 
a místopředseda za ČSSD a Mgr. Vladimír Hanáček, člen krajského 
výboru KDU-ČSL v Jihočeském kraji. Celou akci provázeli hudební 
a taneční vystoupení, spolu s bohatým občerstvením, které zajistil 
Český svaz žen ze Sedlice.

KRAJKÁŘSKÁ HRUŠEŇ TRNITÁ
pro TIEFENBACH

V rámci tohoto projektu a na důkaz spolupráce a společného úsilí při 
udržení, rozvoji a propojení krajkářské tradice v obou regionech, byla 
Krajkářská hrušeň trnitá také vysazena v naší partnerské obci Tiefenbach 
(okres Cham, Německo). Slavnostní výsadba proběhla v sobotu 7. dubna 
2019 v Tiefenbachu za přítomnos   zástupců města Sedlice a společnos   
Sedlická krajka. 

 A PROČ JSME VYSADILI PRÁVĚ HRUŠEŇ 
TRNITOU…..?

Hrušeň polnička (Pyrus pyraster), neboli také „Krajkářská hrušeň 
trnitá“, sloužila jako zdroj trnů - „kolců“, které se hojně používaly na 
výrobu ručně paličkovaných krajek, protože jak pověs   praví, kovové 
špendlíky byly vynalezeny až koncem 14. stole  , kdy je do Evropy 
přivezla Anna, dcera krále Karla IV., provdaná roku 1382 za Richarda II., 
krále anglického. Objevení špendlíků mělo pro vývoj krajky ohromný 
význam, protože se tak mohly začít vyrábět krajky z jemnějších ni  , aniž 
by se trhaly, což v případě použi   „kolců“ nebylo možné. 

Hrušeň, jejíž slavnostní vysazení právě proběhlo, je jedna z deví   
již vysazených stromků, které tvoří naučnou stezku - «Cesta za krajkář-
skou tradicí». Na této „cestě“ Vás provedeme centrem města Sedlice 

a představíme Vám důle-
žité milníky nebo zajímavé 
osobnos  , které se podílely 
na rozvoji místní několika-
set-leté krajkářské tradice. 
V případě zájmu navš  vte 
obchod Sedlické krajky, kde 
pro Vás máme připravené 
informační letáčky s celou 
trasou, nebo navš  vte naše 

stránky: www.krajky-sedlice.cz.
Mar  na Srbová, ředitelka Sedlické krajky, o.p.s.

SDH Sedlice
březen–duben 2019 
PO očima dě  

Jako každý rok vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
soutěž „Požární ochrana očima dě  “ na téma „V domě hoří a co teď...? „.
Jedná se o již 44. ročník literárně-výtvarné soutěže.
Zúčastnit se mohli sbory dobrovolných hasičů, školy i mateřské školy, 
kolek  vy či jednotlivci.
I my jsme se zúčastnili, a to společným projektem, kdy jsme z obyčejné 
krabice vytvořili dům. Tam dě   znázornily to, co bývá častou příčinou 
požárů, ale také to, jak by měl dům či domácnost vypadat správně 
z hlediska bezpečnos   jako prevence před vznikem požáru.
Práce nám zabrala skoro dva měsíce. Snad se na nás usměje štěs   a my... 
no počkáme si a uvidíme v červnu, kdy proběhne slavnostní vyhlášení.

Odznaky odbornos  
Každým rokem plníme s dětmi pět odznáčků odbornos  . Letos

17. 4. jsme se sešli v místní hasičárně, kde by připraveny úkoly k plnění. 
Odznáček odbornos   byl strojník (Magdalena Mazáčková), specializace 
– táborník (Jaroslav Pacner), průzkumník (Kateřina Dolejšová, Karolína 
Brabcová, Jan Janeček 
a Tomáš Vyorálek, Va-
nesa Trčová) a zdravot-
ník (Magdalena Ma-
záčková). Dohled, zda 
vše probíhá v pořádku, 
měl opět člen Odborné 
rady mládeže ze Stra-
konic pan Jaroslav Ča-
dek (SDH Tchořovice).
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Veřejná obecní 
schůze

V sobotu 30. března 2019 se 
v místním pohostinství od 18 hodin 
uskutečnila veřejná obecní schůze. 

Starostka informovala o hospodaření 
v roce 2018 a uskutečněných akcích 

a zároveň seznámila s plánovanými akcemi 
v roce 2019. Starostka rovněž informovala, že 

od prosince 2019 dojde k podstatným změnám jízdního řádu na 
trati Blatná – Nepomuk. 

Rok 2018 ve Tchořovicích v číslech
Hospodaření 

Příjmy obce v roce 2018 byly ve výši 6 998 486 Kč,
z toho 1 838 875 Kč tvořily dotace, což je 26 %. 
Výdaje pak činily 7 291 739 Kč
(údaj je včetně splátek úvěru a půjčky,
které byly ve výši 1 060 413 Kč). 
Obec k 31. 12. 2018 dlužila 5 114 357 Kč. 
Na účtech obce a v pokladně bylo
k 31. 12. 2018 celkem 2 281 962 Kč.

Komunální odpad 
Příjmy (vybírané poplatky, odměny za třídění, prodej železa)
- 161 237 Kč 
Výdaje (odvoz veškerého odpadu) - 211 184 Kč

Obecní vodovod
Náklady na provoz vodovodu v roce 2018 činily 281 652 Kč, 
na vodném bylo vybráno 98 242 Kč. Náklady, které nepokrylo 
vybrané vodné, byly hrazeny z rozpočtu obce.

Beseda s kronikářem obce
V sobotu 20. dubna 2019 se v hospodě Na Kopečku ve 

Tchořovicích od 17 hodin uskutečnila další beseda s kronikářem 
obce. Povídání o bývalém záložním letišti ve Tchořovicích oživily 
fotografie z doby budování letiště či fotografie letadel, které zde 
kdysi startovaly. Kronikáři obce panu Karlu Krejčímu patří určitě 
poděkování za příjemné velikonoční posezení.

Pálení čarodějnic
V předvečer prvního máje se udržuje v Česku zvyk pálení 

čarodějnic označovaný také jako filipojakubská noc. Na počátku 
20. století píše skotský antropolog, etnograf a etnolog: „V Čechách 
v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích 
a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. 
Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. 
Obřad se nazývá pálení čarodějnic. Na některých místech bývá 
zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. 
Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc 
a všude v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných 
pochůzkách.“ 

Zvyk, který měl původně funkci náboženskou a ochranný 
význam, má v současnosti novou funkci – společenskou a zábavnou. 
O pálení čarodějnic je zápis také v obecní kronice naší obce:
„30. dubna pálily se čarodějnice jako v dnešních dobách s tím však 
rozdílem, že hranice nanošeného dříví a chrastí byla veliká a pálilo 
se dlouho do noci. Po setmění chodili odrostlejší chlapci na lup po 
vsi a sbírali otýpky nasekaného chrastí ze zdí. Leckterý hospodář 
opravdu přes noc s otýpkami pohořel. Na oheň vozily se i celé 
pařezy, které hořely ještě druhý den. Menší kluci u ohně napalovali 
košťata se smolnými loučemi do nich připevněných, více však nosili 
se pochodně ze starých obnošených dřeváků přidrátovaných na 
tyči a naplněných therem. Několik roků pálily se čarodějnice na 
třech místech. Dolejší strana na Obůrách, hořejší strana na vršku 
nad školou a kluci od Ovčína na Holém vršku.“

Dě   vše požadované splnily a až dostanou odznáčky, mohou se jimi 
pyšnit na svých pracovních stejnokrojích (PS II).

Jarní brigáda
Na neděli 14. 4. na-

plánoval velitel SDH Sed-
lice Fran  šek Doušek jar-
ní brigádu v hasičárně.
My jsme se s dětmi také 
zúčastnili. Vzali jsme 
košťata, hrábě, lopaty 
a i přes nepřízeň počasí 
jsme se snažili okolí 
hasičárny uklidit.
Odměnou pro všech-
ny byl oběd, který nám 
moc chutnal.

Text: Magdalena Mazáčková

Železná neděle
Železná neděle je tradice, kterou pořádá náš sbor některou 

z dubnových neděl. Tento rok to vyšlo na 14. 4., kdy byla železná neděle 
spojena s úklidem v hasičárně. (viz. článek výše). Železnou nedělí se tato 

akce nazývá proto, že 
několik aut z našeho 
sboru objíždí město 
a vybírá od lidí 
nepotřebné železo. 
Spousta lidí ocení, že 
se takřka bez práce 
zbaví nepotřebného 
a my jsme rádi, 
že jsme si schopni 
touto akcí přivydělat 
pár korun do naší 
hasičské kasičky, ze 
které pak čerpáme 

při nákupu potřebných věcí. Výběr samotného železa, úklid po zimě, 
generální úklid v areálu hasičárny a další potřebné práce zaměstnalo 
přes 20 členů sboru, kteří si našli čas a přiložili tak ruku k dílu. 

Pálení čarodějnic
Poslední dubnová noc je již tradičně spojována s upalováním 

čarodějnic. Po celé republice se rozhoří  síce ohňů a vater, u kterých 
se lidé sejdou především kvůli zábavě. Ani u nás tomu letos nebylo 
jinak. Na naší hasičské zbrojnici se sešlo přes 20 čarodějnic a spousty 
obyčejných návštěvníků. Malé čarodějnice pak byly oceněny hlavní 
čarodějnicí (Markéta Hanzlíková) a čarodějem (Vladimír Klíma) balíčkem 
sladkos   jako poděkování za účast. I přes to, že počasí nebylo takové, 
jaké jsme si asi všichni přáli, jsme si akci užili a budeme se těšit na příš   
setkání všech čarodějnic z okolí.

Text: Nikol Opplová

Tchořovice
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Poslední roky se 
ve Tchořovicích ča-
rodějnice nepálily. 
Není mi známo, kdo 
a kdy přišel s tím ne-
šťastným nápadem 
postavit v letošním 
roce vatru přímo na 
návsi mezi domy, po-
blíž kaple sv. Václava 
a v těsné blízkosti 
vzrostlých stromů, 

v období, kdy bojujeme s neustálým suchem a vyprahlou půdou. 
Akci organizovalo místní SDH, které pozvalo občany na stavění 
máje jako každoročně. To, že se budou u postavené májky pálit 
také čarodějnice, mělo být pravděpodobně „překvapením večera“ 
pro mě i ostatní spoluobčany.

Připravujeme
Zájezd ZOO Hluboká nad Vltavou

Obec Tchořovice pořádá zájezd do ZOO v Hluboké nad Vltavou 
v sobotu 15. června 2019. Zájemci se mohou přihlásit na tel. 
725 883 262 nebo na OÚ Tchořovice. V Hluboké nad Vltavou je 
možné navštívit zámek nebo lanové centrum (součást Sportovně 
relaxačního areálu Hluboká /Vltavou). Občané Tchořovic mají 
dopravu zdarma. Více informací naleznete na www.tchorovice.cz 
nebo ve vývěsce u OÚ Tchořovice.

Eva Křivancová, starostka

SDH TCHOŘOVICE
BABSKÝ BÁL

V sobotu 23. března místní 
ženy zorganizovaly pro naše 
pobavení tradiční babský bál. 
K tanci a poslechu nám zahrála 
skupina Top ton, která se již po 
několikátý rok zajišťuje skvělý 
hudební doprovod. Nechyběla 
bohatá tombola a samozřejmě 
půlnoční překvapení, kde se naše 
ženy představily jako námořníci 
a zatančily pro pobavení. Jako 
každý rok měl bál velký úspěch 
a my všichni, kdož se podíleli na jeho přípravě dobrý pocit a náladu, 
že se vše povedlo dle plánu. 

 VELIKONOCE NA VSI
Ve Tchořovicích se snažíme o zachování starých zvyků, které 

už pomalu mizí z Českého venkova. Jedním z nich je velikonoční 
rachtání či chřístání. Pravidelně se každým rokem skupina malých 
koledníků vypraví na obchůzku po vesnici, aby zvuky jejich 
rachtaček nahradily tóny zvonu na kapličce sv. Václava, jenž na 
zelený čtvrtek odletěl do Říma. Odměnou za jejich snažení je jim 
pomlázka na bílou sobotu v podobě vajíček či sladkých pamlsků, 

nechybělo ani již také tradiční občerstvení v podobě pečených 
jidášů a mléka. Letos chodilo koledníků požehnaně, téměř
30, počasí jim přálo, a tak si tuto tradici náležitě užili. Následně na 
Velikonoční pondělí přišli chlapci vyšlupat dívky pomlázkou, jejich 
odměnou byly nejenom vajíčka, ale např. také mašle, kterou jim na 
pomlázku přivázaly.

STAVĚNÍ MÁJE
Sotva odezněla velikonoční nálada, již byla na obzoru další 

každoroční tradice – stavění máje a pálení čarodějnic. Nejdříve 
byla třeba vykopat díra na máj, toho se ujali 3 silní mladí hoši
– M. Mužík, J. Čadek a M. Burdych. A práce jim šla, nutno 
podotknout, hezky od ruky.
Následně naši hasiči pokračovali s přípravami v pondělí 29. dubna, 
kdy dojeli do lesa vybrat vhodný strom na tuto akci. Byť jim nepřálo 
počasí, celé odpoledne pršelo a foukalo, udrželi si optimistickou 
náladu a vše zvládli na výbornou. Připravili krásný strom na máj. 
Následující den odpoledne vše vypuklo, děti máj ozdobily barevnými 
fábory a naši muži tradičním způsobem pomocí kůlů s provazy ji 
postavili. Za dobře odvedenou práci se všichni, kdož měli chuť, 
občerstvili pečenými buřtíky a džusem či pivečkem. Nechyběla ani 
vatra, která se pro potěšení dětí i dospělých rozhořela k večeru 
po postavení májky. Jenom ta čarodějnice tam chyběla, tak snad 
napřesrok bude i ta. Pak už zbývala pouze jediná povinnost, a to 
uhlídat májku do rána před nájezdem přespolních záškodníků, 
kteří jezdí po okolí a snaží se máj podříznout. A to se nám povedlo. 
Májka se na druhý den hrdě tyčila vysoko nad Tchořovicemi, jako 
rozkvetlá barevná květina.

Martina Čadková

Železniční doprava a Tchořovice
Jaký byl názor na železnici v době před jejím vznikem, dokládá 

následující záznam: „..Za několik let po zřízení pravidelného 
dostavníkového spojení Plzeň – Budějovice, začalo se v kraji povídati, 
že bude tu jezdit pára, jejíž obrázky přinášely tehdejší kalendáře, 
říkal tu ustrašený lid, že se lidi už docela veřejně spojili s ďáblem, 
který nyní jejich vozy sám po světě tahá bez koní, bez volů a k tomu 
prý velmi rychle. Za to při tom tak strašně kouří, že celé krajiny 
není prý v tom mraku vidět, poněvadž se prý ďábel namáhá, aby se 
vyrovnal Pánu Bohu, a také tvoří mračna a oblaka jako činí on …“.

Myšlenka postavení železnice v našem kraji vznikla již na 
příslušných místech před rokem 1890. Vedlo se úspěšné jednání 
o výstavbě železniční tratě Z Březnice na Blatnou, Strakonice, Volyni 
a Vimperk. V srpnu 1893 byly do programu výstavby pojaty také 
odbočky z Blatné do Nepomuka a z Březnice do Rožmitálu. „… Stavba 
této dráhy rozvířila celou krajinu za mnohá léta. Již roku 1893 sbírány 
po celém okresu Kmenové a prioritní akcie, a když potřebný kapitál 
byl zajištěn a stavba dráhy sněmem českým zákonitě ustanovena 
a vládou schválena, započato se stavbou na zimu roku 1895. Jest 
sice pravdou, že inženýři, stavitelé a dělníci zasáhli rušivě v prostý, 
venkovský život zdejší krajiny a zanechali po sobě tu a tam ne právě 
dobrou památku, ale stavbou dráhy aspoň částečně, ačkoli dosti 
pozdě nahrazeno, co před lety nepochopením bylo zanedbáno…“.

Definitivní projekt trati vypracovala firma Ing. Jan Kodl a Ludvík 
Hamer v Praze. Stavba byla zadána stavebnímu podnikateli Ing. 
Osvaldu Žiwotskému a J. Hraběti v Praze – Zbraslavi. Se stavbou dráhy 
bylo započato v listopadu roku 1897 na mnoha místech najednou. 
Zima byla toho roku velmi mírná, proto se dalo nepřetržitě pracovat.

foto: Mar  na Čadková
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Dle výpovědi 
jednoho z povoz-
níků, Karla Hájka 
z Topiče, který 
navážel na trat 
s koňmi štěrk, pra-
covali dělníci řadu 
dní svlečeni do 
půl těla, to svěd-
čí o mimořádně 
vhodných klimatic-
kých podmínkách. 
Podnikatelé použí-

vali při stavbě dráhy hlavně místních dělníků, ale pracovali zde též 
dělníci cizí z Chorvatska, Tyrol, Dalmacie.  Platilo se 60 – 80 krejcarů 
obyčejným dělníkům, zedníkům 1 zl. 20 krejcarů za den. Tyto níz-
ké výdělky při těžké práci na trati vedly nutně k projevům nespo-
kojenosti, dokonce došlo i na řádně organizované stávky. Pod tímto 
tlakem bylo podnikatelství stavby nuceno zvýšit mzdu na 8 krejcarů 
a řemeslníků na 14 krejcarů na hod.

K smělému činu došlo 22. března 1898 na trati k Nepomuku. Jak 
bylo uvedeno v hlášení četnické stanice c. k. Okresní hejtmanství, 
vstoupila skupina si 60 dělníků, ozbrojená holemi, na trať a nutila 
pracující na tomto úseku trati k zastavení práce a opuštění železniční 
tratě. Tato skupina byla poblíž Kasejovic zadržena a dva strůjci 
spiknutí byli na místě zatčeni. Další dva spiklenci byli zatčeni příštího 
dne a všichni předáni c. k. Okresnímu soudu v Blatné.

Dne 24. března se na úseku k Nepomuku až na nepatrné 
výjimky opět pracovalo. Byla však vyslovována obava, že by mohlo 
dojít k dalším demonstracím. Při tom bylo hlášeno, že dělníci od 
Nepomuka a Blatné jsou velmi dobře organizováni, je třeba připsat 
cizím živlům. Pod tímto tlakem bylo podnikatelství stavby donuceno 
k navýšení mzdy...“.

Stavba byla ukončena na jaře roku 1899. První zkušební vlak přijel 
do Blatné z Nepomuka dne 13. března 1899. Byl to zkušební vlak 
s lokomotivou řady 97 / 310, o/ s několika vozy naloženými štěrkem 
a jednoho vozu osobního. Dle rozpočtu přišel 1 km na 97,494 zlatých. 
Před zahájením veřejné dopravy projížděl v pátek dne 9. června 1899 
zvláštní vlak s kolaudační komisí. K veřejné dopravě byla trať předána 
dnem 11. června 1899.

První jízdní řád: Na trati Blatná – Nepomuk vyjel první vlak
č. 751 z Blatné ve 4,46 hod. a přijel do Nepomuku v 6,16 hod. Odjezd 
z Nepomuku jako vlak č. 752 v 6,45 hod., do Blatné přijel v 8,20 
hod. Odpoledne vyjel vlak z Blatné č. 753 ve 14,48 hod., příjezd do 
Nepomuku v +6,20 hod. Z Nepomuku odjezd v 19,30 hod jako vlak č. 
754, příjezd do Blatné ve 21,04 hod. 

Nádraží nákladní a osobní, které stojí ve Lnářích, mělo stát 
původně ve Tchořovicích v místech, kde je dnes čerpací stanice 
u kravína. Nepochopením zdejších majitelů pozemků a na úspěšný 
zákrok majitele Lnářského panství, které ochotně nabídlo pozemek 
pod budovu nádraží, a tak bylo postaveno až za bažantnicí, uprostřed 
panských pozemků, což velkostatku značně vyhovovalo. O mostě
/viaduktu/ v Třeštěnci vypravovali staří občané z Tchořovic,  „..že 
jeho základy jsou tak hluboko v zemi, jako je most vysoko nad zemí, 
půda je tam totiž jílovitá, málo únosná..“. Jednalo se o most velmi 
estetický, z kamene vystavěný a cementem spárovaný. 

Po povodni v roce 2002 byl tento železniční most značně 
poškozen, a proto došlo k jeho přestavbě. Výsledkem moderní 
techniky je, že most je nevzhledné betonové monstrum. Současně 
s touto přestavbou byly pod mostem vybudovány základy pro novou 
polní cestu vedoucí od kravína do Třeštěnce.

Na lukách pod Dolejším mlýnem byly vystavěny blízko sebe dva 
železniční mosty. Pod jedním větším protéká Smolivecký potok, dru-
hý o málo menší, tzv. slepý byl postaven pro případ povodní, pro-
tože jeden most by nestačil přívalům vody a mohl by být podemlet 
a stržen. Stavba celé železniční trati Blatná Nepomuk byla postave-
na včetně nádražních budov za tři a půl roku. Na stavbu docházelo 
i mnoho zdejších občanů.

Provoz na místní dráze byl slavnostně zahájen dne 10. června 
1899, kdy také byla stanice v Blatné slavnostně otevřena. Prvním 
přednostou v Blatné byl oficiál Arnošt Hoffman a po něm od roku 
1903 asistent František Konrád. V prvních létech dopravy nebyl 
pohyb a provoz mimo trochu nákladní přepravy kusového zboží 
téměř žádný. Soupravy vlakové jezdily vesměs s jedním osobním 
vagonem, ve kterém bývalo 4 – 8 cestujících a jezdily čtyřikrát denně 
tam a zpět. Jízda byla zdlouhavá pro prováděný přesun s nákladními 
vozy ve stanicích. Původní hodinová rychlost vlaku byla kolem 25 
km/hod. 

Jízda byla zdlouhavá s velkými zdrženími ve stanicích, kde byly 
přistavovány a odstavovány nákladní vozy „hytláky“ příjemné 
pro cestující. V roce 1921 byla zvýšena cestovní rychlost na 35 
km v hodině a rozšířeno spojení. Že však vlak nejezdíval rychle je 
patrno z toho, že bývalý mlynář z Dolejšího mlýna Dráb naskakoval 
a seskakoval v jízdě do vlaku a nikdy nechodil čekat na vlak na 
tchořovickou zastávku. 

Že parní lokomotivy mohly být i velice nebezpečné dokládá 
následující záznam z roku 1911: „Jest již po žních, otavy vysýchají 
a letošní jetely mizí z polí. Kromě toho hrozí nebezpečí požárů. 
Stráně a pole kol dráhy, od jisker z vlaků létající jsou spáleny.“                                     

Rok 1928 byl rokem počátku motorizace na zdejší trati, kdy 
byly do Blatné postupně dodány motorové vozy typu M 120, 314, 
315 a 316. V říjnu tohoto roku byl zahájen provoz železničními 
kolejovými autobusy, jež s 2 přívěsnými vozy dodány v září na stanici 
do Blatné. Od listopadu ministerstvo železnic povolilo na trati Blatná 
– Nepomuk zvýšení dovolené rychlosti na 40 km/hod. 

Dne 22. května 1932 byly na zdejší trati parní lokomotivy 
nahrazeny motorovými vozy a cestovní rychlost se zvýšila na 50 
km/hod. První motorové vozy neměly ani topení a ani záchod, což 
bylo nutno vzhledem k cestujícím řešit. Problém byl vyřešen tak, 
že bylo povoleno na určitých místech u lesa s hustým porostem 
zastavit a umožnit cestujícím chvilku „úlevy“. Toto zastavení bylo prý 
vždy u většiny cestujících kvitováno osvobozujícím oddechnutím. 
Muži vystupovaly na jednu stranu, ženy na druhou. Po určité době 
bylo nutno, dle ministerského rozkazu, dvakrát zapískat, znamení 
k nástupu a jelo se dál. Nákladní doprava však zůstala s parním 
pohonem. 

S jakým úspěchem se tato změna projevila, dokládá zápis v místní 
kronice „… lidé do Blatné chodili ponejvíce pěšky, vlakem jezdí jen 
děti navštěvující měšťanskou školu…“.

V roce 1925 byla zdejší dráha zestátněna. Na zastávce ve 
Tchořovicích byl původně postaven silný dřevěný sloup a na něm 
byla přibita cedulka s označením stanice –Tchořovice. Cestující dali 
tomuto sloupu přezdívku „Tchořovický dřevěný přednosta“.

Zásluhou zdejšího vládního komisaře a učitele Františka 
Langmayera dočkala se naše obec čekárny u místní železniční 
stanice v roce 1943. Stavba byla provedena s finanční i materiální 
pomocí velkostatku ve Lnářích. Plány na stavbu vypracoval František 
Müller z Radošic. Celkové náklady na stavbu činily 16 650 Kč. Hned 
po jejím postavení byla čekárna používána za stanoviště nočních 

Dokumentace z výstavby

Železniční zastávka 1903

Osobní vlak 1957
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protipožárních a protisabotážních hlídek. O sobotních večerech 
scházela se tu zdejší svobodná chasa a při harmonice a svíčkách 
se tu dlouho do noci tancovalo, když bylo místa málo, tancovalo se 
venku kolem celé čekárny. S harmonikou sem pravidelně docházel 
muzikant z Chlumu.
Jak se jezdilo po železnici, dokládá následující záznam z knihy 
Dmitrije Slonima – Lokálkou do školy 1938 – 44:
…. „Tažným vozem naší lokálky, za normálních dopravních okolností 
byla motorová lokomotiva zvaná lidově motorák, zelené či 
hnědočervené barvy. U starších typů, které v té době již dosluhovaly, 
měl řidič jen jednu kabinu, umístěnou v horní části středu vozu se 
čtyřhrannou, prosklenou kopulí či věží na střeše. Strojvedoucí, řečený 
šofér nebo řidič, do téhle kukaně věžáku vstupoval z vnitřku vagonu 
po schůdkách a měl odtud shora dobrý výhled na všechny strany 
tratě. Novější motoráky už měly řidičské kabiny dvě, na každém konci 
vozu jednu, v úrovni podlaží, jak je tomu dosud. Motorák byl vybaven 
záchodem, sloužící dámám i pánům dle potřeby a opatřeným denně 
rolí hygienického papíru, která však bývala často kořistí zlodějů. 

Na motorák byl napojen přípojný vůz, lidově vlečňák, obyčejně 
vlečňáky dva či více, když jelo hodně lidí. Zatímco motorák měl svoje 
vlastní topení, takže tu bývalo příjemné teplo i v zimě, byl vlečňák 
vybaven na motoru nezávislými, kovovými kamny osvědčené značky 
Cellus. Některé připojené vozy byly rozděleny dřevěnou přepážkou 
s dveřmi na dvě části.  Větší část vybavená pevnými dřevěnými,  
přírodně žlutými lakovanými lavicemi sloužila pro P.T. Pasažéry, 
menší část to byl prostor pro přepravu dopisní a zavazadlové pošty 
a zároveň to byla kancelář pánů vlakvedoucích,  průvodčích, kteří 
s vlakem jezdívali obvykle dva. Často se tu přepravovala jízdní kola 
– bicykly. A také tady byl pro úřadování vybudován do přepážky 
bytelný, dřevěný psací stůl se šuplíky a s přihrádkami, u něhož byla 
stejně těžká židle.

Vlečňáky bývaly několika typů: moderní, celokovové, zelené 
barvy s velkými, obdélníkovými okny, loženými na délku, snadno 
ovladatelnými posunem nahoru a dolů.  Lavice byly ze světle 
lakovaných dřevěných latěk a do kamen topili průvodčí uhlím z jejich 
oddělení. Pozornost však přitahoval starší typ vlečňáku, jenž se 
tehdy vyskytoval v provozu méně často. To byl krátký a vyšší vůz 
s velkými koly, karosovým dřevem, hnědě natřeným. Vystupovalo se 
do něho na předním i zadním konci, přes malou plošinku, po třech 
visutých schůdkách, z nichž, hlavně první byl tak vysoko nad zemí, 
že pro starší lidi a paničky s dlouhými sukněmi byl pohromou.  Přes 
plošinky, jednu či druhou, se dveřmi vcházelo do vlastního vozu.  
Jeho okna byla malá, obdélníková, na výšku, otvírala a zavírala se, 
spouštěla a vytahovala, pomocí silného, koženého řemene s dírkami 
na uchycení v požadované výši. Kamna značky Cellus, byla umístěna 
při stěně uprostřed vagonu, tedy v prostoru pro cestující, na malé, 
plechem pokryté plošince, v níž volně stával černý, kovový truhlík 
s uhlím a lopatkou na přikládání, jež obstarávali průvodčí a často 
i sami cestující, podle toho, jak tuhá bývala zima, jak často bylo 
nutno přikládat, - taková rodinná samospráva.

Jízda ve vlaku byl zvláštní požitek, celá tato dřevěná konstrukce 
kňourala, vrzala a vzdychala, jak se vůz natahoval nebo zkracoval 
podle toho, zda se vůz rozjížděl nebo zastavoval, když se jelo pomalu 
a brzdilo se, či když jel z vršku. 

Ještě jednu zvláštnost 
poskytoval. Nad plošin-
kou pro kamna bylo ně-
kolik závěsných kruhů, za 
něž se mohli stojící ces-
tující držet, aby neupadli 
při jízdě. Avšak čilá mlá-
dež jich využívala i k tě-
locvičným prvkům, někdy 
i s neblahými následky.

Každý průvodčí měl 
přes rameno na pevném koženém řemínku zavěšenou mosaznou 
trubku.  Zatroubením na ni dával strojvedoucímu, tedy řidiči motorá-
ku, pronikavý signál, že vlak je připraven k odjezdu. Trumpetka tedy 
měla v provozu lokálky svůj významný účel a úkon k výzvy odjezdu 
vlaku měl vžitý, ustájený postup.

A ještě jedním technickým nástrojem byli všichni průvodčí ten-
krát vybaveni a to štípacími kleštěmi, jimiž značili obvykle dvěma 
kulatými dírkami, - cvak-cvak- jízdenky jako použité a řádně kontro-
lované........“.

Několik týdnů před koncem války byl provoz na železnici ome-
zen, a nakonec zastaven v důsledku vojenské činnosti „hloubkových 
letců“ Spojeneckých vojsk. K nápravě dochází až 16. května, kdy je 
provoz znovu otevřen ale v omezeném rozsahu dvou spojů za den. 
„.....  Ihned po okupaci dosadili Němci do železničních stanic a vý-
topen své zaměstnance, vybavené značnými pravomocemi, neboť si 
byli velmi dobře vědomi strategického významu železnic. Téměř na 
všechna místa byli nasazeni udavači, na vývěsných tabulích se obje-
vily česko – německé nápisy. Za těžké a úmyslné poškození železniční 
dopravy byl trest smrti. Po celou dobu války, ale především v roce 
1944 docházelo k velkému zatýkání klatovským gestapem...“.

„..Poslední parní lokomotiva blatenské výtopny byla rozstřílena 
dne 27. dubna pod Kasejovicemi v lese Kačerovce. Všechny parní 
lokomotivy stály v „topírně“ prostřílené a doprava se udržovala 
pouze jediným motorovým vozem 130.1 zařízeným na dřevoplyn...“.                                                                  
V průběhu několika posledních desetiletí byla místní čekárna 
rekonstruována a opravována až do současné podoby. Ke konci 
roku 1974 bylo železničními zřízenci upraveno zdejší nástupiště na 
zastávce. Peron byl značně navýšen u kolejí, kde byly zabudovány 
betonové obrubníky. Toto zlepšení uvítali především starší občané 
a malé děti. Ti bez pomocí průvodčího by snad ani do vlaku nemohli 
nastoupit. Další oprava s celkovou rekonstrukcí byla provedena 
v roce 1996.

V prvních únorových dnech r. 1968 začala železniční správa 
s výměnou kolejnic. Současně byly původní dřevěné pražce 
vyměněny za betonové. Práce v celém úseku Blatná – Kasejovice byla 
provedena do konce března. Na vykonávaných pracích se podílela 
i trestanecká skupina z věznice Bory v Plzni.

K revoluční události dochází v roce 1976, kdy se na zdejší trati 
objevuje nový, moderní typ motorového vlaku. V roce 1979 8. a 9. 
června oslavila blatenská dráha 80. výročí příjezdu prvního parního 
vlaku. U příležitosti tohoto výročí projel naší obcí s velkou slávou 
historický vlak z této doby. 

Od 1. února 1969 přestaly na zdejší trati jezdit parní lokomotivy, 
od 1 července 1998 byla provedena radiofikace tratí a motorových 
vozů a byl spuštěn samoobslužný provoz.                                                                                                         

Velmi zajímavým prvkem u čekárny je stromořadí jírovce
/kaštanu koňského/. S největší pravděpodobností byl vysazen v době 
dobudování železnice, a tak více jak 100 let tu rostl a byl němým 
svědkem všeho toho, co se na místní železnici událo. V roce 2010 
je zaznamenáno první odumření a pád stromu z tohoto stromořadí.

V květnu roku 2011 byla proveden rozsáhlá rekonstrukce 
železničního přejezdu se silnicí Plzeň – České Budějovice 
a signalizačního zařízení. Železniční přejezd byl nahrazen moderním 
typem odpovídající mezinárodním parametrům. Světelná signalizace 
přejezdu byla doplněna o jeden signalizační sloup na cestu od 
Kocelovic. Současně byl vybudován samostatný přechod trati pro 
pěší na tuto cestu. V prostoru železniční zastávky byla současně 
pokácena chřadnoucí alej jírovce koňského podél celého železničního 
nástupiště.

Karel Krejčí

Železniční zastávka - současnost 

Zničený viadukt – povodeň 2002
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Nákup užitkového vozu
     Na konci března zakoupila Obec 
Velká Turná nový užitkový automobil 
Dacia Dokker, který bude sloužit nejen 
starostovi obce a zastupitelům k jízdám 
na KÚ v Českých Budějovicích a OÚ ve 

Strakonicích, ale bude využíván hlavně 
k dopravě na 

školení účetních, 
kronikářů, předsedů 

volebních komisí a členů zásahové jednotky 
SDH obce. Při požárních zásazích bude 
využíván k rychlé přepravě hasičů i jako 
tažné vozidlo pro nový přívěs, vybavený 
hasičskou technikou.

Sběrný den
Obec Velká Turná pořádá pro své občany dvakrát do roka sběrný den 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Letošní jarní sběrný den se 
konal 6.dubna. Třídění odpadu si vzali na starost členové SDH. Železný 
šrot ukládali do kontejneru, který odvezla fa EGIDA Brusy. Staré koberce, 

matrace, lina, velké kusy molitanu a staré 
barvy, oleje, baterie a zářivkové trubice zase 
do kontejneru fi rmy ROS Strakonice. Občané 
také přiváželi staré elektrospotřebiče. 
Všech 8 lednic, 7 televizorů, 6 sporáků a 2 
vaky drobných spotřebičů následně odveze 
specializovaná fi rma k dalšímu zpracování.

Velikonoční zvyky
Velikonoční svátky byly letos zalité sluncem. Od čtvrtečního večera 

procházely obcí dě   s řehtačkami, jejichž zvuk prý vyhání nečisté síly 

Obec Uzenice
Akce v obci. 17.3.se uskutečnil 

v tomto roce poslední zájezd na brus-
lení a plavání v Sušici. V březnu bylo 
vysázeno 2000 nových stromků hlavně 
doubků, tímto občanům kteří sázeli dě-

kujeme, že pomohli další obnově obec-
ního lesa. V dubnu byla provedena úprava 

obecní zeleně, jelikož už 
byl pozdní termín, tak bude 

úprava pokračoval na podzim.  6.4. Školení první 
pomoci v hasičském klubu. Zúčastnilo se15 lidí, kde 
se dozvěděli, co dělat jako první při záchraně života, 
základy resuscitace, zastavení krvácení, pomoc při 
požití nebezpečných tekutin, při popáleninách, 
při zaskočeni jídla. O Velikonocích chodilo rachtat
15 dě   a po pomlázce 5 chlapců.

Marešová

z domů a stavení. V sobotu dopoledne vyrazily na koledu. Celá skupina 
41 dě   postupovala od domu k domu, všichni společně odříkali koledu 
i velikonoční přání a odměnu si uložili do společného koše. Vykoledovaná 
vajíčka, sladkos   a i peníze si nakonec mezi sebou spravedlivě rozdělili. 
V pondělí se obcí prohnali chlapci s pomlázkami a vyšlupali každou dívku 
i ženu, která se jim namanula. Uschnout prý nesmí žádná!

Výstava obrazů
Velkou kulturní událos   byla 

velikonoční výstava obrazů pana 
Čeňka Ješe  ckého, kterou Obec 
Velká Turná uspořádala v sále 
Hospody Na Rozhrání ve dnech 
19.-22.4.2019. Tato v pořadí již 
druhá výstava děl pana Ješe  ckého 
ve Velké Turné představila kresby 
zobrazující domky a zákou   naší 
i sousedních obcí, olejomalby, 
inspirované díly starých mistrů 
i snové akvarely. Výstavu několika 
slovy uvedl sám autor.  Poté se ujal 
slova starosta obce pan Pavel Šípek 
a panu Ješe  ckému poděkoval za 

dlouhodobou spolupráci a nemalý přínos ke kulturnímu dění v obci.  
Slavnostní vernisáže se zúčastnilo 50 místních i přespolních občanů 
a během Velikonoc výstavu shlédlo dalších přibližně 50 návštěvníků.

Ivana Mrázková

Činnost SDH Velká Turná
Dětský maškarní bál

SDH Velká Turná uspořádal jako již tradičně dětský maškarní 
bál v sále Hospody Na Rozhrání. V sobotu 16.března bylo od 
14:00 připraveno  pro děti odpoledne plné muziky, sladkostí, her 
a letos si pořadatelé připravili pro děti překvapení. Do Turné přijel 
kouzelník. Svým vystoupením s balónky a kouzly mile překvapil 
děti. Všichni se dobře bavili. Letošní dětský den si nenechalo ujít 
43 dětí.

Májka
Letošní přípravu stavění máje začali členové  SDH s ostatní 

omladinou z obce již v neděli 28.dubna. Důvodem včasné přípravy 
máje byla zaměstnanost občanů v den stavění tj.30.4.2019. 

Velká Turná

Uzenice



41Svazek obcí Blatenska - květen 2019

V neděli byl přivezen 
strom a poražena stará 
májka.  Počasí v nedě-
li a v pondělí vypadalo 
beznadějně, ochladilo se 
a pršelo.  Jako mávnu-
tím proutku se v úterý 
30.dubna počasí umoud-
řilo a vyšlo sluníčko. Pří-
prava mohla začít. Na stavění máje se sešlo na 50 sousedů a po
16 hodině se začalo. Někteří připravovali májku, jiní stavěli stan 
a hranici na upálení čarodějnice.  V 18:30 bylo vše připraveno 
a chlapi se dali do samotného stavění. Vše se podařilo. Májka stála 
a Láďa Charvátů zapálil hranici s čarodějnicí. Po shoření velké vatry 
všichni přistoupili k opékání buřtů. K pití se točilo místní pivo Otav-
ský zlatý. Májku se po celou noc podařilo uhlídat.

Činnost SDH
Členové SDH se v sobotu 13.dubna 2019 sešli v Hospodě Na 

Rozhrání na plánovací schůzi sboru. V jednání byla probrána 
činnost jarních kulturních akcí a dále byla naplánována příprava 
požární techniky, pokládání věnců a okrsková požární soutěž. Dále 
nás čeká pálení klestí na Pazderně v obci a čistění Rojického potoka.

Velitel SDH Pavel ŠípekFotodokumentace Pavel Šípek

Letní rekreační oblast Milavy
Léto se nám nezávratně blíží a tím i hlavní letní rekreační 

sezóna. V katastru obce Velká Turná se u rybníka Milavy nachází 
stejnojmenný letní rekreační areál. V tomto areálu nabízí 
celkem šest provozovatelů ubytování ve stanech, karavanech, 
chatkách a rekreačních budovách. Dále je zde možnost stravování 
a občerstvení ve čtyřech restauracích a ve dvou kulturních 
zařízeních se v letním období pořádají kulturní akce jako jsou 
zábavy, diskotéky či country posezení. Přijeďte k nám na letní 
dovolenou a vyberte si z nabídky služeb tu, která Vás osloví. 
Přejeme příjemný odpočinek a kulturní či   společenský zážitek.

Jednotliví provozovatelé se na Vás těší:
ATC-Milavy

- provozovatel Obec Velká Turná  nabízí - plochy pro stany 
karavany, soc.zázemí, sportoviště, opalovací travnatou pláž  
s přístupem k rybníku Milavy.  Možnost jedné chatky pro 
4 osoby, mob-606 690 391, www.velkaturna.cz ( turistické 
informace - fotogalerie.  Prezentační foto  ATC- Milavy). Provoz 
od dubna  do září. Součástí kempu je restaurace rychlého 
občerstvení  s prodejnou potravin a venkovním posezením 
(soukromý provozovatel).

Restaurace rychlého občerstvení na hrázi
- provozuje  paní Pavla Štěpánková, mob.722 736 113. 
Restaurace na hrázi rybníka Milavy s vnitřním a venkovním 
posezením s možností nabídky jídel rychlého občerstvení 
a pochutin k pivu a prodejnou  potravin. Provoz od dubna do 
září  dle počasí v hlavní sezóně každodenně. Chaty-Teplárna 

Strakonice. Provozovatel  Teplárna Strakonice, Komenského 59, 
386 43 Strakonice, tel-383 318 287, mob-602 100 033. Nabízí  
8 dřevěných chatek pro   čtyři osoby,  soc.zařízení  společné 
v kempu. Převážně podniková rekreace. Možnost objednávky  
pobytu i jiných osob. Provoz od června do září.

Chaty Charvát
- nabízí ubytování v šesti  čtyřlůžkových chatách (vlastní soc. 
zařízení). Mob-602 169 086. www.firmacharvat.cz. Provoz od  
června do září, v jiných termínech  dle domluvy.

Rekreační areál Milavy - Naděžda Čapková
- nabízí ubytování v 25 čtyřlůžkových chatkách a dvou  srubech 
( vlastní soc.zařízení ), plochy pro stany, karavany, cos.  zázemí   
a restauraci s venkovním i vnitřním   posezením s celodenní 
kuchyní. ( pořádání country večerů ). Mob-603 434 061, recepce  
tel-720 262 635 ( prodejna potravin ), www.milavy.cz. Provoz  
od  dubna do října.

Kemp LUHY- Jitka Šupová
- nabízí ubytování ve 14 čtyřlůžkových chatkách, v 1 dvouchatě 
pro šest osob, v bungalovu s 5 pokoji a restauraci se společen-
ským sálem (po domluvě možnost pořádání oslav) s celodenní 
kuchyní a kioskem rychlého občerstvení. Mob-606 624 696, 
www.kemp-luhy-milavy.cz. Provoz chat od června do září,  v ji-
ných termínech  dle domluvy.

Kemp u Hasičů-Jitka Zobalová
- nabízí ubytování v 5 čtyřlůžkových pokojích,  plochy pro stany 
a karavany, sociální zázemí a venkovní a vnitřní restauraci . 
Mob-606 484 580. Provoz od  června do září, v jiných termínech  
dle domluvy.

Starosta obce Velká Turná Pavel Šípek
Fotodokumentace Pavel Šípek

Opravy objektu čp. 4 
v Záboří 

Již začátkem roku 2018 byly zahá-
jeny stavební práce akce s názvem 

„Snížení energetické náročnosti ko-
munitního centra v obci Záboří.“ Jed-

ná se o opravu domu č. p. 4 u Helmů, 
kde by mělo vzniknout odpovídající zázemí 

pro kulturní a společenské akce pořádané v naší 
obci, např.  pouť Pod lípou, oslavu Dne dětí, letní taneční zábavy 
apod.

Text: Jitka Říhová Foto: Roman Říha

Nejkrásnější čarodějnice
máme v Záboří!

Nevěříte? Přijít jste se o tom mohli přesvědčit v podvečer filipo-
jakubské noci na naši náves. Dvě parádnice byly připraveny na hra-
nici, nu, vždyť reprezentovaly tu zlou a nenávistnou část čarodějnic-
kého pokolení, a z té své nelidské povahy až na slámu seschly. Kolem 
připravované májky doslova poletovaly zástupkyně nové mladé 
generace pod dohledem těch starších, pomáhaly s pentličkováním 
nebo hrály s ostatními dětmi připravené hry. Nemohly se dočkat 

Záboří
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až zábořští chlapci 
postaví májku a za-
pálí postavenou hra-
nici. Jako správné 
Miss čarodějnice se 
pak před hořící hra-
nicí fotografovaly, 
myslím, že došlo i na 
selfíčka a zábořské 
rejdění má své místo 
na facebooku i insta-
gramu. 

Počasí tentokrát 
přálo, nepršelo, 
a tak hlídat májku 

do rána nebyl problém. Posezení připravené u čekárny pod stany 
bylo příjemné, buřtíky se nepekly na hranici, ale na grilu, vedle se 
dozlatova grilovalo prasátko, točilo se pivo, limonády i vařil grog. 

Sousedské popovídání doprovázela tentokrát doslova „živá“ 
hudba – plni energie k mikrofonům přistoupili místní hudebníci 
Simona Šourková, Olin Merta, Martin Běle a Daniel Kallmünzer. 
Pod uměleckým jménem Skvadra asi nevystupují dlouho, ale moc 
hezky jim to spolu hrálo a zpívalo, takže jistě o nich ještě uslyšíme. 
S pár písničkami se přidal profesionál Lukáš Písařík. 

Skvěle organizovaný večer – velký dík patří všem, kteří se na 
něm podíleli!

Text a foto Jitka Říhová 

Havárie vodovodního řadu
Z důvodu havárie vodovodního řadu byla v naší obci během 

posledních týdnů několikrát na nezbytně nutnou dobu omezena 
dodávka pitné vody.  Ve dnech 20. a 21. 2. 2019 byla odstraňována 
závada prasklého potrubí mezi bytovkami čp. 82 a čp. 93. Závada 
byla zřejmá dle průběžných měření na vodárně (spotřeba se sleduje 
a zapisuje každý den, v případě úniku se kontroluje v nočních 
hodinách, v tomto případě byl rozdíl oproti normálu cca + 15 m3 

vody). Navíc se mezi bytovkami vytvořila „pořádná louže“. 
Bohužel, po odstra-

nění této závady stále 
byl rozdíl oproti prů-
běžným měřením vyšší 
a bylo jasné, že nejde 
o jediný problém na 
tomto úseku vodo-
vodu. Závada se na 
povrchu terénu již ne-
projevovala, a tak byla 
povolána odborná fir-
ma ČEVAK, která loka-

lizovala za pomocí měřidel na akustickém principu místo poruchy 
mezi garážemi a čp. 93. Po provedení výkopu dne 1.3.2019 se únik 
nepotvrdil, ale pro možnost obsluhy navazujícího úseku vodovodu 
byl na potrubí osazen uzávěr vody. 

Závada se tedy hledala dál, tentokrát s pomocí moderní H2 
metody, kdy se potrubí naplní formovacím plynem. Dne 13.3.2019 
bylo na základě tohoto měření místo poruchy určeno v asfaltové 
ploše za bytovkou čp. 93.  Ihned den poté byla odkryta část potrubí 
se dvěma defekty – na 50 let starém potrubí dochází totiž již 
k proreznutí materiálu. U starého vodovodu nakonec byla v dubnu 
provedena generální oprava, rozvody byly kompletně vyměněny 
za nové. Obec ve dnech odstávky vody zajistila cisternu s pitnou 
vodou.

Text Jitka ŘíhováFoto Roman Říha

Zprávy ze ZŠ a MŠ Záboří
Roste v Záboří nový Einstein?

Devátého dubna se ve Strakonicích konalo okresní kolo 
matematické olympiády. Zábořskou školu v ní reprezentoval žák 
7. ročníku Vítek Flaška, který ovládl školní kolo. V tom okresním 
dokázal, že i na venkovských školách mohou vyrůstat matematické 
talenty, a v konkurenci 27 žáků ziskem 15 bodů zvítězil.

Velmi Víťovi gratulujeme a doufáme, že i nadále bude svůj 
matematický talent úspěšně rozvíjet.

MG

Čarodějnice a čarodějové přiletěli
i do Základní školy v Záboří

Žáci deváté třídy Základní školy v Záboří připravili na úterý 30. 
dubna pro první stupeň a děti ze školky tradiční „čarodějnický rej“. 

Dokonce se na něj přijela 
podívat i spřátelená školka 
z Doubravice, která byla 
z akce přímo nadšená. Malé 
čarodějnice a čarodějové 
vařili čarovné lektvary, 
ti odvážní je i ochutnali, 
a museli splnit v tělocvičně 
několik úkolů, například 
přechod přes čarodějnický 
močál, let na koštěti, 
zabíjení netopýrů, hod 
myší na cíl, závod pavouků 
či hledání kouzelných 
předmětů. Za všechny úkoly 

každý získal 9 razítek  a poté celá třída mohla otevřít poklad. V něm 
byly různé omalovánky a spojovačky a v neposlední řadě sladkosti. 
Tak zase za rok na shledanou

Lenka Říská

Návštěva Sladovny Písek
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 navš  vili naši žáci z 1. stupně kulturní centrum 

v Písku – Sladovnu. Na programu byly dvě výstavy: (DE)konstrukce 
a Hnízdo ilustrace.
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Únos ve Škalí
Ve Škalí se krásně žije,
kamení je stále dost
a tak máma ráda vaří,
vítaný je každý host.

Táta Rudla svoji ženu
dál kamením zásobí,
máma Kudla při vaření
na synáčka dohlíží.

Mudlík za  m ve vajíčku
začíná být neklidný,
rád by vylez´, však síla chybí
a tak ještě raděj spí.

Jako první jsme 
navš  vili výstavu (DE)
konstrukce, která byla 
velice krea  vní. Vedla dě   
k přemýšlení a zkoumání, 
jak vytvořit různé 
konstrukce. K dispozici 
měly provázky, lepenky, 
kartony, dřívka, klacíky, 
špejle, nitě, drátky,… 
a hlavně svou dětskou 
fantazii. Proto nám 
vznikaly nové a nové 
krásné stavby. Ke konci 
výstavy si dě   mohly 
vyzkoušet „prolézání 
pavoučích sí  “. Tato 
ak  vita byla velice akční 
a pro dě   zábavná.

Druhá výstava – Hnízdo 
ilustrace, se týkala knih. 
Po celé místnos   byla 
rozmístěna spousta 
dětských knih, které si 
dě   mohly prohlédnout. 
Byly zde knihy nové např. 
Lichožrou  , Kouzelná 
třída,…. ale také knihy 
známé i starší generaci 
např. Broučci, Honzíkova 
cesta či Malý Princ. Dě   si 
také mohly prohlédnout 
Ladovy ilustrace v životní 
velikos   a uvařit si oběd 
s pejskem a kočičkou 
v jejich domečku. Celé 
dopoledne nám příjemně 
a rychle uteklo. Všem se 
moc líbilo a za nějaký čas 
se do Sladovny určitě zase 
vrá  me.

1. stupeň ZŠ Záboří

Praha – jarní historická exkurze 2. stupně
Praha je jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Tedy je skoro naše 

povinnost seznámit žáky s  mto krásným městem, v němž se odráží celá 
historie českého národa. 

Exkurzi jsme naplánovali na 25. dubna. Ač jsme poslední dobou 
všichni rádi za každou 
dešťovou kapku, jedná-
li se o celodenní výlet, 
vždycky panuje obava 
z toho, aby nám žáci 
nepromokli. Ale tento 
den bylo počasí naprosto 
ideální. Měli jsme před 
sebou několik kilometrů 
pěší chůze historickým 
centrem Prahy. Prošli 
jsme přes Václavské 
náměs   na Staré Město, 
kde nechyběla v celou 
hodinu zastávka pod 
Staroměstským orlojem, 
odtud jsme pokračovali 
přes Karlův most a Malou 
Stranu až na Hradčany. 
V areálu Pražského hradu 
jsme navš  vili Chrám 
sv. Víta, Vladislavský sál, 

baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku. Ač byli někteří žáci již unaveni, podařilo 
se nám přesto dojít ještě na Petřín. Zde jsme naši pěší túru zakončili 
občerstvením a delším odpočinkem. Někdo dokonce vystoupal i na 
vrchol petřínské rozhledny. Z Petřína už to byl jen kousek na smluvené 
místo, kde na nás čekal autobus.  

Bohužel dnešní nác  le   si pod slovem exkurze představují většinou 
jen rychlá občerstvení a obchodní centra. A to si troufám napsat, že 
více jak polovina dě   viděla nebo navš  vila jednotlivé památky poprvé 
v životě. Proto nás potěšil jakýkoli dotaz, který směřoval k historii, 
jakýkoli obdiv, který směřoval k architektonickým památkám, jakýkoli 
projev úcty směřující k místům, která budovali naši předci. Prahu si jezdí 
prohlédnout turisté z celého světa, neměli bychom ji mít ale nejlépe 
prohlédnutou my, Češi? Nezbývá než doufat, že si z tohoto dne budou 
naši žáci alespoň něco pamatovat, až navš  ví Prahu někdy příště. 

Mgr. Kateřina Srbová

Zápis v Základní škole Záboří
V pátek 12. dubna se ve 13 hodin otevřely dveře zábořské základ-

ní školy pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, které čekal slavnostní 
zápis do první třídy. 
Předškoláci však ne-
byli ve škole poprvé, 
ještě předešlý den 
si prohlédli prosto-
ry školy a seznámili 
se s paními učitel-
kami a žáky vyšších 
ročníků. Přesto však 
některé děti dora-
zily k zápisu s mír-
nými obavami, zda 
všechny připravené 
úkoly úspěšně spl-
ní, a došlo dokonce 
i na slzičky. Hned jak 
ale spatřily hodné paní učitelky, zjistily, že se nemají čeho bát. Po 
zkoušení řeči, porozumění textu, barev, čísel, geometrických tvarů, 

motoriky a dalších dovedností obdržely dětičky sladkosti, skládač-
ku a pamětní list, který jim bude až do začátku září připomínat, že 
byly úspěšně zapsány k povinné školní docházce. Už je tedy jisté, 
že do první třídy nastoupí více prvňáčků než v minulých letech, a to 
14. Všichni se na ně už moc těšíme!

Lenka Říská
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XIX.ročník taneční přehlídky 
 

v country tancích, disco tancích, show 
formacích, parketových tanečních kompozicích, 

orientálních tanců, break dancu a stepu 
 

 
DANCE SHOW STRAKONICE 2019 

 
 
 

 7.-9. června 2019 
 
 

přihlášky přijímáme do 20.5. 2019 
počet vystupujících souborů bude omezen!!! 

podmínky pro přehlídku se nemění a startovné je – 500,-- Kč  
(za soubor v kategorii – možné přihlásit 2 předtančení v každé kategorii) 

výjimky povoluji pouze pořadatel přehlídky 
 
 

PŘIJĎTE SE POBAVIT NA 3 DNY DO STRAKONIC!!! 

Návštěvníci u Kudly se
po celý den střídají,
máma peče, vaří, smaží,
kamínky všem chutnají.

Nad jeskyňkou mrak se valí.
„Co je“, Kudla diví se.
Orel skalní třepe křídly
a v kuchyňce stmívá se.

Snes se orel tam ke Kudle,
v jeskyňce se zatmělo,
do kamínků orel klovl
až od zobce se jiskřilo.

Orel klovl do kamení
co bylo ještě syrové.
Rozzuřil se, křídly tloukl,
pro Kudlu začly časy zlé.

Rudla přiběh´ Kudlu chránit,                          
však orel oba popadl,
v zobáku a pařátech
je pryč ze Škalí odnesl.

Na vysoké borovici
orlí hnízdo v Hoře je,
orel Venca s ženou Klárou
o své hnízdo pečuje.

Dráčky Venca letem znaven
do hnízda Kláře pohodil,
kolem Hory třikrát kroužil
než se v klidu usadil.
Co s dráčky bude, to se neví,
snad je Venca propus  ,
vždyť doma mají malé dítě
co ve skořápce ještě spí.

Chudák Mudlík ve vajíčku
bez maminky doma je,
zima už mu začíná být,
snad ho někdo zahřeje.

Ale dě  , nebojte se. Kachna 
Jose  na už je nablízku a o malé 
vajíčko, ve kterém spí dráček 
Mudla, se docela jistě postará.

Miluše Kordulová
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