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ÚVODNÍ SLOVO REDAKČNÍ 
RADY SVAZKU OBCÍ 
BLATENSKA
Vážení čtenáři, milí spoluobčané.
Dovolte mi na tomto místě, kde má zaznít 
úvodní slovo, spíše několik zamyšlení. Máme 
za sebou, jak se říká, nejkrásnější svátky v roce 
a vstup do nového roku 2009, do kterého Vám  
čtenářům tohoto periodika ještě dodatečně 
přeji pevné zdraví, spokojenost, klid, pohodu 
a mnoho dobrého.
Jako každoročně, tak i uplynulý prosinec se stal 
(i přes adventní čas, který bychom měli prožívat 
v klidu a ne v hektickém spěchu a shonu) 
měsícem nájezdů na obchody a hlavně nákupní 
centra a markety a přes ně i na naše peněženky. 
Tím se nám staly vánoční svátky záležitostí 
vpravdě konzumní, ale přiznejme si, není 
milejší vzpomínka například na prožitky z mládí 
a trocha nostalgie? Je velice chvályhodné, že 
máme snahu a chuť udělat radost svým blízkým 
a obětovat něco času i finančních prostředků,
abychom se následovně mohli v onen zvláštní 
večer potěšit ať již z radostného a šťastného 
jásání a rozzářených očí dětí, ale i radosti 
dospělých. To vše jsme podnikli i v době světové 
finanční krize, která přes různá ubezpečení
našich vrcholových politiků, zasáhla i naši vlast. 
Protože se tato situace nejvíce projevuje v oblasti 
automobilového průmyslu (ten u nás činí asi 
40 % objemu průmyslové výroby), je logickým 
důsledkem, že v našem regionu, v souvislosti se 
zaměřením průmyslové výroby právě do této 
oblasti, jsme důsledky rovněž pocítili.
 Pevně doufám, že rok 2009 bude rokem 
klidnějším, že zmíněná krize bude úspěšně 
zažehnána a nám půjde vše lépe a ve větším 
klidu a pohodě. Stejně tak doufám, že naše 
politická a vládní scéna přestane být bojištěm 
ambiciózních a konečně nastane doba, kdy 
dojde k pochopení potřeby kvalitně, rozumně 
a po vzájemné shodě či kompromisním řešení 
pracovat ve prospěch naší země, města, obce 
…  Můžeme si jenom přát, nebo tajně doufat, 
že si naši představitelé toto vzali jako novoroční 
předsevzetí. Ta se sice většinou neplní a rychle 
zapomínají, ale co kdyby … Dejme si tuto 
myšlenku do souvislosti s naším předsednictvím 
v EU. Tady je nyní třeba, abychom byli 
příkladným vzorem a ne ostudou EU.
Mgr. Bohuslav Navrátil
místostarosta města Blatná

MASOPUST NEBOLI FAŠANKY
Zvyky v průběhu kalendářního 
roku se nesou v rozdílném 
duchu. Masopust, neboli 
fašank, je rozverný a nevázaný, 
provoněný koblihami, slaninou 
a pálenkou, která je nutná pro 
zahřátí při celodenní obchůzce 
v mrazivém vzduchu. Je to čas 
zabíjaček a lidového veselí.

Masopust začíná 6. ledna svátkem 
Tří králů a vrcholí o masopustním 
pondělí a úterý čtyřicet dní před 
svátky velikonočními. Tehdy cho-
dí obcemi nebo městy fašankový 
průvod masek, který končí maso-
pustní zábavou. Posledním dnem 
tohoto období je Škaredá, neboli 
Popeleční, středa a začíná půst. 
Masopustní dny trvají až do doby, 
kdy končí nadvláda zimy a jaro je 
za dveřmi.
Počátky masopustu a masopustních 
obchůzek je třeba hledat v před-
křesťanském kultu zimního slu-
novratu. Původně šlo o pohanské 
svátky - antické slavnosti, tzv. sa-
turnálie, což je jeden z nejvýznam-
nějších a nejradostnějších svátků 
římského náboženství slavený na 
zimní slunovrat k poctě Saturno-
vě. Karneval tedy souvisí patrně 
s předkřesťanskými oslavami ob-
novy přírody na začátku jara.
Rej maškar a obřadní obchůzky 
byly původně vyhrazeny jen pro 
svobodnou mužskou mládež a mla-
dé ženaté muže, později se účastni-
li i další. To, co vykoledovali, na-

konec zpeněžili a utratili u taneční 
zábavy.
Každá maska mívala dříve svůj 
význam a funkci - to však během 
doby zcela ztrácelo smysl. 
Nejznámější fašankovou maskou 
byla maska medvěda, jemuž se 
přisuzovaly magické vlastnosti a to 
především plodnost, která mohla 
být přenesena na ženy i celé hospo-
dářství. Při každé zastávce si s ním 
tedy hospodyně a děvčata musela 
zatancovat, odepřít mu tanec bylo 
nemyslitelné. Medvěda na provaze 
vodila jiná maska – medvědář či 
žid. 
Další nezbytnou postavou byl 
biřic, který průvod vedl. Ženy se 
maskovaly za muže a muži za ženy 
– ti hlavně za nevěsty nebo za mat-
ky s dítětem. Masky představovaly 
zástupce různých profesí a někdy 
i konkrétní osoby. Masopustní 
maska byla často prostředkem 
výsměchu a kritiky některých lid-
ských vlastností a neřestí. Většinou 
novějšího původu jsou naopak 
zvířecí masky, mezi nimiž nechy-
běl ani velbloud, slon či opice.

KALENDÁŘ SVAZKU OBCÍ BLATENSKA 2010
Prosíme všechny, kteří chtějí spolupracovat na 

kalendáři 2010, a zveřejnit své fotografie a informace
o akcích na rok 2010 v kalendáři Svazku obcí Blatenska 

na rok 2010, aby zasílali své příspěvky na adresu
blatensko@blatensko.cz

Uzávěrka fotografií a oznámení o chystaných akcích do 
kalendáře SOB rok 2010 bude 31. května 2009.
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA - ÚŘEDNÍ HODINY SOB 
      polední pauza  

Pondělí 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Úterý 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Středa 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Čtvrtek 7. hodin 12. 00 13. 00 16. hodin
Pátek 8. hodin 12. 00 13. 00 15. hodin

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

*** KALENDÁŘ SOB *** INFORMACE Z SOB *** KALENDÁŘ SOB
Dovolujeme si 
Vás upozornit, že 
kalendáře na tento 
rok - čili na rok 
2009 - je možné 
si zakoupit na 
jednotlivých Obecních 
úřadech Svazku obcí 
Blatenska, nebo 
přímo v kanceláři 
SOB ve Spálené ulici 
727, v Blatné.

Jsme poskytovateli sociálních služeb: 
I. Domov pro seniory – Dům klidného 
stáří sv. Anny
II. Osobní asistence KONTAKT – osobní 
asistence u seniorů 
III. Odborné sociální poradenství
IV. Pečovatelská služba
I. Dům klidného stáří sv. Anny (sociální 
služba – domov pro seniory)
Dům klidného stáří sv. Anny v Sou-
sedovicích je určen uživatelům, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace 
vyžaduje nepřetržitou sociální i ošetřo-
vatelskou péči. Služba umožňuje pobyt 
v malokapacitním zařízení rodinného 
typu s možností zachování stylu života, 
rozvoje zájmových činností a sociálních 
kontaktů. Vedle ubytování, stravování a 
péče nabízíme zájmové aktivity, rehabi-
litaci, poradenství, fakultativní činnosti a 
další služby. 
Podmínkou přijetí je přiznaný příspěvek 
na péči nebo alespoň podaná žádost.
Kontakty: 
Ředitelka OCH a vedoucí domo-
va: O. Medlínová tel.: 383323281, 
777887158

vrchní sestra tel: 383325692, 
777808911, 
sociální pracovnice tel: 383327459, 
777808847, 
účetní tel/fax: 383327457, 777808871 
sesterna tel: 383325695, 777808912 
hospodářka tel: 383327459, 773979001 
vedoucí denních aktivit tel: 777758810 
e-mail: charita.st@mail.ipex.cz

II. KONTAKT – osobní asistence (soci-
ální služba – osobní asistence)
Kontakty: Oblastní charita Strakonice, 
Osobní asistence, Heydukova 349, 386 
01 Strakonice. 
Vedoucí osobní asistence – H. Turková, 
Tel. 383 325 808, Mobil: 777 808 874,
e-mail: osobniasistence.st@centrum.cz
Cílem osobní asistence (OA) je umožnit 
uživatelům vykonávat za pomoci osobního 
asistenta všechny běžné činnosti, které by 
dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby 
mu v tom nebránil věk či postižení. OA je 
vykonávána na základě aktuální potřeby 
v dohodnutém hodinovém rozsahu. Vy-
chází z potřeb uživatele, jeho zájmů, zálib, 
silných stránek, schopností a přání s ohle-
dem na přijatelná rizika. Minimální rozsah 
OA v jednom dni je 2 hodiny. 

III. Odborné sociální poradenství (soci-
ální služba - sociální poradny)
Kontakt: Bc. R. Kylbergerová – soci-
ální pracovnice, Heydukova 349, 38601 
Strakonice, Tel: 383325808, 380120894, 
776376357, 773979002 
E-mail: charita.poradny.st@centrum.cz
Služba je poskytována převážně v kan-
celáři, ale podle potřeb i  v terénu, a to 
ve všedních dnech. Je určena pro ty, kteří 
se ocitli v životní situaci, kterou chtějí, 
ale neumějí sami vyřešit. Služby poraden 
jsou bezplatné.
Součástí je půjčovna kompenzačních po-
můcek, kde si lze zapůjčit např. chodítko, 
polohovací postel, vozík...

IV. Pečovatelská služba Oblastní chari-
ty Strakonice (sociální služba – PS)
Pečovatelská služba (dále PS) Oblastní 
charity Strakonice pracuje na těchto stře-
discích:
PS Strakonice a okolní obce (Heydukova 
349 ve Strakonicích),
PS Osek-Radomyšl a okolní obce (Osek 
109 - v domě s PS),
PS Volyně, Čestice a okolní obce (Voly-
ně, Vimperská 595 - v domě s PS),

OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE
http://charita-sousedovice.unas.cz

Děkujeme všem lidem, kteří nám přispěli  v rámci Tříkrálové sbírky 2009. Výtěžek sbírky bude využit takto: 65% na 
nákup automobilu pro pečovatelskou službu, kterou Oblastní charita Strakonice poskytuje ve čtyřech střediscích 
(viz. služba č. IV), 35% na humanitární pomoc do zahraničí a na režii sbírky.

Pokračování na str. 3
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MASOPUST NEBOLI FAŠANKY (pokrač. ze str. 1)
Běžné byly i pohádkové postavy, masky 
démonické – smrt a anděl – ty patří k nej-
starším typům masek. Jen málo fašanků 
se odehrává v krojích, karneval je přede-
vším rej komických  masek a převleků.
TUČNÝ ČTVRTEK
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová 
pečeně se zelím a knedlíky. Také se ne-
mělo hledět na nějaký ten džbán piva. Na 
tučný čtvrtek si každý měl dopřát tolik 
piva a mastného jídla, co snesl.
Pátek a sobota utekla jako sen a už tady 
byla tak dlouho očekávaná masopustní 
neděle.
MASOPUSTNÍ NEDĚLE
Masopustní neděli se také říkalo neděle 
taneční. Hned po obědě vyhrávali hu-
debníci na návsi a zvali tak k muzice do 
hospody. Hned jak dohráli, tak se začala 

otevírat vrata statků a dveře chalup a mu-
ži i ženy mířili k hospodě, kde už na ně 
čekali muzikanti se svými nástroji. Pivo 
teklo proudem, z bot tanečních párů se 
jen kouřilo a veselého křiku neubývalo 
ani v časných ranních hodinách.
MASOPUSTNÍ PONDĚLÍ
Druhý den, na masopustní pondělí, se 
pokračovalo v tanci. To byl tzv. „mužov-
ský bál“. Na takovou zábavu neměla svo-
bodná chasa přístup a musela se spokojit 
s přihlížením. V kole bylo vidět jen samé 
ženáče a vdané. Hudebníci pilně vyhráva-
li, protože furiantští sedláci na nějakou tu 
zlatku nehleděli.
MASOPUSTNÍ ÚTERÝ
Masopustní úterek býval svátečním 
dnem. Byl to také tolik očekávaný den 
maškar, již bylo všude plno. V průvo-

du maškar bývaly figury nejrůznějšího
druhu. Čím byla maska pitvornější, tím 
budila větší pozornost. Zúčastňovaly se 
ho různé masky a ať už šlo o četníky, 
žebráky, cikány nebo jiné maškary, hlavní 
postavou byl většinou šašek. Jeho oděv 
byl zdobený barevnými papírky, na hlavě 
měl špičatou šaškovskou čepici a v ruce 
nesl bič na odhánění nemaskovaných.
Jinde byl ústřední postavou průvodu 
medvědář s medvědem.
U každého stavení hudba zahrála dva až 
tři kousky. Maškary byly většinou odmě-
ňovány koblihami, vejci, uzeným masem, 
ale i obilím a penězi. 

Masopust byl zakončen tradičním 
„pochováním basy“, které symbo-
lizovalo na 40 dní konec tanečních 
a hudebních veselic. (ps)

PS Blatná, Lnáře a okolní obce (Blatná, 
Tyršova 436 - v domě s PS)
Kontakt: vedoucí PS Strakonice, Osek, 
Volyně: Heydukova 349, 38601 Stra-
konice, tel: 383 325 808, 380 120 894 
Mobil: 776 808 841
e-mail: 
pecovatelskaslužba.st@seznam.cz, PS 
Blatná 383422653, 777808985
Charitní PS je určena především senio-
rům, kterým zdravotní stav či nepříznivá 
situace nedovolují nadále zajistit životní 
potřeby bez pomoci okolí. Je poskytová-
na v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 
hod. Rozsah vychází z individuálních 
potřeb uživatele. Pro rozvoz obědů 
slouží nerezové jídlonosiče v majetku 
charity. I nyní můžete přispět Oblastní 
charitě Strakonice na účet – ČSOB, 
čú. 136219490/0300, VS 0707 nebo 
v hotovosti na kterémkoliv středisku 
OCH Strakonice. Na požádání Vám 
vystavíme darovací smlouvu, kterou 
lze použít pro odpočet z daní (týká se 
i fyzických osob). 

OBLASTNÍ CHARITA 
STRAKONICE
(dokončení ze str. 2)

ANONYMNÍ LINKA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI 
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH

tel. číslo 772 050 013

 Cítíte se sami?
  Nemáte si s kým popovídat?
   Máte z něčeho strach?
    Nevíte si s něčím rady?

JSME TU PRO VÁS!
Od února 2009 zahajujeme provoz naší linky. Ať jste dospělí či děti, 

obraťte se na nás se svými starostmi, pokusíme se Vám pomoci. Linka 
je v provozu každé úterý a čtvrtek 15-22 hodin, s vyjímkou velkých 

prázdnin. Linku zřizuje občanské sdružení Dyscentrum-Strakonice za 
podpory města Strakonice.

www.dyscentrum-strakonice.wz.cz

  Dagmar Kočárková – masopust v Myšticích  Hana Hoštičková – masopust v Leskovicích
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POVÍDÁNÍ O OBCI HLUPÍN
Adresa úřadu: 
Hlupín 41, 38601 Strakonice 
* Úřední hodiny: Čt 17.00 -19.00 
* Telefon: 383 494 117 
* Oficiální www stránka: www.hlupin.cz 
* Podatelna elektronické pošty (oficiální
e-mail úřadu): ouhlupin@tiscali.cz 

HISTORIE HLUPÍNA
První písemná zmínka o obci Hlupín je z 
roku 1382. Majitelem byl Martin z Mla-
díkovic a Hlupína. 
NÁZEV OBCE
Hlupín - název z období kolem roku 
1810
Hlupíno - název vsi používaný ve 14. 
století
Lupín - název používaný kolem roku 
1731. 
Jméno se odvozuje asi od prvního držite-
le Hlúpy či Chlúpy.

Události - výběr:
1382 - první písemná připomínka, majite-
lem byl Martin z Mladíkovic a Hlupína.
1543 - obec připadla k poddanství pod 
panství Hoštice (Střelské) za vlády Ferdi-
nanda I.
1619 - začínají zápisy o křtech v matrice 
v Záboří.
1654 - zavedena Berní rula - dnešní for-
ma daní. Hlupín měl 18 domů - 12 sedlá-
ků, 1 chalupník, 5 zahradníků
1771 - počátek číslování domů - většinou 
začínali od hospod
1774 - zavedena povinná školní docházka 
(čtení, psaní, počty)
1783 - zrušena robota pro obce - nutno se 
vyplatit = reluice
1807 - panství Střelské Hoštice prodáno 
v dražbě, koupil jej Erasmus Obst, dřívěj-
ší správce Kolowratů v Rychnově
1810 - Erasmus Obst nechal vypustit 7 
rybníků v Hlupíně a rozprodat místním 
zájemcům jako pole.
1817 - zavedena daň 16% z čistého výno-
su, později díky dalším přirážkám činila 
pozemková daň asi 26%
1819 - postavena kaple
1825 - postavena kovárna při č. 25
1827 - postavena pazderna na obecní louce 
pode vsí - Konopnice
1830 - kaple byla pokryta šindelem
1833 - postavena obecní pastouška
1837 - obec měla již 32 domů, zhotovo-
valy se přesné mapy a výměry polí
1839 - zakoupen zvon do kaple
1846 - pořízen oltářní obraz sv. Jana Ne-
pomuckého, který posvětil českobudějo-
vický biskup (Josef Ondřej Lindauer)
1847 - obyvatelé si vybudovali vlatní 
rybník - Obecní, v němž se chovali ryby 
na Vánoce.
1848 - revoluční rok, vykupováním po-
zemků od vrchnosti vznikalo soukromé 
vlastnictví.
1871 - bylo zakoupeno 6 bronzových 
svícnů. (Tyto svícny a další předměty 
byly ukradeny 23.12.1990, zloději byli 
chyceni a odcizené věci vráceny zpět)
1878 - Hlupín se osamostatnil od 
Mečichova

1895 - obec měla 47 domů a 303 obyvatel
1900 - u obce stály dvě cihelny - starší 
na obecní pastvině za Boučkem postupně 
zanikla, druhá - Cihelna č. 47. Cihly se 
v ní pálily až do 2. světové války.
1914 - po vypuknutí 1. světové války 
narukovalo 43 vojínů, při prvním odvodu 
muži ve věku do 39 let, při dalším 
odvodu muži ve věku 18 až 50 let.
1917 - odebrán zvon pro válečné účely
1918 - konec 1. světové války, vznik Čes-
koslovenské republiky. Ve válce padlo 16 
vojáků z Hlupína, vrátilo se 6 invalidů.
1919 - válka s Uhry pokračovala, Maďaři 
obsadili přes polovinu Slovenska.
1925 - velká voda strhla most přes Březo-
vý potok
1925 - obecní kronika byla vedena od 
tohoto roku do roku 1939, psal ji Jaroslav 
Křivanec z č. 4., za války se kronika ne-
vedla.
1932 - byla opravena kaple za 10.000 Kčs
1933 - 26.11. shořela stodola Františka 
Češky č. 24, která měla doškovou stře-
chu, byla zde uložena mlátička Louly z 
Mečichova. Stodola byla pojištěna, přijeli 
hasiči z Mečichova.
1934 - požár zničil celé stavení paní 
Kašparové č. 22. Oba požáry daly podnět 
k založení hasičského sboru 10.5.1934, 
velitelem se stal Antonín Slavík č. 28. 
U budovy č. 12 byla přistavěna hasičská 
zbrojnice, na obecním palouku na Ohradě 
byl zřízen rybníček jako rezervátor pro 
případ požáru.
1935 - byla zakoupena hasící stříkačka za 
25.000 Kč, 300 m hadic a výzbroj pro 17 
mužů.
1935 - byla vysázena alej třešní k Zadním 
Zborovicům, stromky dostali z kláštera 
v Horažďovicích.
1936 - 5.7. byla posvěcena hasící stříkač-
ka farářem Bodlákem za starosty Jana 
Křivance z č. 31.
1937 - 14.9. zemřel prezident Tomáš Ga-
rik Masaryk, Na skropotech byla uspořá-
dána pietní akce. V září v těchto místech 
proběhlo velké vojenské cvičení. 1938 - 
byla založena společnost asi deseti drob-
ných zemědělců s názvem Češka a spol. 
Byla zakoupena mlátička za 12.000 Kč, 
motor za 8.000 Kč, později pila a jetelov-
ník - kolektivizací vše zaniklo.
1939 - po okupaci 15. března měli všichni 
muži povinnost prohazovat sníh na silni-
cích, aby byly průjezdné, hlavně k Meči-
chovu.
1945 - v lednu přivezli do obce do hostin-
ce k Neradům německé ženy, tzv. Národ-
ní hosty, tyto zde pobyly nějakou dobu.
Na obloze létaly stovky letadel, která 
bombardovala východní území Německa.
1945 - 6. května občané šli vítat do Ho-
ražďovic americké vojáky, byla to 4. pan-
céřová divize třetí americké armády, které 
velel generál S. Patton.
1945 - obec získala nový zvon od Antoní-
na Komrsky, děkana z Veselí nad Lužnicí.
1946 - po pohraničí se odstěhovalo něko-
lik občanů. 1946 - 26.5. první poválečné 
volby. 72 hlasů získali komunisté, 50 
lidovci.
1951 - elektrifikace obce - rozsvícenská

zábava. 52 domů, 202 obyvatel.
1955 - 13 členů založilo JZD.
1957 - rozšíření JZD o 32 členů, soustře-
dění dobytka.
1958 - 3. června přišlo krupobití, jež po-
tlouklo obilí i trávu. Pro krmení se jezdilo 
až do Vořechova a Horního Poříčí.
1958 - byla postavena druhá drůbežárna. 
Byl přestavěn a otevřen Kulturní dům.
1959 - při velkém suchu vyschl rybník 
Nad Hořejším, Obecní rybník byl po-
loprázdný. 10.8. vyběhl divoký vepř 
z Češkova rybníka v Luzích, v kronice je 
psáno, že není pamětníka, který by dříve 
spatřil divoké prase v okolí.
1959 - obec byla převedena z okresu Klato-
vy do okresu Strakonice.
1962 - vybudována mostní váha za 
35.000 Kčs. Dva psi roztrhali 14 ovcí, 17 
poranili - vznikla škoda 62.000 Kčs.
1965 - dokončena silnice na Mečichov a 
Záboří za 250.000 Kčs, 1.4. bylo zaháje-
no autobusové spojení do Záboří a Stra-
konic.
1967 - postaven kravín pro 102 krav za 
2,000.000 Kčs, 50% dotoval stát. Auto-
bus do Strakonic jezdí šestkrát denně. 
1969 - veřejné osvětlení 10 zářivkami za 
20.000 Kčs.
1970 - vyafaltována náves a opravena 
silnice Horažďovice - Zadní Zborovice. 
Sloučení JZD Mečichov a Hlupín.
1971 - rozšíření Kulturního domu, poříze-
ní veřejného rozhlasu. Dokončena kanali-
zace za 132.589 Kčs. Dokončena cesta do 
Sedla, František Češka věnoval 50 valní-
ků kamene ze zrušené zdi u zahrady.
1973 - dokončena elektrifikace na Cihel-
nu.
1974 - 9.5. byla slavnostně otevřena nová 
budova MNV (obecní úřad) s prodejnou 
a s hasičskou zbrojnicí.
1975 - sloučení obcí Mečichov a Hlupín. 
Sloučení 9 obcí do JZD Třebohostice.
1979 - lesní polomy až 40% plochy.
1981 - meliorace na 55 ha, uranový prů-
zkum.
1982 - 6.8. bouře a krupobití potlouklo 
třetinu obilí, velké škody na silnici a na 
budovách.
1984 - velká úroda zeleniny, okurek, pap-
rik a rajčat. Provedena omítka kaple.
1986 - obnoveno křístání před Velikono-
cemi - bylo 7 dětí.
1989 - 64 občanů založilo Občanské fó-
rum.
1990 - obec je opět samostatná. Červnové 
parlamentní volby, listopadové obecní 
volby.
Vloupání do prodejny, vloupání do kaple.
1991 - zapojeno 17 telefonů, kabelová te-
levize. Přemnožení divokých prasat. 13.7. 
uhodil blesk do stohu Na hvozdě, přijeli 
hasiči ze Strakonic.
1993 - vyasfaltována silnice do Sedla. 
Otevřeno Pohostinství. Králičí mor.
1994 - budování vodovodu. Opět králičí 
mor.
1995 - dokončen vodovod. Končí prodej-
na Jednoty po 48 letech.

Další významné události jsou zapsány 
v kronikách.



Svazek obcí Blatenska - leden 2009 5

ROZHOVOR S JAROSLAVEM KŘIVANCEM, STAROSTOU OBCE HLUPÍN 
Jaké radosti a starosti má právě teď pan starosta Hlupína?
Radosti – běžné, denní radosti, nevím, co bych řekl.
Starosti – je to asi stejné.
Jaké akce máte v Hlupíně v plánu?
Jsme malá obec, tak akcí je málo – v měsíci červenci uspořádat 
fotbalový turnaj v malé kopané pro tradiční účastníky ze 
sousedních obcí, v říjnu o posvícení posezení v místním 
pohostinství.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Popravdě řečeno, už jsem nechtěl kandidovat, a ani dělat 
starostu. Ale musel jsem situaci přehodnotit a cíl byl daný 
již z předchozího volebního období - vybudování kanalizace 
s čističkou odpadních vod. 
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Moje rodina, děti.
Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Procházky ve volné přírodě s rodinou nebo se psem. A také 
manuální práce okolo rodinného domu, při které dokážu 
zapomenout na své starosti s úřadováním i ostatní. 
Jaké máte rád filmy?
Historické a sportovní pořady.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Oblíbené jídlo - nejsem vybíravý, ale samozřejmě mám rád 
vepřové maso. Rád si zajdu posedět do hospody na pivo. 
Co se Vám vybaví když se řekne Hlupín?
Malá obec na rozhraní Jihočeského a Západočeského kraje, kde 
žije cca 100 obyvatel. Obec, kde jsem se narodil a prožil své 
radosti i starosti. 
Co považujete u člověka za důležité?
Rovné jednání, ne něco jiného říkat a něco jiného dělat.
Jaké investice má obec Hlupín v plánu?
Vybudování kanalizace s čističkou odpadních vod. Máme za 
sebou již stavební povolení a i výběrové řízení.
Další krok by mělo být vypracování projektu na úpravu 
veřejného prostranství v obci. 
Kdy jste byl jmenován do funkce starosty?

Do funkce starosty jsem byl jmenován v roce 1998.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Sport rekreačně, myslivost. 
Co podle Vás lidem v Hlupíně chybí?
V Hlupíně nejsou žádné služby, nejvíce chybí prodejna potravin. 
Vzhledem k počtu obyvatel a cenám v marketech je to ale 
neřešitelné.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Ne nemám.
Který návrh byste rád prosadil?
Obec Hlupín má malý počet obyvatel, rád bych prosadil 
vykoupení pozemků na výstavbu stavebních parcel.
Co byste přál občanům Hlupína?
Na prvním místě hodně zdraví, a aby co nejvíce drželi 
pohromadě.
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Z každé dobré věci, která se podaří.
Jaký máte rád sport?
Dříve jsem aktivně hrával fotbal. Nyní se na něj pouze rád 
dívám a to samozřejmě na všechny sporty.
Co nejste ochoten tolerovat?
Nesnáším lež a pomluvu.
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu 
radost?
Každý rok se snažím, aby se v naší obci něco opravilo nebo 
přibylo něco nového. Z našeho malého rozpočtu to opravdu není 
jednoduché. Když se to podaří, tak z toho mám opravdu radost.
Vizitka (věk, rodina, vzdělání…)
Je mi 47 let, jsem ženatý, mám dvě děti, vzdělání - maturita. 
Pracuji jako pojišťovací agent.
Co byste vzkázal čtenářům našeho zpravodaje?
Popřál bych jim hodně zdraví. Myslím si, že je nejdůležitější. 
Aby měli se svými starosty pochopení, není to jednoduché, 
zejména u neuvolněných starostů. 
Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

POVÍDÁNÍ O OBCI HORNOSÍN
Hornosín je malá vesnička 8 km od Blatné. Má 77 stálých 
obyvatel. Obec leží stranou od hlavního silničního tahu, přiléhá 
k ní rozlehlý lesní komplex, který vybízí k procházkám, sběru 
hub a lesních plodin. V blízkém okolí jsou rybníky Záleský, 
Velký Škrabák a Hutecký, kde je možnost koupání. Hornosín 
je ideálním místem pro klidnou rekreaci. Převážná část 
obyvatel pracuje v Zemědělském družstvu Bělčice. Družstvo 
má v Hornosíně moderní, počítačem řízenou mléčnou farmu. 
V 17. století byla ves součástí lnářského panství. 
Kaple sv. Floriána je z roku 1860. V roce 1884 téměř celá ves 
vyhořela. Na počátku tohoto století zde bylo 35 domů s 200 
obyvateli. 
ADRESA ÚŘADU:
Obec Hornosín
Obecní úřad Hornosín
387 42 Lnáře
KONTAKTY:
383 492 602, 383 492 553
e-mail: obechornosin.cz , www.hornosin.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí : 18.00 hod – 19.00 hod
Středa :   18.00 hod – 19.00 hod  Foto Václav Machovec, Hornosín, koledování
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ROZHOVOR S KARLEM MAŠKEM, STAROSTOU OBCE HORNOSÍN 
Jaké radosti a starosti má právě teď pan starosta Hornosína?
Radostí je pro mě rodina.
Jaké akce máte v Hornosíně v plánu?
Chceme opravit střechu na obecní garáži.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Do voleb jsem šel s cílem udržet samosprávu a získat nějaké 
finanční prostředky pro obec.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Rodina a zázemí.
Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Když se práce daří.
Jaké máte rád filmy?
Staré české komedie.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Pochutnám si na dobrém jídle a pivu.
Co se Vám vybaví, když se řekne Hornosín?
Malá a klidná vesnice.
Co považujete u člověka za důležité?
Poctivost a upřímnost.
Jaké investice má obec Hornosín v plánu?
Minulý rok jsme dokončili kanalizaci v celé obci, letos chceme 
opravit střechu na obecní garáži, opravit kapličku a budeme 
provádět prořezávání starých lip na návsi.
Kdy jste byl jmenován do funkce starosty?
Jmenován starostou jsem byl v roce 2002.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?

Chov poštovních holubů.
Co podle Vás lidem v Hornosíně chybí?
Občanům v Hornosíně nejvíce chybí spojení do Blatné a to 
především k lékaři, a také obchod.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
Nemám.
Který návrh byste rád prosadil?
Návrh na zlepšení života v obci.
Co byste přál občanům Hornosína?
Především pevné zdraví a splnění všech přání.
Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Mám radost z každé věci, která se podaří.
Jaký máte rád sport?
Rád se podívám na fotbal a na hokej.
Co nejste ochoten tolerovat?
Lež, závist a přetvářku.
Podařilo se Vám ve Vašem úřadu něco, z čeho máte opravdu 
radost?
Největší radost mám z dokončení kanalizace a vyasfaltování 
celé obce.
Vizitka (věk, rodina, vzdělání…)
Karel Mašek, 68 let.
Co byste vzkázal čtenářům našeho zpravodaje?
Přeji všem čtenářům, aby se jim v Novém roce dařilo a byli 
spokojeni.
Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

Ani na letošním ročníku veletrhu cestovního ruchu 
REGION TOUR 2009 v Brně, který se konal 
ve dnech 15. - 18.1.2009, nechybělo zastoupení 
z Blatenska. Svazek obcí Blatenska a Místní akční 
skupinu Svazku obcí Blatenska prezentovaly paní 
Hrubešová ze Lnář a slečna Kozáková z Blatné. 
Blatensko mělo společný stánek s Městem 
Strakonice. Na veletrh zavítal i pan starosta Blatné 
pan Josef Hospergr. 
Hlavní důvod návštěvy pana starosty na veletrhu 
Vám prozradíme v příštím vydání a přidáme 
i malou fotoreportáž z Brna.

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU REGION TOUR 2009 V BRNĚ
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Rozhovor s Ing. Petrem Krhounkem, ředitelem sekce poštovních technologií
Článek z: denik.obce.cz s názvem Česká pošta chce hrát férovou hru.  Ivo Mravinac 5.1.2009

Proti záměru Pošty rušit pobočky v malých obcích se zvedla 
velká vlna nevole…
Bylo to pochopitelné. Pošta dlouho připravovala plán, jak 
změnit obsluhu zákazníků ve vybraných obcích, ale nepodařilo 
se jí o tom informovat veřejnost včas. Dříve, než mohla udělat 
osvětu a zákazníky přesvědčit, že změna nebude na úkor 
kvality poštovního servisu, dostal se záměr k veřejnosti a ta se 
pochopitelně ohradila. Přitom nahrazování poboček mobilními 
obslužnými místy je běžnou praxí už dvacet let.

Obce si stěžují, že by to mělo velký dopad na kvalitu služeb 
pošty, že budou muset za pobočkou dojíždět a brát si kvůli 
tomu volno v práci
Tento názor je z každého pohledu nesmysl. Republika má okolo 
6250 obcí a motorizace už bezchybně funguje ve více než 
3500 z nich a k naprosté spokojenosti zákazníků. A dovolená 
kvůli poště? Lidé v produktivním věku si nechávají posílat 
zásilky na nejbližší pobočku svého pracoviště. Pobočka v obci 
slouží především starším zákazníkům a právě pro ně je mobilní 
obslužné místo výhodou. Poštovní servis si jednoduše objednají 
a pošťáci za nimi přijedou až do místa bydliště. Není to tak, 
že celá obec čeká na těch patnáct minut, kdy auto zastaví na 
návsi. Ono sice zastaví, během zmíněného času jeden pošťák 
roznese zásilky a druhý obslouží zákazníky, ale potom putuje 
po adresách, kde si poštovní služby objednali. Takže žádné 
čekání v dešti nebo na mrazu. Taky se pořád mluví jen o dotyčné 
obci. Ale ta pobočka slouží i okolním obcím a jejich obyvatelé 
nemusí za poštou docházet. Pokud si mobilní poštu objednáte, 
a to jak telefonicky, tak vhozením papíru s požadavkem do 
místní poštovní schránky, mobilní servis přijede téměř kamkoli.

Líčíte to jako idylku. Každá věc má své slabé místo. Kde má 
achilovu patu mobilní pošta?
Prozatím v poskytování finančních služeb, především našeho
aliančního partnera – Poštovní spořitelny. Nespokojenost 
s plánovanou změnou poštovní obsluhy ve 178 obcích byla 
nakonec pozitivní v tom, že jsme se rozhodli zkusit finanční
služby do mobilní pošty zavést. Vybrali jsme 142 míst, kde 
je dneska mobilní servis s kamennou pobočkou ve službách 
rovnocenný. Pokud se program osvědčí, bude se pozvolna 
rozšiřovat.

To ale musí být přece finančně náročné? Původně jste
chtěli ušetřit 32 milionů, kolik Vás to bude stát při takových 
plánech?
Ta původní úvaha nebyla zavádějící. Pošta potřebuje masivně 
investovat, aby byla připravená na otevření poštovního trhu, 
proto každý peníz je důležitý. Nový generální ředitel řekl, že 
pokud nebudou pobočky generovat ztrátu, a tím nákladově 
zatěžovat ostatní služby, jsou pozitivní pro hodnotu pošty i pro 
naplňování jejího poslání. Pokud se v menších obcích dostanou 
z červených čísel alespoň na nulu, budou mít opodstatnění. 
Hledáme nyní možnosti, jak pobočky ze ztráty dostat, ale na 
druhou stranu jsme si opravdu uvědomili, že mobilní pošta 
prostě slabé místo má. A protože už jezdí ve stovkách obcí, 
je třeba vyzkoušet, nakolik je o finanční služby zájem a vyjít
zákazníkům vstříc. S dostatečným zájmem zákazníků se 
investice vrátí. Pošta také nemusí nakupovat pro mobilní servis 
další auta, protože ta obsluhují obce při doručování tak jako tak.

Jaký je tedy současný stav? Rušit 
nebo nerušit?
Jasno bude do poloviny příštího 
roku. Probíhá informační kampaň, 
testujeme nové služby, se všemi 
obcemi budeme znovu jednat. 
Jsme pro férovou hru a popravdě - 
dneska se hraje fér už z obou stran.

To zaslouží bližší vysvětlení.
To počáteční nedorozumění ničemu neprospělo. Pošta byla 
popravdě zaskočená, protože s takovým vývojem událostí 
nepočítala, ze strany obcí zase přišla vlna velkých emocí, ne 
příliš dobrou práci sehrála i média. Zkuste například v napjaté 
atmosféře reagovat na argument, že obec investovala do obnovy 
budovy pošty půl milionu. Přitom se později zjistí, že pošta je 
v nájmu, do jejích prostor se neinvestovala ani koruna, zato do 
obecních bytů v prvním patře právě ta půlka milionu. Jiným 
argumentem třeba bylo, že pošta je v obci odjakživa. Pak 
zjistíte, že pošta tam byla zřízena na začátku minulého století, 
kdy měla obec téměř tisíc obyvatel a dneska má něco málo nad 
stovku a denně na poštu přijde jen pět, deset zákazníků. Dohady 
nebyly možné, pošta přece nechtěla s obcemi žádnou válku. 
Místní samosprávě i poště přece jde o totéž – o spokojeného 
občana, spokojeného zákazníka.

Říká se, že zastavení záměru zrušit pobočky byl jen politický 
tah před volbami, že se nakonec stejně zruší.
Situace je dnes opravdu jiná a možnosti, jak pobočku zachovat, 
se opravdu hledají. Tam, kde to prostě nepůjde, budeme jednat, 
alternativy existují. Mám za sebou jednání s několika starosty 
a ukazuje se, že velký odpor proti mobilnímu servisu se začíná 
ztrácet. Ona je to pro starší spoluobčany opravdu výhodná 
forma obsluhy. Kromě toho je z dosavadního průběhu pilotního 
provozu mobilní pošty ve zmíněných 142 obcích patrné, že 
zákazníci si ji testují. Za deset dní máme v evidenci více než 
800 transakcí s obratem přesahujícím tři miliony korun. To není 
špatný výsledek.

Neodpověděl jste mi na otázku, jestli nakonec nebudou 
pobočky zrušené tak jako tak…
Na tuto otázku nedokáže jednoznačně odpovědět nikdo. Naplno 
se hledají možnosti, jak pobočky zachovat. Zkouší se a hledají 
i jiné alternativy, protože pošta se musí chovat ekonomicky a 
může investovat jen z toho, co vydělá. Je totiž mýtus, že dostává 
peníze od státu. Kromě toho musí další pobočky zřizovat, 
stěhuje se za zákazníky. Za poslední léta vzniklo mnoho 
příměstských satelitů, kde jsme se museli objevit, ale je také 
řada oblastí, kde zákazníky obsluhujeme z původní sítě jen 
s maximálním nasazením. Zřizujeme nové pobočky, stěhujeme 
se do obchodních center, to ale neznamená, že na obce 
zapomínáme. Nejen proto, že musíme dostát pravidlům poštovní 
licence, ale nechceme přece ztratit zákazníky. Je faktem, že 
svět se ubírá nejjednodušší cestou. Rakousko má při přibližně 
stejném počtu obyvatel tisíc poboček, my tři tisíce čtyři sta. 
V Německu, Francii i Anglii nastoupili cestu velkých pošt ve 
městech a franšízové sítě v obcích. Také u nás hledáme nejlepší 
cestu pro obce i poštu. Najdeme-li společnou řeč a řešení jistě 
nalezneme.  KONEC
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BEZDĚDOVICE
Slovo starostky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás 
znamená i začátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových 
cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit 
v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas ohlédnuté 
se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali 
nebo nestihli udělat. Mnoho v naší obci je potřeba vybudovat, 
vylepšit a zkrášlit. Na to je však potřebné úsilí, práce, jednání, 
projektů, ale i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance. 
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jakoukoliv 
formou a mírou přispěli ke zvelebení naší obce, obohacení jejího 
kulturního i duchovního života, protože budoucnost obce je 
v rukách jejich občanů.
Přeji Vám víc hezčích dní než těch horších, víc lásky než 
nenávisti, víc hojnosti a radosti než smutku a utrpení. Pevné 
zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. 
 Miluše Kubátová
Zhodnocení roku 2008
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ 
OBCE
Pokud hodnotíme hospodaření roku 2008 můžeme konstatovat, 
že tento rok byl pro obec vcelku příznivý z důvodu naspoření 
finanční částky v celkové výši 1.916.466,00 Kč.
PLÁNOVANÉ A REALIZOVANÉ STAVEBNÍ AKCE 
V ROCE 2008

Přidělené dotace z Programu obnovy 
venkova z Krajského úřadu: 
* Dotace z Programu obnovy venkova, titul 1 až 4: 
Výše poskytnuté dotace celkem: 120 000 Kč tj. 60 %( 
požadavek obce byl 200.000 Kč )
 Neinvestiční dotace celkem: 120 000,00 Kč 
 Vlastní podíl žadatele (v Kč): 375. 619 Kč tj. 140 %
 Neinvestiční náklady celkem: 495 619,00 Kč

Byla opravena místní komunikace Paštiky ve výši 
136 858,00 Kč a opravena místní komunikace p.č. 810 směrem 
od Dobšic na Drahenický Málkov v celkové výši 298 876 Kč 
včetně DPH. Z finančních důvodu si nemohla obec dovolit
asfaltový povrch a oprava byla provedena asfaltovým betonem 
ACO 8. Výměna celkem 15 ks svítidel veřejného osvětlení v 
obcích Bezdědovice, Paštiky a Dobšice ve výši 59 885,00 Kč. 

* Dotace přes SOB, titul 7 - na vypracování projektu dotace 
na místní komunikaci p.č. 839, 838/1 ve výši Kč 21.420,00 Kč; 
dotace 14.994,00 Kč a vlastní podíl činil 6.426,00 Kč; 
aktualizace díla Pasport místních komunikací obce Bezdědovice 
ve výši Kč 6.000,00, dotace Kč 4.500,00 a vlastní podíl činil 
1.500,00 Kč. 
Celkem 27.420,00 Kč, dotace 19.494,00 Kč a vlastní podíl 
7.926,00 Kč 

* Dotace z Grantového programu na podporu SDH obcí 
činila 1.025,00 Kč na pojištění

* Dotace na krajské a senátní volby 2008 Kč 29.000,00. 
 
Celkem získané dotace v roce 2008: 169.519,00 Kč
Vlastní podíl obce v roce 2008: 383.545,00 Kč
-
Celkem investice činily:  553.064,00 Kč

Výměna oken a dveří u dvou obecních bytů v objektu domu č.p. 
27 
Náklady celkem činily 103.396,00 Kč 

Oprava pomníku padlých v Dobšicích 
Neinvestiční náklady na vyčištění a obnovu písma činily 
9.000,00 Kč 
Údržba sportovního areálu v Bezdědovicích 
Osobní náklady  8.056,00 Kč
Materiál   1.025,50 Kč
Voda   1.619,00 Kč
Celkem   10.700,50 Kč
Na údržbu veškerých místních komunikací byla vynaložena 
finanční částka za rok 2008 ve výši Kč 23.999,- Kč (zimní
údržba) a 2.499,- Kč (mytí komunikací). Celkem 26.498,00 Kč. 
Na odpadové hospodářství byla vynaložena finanční částka za
rok 2008 179.789,60 Kč, z toho za odvoz odpadu 171.827,60 Kč 
a nákup nového kontejneru 7.962,00 Kč, za místní poplatek byla 
vybrána částka Kč 102.050,50 a za třídění od firmy EKO-KOM
Kč 30.043,00.

Informace o obnově mobilní techniky včetně vybavení 
družstev na soutěže Sboru dobrovolných hasičů obce - 
Přehled je vypracován od roku 2004 do 2008

rok 2004 celkem 301.134 Kč – z toho: nákup dopravního 
prostředku 299 990,00 Kč; 200 000 Kč dotace, pohonné hmoty 
999 Kč, nákup ostatních služeb 145,00 Kč.

Rok 2005 celkem 58.648 Kč z toho: nové uniformy 
35.633,00 Kč, pohon. hmoty 300,00 Kč, nákup ostatních služeb 
18.410 Kč, služby peněžních ústavů 2.160,00 Kč, opravy 
a udržování 18.410,00 Kč, pohoštění 1.648,00 Kč. 

Rok 2006 celkem 30. 880,00 Kč z toho : služby peněžních 
ústavů 2.160,00 Kč, pohonné hmoty 4.250,00 Kč, pohoštění 
1.380,00 Kč, apod.

Rok 2007 celkem 246.494 Kč z toho: 110.000 Kč a vlastní 
podíl 95.300,00 Kč na nákup stříkačky PS 12 Standard, včetně 
příslušenství a to: sacího koše sníženého, savice profi Clar
a savice profi garden. Dále opravy a udržování 5.560,00 Kč,
pohonné hmoty 4.450,00 Kč, drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 17.176,00 Kč, nákup materiálu – základní vybavení 
sportovních družstev 19.631,00 Kč .

Rok 2008 celkem 237.661,00 Kč (ale 195.304,00 jsme dostali 
zpět za vrácenou stříkačku) z toho : 232.670,00 na nákup 
stříkačky Kombi 10-1000, služby peněžních ústavů 2.160,00 Kč, 
pohonné hmoty 1.000,00 Kč a nákup lékárničky 1.831,00.

Celkem za roky 2004 až 2008 finanční částka činí: 679.513,00
Kč z toho dotace činily 316.225,00 Kč. Vlastní podíl obce 
363.288,00 Kč. 

ZAMÝŠLENÉ ÚKOLY NA ROK 2009:
 • rekonstrukce místní komunikace p.č. 839, 838/1- zažádáno 
o dotaci z fondů EU - Program rozvoje venkova v měsíci říjnu 
2008 
• dostavba informačního a varovného systému v osadách Paštiky 
a Dobšice v celkové finanční částce 187 183,00 Kč včetně DPH
firmou VATEC Blatná – odsouhlaseno v ZO dne 18.12. 2008 ( v
obci Bezdědovice je nainstalován od r. 2003 bezdrátový systém 
varování a vyrozumění obyvatelstva ORKAN, který zároveň 
slouží jako místní obecní rozhlas). 
• vypracování návrhů obecního znaku a vlajky a dokumentace 
potřebné k podání žádosti o jejich udělení obci Bezdědovice 
předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za 
celkovou finanční částku 25. 000,00 Kč. ZO dne 27.11.2008 byl
schválen pan Stanislav Kasík, Heraldická kancelář „Dauphin“ 
Roudnice nad Labem, jako zhotovitel díla.
• prořezání a vyčistění obecních pozemků kolem potoka a stoky, 
tak i kolem místních komunikací obce 
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• revize sportovního areálu v Bezdědovicích včetně doplnění 
herních prvků v dětském koutku. Zajištění oprav vyplývajících 
z revizního protokolu s termínem do 30.4.2009. 

ROZPOČET NA ROK 2009
Příjmy: 3.068 900,00 Kč
Výdaje: 3.068 900,00 Kč
Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný. 

NÁVRH STAVEBNÍCH AKCÍ V LETECH 2009 AŽ 
2010 POŽADOVANÝCH Z DOTAČNÍCH TITULŮ 
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Z KRAJSKÉHO 
ÚŘADU – JIHOČESKÝ KRAJ 
Rok 2009 200. 000, 00 Kč. Změna č. 1 územního plánu obce
300. 000,00 Kč vodovodní a plynovodní řád v délce 203 bm, 
v lokalitě výstavby RD K bezdědovickému lomu 
Rok 2010 300. 000,00 Kč. Oprava místních komunikací
100. 000,00 Kč, Oprava obecního úřadu – oprava a nátěr omítky
Dlouhodobější záměr je vybudování ČOV v Bezdědovicích. 
Tato akce je finančně velmi náročná, náklady činí minimálně 30
mil. Kč.  Miluše Kubátová
   
ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Přijměte od nás přáníčko,
co potěší srdíčko.
Láska ať Vás v srdci hřeje,
dlouhá léta přeje.
Štěstí a lásky ať máte dosti,
a nebolí Vás žádné kosti.
Pohody si užívejte,
ze života radost mějte.
BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU 80 LET 
Krásné životní jubileu oslavila v měsíci prosinci tato naše 
občanka paní Marie Hejlová
Blahopřání k životnímu jubileu s přáním zdraví, štěstí, 
spokojenosti a rodinné pohody spolu s přáníčkem, dárkovým 
balíčkem a publikací „První světová válka a vyhlášení 
samostatnosti v Blatné r. 1918“ předala oslavenkyni za členy 
zastupitelstva obce starostka. Za členy ČCK předaly krásnou 
kytičku a dárkový balíček p. Rážová a p. Podroužková. 
 Foto Miluše Kubátová

ROZLOUČILI JSME SE 
Dne 29.11.2008 zemřela nejstarší občanka obce, paní Anděla 
Marková ve věku nedožitých 92 let. Paní Anděla Marková žila 
celý život v osadě Paštiky.

NOVÝ OBČÁNEK BEZDĚDOVIC
Dne 11.12.2008 se narodila nejmladší občanka Monika Tesková. 
Moc gratulujeme a přejeme Moničce život plný sluníčka, lásku, 
zdraví a šťastné lidičky kolem sebe. 

 

 

 

SPOLKY INFORMUJÍ
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Český červený kříž, místní skupina Bezdědovice, patří mezi 
aktivní. V současné době má spolek 47 členů. Z toho 46 žen 
a jednoho muže. Dvě členky jsou z Dobšic, dvě z Paštik a 
jedna z Blatné. V roce 2008 jsme pořádali hned několik akcí. V 
únoru byl dětský maškarní ples. Bál se konal formou diskotéky 
a byl navštíven v hojném počtu, všechny děti dostaly u vchodu 
sladkou odměnu.
Další akcí bylo dětské odpoledne v květnu. Pro děti byly 
připraveny stanoviště s různými hrami. Nejvíce se těšily na 
ukázky práce Policie ČR, která přijela na pozvání. Na všechny 
dotazy dětem trpělivě odpovídali a ještě je odměnili drobnými 
dárky. Závěr odpoledne patřil skupině kaskadérů z Prahy. 
Akce byla zážitkem nejen všem dětem, ale i dospělým, kteří je 
doprovázeli.
V prosinci již tradičně pořádáme mikulášskou nadílku v obecní 
hospodě. Všechny děti dostaly dárkové balíčky.
Během roku pořádáme akce i pro dospělé. Formou besedy 
jsme probírali kosmetiku, rehabilitace a zdravou výživu. Každý 
rok probíhá sběr šatstva, který si odváží Diakonie Broumov. 
Místní skupina zajišťuje celoroční úklid hřbitova v Paštikách 
a pomníku padlých z 1. světové války.
Na všechny akce nám finančně přispívá místní Sbor
dobrovolných hasičů a Obecní úřad. 
 ČČK Bezdědovice, foto Alena Vestfálová

ROK 2008 U SDH BEZDĚDOVICE
Uplynulý rok 2008 patřil v našem sboru ve znamení nové 
hasičské stříkačky SPN 10/1000. Naše obec získala dotaci 
z fondu jihočeského kraje „Rozvoj SDH“ na nákup nové 
hasičské stříkačky. Na nákupu stříkačky se finančně podílela

Foto Alena Vestfálová
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i naše obec. V Hajanech dne 30. srpna byla stříkačka slavnostně 
pokřtěna spolu s novými stříkačkami obcí Hajany a Hornosín.
Během léta jsme se zúčastnili několika hasičských soutěží 
např. v Chlumu, Bělčicích, Lažánkách a Hajanech. Naše tři 
družstva, muži A, muži B a ženy, vždy svými výkony dobře 
reprezentovali jak sebe, tak i obec Bezdědovice.
Podílíme se na úpravě obce a jejím rozvoji. Pořádáme kulturní 
akce v obci, jako je hasičský ples nebo posvícení. Při posvícení 
se snažíme udržet několikaletou tradici, kdy muzikanti přijdou 
ke každému stavení a zahrají na přání písničku.
V nejbližší době nás čekají přípravy na hasičský ples. Tímto 
bychom vás chtěli pozvat 21. února 2009 do Obecní hospody 
v Bezdědovicích na tradiční hasičský ples. Jako loni i letos 
zahraje kapela SCÉNA (dříve JUZEK).
Přijďte si zatancovat a možná i něco vyhrát!!! Jste srdečně 
zváni!!!  Za SDH Bezdědovice Karel Staněk

KULTURNÍ OKÉNKO 
SPORTOVNÍ AKCE
Bezdědovická mikulášská dvouhra
Dne 29.11.2008 
se uskutečnil 
v Bezdědovicích 
v Obecním hostinci 
3. ročník Mikulášského 
turnaje ve stolním tenise 
ve dvouhře a čtyřhře.
Nejprve probíhal turnaj 
ve čtyřhře, kterého se 
zúčastnilo 11 dvojic. 
Tento turnaj vyhrála 
Slavie Paštiky (Vestfál, 
Jánský), na druhém 
místo se umístnili 
Baldové (Tomáš 
Balík a Petr Schmid) 
z Blatné a na třetím 
místě skončila Vinice 
(Jindra Pavel a Miroslav 
Švejda), také z Blatné.
Turnaje ve dvojhře 
o Putovní pohár se 
zúčastnilo 17 hráčů. První místo vybojoval Luděk Jánský 
z Paštik, druhý skončil domácí Pavel Vestfál a třetí místo obsadil 
vítěz předcházejících dvou ročníků Jindra Pavel. Další pořadí 
Josef Budač, Mazanec, Balík, Švejda, Suchánek, Maňaska, 
Hork, Hořejš, Schmid, Josef Mourek.  

Dne 27.12. 2008 se uskutečnil v Obecním hostinci Vánoční 
turnaj ve stolním tenise, hrála se čtyřhra.
Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic a to z: Bezdědovic, Paštik, 
Blatné a Horčápska.
První místo vybojovala dvojice Pešek – tým ve složení Petr 
Schmid a Luděk Jánský, druhé místo obsadila dvojice Josef 
Budač a Milan Žíla a na třetím místě se umístnila dvojice 
Káčátka ve složení Mazanec a Ota Burian ml.
 Foto Alena Vestfálová

NEJBLIŽŠÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ 
AKCE KONANÉ V KULTURNÍM SÁLE 
OBECNÍHO HOSTINCE 
7.2.2009 turnaj ve stolním tenise ve dvojhře
21.2.2009 uspořádají členky ČCK dětský 
maškarní ples a večer členové SDH pořádají 
tradiční Hasičský ples, na kterém bude k tanci 
a poslechu hrát kapela p. Juzka. 
Všechny srdečně zveme na připravované akce.
www.blatensko.cz/bezdedovice

BLATNÁ
POPLATKY ZA PŘIHLÁŠENÍ STARŠÍCH 
AUTOMOBILŮ
Vážení čtenáři,
jak jste již jistě v celostátních i regionálních médiích zazna-
menali, byl od 1. ledna 2009 novelou zákona č. 185/2001 Sb., 
v platném znění (zákon o odpadech) zaveden nový poplatek za 
registraci (přihlášení) určité skupiny starších vozidel. Protože ne 
všechny informace, které jsem měl možnost zaznamenat, byly 
zcela přesné, pokusím se v tomto článku zopakovat, koho se 
poplatek týká a kdo, kdy a v jaké výši jej vybírá. 
Poplatek se týká pouze vozidel kategorie M1 a N1, tedy osob-
ních automobilů a lehkých nákladních automobilů o celkové 
(nejvyšší povolené) hmotnosti do 3,5 t. Netýká se tedy například 
motocyklů, traktorů, autobusů, větších nákladních automobilů, 
přívěsů apod. Poplatek se dále netýká těch vozidel, které plní 
emisní limity výfukových plynů odpovídající minimálně EURO 
3 a výše. Sazba poplatku pro vozidla kategorií M1 a N1, která 
nesplňují emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, je dle § 37e 
zákona o odpadech stanovena takto:
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí ani na 
úrovni EURO 1.            
Poplatek se vybírá pouze v případě registrace vozidla na nového 
provozovatele (vlastníka). Pokud tedy někdo vlastní starší auto-
mobil, který svými parametry uvedenému poplatku teoreticky 
podléhá a má jej řádně přihlášený (je zapsán jako provozovatel 
v tzv. „malém“ i „velkém“ technickém průkazu), může vozidlo 
za zákonem stanovených podmínek (sjednaná smlouva pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, platná STK atd.) i nadále pro-
vozovat a nevzniká mu automaticky žádná povinnost cokoliv 
dalšího platit. Ta by vznikla až případnému novému provozova-
teli při přeregistraci vozidla. Poplatek se tedy netýká úkonů typu 
dočasného vyřazení (depozitu) ani jeho ukončení, trvalého vyřa-
zení vozidla apod. Poplatek se vybírá až od nového provozova-
tele vozidla – původní provozovatel tedy na úřadě podle místa 
svého trvalého bydliště provede avizaci odhlášení na nového 
provozovatele (tzv. „odhlášku“) i nadále zadarmo, je ovšem 
nutné počítat s možností, že povinnost nového provozovatele za-
platit uvedený poplatek může ovlivnit prodejní cenu automobilu. 
Existuje též určitá skupina zvláštních případů přeregistrací vo-
zidel (např. dědictví, vývoz do zahradničí apod.), které uvedená 
novela zákona ani prováděcí metodický pokyn Ministerstva 
dopravy přímo neřeší a kde rozhodnutí, zda vybrat či nevybrat 
poplatek, závisí přímo na posouzení situace konkrétním úřadem. 
MěÚ Blatná, odbor dopravy se zatím (do případné změny legis-
lativy) rozhodl postupovat v těchto záležitostech takto: nebu-
deme vybírat poplatek v případě změny trvalého pobytu provo-
zovatele vozidla, v případě přímého nabytí vozidla v dědickém 
řízení a při registraci vozidla k trvalému vývozu do zahraničí; 
naopak v případě registrace (převodu) vozidla, kdy jej provozo-
vatel následně dočasně nebo trvale vyřazuje, poplatek vybírat 
budeme, protože se dle našeho názoru jedná o standardní případ 
registrace vozidla, po které pouze následuje další úkon. Na zá-
kladě již zmíněné metodiky Ministerstva dopravy nebude odbor 
dopravy vybírat poplatky ani v případě, že původní provozova-
tel zahájil proces přeregistrace (provedl avizaci odhlášení) před 
1.1.2009. 
Poplatek se platí přímo na odboru dopravy při žádosti o registra-
ci dovezeného nebo již provozovaného vozidla v ČR. Poplatek 
nenahrazuje ani neruší stávající správní poplatky za přihlášení 
vozidla. Takže např. pokud bude provozovatel žádat o přihlášení 
(převod) v ČR již registrovaného osobního automobilu splňují-
cího emisní limity EURO 2, bude konečná výše poplatku činit 
800 Kč (standardní správní poplatek podle zákona o správních 
poplatcích) + 3 000 Kč (poplatek podle zákona o odpadech) 
= 3800 Kč. Poplatek se platí za každé vozidlo pouze jednou. 
Pokud je tedy poplatek podle zákona o odpadech za vozidlo 
již jednou zaplacen, další registrace (převod) vozidla tomuto 
poplatku nepodléhá. Skutečnost, že poplatek byl již zaplacen, 
se eviduje v registru vozidel a osvědčuje ji doklad vystavený 
odborem dopravy, který obsahuje mimo jiné zaplacenou částku 
a VIN vozidla.  
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Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní emisní limit EURO, 
je rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla (u dovezené-
ho vozidla zápis v zahraničním technickém průkazu) a to buď 
v kolonce „emise“ nebo v poznámkách. Zápis může být buď pří-
mo ve formě „EURO X“ nebo častěji ve formě uvedení konkrét-
ní emisní normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice EHS/
ES. Jakému emisnímu limitu EURO odpovídá konkrétní emisní 
norma je možné zjistit v tabulce, kterou má odbor dopravy k dis-
pozici. Protože je tato tabulka velmi rozsáhlá, není možné ji zde 
otisknout a je k dispozici k nahlédnutí na odboru dopravy MěÚ 
Blatná, či na elektronické úřední desce odboru dopravy. Tu lze 
nalézt na stránkách www.mesto-blatna.cz, po zadání položek 
Městský úřad / Úřed.desky odborů / Odbor dopravy, nebo po 
zadání níže uvedené internetové adresy, kdy se zobrazí přímo 
zmíněná tabulka: http://mestoblatna.savana.cz/desky/deska/od-
bory/dopr/999999945/clanek.doc
V případě kdy potřebný zápis plnění emisního limitu nebo nor-

my nebude v technickém průkazu uveden a odbor dopravy jej 
nezjistí ani z jemu dostupných podkladů (např. spisové doku-
mentace vozidla), bude odbor dopravy MěÚ Blatná takový auto-
mobil, v souladu s metodikou Ministerstva dopravy, považovat 
za vozidlo nesplňující žádné emisní limity a vybere poplatek ve 
výši 10 000 Kč. Další možností provozovatele vozidla v tomto 
případě je předložení potvrzení výrobce vozidla (resp. akredito-
vaného zástupce) nebo pověřené zkušebny o plnění konkrétního 
emisního limitu. Odbor dopravy následně vybere poplatek odpo-
vídající emisnímu limitu uvedeném na zmíněném potvrzení. 
Na závěr bych chtěl připomenout, že poplatek podle zákona 
o odpadech není příjmem Města Blatná, ale Státního fondu ži-
votního prostředí, na jehož účet jsme následně povinni peníze 
převádět. Zavedení poplatků tak pro Městský úřad Blatná nepři-
náší žádný zisk, ale pouze finančně nekompenzované zvýšení
administrativních nákladů. 
Za MěÚ Blatná, odbor dopravy Jan Valášek.

Termín 15. březen pro podání přihlášek 
do prvních ročníků středních škol se ne-
zadržitelně blíží. Školy v tomto období 
intenzivně prezentují svůj vzdělávací 
program, konají se okresní burzy vzdě-
lávání, dny otevřených dveří, prezen-
tace v médiích a na internetu. Ani naše 
škola v tomto ohledu nezůstává stranou. 
Ve dnech 7.10. 2008 a 21.1.2009 jsme 
uspořádali dny otevřených dveří, kde si 
mohli zájemci o studium udělat podrobný 
obrázek o výuce a uplatnění absolventů. 
Většina rodičů a žáků si pochvalovala 
nadstandardní vybavení dílen pro odbor-
ný výcvik a nasazení výpočetní techniky 
ve výuce. Byla zde také aktivně prezen-
tována odborná spolupráce se smluvními 
partnery školy, společnostmi Liva Před-
slavice, STROM Lnáře a JSM Blatná. 
Krátké záběry ze 7.10.2008 lze shlédnout 
na www.soublatna.cz, v odkazu video. 
Největší ohlas u našich žáků a návštěv-
níků, zejména ze základních škol, vyvo-
lala předváděcí jízda na čtyřkolce pana 
Jaroslava Staňka z firmy JSM a závodní
speciál pana Petra Cibulky, absolventa 
naší školy. 
 Rozvoj v technických oborech, které 
vyučujeme, nás nutí neustále obnovovat 
a doplňovat výuková zařízení a zavádět 
do vzdělávání nové poznatky a techno-
logie.
Co je u nás v poslední době nového?
V oboru elektrikář se vedle oblíbeného 
modulu elektronických zabezpečovacích 
systémů již rozbíhá modul „výuka komu-
nikace s mikrokontroléry PIC“. Zařízení 
pro výuku bylo pořízeno z grantového 
programu Jihočeského kraje „Zavádění 
nových technologií do výuky“. Z téhož 
programu bylo financováno výukové
pracoviště pro komunikaci s řídícími 
jednotkami osobních vozidel s modulem 
pro bezdrátové připojení, které při své 
práci začínají využívat autoelektrikáři 
a automechanici. 
Obě pracoviště ukazují, jak výpočetní 
technika proniká do praktických činností 
techniků a mechaniků. 
Výborná spolupráce se společností Liva 
Předslavice umožňuje seznamovat opra-
váře zemědělských strojů s novou moder-
ní výkonnou technikou. Například v sou-

časné době má škola ve svých dílnách 
k dispozici traktor CASE CVX 160 a lis 
KRONE Vario Pack. Společnost mimo 
jiné poskytuje škole veškerou technickou 
dokumentaci a provádí pro žáky odborná 
školení. To platí také pro firmu STROM
Lnáře, která obchoduje s traktory John 
Deere. Tímto se snažíme připravit novou 
generaci pracovníků pro obsluhu strojů 
v zemědělství. Víme s určitostí, že země-
dělci vždy překonají všechny překážky, 
které přicházejí do jejich podnikání a že 
v blízké budoucnosti bude odvětví potře-
bovat „mladou krev“.
Způsob jak zvýšit motivaci žáků je sou-
těžení v dosažených odborných doved-
nostech. Škola pořádá nebo se účastní 
soutěží ve všech vyučovaných oborech. 
Konkurence je vždy vysoká, a tak napří-
klad první místo v oblastním kole „Auto-
mechanik – junior 2008“, které získal Jan 
Staněk, je velkým úspěchem. 
Tradicí školy se stalo pořádání regionální 
soutěže „ Jízda zručnosti traktorem s pří-
věsem pro žáky zemědělských škol, kdy 
již v pořadí 8. ročník proběhne 22. dubna 
2009. Tato událost, spojena se soutěží 

dospělých a předváděním zemědělské 
techniky, si již mezi veřejností získala 
široký ohlas.
Další kvalitativní změnu do praktické 
výuky automechaniků a autoelektrikářů 
přineslo v prosinci 2008 uvedení do pro-
vozu nového, dá se říci špičkového dia-
gnostického zařízení, které škola pořídila 
za více než půl milionu korun.
Jedná se o prostorové 3D měření geomet-
rie osobních a dodávkových vozidel, kte-
ré také využijeme pro služby zákazníkům 
našeho autoservisu.
A co se nám povedlo úplně nejčerstvěji ?
V lednu 2009 nám byl Státním fondem 
pro životní prostředí v rámci Operačního 
programu Životní prostředí  schválen 
jako první škole v Jihočeském kraji pro-
jekt: 
„Snížení energetické náročnosti budo-
vy školy a domova mládeže. 
Rozpočet projektu je vedle dalších zdrojů 
pokryt částkou více jak 5 milionů Kč z 
evropských peněz.
Předpokládáme, že realizace projektu 
proběhne do konce tohoto školního roku 
a že žáky naší školy bude 1.9.2009 vítat 

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ BLATNÁ – MÁME STÁLE CO NABÍDNOUT
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nejen pedagogický sbor, ale i nové fasády pavilonu 
učeben a domova mládeže. 
Praktické dovednosti, získané žáky našich oborů 
s výučním listem, se posouvají současně s vývojem 
daného oboru. Naše obory jsou tímto stále atrak-
tivní. Získaná zručnost a dovednost se většinou 
nezapomíná, dá se dále rozvíjet a je dobře přizpů-
sobitelná potřebným změnám. 
Absolventi našich oborů si mohou v dalších for-
mách studia, například v nástavbě, rozšiřovat své 
intelektuální schopnosti. 
Naše škola má opravdu co nabídnout a slo-
gan „SOU Blatná, škola s atraktivními obo-
ry a moderním odborným zázemím“ není 
jen reklamním trikem.

 Ing. Václav Kníže, ředitel SOU Blatná

GRANTOVÁ POLITIKA 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Součástí financování různých oblastí
života společnosti v současné době je vy-
užívání různých grantů a dotací. Nejinak 
je tomu i ve školství. Zpracování žádostí  
není jednoduché, a tak jsme samozřejmě 
rádi, když nám vyjdou a zlobíme se, když 
je tomu naopak. I v loňském kalendářním 
roce jsme jich ve škole několik zpracova-
li a podali (celkem10), vyšlo nám jich pět 
a celkem jsme navíc do rozpočtu získali  
197 170,- Kč. Finanční prostředky takto 
získané jsou vítaným zdrojem, který nám 
pomáhá vylepšovat prostředí školy i roz-
šiřovat naše aktivity. Posuďte sami:
1. V rámci státního Programu na podporu 
pokrytí konektivity škol v rámci SIPVZ 
nám byla poskytnuta dotace ve výši 
13000,- Kč a my jsme ji využili na roční 
uhrazení platby za připojení k internetu
2. V rámci Jihočeských krajských pro-
gramů podpory práce s dětmi a mládeží 
pro rok 2008 jsme získali na projekt Klub 
otevřených dveří celkem 70 000,- Kč. 
Nejdříve bylo potřeba upravit místnost 
v suterénu školy. To se nám za pomoci 
zřizovatele podařilo a mohli jsme začít 
nakupovat a zařizovat. Klub bude sloužit 
žákům 2. stupně k relaxaci v době, kdy 
čekají na odpolední vyučování a dojíždě-
jícím, kteří odpoledne čekají na odjezd 
domů. Proto jsme chtěli, aby se na úpravě 
a zařizování také podíleli. Nejdříve na 
sestavení seznamu toho, co by v klubu 
chtěli mít, a potom i na jeho zařizování. 
To se nám povedlo, a tak v klubu bude 
koutek pro sport (rotoped, stepper),  hry 
(stolní fotbal, hokej, šipky), poslech 
hudby a filmů (minivěž, televize) i vzdě-
lávání (počítač, odborné knihy), nebude 
chybět ani koutek pro čtení časopisů 
a knih. Klub bude využíván i pro třídní 
akce a besedy. Fotografie ukazují žáky
při zařizování klubu.
Na klub jsme dostali příspěvek 5 000 Kč 
i od Svazku obcí Blatenska, za který jsme 
koupili do klubu koberec. Moc děkuje-
me! Klub má i svoje webové stránky:  
www.klubjak.estranky.cz 

3. Z dotačního programu MŠMT Podpora 
environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty ve školách jsme získali pro náš 
projekt  Podpora EVVO v ZŠ J. A. Ko-
menského Blatná 80 970,- Kč. Projekt 
zahrnoval úpravu školního pozemku, jeho 
vybavení pařeništěm, foliovým krytem, 
nádrží na dešťovou vodu, nákup nářadí, 
preparačních sad, výukových programů 
a encyklopedií i dvoudenní pobyty při-
hlášených tříd na Základně ekologické 
výchovy ve Stožci spojený s výchovným 
programem. Z našeho podílu jsme mimo 
jiné pořídili nový nábytek do učebny 
přírodopisu.
4. V rámci Programu I MŠMT Preventiv-
ní programy na podporu aktivit v oblasti 
prevence soc. patologických jevů jsme 
získali 26 000,- Kč na naše aktivity v této 
oblasti. Mohli jsme zrealizovat adaptační 
pobyt VI. B ve Střelských Hošticích, kde 
byl pro děti připraven zajímavý program 
(ukázka práce Policie ČR, beseda s těles-
ně postiženým cyklistou, reprezentantem 
ČR Michalem Starkem, beseda a před-
náška pracovníků Občanského sdružení 
ELIO a spousta her zaměřených na vytvá-
ření pozitivních vztahů ve třídě vedených 
školní psycholožkou i třídní učitelkou), 
přednášky a besedy s protidrogovou 
tematikou pro žáky 2. stupně i spaní ve 
škole.
5. Odbor životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví JKÚ v Českých Budějovicích 
byl vyhlašovatelem programu „Škola 
zařídí, kraj zaplatí“. Jeho podstatou bylo 
zařídit exkurzi do zařízení dle našeho 
výběru, které se zabývá zpracováním 
odpadu, i recyklovaného, náklady na do-
pravu potom zaplatil kraj. Díky tomu se 
žáci šestých tříd podívali do JIP - Papírny 
Větřní a na skládku TKO Vydlaby spoje-
nou s odborným výkladem o zpracování 
odpadu. 
V získávání finančních prostředků for-
mou účasti na grantech budeme pokračo-
vat i v letošním roce a věříme, že alespoň 
v některých budeme úspěšní.
Mgr. J. Karlíková, ředitelka ZŠ J. A. 
Komenského Blatná

Pozvánka k zápisu
Zatímco nový kalendářní rok je na svém 
začátku, ten školní se dostal do své po-
loviny, ve čtvrtek 29. ledna dostali žáci 
pololetní vysvědčení a dnes si užívají 
pololetních prázdnin. 
Hned v příštím týdnu, ve dnech  6. a 7. 
února (v pátek a v sobotu), proběhne  na 
obou základních školách v Blatné zápis 
žáků do prvních tříd. I když má každá 
škola zřizovatelem stanovený spádový 
obvod (tj. určení školy podle místa byd-
liště), mají rodiče možnost se rozhodnout, 
do které školy své dítě zapíší. Pokud ještě 
váhají, mohou se přijít do školy se svými 
dětmi kdykoli podívat. Letos poprvé jsme 
pořádali pro budoucí prvňáčky akci “Prv-
ňáčkem na zkoušku”. Děti z mateřských 
školek si zkusily práci v hodině, zhlédly 
vystoupení dramatického kroužku a v tě-
locvičně si vysoutěžily sladké odměny. 
Z této akce jsou i doprovodné fotografie.  
Přesto, že rodiče už mají zřejmě jasno, 
kam své dítě zapíší, dovolte mi naši školu 
v několika následujících bodech předsta-
vit:
• v letošním školním roce ji navštěvuje 
452 žáků, kterým se věnuje 34 pedago-
gických pracovníků
• pracujeme podle vlastního školního 
vzdělávacího programu „Škola základ 
života“ i podle učebních osnov Základní 
školy
• do výuky zařazujeme nové metody, 
pracujeme podle nejrůznějších projektů
• výuka jazyků probíhá povinně od 3. 
ročníku (anglický jazyk), v 7. ročníku 
si všichni žáci volí druhý povinný jazyk 
(letos německý a ruský jazyk), v letošním 
roce probíhá nepovinně výuka anglického 
jazyka v 1. ročníku a kroužku francouz-
ského jazyka v 8. ročníku
• pro chlapce je v šesté třídě zařazena 
v rámci pracovní výchovy výuka vaření 
• máme 2 počítačové učebny, které využí-
váme nejen při hodinách informatiky, ale  
i v ostatních předmětech
• naší chloubou je nová učebna s interak-
tivní tabulí
• v loňském roce jsme vybudovali novou 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO V BLATNÉ
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žákovskou knihovnu
• ke škole patří školní dvůr s moderními hracími prvky - sklu-
zavkou, hrazdou, košem na basketbal, houpačkami, zahradním 
domečkem i trampolínou
• plaveckou výuku absolvují žáci 3. a 4. tříd v plavecké škole 
v Písku, lyžařský výcvik žáci 7. tříd v Železné Rudě na Šumavě
• oblíbené jsou akce doplňující výuku: návštěvy divadel (v 
Praze, Plzni, Příbrami,Českých Budějovicích), planetária v Čes-
kých Budějovicích, muzeí (v Praze - Národní, Technické, Plzni, 
Písku, Příbrami), exkurze do podniků  (v Blatné, Strakonicích, 
Plzni), Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, soudních jednání 
Okresního soudu ve Strakonicích apod.
• vychovatelky školní družiny připravují pro žáky různé výlety, 
zájezdy na bruslení do Strakonic a plavání do Příbrami, ve škole 
pořádají stezku odvahy, skok do nového pololetí, besídky, maš-
karní bály apod.
• velmi aktivní jsou kroužky ŠD - zdravotnický, jehož členové 
jsou velmi úspěšní v soutěžích, pořádají ve škole „Doktorská 
spaní“, v loňském roce byli na ozdravném pobytu ve Španěl-
sku a dramatický, který se zúčastňuje přehlídky dramatických 
souborů v Bělčicích, hraje pro své spolužáky, pro děti ve školce       
i babičky a dědečky v domově seniorů
• pro rodiče a veřejnost připravujeme vánoční „Zpívání na scho-
dech“, velikonoční výstavu, slavnostní AKADEMII
• tradicí se stalo „vymetání“ žáků 9. tříd ze školy i slavnostní 
rozloučení s nimi v obřadní síni blatenského zámku
• důraz klademe na dobré mezilidské vztahy založené na vzá-
jemné ohleduplnosti, žáci mají možnost vyjádřit se k různým 
problémům i prostřednictvím školního parlamentu nebo schrán-
ky na připomínky
• na druhé straně se snažíme důsledně řešit všechny přestupky 
proti pravidlům slušného chování, a to jak ve spolupráci s rodiči, 
tak se školní psycholožkou, policií nebo pracovníky sociálního 
odboru MěÚ v Blatné
• prostředí školy se snažíme stále vylepšovat, finanční prostřed-
ky získáváme také od sponzorů i z různých grantů
Do článku se nedá vměstnat všechno. Více údajů je možné na-
lézt i na našich webových stránkách www.zsjak-blatna.net. 

Mgr. Jiřina Karlíková, ředitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná

 V prosinci 
na naší škole 
úspěšně 
proběhla tradiční 
vánoční výstava 
zpestřená jako 
každý rok 
vystoupením 
kytarového 
kroužku 
a pěveckého sboru. Děkujeme p. uč. 
Čadkové a Wachtlové, které svá 
vystoupení předvedly i v Domově 
důchodců a v mateřských školkách. 
Předvánoční shon jsme nakonec všichni 
zakončili vánočními besídkami.
 Ještě před odchodem na vánoční 
prázdniny jsme stihli navštívit divadelní 
představení blatenských ochotníků Čertův 
švagříček, které se líbilo všem od našich 
prvňáčků až po deváťáky.
 Nový rok jsme zahájili 2. ročníkem 
Filmového promítání pro děti, které 
bylo i letos spojené s přespáním ve 
škole. Zúčastnili se ho třídy 2.A a 2.B 
(za doprovodu svých třídních učitelek 
Vitákové a Fousové) a program pro ně 
připravili žáci z 9.B ve spolupráci s 
p.uč. Růžičkovou. V pátek 9.1. jsme se 
sešli ve škole, abychom společně prožili 

nejen večer plný filmů pro děti, ale
i noc a následující ráno. Atmosféra byla 
výborná, maminky se postaraly o snídani, 
deváťáci o organizaci a naši druháci si 
celou akci náležitě užili. 
 Filmové promítání tedy oživilo školu 
i v sobotu, o oživení nedělního rána se 
postarali žáci 7. ročníků, kteří odjížděli na 
každoroční lyžařský výcvik. Počasí jim 
letos přeje, tak doufáme, že si celý týden 
na Zadově užijí.
 Prevent čeká žáky 9.B celodenní 
seminář plný her a aktivit zaměřených na 
atmosféru a vztahy ve třídě, žáci 9.A už 
stejnou akci zažili před vánoci.
 Ve dnech 6. a 7.2.2009 proběhne na 
naší škole zápis do první třídy. Letos mu 
bude předcházet Den otevřených dveří, 
na který srdečně zveme nejen rodiče 
budoucích prvňáčků. Dveře naší školy 
se pro veřejnost otevřou 28. a 29.1.2009 
a k nahlédnutí bude nejen jídelna 
a počítačové učebny, ale i třídy prvních 
a druhých ročníků. Bližší informace 
najdete ve vývěsce před školou.
 Pro tentokrát se naše poslední pozvánka 
bude týkat velikonoční výstavy. Navodit 
si atmosféru jara a Velikonoc můžete  ve 
čtvrtek 2. a v pátek 3. dubna.
 Mgr. L. Růžičková

ZŠ TGM BLATNÁ JEDNOU NOHOU V NOVÉM ROCE RECEPTÍK SOBÁČKU
Salát z červené řepy 
podle Marie Retkové
Tento jednoduchý salát nás 
naučila paní Retková.  
Červenou řepu důkladně 
umyjeme, poté ji dáme na 
kusy alobalu. Trošku osolíme, 
zakápneme malinko  kvalitním 
olejem a octem. Řepu zabalíme 
(každou zvlášť) do alobalu 
a dáme na plech. Pečeme 
v troubě při 180 stupních 
přibližně jednu hodinu – záleží 
na velkosti řepy. Upečenou 
řepu oloupeme a nakrájíme na 
kousky. Nastrouháme tvrdý 
sýr a dochutíme solí, pepřem 
a olejem. U nás doma se jí salát  
okamžitě ještě vlažný. Chutná 
celé rodině. Snad bude chutnat 
i vám.  

BH
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HAJANY
Tříkrálová sbírka v Hajanech
Tři králové – 
Kašpar, Melichar 
a Baltazar, 
putovali až 
z dalekého 
východu za 
hvězdou, která 
je měla přivést 
k místu, kde se 
narodil budoucí 
Spasitel celého 
světa, král všech 
národů – Ježíš. 
Mysleli, že 
místem narození 
tak velkého krále 
bude Jeruzalém, 
ale hvězda 
je zavedla do chudého malého města Betléma. Tam 
v jesličkách, v chlévě ležel malý Ježíšek. 
Králové se mu poklonili, obdarovali ho dary hodnými 
krále – zlatem, kadidlem a myrhou (vzácná mast).
I v naší vesničce se v pátek 2. ledna rozezněly za 
doprovodu flétnistky Aničky hlásky koledníčků – Milušky,
Matěje, Fandy a malého pomocníčka Vašíka při zpěvu 
koledy „My tři králové“. Naši „tři králové“ přinášeli 
požehnání nápisem posvěcenou křídou K+M+B (Pán 
žehnej tomu domu) každému domu, kde byli uvítáni. 
Díky maminkám paní Renatě Turkové a paní Editě Zíkové 
za trpělivý doprovod a podporu hajanských koledníčků v 
mrazivém pátečním dopoledni. 

Velké poděkování patří všem štědrým dárcům, kteří 
díky této sbírce přispěli Oblastní charitě Strakonice na 
dobročinné účely. Jitka Venclová, Hajany

SILVESTROVSKÉ BRUSLENÍ
I do Hajan přišla před Novým rokem zima, proto nemohl 
nikdo odolat tomu, aby nevyndal brusle a hokejky a šel 
bruslit na led. Také v naší obci se sešli malí i velcí 
hokejisté na rybníce Kahoun, aby změřili poslední den 
v roce své síly v hokejovém utkání. Mužstva utvořená 
z tatínků a jejich ratolestí bojovala celé odpoledne 
a o hokejové zážitky nebyla nouze. Všichni bojovali 
s velkým nadšením.  Nechybělo ani občerstvení. Pro 
přihlížející diváky i hráče byl připraven čaj nebo grog 

podle věku.
Po skončení zápasu byla domluvena odveta na 
Nový rok, která byla neméně zajímavá. Všichni 
se jistě těší na další taková utkání.
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CHLUM
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V CHLUMU
Na dětském hřišti, v horní části návsi obce Chlum, svítí 
každoročně vánoční strom. V letošním roce na valné 
hromadě místních hasičů bylo dohodnuto, že tento strom 
bude slavnostně rozsvícen dne 14.12.2008 v 18 hodin. V tuto 
hodinu se zde sešel značný počet občanů i návštěvníků obce. 
Vyslechli se vánoční koledy, které zahráli p. Petr Thorovský 
a p. Jiří Thorovský na trubky. Potom Jana a Pavla Fousovy, 
Ivana Doubková, Kristýna Šimková a Jitka Koblihová za 
doprovodu kytary zazpívaly řadu vánočních koled. Všechna 
vystoupení byla velmi zdařilá a vytvořila krásnou předvánoční 
atmosféru. Pro zahřátí se podávalo svařené víno a došlo i na 
sladkosti.
Přáli byhom si, aby se tato akce stala každoroční zvyklostí, na 
kterou by se těšili jak dospělí občané, tak i mláděž a malé děti.

 

Starosta obce Ing. František Zrostlík

KADOV
STŘÍPKY Z KADOVA, POLE, LNÁŘSKÉHO 
MÁLKOVA, VRBNA A MRAČOVA
Tak jsme zase o rok starší, všichni se vzpamatováváme 
z bohatě prostřených stolů a přeplácaných žaludků a někteří se 
vehementně snažíme alespoň zpočátku plnit svá předsevzetí 
(já žádná předsevzetí nemám, protože bývají ukvapená a velmi 
svazující (o:) – poznámka autorky). 
Koncem loňského roku u nás proběhlo několik akcí od čertů 
ve tvrzi a adventní výstavy ve tvrzi v Kadově, přes vlastní 
výrobu vánočních dekorací a cvičení v klubovně v Kadově, 
Večerů u Krbu ve Vrbně, velmi zajímavou přednášku ředitele 
ZOO Plzeň Ing. Jiřího Trávníčka o Uzbekistánu ve Lnářském 
Málkově, vzpomínkový večer na MVDr. Miroslava Mahela 
ve Vrbně, Silvestrovský pinčes ve škole v Kadově a tradiční 
Silvestry ve Vrbně a v Kadově. Nový rok jsme zahájili 
Novoročním pochodem po „Čertovo náramcích“ a zakončili v 
klubovně na punči a svařeném víně. 
A nyní ze stejného soudku jako v posledním „Sobáčku“ – topná 
sezóna nám pokračuje a opět nějací „šikovní“ spoluobčané 
vysypali žhavý popel do velkoobjemového kontejneru v Kadově 
a ten nám opět hořel až prohořel… Co na to říct?!? 
Obec žádá občany, aby se snažili odpady co nejvíce třídit. 
Děkujeme. 

Co se projednávalo na zasedání 
zastupitelstva obce:
• bylo schváleno - rozšíření změny č. 3 ÚPD obce Kadov 
o jejíž pořízení již bylo zažádáno, finanční příspěvek na opravu
střechy kostela sv. Václava v Kadově, návrh rozpočtu Svazku 
obcí Radina, rozpočtová opatření č. 4 a 5/2008, pověření 
starostky provedením operativních rozpočtových změn k 
31.12.2008, dodatek ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci 
komunálního odpadu s Technickými službami Blatná, nákup 
kamen do schůzovní místnosti ve Lnářském Málkově, nového 
čerpadla pro SDH Kadov, složení inventurní komise, Smlouva 
o zajištění zimní údržby místních komunikací se Správou 
a údržbou silnic Jihočeského kraje, návrh přebytkového 
rozpočtu – příjmy 3 943,7 tis., výdaje 3 662,3 tis., pasportizace 
vodní plochy pod prasečákem ve Lnářském Málkově, pojištění 
vybavení hasičských zbrojnic v jednotlivých obcích a pojištění 
odpovědnosti způsobené při výkonu veřejné moci, nákup 
kulturních kalendářů Svazku obcí Blatenska a distribuce do 
všech domácností obce Kadov, aktualizace Programu obnovy 
venkova obce Kadov, společný projekt se Svazkem měst a obcí 
okresu Strakonice na pořízení mobiliáře do obcí, poskytnutí 
spolupráce při pořádání besed pro spoluobčany na téma 
problémů s dluhy a zadluženosti
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru 
kostela sv. Václava v Kadově. Za tímto účelem byl zřízen 

účet u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde se budou 
shromažďovat finance z vyhlášené veřejné sbírky a kam
může přispět každý, kdo má zájem. Na tomto účtu je 
k dnešnímu dni 10 862,03 Kč. 
Děkujeme předem za jakoukoli poukázanou částku. 

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net 
Za obec Kadov Vladimíra Tomanová

SILVESTROVSKÝ PINČES V BÝVALÉ 
ŠKOLE V KADOVĚ 
...se konal ve středu 31.12.2008. Zápolit přišlo 18 borců 
a borkyní. Všichni se opravdu snažili a buřty na pivě si opravdu 
zasloužili. Celý turnaj vyhrál Pavel Toman z Pole, 2. místo 
vybojoval Luboš Toman z Pole, 3. příčku obsadil Tomáš 
Vaněček z Kadova a 4. skončil Bohuslav Valach z Pole. Na další 
„pinčes“ se můžeme těšit o Velikonocích. 

 

v.t.

HOSPODA VRBNO – OHLÉDNUTÍ ZA 
ROKEM 2008
V naší hospůdce ve Vrbně byl loňský rok opět plný činnosti. 
Každý druhý týden v měsíci  jsme pořádali „Večery u krbu“, 
každou sobotu dopoledne „Klub pro seniory“. Tyto akce  
děláme se železnou pravidelností již třetím rokem. Největší 
březnovou akcí byl hasičský ples s bohatou tombolou. V květnu 
u nás koncertoval kytarový génius pan Štěpán Rak. Výtěžek 
z akce jsme zaslali na účet ústavu pro mentálně postižené 
děti ve Slaném. Červenec byl jako vždy ve znamení dětského 
letního tábora z Horažďovic. Pro tyto děti pořádáme v průběhu 
tábora dvě až tři odpolední diskotéky a poskytujeme jim azyl, 
je-li špatné počasí. V srpnu proběhl také již dnes tradiční 
jazzový festival „Stoptime Dr. Mahela“, kterého se zúčastnili 
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i někteří velikáni naší jazzové scény. Výtěžek z akce opět  
putoval do Slaného. Další drobné akce (velkoplošná projekce, 
občasné muzicírování kapel a různých večírků) nás dovedly 
až k Vánocům. Jako každý rok se na Štědrý večer ve 22,00 
hod. naše hospůdka otevírá jak pro domácí, tak pro pocestné. 
Ti mají pak možnost ochutnat různé pochutinky z kuchyně 
paní šéfové. Bohužel se nám nepovedlo sejít se jako vloni u 
stromečku na návsi a zazpívat si koledy. Pro příští Vánoce to 
musíme za pomoci hasičů lépe zorganizovat. A konec roku již 
vrcholí. V pondělí 29.12. v 19,00 hod. se konal, do posledního 
místa beznadějně nacpaný, koncert mistrů kytar, pánů Štěpána 
Raka a Matěje Raka  jako vzpomínka  výročí úmrtí doktora 
Miroslava Mahela. Výtěžek opět do Slaného. Rok 2008 jsme 
zakončili silvestrovskou veselicí s muzikou, půlnoční dršťkovou 
polévkou a velkým ohňostrojem. Spát se šlo v 6,00 hodin ráno.
Tak takhle vypadal rok 2008 ve Vrbně.  Doufáme, že ti, co nás 
navštívili, byli spokojeni a ti co nás teprve navštíví, spokojeni 
budou. Chceme touto cestou všem lidem dobré vůle popřát 
hodně zdraví a štěstí v roce 2009 a nezapomeňte, že i vy si 
u nás můžete udělat svou akci. My Vám rádi vyjdeme vstříc.                
Zdeněk a Jarmila Kilianovi 
Hospoda Vrbno

PROGRAM NA JARO 2009

                           9.1. Jižní Amerika, jak ji neznáte 
– p. Kavale
 13.2. Kuchařské čarování s vyhlášeným 
kuchařem panem Stupkou z Primy TV
 13.3. A opět léčivky s oblíbeným 
MUDr. Balounem
 10.4. Konečně UFO s odborníky na 
toto téma
 8.5. Spisovatel kuchařek a sběratel 
receptů, uznávaný  kulinář – pan Milovický
 12.6. Zdravě, ale hlavně správně 
zhubnout poradí MUDr. Karel Urban 
– studio Zdraví.

Začátek vždy v 19,00 hodin.

Připravujeme pokračování večerů i v příštím roce. 
Změna programu vyhrazena, vstupné
dobrovolné, občerstvení zajištěno. 

Rezervace míst a informace na tel. 724119332

Nezapomeňte: Každou sobotu v 10,00 hod. senior 
klub – řešení všech otázek od vaření po situaci 

v Číně. 

NOVOROČNÍ POCHOD V KADOVĚ
Na Novoroční pochod po Čertovo náramcích jsme se vydali 
1.1.2009 ve 13,30 hodin. Pod kostelem se nás sešlo skutečně 
hodně, něco kolem 35ti lidí. Ani jsme nestačili zaregistrovat 
nejmladšího a nejstaršího účastníka a vyrazili jsme. Každý se 
vydal svým tempem, nikdo nikoho nebrzdil ani nepopoháněl, 
zkrátka každý si pochod vychutnal po svém. Někteří pokořili  
vrcholy obou náramků, zvláště z toho velkého se nám 
naskytl úžasný rozhled po krajině! Na zpáteční cestě jsme 
zavítali do klubovny, kde již voněl svařák a punč pro dospělé 
a děti nepohrdly teplým čajem a vánočním cukrovím z toho, 
co kdo přinesl. Byl to velice příjemný začátek nového roku.
 v.t.



Svazek obcí Blatenska - leden 2009 17

ADVENTNÍ VÝSTAVY VE TVRZI
Adventní výstavy proběhly ve tvrzi v Kadově ve dnech 29.11. 
– 30.11.2008 a 6.12. – 7.12.2008. Šikulové si mohli vyrobit 
i vlastní dekorace.

DEN VIKLANSKÝCH ČERTŮ
V sobotu 29.11.2008 měli viklanští čerti svůj den!!! Otevřeli 
brány svého pekla ve tvrzi v Kadově a zlobivé dětičky si 
vskutku vychutnali. Konec však bývá vždy dobrý, v pekle 
žádný rebel nezůstal a všichni byli odesláni do nebe, kde si 
zatančili všichni: Anděl, Mikuláš i všichni pekelníci. Ostatně, 
podívejte se sami... více naleznete na www.kadov.net 

DO NOVÉHO ROKU S ČERTOVSKÝM 
NADHLEDEM!

LNÁŘE
POPLATKY ZA ODPADY A PSY NA ROK 2009
Poplatky v hotovosti se 
vybírají v hotovosti 
na Obecním úřadu Lnáře od 
pondělí 19. ledna do pátku 13. 
února 2009.
Poplatek lze uhradit 
i složenkou nebo převodním 
příkazem – v tomto případě je 
nutný kontakt s OÚ, který sdělí 
číslo účtu a variabilní symbol 
platby.
Kontakt: tel.:  383495126. 
Fax:  383495231
e-mail:  obec.lnare@sporknet.cz

VÝŠE POPLATKŮ: 
Odpady: 500,- Kč na občana s trvalým pobytem v obci
       500,- Kč na jeden objekt trvale neobydlený 
Psi:       100,- Kč na jednoho psa

 
ROK 2009 NA TVZI VE LNÁŘÍCH 
1.3.2009 – 30.3.2009 Křepelka Václav
fotografie, kresba, malba akryl, keramika

1.4.2009 – 30.5.2009 Jana a Zemen
fotografie Šumava

10.4.2009 (Velký pátek) Jiří Sekera - 
přednáška 
„Brandlův oltářní  obraz“

12.4.2009 (Vel. neděle ) p. Vondráček 
malování kraslic

1.6.2009 – 31.7.2009 Lnářská zákoutí
obrazy místních malířů
Jaroslav Zdeněk 
sbírka hrnečků 

1.8.2009 – 30.9.2009 Jihočeská univerzita
studentské práce

1.10.2009 – 30.11.2009 Doc. MUDr. Jiří 
Beran CSc.
asambláže

1.12.2009 – 31.12.2009 Ivana Křížová
malby, vitráže

5.12.2009 Tradiční adventní trh
fotografie, kresba, malba akryl, keramika

ZŠ LNÁŘE
Předvánoční čas v naší školičce
Každý rok se všichni na Vánoce těšíme. My dospělí máme sice 
napilno, ale pro děti je předvánoční čas dobou těšení a radosti. 
Abychom si ten advent nějak zpestřili, připravili jsme  pro děti 
v naší škole různé akce. 
Dne 28.11. k nám zavítalo divadélko Kašpárek s představením 
„ Vánoční skřítek“ . Žáci se jako vždy dobře bavili a určitě se 
těší na další návštěvu. O týden později naše škola oslavila 110. 
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výročí od svého 
založení. Nejprve 
žáci pozvaným hos-
tům předvedli krát-
ké vystoupení písní 
a básní a poté byli 
všichni pozváni na 
malé občerstvení do 
školní jídelny. Celý 
den v 1. patře školy 
probíhala  výstava 
starých dokumentů 
a fotografií a v pří-
zemí byly vystaveny 
výtvarné práce  žáků a výrobky  keramického kroužku. Hned 
druhý den jsme vyrazili do pravého pekla v Mariánské štole 
v Příbrami. Bylo to úžasné! Štolou nás provedl Permon, vládce 
podzemí, a dovedl nás rovnou do čertovské sluje. Tam nás přiví-
tal Lucifer a jeho pekelná banda. S některými jedinci to vypada-
lo bledě, ale nakonec se vrátili všichni. A pak už se všichni ocitli 
v nebi. Svatý Mikuláš se svými anděly děti vyzkoušel ze zpěvu 
a pak přišel výslech. Svatý Petr předčítal hříchy a dobré skutky 
a děti musely odpovídat na Mikulášovy všetečné otázky. Nako-
nec byli všichni odměněni a jelo se domů. 
Dne 10.12. jsme se vypravili na divadelní představení blaten-
ských ochotníků „Čertův švagříček“. Byli jsme všichni nadšení. 
Bravurní herecký výkon a dokonale výtvarně zpracované kulisy. 
Bravo! 
Poslední týden před Vánoci byl opravdu pestrý. Od pondělka 
byla ve vestibulu školy nainstalována vánoční výstava žákov-
ských prací, která trvala až do konce týdne. Ve středu 17.12. 
jsme udělali radost zvířátkům v nedalekém lesíku za Lnářemi. 
Děti si připravily ozdoby, nad kterými se sliny sbíhaly. Na nit 
navázaly chléb, rohlíky, jablka a mrkev a navěsily je na větve 
malých stromečků. Bylo to opravdu moc krásné.  Nakonec si 
každá třída u svého stromečku zatančila a zazpívala koledy. 
Ve čtvrtek 18.12. se tradičně konal vánoční koncert pro rodi-

če a přátele školy. 
Děti si  připravily 
vánočně laděné 
pásmo písniček, 
básniček, pohádek 
a tanečků. Den nato 
jsme vánoční pásmo 
předvedli v psychi-
atrické léčebně, kam 
o Vánocích chodíme 
každý rok a pokaždé 
nás vítají srdeční 
a vděční diváci. Po 
návratu do školy 

vypuklo vánoční nadělování, na které se děti nejvíce těší. Každá 
třída  si  připravila nadílku pod stromeček, kde byly dárky pro 
spolužáky a paní učitelky. Je hezké pozorovat ty rozzářené dět-
ské oči v očekávání, co asi dostanou. Nakonec si všichni popřáli 
„Šťastné a veselé“ a hurá na prázdniny!
Zdeňka Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře

VÁNOCE
Náš Štědrý den začíná tím, že nám 
přinese Ježíšek stromeček. Vždy 
je krásně ozdobený. Má prskavky, 
lucerny, cukroví. Venku máme 
světýlka jako hady. Odpoledne 
pomáhám s přípravami. Každé Vá-
noce jíme salát, rybu, polévku a na 
stole máme cukroví. Po jídle lijeme 
do studené vody olovo. Čekáme 
než zazvoní Ježíšek a pak jdeme 
pro dárky. Letos si přeji vysouvací 
mobil a boby. Vánoce mám rád, 
protože dostanu dárky.    
 Pavel Kvasník (10 let, 4. třída

)

MYŠTICE
Stručně z obce Myštice
- Oproti plánovanému přebytku (zisku) 445 tisíc Kč zakončila 
obec své hospodaření v roce 2008 s přebytkem (ziskem) 1 mili-
on 129 tisíc Kč. 
- Dle oficiálních výsledků za rok 2008 se naše obec umístila na
krásném 24 místě z 330 hodnocených obcí v třídění odpadů. 
Děkujeme Všem, kteří si dají tu práci a odpadu opravdu poctivě 
třídí. 
- V kanceláři OÚ je možné zakoupit velice poutavou publikaci 
Jana Olejníka o První světové válce a o vyhlášení samostatnosti 
v Blatné r. 1918. Jsou zde snad uvedeni všichni ti, kteří naruko-
vali do bojů První světové války ze všech našich obcí. Zvláštní 
kapitola je pak věnována legionářům. 
- Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na demontáži 
a převozu veškerých možných komponentů multifunkčního hřiš-
tě v Pliškovicích. Strávili zde celkem téměř dvě stě hodin práce. 
Tyto budou a jsou použity při zahájené rekonstrukci obdobného 
hřiště v Myšticích. Na tuto rekonstrukci jsme požádali o dotaci 
do programu obnovy venkova.
- Ceny za svoz komunálního odpadu a ceny za vodné zůstávají 
pro rok 2009 nezměněny. 

VÁNOČNÍ RETRO
Je leden, Tří králové období je již za námi, ale já chci přesto ješ-
tě vzpomenout na dobu předcházející vánočním svátkům. V naší 
obci proběhlo hned několik akcí a akciček, které stojí za zmín-
ku. Na přelomu listopadu a prosince proběhly hned dvě akce 
zaměřené na práci s dětmi. Místní výrobce keramiky, pan Vla-
dimír Pixa, odborně dohlédl a radou i rukou vypomohl dětem 
při výrobě ozdob a dárečků s vánočními motivy. Dětské a nejen 
dětské výrobky pak ve své peci vypálil a dodal dětem zpět. 
Další uskutečněnou dětskou akcí byla výroba ozdob s tématikou 
čertů, Mikuláše a andělů. Těmito výrobky byla pak vyzdobena 
hasičská klubovna na Svobodce, kde se v sobotu šestého prosin-
ce uskutečnila i Mikulášská besídka s nadílkou. Této besídky se 
zúčastnilo dvacet pět dětí. Děkujeme rodičům, kteří se podíleli 
na organizaci této akce, zejména Ing. Veronice Mandelové za 
čas strávený její přípravou. 
Pod vedením zahradního designéra pana Milana Antropiuse se 
ve dvou předvánočních víkendech uskutečnily kurzy výroby 
adventních věnců a svátečních vánočních vazeb. Účastníci si 
tyto akce pochvalovali a domů si odnesli celou řadu pěkných 
výrobků. 
Několik statečných se pod tíhou nabitých zkušeností pustilo 
následně do výroby velkého adventního věnce, jenž byl zavěšen 
v Myštické kapličce. Organizátoři děkují zejména paní Heleně 
Češkové a Ing. Jitce Hejdukové za trpělivost a snahu při jeho 
výrobě. 
24. a 31. prosince se pak bezmála čtyřicet zpěvu chtivých účast-
níků sešlo na již pravidelném zpívání koled v Myštické a násled-
ně pak i ve Dvořetické kapličce. 
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Z ARCHIVU MYŠTICKÉHO RODÁKA
VZPOMÍNKA (DOSLOVNÝ PŘEPIS)
Jako tenkráte. Lesy voní pryskyřicí, ptáci zpívají a v dáli slyšet 
kukačku. Či snad je zima, mrzne, sníh vrže pod nohama, třpytí 
se v ostrém zimním slunci jež dává naději na dny příští. Krvavé 
zimní západy nad Labutí jež zamrzlá je a děti se zde hojně 
vydovádí. Tu rozhlednička na vrchu stojí a mlčí. Zamyšlen stojí 
člověk před rozhledničkou, svědkem snů velikého štěstí. Sen 
jest však u konce, přišlo probuzení. Odtud rozdělily se cesty 
jejich života. Ona šťastná, spokojená, ani netuší, že po stopách 
jejich lásky kráčí svými on sám a vzpomíná. A dnes opět cítí, 
jak šťasten zde byl, až si náhle připomene krutou skutečnost. 
Zapomněla. Veliká propast, plná bolestí a probdělých nocí leží 
dnes mezi nimi. Po stopách mrtvé lásky toulá se člověk, touže 
však již po práci v níž možno aspoň na chvíli zapomenout. Tedy 
na shledanou snad v příštích letech? Snad ještě jednou obá tudy 
půjdou po stopách lásky znovu oživlé… 
Vyšlo v Zemědělském kalendáři l. p. 1934

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V MYŠTICÍCH
Dovolujeme si Všechny pozvat 
na třetí Masopustní 
průvod, jenž se uskuteční

v sobotu 21. února 2009. 

Zahájen bude v 9:00 hodin 
na návsi v Myšticích. 

Následně se průvod hne jihozápadní 
trasou přes Myštice, Lacinou, Dvořetice, 
Vahlovice do Střítovic, kde bude také 
zakončen. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
Večerní vyhodnocení této akce se 
pak uskuteční v hasičské klubovně na 
Svobodce.

PŘEDMÍŘ
ZPRÁVY Z PŘEMÍŘE
Než jsme se nadáli, minuly vánoční svátky a mrazivým poča-
sím, kterému jsme poslední roky odvykli, nastoupil svoji vládu 
rok 2009. Co nám přinese, to poznáme až jej budeme za 12 
měsíců hodnotit. Na začátku tohoto roku ještě jednou přeji všem 
slušným lidem hodně zdraví, štěstí a sil ke zvládnutí každoden-
ních starostí a problémů které nás každý den potkávají, a záro-
veň potřebnou dávku klidu a pohody, abychom si dokázali užít 
příjemných stránek života, pokud nás také nějaké potkají.
Zastupitelstvo obce se sešlo ještě 30.12.2008, aby mohly být 
provedeny potřebné rozpočtové změny vyplývající z hospoda-
ření, a aby byl zároveň schválen rozpočet na letošní rok. Byl 
schválen jako vyrovnaný, ve výši 2 829 000,- Kč. Dále bylo jed-
náno o nárůstu poplatku „za odpad“, jelikož se zvýšila částka za 
uložení komunálního odpadu na skládku. Navrženo bylo zvýšení 
o 40%, protinávrh zněl o 100%, takže nakonec byl většinou hla-
sů schválen „kompromis“ – o 50%. Takže v r. 2009 bude tento 
poplatek činit 150 Kč za osobu, která je v naší obci přihlášena k 
trvalému pobytu. Poplatek je splatný do konce února buď v kan-
celáři OÚ v Předmíři, nebo u účetního p. Srba. Žádám všechny, 
aby tento poplatek zaplatili včas a vyhnuli se tak nepříjemnos-
tem s jeho případným následným vymáháním. Ačkoliv došlo ke 
zvýšení, přesto obec ze svého rozpočtu vynakládá několikaná-
sobně vyšší částku na úhradu nákladů spojených „s odpadem“. 
V tomto roce budeme opět organizovat odvoz nebezpečného 
a objemného odpadu. Ačkoliv se v obci zlepšilo třídění odpadů, 
přesto nemůžeme být spokojeni s umístěním v žebříčku, který 
zveřejnila firma EKO-KOM, a tak doufám, že tento rok dojde ke
zlepšení. 
Další zdražení, které nás „postihne“, se týká vody. Od 1.1.2009 
zaplatíme za 1 krychlový metr o necelé 2 koruny více než v roce 
loňském, takže se dostáváme na hranici 36 Kč. Toto zvýšení je 
dáno nárůstem cen energií…
9.1. proběhla výroční členská schůze SDH Metly, 16.1 VČS 
SDH Předmíř. Chtěl bych tímto poděkovat hasičům za práci 
v uplynulém roce a vyjádřit přesvědčení, že i v roce letošním 
přiloží ruku k dílu při akcích v obci a v péči o techniku sborů. 
Hasiči a myslivci jsou v současné době rozhodujícími složkami, 
na které se může obec spolehnout v případě potřeby nějaké prá-
ce při údržbě zeleně a zvelebování prostředí ve kterém žijeme.

6. ledna jsem se zúčastnil schůzky členů Ligy starostů proti 
radaru, která se konala v Rožmitále pod Třemšínem. Byly zde 
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projednávány detaily cesty ke slyšení do Bruselu do Evropského 
parlamentu, kam pojedeme 18. února na pozvání europoslance 
Giulietta Chiesy, který je jedním z těch, kteří naše aktivity pod-
porují. Liga starostů proti radaru svoji činnost dále koordinuje 
s iniciativami Nenásilí a Evropa pro mír.
 Karel Palivec, Předmíř

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V těchto dnech oslavují životní jubileum paní 
Miloslava Hudečková ze Zámlyní (80) a paní Marie 
Halamová z Předmíře (60). 
Zastupitelstvo obce přeje jubilantkám hodně zdraví, 
štěstí a pohody.

MĚSTYS RADOMYŠL
Škola obnovy venkova v Radomyšli 
připravuje semináře pro starosty, 
jazykové a počítačové kurzy pro 
občany Radomyšle
Školu obnovy venkova v Radomyšli založil městys Radomyšl 
v roce 2006. Jejím hlavním cílem je propagace twinningu 
(mezinárodní partnerství obcí) na jihočeském venkově. Škola 
je zejména díky dotacím z POV Jihočeského kraje vybavena 
moderní projekční technikou nutnou pro pořádání seminářů 
a kurzů. V roce 2007 uspořádala v rámci tradiční pouti 
mezinárodní seminář za účasti 50 občanů z partnerského města 
Montoggio (Itálie), poslance Evropského parlamentu JUDr. 
Zvěřiny a některých starostů. V roce 2008 vydala tříjazyčnou 
fotografickou publikaci o Radomyšli a Montoggiu – „Dvě
tváře Evropy“, která byla slavnostně uvedena v Praze v Muzeu 
Karlova Mostu dne 6.12.2008. V roce 2009 plánujeme uspořádat 
pro starosty 1-2 semináře a pro občany Radomyšle kurzy 
angličtiny, italštiny a počítačové kurzy, které by probíhaly 
jednou týdně ve večerních hodinách v budově základní školy. 
 Ing. Luboš Peterka, starosta
Občané Radomyšle mohou již druhým rokem 
využívat CZECH POINT
Od 1.1.2008 je úřad městyse Radomyšl zapojen do projektu 
Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní 
terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se 
státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti. 
Občané tak mohou nyní na úřadě získat následující ověřené 
výstupy: 
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat 
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ 
obchodní organizace. 
poplatek: 50 Kč za každou stránku
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů 
v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů 
osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. 
Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží 
vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů 
vydán; žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na 
pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad 
totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že 
výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé 
bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT 
lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis 
z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. 
Poplatek: 50 Kč bez ohledu na počet stran
VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může 
požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě 
znalosti IČ obchodní organizace.
Poplatek: 50 Kč za každou stránku
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat 
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu 
vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel 
žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území 
a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle 
seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď 
parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, 
nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. 
O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek v případě, že 
budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb 
dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě 
pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale 
i přesné číslo bytu v domě.
Poplatek: 50 Kč za každou stránku
OVĚŘENÉ VÝPISY ZÍSKÁTE V ÚŘEDNÍCH 
HODINÁCH V KANCELÁŘI MATRIKY A V KNIHOVNĚ 
V RADOMYŠLI
Matrika
Pondělí 7-11  12-15
Úterý    7-11 12-15
Středa 7-11  12-16
Čtvrtek 7-11 12-15
Pátek 7-11 12-15
Knihovna
Pondělí 7-11 18-21
Úterý  13-17
Středa    7-11 18-21
Čtvrtek 9-12 13-17
Pátek 7-12 -
Bližší informace o projektu na: http://www.czechpoint.cz

JAKÝ BYL ROK 2008 V LESKOVICÍCH
V sobotu 10.1.2009 se občané Leskovic sešli na výroční valné 
hromadě hasičského sdružení, aby bilancovali a zavzpomínali na 
rok minulý. Pojďme se tedy společně podívat co vše se v roce 
2008 v naší malé vesničce událo.
2. února jsme jako již tradičně uspořádali masopustní průvod 
obcí. Se svolením starosty městyse Radomyšl  pana Luboše 
Peterky se masky vydaly na veselou pouť obcí a poté zábava 
pokračovala v místní klubovně.
23. února jsme pro naše nejmenší připravili karneval s bohatou 
tombolou. V tom, že je opravdu oblíbený, nás utvrdila obrovská 
účast. Jsme rádi, že jsme vytvořili další, velmi příjemnou, lesko-
vickou tradici. 
30. dubna jsme jako každoročně vedle klubovny postavili máj-
ku, pod lípou zapálili oheň a na rožeň přichystali selátko. Vše se 
opravdu vydařilo a my jsme načerpali energii pro další konání.
17. května se nám podařilo na místním cvičišti uspořádat první 
kolo okrskové soutěže v hasičském sportu. Zúčastnila se druž-
stva Řepice, Chrášťovice, Leskovice, Radomyšl, Strakonice I 
a Velká Turná.  Soutěžilo se v požárním útoku a běhu na 100 
metrů s překážkami. Na regulérnost soutěže dohlíželi rozhodčí 
pan Sládek a pan Šindelář. Zvítězilo mužstvo z Chrášťovic, naši 
muži obsadili druhé místo.
V pátek 18. července jsme společně s velmi nedočkavými dětmi 
postavili na hřišti u Oblože stany a zahájili tábornický víkend. 
I když se obloha zpočátku kabonila, nakonec se počasí umoudři-
lo a byly to velmi příjemné tři dny. Pro děti jsme měli přichysta-
nou spoustu závodů a soutěží, nechyběla ani stezka odvahy, při 
níž opravdu tuhla krev v žilách a i zarytým odpůrcům polévek 
chutnala naše nefalšovaná kotlíková gulášovka. 
16. respektive 17. srpna se po počátečních nesnázích přeci jen 
konal  3. ročník turnaje v malé kopané. Počasí nám tentokrát ne-
přálo, celou sobotu propršelo a tak jsme vše museli přesunout až 
na nedělní dopoledne. Nakonec dorazili pouze hráči z Radomyš-
le, našim hochům se podařilo sestavit tři mužstva a tak se turnaj 
odehrál za účasti čtyř týmů. Zvítězili fotbalisté z Radomyšle.
Nevyhnul se nám ani požár. 6. srpna začalo hořet v lesíku poblíž 
vesnice. K ohni vyjela naše zásahová jednotka společně s kolegy 
z Radomyšle. Při příjezdu komisařů už byl oheň lokalizován, a 
tak jsme tentokrát naštěstí vše zvládli vlastními silami a zabráni-
li škodám na přilehlém lánu obilí. Nezbývá jen poděkovat. 
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Doufejme, že i letošní rok bude pro naši obec tak zajímavý 
a leskovičtí se jistě nebudou zlobit, když jejich jménem popřeji 
i Vám šťastný a úspěšný rok 2009.
Jitka Bláhovcová

RADOMYŠL V ZIMĚ
Z i m u  milují především zastánci zimních sportů, všichni 
ostatní touží v tento čas spíše po teploučku domova. Pomineme-
li plískanice, větrné dny, které většinou přinášejí změnu počasí, 
můžeme najít i v zimních dnech něco hezkého, trvalého, co nám 
zůstává v mysli napořád.
Pokud překonáte pohodlí a vyjdete si za slunečního dne, kdy 
sníh pokrývá široké okolí Radomyšle, jen na malou chvilku 
kolem lesa Hájku, jenž pomyslně rozděluje Radomyšl od Oseka, 
přinese Vám tento okamžik nevídaný pohled. Přiznávám, 
jak moc miluji procházky lipovým stromořadím ke kostelu 
sv. Jana Křtitele. Les za kostelem však nenavštěvuji ráda. 
Připadá mně zádumčivý a plný stínu, snad je to tím, že v sobě 
nese přítomnost mrtvých, kteří zde odpočívají na židovském 
hřbitově, který se v Hájku nachází. Výjimkou je právě zima, zdá 
se jako by se právě v tomto období les rozzářil a probudila ho 
ledová krása. Nabídne Vám pohled na bílé větvičky jehličňanů, 
pokryté namrzlým sněhem, po kterém jako by tančily 
stříbné hvězdičky z odrazu slunce. Je to zimní králoství té z 
nekrásnějších pohádek, kdy Vám oslnivá krása  podává něco, co 
chcete přijmout, ale přitom máte veliký respekt se jí dotknout. 
Celý nádherný obraz dokončují okolní lesy pokryté sněhovou 
nadílkou, pole schovaná pod bílou poduškou, nebo úzce 
vyšlapaná cestička, která vede do nitra lesů a ukrývá tajemství 
kdosi v ní zanechal své stopy. Pokud se po ní vydáme, objevíme 
velkou sněhovou bránu vzrostlých smrků, která Vás zve ke 

vstupu do jejího stínu rozplývajíciho se v promodralém světle, 
jež ve Vás vyvolává pocit míru a klidu. Jistě neodoláte a půjdete 
dále. Dostane se Vám odměny v pohledu na zasněžený osecký 
zámek ze zahradou a celým okolím zalitý svitem zapadajícího 
slunce. Je to pohled předurčený pro pohádku s vánočním 
motivem.
Nenechte si ujít tuto obyčejnou krásu a uložte si ji i Vy do 
paměti, obohatí Vás z a povzbudí na životní cestě.
Za Obec baráčnickou z Radomyšle Jůzková Zdeňka, 
vzdělavatelka

MALTÉZŠTÍ RYTÍŘI V RADOMYŠLI
Strakonický kraj je spojen se Suverénním řádem maltézských 
rytířů více než osm set let. Velkopřevor frá Matouš Děpolt 
z Lobkovic v r. 1600 povýšil Radomyšl na řádové městečko. Na 
staré radomyšlské děkanství s kostelem sv. Martina navazuje 
poutní místo s barokním kostelem zasvěceným sv. Janu Křtiteli, 
řádovému patronu.Velké zásluhy na vybudování kostela se 
právem připisují velkopřevorovi frá G. Popo z Dietrichstejna.
V převánočním čase zemřel převor maltézského řádu frá 
Josef Zlámal. Obětavě jezdil po dobu šesti let na radomyšlské 
slavnosti. Jeho velkorysost, pokora a čistota slova, nechť je pro 
nás příkladem. Čest jeho památce     
Eva Čapková, místostarostka 

ZADNÍ ZBOROVICE
Informace o dění z obce aneb co 
jsme dělali v prosinci.
Jako asi v každém městě a v každé vesnici, tak i u nás  
5. prosince  obcházel naší vesnicí Mikuláš a s ním jeho 
pomocníci 6 čertů a 2 andělé, kteří rozdávali nejen radost, ale 
i trošku strachu našim malým i větším rošťákům a rošťandám. 
Vyslechli si určitě nekonečné množství písniček a básniček 
a viděli nekonečné blesky fotoaparátů a za to jim moc děkujeme 
a jsme moc rádi, že tato tradice v naší vesnici nadále pokračuje. 
6. prosince si pro nás ženy ČSŽ Zadní Zborovice a naše děti 
připravili Mikulášskou besídku na místním sále s krátkým 
pásmem básniček, písniček i hranou pohádku O Sněhurce 
a sedmi mužích. 
Besídka se velmi vydařila a dětem se to opravdu povedlo.
Za jejich snahu byli odměněny mikulášskými balíčky, na které 
nám přispěl i Obecní úřad Třebohostice, zač mu moc děkujeme.
Ještě týž den večer se konala Výroční schůze ČSŽ Zadní 
Zborovice, kde se členky sešly v hojném počtu. Připomněly 
jsme si vše co se nám v uplynulém roce podařilo a trochu i 
načaly plány na rok příští. Také jsme nezapomněly na dvě naše 
členky a to na paní Alenu Hrabovou a paní Annu Slavíkovou , 
které v roce 2008 oslavily svá krásná životní jubilea.
A popřály jim mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody spolu 
s malým dárečkem od všech členek. 

 Hasičská soutěž

 Tábornický víkend v Leskovicích

 Karneval v Leskovicích
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20. prosince naši muži ze Sboru dobrovolných hasičů uspořá-
dali výlov rybníku „Obecák“ a vylovené kapry nabídli k prodeji 
našim spoluobčanům. Mnoho kaprů jistě skončilo na štědrove-
černím stolu.
21. prosince jsme si ještě udělali malý výlet do předvánoční 
Prahy. Nejeli jsme se kochat jen vánoční výzdobou, ale cílem 
naší cesty byly „Nejoblíbenější princezny“ z díla Walta Disney-
ho, které se představily v lední revue „Princess Classics Disney 
on Ice“ v Tesle Aréně, která byla uznána za nejkrásnější lední 
show na světě a určitě oprávněně.
Ani o svátcích se v naší obci nezahálelo, 26. prosince se konal 
již 3. ročník Střelby ze vzduchové pušky, který pořádá Michal 
Soukup (místní hospodský).
Střeleb se zúčastnilo 44 účastníků. Střílelo se ve dvou kategorií 
– dospělí a děti.
V dospělácké kategorii na prvním místě skončil David Polan 
(Zadní Zborovice), druhé místo obsadil František Solar (Blatná) 
a na třetím místě skončil David Soukup (Zadní Zborovice).
V dětské kategorii se na prvním místě umístil Vladimír Slanec 
(Doubravice), druhé místo obsadil jeho bratr Jan Slanec (Doub-
ravice) a na třetím místě skončil Roman Pavlovič (Zadní Zbo-
rovice). Vítězové se mohli radovat z krásných cen a i ze svých 
dobrých výsledků.
17. ledna 2009 se konala Výroční schůze Sboru dobrovolných 
hasičů Zadní Zborovice v místním pohostinství, kde se též přálo 
k životnímu jubileu, které oslavil pan Václav Polan.
Rozdávaly se i dárkové balíčky za 20 let u sboru: Pavel Havelec 
a Pavel Hraba a za 25 let u sboru: Zdeněk Soukup.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se v roce 2008 nějakým 
způsobem zapojili do dění v naší obci a k tomu, aby jsme 
nezaháleli a v novém roce 2009 přeji všem hodně zdraví, štěstí 
a vzájemné tolerance.

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
14. února 2009 již tradiční Dětské maškarní, které pro nás 
pořádají ženy ČSŽ Zadní Zborovice
28. února 2009 tradiční Hasičský bál SDH Zadní Zborovice, 
kde zahraje skupina Safír
Jitka Korgó, předsedkyně ČSŽ Zadní Zborovice

UZENICE
Co nového v Uzenicích
V měsíci listopadu byly dokončeny 
práce na obnově oplocení dětského 
hřiště i na úpravě a výsadbě zeleně 
na návsi, které přesáhly 300 tis. Kč. 
Byly hrazeny v rámci POV dotačními 
prostředky Jihočeského kraje a obce.
Náves prošla takovou úpravou, že 
někteří pamětníci bohužel nebyli touto 
změnou zrovna nadšeni. Zmizela jakási 
obyvatelstvu nepřístupná zahrada 
uprostřed vsi a místo ní je nyní náves 
otevřena a po umístění laviček bude 
přístupná všem, kdo si budou chtít 
odpočinout ve stínu vzrostlých lip. 
Nechť všichni, kteří nejsou těmito 
úpravami nadšeni, prominou, ale život 
jsou i změny.
23. listopadu se dožil 75. narozenin 
pan Ludvík Pýcha, dlouholetý člen 
SDH a mysliveckého sdružení. 
Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
Z lidové tvořivosti vybíráme adventní 
perníkové svícny kronikářky paní 
Veroniky Pýchové 
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OBEC VELKÁ TURNÁ 
Udržování vánočních tradic. 
Každoroční příjemnou povinností členů zastupitelstva obce 
a SDH je stavění a rozsvícení vánočního stromu na návsi obce. 
V roce 2008 tato stavba proběhla v sobotu 6.12.2008.
Při samotném stavění jsou místním rozhlasem pouštěny vánoční 
koledy pro vytvoření té pravé atmosféry.Tyto koledy jsou v naší 
obci pouštěny ke štědrovečerní večeři před příchode Ježíška, 
který přináší vánoční dárky pod štědrovečerní stromečky. Pouš-
tění koled se stalo hezkou tradicí připomenutí krásných vá-
nočních chvil v době, kdy nám počasí nedopřeje zimní přírodu 
schovanou pod sněhovou peřinou. 

Zimní mrazivé počasí.
Místo pořádné sněhové nadílky nás příroda v letošním zimním 
období obdařila silnými mrazy, které se ve dne drží okolo 5 
stupňů pod nulou a v noční době klesá rtuť teploměru nepřetrži-
tě čtrnáct dní pod 15 stupňů pod nulu. Při takovýchto mrazech 
zamrzá i místní Brložský potok, protékající obcí. Obecní tech-
nika určená k zimní údržbě místních komunikací vyjela k pro-
hrnování pouze dvakrát a dvakrát byla ošetřena komunikace 
posypem. Největší radost toto počasí udělalo vyznavačům zim-
ních sportů a to převážně bruslařům. Najdou se však i tací, kteří 
využili zamrzlou hladinu Milavského rybníka nejen k bruslení, 
ale i k projížďce na běžkách. 
Takové jedno kolečko po zamrzlé a zasněžené Milavské hladině 
totiž umožňuje cca 2,5 km trasu, která je s pohledu vodní hla-
diny na břehy, netradiční podívanou. Je vidět, že pokud přeje 
počasí, poskytuje rybník Milavy netradiční sportovní vyžití 
i v zimním období. 

Přivítání Nového roku 
Rozloučení s rokem 2008 a přivítání Nového roku 2009 proběh-
lo tradičně v obci Silvestrovskou veselicí, tentokrát s hudbou 
Harmonika – Band z Blatné. Prožití večera s živou hudbou 
přispělo ke skvělé náladě účastníků veselice a po půlnočním 
ohňostroji se obecní sál zaplnil do posledního místa. Poslední 
oslavenci se rozcházeli v 7:30 hodin nového roku. Doufejme, 
že takto začínající rok 2009 bude celý stejně úspěšný jako jeho 
vítání.

Kulturní akce připravované v roce 
2009
 21. února 2009 – Masopust – Průvod masek po obci Velká 
Turná (sobota) Pořádá SDH Velká Turná.

 28. února 2009 – Obecní ples – v sále Hospody na Rozhrání 
– Velká Turná (sobota) Pořádá  Obec Velká Turná.

 14. březen 2009 – Dětský maškarní bál – v sále Hospody na 
Rozhrání– Velká Turná (sobota) Pořádá SDH Velká Turná.

 21. března 2009 – Obecní zabijačka – Před a v sále Hospody 
na Rozhrání – (sobota) Velká Turná , Pořádá SDH Velká Turná 

 27. června 2009 – Odpolední Pouťové posezení s hudbou 
v parčíku u hospody Velká Turná – pořádá Obec Velká Turná.

 28. června 2009 – Pouť – Velká Turná (neděle) 

 18. července 2009 – Turnaj v nohejbale – Volejbalové kurty 
ATC–Milavy (sobota) Pořádá – příznivci nohejbalu Milavy.

 25. července 2009 – Turnaj ve volejbale – Smíšená družstva 
4 + 2 regist.

 26. července 2009 hráči první den a neregistrovaní hráči 
druhý den (sobota–neděle) Volejbalové kurty ATC–Milavy , 
pořádají příznivci volejbalu ATC–Milavy.

 1. srpna 2009 – Turnaj ve volejbale dvojic (sobota) Kurty 
ATC–Milavy. Pořádají příznivci volejbalu  ATC–Milavy.

 22. srpna 2009 – Rozloučení s prázdninami – Velká Turná 
– turnaj (sobota) v nohejbale trojic  a táborový oheň pro děti, na 
hřišti v obci Velká Turná. Pořádá SDH a Obec Velká Turná. 

 17. října 2009 – Posvícenská zábava – sál Hospody na 
Rozhrání v obci  (sobota) Pořádá SDH Velká Turná.

 18. října 2009 –  Posvícení Velká Turná (neděle) 

 26. prosince 2009 – Turnaj ve stolní tenise v sále Hospody 
na rozhrání v obci. (sobota) Pořádá SDH a obec Velká Turná.  

 31. prosince 2009 – Silvestrovská veselice v sále Hospody 
na Rozhrání v obci. Pořádá SDH a Obec Velká Turná. 

Bližší informace o akcích na mob. 606 690 391. 

Pracovní plány obecného 
zastupitelstva v roce 2009. 
Po dokončení všech projekčních prací pro stavbu ČOV-ATC Mi-
lavy s obslužnou komunikací bude v roce 2009 přistoupeno k 
samotné výstavbě. V tomto duchu se promítl i schválený rozpo-
čet obce pro rok 2009.
Pro rok 2009 schválilo zastupitelstvo obce Velká Turná nevy-
rovnaný rozpočet s předpokládanými rozpočtové příjmy Kč 
- 5.157.200,- a rozpočtové výdaje Kč - 5.157.200,-. Rozpočet 
obce se pro rok 2009 vyšplhal do uvedené výše díky plánované 
výstavbě ČOV-ATC-Milavy společně s obslužnou komunikací.
Předpokládané náklady jsou vyčísleny: Komunikace cca - Kč 
- 700.000,- a ČOV - 2.500.00,-.
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Pro možnost předfinancování akce odsouhlasilo zastupitelstvo
obce podepsání úvěrové smlouvy ve výši Kč – 3.000.000,-. Dal-
ší náklady budou dofinancovány z přebytků z minulých let ulo-
žených na běžném účet obce. K této výstavbě obec přistoupila 
po změně zákonů v roce 2006 určujících kvalitu vypouštěných 
odpadních vod do vod povrchových. 
Tato akce bude hlavním programem v roce 2009, společně se 
snahou získání maximálního podílu dotace. (dotace úroky z úvě-
rů, dotace z ministerstva zemědělství …)
Dalšími aktivitami bude oprava místní komunikace v obci, akce 
za Kč 400.000, na kterou obec již v prosinci 2008 zažádala 
o krajsou dotaci POV. V případě vypsání Grantu na vybavení 
požárních jednotek obce bude tato zažádána. 
Z přípravných projekčních prací bude probíhat:
1) příprava využití budovy školky v obci.
2) příprava přivaděče vodovodu z obce Velká Turná do letního 
areálu Milavy.
Další aktivity budou závislé na finačních prostředcích obce.
Běžná údržba travních ploch a obecního majetku bude v roce 
2009 probíhat ve stejném nasazení jako v roce minulém.
FOTO: Geologické sondy podloží pro výstavbu podzemních 
částí ČOV.  
Velká Turná dne 12.1.2008. Místostarosta obce Pavel Šípek 

ZÁBOŘÍ
Krátce ze Záboří 
Jsme za polovinou volebního období našeho obecního zastu-
pitelstva, které v čele s panem starostou usilovně pracuje na 
zlepšení nejen stavu majetku obce, ale také kulturního a spole-
čenského života v obci. Podařilo se prosadit mnoho důležitých 
investic, zlepšil se především vzhled veřejného prostranství 
v obci - žádná zarostlá zákoutí, obecní cesty zbavené náletů 
křovin, nové komunikace ke kostelu i na hřbitově, nové čekárny 
autobusových zastávek – toto vše vidíte. Ale co není vidět, je 
spousta jiné práce – příprava a zpracování dokumentace, úko-
ny administrativy při shánění finančních prostředků či dotací,
zajištění projektů, povolení, kolaudací. To je prostě odvrácená 
stránka úřadování, a její váhu pochopí jen ten, kdo ji vážit chce. 
Říká se, že nejlepší zastupitelstvo je osazenstvo hospodské, tam 
si poradí se vším a řešení sypou z rukávu. Když ale přijde na to, 
říci „svojí“ pravdu nahlas, bez opory kolektivu a snad i chmelo-
vého moku, je po kritice. Je dobře, že v naší obci již po dva roky 
mají občané možnost svoji kritiku či chválu, nebo prostě jenom 
svůj názor, zveřejnit v Zábořském zpravodaji. Čtyřčlenná redak-
ce pracuje na čtvrtletních vydáních, sbírá informace historické 
ale především současné. Pravidelně informuje o aktivitách zdejší 
základní a mateřské školy, tělovýchovné jednoty, sdružení dob-
rovolných hasičů a o kulturních akcích, které se udály v uplynu-
lém období. Ve zpravodaji nesmí chybět blahopřání oslavencům 
k jejich významným životním jubileím ani pozvánky na chysta-
né akce. A protože akce v závěru roku 2008 se opravdu povedly 
a návštěvnost nebyla jen místních, přinášíme zprávičky  i Vám 
na stránky Sobáčku.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Na hodné i zlobivé došlo letos zas,
Mikulášské nadílky přišel pravý čas,
a i když čerti vyváděli neskutečné rejdy,
počet zábořáčků zůstal stále stejný,
do pekla si neodnesli žádnou živou duši
a ti naší malí chovali se „chvilku“ jak se sluší!

Letošní nadílka se v zábořské sportovní hale uskutečnila 
již 30.11.2008, děti si užily spousty her a radovánek, za-
létaly si v andělských křídlech či zaskotačily v čertovské 
paruce. Balonkový taneček a skákání v pytli po parketách 
prověřilo jejich šikovnost. Nechyběla ani soutěž o nejkrás-
nějšího, předem doma vyrobeného, anděla. Nadílka sa-
motná přišla až na závěr, slzičky a strach v dětských očích 
brzy vystřídala radost z drobných sladkých dárečků. 

PROJEKT V ZŠ – ADVENTNÍ DÍLNA
2. prosince – úterý, tedy předpokládejme klasický školní den, 
a v naší škole přece jiný. Tady se snad neučí? Na chodbách voní 
skořice a badyán, citrón ... štěbetání a snažení v jednotlivých 
třídách je až podezřelé... Díky učitelům a ochotným rodičům 
se podařilo realizovat projekt Adventní dílna. Žáči si tak mohli 
vyrobit vlastnoručně nějaký dáreček pro své blízké. Paní Vyd-
rová ve školním klubu radila jak vyrobit svíčku, paní Opltová 
napekla perníčky a šikulkové za její pomoci zdobili a zdobili. 
Ty nejzručnější naučila paní Hálová vytvarovat ozdůbky ze 
skla. Paní učitelky vymyslely jednoduché návrhy svícínků, vá-
nočních jmenovek, andělíčků či hvězd. Děti si tak vyzkoušely 
práci s různými materiály a za jejich snažení je pod vánočním 
stromkem jistě čekala velká mámina a tátova pusa. Všem, kteří 
projekt připravovali, pak patří velký dík za trpělivost a vlastně 
ten skvělý nápad, viďte děti?!

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční atmosféru, která nyní více než cukrovím a jehličím, 
zavání honěním za - „hyper a super“ vánočními dary a jídlem 
prohýbajícími se stoly, se v Záboří poprvé v roce 2007 poda-
řilo obzvláštnit vánočním koncertem. Letos tomu nebylo jinak 
a myslím, že vůbec není s podivem, že náves i kostelík byl plný. 
Že bychom si skutečně alespoň na chvilku uvědomili, co je dů-
ležité? Pod tím naším návesním vánočním stromkem byl totiž 
dětský zpěv a smích, chvilka přátelského popovídání u svařené-
ho vína a spousta upřímných stisků rukou a vyslovených přání. 
V kostele sv. Petra a Pavla se Lukáš Písařík s Andreou Cejpko-
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vou (na fotografii vpravo) a následně pěvecký spolek Prácheň
z Horažďovic postarali o nezapomenutelný zážitek. Tento druhý 
vánoční koncert snad stal se pevným kořenem nové zábořské 
tradice.  text: Jitka Říhová foto: Jaroslav Vorba

POZVÁNKA
Plesová sezóna začíná. Vybírat lze z plesů na odiv stavějící 
možnosti pořádajících firem, plesů propagujících činnosti
různých spolků, plesů maturitních. V Záboří máme jeden 
skromnější, ale o to více prospěšný - svým ziskem pomáhá 
dětem. SRPŠ při ZŠ a MŠ v Záboří každoročně pořádá 
v místním kulturním domě U Cinků společenský ples, je-
hož výtěžek směřuje na podporu aktivit zdejší školy, tedy 
na školní výlety, lyžařský výcvik, dětský den. Díky této 
podpoře mají žáci kvalitní sportovní potřeby (míče, flor-
balové hokejky apod.), nové vybavení ve školní družině či 
klubu. Do tomboly přispívají hmotnými dary jak sponzoři, 
tak samotní rodiče. SRPŠ při ZŠ Záboří si Vás dovoluje 
tímto pozvat k tanci či poslechu na ples letošní, který se 
bude konat v sobotu 31.1.2009. 
Za ZŠ a MŠ Záboří Václav Špatný, za SRPŠ 
Ing. Václav Kurz

PROGRAM KINA BLATNÁ NA ÚNOR 2009
Prodej vstupenek je čtvrt hodiny před začátkem 
představení.
Zakoupené vstupenky nebereme zpět. Vstupenky jsou ve 
čtrnáctidenním předprodeji.
Možno využít automatické rezervace vstupenek  
www.mesto-blatna.cz
Změna programu vyhrazena.
V ceně je zahrnuta 1 Kč pro podporu a rozvoj české 
kinematografie. Zákon ČNR č. 241/1992 Sb. o Státním
fondu ČR.

středa 4. 2. v 19:00 hod.
Muzikál Španělsko, 2007, 102 minut, s titulky
CARMEN                        
Tragický příběh Dona Josého a cigánky Carmen, umocněný 
nesmrtelnou hudbou Georga Bizeta se od své premiéry stal trvalou 
součástí repertoáru velkých operních divadel. 
Vstupné 50,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
pátek 6. 2. ve 20:00 hod.
tragikomedie Německo, 2008, 88 minut, v českém znění
ABSURDISTÁN                        
Je jiný, ne ten náš, ale problémy má stejné. Alegorická komedie 
o dvou mladých milencích, odehrávající se kdesi na konci světa. 
Vstupné 60,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
neděle 8. 2. ve 20:00 hod.
melodrama ČR, 2008, 84 minut, 
DĚTI NOCI                        
Působivá atmosféra pozdních hodin v nočním městě, svébytné 
kouzlo světel a stínů – zkrátka poezie Karlína 
Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Lenka Termerová, Jan Dolanský, 
Kristýna Nováková, David Novotný, Igor Chmela
Vstupné 70,- Kč Mládeži do 15 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
středa 11. 2. v 19:00 hod.
psychologický ČR, 2008, 108 minut, 
HLÍDAČ č. 47              
František Douša je železniční hlídač,  který jednoho dne zachrání 
muže před skokem pod vlak. Při tomto činu sice nešťastníka 
zachrání, ale sám je zraněný a dokonce přichází o sluch... 
Vstupné 75,- Kč Mládeži do 15 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
pátek 13. 2. ve 20:00 hod.
thriller, sci-fi USA, 2008, 118 minut, s titulky
OKO DRAVCE                        

Příkazy dává záhadná žena telefonem... 
Ministr obrany USA nechá bombardovat hledaného afghánského 
teroristu. To spustí vlnu terorismu proti USA v  zahraničí, ale 
i uvnitř země. Není jasné, kdo za spiknutím stojí... 
Vstupné 60,- Kč  Mládeži do 15 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
neděle 15. 2. ve 20:00 hod.
horror Rumunsko, USA, 2008, 110 minut, s titulky
ZRCADLA                        
Nevěřil svým očím ani zrcadlům. Nedívejte se do zrcadla, když jste 
v krizi. Mohlo by se to vymstít vašim blízkým... Americký horor 
natočený v Rumunsku. Remake korejského filmu Into the Mirror.
Hrají: Kiefer Sutherland, Paula Patton, Amy Smart, Cameron 
Boyce, John Shrapnel, Jason Flemyng
Vstupné 70,- Kč Mládeži do 15 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
středa 18. 2. v 19:00 hod.
melodrama ČR, SR, Itálie, 2008, 96 minut
MALÉ OSLAVY                        
Slovenský film s Bolkem Polívkou.
Na pozadí rytmů salsy se odvíjí civilní příběh o vztahu mezi 
matkou a dcerou, dospívání, ztracené nevinnosti a  odpouštění. 
Vstupné 65,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
pátek 20. 2. ve 20:00 hod.
akční, krimi, thriller USA, 2008, 99 minut, s titulky
MAX PAYNE                        
Netušil, za co může kosmetická firma.
Akční thriller natočený podle známé videohry. Detektiv Max Payne 
pátrá po vrazích své zeny a dcery. Kdo jsou 
ale podivné Valkýry, zjevující se umírajícím? 
Vstupné 65,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
středa 25. 2. v 19:00 hod.
Komedie USA, 2008, 114 minut, s titulky
ŽENY                        
Příběh o skupince kamarádek z New Yorku, o síle ženského 
přátelství. Předlohou byl film George Cukora z roku
1939 a divadelní hra Clare Boothe Luce z roku 1936. 
Vstupné 60,- Kč Mládeži do 12 let nevhodné
-----------------------------------------------------------------------
pátek 27. 2. v 17:30 hod.
Rodinný film USA, 2007, 90 minut, v českém znění
MADAGASKAR 2                        
Stále spolu. Stále ztraceni
Vstupné 70,- Kč Mládeži přístupno
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Z LETOPISŮ JEDNOHO PANSKÉHO DOMU, autor JAN OLEJNÍK
Když v r. 1921 pan Dříza opravoval omítku na bývalém panském domě restaurace Na velké 
v Sedlici, netušil, jaký učiní vzácný objev. Při oklepávání zpuchřelé omítky zjistil, že tento starobylý 
dům byl ozdoben téměř všude renesančními sgrafity. Byla to skutečně umělecká práce nikoliv podle
šablon, jako tomu bylo na většině renesančních domů v 16. století, ale provedená. Dokladem jsou 
tzv. fejtonové ozdoby mezi okny, které jsou každá jiná. Okna jsou také vroubena sgrafitovaným
ornamentem. Ostatní nezdobená  plocha je rozčleněna do kvádrů. 
Podle historických zpráv byl tento dům 
vystavěn nejspíš některým z rodu kono-
pišťských Šternberků, jimž Sedlice od r. 
1551 patřila. Panský dům vystavěl zřejmě 
pan Adam ze Šternberka někdy na po-
čátku XVII. století s původní sgrafitovou
výzdobou.  Jak se čtenáři mohli v minu-
lém čísle SOB dočíst, znakem Šternberků 
byla zlatá osmicípá hvězda na modrém 
kruhovém poli, s kterou se můžeme se-
tkat ještě dnes na původní lnářské tvrzi,  
byla na sedlickém hostinci upevněna 
údajně uprostřed šňůrovitého orámování 
a později při přestavbě domu odstraněna. 
Ovšem o tento znak Sedličtí nepřišli, 
jeho obdoba zůstala až dodnes zachována 
alespoň nad branou, vedoucí  k „starému 
zámečku“ v sedlickém dvoře a pochází 
zřejmě až z konce XVII. století.  
Značení měšťanských domů není žádnou 
novinkou, u nás byl tento zvyk zaveden 
již ve středověku. Ovšem bohatá sgrafi-
tová výzdoba se rozvinula až za panování 
Rudolfa II., kdy do Čech přicházeli vlaš-
ští stavitelé a šířili své umění z Prahy na 
venkov, zejména do jižních Čech. Tou 
dobou patřila Sedlice panu Adamovi 
ze Šternberka a podle dobových zpráv 
dobře prosperovala. Není divu, vždyť za 
pouhé půl století rozšířil tento šlechtic 
svůj majetek o Bechyni, Libochovice, 
Budyni, Krupku, Lnáře a Horažďovice. 
Do Sedlice také uvedl dvě manželky, 
nejprve Evu, rozenou Popelovou z Lob-
kovic a po její smrti Marii Maximilianu, 
rozenou hraběnku z Hohenzollern. Adam 
byl vynikajícím mužem své doby. Stal 
se hejtmanem Nového města Pražské-
ho, později nejvyšším dvorským sudím, 
nejvyšším komorníkem a na konci svého 
života dosáhl i na post nejvyššího purkra-

bího. Zemřel 10. dubna 1623. 
Jeho syn František Matěj Karel neměl 
zřejmě již takové štěstí. Zemřel za třiceti-
leté války 9. srpna 1648, když v bitvě se 
Švédy v Praze utržil smrtelnou ránu. Pří-
ležitost se naskytla až Václavu Vojtěchovi 
ze Šternberka, vnukovi pana Adama, 
jehož nákladem byl postaven nový zámek 
v pražské Tróji, který je dnes jedním 
z nejkrásnějších skvostů českého baroka. 
O tom, že byl šternberský zájezdní hos-
tinec již tehdy hospodou, dokládá zápis 
ve zdejší farní matrice, kde je uvedeno, 
že v r. 1682 byla pokřtěna Kateřina Sa-
loména dcera Martina Pešely, šenkýře 
z domu Jeho Urozené Hraběcí Milosti 
a Rózinky, jeho manželky. Pro zajímavost 
druhým kmotrem Kateřiny byl vysoce 
urozený pán František Antonín Malovec, 
svobodný pán z Vintrberga a na Škvoře-
ticích. Pocházel ze známého rodu Ma-
lovců, z nichž Zdeněk Malovec patřil k 
nebezpečným zemským škůdcům. Shro-
mažďoval kolem sebe loupežnické tlupy 
zchudlých rytířů a zemanů a přepadával 
formanské vozy na zdejších silnicích. 
Nějaký čas také pobýval v tehdy ještě 
hlubokých lesích mezi Sedlicí a Čekani-
cemi, kde okrádal kupce, jedoucí z Plzně 
do Písku. Jeho potomci zřejmě získali 
statky na Blatensku. Proto také cesta ve-
doucí ze Sedlice do Čekanic byla hlavní 
tepnou mezi Plzní a Pískem. Kupci je-
doucí z Blatné do Sedlice museli nejdříve 
na Mačkov, do Čekanic a odtud do Sed-
lice. Nepřímým dokladem je také dodnes 
dochovaný velice vzácný kamenný patník 
(dnes je považován za smírčí kámen) 
v příkopu při cestě z Čekanic asi 200 
metrů vpravo před vjezdem do Sedlice. 

V jeho horní části je umístěné formanské 
kolo. Patník zřejmě sloužil jako dopravní 
značka. 
Podle jiných zpráv Adam ze Šternberka 
odměnil jakéhosi mistra stavitelského 
kusem půdy a to v bezprostřední blízkosti 
„panského domu“. Ten si tam postavil 
svou chalupu, jemuž zdejší sousedé dali 
jméno Talián, protože pocházel z Itálie. 
Podobně z této země zřejmě přišel i rod 
Šavrdů, který je v Sedlici a blízkém okolí 
poměrně dost zastoupený. V sedlické farní 
matrice je v r. 1646 poprvé uveden Victo-
rini Ssavrda, kterého sem zavála zřejmě 
třicetiletá válka. Tito Italové přišli do 
Sedlice jako vojáci s přezdívkou: Šavrda 
(Schau, wer da!) Pohleďte, kdo je to! 
Podle bývalého regionálního pracovníka 
Blatenska Františka Hykeše bylo v Sedli-
ci kolem roku 1930 asi 16 rodin Šavrdů. 
Hykeš také uvádí, že u jedné z nich se 
říkalo „u Kvardusů“. Hned se při tom 
vybaví starý název salva guardia čili vo-
jenská ochrana jinak také salakvarda.
Když Viktorin Ssavrda křtil svého syna, 
našel mu za kmotra svého krajana (snad 
také vojína) Ambrože Polentaria od Anty, 
čili Itala. Druhým kmotrem byl Jan Ta-
lián, v jehož žilách proudila italská krev 
a zřejmě byl i tvůrcem sgrafit panského
domu. Talián měl šest dětí, z nichž nejú-
spěšnější byl nejmladší Benjamín, který 
se dožil 79 let, zemřel až v r. 1732, a byl 
asi čtvrt století primátorem města Sedlice. 
V devatenácti letech se oženil s poctivou 
pannou Kateřinou Šneiderovou, ze vsi 
Žďáru. (Nevíme o jaký Žďár se jedná)  
Matriky sedlické také dokazují, že rodina 
Taliánů bývala v užších vztazích k místní 
šlechtě. Buď byli za svědky a kmotry při 
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svatbách a křtech v rodinách panských 
úředníků anebo naopak u Taliánů byli 
křestnými kmotry a svědky členové 
panských úředníků. Například v r. 1655 
byl Jan Talián přítomen na svatbě Jiříka 
Sochora, panského zahradníka, s Annou, 
dcerou Jana Menšíka. Jinde čteme, že 
v r. 1674 byl pokřtěn synáček Jan, rodičů 
Beniamina a Kateřiny Taliánových. Za 
kmotry byli Jan Rabský, obroční písař, 
Jakub Vysoký, důchodní písař, oba ze 
zámku sedlického; kmotrou urozená pan-
na Lidmila Enisová na Čekanicích.
Podobné panské domy bývaly i v jiných 
obcích zejména městysích na Blatensku. 
Například v Kasejovicích byl panský 
dům s krásnou mansardovou střechou, 
který byl v 30. letech zbourán a na jeho 
místě dnes stojí restaurace ve stylu 
funkcionalismu. Také ve Lnářích sloužil 
panský dům nejen jako restaurace, ale 
i místo, kde se hrálo ochotnické divadlo, 
provozovala sokolská cvičení apod. V 50. 
letech vyhořel a na jeho místě dnes stojí 
restaurace Na panské a kulturní dům. 
V Blatné býval panský dům v dnešním 
hotelu Beránek. Bývalá zájezdní hospoda 
v Myšticích byla de facto panským do-

mem. I když jejich původní styl a podo-
ba již dávno vzaly za své, něco tu ještě 
zůstalo. Při vstupu do těchto domů nás 
především upoutá veliká předsíň se scho-
dištěm tzv. mázhaus. Sem přicházeli hos-
té a vcházeli do hlavní sednice nebo vý-
čepu, odtud také vedly cesty na dvůr, do 
komor a do prvního patra. Panské domy 
jsou svědkové společenského života na-
šich měst, lidí, kteří v nich žili, pracovali, 
rodili se a umírali. Jsou vlastně výsled-

kem podni-
kavosti české 
šlechty a mo-
vitých měš-
ťanů, kteří v 
nich především 

prodávali panské pivo a zároveň v nich 
bývaly i byty či kanceláře panských úřed-
níků. Kromě toho, že panské domy plnily 
funkci sídla hospodářské správy přísluš-
ného panství, staly se zároveň předchůdci 
dnešních kulturních domů, hostinců, ho-
telů, autoservisů (u panských domů býva-
la i kovárna) a poštovních úřadů. Bohužel 
zub času původní styl těchto památek již 
značně nahlodal, a tak sedlický dům patří 
jistě k těm, které si zachovaly alespoň 
částečně svůj původní vzhled a dodnes 
zůstává svědkem bohaté minulosti jedno-
ho jihočeského města na Blatensku. 
 Jan Olejník

 Blatná, hotel Beránek 1904

 Kasejovice - hostinec  Lnáře - panský hostinec

ZŘÍDKA UDRŽOVANÉ HROBY NECHÁTRAJÍ (povídka nejen na neděli)
Byl to jeden z těch podzimních 
dnů, kdy se slunce hřejivě opírá 
člověku do zad, zatímco studený vítr 
nepříjemně mrazí konečky prstů. 
Hřbitovní cestičky vysypané bílým 
pískem ostře kontrastovaly s černí 
stárnoucích náhrobků a žlutavým 
listím vršícím se v nánosech 
na vybledlých jménech dávno 
zemřelých.
Listí ze stromů se snášelo s podzimní 
nepravidelností. Stárnoucí muž 
prošel boční brankou ve hřbitovní 
zdi. Branka vrzla a nepříjemný 
zvuk obletěl celé prostranství. 
Muž se pomalu ubíral k hrobu 
těsně přiléhajícímu ke zdi. Chvilku 
před ním postál a pak začal rukou 
odhazovat spadané hnijící listí na 
tmavém mramoru. Na náhrobní desce 
nad ním visela podobizna.

 O kousek dál opatrovala hrob svého 
manžela vdova. Stáří ji sehnulo záda 
a zvrásčilo obličej. Líbilo se jí, že 
i v dobách, kdy mráz ovládne krajinu, 
svíčka nad hlavou jejího muže 
nezhasne. Nezhasla nikdy, už šest let 
nezhasla, vždy ji někdo z rodiny, ještě 
než stačila dohořet, vyměnil. Zhasla 
až dnes. Právě ve chvíli, kdy kolem 
procházel onen neznámý muž. 
„To máme dneska fryško, co?“ 
zastavila otázkou procházejícího 
muže a vida, že se zastavil, hned 
dodala:  „Já jsem Koplová. Máme 
vedle sebe hrob a ještě jsme se tu 
nikdy neviděli, to je zvláštní, co?“ 
jaksi podivně se usmála.
„Asi jsme na sebe neměli štěstí, paní 
Koplová. Chodím sem zřídka kdy.“
„Víte, já tu trávím skoro všechen 
čas, kterej mám a dycky jsem si 

říkala, že je ten váš hrob tak hezky 
udržovanej,“ vyzvídala dál. Tentokrát 
byl už její úsměv přímo drzý.
„Udržuje to patrně někdo z rodiny. 
Víte, já toho času moc nemám, 
takže sem zajdu jen občas,“ odvětil 
nervózně muž.
 „Ono to dá práci, nemyslete si. Teď 
na podzim aby to člověk odklízel 
furt, pane, pane,“ trvala ve výslechu 
neodbytně dále, ale jako by už věděla 
jak odpoví.
„Albrecht,“ dodal muž roztrpčeně 
a začal se otáčet k odchodu.
„On je váš příbuzný?“ vyzvídala 
nedbaje Albrechtova nezájmu.
„Dá se říci, že jsme ze stejné rodiny,“ 
otočil se Albrecht s úsměvem, ze 
kterého jí přejel mráz po zádech.
„Hm, ale on není dlouho mrtev, že?“
„Dnes je to přesně pět let“.
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UZÁVĚRKA časopisu 
Blatensko SOBě 

 11. BŘEZNA 2009  13. KVĚTNA 2009
Své náměty, příspěvky, připomínky 

a žádosti o inzerci zasílejte na e-mail:
 listy@blatensko.cz

Typ a velikost inzerátu
1 strana A4  2.618,- Kč
1/2 strany A4  1.309,- Kč
1/4 strany A4     655,- Kč
1/8 strany A4     327,- Kč  
řádková             65,- Kč
vzpomínka        zdarma

Platba: 
1) Složenkou na číslo účtu: 
č. ú. 5501804544/0600 variabilní symbol: 2008
Jako příjemce uveďte: Svazek obcí Blatenska, J. P. Koubka 4, 
38801 Blatná.
Originál ústřižku složenky vložte do obálky spolu s tímto 
formulářem. Řádně vyplněný formulář a  ústřižek složenky 
zašlete poštou na adresu:
Pavlína Svobodová, Čechovská 119, 261 01 Příbram VIII.
Pokud nám Vaše obálka nebude doručena do uzávěrky listů, 

Váš inzerát nebude v příslušném čísle zveřejněn. 
V tom případě se zveřejnění inzerátu přesouvá do dalšího 
čísla listů.

2) Pokud požadujete platbu fakturou, napište si o ni včas 
na e-mail listy@blatensko.cz a uveďte svoje IČO a fakturační 
adresu.
Pokud nám Vaše platba nebude doručena do uzávěrky listů, 
Váš inzerát nebude v příslušném čísle zveřejněn. 
V tom případě se zveřejnění inzerátu přesouvá do dalšího 
čísla listů.

Pokud máte k dispozici grafiku k plošné inzerci, zašlete ji na
e-mailovou adresu: listy@blatensko.cz. Prosíme o kvalitní 
podklady, abychom mohli Váš inzerát také kvalitně 
zpracovat.

Nezapomeňte napsat kontakt na Vás: 
Jméno***Příjmení***Telefon***E-mail

BLATENSKO SOBĚ - INZERCE
(ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%)

Rozhlédl se po hřbitově. „Tolik se tu toho změnilo.“
„Já jsem slyšela, že se tenkrát oběsil....“
„A co vám je vůbec do toho,“ vykřikl na ní. Teď už se opravdu 
rozzlobil. „Víte vy vůbec, jak se musel cítit, když to dělal? Byl  
strašně sám. Nikdo o něj neměl zájem. Všichni se na něj vykašlali. 
Nezbylo mu nic jiného, než provaz.“
„Depak, já to říkám vždycky, že sebevrahové jsou strašně smutný 
lidi,“ dívala se mu na krk. Těsně pod rozepnutým knoflíkem u košile
a povolenou kravatou se mu na kůži rýsoval rudý naběhlý  pruh. 
Stejný, jaký měla tenkrát na ruce, když uklouzla a visela na provaze 
na štítu stodoly. Když zjistil, že si toho všimla okamžitě se zase 
upravil. Pak se rozhlédl po hřbitově a aniž by Koplovou pozdravil 
odcházel pryč.
„Já jsem slyšela, že se lidi ve výročí svý sebevraždy vrací na zem, 
aby tu hledali odpuštění“, vykřikla na  odcházejícího muže.“
Pak se narovnala a došla k sousednímu hrobu na jehož náhrobku 
stálo: Jan Albrecht, zemřel 4.10.1980.
„Proč se tak rozčiloval,“ brumlala si pro sebe, když se vracela k 
rozdělané práci na hrobě svého manžela. Malým smetáčkem z 
bedničky u náhrobku smetla listí z nápisu: Zde leží Ladislav Kopl,  
jenž zemřel po krátké nemoci 4.5.1979. Jeho manželka Květa 
Koplová si vzala život rok po jeho smrti.
„Každej rok se tu potkáváme a on se pokaždý chová, jako by to bylo 
poprvé,“ znovu se sehnula a láskyplně odhodila lístek, který zakryl 
její podobiznu na náhrobku. KONEC
 Zdeněk Hlaváček

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
Levně koupím pole a louky u Blatné. 
Telefon: 608 730 586, 
602 391 252. 
Děkuji. 


