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Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho 
zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, 
současnosti a zajímavostech v obcích Lažany 
a Lažánky.

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

ZUŠ Blatná představuje: Matěj Bárta, 11 let

červenec 
2009

LAŽANY
Obec Lažany se nachází přibližně 7 km jižně od města Blatná 
a přibližně 11 km severně od města Strakonice. Území obce je 
ohraničeno na severu rybníkem Zděný, na jihu Kořenským ryb-
níkem. Na východě a západě je pak obec pozvolně zakončena 
zahradami. 
K obci patří i místní část Na Sázkách s 8 obytnými budovami 
a několika hospodářskými staveními, les Sosnovec s hájovnou, 
Kořenský Mlýn, na hrázi Kořenského rybníka, místní části Na 
předním kuse, Na Karlově, V alejích, U Zděného, lesy Dubí, 
Sosnovec, Březovec a rybníky Blaniny, Cky, Nohavice, Kabát, 
Machovák, Zděný a Kořenský. 
Nadmořská výška obce a její částí se pohybuje od 494 m do 506 
m nad mořem. Krajinu v okolí tvoří převážně pole, louky, past-
viny, lesíky a rybníky. Místní část Na Sázkách se nachází 1 km 
jihozápadně od obce Milčice, pod lesem Březovcem.
Poprvé je obec Lažany v historii připomínána v roce 1384, kdy 
náležela Ješkovi z Lažan. Po něm, od roku 1402 až do pol. 16. 
století, zde sídlil rod Žákavců. V letech 1402 - 1422 je v řadě jed-
nání uváděn první z nich Jindřich Žakavec z Lažan. Není vylou-
čeno, že je to tentýž, který byl purkrabím na Helfenburku. Z poz-
dější doby je znám Jan a od roku 1489 bratři Mikoláš a Lev. Od 
roku 1525 sídlil na Lažanech Václav Žakavec, který v roce 1544 
založil tvrz, dvůr a ves do obnovených desek zemských. 
V roce 1547 však prodává Lažany s dvorem a pustou vsí Volfovi 
Rýzmberskému z Janovic. O tři roky později koupil statek od 
Volfa Pavel Kořenský z Terešova. Ten je zde jmenován ještě v ro-
ce 1572 společně s Adamem Kořenským. Po Adamu Kořenském 
získala statek dcera Alžběta, která jej připsala roku 1604 svému 
druhému muži Fabiánovi Jáchymovi Sekerovi ze Sedčic. Ten 
sídlil na Lažanech ještě v roce 1615. 
Později byly Lažany připojeny k nedalekým Čekanicím. V roce 
1668 oboje koupila Kateřina Enysová, rozená Vitanovská z Vlč-

kovic, ale již za 5 let je dále prodala Maryně Kateřině Enysové, 
rozené Častolárce z Dlouhé Vsi. V majetku rodu Enysů z Atteru 
a Iveaghu byly Lažany celé 18. a 19. století. 
Středověkou tvrz v Lažanech, vybudovanou snad ještě v závěru 
14. století a obklopenou rybníky, vystřídal dnešní jednopatrový 
dvoukřídlý zámek s jednoduchým pozdně barokním průčelím na 
severním křídle. Do stavební fáze tvrze náleží západní křídlo se 
starou valenou klenbou v zadním traktu, dále pak sklep pod se-
verním křídlem, přístupný nepravidelně zalamovanou chodbou. 
Renesančně přestavěná tvrz byla barokně upravována zejména 
kolem roku 1760, dále pak v 19. století a v letech 1904 – 1924. 
Kolem zámku je přírodní park. V průčelí zámku najdeme čtver-
cové sluneční hodiny. 
Zdroj foto: www.obeclazany.cz
Adresa úřadu:
Obec Lažany, Lažany 39, 388 01  Blatná
Tel./fax: +420 383 493 065
mobil: +420 739 593 601
e-mail: info@obeclazany.cz

LAŽÁNKY
První zprávy o vsi jsou již ze 13. století, kdy patřila 
Svatojiřskému klášteru. 
Kaple na návsi, která ještě nedávno bývala památkově hodnotná, 
je z roku 1884. Bývala zde velice živá formanská hospoda. 
Adresa úřadu: 
Lažánky, 387 34 Lažánky 
Telefon: +420 383 494 338 

 Více na str. 18
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Své náměty, příspěvky, připomínky a žádosti 
o inzerci zasílejte na e-mail:
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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

Letní úvodník
Není snadné napsat pár slov 
na úvod. Na úvod čehokoli 
– dopisu, článku v deníku, 
týdeníku, časopisu nebo 
občasníku. Těch pár slov má 
zaujmout, potěšit a ještě sdělit 
důležitou informaci. Upoutat 
pozornost čtenáře, aby četl dále. 
Navíc nezabřednout do frází. Tak 
to zkusím.
Léto je podle kalendáře v plném proudu, ale průběh 
počasí nám říká něco jiného, nejisté jaro nás možná 
mělo připravit na proměnlivé léto, bouřky, přívalové 
deště a povodně. Nepřipravilo ani nevarovalo nás před 
povodněmi. A to velmi tragickými povodněmi. Neštěstí, 
které potkalo mnoho obcí a obyvatel, vyvolalo pocit 
sounáležitosti nejen u těch, kteří sami na vlastní kůži 
poznali tvrdý dopad nezvladatelného živlu. Jak se dočtete 
na jiném místě, poskytla Obec Lnáře pomoc moravské 
obci Kunín. Smekám pomyslný klobouk přede všemi, 
kteří podali pomocnou ruku, darovali nezbytné věci 
a potřebné finance.
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska o.p.s. 
(MAS SOB) získala pro letošní rok finanční dotaci
na podporu rozvoje regionu (drobných zemědělských 
podnikatelů, místních podnikatelů, drobných živnostníků, 
neziskových organizací a obcí) ze Státního zemědělského 
a intervenčního fondu. Manažerem MAS SOB se stala 
slečna Vlaďka Kozáková. V prvních dvou týdnech 
v červenci se uskutečnila setkání se zájemci v obcích: 
Myštice, Lnáře, Třebohostice a  městech Blatná a Sedlice. 

V současné době finanční krize bude snad tato peněžní
injekce dobrou pomocí našemu regionu. Je na každém, 
zda vůbec a jak nabídnutou pomoc využije. Kancelář 
MAS SOB najdete v Blatné v ulici Na Tržišti 727, tel. 602 
400 140, jako konzultační dny byly prozatím vyhlášena 
úterní odpoledne od 14,00 hodin. Budete-li potřebovat 
vědět něco víc, než se dočtete na webových stránkách 
www. blatensko.cz/mas , zavolejte. Můžete si domluvit 
schůzku i v jiné dny.
Svazek obcí Blatenska (SOB) posílil své zázemí, 
od 1.7.2009 nastoupila na místo administrátora paní 
Ing. Radka Vokrojová, kancelář SOB najdete v Blatné 
v ulici Na Tržišti 727, tel. 383 420 300 nebo 728 881 358.
Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl o přidělení 
finanční podpory pro SOB na činnost místní akční skupiny
a na podporu turistického a cestovního ruchu. 
SOB finišuje s pracemi na stolním kalendáři pro
rok 2010, děkujeme všem přispěvatelům fotografií,
zajímavých akcí apod., prostě všem. Ještě v letošním 
roce bychom veřejnosti rádi představili informační letáky 
o Blatensku, na kterých spolupracovali žáci základních 
škol v regionu. Platí, že do třetice všeho dobrého i zlého. 
Až třetí žádost o finanční podporu tisku letáků,  které byly
připravovány v rámci projektového vyučování na všech 
školách, byla úspěšná. 
A jako optimistický závěr pozvánka na 6. ročník 
výstavy „Příroda Blatenska – Voňavá krása za 
humny“, vernisáž se koná v úterý 25.8.2009 od 15,00 
hod. v přízemí budovy Městského muzea Blatná a 
Městské knihovny Blatná. Výstava potrvá do 20.9.2009.

Svazek obcí Blatenska

ZPRÁVA SVAZKU OBCÍ BLATENSKA

Peníze pro podnikatele, neziskovky a obce mikroregionu SOB

Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska o.p.s. (MAS 
SOB) obdržela příslib finanční podpory na rozvoj mikroregi-
onu z Evropské unie prostřednictvím Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF). Peníze jsou určeny pro malé a 
drobné podnikatele, obce, církve a jejich organizace, neziskové 
a zájmové organizace, jejichž činnost je přímo vázána na mikro-
region SOB. První informace jsme Vám již poskytli v minulém 

čísle SOBáčku formou vloženého letáku. Na něm byla uvedena 
jednotlivá opatření (častěji se užívá termín fishe), která se týkají
celkem pěti oblastí:
Fishe 1: Zachování a rozvoj řemeslných tradic a podnikání
Fishe 2: Podpora aktivit pro cestovní ruch
Fishe 3: Obnova a rozvoj vesnic
Fishe 4: Občanské vybavení a služby
Fishe 5: Přenos informací a vzdělávání 
MAS SOB uspořádala pracovní setkání, kde byla možnost 

PENÍZE PRO PODNIKATELE, NEZISKOVKY A OBCE MIKROREGIONU SOB
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načerpat podrobnější informace o podmínkách získání dotací. 
Setkání se postupně postupně konala v době od 3.7. do 10.7. 
v obcích Myštice, Blatná, Lnáře, Sedlice a Třebohostice. Členo-
vé vedení MAS SOB popsali a vysvětlili tzv. způsobilé výdaje 
u všech opatření. Již při těchto schůzkách si mohli potencionální 
zájemci ověřit, zda by jejich záměr mohl splňovat podmínky pro 
získání peněz ze SZIF.
Konzultační hodiny pro vážné zájemce o získání finanční pod-
pory byly v současné době stanoveny na úterý v době od 14,00 
hodin do 16,00 hodin. V případě potřeby mohou být samozřej-
mě rozšířeny. V jiné dny si, prosím, schůzku sjednejte předem. 
Manažerkou MAS SOB je slečna Vladimíra Kozáková, kancelář 
MAS SOB najdete v Blatné, ul. Na Tržišti 727, tel. 383 420 300 
nebo 602 400 140. Více informací můžete dále získat na 
www.blatensko.cz/mas nebo na uvedeném telefonu.
Radka Vokrojová, Svazek obcí Blatenska

Začátek června nabízí všem dětem ještě jeden důvod k rado-
sti. Den dětí – jak prosté, že. Ano, jen jsme možná v široké 
nabídce dnů a připomínek milých, veselých, důležitých, 
smutných, zamilovaných, světových i regionálních význam-
ných dnů pozapomněli, že den dětí je. Je určen všem dětem, 
všem, kteří jsou dětmi tělem i duší. Víte, tuhle oslavu mám 
od malička moc ráda. A nyní si ji vychutnávám dvojnásob. 
Jsem přeci pořád něčí dítě, dítě Štěstěny, dítě paní Smůly 
a jindy dítě Smíšek. A tak mě zájem dětí o hry a radost z her, 
které  byly v ambitu domova pro seniory připraveny, zahřály 
na duši. 
Diplomů a cen bylo rozdáno více než stovka, výsledková 
listina je k nahlédnutí na webových stránkách Základní 
umělecké školy Blatná a Svazku obcí Blatenska. Čekání na 
vyhlašování vítězů mezi jednotlivými kategoriemi zpříjem-
ňovali mladí muzikanti ze Základní umělecké školy Blatná. 
Letošní slavnostní odpoledne obohatila 
vystoupení mladých modelek a modelů. 
Módní přehlídka se samzřejmě nesla 
v duchu přírody. Z Mateřské školy Sedli-
ce se představily květinky: Narciska, Rů-
žička a Tulipánek. Mateřské školy z Blat-
né potěšily hranou pohádkou z květinové 
louky s oblíbenými postavičkami z ve-
černíčků a praktickou ukázkou oblečení 
do přírody. Vystoupení květinových víl ze 
Základní školy T. G. Masaryka zavonělo 
rozkvetlou loukou, pobavilo a snad i po-
učilo. Parta žáků ze Základní školy J. A. 
Komenského svou hranou scénkou z pří-
rody vykouzlila úsměv na tváři nejednoho 
diváka. 
Na závěr odpoledne bylo připraveno 
překvapení. Letadlo z Aeroklubu ze Stra-
konic přineslo sladké odměny, na pozdrav 
nám třikrát zakroužilo nad hlavami. Silný 
vítr nepřál této zábavě, a tak ne všechny 
bonbóny dopadly tam, kde na ně děti če-
kaly.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na 
přípravě odpoledního programu podíleli, 
děkujeme zaměstnancům a klientům do-

mova za možnost využít 
jejich krásných prostor 
k uspořádání akce a v ne-
poslední řadě děkujeme 
sponzorům (paní Janě 
Germenisové a obchodním 
společnostem - Blatenská 
ryba, spol. s r.o., Dvůr 
Lnáře, spol. s r.o., rybářství 
Lnáře, s.r.o., TESLA Blat-
ná a.s.) za možnost nakou-
pení věcných dárků a darů 
vítězům.

Za Svazek obcí Blatenska 
Radka Vokrojová

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ O VOŇAVÉ KRÁSE ZA HUMNY A DEN DĚTÍ
Ve čtvrtek 4.6.2009 proběhlo v ambitu Domova pro seniory Blatná slavnostní vyhlášení vítězů 
soutěží v rámci 6. ročníku Příroda Blatenska. Letošním tématem byla „Voňavá krása za humny“. 
Soutěžili žáci mateřských a základních škol ve výtvarné části, ve fotografické části soutěžili žáci
základních škol a studenti středních škol.
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 Foto Radka Vokrojová a Václav Špatný

ROZHOVOR S JIŘÍM MYSLÍKEM, starostou obce Lažany
1. Jaké radosti a starosti má právě teď 
pan starosta Lažan?
Radosti a starosti běžné denního života. 
Mám radost, že se obyvatelé stále 
zajímají o dění v obci, zároveň také 
starosti, jak se toto dění bude vyvíjet. 
Nevlastníme žádné pozemky, lesy ani 
rybníky, vše bylo vráceno v restituci.
Obec tak nemá možnost dalších investic 
do svého rozvoje.
2. Jaké akce máte v Lažanech v plánu?
Pravidelné akce jako je pálení čarodějnic, 
nohejbalový turnaj, pouťový turnaj 
v kopané. Dále počítáme rovněž 
s dokončením nového územního plánu, 
zřízení datových schránek a Czech Point.
3. S jakým cílem jste šel do voleb?
Poprvé to bylo v roce 1992, kdy se 
Lažany po 40 letech osamostatnily. Bez 
zkušeností a financí bylo těžké zajistit
první potřebné dotace pro rozvoj obce.
4. Co se Vám vybaví, když se řekne 
domov?
Lažany, kde jsem se narodil, děti, 
vnoučata a přátelé.
5. Co Vás ,,nabíjí“ energií?
Práce na zahradě, okolí příroda a lesy.
6. Jaké máte rád filmy?
Rád se podívám na staré české veselohry, 
detektivky a Angeliku.
7. Máte oblíbené jídlo, pití?
Nejsem vybíraví, ale řízek vyměním za 
jahodové knedlíky nebo buchtičky se 
šodó. K pití dobré Strakonické pivo.
8. Co se Vám vybaví když se řekne 
Lažany?
17 let prožitých jako starosta. Když mě 

obyvatelé obce znovu volili a věřili. Tím 
mi dávali sílu a chuť stále pokračovat. Za 
to jim všem děkuji.
9. Co považujete u člověka za důležité?
Důvěra, upřímnost a pomoc lidem, kteří 
to potřebují.
10. Jaké investice má obec Lažany 
v plánu?
Jak jsem se již zmínil u nás je to složitější 
než v jiných obcích. Chceme převést část 
komunikace kolem OÚ, která je majetkem 
Krajského úřadu na obec, následně 
položení nového asfaltového povrchu. 
Oprava obecního úřadu a dodělání 
odkanalizování obce, údržba sportovního 
areálu, přestože pozemek není náš.
11. Kdy jste byl jmenován do funkce 
starosty?
Při mimořádných volbách v roce 1992.
12. Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Dříve aktivně fotbal, dnes pasivně, 
všechny druhy sportu, zahrada 
a houbaření.
13. Co podle Vás lidem v Lažanech 
chybí?
Jako malá obec nemůžeme zajistit 
základní služby ani pracovní příležitosti, 
takže za obojím občané Lažan musí 
složitě dojíždět.
14. Máte oblíbené rčení, citát nebo 
aforismus?
Kdybych žil ještě jednou, dopustil bych 
se těch samých hloupostí a chyb, ale 
snažil bych se je udělat dřív.
15. Který návrh byste rád prosadil?
Každý rozumný návrh, který pomůže 
rozvoji obce.

16. Co byste přál občanům Lažan?
Hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Období mého starostování pomalu končí, 
přál bych se, aby můj budoucí nástupce 
pokračoval v mém snažení a Lažany 
znovu nespadly do područí jiné obce.
17. Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Radost mám ze všeho dobrého, co se 
udělá pro obec a občany, z každé akce, 
která se ve vsi uskuteční, z chalupářů, 
kteří mají zájem o dění v obci, protože 
bez jejich pomoci by se většina akcí 
těžko uskutečnila.
18. Jaký máte rád sport?
Pasivně jakýkoliv sport, dnes už to 
bohužel ale není ani tak o sportu, jako o 
penězích.
19. Co nejste ochoten tolerovat?
Závist, lež a pomluvy.
20. Podařilo se Vám ve Vašem úřadu 
něco, z čeho máte opravdu radost?
Lažany jsou znovu samostatnou obcí. 
Povedlo se vybudovat sportovní areál, 
nový Obecní úřad i s vybavením, 
společenskou místnost pro občany, nové 
komunikace, autobusová čekárna atd…
21. Vizitka (věk, rodina, vzdělání….)
Důchodce, 64 let, vdovec, 2 děti 
a 3 vnoučata.
ZOÚ Blatná a Třeboň.
22. Co byste vzkázal čtenářům našeho 
zpravodaje?
Pozitivní přístup k životu, hodně zdraví 
a zájem o dění kolem sebe.
Moc Vám děkuji za trpělivost.

Kozáková Vladimíra

FOTO: VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ O VOŇAVÉ KRÁSE ZA HUMNY A DEN DĚTÍ
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1. Jaké radosti a starosti má právě teď 
pan starosta Lažánek?
Mám radost, že se nám podařilo dodělat 
územní plán obce, že můžeme pokračovat 
ve výstavbě rodinných domků a že jsme 
dostali dotaci POV na opravu komunikace 
právě v nové výstavbě. 
2. Jaké akce máte v Lažánkách 
v plánu?
V plánu máme opravu komunikace 
k chatové oblasti u rybníka Ostrý a 
výstavbu víceúčelového objektu obecního 
úřadu a hasičské zbrojnice. Záleží však 
na tom, jak se nám podaří získat peníze 
z dotací. Z kulturních akcí plánujeme, 
jako již tradičně, posvícenskou zábavu 
v listopadu a kromě toho se příští 
rok uskuteční vzpomínková slavnost 
hasičského sboru k uctění památky 
bývalých členů.
3. S jakým cílem jste šel do voleb?
Do posledních voleb jsem šel s cílem 
pokračovat v započatých projektech 
a dovést je do zdárného konce.
4. Co se Vám vybaví, když se řekne 
domov?
Samozřejmě moje rodná ves, všichni 
sousedé, přátelé a především rodina.
5. Co Vás „nabíjí“ energií?
Poslední dobou mi energie spíše schází, je 
těžké skloubit zaměstnání, práci pro obec 
a čas pro rodinu. Radost mám však vždy, 
když se něco podaří.
6. Jaké máte rád filmy?
Mám rád české filmy, starší i nové. Mezi

mé nejoblíbenější patří filmy od režisérů
Menzela a Trošky.
7. Máte oblíbené jídlo?
Nejsem vybíravý, mám rád jídla z české 
kuchyně i například čínskou kuchyni.
8. Co se Vám vybaví, když se řekne 
Lažánky?
Vybaví se mi naše malebná náves 
s kapličkou a krásné okolí obce s rybníky. 
Vzpomenu si i na lažánského rodáka, 
mého souseda, akademického malíře 
Václava Sedláčka, který již bohužel není 
mezi námi.
9. Co považujete u člověka za důležité?
Čestnost, upřímnost a ochotu pomáhat si 
v těžkých chvílích.
10. Jaké investice má obec Lažánky 
v plánu?
Chceme dále rozšiřovat výstavbu nových 
rodinných domků v obci, aby nás bylo 
více, protože Lažánky mají necelých 
90 obyvatel. Hodláme ještě, jak už 
jsem se zmínil, opravit cesty a postavit 
víceúčelový objekt obecního úřadu.
11. Kdy jste byl jmenován do funkce 
starosty?
Poprvé jsem byl jmenován v roce 1998, 
toto je mé již třetí funkční období.
12. Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Mé záliby jsou elektronika, poslech dobré 
hudby a posezení s přáteli,
13. Co podle Vás lidem v Lažánkách 
chybí?
Více pracovních příležitostí a lepší 
autobusové spojení z Blatné.

14. Máte oblíbené rčení, citát nebo 
aforismus?
Nemám.
15. Který návrh byste rád prosadil?
Aby nám vyšly všechny plány, které 
chceme uskutečnit.
16. Co byste přál občanům Lažánek?
V době krize hlavně stálou práci, dostatek 
peněž, hodně zdraví a aby se nám vyhnuly 
všechny pohromy.
17. Z čeho máte ve svém úřadu radost?
Ze všech akcí, které se nám podařily, 
například plynofikace obce a vodovod.
18. Jaký máte rád sport?
Nejsem aktivní sportovec, ale v televizi se 
rád podívám na lední hokej.
19. Co nejste ochoten tolerovat?
Nečestné jednání a podrazy.
20. Podařilo se Vám ve Vašem úřadu 
něco, z čeho máte opravdu radost?
Za dobu mého působení ve funkci starosty 
se obec rozrostla o novou výstavbu 
rodinných domků a tím se zvýšil i počet 
obyvatel.
21. Vizitka (věk, rodina, vzdělání…)
Josef Sedláček, 55 let, manželka Marie 
a dvě dcery. Vystudoval jsem střední 
elektrotechnickou školu a v tomto oboru 
i pracuji.
22. Co byste vzkázal čtenářům našeho 
zpravodaje?
Především hodně zdraví, spokojenosti 
v životě a ať si užijí léto a dovolenou.

 Kozáková Vladimíra

Výstavu doplní trocha moudra 
z léčitelství a kouzla bylinkářství, 
kousek z apatyky, špetka historie 
farmacie, aromaterapie a mnoho 
dalšího – že nevíte, co to všechno je? 
Tak se přijďte podívat do Městského 
muzea Blatná ve dnech od 26.8. do 
20.9.2009, otevřeno denně mimo 
pondělí. Slavnostní vernisáž se koná 
v úterý 25.8.2009 od 15,00 také 
v budově muzea.
Naše pozvání přijal pan Štěpán Rak, 
představí se Vám v nezvyklé podobě 
– jako fotograf. A protože je zejména 
muzikant, svou a naši výstavu přijede 
slavnostně zahájit a pro všechny 
návštěvníky rozezvučí svou kytaru.
Kromě jiného uvidíte kresby a grafiky
akademické malířky paní Hany 
Storchové, její ilustrace a volné listy 
s tématikou právě té voňavé krásy za 
humny.
Radka Vokrojová 
Svazek obcí Blatenska

ROZHOVOR S JOSEFEM SEDLÁČKEM, starostou obce Lažánky

Výstava Voňavá krása za humny, výstava fotografií Štěpána Raka
Přijměte pozvánku na výstavu v rámci 6. ročníku o přírodě Blatenska. Výstavu budou tvořit, ostatně jako 
každoročně, úspěšné práce mladých a nejmenších výtvarníků ze škol mikroregionu Blatenska – tj. mateř-
ských a základních škol z Bělčic, Blatné, Lnář, Radomyšle, Sedlice a ze Záboří.

Štěpán Rak 
Narozen v roce 1945 Šandrov u Chustu na Ukrajině. 
V roce 1963 po ukončení studií na střední výtvarné 
škole v Radotíně absolvoval studium hry na kytaru 
a studium skladby na pražské konzervatoři pod vede-
ním Štěpána Urbana a Zdeňka Hůly. Na tato studia pak 
navázal při studiu na Hudební fakultě AMU v Praze. Již 
za studií obdržel významné ocenění za 1. místo v hu-
dební soutěži mladých skladatelů v Československu 
a 2. cenu v dalším ročníku téže soutěže. Po studiích 
začal pracovat jakožto učitel hudby na lidových školách 
umění. V r. 1975 obdržel pozvání do Finska, aby zde 
pomohl vytvořit základy pro zdejší studium kytarové 
hry. Domů se vrátil r. 1980, jako pedagog pokračoval 
s výukou kytarové hry na pražské konzervatoři, později 
též jako odborný asistent na Pedagogické fakultě v Čes-
kých Budějovicích. Působil i jako člen odborných porot 
na různých mezinárodních hudebních soutěžích. V roce 
1982 se stal prvním pedagogem AMU, který se zde 
věnoval kytarové hře. Zde působí dodnes.
Tolik strohá řeč encyklopedie Wikipedie. A proto jsme 
pro Vás ještě vybrali následující ukázky z rozhovorů, 
které Štěpán Rak poskyl jiným časopisům:
Věnujete se mimo hudbu ještě jiným druhům umění? 
Výtvarnému umění se věnuji zcela okrajově, ale o to 
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BĚLČICE
V uplynulém období to v naší obci opravdu žilo. Běl-
čická višňovka-motocross, soutěž v požárním sportu, 
jezdecké závody, volejbalový turnaj, úspěšně ukončená 
sezona všech fotbalových mužstev Sokola Bělčice, sportovní 
dětský den. Z kulturních akcí pak „Posezení pod lipami“ se sku-
pinou Greenhorns s nestárnoucím Janem Vyčítalem.
Opomenout nemohu také rozloučení s absolventy naší základní 
a mateřské školy na obecním úřadě se starostou obce panem 
Josefem Zemanem a také „Školní akademii“ při které, nás po-
bavili nejen odcházející žáci. Organizátoři všech těchto akcí si 
zasluhují vřelý dík. Někteří vás na této stránce se svými akcemi 
podrobněji seznámí. Na závěr jsem pro vás vybral ze školního 
zpravodaje úvahu žákyně naší školy na téma moje rodina. Mož-
ná vás potěší, stejně jako mě. ZN

Jezdecké závody
Dne 4.7. se v lokalitě „U třech křížů“ konal již devátý ročník 
jezdeckých závodů. Pořadatelem byl Jezdecký klub Březnice ve 
spolupráci s Obecním úřadem v Bělčicích. Na programu byly 
parkurové soutěže od výšky 80 cm do 120 cm, při kterých jsme 
mohli sledovat přes šedesát startů. Vítězi se v jednotlivých sou-
těžích stali: P. Ježková na koni Nody, A. Tomanová na koni 
Flay, N. Maroušková na koni Lagan a P. Placáková na koni 
Dajána 8. Parkurové soutěže pak obohatila finalistka letošního
mistrovství republiky jízdy v dámském sedle slečna Pavla Pla-
cáková s elegantní ukázkou této znovu se obnovující jezdecké 
disciplíny. Děkuji všem sponzorům a obecnímu úřadu za 
podporu této akce. ZN

Soutěž o Pohár starosty města
Dne 20. června se v Bělčicích konal 5. ročník soutěže v požár-
ním sportu o Pohár starosty obce Bělčice.Soutěž měla dvě části: 
požární útok a štafetový závod. 
Zúčastnilo se 21 družstev, z toho 3 ženské. Bělčice postavily 
3 mužstva, Hornosín, Závišín a Podruhlí po jednom a Záhrobí 
dokonce jedno do kategorie muži a jedno družstvo žen. Po vy-
rovnaném boji zvítězili domácí Bělčice A a v ženách družstvo 
z Chluma, ženy ze Záhrobí se umístnily na krásném druhém 
místě.

Den dětí v Bělčicích 
Dne 7.6 2009 se v Bělčicích uskutečnila oslava Dne dětí. Akci 
uspořádal TJ Sokol Bělčice, ve spolupráci s MLK Bělčice, ZŠ 
Bělčice a OU Bělčice. Počasí sice hrozilo svojí nepřízní, ale 
nakonec se umoudřilo a program mohl začít. 
Jako již tradičně odpoledne zahájily mažoretky ze zdejšího 
souboru Bělčické sluníčko a potom se už všechny děti rozběhly 
k jednotlivým stanovištím, kde na ně čekaly úkoly a také odmě-
ny. Stanovišť bylo celkem 9 a děti si mohly vyzkoušet jak umí 
skládat z papíru, poznat koření podle vůně, chůzi na chůdách, 

obratnost si mohly procvičit s obručemi a se švihadlem, na ží-
něnce zase vyzkoušet kotrmelec vpřed i vzad, rovněž si mohly 
nacvičit indiánskou chůzi mezi překážkami, také zdolat překáž-
kovou dráhu nebylo jen tak snadné, fantazii mohly popustit uzdu 
při zdobení perníčků a o tom, jak na tom jsou se svými znalost-
mi se mohly přesvědčit u stanoviště vědomostních soutěží, kde 
na ně čekaly kvízy, doplňovačky, bludiště, mohly si i vyzkoušet, 
jak jim jde doplňování rýmů. Za každý splněný úkol čekaly na 
děti odměny, kterými přispěli sponzoři. Tímto bych chtěla všem 
sponzorům jménem pořadatelů poděkovat
Na závěr celého zábavného odpoledne připravili pořadatelé pro 
všechny diváky ukázku výcviku psů a to díky členům Základní 
kynologické organizace Strakonice a jejich čtyřnohých kamará-
dů. Psovodi přivezli velmi různorodou společnost psů, od velké 
dogy až k malému knírači Tomíčkovi. Děti nejvíce upoutaly 
ukázky obranného výcviku psů se zadržením pachatele. Psi 
reagovali na povely svých psovodů a diváci je odměňovali po-
tleskem. 
Na závěr se děti mohly s některými psy pomazlit.
Všem divákům, malým i těm velkým, se předvedené ukázky 
moc líbily a účastníkům patří náš veliký dík.
Toto poslední vystoupení byl zlatý hřeb celého odpoledne. Vě-
říme, že se tato akce povedla a již se těšíme na další společné 
zážitky.  HN

Fotbal 2008/2009 – fotbalová sezona 
2008/2009 
Fotbalové dění zakončilo jarní část a tím i celou sezonu, kterou, 
myslím, můžeme hodnotit jako úspěšnou hlavně díky výsled-
kům mládežnických mužstev. Pokud se ohlédneme za uplynulou 

ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ

více se – stejně jako syn Matěj – věnuji fotografii. Té se věnuji
poměrně hodně a miluju ji. Propadl jsem tomu už ve Finsku a od 
té doby jsem měl poměrně hodně výstav i ve světě; krom toho 
astrologie a numerologie coby inspirace. To jsou mé koníčky. 
A literatura – především odborná a duchovní literatura, miluji 
i poezii – Federico García Lorca, Gongora, Zpěvy sladké Fran-
cie, Japonsko, Čína, Verše psané na vodu. A duchovní literatura 
– to mne vždy nesmírně zajímalo. Mám taky moc rád třeba 
Ivana Klímu, Eduarda Petišku, ale jsou tu ty samé bolesti – čas 
a oči!

Všude kolem tu vidím spoustu květin a zeleně. Jaký je Váš 
vztah k přírodě?
Začínal jsem jako tramp a mám mezi nimi spoustu kamarádů 
– od Standy Kadlece po pana Foglara – můžu být hrdý nato, že 
byl můj přítel. Vztah k přírodě mám obrovský a hlavně moje 
žena je do ní blázen, proto tady máme malou botanickou za-

hradu, což se mi moc líbí. Věřím tomu, že příroda nám má co 
říct daleko víc než si myslíme, jen to neumíme vidět.Tak, jak 
jsme se naučili ji devastovat, jsme se ještě nenaučili z ní těžit 
bohatství nikoliv materiální, ale bohatství duchovní a že nás má 
moc a moc co učit, jen jsme k tomu trochu hluší a slepí. Teď 
mne zajímá Marko Pogačnik, slovinský sochař, který se věnuje 
litopunktuře, což je metoda léčení Země prostřednictvím ka-
menných stél s reliéfy – kosmogramy. Primitivně se to dá popsat 
jako akupunktura planety. Celý obor se jmenuje geomancie 
a Marko Pogačnik je dnes jejím uznávaným představitelem. 
Stojí za to si jeho knížky opatřit a seznámit se s tím. Příroda 
mne neustále oslovuje, mnohokrát si na cestách, když je ošklivo 
a šedivo, uvědomuji, jak všechno má svoje kouzlo, ve všech 
podobách přírody – i v tom nejodpornějším počasí – je netušené 
množství zážitků a neopakovatelných a jedinečných inspirací. 
Vybráno z internetových stránek Štěpána Raka
www.stepanrak.cz

Výstava fotografií Štěpána Raka: pokrač. ze str. 5
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částí z pohledu mužstva mužů vedeným 
Lubošem Kramešem a asistentem Fandou 
Divišem nemůžeme být určitě s konečnou 
podobou tabulky, ve které figurujeme
na 10. místě a se ziskem 31 bodů, úplně 
spokojeni. Myslím si, i vzhledem k velmi 
vyrovnané tabulce, že mužstvo mohlo 
mít na lepší umístění. Z počátku jarní 
sezony to tak i vypadalo, protože jsme 
se dokázali třemi výhrami na domácím 
hřišti s čelními týmy dostat do první po-
loviny tabulky. Potom však následoval 
nepochopitelný herní a výsledkový pěti 
zápasový výpadek s týmy ze spodku 
tabulky, který nás díky velké vyrovna-
nosti skupiny ihned posunul do bojů o 
záchranu. Naštěstí díky domácímu pro-
středí, které bylo pro nás na jaře rozho-
dující (čtyři výhry, jedna remíza a jedna 
prohra), jsme zvládli i poslední domácí 
zápas a soutěž jsme zachránili. Z tohoto 
pohledu musíme být nakonec se sezonou 
spokojeni, i když jsme se chtěli pohybo-
vat v klidném středu tabulky a ušetřit nás 
i fanoušky nervům souvisejícím s boji 
o záchranu. Nejlepším střelcem týmu se 
stal Adam Nusl.
Za velký úspěch můžeme považovat  
konečné druhé místo mužstva dorostu 
v okresním přeboru vedeným Pavlem 
Rathouským. Nejlepším střelcem týmu 
byl Martin Ráž. Jelikož vítěz OP dorostu 
Sousedovice nereflektoval na postup,
přijali jsme jako druhý tým po zvážení 
nabídku krajského fotbalového svazu na 
účast v 1. A třídě dorostu. Jako krajská 
soutěž je toto pro hráče, trenéry a ostat-
ní kteří se věnují dorostu velký úspěch, 
ale samozřejmě i velká odpovědnost a 
zároveň závazek tuto soutěž, která se 

zde, myslím, ještě nikdy nehrála, se ctí 
absolvovat. Bude to vyžadovat určitě 
více tréninkového úsilí všech hráčů, ale 
zároveň jim to určitě přinese i více fot-
balové kvality a možnosti růstu. Věřím, 
že si také všichni hráči uvědomí zodpo-
vědnost, kterou jsme na sebe postupem 
do 1. A třídy dorostu vzali, budou poctivě 
pracovat v tréninku a že si budeme moci 
všichni po skončení sezony říci „udělali 
jsme dobrou a poctivou práci za kterou 
se nemusíme stydět“. Velmi dobrou práci 
odvedlo i mužstvo žáků vedených Láďou 
Machem a Josefem Vrbským, které skon-
čilo po dramatickém závěru na třetím 
místě OP žáků. Soutěž bohužel pozna-
menalo odstoupení dvou týmů ještě před 
zahájením, takže zůstalo pouhých osm 
mužstev v soutěži. Nejlepším střelcem 
žákovského mužstva se stal Martin Suda. 
Nemalým úspěchem bylo jistě celkové 
druhé místo v turnajové soutěži 4+1 na-
šich nejmenších nadějí v kategorii 6 až 
8 let vedených Honzou Jelínkem  za po-
moci dalších rodičů. Nejlepším střelcem 
v této kategorii byl Honza Jelínek junior. 
Na úspěchy našich malých fotbalistů by 
měli být pyšní také jejich rodiče, kteří 
tím, že podporují své děti ve sportovním 
úsilí, je motivují k aktivnímu, pohybem 
naplněnému životu.    
Ještě pár slov k nadcházející sezoně.
Mužstvo mužů bylo po roční odmlce 
přeřazeno opět do skupiny „B“ 1. B třídy 
a začíná své mistrovské zápasy 15.8. v 
17 hodin na domácím hřišti proti soupeři 
z Kestřan. Přípravné zápasy absolvuje 
19.7. v 17 hodin doma s Březnicí,24.7. 
v 17 hodin v Sedlici a 1.8. v 18:00 v To-
chovicích. Usilujeme o návrat Tomáše 

Květoně po skončeném hostování v Blat-
né, který by měl posílit kádr mužstva 
mužů a dle možností pomoci i mužstvu 
dorostu. Počítáme samozřejmě se za-
pojováním dalších dorostenců, kteří již 
v uplynulé sezoně nakukovali do 1. B 
třídy mužů. Kádr mužů doplní z dorostu 
i brankař Honza Lehečka.
Dorostenci začínají soutěž 23.7. ve Va-
cově a přípravu zahájí 26.7 v 15 hodin 
doma s Březnicí, 2.8. v 10:30 hrají doma 
s Mirovicemi. Další zápasy absolvují 9.8. 
v Tochovicích a poslední víkend před 
začátkem soutěží hrají se Lnářemi. Po 
loňské odmlce budeme hrát OP starších 
přípravek a jejich domácí zápasy budou 
od 29.8. začínat vždy 4 hodiny před zápa-
sem mužů. Žákovský OP začíná až 12.9. 
a začátky jeho domácích zápasů budou 
2,5 hodiny před začátkem zápasu mužů. 
Po roce se k týmu žáků vrací Milan Šustr, 
který povede tým spolu  s Josefem Vrb-
ským. 
Závěrem bych rád poděkoval všem, kte-
ří jsou ve fotbalovém dění v Bělčicích 
aktivně zapojeni, ať již jsou to hráči, 
trenéři, zdravotnice, pořadatelský tým či 
rodiče mladých fotbalistů. Poděkování 
patří samozřejmě obecnímu úřadu a všem 
sponzorům, bez jejichž podpory by 
vlastně fotbal v Bělčicích vůbec nemohl 
existovat.
Pevně věřím, že i v následující sezoně 
připravíme fanouškům dobrou sportovní 
podívanou a hodně branek hlavně v síti 
soupeřů, které jsou jistě největším koře-
ním fotbalu. A protože nastává období 
dovolených, rád bych popřál všem pěk-
nou a klidnou dovolenou . 
 J.Ř.

ZE SBORNÍKU ZŠ A MŠ BĚLČICE...
Čím je mi moje rodina
Rodina. Toto magické slovo zná každý. Ale jaké tajemství slovo 
rodina opravdu skrývá? Není to jen láska, obětavost, tolerance, ale 
i něco víc… Vezmeme si písmenko po písmenku a zamyslíme se 
nad tím, co mohou znamenat.
Prvním písmenkem je R jako RADOST. Tu snad prožívá každý 
člověk. V rodinách a mezi přáteli jsou chvíle radosti nejcennější. 
I v naší rodině si těchto okamžiků velmi vážíme a snažíme se jich 
prožít co nejvíce. Vždyť příjemné zážitky z dětství si člověk pama-
tuje nejlépe.
O jako OCHRANA. Nejen radost, ale i ochrana je velmi důležitá. 
Pocit bezpečí a jistoty je v rodinách nejsilnější. I malé dítě se cítí 
nejbezpečněji za máminou sukní.
D jako DOMOV. Nikdo není rád sám, a proto je zde zázemí neboli 
domov, kde vždy najdeme své blízké, na které se můžeme spoleh-
nout.
I jako INDIVIDUALITA. Přestože jsme jedna rodina, jsme každý 
úplně jiný. Máme sice „stejnou krev“, avšak každý jsme originál. 
Tak to bylo, je a bude.
N jako NĚHA. Tu cítí rodiče hlavně k malým dětem. Neznamená 
to ale, že když ji velkým dětem neprojevují, že ji k nim necítí. I do-
spělé děti jsou stále součástí rodiny.
A jako AUTORITA. Možná si to mnozí ani neuvědomují, ale je 
to jeden z důležitých znaků rodiny. Rodiče jsou pro nás autoritou 
a my si jich velmi vážíme. Ukazují nám správnou životní cestu 
a pomáhají překlenout řadu překážek.
Rodina je základ života. Vždyť právě rodičům vděčíme za to, jak 
nás vychovali. Nestačí to jen říkat, ale také je třeba to dávat najevo 
láskou, upřímností, poslušností…. Rodina pro mě vždy byla na 
prvním místě a doufám, že jednou i mé děti to budou vnímat stejně. 
A čím je rodina pro vás? Andrea Mrvíková, 8. třída

BEZDĚDOVICE
Léto je už v plném proudu, čas dovolených nastává, 
dovolte mi informovat, co je nového v naší obci za 
uplynulého půl roku. Všem čtenářům přeji krásné 
léto, pohodovou dovolenou, pevné zdraví, štěstí 
a veselou mysl.  Miluše Kubátová

NÁKUPY A INVESTIČNÍ AKCE
Obec má schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2009 ve 
výši 3 068 000,00 Kč.
• V dubnu zakoupila obec na údržbu obecních pozemků 
v Bezdědovicích, Paštikách a Dobšicích sekačku PM 5365 
S3 za 19.192,00 Kč a křovinořez FS 450 za 22.900,00 Kč. 
• V měsíci dubnu byly provedeny za pomoci členů SDHO 
opravy na sportovním areále, nákup dvou houpacích prvků 
do dětského koutku a položení pryžových dopadových 
ploch kolem dvou dřevěných herních prvků v celkové částce 
60 000,00 Kč. 
• Pro občany osad Paštiky a Dobšice byl vybudován místní 
bezdrátový rozhlas v celkové finanční částce 95.239,00 Kč.
• Stavební akce, která probíhá v obci, je prodloužení 
stávajícího kanalizačního řadu. Nově bude napojena západní 
část obce. Cena za zhotovení díla činí 355 200,00 Kč. 
• Obec pořídila SDHO s jejich spoluúčastí pro úspěšnou 
účast v požárních soutěžích nové hadice Firesport B75 se 
spojkou /20 m 4 ks v ceně 11.180,00 Kč a hadice Firesport 
C52 se spojkou/20m 6 ks v ceně 11.760,00 + 2ks pořídil 
SDH v ceně 3.920,00 Kč, celková cena hadic 26.860,00 Kč.
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DOTACE A GRANTY 
• V nejbližších měsících bude po výběrovém řízení zahájena 
akce „Vodovod a plynovod Bezdědovice“ v západní části obce, 
kde je plánována dle územního plánu výstavba rodinných domů. 
Na tuto akci obec obdržela dotaci od Jihočeského kraje ve výši 
130.000,00 z celkové finanční částky 400 000,00 Kč.
• V měsíci červnu jsme získali dotaci na pracoviště Czech 
POINT ve výši 83 000,00 Kč, podíl obce činí 11 000,00 Kč. 
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY DOBROVOLNÝM 
SPOLKŮM A SDRUŽENÍM
• Na provoz pojízdné prodejny p. Miroslava Plavce z Horčápska 
přispěla obec částkou 6.000,00 Kč .
• Příspěvek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. 
místní organizace Blatná ve výši 1.000,00 Kč.
• Příspěvek na činnost Sdružení cyklistické všestrannosti Blatná, 
předseda pan Šavrda, částkou 800,00 Kč.
• Finanční příspěvek na oslavy 130. výročí založení SDH Blatná 
ve výši 1.500,00 Kč.
Finanční dar obci postižené povodní 
v červnu 2009
Byl poskytnut finanční dar obci Životice u Nového Jičína na
pomoc při likvidaci škod po ničivých povodních, které tuto obec 
postihly v měsíci červnu 2009. Obec má 562 trvale bydlících 
občanů. Celková výše daru činila 51.000,00 Kč, z toho dar obce 
50.000,00 Kč a dar od pí J. Vydrové 1.000,00 Kč. Tato paní 
byla v roce 2002 mezi občany postiženými ničivou povodní po 
protržení hráze rybníka Velkého Bělčického. 
Ničivá povodeň z roku 2002 v nás zanechala nezapomenutelný 
otřesný zážitek, ale současně i obdiv nad solidaritou menších 
moravských obcí, které naší obci pomohly finančním
příspěvkem dle svých finančních možností. Proto jsme
neváhali, svolali mimořádné zasedání zastupitelstva obce a 
odsouhlasili finanční dar obci, která má přibližně stejný počet
trvale bydlících obyvatel jako naše obec. Rychlá pomoc, účinná 
pomoc. 

ZPRÁVY ZE ŽIVOTA OBCE 
Pro vítání občánků do života jsme tentokrát vybrali obřadní síň 
Obecního úřadu v Bělčicích. Dne 23. května 2009 jsme uvítali 
do života dva nové občánky: Moniku Teskovou z Bezdědovic 
a Jindřicha Komana z Dobšic. 
Úvodem přivítal nové občánky starosta Obecního úřadu 
Bělčice p. Zeman. Děti z místní mateřské školy zpestřily 
program roztomilými básničkami. Na konec se rodiče podepsali 
do kroniky obce Bezdědovice a převzali drobné dárky 
a finanční příspěvek 3000,00 Kč od členky zastupitelstva obce
p. Vestfálové. 
 Text a foto Alena Vestfálová

NOVÝ OBČÁNEK
Dne 19. května 2009 se narodil nový občánek 
naší obce Jakub Kupar, bytem Bezdědovice 76.
 (foto ilustr.)

NAŠI JUBILANTI
V měsíci květnu oslavil své životní 
jubileum 80. let pan Josef Koubek. 
S přáním všeho nejlepšího, hlavně 
pevného zdraví a životního elánu přišli 
poblahopřát zastupitelé obce.

ÚMRTÍ
Květen 2009 pan Kryštof Zíka , nar. 1960
Červen 2009 pan Jiří Mourek, nar. 1956

ČINNOST JSDHO BEZDĚDOVICE
V uplynulém půlroce zasahovala jednotka JSDH obce 
u několika případů, např. čištění studní v obci Bezdědovice, 
odstraňování polomů ze silnice za Dobšicemi a úklidu silnice 
v obci Paštiky od sesuté zeminy po dlouhodobém dešti.
Také jsme vykonali několik brigád pro Obecní úřad, např. 
vyklízení povodňového pásma kolem potoka nebo oprava 
oplocení na obecním hřišti. 
V květnu jsme se zúčastnili soutěže v Drahenickém Málkově, 
kde soutěžila všechna naše družstva, která dosáhla těchto 
výsledků: 
MUŽI A – 4. místo, MUŽI B – 8. místo, ŽENY – 3. místo.
V červnu proběhly závody v Bělčicích. Zde se zúčastnily jen 
družstva mužů.
Posledním byl závod „O pohár starosty JSDHO Chobot“, 
který se konal 5.července. Družstvo MUŽI A se opět umístilo na 
bramborové příčce. Družstvo ŽENY na krásném 3. místě. Tento 
závod se bohužel nevydařil našemu družstvu MUŽI B.
Rádi bychom se zúčastnili závodů v Myšticích a Chlumu.
Výbor JSDHO Bezdědovice by tímto chtěl poděkovat členům 
družstev za výsledky na soutěžích. Věříme, že se jim povede 
stejně dobře nebo ještě lépe než nyní.
 Za JSDH obce Karel Staněk

BEZDĚDOVICKÉ SPORTOVÁNÍ

Májový turnaj v nohejbalu
Dne 16. května se konal v Bezdědovicích Májový turnaj 
v nohejbalu trojic. Turnaje se zúčastnilo 8 trojic z Blatné, 
Bezdědovic a z Chluma. Začátek turnaje kazil drobný déšť, což 
některé borce odradilo. Po obědě vysvitlo slunce a turnaj 
proběhl v pohodové atmosféře za přízně mnoha fanoušků. 
Vítězná trojice ve složení Švejda, Vestfál a J. Pavel pod názvem 
Vinice si odnesla putovní pohár. Na druhém místě se umístnila 
trojice z nedalekého Chluma ve složení L. Šourek st., L. Šourek 
ml. a Grešák a třetí skončila trojice Nádraží ve složení Posavád, 
Uldrich a Aichinger. 
Text a foto Alena Vestfálová

Pouťový turnaj trojic v nohejbalu 
V sobotu dne 27. června 2009 se konal 4. ročník Pouťového 
turnaje v nohejbalu. Turnaje se zúčastnilo 8 trojic z Blatné 
a z Bezdědovic.
První místo vybojovala trojice Vinice ve složení Navrátil 
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Josef, Míra Švejda a Bobr. Druhé místo obsadila trojice 
SENOCHRUPY ve složení Radek Šimsa, Zbyněk Malý a Jakub 
Jodl. Na třetím místě skončila trojice STARCI ve složení Pavel 
Aichinger, Jiří Chvátal a Láďa Uldrich.
Text a foto Alena Vestfálová

Aktuality a informace z obce Bezdědovice je možné sledovat na 
adrese www.bezdedovice.cz

BLATNÁ
Jezděte na kole bezpečně
Rozkvetlá příroda a teplé počasí přímo lákají k výletu na 
kole. Ještě předtím, než vytáhnete kolo z garáže a vyrazíte na 
projížďku, připomeňme si několik statistických údajů a základní 
zásady bezpečnosti jízdy na kole.
V roce 2008 bylo na českých silnicích usmrceno celkem 77 
cyklistů, z toho 2 děti ve věku do 14 let. Dalších 431 cyklistů 
bylo těžce zraněno a 2 516 cyklistů bylo zraněno lehce. Tyto 
údaje jsou ale pouhou špičkou ledovce, neboť se jedná pouze 
o ty případy, kdy nehoda byla hlášena Policii ČR a poté se 
objevily v jejích statistikách. Závažnost dopravních nehod (počet 
usmrcených na 1 000 nehod) zaviněných cyklisty byla v roce 
2008 19,6; druhá nejvyšší po řidičích motocyklů.
Z celkového počtu 77 usmrcených cyklistů nebylo v době 
dopravní nehody vybaveno přilbou celkem 68 cyklistů, tj. téměř 
90 % (přesně 88,3 %), v případě těžkých zranění nemělo přilbu 
348 cyklistů (80,7 %) a v případě lehkých zranění bylo bez 
cyklistické přilby 2 041 cyklistů (81,1 %).
Aby se počty zraněných či usmrcených cyklistů dále 
nezvyšovaly, doporučujeme věnovat pozornost následujícím 
zásadám bezpečného pohybu na silnici a preventivním 
doporučením.
* Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte provoz 
okolo sebe tak, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před 
možným nebezpečím;
* nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole;
* nevozte na kole předměty, které by mohly zranit vás nebo další 
účastníky silničního provozu;
* při každé změně směru jízdy dávejte znamení zřetelně 
a v dostatečném předstihu;
* buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu 
a zbytečně nepřekážejte ostatním řidičům;
* oblékejte se barevně, používejte reflexní doplňky a osvětlení
kola;
* před jízdou ani během jízdy nepožívejte alkoholické nápoje;
* dbejte o technický stav vašeho kola a o jeho povinnou výbavu;
* za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světla;
* vždy používejte cyklistickou přilbu! 

Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě 
poranění hlavy. Vhodná cyklistická přilba přitom zabrání 85% 
úrazů hlavy a 88% úrazů mozku. Po střetu vozidla s cyklistou 
dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu 
vozidla nebo jinou pevnou překážku. Koncentrovaný úder do 
hlavy dokáže usmrtit dospělého člověka při pádu již při rychlosti 
11 km/hod., dítě i při nižší rychlosti.
Zároveň upozorňujeme řidiče, aby při setkání se s cyklistou 
na silnici situaci nepodceňovali, dbali zvýšené opatrnosti, 
předvídali možná ohrožení a maximálně věnovali pozornost 
řízení.  (zdroj Policie ČR)
Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk 

MĚSTSKÁ POLICIE BLATNÁ INFORMUJE
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz

http://www.blatna.eu

Měsíční statistika z informačních radarů – květen 2009 (do 
statistiky zahrnuta pouze vozidla jedoucí rychlostí vyšší než 
25 km/h.)
Ulice T.G.Masaryka od 00.00 hodin dne 1.5.2009 do 23.59 
hodin dne 31.5.2009:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry): 
94041
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do města-
proti radaru): 56415
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města): 
37626
- celkově projelo nejvíce vozidel v pátky (oběma směry): 14897
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 
10845
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 14.00 – 14.30 hodin 
(oběma směry): 120
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 03.00 – 03.30 hodin 
(oběma směry): 4
- počet vozidel, která překročila rychlost 50 km/h (oběma 
směry): 10094 
- počet vozidel, která překročila rychlost 60 km/h (oběma 
směry): 1246 
- počet vozidel, která překročila rychlost 70 km/h (oběma 
směry): 200 
- průměrná rychlost: 40,4 km/h

Ulice Písecká od 00. hodin dne 1.5.2009 do 23.59 hodin dne 
31.5.2009:
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (oba směry): 
179231
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr do 
města): 80847
- celkový počet vozidel, která projela touto ulicí (směr z města-
proti radaru): 98384
- celkově projelo nejvíce vozidel ve čtvrtky (oběma směry): 
29855
- celkově projelo nejméně vozidel v neděle (oběma směry): 
17751
- průměrně projelo nejvíce vozidel mezi 13.30 – 14.00 hodin 
(oběma směry): 227
- průměrně projelo nejméně vozidel mezi 01.00 – 01.30 hodin 
(oběma směry): 21
- počet vozidel, která překročila rychlost 50 km/h (oběma 
směry): 90354 
- počet vozidel, která překročila rychlost 60 km/h (oběma 
směry): 16063 
- počet vozidel, která překročila rychlost 70 km/h (oběma 
směry): 3370 
- počet vozidel, která překročila rychlost 100 km/h (oběma 
směry): 50 
- průměrná rychlost: 50,1 km/h   

Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk 
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Zajišťujeme veškeré pohřební služby – přepravu zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace, živá i reprodukovaná 
hudba, pohřby do země, pohřby žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela a další služby dle přání pozůstalých. 
Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, krematoria a správcem hřbitovů, můžeme Vám 
poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, 
abychom Vám pomohli ve chvílích nejtěžších. 

POHŘEBNÍ SLUŽBA MĚSTA BLATNÁ A KREMATORIUM

V sobotu 23.5.2009 se v Drahenickém Málkově konaly oslavy 
100. výročí založení SDH. Místní se na tuto akci dlouho a peč-
livě připravovali, protože takový podnik se v obci nekoná každý 
den.
Půl hodiny po sobotním poledni byla málkovská náves plná.
Čtrnáct hasičských sborů bylo seřazeno ve špalíru, kolem do-
kola stály desítky přihlížejících a hostů. V úvodu shromáždění 
promluvil starosta SDH v Drahenickém Málkově pan Václav 
Cibulka. Vzpomněl na dobu, kdy byl sbor založen, na zakládají-
cí členy, v krátkosti připomněl činnost sboru během jeho stoleté 
existence. Po něm promluvil starosta města Blatné pan Josef 
Hospergr a zástupci okresního velitelství hasičského záchran-
ného sboru. Nakonec všichni přítomní uctili památku padlých 
v I. světové válce, k pomníku hasiči položili věnec.
Součástí oslav byla okrsková soutěž v požárním sportu, která se 
konala na místním hřišti. Soutěžilo se tradičně v požárním útoku 
a v běhu na 100 m. Soutěž probíhala hladce a regulérně. Výsled-
ky soutěže udělaly radost především domácím. Jejich družstvo 
totiž startovalo poprvé po osmi letech a bylo složeno z mladých 
začínajících hasičů. Kluci ale měli natrénováno, štěstí jim také 
přálo. V požárním útoku zvítězili a v celkovém pořadí obsadili 
také 1. místo. Odměnou jim byl nádherný narozeninový dort ve 
tvaru historické hasičské přilby.
Ihned po skončení soutěže pokračovaly oslavy volnou zábavou 
na hřišti. K tanci i poslechu hrála místní kapela MEK, občerst-
vení po celou dobu zajišťovali také místní hasiči a hasičky. Na-
rozeninový den se protáhl dlouho do noci, ještě po půlnoci byl 
i přes chladné počasí taneční parket plný.
Sbor dobrovolných hasičů v Drahenickém Málkově děkuje tou-
to cestou všem, kdo s nimi přišli oslavit jejich výročí. Fotografie
z celé akce si můžete prohlédnout na adrese:
www.sdhdrahenickymalkov.ic.cz

KONTAKTY:
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin denně, včetně dní 
pracovního volna a klidu.
Nonstop kontaktní telefonní čísla:
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285,  
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz 
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz 

Provozní doba kanceláře: 
Po, Út, Čt, Pá 6,00 -15,30 hodin 
Středa:  duben až září 7,30 – 16,30 hodin, 
říjen až březen od 7,30 – 16,00 hodin. 

Na přání vyřídíme objednávku i u Vás v bytě.

www:  pohreb-mestoblatna.wz.cz

Oslavy 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Drahenickém Málkově
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• 12. května jsme se vypravili na exkurzi 
do meteorologické stanice Kocelovice. 
Zde nám byly představeny přístroje, které 
se používají k měření srážek, teploty, síly 
větru atd. Děti se seznámily s různými 
druhy mraků, které mohou spatřit na 
obloze. Byli jsme také svědky toho, jak 
se posílá zpráva z měření do hydromete-
orologického ústavu v Praze. Zajímavé 
pro nás byly naměřené rekordy v okolí 
stanice. Např.v červnu roku 1998 zde 
bylo naměřeno skoro 140 mm srážek. 
Načerpané poznatky pak děti využily při 
hodinách prvouky.
• První týden v květnu jsme se vydali 
pozvat naše spolužáky ze 2. A na táborák 
spojený s přespáním ve škole. Připojili se 
k nám i někteří žáci z 9. B. Akce se usku-
tečnila v pátek 29. května. Sraz jsem měli 
v hale školy. Posléze jsme se odebrali do 
svých náhradních pokojíčků připravit si 
postýlky. Nejdříve si děti zahráli netradič-
ní „Člověče, nezlob se“. Chuť na pěkně 
opečený špekáček předčil i to, že trochu 
zmokneme a vypravili jsme se k letnímu 
stadionu, kde společnými silami deváťáci 
a pan správce připravili ohniště a poseze-
ní. Buřty nám moc chutnaly a o zábavu 
bylo také postaráno. Po příchodu do ško-
ly shlédly děti pohádkový film a nechy-
běla ani stezka odvahy po setmělé škole. 
Pak už čekala jen příprava ke spánku, 

pohádka a písnička na dobrou noc. Ráno 
jsme společně posnídali dobroty od ma-
minek a naši starší kamarádi nám pomoh-
li složit spacáky a uklidit třídy. Zanedlou-
ho si rodiče vyzvedávali své děti, které 
jim ještě ve dveřích budovy s nadšením 
vyprávěly, co všechno zažily.
• 12. června jsme uskutečnili třídní výlet 
do rekreačního zařízení Radost u Sedlice, 
kterého se zúčastnila i p. učitelka Třísko-
vá, budoucí třídní učitelka v dalším roční-
ku. Na tuto akci byli také pozváni rodiče 
dětí. Hlavním smyslem bylo společně se 
rozloučit před začínajícími prázdninami, 
zapojit rodiče do chodu třídy a ukázat 
jim, co všechno děti dokáží. Během dne 
děti plnily různé úkoly za účelem vysvo-
bodit princeznu Jůlinku ze spárů zlého 
draka. K večeru dorazili rodiče, které 
jsme přivítali malým dárkem. Děti spo-
lečně s rodiči měly za úkol nakreslit erb 
své rodiny a „uvařit“ kouzelný lektvar. 
Pak následovala prezentace jejich výrob-
ků. Po těchto činnostech si všichni s chutí 
dali zaslouženého buřtíka a zazpívali 
s kytarou několik písní. Nechybělo ani 
velké překvapení. Jedna z maminek ne-
chala udělat pro celou třídu dort v podobě 
aktovky. Na ní mělo každé dítě a paní 
učitelky dílek puzzle se svým jménem. 
Z označených písmen ve jménech sesta-
vily děti slogan „HURÁ, NA PRÁZD-

NINY“. Celý večer probíhal v poklidné 
a příjemné atmosféře. Všechno pěkné ale 
jednou končí, proto jsme se museli s ro-
diči rozloučit a jít se pomalu připravovat 
ke spánku. Stezka odvahy děti ale opět 
neminula.
• Několik dní na to jsme se vydali ještě 
s prvňáčky na výlet do Prahy - do pla-
netária a podmořského světa. Ze všech 
mořských živočichů, které jsme viděli, 
měl bez pochyby největších úspěch žra-
lok „Růža“. Snad každý si odtud přivezl 
nějakou drobnost na památku.
• Další týden v pondělí jsme vyjeli do 
Strakonic na dopravní hřiště, kde si děti 
prakticky vyzkoušely za dozoru odborné-
ho pracovníka z autoškoly jezdit na kole 
podle pravidel silničního provozu. 
• V pondělí 29.6. jsme navštívili záchran-
ný hasičský sbor. Zde jsme vyslechli, 
co obnáší práce hasiče a měli možnost 
prohlédnout si hasičská auta a jejich vy-
bavení.
• Úterý 30.6. bylo dnem, kdy jsme se 
naposledy společně shledali ve třídě 2. B. 
Všichni už netrpělivě čekali na své vy-
svědčení a na to až odstartují tolik očeká-
vané prázdniny. 
HURÁ, NA PRÁZDNINY, pomyslel si 
každý z nich.
Mgr. Pavla Fousová, ZŠ T.G.M. Blatná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA, BLATNÁ
Jak strávila třída 2. B ZŠ T. G. M Blatná poslední týdny školního roku?

Některé školy sice ukončily školní rok už v pátek 
26. června, ale my jsme si na slavnostní předávání 
vysvědčení počkali až do 30. června. V úterý ráno dorazili 
všichni do školy plni očekávání, jak tento poslední školní 
den dopadne. Počasí nám přálo, a tak ani deváťáci, kteří 
jako každý rok dostali svá vysvědčení na blatenském 
zámku, cestou nezmokli. Naposledy si v 8:45 prošli 
celou školu a doprovázeni zvukem „posledního“ zvonění 
se vydali na cestu na zámek. Vysvědčení si převzali 
z rukou svých třídních učitelek, hodně štěstí při studiu na 
středních školách nebo učilištích jim popřáli místostarosta 
p. Navrátil a samozřejmě také p. ředitelka. Obě třídy se 
rozloučily závěrečnou řečí, ve které se pokusili nejen 
shrnout své školní úspěchy, ale také se rozloučit s učiteli, 
kteří je po celých devět let učili. Všichni v ten den 
vypadali tak nějak dospěle, a tak jim na jejich cestě střední 
školou přejeme, aby opravdu dospěli a aby si za pár let 
stejně úspěšně přebírali i maturitní vysvědčení.
S koncem školního roku ukončil svou činnost i školní 
parlament. Mluvčí tříd se sešli na poslední schůzce, aby 
shrnuli, co se jim v tomto roce podařilo uspořádat a na 
jakých akcí se se školní parlamentem podíleli. I v letošní 
roce zaměřili mluvčí tříd svou pozornost na charitativní 
sbírky, díky nimž se jim podařila vybrat značná částka 
peněz, které pomohou nejen dětem, ale např. i HIV 
pozitivním. Podíleli jsme se už poněkolikáté na sbírce 
Červená stužka a dvakrát jsme na naší škole uspořádali 
srdíčkový den. Ale sbírky nejsou jedinou náplní školního 
parlamentu. Mluvčí tříd se pustili i do organizace 
celoškolních soutěží – jednou z nich, a zřejmě i tou 
nejúspěšnější, byl barevný týden. V tomto pololetí jsme 

si také vyzkoušeli, jaké to je sestavovat jídelníček – ve 
spolupráci s p. Holmannovou jsme mohli ovlivnit nabídku 
hlavních jídel, a tak se v některých dnech vařilo podle 
jednotlivých tříd. Vyzkoušeli jsme si tak, nejen jaké to je 
vybírat a sestavovat menu pro celou školu, ale zároveň 
i jaké to je se ve třídě společně na něčem domluvit. A že 
to ve všech třídách nebylo úplně jednoduché, o tom by 
mluvčí tříd mohli vyprávět. Pro všechny z nás to byla 
zajímavá zkušenost. A ta „jídla na objednávku“ byla 
příjemným zpestřením druhého pololetí.
 pí. Šampalíková

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ
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Bilance školního roku 
2008/2009
Školní rok 2008/2009 se dostal do své 
nejhezčí fáze – letních prázdnin. Školní 
ruch byl nahrazen ruchem pracovních čet, 
které opravují sociální zařízení, vyměňují 
okna, malují a natírají některé vnitřní 
prostory či obnovují dlažbu před školou, 
zkrátka dělají školu zase trochu hezčí. 
Je to však i doba hodnocení a tak mi do-
volte krátké zhodnocení oblasti soutěží a 
olympiád. Jsme velmi rádi, že naši žáci 
jsou ochotni změřit své síly nejen v rámci 
školy, ale i v rámci okresu. Zúčastnili se 
olympiády v českém jazyce, matematice, 
dějepisu, zeměpisu, biologii i konverzač-
ních soutěží v anglickém a ruském jazy-
ce, pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, 
dopravní soutěže, zeměpisné soutěže EU-
RORÉBUS, soutěže mladých zdravotníků 
i mnoha sportovních soutěží. Nejlepších 
výsledků dosáhli: 
 K. Kvardová (IX.B) – 2. místo v země-
pisné olympiádě (11. v krajském kole)
 M. Maňhalová (VIII.A) – 1. místo 
v konverzační soutěži v ruském jazyce
 K. Brejchová (VIII.B) – 2. místo 
v konverzační soutěži v ruském jazyce
 P. Schmid (VII.B) – 3. místo v mate-
matické olympiádě žáků 7.tříd
 M. Polívka (VIII.B) – 5. místo v mate-
matické olympiádě žáků 8. tříd
 T. Peterková (IX.B) – 5. místo v kon-
verzační soutěži v anglickém jazyce
 Š. Bauerová (VII.A) – 6. místo v kon-
verzační soutěži v anglickém jazyce
 J. Hora (V.B) – 7. místo v matematické 
soutěži žáků 5. tříd
 J. Čech (VII.A) – 7. místo v zeměpisné 
olympiádě
 N. Šejvarová (VI.B) – 7. místo v biolo-
gické olympiádě.
Úspěšní byli i zpěváci v soutěži Jihočes-
ký zvonek:
Dua T. Kubík (VI.b) a B. Kvarda (V.B) 
získalo 2. místo, K. Málková, K. Kvardo-
vá (obě IX.B) 3. místo, tria E. Vokrojová, 
V. Žihlová, A. Šornová (všechny VIII.
B) 3. místo, K. Málková, N. Morová, 
K. Kvardová (všechny IX.B) 3. místo 
a v sólu B. Kvarda (V.B) také 3. místo.
V dopravní olympiádě získalo družstvo 
starších žáků ve složení M. Lapková, N. 
Tuháčková, P. Schmid (všichni VII.B) 
a P. Burian (VII.A) 3. místo. 

Každoročně získávají ve své soutěži 
přední místa i naši zdravotníci. Nejinak 
tomu bylo i letos. V kategorii mladších 
žáků získalo družstvo ve složení H. Lou-
dová (V.B), D. Koblihová, P. Hraničková, 
K. Humajová (všechny V.A) L. Siblíková 
(VI.B) v okresním kole 1. místo a v kraj-
ském kole 2. místo, družstvo čtvťáků 

J. Sklenář, S. Barcalová, T. Pacovský 
a M. Kafková 2. místo, družstvo páťáků 
K. Rubášová, M. Kreslová, H. Podlesná, 
N. Maňhalová a D. Krásová 3. místo.
Úspěšní byli i starší žáci zdravotníci 
– družstvo Š. Cuhrová, K. Koníčková 
(obě IX.A), T. Petrková, N. Pinkasová 
(obě IX.B), M. Panfil (IX.C) a R. Koptyš
(VIII.A) získalo 2. místo a družstvo J. Pe-
tráňová, K. Říhová, S. Fundová, L. Ně-
mečková a K. Vinterová (všechny VII.B) 
3. místo.
Svými úspěchy se mohou pochlubit 
i sportovci, z nichž nejúspěšnější byli 
hokejbalisté prvních až třetích tříd, kteří 
v soutěži „Hokejbal proti drogám“ zís-
kali 1. místo, ve stejné soutěži žáci 4.-5. 
tříd 3. místo, stolní tenisté a fotbalisté 
získali ve svých soutěžích také 3. místa. 
V jednotlivcích se neztratili ani atleti, 
z nichž nejúspěšnější byli mezi mladšími 
P. Louda (III.A), M. Kůst (V.A) a A. Blá-
hová (II.A), mezi staršími Š. Říha (IX.B) 
a J. Žák (VIII.A).
Všem jmenovaným žákům, ale i těm, 
kteří nezískali přední umístění, ale sou-
těží se zúčastnili, děkuji za reprezen-
taci školy, všem pedagogům za jejich 
vedení a přípravu.

Akce doplňující výuku
Stalo se již tradicí, že školní výuka je 
doplňována množstvím akcí, které žá-
kům doplňují fakta získávaná při výuce 
i rozšíří jejich kulturní obzory. Oblíbené 
jsou návštěvy divadelních představení jak 
v Blatné, tak mimo Blatnou i různorodé 
exkurze.
A tak naši žáci navštívili koncert v praž-
ském Rudolfinu, divadlo v Příbrami,
Komorní divadlo v Plzni, Divadlo Na 
Fidlovačce i Malé Vinohradské divadlo, 
v Příbrami i lední revui, byli na exkurzích 
v planetáriu v Českých Budějovicích, 
v muzeu Techmánia v Plzni, v JE Teme-
lín, pivovaru Prazdroj. Žáci 9. tříd absol-
vovali v rámci výuky občanské výchovy  
návštěvu Poslanecké sněmovny v Praze, 
byli přítomni i jednání Okresního soudu 
ve Strakonicích. 
K utužení kolektivů přispěla „doktorská“ 
spaní ve škole (akce zdravotnického 
kroužku), ekologické pobyty ve Stožci,  
adaptační pobyt šesťáků ve Střelských 
Hošticích i lyžařský kurz sedmáků v Že-
lezné Rudě. Vzájemný vztah mladších 
a starších spolužáků posílily společné 
projekty – školní divadelní představení 
pro mladší spolužáky, projekty v rámci 
Dne Země, dětský den či sportovní sou-
těže v režii samotných žáků. Zajímavé 
jsou i návštěvy v MěLK, výstav v muzeu, 
koncerty v ZUŠ i divadelní představení 
organizované oddělením kultury MěÚ. 
Z mnoha akcí školní družiny zaujala 
prohlídka sanity ZZS (pro členy ale i ne-
členy zdravotnického kroužku), výlet na 
Hlubokou i dopravní soutěž zakončená 
předáním „řidičských“ průkazů malým 
cyklistům za přítomnosti příslušníků Poli-
cie ČR. Výbornou spolupráci při pořádání 

akcí má škola i s pracovníky městské po-
licie a požárníky, a to jak s profesionály, 
tak i dobrovolníky (organizace branných 
dnů).
Poslední den školního roku je tradičně 
věnován žákům devátých tříd. Bylo tomu 
tak i letos. Po rozdání vysvědčení ve 
třídách jim mladší spolužáci vytvořili na 
schodišti špalír, jímž slavnostně prošly 
všechny tři třídy až ke školním dveřím, 
odkud je pan školník nazdobeným koště-
tem „vymetl“ ven. Za přítomnosti mnoha 
rodičů a  za zvuku zvonečků („poslední 
zvonění“) přešly všechny třídy až k zám-
ku, v jehož obřadní síni proběhlo slav-
nostní rozloučení. S každou třídou zvlášť 
se při malém obřadu rozloučil pan mís-
tostarosta i vedení školy, hezká slova na 
rozloučenou si připravili i samotní žáci. 
Celá slavnost byla zakončena předáním 
pamětních listů, jejichž součástí bylo le-
tos i malé překvapení – CD s fotografiemi
akcí, jichž se žáci během školní docházky 
zúčastnili.
I když prázdniny jsou v plném proudu, 
připravujeme již akce na další školní rok. 
Tou velmi významnou bude připomenutí 
si 105.výročí školy. Uskuteční se v pátek 
18. září a hlavní akcí bude Den otevře-
ných dveří, na který všechny čtenáře již 
teď srdečně zvu.

Mgr. J. Karlíková, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO V BLATNÉ

OBLASTNÍ CHARITA 
STRAKONICE

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
je součástí odborného sociálního 

poradenství. Nabízí výpůjčku 
pomůcek pro nemocné, lidi po 

úrazech, operaci, seniory nebo pro 
zdravotně postižené občany.

PORADENSTVÍ V OBLASTI 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK: 

 předání informací o vhodných 
kompenzačních pomůckách 
 praktická pomoc při získávání 
konkrétní kompenzační pomůcky 
 ukázka kompenzační pomůcky 
z půjčovny komp. pomůcek
 zapůjčení kompenzační pomůcky 
z půjčovny komp. pomůcek
 kontakty na organizace, kde je 
možné vyzkoušet, zapůjčit či zakoupit 
další druhy kompenzačních pomůcek

Kontakt: 
tel: 383 325 808, mob.: 773 979 002
e-mail: osobniasistence.st@seznam.cz
Adresa: Heydukova 349, 386 01 
Strakonice
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HAJANY
Dětský den v Hajanech
30. května se v Hajanech uskutečnil dětský den pod názvem 
„Putování s Ferdou Mravencem“. Bylo to moc hezké 
a dobrodružné. Například jsme věsili prádlo, abychom pomohli 
Berušce. Také jsme zpívali písničky a Ferda Mravenec nám 
k tomu pěkně zahrál na flétničku. Nakonec jsme si všichni
opekli vuřty a dostali od Ferdy diplom a sladkou odměnu.  Bylo 
to moc krásně prožité odpoledne, budeme určitě dlouho na tuto 
dobrodružnou výpravu vzpomínat. Děkujeme všem, kteří pro 
nás připravili takový hezký dětský den.     
Anička Venclová, Hajany   

ODYSSEA – rock – AGENCY * jih *  38801 
POLE /u Blatné/ „na statku“

Tel./fax 383 491 007, e-mail: odyssea@volny.cz
http://www.skocdopole.cz

pořádá
DĚTSKÁ  ODPOLEDNE a DOSPĚLÉ VEČERY 
v Hospodě „na statku“ v POLI - u Blatné ve 

stodole, loutková i maňásková divadla a pak „na 
sále“ chvíli taneček pro děti každého věku - 

prázdninové neděle + pár sobot večer pro ty větší 
ve stodole 

 26.7. neděle  16.00: Šumav. ochotn. spolek Prachatice – Tři 
zlaté vlasy děda Vševěda 
 1.8. sobota 21.30: divadlo Kapsa Anděl.Hora-Decameron: 
Lásky a nelásky
 2.8. neděle 16.00: divadýlko Kuba Plzeň – Není drak jako 
drak
 8.8. sobota 18.00 hodin: SLAVNOSTI VÍNA 
VII. ročník …………….……až do tmy!! 
Ochutnávka moravských vín od 5ti výhradních dodavatelů 

vína do sklepů statku, sdružení nejlepších vinařů Mutěnicka 
a Podluží /Bonus Eventus/ – c i m b á l o v á  m u z i k a  
– možnost i větších objednávek pro „fajnšmekry“, vinárníky, 
hospodské, hoteliéry a znalce. Pečeme maso v „golému“
 9.8. neděle 16.00 hodin: divadlo Kapsa Andělská Hora: Jak 
si Kuba Marjánku zasloužil
 16.8. už nebude divadlo,všichni se hrrrneme na pouť do 
Blatné a Horažďouc…………………. a léto s pimprlaty 
pomalu končí, na viděnou děti v Poli o dalších prázdninách!
 22.8. od 14-22 hodin: Odpoledne s jazz folkovou muzikou, 
bez elektriky 22.8. Vstup volný!!!
 29.8. závěrečná bombastická: ODYSSEA classic vč. JBL 
Vstupné na malá divadla : od 1,-Kč /kdo nemá, nedá 
a obráceně. 

Za příjemné chvíle 
děkujeme společně 
s Vámi: měšťanskému 
PIVOVARU STRAKONICE, 
Obecnímu úřadu v Kadově, 
Mostecké uhelné a.s. a Blatenské tiskárně.

HAJANSKÁ POUŤ 
2009

Pátek 24.7.2009 od 20,00 hodin: 
ANČA BAND na hřišti 
(v případě deště sál).

Neděle 26.07.2009 
* od 13,30 hodin 
bude hrát Hudba 
Vaška Svobody na 
návsi  
* od 14,00 hodin: 
položení věnce 
k pomníku padlým
* od 14,15 hodin: 
Mše svatá v místní 
kapličce
Po skončení mše 
hraje v hospodě 
Hudba Vaška 
Svobody. 
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HAJANY: PŘEHLED PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V ROCE 2009

Od koho Název Dotace Minimální 
vlastní podíl Celkem

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova Oprava obecního domu č.p. 73 
v Hajanech 129 000,00 Kč 86 000,00 Kč 215 000,00 Kč

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova Úprava veřejného prostranství 51 000,00 Kč 34 000,00 Kč 85 000,00 Kč

Jihočeský kraj - Program obnovy venkova Úroky z úvěru - Plynofikace
obce Hajany 77 000,00 Kč 33 000,00 Kč 110 000,00 Kč

Jihočeský kraj - GP na podporu jednotek 
SDH obcí Jihočeského kraje

Oprava mobilní požární 
techniky SDH Hajany 40 000,00 Kč 17 143,00 Kč 57 143,00 Kč

Jihočeský kraj - GP na zhotovení 
webových stránek obcí Webové stránky obce Hajany 4 500,00 Kč 1 500,00 Kč 6 000,00 Kč

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a  Mračova
A už je to tu zase – prázdniny, čas dovolených, relaxace, 
odpočinku. Bohužel příroda je trošičku jiného názoru a roz-
hodla se, že nám to naše bezohledné chování k ní trochu 
vrátí vydatnými přívalovými dešti s lokálními záplavami. 
Zastupitelé obce se rozhodli zaslat finanční dar několika
postiženým obcím na Moravě a v regionu.     
Chtěla bych na tomto místě požádat všechny návštěvní-
ky, turisty, táborníky i občany, aby se všude, kam přijdou, 
chovali kultivovaně, neodhazovali papíry, láhve a další od-
padky do volné přírody nebo na veřejném prostranství, ale 
používali rozmístěné odpadkové koše, případně si odpadky 
odnesli domů. Jsme lidé, ne zvířátka! Děkuji.
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kos-
tela sv. Václava v Kadově. Za tímto účelem byl zřízen účet 
u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromaž-
ďují finance z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět
každý, kdo má zájem. Na tomto účtu je k datu uzávěrky  
28 874,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli a předem všem, 
kteří se přispět chystají.  
Na sobotu 1.8.2009 chystají vrbenští pouťový turnaj v kopa-
né na hřišti ve Vrbně a další sobotu 8.8.2009 bude na pořadu 
v Hospodě ve Vrbně STOP TIME DR. Mahela pro přátele 
jazzu.
V průběhu prázdnin se v Poli v Hospodě Na statku pořádají 
pro děti loutková divadla.  
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net 
Za obec Kadov Vladimíra Tomanová.

Zahájení prázdnin na tvrzi v Kadově
Vystoupením  kapely Fallen ocelot s videoprojekcí odstartoval 
v sobotu 4.7.2009 v 18:00 hodin prázdninový provoz ve Tvrzi 
v Kadově.
Ve 20:00 hodin následovala vernisáž výstavy o chovu Shetland 
pony. Tuto akci zahájila Lucie Kočovská chovatelka Shetland 
pony v Kadově. v.t.

Velká voda ve Lnářském Málkově
Také nás zaskočila velká voda! V sobotu 4.7.2009 v podvečer se 
přes Lnářský Málkov přehnalo několik bouří, které způsobily, 
že pole a louky v okolí nestíhaly vodu vsakovat  a tím došlo 
k přeplnění 3 obecních rybníčků. Způsobilo to vlnu vody,  která 
přetékala přes místní i státní komunikaci a znesnadňovala prů-
jezd vozidlům. Voda vytopila několik obydlí a znečistila něko-
lik studní s pitnou vodou. Studny se hned druhý den podařilo 
vyčistit díky členům zásahové jednotky SDH Lnářský Málkov. 
Významně pomohlo zapůjčené kalové čerpadlo VOD Kadov. 
Za zapůjčení děkujeme. D.Sm.

Zahájení výstavy (foto V. Tomanová)
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Minulý rok se nám podařilo slavnostně otevřít dětské hřiště a letos 
jsme opět uspořádali akci pro děti nejen z Vrbna. Touto akcí bylo 
uspořádání dětského dne v sobotu 30.5.2009. V úvodu dětského 
dne ukázaly své vystoupení nejmladší členky oddílu mažoretek 
Prezioso Sokol Blatná. Pro děti byly připraveny soutěže na šesti 
stanovištích, ale také dětské divadélko, tombola slosovatelná 
z lístků, které každé dítě dostalo spolu s dalšími dárky a balonkem 
u vstupu. Vítěz si odnesl domů krásný telefon. Děti jezdily na 
konících, vozily se i na čtyřkolce. Speciality pečené na kameni 
– játra, sekaná a ryby – chutnaly hlavně rodičům. Nepřítelem se 
nám stalo počasí – kromě zimy přišel i krátký déšť. O to více nás 
potěšilo, že se zúčastnilo více než 100 dětí. 
Jsme si vědomi toho, že vše co jsme dětem nabídli, bylo možné 
hlavně díky sponzorům, kteří i v této nepříznivé hospodářské 
době byli ochotni podpořit akci. 
Jsme rádi, že spousta lidí si dala práci s tím, aby udělala radost 
dětem a že se to povedlo. Děkujeme ochotným sponzorům a také 
organizátorům - nadšeným rodičům z Vrbna a podnikavým mu-
žům z vrbenského Senior Clubu. Věříme, že i další akce budou 
tak zdařilé jako právě dětský den ve Vrbně!
HLAVNÍ SPONZOŘI: Obec Kadov,  Czech Coal services, 
KOVO Kasejovice, EKOTES, Teraso Horažďovice
SPONZOŘI: AGRO, Blatenská ryba, Dvůr Lnáře, Hudba z vrš-
ku, General weld, J. Černý, J. Červenka, J. Chvátal Blatná, KB 
Blatná, LARIX-TOZ, M. Slanec, manželé Kopáčkovi, manželé 
Kotnauerovi, manželé Tartanovovi, Metroinvest, Mráz.cz, p. Vlk, 
P&V electronic, Papírnictví Jelínková, Papírnictví Tomášková, 
PARAMA Pavel Kareš, Pneuservis Dušan Vašků, Pohostinství 
Kilian Zdeněk, Protect group, rodina Kolářova, rodiny Slancovy, 
SDH Vrbno, Tabák Kareš, Truhlářství Milan Trhlík, VOD Kadov.
 Rodina Prokopiusova, foto Vladimíra Tomanová

FOTO ZE LNÁŘSKÉHO MÁLKOVA, sobota 4. července 2009

DĚTSKÝ DEN VE VRBNĚ
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Vítání našich občánků ve Lnářích
V sobotu 23. května 2009 jsme přivítali naše nové 
občánky do života v obřadní síni ve Lnářích. 
Tímto bychom chtěli poděkovat Obci Lnáře za vlídné 
přijetí a pomoc v této záležitosti.

Setkání důchodců
Tradiční „Setkání důchodců“ proběhlo v sobotu 
13. června na myslivecké chatě v Kadově. Předtančení 
si pro naše seniory připravily „Chanovické 
roztleskávačky“ a k tanci i poslechu jim zahrála 
hudební skupina Gloria.   

Viklanský pouťový turnaj v malé 
kopané – sobota 16.5.2009
Když jsme se jako pořadatelé probudili do uplakaného 
sobotního rána, viděli jsme průběh turnaje velmi bledě. Byli 
jsme sice dobře připraveni, ale stále jsme doufali v přízeň 
počasí. První potěšující impuls přišel hned při nástupu 
zapsaných mužstev – bylo jich rovných 10 a byla z různých 
obcí, okresů, ba i krajů!!! Déšť co chvíli kropil hráče, ale těm to 
evidentně nevadilo a do hry dali všechno. Po poledni dokonce 
přestalo pršet  a poháry jsme v pozdním odpoledni předávali 
zalití blahodárnými slunečními paprsky.

Výsledková listina:
  1. BAJONET
  2. KASEJOVICE
  3. ŠUMAVSKÁ STŘELA
  4. SPOJENÉ STÁTY BĚŠINSKÉ
  5. HOSPŮDKA NA RŮŽKU
  6. VOREL KADOV
  7. ZODO
  8. KVELB POLE
  9. STAŘÍ PÁNI KADOV
10. LNÁŘSKÝ MÁLKOV

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Obec Kadov zve všechny zájemce na koncert 
duchovní hudby v kostele sv. Václava v Kadově.
Koncert se koná  v sobotu 
25. července 2009 od 18,00 
hodin.

Program: duchovní  písně 
oratorních árií A. Dvořáka, 
A. Stradelly, C. Francka 
a G. Verdiho

Účinkují:  studenti 
pěveckého sboru “SEOUL ORATORIO“ (Jižní 
Korea), účastníci letních hudebních kurzů na Pražské 
konzervatoři, hudební doprovod elektronické 
varhany.

VÝTĚŽEK ZE VSTUPNÉHO BUDE POUKÁZÁN 
NA ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY VE PROSPĚCH 
OPRAVY HISTORICKÝCH VARHAN.  v.t.
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KOCELOVICE
RODÁCI 
Seznámím vás s dalším členem rodiny Průchovy. Článek 
uveřejněný v Našich novinách 10.7.1980 napsal profesor 
František Machovec. Uvádím jeho doslovné znění.
 
„Dne 4. března 1889 se narodil v Kocelovicích (jako syn řídící-
ho učitele) Rudolf Průcha. Jeho rodiče měli 9 dětí, z nichž dosud 
žije v Blatné Anežka Průchová, která mně několikrát vyprávěla 
o životě svého bratra Rudolfa. Ten navštěvoval tehdy trojtřídní 
obecnou školu v Kocelovicích a pak studoval s vyznamenáním 
na klasickém gymnáziu v Plzni. Po maturitě vstoupil v Praze 
na lékařskou fakultu, kde po dokončení studia byl promován na 
doktora lékařských věd. Jeho otec Alois Průcha nemohl ho na 
studiích vydržovat. Rudolf Průcha si vypůjčoval peníze od své 
sestry Marie a jejího manžela Martina Rutha. Tento dluh postup-
ně splácel, když už byl obvodním lékařem v Bohdanči, kde byl 
zároveň lékařem lázeňským a vojenským. 
MUDr. Rudolf Průcha byl v celém svém obvodě všemi oblíben, 
každého se ujímal a pomáhal mu jak mohl, neboť byl citově za-
ložen. V Bohdanči se stal členem Sokola a později jeho staros-
tou. Tělocvičnou jednotu podporoval i finančně, konal ochotně
zdravotní, kulturní a sportovní přednášky. Veliká důvěra vzrostla 
k němu za německé okupace. Místním poštmistrem byl získán 
do ilegální skupiny, která podávala zprávy o zbrojovce v Sem-
tíně do Anglie. Skupina však byla prozrazena. Nejdříve byl za-
tčen poštmistr a pak i MUDr. Rudolf Průcha. Gestapo jej zatklo 
v jeho bytě v 1. poschodí, zatímco v přízemí byla plná čekárna 
pacientů. Po výsleších v Pardubicích byl odvezen do Bambergu 
v Bavorsku, kde snášel krutý hlad, žízeň a mnohá jiná utrpení. 
Byl odsouzen k trestu smrti, který mu byl později změněn v do-
životní žalář. 
V Bambergu se stýkal s ředitelem měšťanské školy v Březnici 
Josefem Čížkem, který tu onemocněl infekční chorobou. Po-
třeboval lék, který mu dal tajně v noci z lékárny koncentráku 
MUDr. Průcha a tím Čížkovi zachránil život. 
 Blížil se nezadržitelně konec války a všichni vězňové se těšili, 
že budou zbaveni muk, hladu a utrpení v koncentráku. K Bam-

bergu se blížila anglická vojska. Do vozů – fasuňků – byly 
zapřaženy volské potahy. Na vozy byli naloženi choří a chůze 
neschopní vězňové. Ostatní, ještě chůze schopní, museli po-
chodovat za fasuňky a mezi nimi byl také MUDr. Průcha. Směr 
jízdy byl k československým hranicím k Ambergu. Po cestě se 
odpočívalo v silničních příkopech. MUDr. Průcha, ač sám vy-
sílen, ošetřoval mnohé ubohé nemocné, kteří měli puchýře na 
nohou. Celou noc pak pršelo, všichni promokli a vyhladovělí se 
třásli zimou. MUDr. Průcha nastydl, onemocněl a dostal zápal 
plic. Nemocného v horečkách naložili do fasuňku a odvezli 
do vojenské nemocnice v Ambergu. Ten obsadili Angličané 
a anglický vojenský lékař mu dal hned penicilín, po němž se 
mu ulevilo. Byl však třeba speciální lék, pro nějž bylo vysláno 
zvláštní vojenské letadlo. Když však letadlo s tímto lékem při-
stálo v Ambergu, byl již MUDr. Průcha mrtev. Bylo to 9. května 
1945, v den konce druhé světové války v Evropě.“
O autorovi nejen tohoto článku, kocelovickém rodákovi, profe-
sorovi Františku Machovcovi, zase příště. 
  Milada Cihlová
Kocelovice
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LAŽANY
Obec Lažany se nachází 7 km jižně od města Blatná a 15 km 
severně od města Strakonice. K obci patří i místní část Na Sáz-
kách. Nadmořská výška obce se pohybuje okolo 500 m nad 
mořem a katastrální výměra činí 325 ha. Krajinu v okolí tvoří 
převážně pole, louky, lesíky a rybníky, které lákají k cykloturis-
tice, koupání a procházkám. V obci lze využít též malého spor-
tovního areálu pro většinu sportů s možností zapůjčení sportov-
ních potřeb. Po sportu je možno posedět v malé útulné hospůdce 
s výhledem na dvoukřídlý jednopatrový zámek ze 14. století.

Obecní úřad Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
Úřední hodiny: Středa 19 – 21 hodin
Tel/fax: 383 493 065
E-mail: info@obeclazany.cz
Nedaleko Záboří u Blatné stojí neogotická hrobka šlechtických 
rodů, které zavál osud ze vzdálené ciziny na Blatensko. Odpočí-
vají v ní ve věčném spánku vedle sebe Battagliové z Bratronic, 
původem z Itálie, a Enisovéz Lažan, původem z Irska. Battaglio-
vé byla původně benátská rodina, která přes jižní Tyrolsko přišla 
do Rakouska a odtud do Čech. V roce 1677 jim byl přiznán 
šlechtický stav a v r. 1708 za vojenské zásluhy stav svobodných 
pánů. 
Šlechtická rodina (Mac) Enis náleží k nejstarším irským rodům. 
Válečníci tohoto jména jsou v irských dějinách zmiňováni již 
počátkem 5. století, za vlády krále Ferguse. Jedna z rodových 
větví žila později ve Skotsku. V době vlády Jindřicha VIII. 
a náboženského útlaku katolíků odešli Enisové do Německa 
a do Čech. Uznání rytířského titulu v Čechách se jim dostalo 
v r. 1680. V té době také získali statek a zámek v Lažanech. 
Vesnice pak nesla dlouhou dobu jméno Lažany Enisovy. 
Josef Enis von Atter und Iveagh (1741 – 1824) byl v r. 1784 
povýšen do stavu svobodných pánů. Rod sídlil v podstatě stále 
v Lažanech. Jejich posledním majitelem byl Heinrich (1858 
– 1924). Jeho dcera Marietta († r. 1961) byla provdána za hra-
běte Adalberta Thun-Hohesteina. Zámek  – středověká tvrz, 
která mohla být vybudována snad ještě v závěru 14. století, tj. za 
Ješka z Lažan, byla přestavěna koncem 16. století na renesanční 
zámek. 
Dnešní vzhled jedno-
patrového dvoukřídlé-
ho zámku s valbovou 
střechou a věžičkou, 
s jednoduchým pozdně 
barokním průčelím na 
severním křídle, je po 
barokních úpravách 
v 18. století, zejména 
kolem r. 1760, dále pak 
v 19. století a v letech 
1904 – 24. V průčelí jsou čtvercové sluneční hodiny s kresbou 
zámku. Ve 2. polovině 20. století sloužil jako domov důchodců, 
v restituci jej získal dědic po hraběnce Thunové. Zámek, stejně 

tak jako park, je nepřístup-
ný veřejnosti. Zámecká 
kaple dříve sloužila i la-
žanským občanům, dnes je 
rovněž uzavřena. Sakrální 
památkou je v nice zdi při 
cestě pod zámkem socha 
sv. Jana Nepomuckého. Při 
rozcestí na severním okraji 
obce se nachází litinový 
kříž na kamenném podstav-
ci z r. 1885. Obec leží 7 km 
jižně od Blatné, 11 km se-
verně od Strakonic, v nad-
mořské výšce 500 – 510 m, 
v mírně zvlněném terénu 
Radomyšlské pahorkatiny. 
Území obce je ohraničeno 
na severu rybníkem Zděný, 
na jihu Kořenským rybní-
kem. Psaná historie obce 
počíná rokem 1384, kdy ná-
ležela ves Ješkovi z Lažan. 
Po něm, od r. 1402 až do poloviny 16. století, zde sídlil rod Žá-
kavců. V letech 1402 – 22 je uváděn Jindřich Žákavec z Lažan. 
Podle A. Sedláčka to mohl být tentýž, který byl purkrabím na 
Helfenburku u Bavorova. Z další doby jsou známi Jan a po něm 
od r. 1489 bratři Mikuláš a Lev. Od r. 1525 sídlil v Lažanech 
Václav Žákavec, který roku 1544 založil v Lažanech tvrz s dvo-
rem. V r. 1547 však prodává Lažany Volfovi Rýzmberskému 
z Janovic. V r. 1550 je kupuje Pavel Kořenský z Terešova. Ten 
je zde jmenován společně s Adamem Kořenským ještě v r. 1572. 
Po Adamu Kořenském zdědila statek dcera Alžběta, která ho 
r. 1604 připsala svému druhému muži Fabiánu Jáchymu Sekero-
vi ze Sedčic. Ten sídlil v Lažanech ještě v r. 1615. Později byly 
Lažany připojeny k nedalekým Čekanicím. V r. 1668 koupila 
obě vsi Kateřina Enisová, rozená Vitanovská z Vlčkovic, po pěti 
letech tento majetek prodala Maryně Kateřině Enisové, rozené 
Častolárce z Dlouhé Vsi. Rod Enisů z Atteru a Iveaghu držel La-
žany po celé 18. a 19. století. Posledním šlechtickým vlastníkem 
byla dcera hraběnky Thunové.
 Kořenský rybník

 
 Zámek
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LNÁŘE
Tvrz Lnáře
Měsíce červen a červenec se na tvrzi ve Lnářích nesly v du-
chu historie. Návštěvníci byli okouzleni krásou starožitných 
hrnečků, které pro výstavu Lnářská zákoutí a Křehká krása 
s uchem zapůjčili manželé Zdeňkovi ze Lnář. Ti se mohou pyš-
nit sbírkou téměř tisíce kusů hrnků. Mezi ty nejzajímavější ze 
sbírky, které byly zároveň k vidění i na této výstavě, patří napří-
klad hrnek zamezující vypití škraloupu či namočení pánského 
kníru, starožitné hrnky z míšeňského porcelánu, hrnečky se zna-
kem Wehrmachtu nebo „vařáky“, které dříve sloužily k ohřívání 
na plotně. Za zhlédnutí bezpochyby stály i hrnky s vyobrazením 
různých měst či opery Bedřicha Smetany - Prodaná nevěsta, 
hrnečky pro děti, pozlacené a mnohé jiné… 
Dávná minulost dýchala na diváky z nemalého množství 
obrazů, fotografií a pohlednic. Na čtyřech panelech byly vy-
staveny a chronologicky seřazeny od roku 1898 až do roku 1977 
staré pohlednice Lnář ze sbírky p. Šotoly z Nepomuku. Svoji 
sbírku pohlednic Lnář dále poskytl p. Nosek ze Strunkovic. Na 
zdech visely nádherné starožitné obrazy a fotografie dokumentu-
jící bohatou historii Lnář a Zahorčic. 
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří 
přispěli k úspěchu výstavy zapůjčením pohlednic a obrazů a dále 
manželům Zdeňkovým za zapůjčení části své sbírky hrnečků. 
Druhý prázdninový měsíc srpen se můžete těšit z výstavy 
Studentská cesta. Budou zde vystaveny práce studentů Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích – portréty, krajiny a 
fantazie Kateřiny Vildtové, grafiky a krajinné olejomalby Pavly
Luhanové, naivistické pojetí krajiny od Pavly Šimečkové, foto-
grafie Blanky Pichové, oživlé metafory Šárky Radové a práce
ve stylu airbrush od Martina Morongy. Každý si na této výstavě 
určitě přijde na své.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Víte, kde je k vidění křehká krása 
s uchem?
Co si představit za slovy křehká krása s uchem? Kde si ji mohu 
prohlédnout? Poradím Vám a ráda. Za slovy se skrývá výstava 
hrnečků – velkých, malých, na čaj, na kafíčko, na mléko, pro 
mamku, pro babičku, pro děti i pro pány s knírem. Pro každého 
se nějaký najde. 
Hrnek, se kterým jisto jistě nevypijete škraloup mléka. Vzpo-
mínáte? Ve školce jsme prakticky všichni přestali pít teplé mléko 
právě pro ten nepříjemný až odporný pocit, když se Vám do pusy 
dostal škraloup. Škoda, že takové hrnky ve školce neměli. Od té 
doby piji jen studené nebo spíš ledové kakao.
Hrnečky z porcelánu, keramiky nebo kameniny, hrnky slavnostní, 
hrnky pro všední den, hrnečky jako upomínku z cest, hrnečky 
jako vzpomínku na milou osobu. Mně osobně učarovaly hrnečky 
s vyobrazeními scén z Prodanky. Tedy z opery Prodaná nevěsta, 
kde si prohlédnete vlastně vše, historické kostýmy i kulisy. Navíc 
Vám texty na hrnečku připomenou i nejslavnější a nejznámější 
árie. Stála jsem u vitríny a slyšela jsem: „Věrné milování“ nebo 
„Znám jednu dívku…“ nebo koktavého Vaška a mnohem více. 
V další poličce byly hrnky s postavičkami z pohádek. Hned se 
mi vybavilo, že mám doma hrneček s Kocourem v botách. Jaký 
hrneček máte doma z dětství Vy? Taky si pamatujete, jaký vařák 
měl děda, když mu do něj babička uvařila meltu? Přeci ten se 
švestkami nebo jablíčkem. Když jste přijeli k pratetě na návštěvu, 
také jste jako děti okukovaly sváteční cibulák nebo hrnečky se 
zlatými kytičkami? Vždyť tahle výstava není jen o hrnečcích, ta 
je o vzpomínkách. Hrnečky jsou ze sbírky manželů Zdeňkových. 
Navíc milé vzpomínky doplňuje výstava obrázků a historických 
pohlednic s názvem Lnářská zákoutí. 
Obě výstavy si můžete prohlédnou od úterý do neděle v době od 
9,00 do 17,00 až do 30. července ve Tvrzi Lnáře. Stojí za 
shlédnutí. 
 Text a foto: Radka Vokrojová

Od 15. do 19. června jsme měli na naší škole barevný týden. 
Rozdělili jsme se podle tříd. 1. a 2. třída se jmenovala 
Sluníčka, 3. třída Kašpárci a my, 4. a 5. třída, jsme se nazvaly 
Myši.  
První den byl červený. Každý tým si měl připravit pokřik 
a namalovat znak. Všem se povedly. Při sčítání svršků jsme 
měli nejvíce kusů a získali jsme první červený bod.
Druhý den byl žlutý. Téma tohoto dne bylo Slovensko. 
Nejprve nás paní učitelka Schirlová seznámila s touto zemí 
a potom přišla paní Margit Prchalová a paní Renata Turková, 
které nám Slovensko ještě více přiblížily. Viděli jsme 
fotografie města Štírova a okolí. I žlutý den jsme vyhráli.
Ve středu byla barva hnědá. Všechny třídy plnily úkoly, 
které se vztahovaly ke Slovensku. Nejprve jsme poslouchali 

slovenskou pohádku O dvanástich mesiačikoch. Každá 
skupina dostala úkoly. My jako nejstarší samozřejmě nejtěžší. 
Všichni odpovídali správně a dostali hnědý bod. Celý den 
vyhráli Kašpárci.
Čtvrtý den byl fialový a byla letní lehkoatletická olympiáda.
Za odměnu ti nejlepší dostali diplomy a medaile. 
Nejúspěšnější v tomto dnu byla Sluníčka.
Poslední den – pátek byl modrý. Malovali jsme výkres 
na téma – Modrá je dobrá! Všichni měli opravdu krásné 
práce. Strhla se bitva v počtu oblečení. Všechny týmy trhaly 
rekordy a po urputném boji jsme vyhráli my. Zazpívali 
jsme vítěznou písničku (vlastní tvorba) a v pondělí jsme si 
pochutnali na sladké odměně. (foto na str. 21)
 Žáci 4. a 5. třídy, ZŠ Lnáře

ZŠ LNÁŘE – Barevný týden
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NOVÍ OBČÁNCI LNÁŘ A ZAHORČIC SE SVÝMI RODIČI 

Sára BortoneBarbora Zdvihalová

Jaroslav Brouček Nikola Čadová

Jakub Matějka Veronika Sudová

V sobotu 23. května 2009 se v obřadní síni kulturního domu ve Lnářích 
sešli noví občánci Lnář a Zahorčic se svými rodiči ke slavnostnímu 
uvítání. 
Jako nové občany je jménem obce přivítala členka zastupitelstva obce 
paní Anna Matějková a pro své nové malé kamarády si děti z mateřské 
školy připravily krátké vystoupení.                              Foto M. Demela 
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ZŠ LNÁŘE: FOTOGRAFIE Z BAREVNÉHO TÝDNE

Stopami minulosti aneb další dva tipy na letní výlety (pokračování z čísla 7.)
V minulém čísle SOB se mohli čtenáři  
dočíst o účasti Myštických na pochodu 
po Alšově stezce, kterou pořádal Atletický 
klub Čimelice. Jak ze zprávy vyplývá, tato 
trasa účastníky velice zaujala a to nejen 
tím, že vede romantickou jihočeskou 
krajinou, ale je také obohacena 
nevšedními památkami, které doslova 
lemují severovýchod blatenského 
regionu. Vzhledem k tomu, že turistické 
informační tabule u příslušných památek 
jsou většinou stručné a věcné, přicházejí 
mnozí návštěvníci o podrobnější výklad, 
který mnohdy hlouběji přiblíží a osvětlí 
navštívené místo. Zájemcům, kteří se 
po Alšově stezce někdy vydají, proto 
doplňuji ještě několik historických údajů.

Samota u Nováků 
Když se vydáme ze Svobodky po silnici 
směrem do Pohoří, několik metrů před 
vjezdem do obce Pohoří odbočíme prudce 
vpravo na polní cestu, která vede do obce 
Boudy (Budy, Buda). V polovině této 
trasy nás upoutají  tři chalupnické used-
losti a mezi lipami železný kříž. Usedlosti, 
zvané také Na Parýzu, byly vystavěny po 
r. 1747. Po osm generací je chalupa čp. 

36 nepřetržitě držena 
rodem Nováků. Z té-
to samoty pocházel 
prof. Josef Novák, 
jehož manželkou byla 
známá spisovatelka 
Tereza Nováková (1853 
– 1912), významná 
představitelka českého 
venkovského realismu. 
Tato tvůrkyně povídek 
a románů, která svůj 
život zasvětila práci 
v ženských spolcích 
a boji za rovnoprávnost 
žen, zastávala názor, že 
emancipace nezbavuje 
ženu tradičních úloh, 
ale přidává k nim úlohy 
nové, vyplývající z její 
rovnoprávnosti. Byla také organizátorkou 
národopisného průzkumu východních 
Čech. Kromě známých románů Jan Jílek, 
Jiří Šmatlán, Drašar, Děti čistého živého 
aj. se věnovala psaní řady povídek z ven-
kovského prostředí. Hledala dramata ve 
skutečném životě prostých lidí a ne ve 
vymyšlených osudech hrdinů. Autorka 

tak vytvořila díla, která překračovala 
hranice venkovského realismu a blížila 
se psychologické próze. Mezi ně patří 
i povídka Železný kříž, kterou napsala 
r. 1884, když o prázdninách navštívila 
samotu u Nováků. Jádrem povídky se 
stal skutečný tragický příběh, který se 
zde odehrál v r. 1825. Během žní byly 

Samota u Nováků
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MYŠTICE
MYŠTICKÁ 15-TKA PODRUHÉ

V sobotu 26. září mezi osmou 
a devátou hodinou ranní se mohou 
zájemci opět postavit na start 

pochodu nádhernou krajinou 
myštického okolí. 

V loňském roce se tohoto pochodu 
zúčastnilo na čtyřicet turistů, 
několik cyklistů a tři koně. 

Všichni účastníci budou v cíli 
obdarováni upomínkovými předměty. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST! 

Za kolektiv organizátorů Petr 
Hainz. 

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
Obec Myštice oznamuje,

že se 22. srpna 2009
uskuteční

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE.
Celá trachtace proběhne v místním Zájezdním 

hostinci a přilehlém kulturním domě.

K této příležitosti pak také proběhne 
v Myšticích soutěž v požárním sportu: 

O POHÁR STAROSTY.

Dále jsou připraveny další 
doprovodné akce.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

ponechány děti hospodáře Vojtěcha No-
váka doma bez dozoru. Nejmladší dcera 
spadla do nádržky u stavení a utonula. Na 
usmíření viny postavil otec dítěte na místě 
neštěstí velký železný kříž, který na svých 
bedrech přinesl až z rožmitálských hutí. 
Nováková klade příběh až do roku 1836 a 
téhož roku měl být postaven i kříž. Avšak 
zápis v kronice rodu Nováků svědčí o 
utonutí dcery Barbory, tehdy tříleté, již v 
roce 1825 a kříž byl zde ve skutečnosti 
umístěn až v roce 1853. 

Balada z rokoka
Když procházíte příjemným lesem od 
Cerhonic k Ostrovcům po staré lesní 
cestě k Vráži, připadáte si, jako byste šli 
parkem. Někde šumí holé buky, jinde 
spatříte špičky vysokých borovic. Všude 
kolem leží tlející podzimní listí a cesta se 
ponořuje hlouběji do lesa. Tu na jednom 
z rozcestí spatříte tři železné kříže, údajné 
místo jedné z tragédií z doby pobytu fran-
couzských vojsk v našem kraji v 1. polo-
vině 18. století. Při pohledu na tyto kříže 
vás ovane zvláštní atmosféra, jakoby se 
tu zastavil čas....A vůbec bych se nedivil, 
kdyby najednou kolem vás přejel kočár 
tažený dvěma páry koní a pomalu by se 
vytratil v lesním šerosvitu.  
Když v letech 1740 – 1742 vypukla vál-
ka o rakouské dědictví, objevily se na 
Písecku a Blatensku francouzské oddíly, 
které zde sváděly různé bitvy a šarvátky 
s vojskem císařovny Marie Terezie. Z této 
doby se nám dochovalo jak v ústní tak 
i hmotné kultuře mnoho zajímavých pa-
mátek, zejména kapliček a božích muk. 
Dokladem jsou také nejnovější archeo-
logické průzkumy francouzských hrobů, 
lokalizace vojenských táborů apod. Téměř 
ve všech internetových průvodcích a na-
učných stezkách je cerhonická událost 
popisována následovně: 
V obleženém Písku tehdy dlel maršál 
francouzsko – bavorského vojska Bro-
glio. V cerhonickém zámečku údajně 

pobývaly tři milostnice 
francouzských důstojníků, 
které měly být při kvapném 
ústupu francouzského vojska 
z Písku ku Praze zavezeny 
panskými služebníky na 
pražskou silnici. Sloužící, 
z touhy oloupit je o šperky, 
zavezli je do cerhonického 
lesa a surově zavraždili. Pod-
le lidové pověsti to měly být 
princezny. Podle jiné verze 
šlo o francouzské komtesky, 
které měly být zavražděny 
nikoliv služebnictvem, ale 
místním hajným, zámeckým 
mušketýrem a sedlákem Šumbalem. Jiná 
verze klade dějiště vraždy do lesa u vesni-
ce Bud a dokládá, že tam byla zavražděna 
rodina velícího francouzského maršála 
Broglia. Na paměť tohoto činu byl posta-
ven Červený kříž a kolem Cerhonic v pra-
videlném trojúhelníku tři stejné barokní 
kapličky. Až do první světové války se 
vždy v poslední neděli v květnu konala do 
těchto míst zbožná procesí. Místo bývalé-
ho dřevěného kříže, vysokého a rudě na-
barveného, stojí tu dnes jen železný kříž 
v kamenném podstavci. 
Domnívám se, že poslední část tohoto 
výkladu je poněkud mylná. Ústní tradice 
předávaná po více než dvě stě let z jedné 
generace na druhou převypráví tyto pří-
běhy k obrazu svému tak, že vlastně ani 
nevíme, jak se událost odehrála ve skuteč-
nosti. Ve výpravné vlastivědné encyklo-
pedii F. A. Šubrta Západní Čechy je o této 
vraždě také zmínka. Vzhledem k tomu, že 
pochází již z 19. století, tedy nejblíže oné 
události, zdá se mi tato verze nejpravdě-
podobnější. Tam je dokonce uvedeno, že 
na místě tragédie jsou tři kříže. Cituji:    
Blízko na rozcestí stojí tři kříže, kde 
zavražděna rodina maršála Broglio roku 
1742. Maršál v obleženém Písku, obávaje 
se útoku císařských, odeslal svou choť 
a dvě krásné dcery, s nimiž byl pouze kočí 

a sluha, do lesů u Mirotic, kde s kočárem 
měli se skrýti a čekati, až nuceno bude 
vojsko francouzské Písek opustiti. Mezi 
lidem se roznesla pověsť, že skrývají 
válečnou pokladnu, a tak hajný, jeho syn 
a kovář z Bud omámeni penězi, zavraždili 
všechny. Avšak dle pověsti lidu svědomí 
prý vrahům nedalo pokoje, kovář se obě-
sil, hajný putoval na Svatou Horu, ale než 
tam došel, čert prý jej zardousil, neboť 
našli jej mrtvého s otiskem prstů ďáblo-
vých na krku. Syn hajného sám se udal, 
i byly mu dle tehdejšího práva ruce i uši 
usekány a on do kola byl vpleten. Duch 
princezen prý dotud v místech těchto 
bloudil, až byly postaveny kříže. 
Když se spisovatel Alois Jirásek seznámil 
s mirotickým rodákem Mikolášem Alšem, 
vyprávěl mu několik zajímavých příběhů 
ze svého jihočeského rodiště. Jedním 
z nich byl i příběh o zavražděných mar-
kytánkách. Jiráska pověst natolik inspiro-
vala, že napsal povídku Balada z rokoka, 
která vyšla poprvé r. 1905. V r. 1926 se 
dočkala druhého vydání a byla tentokráte 
doplněna mistrnými kresbami Adolfa 
Kašpara.  
 Jan Olejník 

Ilustrace Adolfa Kašpara k povídce 
A. Jiráska Balada z rokoka z r. 1926
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Všechny příznivce Dvoretic a okolí si dovolujeme 
tímto pozvati na 

Dvoretické libování
Libovati si budeme pod širým nebem 
v sobotu 29. srpna 2009 od 14 hodin
ve Dvoreticích u hasičské zbrojnice.

Účastníci budou moci shlédnouti:
* vystoupení Pěveckého sboru Gymnázia Strakonice pod
   vedením sbormistryně paní Marcely Mikové
* něco z kuchyně černého divadla
* spuštění mlátičky, pohon zajistí stabilní motor Lorenc
   Kroměříž
* loutkové divadlo Honzy Kostrouna pro děti i dospělé
* divadelní pohádku v plenéru nejen pro dospělé „Kterak
   král Jmeloslav málem o kuličky přišel“

Osoba odpovědná za libování: 
Jiří Kočárek (tel.: 602 278 961)

„Dvoretické libování“

KDY? V sobotu 
29. srpna 2009
 od 14 hodin

Ve Dvoreticích

PŘEDMÍŘ
Počasím rozmarné léto se prokousalo k polovině prázdnin.
Zastupitelstvo obce kromě „běžných věcí“ v tomto období řeší 
způsob realizace využití dotací, které byly získány na opravu 
požární nádrže v Řištích, dovybavení jednotek SDH a nákup 
techniky na údržbu veřejných prostranství. Některé dotace, 
o které bylo zažádáno „neuspěly“, a i ty, které jsme obdržely, 
byly částečně pokrácené. Dílem je to způsobeno současnou 
hospodářskou krizí, a z části také nutností přesunout některé 
prostředky na odstraňování následků živelných pohrom, které 
v tomto období sužují velkou část naší země.
Na mimořádném jednání zastupitelstva bylo rozhodnuto přispět 
postiženým oblastem částkou 100 tis. korun, která byla rozděle-
na tak, že jedna část byla předána jihočeským obcím Putim na 
Písecku a Předslavice na Strakonicku, a další část do Kunína na 
Moravě.
Sami dobře víme, že v případě podobnho postižení je dobrá 
každá koruna.
Přiznám se, že ani já jsem nedokázal některé „povodňové tele-
vizní šoty“ shlédnout celé, protože při pohledu na valící se vodu 
v člověku silně ožívají vzpomínky na události ze srpna 2002. 
Stejné pocity jistě zažívali i další spoluobčané, protože pouze 
ten, kdo něco podobného zažil na vlastní kůži, dokáže se vžít do 
pocitů, které prožívají postižení. Navíc si ještě dokážeme před-
stavit úsilí, které je čeká při odstraňování škod...
Ačkoliv asi nikdo „zdejší“ nemá nejlepší pocity při deštivých 
rozmarech, můžeme být relativně v klidu, protože opravený 
Metelský rybník skýtá záruku bezpečí.
S čím však nemůžeme být spokojeni, je přístup správců vodních 
toků, které zde protékají. Přes mnohé urgence zatím nepodnikají 
žádná opatření (psáno 9.7.) k odstranění naplavenin a náletu 
v okolí mostu v Předmíři. Již byla poslána i písemná žádost 
s přiloženou fotografickou dokumentací na ZVHS (správce
toku), a na vědomí toto dáno i MěÚ Blatná a Krajskému úřadu.
Doufám, že v příštím „Sobáčku“ budu moci konstatovat, že je 
vše v pořádku.
Byl schválen závěrečný účet hospodaření obce za r. 2008, který 
skončil přebytkem ve výši 963 069,- Kč.
Dále byly uhrazeny neinvestiční náklady do základní školy 

a mateřské školy ve Lnářích v celkové výši 182 873,- Kč, které 
obec platí ze zákona podle počtu žáků, kteří daná zařízení na-
vštěvují.
13.8. vzpomeneme již sedmé výročí povodně, a na 16.8. zveme 
širokou veřejnost na odpolední pouťový koncert Rožmitálské 
Venkovanky na návsi v Předmíři.
Doufáme, že nám bude počasí přát alespoň tak, jako v loňském 
roce.
V tomto období máme opět několik oslavenců, kteří budou sla-
vit svá životní výročí.
Zastupitelstvo tedy kromě hudebního přání na vlnách Českého 
rozhlasu České Budějovice přeje i touto formou vše nejlepší, 
hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody panu Václavu Benešo-
vi z Předmíře, nejstaršímu občanu z našich obcí, který oslaví 
90. narozeniny, a dále p. Josefu Sudovi z Předmíře (86), p. Anně 
Fialové ze Řišť (85), p. Růženě Minaříkové z Předmíře (83), 
p. Heleně Hlínové ze Zámlyní (75), p. Miroslavu Boušemu 
z Předmíře (65) a p. Josefu Lehečkovi z Metel (60).
 Karel Palivec, Předmíř 
Zanesený potok v Předmíři
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RADOMYŠL
Vzpomínka na 70. výročí 
založení Obce baráčníků
Každé výročí a zvláště ta kulatá nám připomínají věci, skutky, 
zkušenosti a poučení doby dávné.
Je nutné čas od času vrátit se do minulosti a vzpomenout 
zásluh našich předchůdců z jejichž práce, nadšení a dobré vůle 
čerpáme i my. Vzpomínkou pak poděkovat za předem vyšlapané 
cestičky ověřené přízní i nepřízní osudu a vzdát hold práci, jež 
zde byla před 70 lety započata. Tímto gestem pak uctíme též své 
rodinné předky, na které vzpomínáme a z jejichž dědictví čerpá-
me lásku ke své vlasti a svému rodišti. V tomto duchu se neslo 
baráčnické výroční sezení, na které nás přijeli podpořit obce 
i župy z celého kraje. Průvod protkán vůní zelených lip, jenž 
se nesl od kostela sv. Jana Křtitele, působil jak barevná stuha 
vlnicí se v letním větru. Byla to nádherná podívaná na barevnost 
krojů, na hrdé a důstojně vyhlížející prapory skrývající v sobě 
tu pravou historii českého národa. Byla to nádherná podívaná 
na děti něžně vykračující, i na ty neposedné, které důležitě ne-
sou máječek. Muzika vesele vyhrávala, tanečníci vesele tančili 
a těšili každé srdce. Mladí s rozesmátými tvářemi, ale i ti dříve 
narození, jež na čele mají vrásky zkušeností, všichni dohromady 
tvořili zástupy nadšených pro společnou věc. Rozjasnit úsměvy, 
potěšit i připomenout historii naší krásně země, to byl jejich cíl. 
Příprava na tyto oslavy byla velice náročná na čas i finance. Bez
pomoci městyse Radomyšl a jeho zastupitelů by v žádném pří-
padě nemohly být tyto oslavy tak velkolepé. Kromě nádherného 
kulturního programu v duchu folklorního žánru se mohli všichni 
hosté podívat na výstavu krojů, lidových prací, fotografií, kterou
baráčníci připravili. Velkou perlou tohoto výročí se stala kniha, 
vydaná za podpory městyse Radomyšl, jejímž autorem je soused 
Václav Šůs. Tato kniha je baráčnický skvost a jejím obsahem je 
průřez baráčnické práce za celých sedmdesát let. 
Věřím, že se nám podařilo důstojně oslavit 70. výročí založení 
Obce baráčnické v Radomyšli. Na tuto slavnost jsme se dlouhou 
dobu připravovali se vší pečlivostí.
Sedmdesáté výročí Obce baráčnické bylo spojeno s tradiční 
jihočeskou poutí. Velkým přínosem této společné akce byla 
bohatost programu. Jestliže jste se zúčastnili a odcházeli spo-
kojeni s hřejivým pocitem na duši, věřte, že pro baráčníky je to 
dvojnásobná čest. Jednou za velice zdařilou oslavu s důstojným 
průběhem a podruhé za radost rozdanou mezi Vás.
 Z. Jůzková

RADOMYŠL A JEJÍ OKOLÍ, ITALSKÉ 
STOPY A TVŮRČÍ SPOLUPRÁCE
Co se skrývá v jihočeské Radomyšli a jejím okolí,  jaké jsou 
italské stopy v této krajin a čím může být Radomyšl příkladem 
pro ostatní?
Byť jsem se narodila a celé dětství a mládí prožila jen nedale-
ko Radomyšle, až nyní, po mnoha návštěvách, zjišťuji, kolik 
zajímavých informací a památek v Radomyšli a jejím okolí mi 
v mládí zůstalo utajeno a co nového a zajímavého se v Rado-
myšli děje.
Okolí Radomyšle,  plné malebných rybníků, luk a lesů, které 
dnes tak obdivují italští myslivci, si již před léty zamiloval baron 
Christian Battaglia a jeho sestra Blanka. Oba, potomci benát-
ského šlechtického rodu, i když mohli odejít po zestátnění jejich 
zámku v Bratronicích do ciziny, dali přednost životu v chudobě 
a  blízkosti kdysi jejich zámku. Chtěli zůstat ve své milované 
krajině. Christian byl známý cyklista, o kterém píše Ota Pavel 
v povídce Baroni na kolech. Tu lze najít jak ve sbírce Výstup 
na Eiger, tak ve sbírce Syn celerového krále. Christian se 25 let 
po sobě účastnil cyklomaratonu Praha-Karlovy Vary a zpět a po 
těžkém životě a četných příkořích zemřel v roce 1991 v sedle 
svého milovaného kola při cestě z práce. V padesátých letech 
pracoval ve strakonické zbrojovce, ale patrně pro nevítaný obdiv 
a zájem spoluzaměstnanců byl vyhozen pro smyšlenou kauzu. 

Pamatuji si, jak nám o něm v mládí tatínek často s obdivem 
vyprávěl.
Nelze také nevzpomenout nádherný klášter Řádu bosých augus-
tiniánů ve Lnářích, kde je dnes psychiatrická léčebna. V zajíma-
vé publikaci o klášteru od Dr. Františka Skřivánka se lze kromě 
jiného dočíst, že byl vystavěn na náklady rodiny Černínů za 
účasti italských stavitelů. Těmi byli Giovanni Battista Maderna 
a Pietro Spinetti. Také italským stavitelem, patrně žákem Carla 
Luraga, byl přestaven klášterní  kostel a vyzdoben malbami 
Petra Brandla. Klášter měl kdysi bohatou knihovnu nejen s litur-
gickou, ale i lékařskou literaturou a v minulosti býval centrem 
vzdělanosti celého kraje. Hostovali zde seminaristé nejen z Ra-
kouska-Uherska, ale i z Itálie a Španělska.
A Radomyšl sama? Zdá se, jakoby italské stopy z dávné historie 
ožívaly znovu ve spolupráci s městečkem Montoggio a byly 
prohlubovány častými návštěvami jeho obyvatel, kteří navzdory 
rozdílnému jazyku se zde cítí dobře a rádi sem přijíždějí i se 
svými přáteli.
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Kostel sv. Jana Křtitele se jako krásná barokní dominanta tyčí 
na kopci nad Radomyšlí. Je známo, že je to práce italského 
architekta Bartolomea Scottiho.  Na obrázcích místního malíře 
Valentina Horby se tento kostel dostal zpět do Itálie, vlasti svého 
stavitele.
Také kostel sv. Martina, patrona starostlivosti a slitování, který 
stojí nad pěknou klasicistní radnicí, se nedá přehlédnout. 
Místní Sbor sv. Martina pod vedením Richarda Semiginovského 
by ale nikdo v širokém okolí neměl přeslechnout. Již po léta 
sbor vyniká nádherným zpěvem v obou místních kostelích a je 
často zván až do Prahy. Letos ale, tento pěvecký sbor, ve spolu-
práci s místními baráčníky, kteří právě oslavili 70. výročí zalo-
žení svého spolku, nastudoval Hašlerova Podskaláka. Perfektně 
graficky zpracovaná pozvánka s obsažným textem plným infor-
mací o Karlu Hašlerovi a jeho díle, dávala tušit, že nastudování 
a prezentaci představení v režii paní Ludmily Prášilové byla 
věnována péče na profesionální úrovni. Představení samo však 
překonalo veškerá očekávání. Nešlo o představení nadšených 
ochotníků, ale o dokonale zvládnutou inscenaci od techniky, 
kostýmů, výpravy až po zpěv a herecké výkony. Bylo těžké po-
soudit, zda jsou výteční zpěváci lepšími zpěváky či herci. Cel-
kový dojem byl dokonalý, představení bylo úžasné a nemusela 
by se za něj stydět ani větší divadla. Nic podobného jsem cestou 
do Radomyšle opravdu nečekala. Byla jsem nadšena nejen před-
stavením, ale dokonce i dobovými obrázky, promítanými během 
představení na boční plátno. Pokud mne zrak neklamal, objevil 
se tam i kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, ovšem s dnes již 
zcela neznámou původní barokní fasádou od Jana Blažeje San-
tiniho, která byla architektem Mockerem stržena a nahrazena 
novogotickou. Dokonalá kulisa a atmosféra zaniklého pražského 
Podskalí! Také ale potvrzení toho, že jen ze spolupráce vzniká 
dokonalé dílo! O tom, že pro zdar  představení bylo nutno vy-
naložit opravdu hodně času a práce mnoha zúčastněných, není 
třeba pochybovat. Nutno jen smeknout před těmi, kteří toho byli 
schopni a kteří nám to všem předvedli! Spolupráce, synergie 
a ochota celého pěveckého sboru a všech baráčníků vynaložit 
bez očekávání finančního zisku práci a námahu ve prospěch
společného díla, to je něco, co již dnes není zcela běžné a co 
z Radomyšle dělá výjimečný městys. Baráčníci, jejichž spolek 
byl založen v roce 1873 v Kolíně v hospodě jménem Baráček, 
od kterého se jméno odvozuje, měli od svého založení za cíl své 
činnosti především podporu lidových tradic, zvyků a uchová-
vání lidových krojů Čech, Moravy a Slovenska. Pod vedením 
současné rychtářky paní Anny Markové, dokazují radomyšlští 
baráčníci, že berou svůj úkol vážně a kromě nádherných přehlí-
dek jejich pečlivě uchovávaných krojů při každoroční tradiční 
pouti na sv. Jana Křtitele, dokázali ve spolupráci se Sborem sv. 
Martina zprostředkovat oblíbenou hru Karla Hašlera dnešnímu 
divákovi a nedat tak na Hašlerovo dílo zapomenout.
Nedělám si iluze, že je to vše tak jednoduché a jistě i v Ra-
domyšli se najdou nějaké výjimky, které obvykle potvrzují 
pravidlo. Ale už to, že může jít  pouze o výjimky, je pro mne 
důkazem toho, že jde skutečně o výjimečné místo s krásnou 
a přátelskou atmosférou, kam se hosté vždy rádi vracejí. Přála 
bych si, aby u nás takových míst stále přibývalo.  

ZAMYŠLENÍ 
Co přiměje člověka s běžným středoškolským vzděláním v obo-
ru strojírenském ke zpracování publikace o sedmdesáti letech 
spolku baráčníků v Radomyšli? Těch důvodů je více.
Na prvním místě je to „patriotismus“ k místu, kde jsem se na-
rodil a celý život žiji. Ono to totiž není prázdné slovo. Možná, 
že jsem měl štěstí, když jsem se narodil v místě, které má svoji 
dlouhou a bohatou historii, je umístěno v nádherné krajině a na 
své občany vyzařuje pozitivní energii (pokud ji pochopitelně 
chtějí přijímat). Dalším důvodem je vzdát hold lidem, kteří zde 
tento spolek založili. To svědčí o kulturnosti zdejších občanů 
a jejich touze se sdružovat a společně udržovat staročeské tradi-
ce. Navíc jsem jich ještě řadu znal osobně, protože i moji rodiče 
záhy do nového spolku vstoupili. A to je další důvod mého zá-

Podskalák

jmu tuto činnost zmapovat. Zřejmě již v dětství a v rodině byl
ve mně uložen vztah k baráčnictvu a staročeské historii. Vliv na 
tento vztah mělo v průběhu let také tancování České a Moravské 
besedy, které jsme se svojí manželkou, ač tehdy ještě nečlenové 
spolku, tančili na mnoha místech Čech. Tím jsme oba byli vta-
ženi do vlastní činnosti Obce baráčníků. Velmi důležité proto 
je, že životní partnerka sdílí stejné hodnoty a zájmy jako já. To 
nakonec vyústilo k tomu, že  jsme vstoupili do radomyšlského 
baráčnického spolku a aktivně v něm pracujeme.
Důležité také bylo, že tancováním besedy se vytvořila parta lidí 
se stejnými zájmy a chutí dále na sobě pracovat a rozvíjet své 
kulturní zájmy obdobným směrem v rámci spolkové činnosti. 
Právě pohoda a aktivní činnost spolku s řadou nových aktivit 
a blížící se výročí vyústilo v nápad pokusit se zmapovat činnost 
od úplného začátku.
 A najednou začalo pátrání v paměti, jak na to. Ono totiž slo-
hové cvičení nikdy nebylo mojí doménou. V koutku paměti mi 
uvízlo, že základem je osnova – určení toho, o čem vlastně chci 
psát, a obsah jednotlivých částí. Již od počátku bylo jasné, že 
se to nemůže týkat jen vlastní činnosti místní Obce baráčníků. 
Vzniklá publikace musí informovat o celém baráčnicím hnutí 
v Čechách, o jeho cílech a rituálech. Měla by přiblížit jeho čin-
nost i lidem jednadvacátého století. Dalším záměrem bylo ve 
zkrácené formě seznámit s bohatou historií městyse Radomyšl, 
který je dějištěm této naší činnosti. Nemohou také chybět člán-
ky, ve kterých se autoři vyznají ze svých lásek k baráčnictvu 
a městečku. 
Pak nastala postupná realizace ze všech získaných podkladů, 
následné úpravy a předělávání. Musím znovu poděkovat všem 
těm, kteří mi v této činnosti pomohli. Sestavit publikaci je 
ovšem jen jedna část. Další je, dát jí grafickou podobu a vytisk-
nout v přijatelném nákladu. I v tomto ohledu jsme měli štěstí. 
Dodnes je mi tak trochu záhadou, že starosta městyse, pouze na 
základě našeho záměru a vize, přislíbil, že vydání stoprocentně 
zajistí. Tento slib měl pochopitelně pozitivní vliv na vlastní 
sestavení publikace včetně výběru fotodokumentace. Nepochy-
boval jsem o tom, že starosta slib splní. Že to bude na takové 
úrovni, se kterou publikace nakonec vyšla, to jsem netušil, 
a proto jsem byl velmi příjemně překvapen. Největší radost však 
budu mít z toho, zda se publikace bude líbit čtenářům. Věřím, že 
hlavně u „Radomyšláků“ bude vyvolávat vzpomínky na mládí 
a život v rodném městečku. Většina z nás totiž někdy byla nebo 
dosud je baráčnictvem poznamenána. 
I když jsem vyjmenoval několik více méně objektivních důvodů 
„proč“tato kniha vznikla, jasné je jen to, že když se taková příle-
žitost naskytne, je třeba ji plně využít. Nemusí se totiž opakovat.
Václav Šůs, autor publikace „70 let baráčníků v Radomyšli 
1939 – 2009“



26

 

Svazek obcí Blatenska - červenec 2009

SEDLICE
Město Sedlice před uzavřením 
partnerské smlouvy
Zastupitelstvo města Sedlice rozhodlo na svém zasedání navázat 
bližší kontakt se Sedlicí ve Slovenské republice, okres Prešov. 
Po písemných a telefonických kontaktech došlo dne 15. května 
2009 k prvnímu setkání se zástupci obecního zastupitelstva slo-
venské Sedlice u nás. Do Sedlice přijela slovenská delegace ve-
dená starostou obce panem Imrichem Krajňákem. Během tohoto 
víkendu se naši hosté seznámili s městem, zástupci zájmových 
organizací a okolím Sedlice. Byl dohodnut termín reciproční 
návštěvy zástupců města Sedlice na Slovensku a to koncem 
srpna 2009. Při této příležitosti bude na Slovensku podepsána 
partnerská smlouva.
Věřím, že velmi dobré vztahy budou pokračovat i v následují-
cích letech. Obě strany mají o spolupráci vážný zájem. Výhodou 
je ta skutečnost, že odpadá jazyková bariera.

Sedlice – Česká republika  Sedlice – Slovenská republika

Město Sedlice zve na „Jakubský 
týden 2009“ u příležitosti pouti 
v Sedlici
 TRADIČNÍ JAKUBSKÁ POUŤ
 POUŤOVÝ JARMARK  8.00 hodin  
 LIDOVÁ ŘEMESLA – VÝROBKY  9.00 hodin
 MŠE SVATÁ KOSTEL SV. JAKUBA 9.15 hodin 

 HUDBA P. KOVÁŘE     10.00 – 12.00 hodin
 NOVÉ VOZY RENAULT  9.00 hodin
HS Auto Nebřehovice
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 
* Pátek 25.7. 17.00  hodin
TJ SOKOL SEDLICE A – TJ BĚLČICE
* Sobota 26.7. 14.00  hodin
TJ SOKOL SEDLICE – STARÁ GARDA

HORNÍ SLAVKOV – STARÁ GARDA 
* Sobota 26.7. 15.30  hodin
TJ SOKOL SEDLICE B  –  DÍVČICE 96
* Neděle 27.7.  14.00  hodin
PŘÍPRAVKA – RODIČE
TENISOVÉ KURTY 
Sobota 25.7. 08.00 hodin  
Nohejbalový turnaj – za účasti mužstev a hráčů I. a II. ligy no-
hejbalu a krajského přeboru,
NÁMĚSTÍ 
Úterý  21.7.   –   Neděle  26.7.   
Lidové atrakce – p. Kučera
SOKOLOVNA 
Sobota 25.7. 20.00  hodin
Pouťová taneční zábava
A celou další řadu kulturních akcí, jste srdečně zváni!

Karatista ze Sedlice je vicemistrem 
Evropy
Již 10 let se Marek Pohanka ze Sedlice věnuje karate a dosáhl 
v tomto sportu nemalých úspěchů. Od loňského roku je členem 
státní reprezentace ČSKe a v letošním roce byl nominován na 
ME kadetů a juniorů do Paříže, kde získal stříbrnou medaili 
v kumite a stal se tak nejúspěšnějším členem výpravy.
Se cvičením začínal v 8 letech v písecké škole bojových umě-
ní K. Koleruse, 
kam 2 x týdně ze 
Sedlice dojížděl. 
Po celou tu dobu 
se věnuje oběma 
karatistickým dis-
ciplínám a to jak 
kata /cvičení sou-
boru technik/, tak 
i kumite /zápas se 
soupeřem/.
Pílí a cílevědo-
mostí se postupně 
vypracoval nejen 
k výsledkům v kra-
ji, ale i v republice. 
V současnosti je 
již 6 ti násobným 
Mistrem ČR, 15 
ti násobným Kraj-
ským přeborníkem 
a 2 tituly získal 
i na Letní olympi-
ádě dětí a mládeže 
v Brně v roce 
2005. Výsledky 
sbíral ale i v zahra-
ničí. Šestkrát zví-
tězil na Evropském poháru v Bratislavě a pět titulů si odvezl ze 
Světového poháru ve Švédsku.
V roce 2006 byl vyhodnocen sportovním talentem Jihočeského 
kraje a vzhledem k působení v oddíle na území města Písku, se 
za rok 2008 stal i nejlepším sportovcem Písecka.
Od Českého svazu karate obdržel ocenění „Nejlepší závodník 
kumite mládež“ a vyhodnocení jej čeká i v mezinárodní sérii 
závodů Central European karate league v září v Budapešti. Je 
nositelem černého pásu, mistrovského stupně 1. Dan.
Vrcholem letošní sezóny bude pro Marka jako vždy MČR, ale 
hlavně podzimní MS juniorů a kadetů v Maroku.
Za výčtem všech úspěchů je nejen cílevědomá práce 
a spousta hodin tréniku, ale samozřejmě v nemalé míře 
i  podpora rodičů a poděkování za zázemí a pomoc patří 
také Základní škole v Sedlici, TJ SOKOL Sedlice a Městu 
Sedlice.
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JAK SE ŽIJE V MŠ SEDLICE
Na konci školního roku bylo v naší školce napilno. 
Nejprve jsme absolvovali školní výlet, na který se s dětmi 
celý rok těšíme. Tentokrát jsme se rozhodli navštívit 
Prahu. Zájezdový autobus vyjel v 7:00 ze Sedlice 
a dopravil nás k divadlu Spejbla a Hurvínka. Se zájmem 
jsme zhlédli pohádku „Hurvínek a zrcadlo“. 
V úterý 2.6. jsme společně se žáky 9. třídy ZŠ k MDD 
hru „Šipkovaná“. Naše cesta byla poseta několika 
stanovišti, na nichž děti plnily rozmanité úkoly – skládání 
večerníčkového pexesa, poznávání zvířátek a různé 
„ruční“ dovednosti. Na začátku hry obdrželo každé dítě 
osobní „knížku“ do níž se schraňovala razítka o úspěšně 
splněných úkolech. Žáci naší devítky, kteří představovali 
všechny pohádkové bytosti ve hře, se velmi dobře zhostili 
své úlohy. Sami si zorganizovali vhodné masky. Zasluhují 
opravdovou pochvalu. Jejich aktivita způsobila, že se při 
hře bavili velcí i malí. Tentokrát deváťáci mile překvapili. 
Celá tato zajímavá akce posílila spolupráci mezi 
mateřskou a základní školou v Sedlici.
Loučení s předškoláky proběhlo v tomto roce 25.6.2009 
při oficiálním přijetí na Městském úřadu v Sedlici. Pan
starosta uvítal v obřadní síni nejen 17 budoucích školáků, 
ale i jejich rodiče a známé. Na slavnosti děti slíbily, že se 
z nich stanou vzorní školáci. 
I letos jsme pro předškoláky zorganizovali zvláštní 
zkušenost – spaní ve školce. Po opečení vuřtů na školní 
zahradě je čekala cesta za dobrodružstvím s hledáním 
pokladu. I když někteří usínali bez rodičů poprvé v životě, 
úkol zvládli. Neukápla ani slzička. Druhý den byly děti 
plné dojmů. Medaile za odvahu všechny potěšila. Pro 
nás učitelky bylo největší odměnou nadšení a rozzářené 
dětské oči. Tato akce spojená s dobrou přípravou se nám 
osvědčila a přispěla k vyvrcholení celoročně pestré práce 
školy.
Přejeme Všem hezké prázdniny!
MŠ Sedlice Jana Hálová
 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU V ZŠ SEDLICE
V úterý 30. června se v tomto školním roce naposledy 
otevřela sedlická škola. Program pro tento den tradičně 
obstarali žáci 9. ročníku, kteří se rozloučili s povinnou 
školní docházkou.
V 8 hodin obešli deváťáci všechny třídy a pozvali mladší 
kolegy do tělocvičny. Do tělocvičny zaplněné současnými 
i bývalými žáky, rodiči a pracovníky školy vstoupilo 
deset mladých mužů v oblecích a šest mladých dam ve 
slavnostních šatech. Po přivítání následovaly básničky, 
ve kterých se hosté dozvěděli zajímavosti o vyučujících 
a zaznělo poděkování za roky vzájemné spolupráce. Poté 
byli dekorováni osmáci a povýšeni na mazáky. Třídní 
osmáků Jarmila Tesařová převzala symbolické žezlo 
z rukou třídního devítky Miloslava Diviše a tím bylo 
rozloučení ve škole zakončeno.
Žáci poté obdrželi závěrečná vysvědčení, kromě deváťáků. 
Ti se odebrali na Městský úřad, kde se s nimi rozloučil 
starosta města František Kopáček, který vyzdvihl 
důležitost vzdělání pro další život a popřál žákům úspěšný 
vstup na střední školy. Po krátkém proslovu ředitele 
školy Marka Charváta předal třídní učitel Miloslav 
Diviš závěrečná vysvědčení s desetníkem pro štěstí 
a z rukou starosty města obdrželi žáci upomínkové dárky. 
Následovalo nezbytné fotografování s rodiči a pak už  
vykročení do prvního dne prázdnin.
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TCHOŘOVICE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Dne 22. 5. jsme u nás po čtyřech letech přivítali naše 
nejmladší občánky Tchořovic:
Tomáš Kapr   * 22. 7. 2005 - foto 3
Markéta Pergeltová  * 25. 1. 2007 - foto 2
Adam Klečka   * 12. 3. 2007 - foto 1
Vojta Zitko   * 25. 9. 2007 - foto 4
Hana Čadková   * 12. 2. 2008 - foto 7 
Klaudie Koleňová  * 30. 5. 2008 - foto 8 
Kateřina Fořtová   * 1. 10. 2008 - foto 1 
Alžběta Bolinová   * 12. 3. 2009 - foto 6
Adéla Zitková   * 24. 3. 2009 - foto 5

5

61

2 3

4

7

8
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DĚTSKÝ DEN VE TCHOŘOVICÍCH
Dne 7.6. jsme společně s našimi dětmi oslavili jejich svátek. 
Připravili jsme pro ně spoustu zajímavých soutěží a samozřejmě 
sladkých odměn.
Kolem 15:00 pak přilétlo letadlo a seslalo z nebe pro všechny 
spoustu bonbónů. 
Nakonec nechybělo ani tradiční opékání buřtů.
Vládla zde i přes lehký deštík výborná nálada a jsem přesvědče-
na, že i příští rok se sejdeme v hojném počtu.

ZADNÍ ZBOROVICE
„HRY PRO VŠECHNY“
V sobotu 20. června 2009 ve 13.00 hodin to vypuklo!!!
Začal 12. ročník „Hry pro všechny“, tentokrát u nás, v Zadních 
Zborovicích.
Přípravy byly dokončeny a „hry“ na téma „Filmové léto“ mohly 
začít. Na place se objevil filmový tým, jako režisér – rejža, který
nás celým programem provázel, jeho pomocníci jako klapka, 
která zahajovala každou soutěž, kamera, maskérka, pomocní 
asistenti .....
A hlavně se dostavili hráči – herci dnešního odpoledne a to týmy 
z obce Doubravice, Hlupín, Chrášťovice, Nahošín, Mečíchov, 
Třebohostice a domácí Zadní Zborovice.
Program začal malým úvodem a samozřejmě poděkováním 
sponzorům a jako každý rok už jsme se těšili na různé scénky 
a tanečky, které si jednotlivé obce připravily.
A opět nikdo nezklamal, úžasní byli všichni!!! 
Za Zadní Zborovice vystoupily děti převlečené za černoušky 
na písničku Deset malých černoušků, kterou pilně nacvičovaly, 
zatímco dospělí připravovali program a zajišťovali občerstvení.
Třebohostice oslnily scénkou na písničku Holky z naší školky, 
do které zapojili přes ty nejmenší školkové děti, děti základní 
školy, ženy jako důchodkyně a muže převlečené za lehké dívky 
z E 55. Nechybělo ani svlékání, kdy se ženy důchodkyně rozjely 
a skončily jen v negližé.
Mečíchov si pro nás připravil ruské tance, které též byli bez 
chybičky a ani kostýmy neměly chybu a určitě předvedli skvě-
lou kondičku celého týmu – „Mečíchovci“
Nahošín si pro nás připravil jízdu traktůrkem na píseň „ Cestou, 
necestou, polem, nepolem ... od Migu 21. Chybička se vloudila 
a traktůrek začal stávkovat, ale nakonec svoji cestu dojeli.
Chrášťovice se objevili jako „sklerotici“ se svojí nezkrotnou 
mládeží na píseň od Petry Janů „To máme mládež“. I oni per-
fektně dobelhali do konce. 
Hlupín se na nás připravil politicky s projevem v čele s Jiřím 
Paroubkem a se svojí stranou ČSSD, oblečeni stylově do oran-
žové barvy, kde nechyběli ani demonstranti a odpůrci s vajíčky.

Jen na tým z Doubravice přišla „krize“ a na letošní hry si bohu-
žel nic nenacvičili. (Tak snad se polepší do příštího roku).
Po krásných scénkách jsme mohli začít soutěžit. Bylo připrave-
no celkem 7 soutěžích, za které bylo možno dostat bodíky.
Pět hlavních soutěží pro týmy a dvě vedlejší pro soutěživé divá-
ky, kteří svým výkonem mohly pomoci své obci k vítězství. 
Všechny soutěže byly inspirovány českými filmy.
První soutěž Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodní-
ků v Čechách – Lovení dušiček.
Dušičky představovaly plastové balonky, popsané začátečním 
písmenem obce. V této soutěži si nejlépe vedl tým Třebohostice.
Druhá soutěž nesla název Slavnosti sněženek – Hon na kan-
ce. Aby lovec získal svoji zbraň, musel přeplavat bazén, obléci 
dané oblečení, osedlat kolo a překonat s ním překážky a zastřelit 
kance. V této hře si též nejlépe vedl tým z Třebohostic.
Třetí soutěž se jmenovala Vesničko má středisková – Jen si 
tak skáknout, která spočívala v tom, že dva soutěžící měli při-
vázanou nohu k sobě a s aktovkou v ruce museli co nejrychleji
doskákat do cíle. V této hře si nejlépe vedl tým Třebohostice.
Čtvrtá soutěž se nesla v duchu filmu Bohouš, v níž museli 
soutěžící, z každé obce jeden, co nejrychleji sníst dané množství 
potravin a samozřejmě naposledy se jedl chleba.
V této soutěži si nejlépe vedli domácí a to Marek S. ze Zadních 
Zborovic.
Pátá soutěž nesla název Válka barev – Kreslení nohama, 
soutěžící museli nakreslit rozpoznatelný obrázek pomocí nohou, 
žádné abstraktní umění.
Tato soutěž se opravdu těžko hodnotila a tak si všichni soutěžící 
vybojovali pět bodů.
Vedlejší soutěže nesly názvy Žížala Julie a Převozník.
U žížaly se soutěžící museli co nejrychleji proplést danými pře-
kážkami a Převozník spočíval v tom, že soutěžící museli pře-
ručkovat po laně přes bazén na pneumatice s batohem na zádech 
a na důkaz přeplavání byl na druhém břehu zvoneček, na který 
bylo třeba zazvonit.
Samozřejmě jsme nezapomněli ani na ty nejmenší, pro které byl 
připravený pohádkový koutek se soutěžemi s názvy jako: Popel-
ka, Budulínek, Honzíkova cesta, U zlaté rybky a Z pekla štěstí. 
Děti za splněné úkoly dostaly spoustu sladkostí, balónků a měli 
možnost si vytáhnout štěstíčko a vyhrát plno krásných plyšáků, 
hopíků, bublifuků, .... a na konec jako malé občerstvení dostali 
páreček na posilnění.
Letošní hry máme úspěšně za sebou. První místo si u nás vyhrál 
tým z Třebohostic,  na druhém místě skončil domácí tým Zadní 
Zborovice a třetí skončil tým z Chrášťovic.
Večer jsme zakončili taneční zábavou, kde nám zahrála rocková 
taneční kapela Brett.
Ráda bych poděkovala všem, kteří pomohli  s organizací her 
a se zajištěním občerstvení, byli jste všichni super!!! A jsem 
ráda, že jsme to všichni ve zdraví přežili!!! 

Tak za rok na 13. ročníku v Chrášťovicích nashledanou.
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NAŠE JUBILANTKY
V měsíci červnu oslavily své životní jubileum členky ČSŽ Dag-
mar Polanová a Marie Sekáčová. V červenci oslaví své životní 
jubileum pí. Hana Sekáčová.
S přáním všeho nejlepšího, hlavně zdraví a rodinnou pohodu 
přejí všechny členky ČSŽ Zadní Zborovice.

Více fotografií z naší obce možno sledovat na webových strán-
kách: www.zadnizborovice.wgz.cz
 Jitka Korgó, předsedkyně ČSŽ Zadní Zborovice

UZENICE
Aktuálně
V souvislosti s povodněmi 2009 se obecní zastupitelstvo 
rozhodlo věnovat postižené obci Předslavice finanční částku
10 000 Kč na zmírnění následků povodní.
V rámci POV 2009 nám byla přiznána od Jihočeského kraje 
dotace ve výši 130 000 Kč na opravu budovy obecního úřadu.
SDH Uzenice pořádá 8. srpna přírodní taneční zábavu, která se 
bude konat na dětském hřišti. K tanci a poslechu bude hrát sku-
pina BAS.

Gratulujeme!
V srpnu se dožívá 80 let pan Bohumír Kučera. K významnému 
životnímu jubileu přejeme pevné zdraví a blahopřejeme.

UZENIČKY
Uzeničky - aktuality z obce
Uskutečněné 2. setkání Heligonkářů v KD v Uzeničkách se 
velmi vydařilo a účast převýšila kapacitní možnosti sálu. 
Příznivé k této akci bylo i počasí a zvolený vhodný termín 
konání. Podobné akce patří k vítanému zpestření poklidného 
života na vesnici, které neruší hlukem a jinými průvodními jevy.
Uskutečněný dětský den na ranči Fort Hary v Jaroticích 
byl pochvalován nejen dětskou částí účastníků, ale i rodiči 
a doprovodem. Přes nepřízeň počasí bylo možné zaujmout děti 
zábavou v krytých částech areálu.
Přátelské posezení bylo uskutečněno sdružením občanů 
v Uzeničkách, kde bylo opékáno sele, točilo se pivo a podávalo 
se i jiné občerstvení. Uvedeného setkání se účastnilo mnoho 
obyvatel a napnilo předpokládaný účel. Nutno poděkovat 
organizátorům, kteří se podíleli na zajištění a věnovali mnoho 
času samotné realizaci.
V současné době je připravován Územní plán obce, kde je 
potřebné při pozdějším projednávání zahrnout všechny reálné 
a realizovatelné potřeby občanů, které by napňovaly budoucnost 
obce.
Z letošních úkolů bylo realizováno příčné odvodnění obecní 
komunikace, opěrná zeď u hřbitova v Černivsku fa. Strabag, 

oprava kapličky – omítka, kde zbývá venkovní nabílení při 
uklidnění deštivého počasí, byly provedeny naplánované 
práce v obeních lesích, dodáno technické vybavení pro datové 
schránky Czech-Point. Z programu POV Jihočeského kraje 
byla schválená dotace 130 tis. na opravu a obnovu technického 
vybavení v KD.
Přeji do dalšího čtvrtletí občanům a obci mnoho úspěchů, 
pochopení a vzájemného porozumění při společném soužití.
 Starosta obce Sýbek Zdeněk

Setkání heligónkářů v Uzeničkách 
aneb „S dobrou 
náladou“
V neděli 14. červa 2009 se 
konalo 2. setkání heligónkářů 
v Uzeničkách u Blatné. I přes 
nádherné slunečné počasí, 
které panovalo pod širým ne-
bem, se v místním kulturním 
domě sešlo mnoho příznivců 
tohoto lidového hudebního 
nástroje. Do posledního místa 
zaplněný sál byl svědkem 
pestré přehlídky vystupují-
cích heligónkářů z blízkého 
i vzdáleného okolí např. z Prahy, Plzně, Příbrami, Rokycan, Vod-
ňan, Vysokého Chlumce, Obor a jiných míst naší vlasti.
Přihlížející návštěvníky heligónkářského festivalu nejvíce 
nadchl „heligónkový mág“ Ondřej Římek z Pavlovska u Roky-
can a právem si odvezl cenu za první místo v diváckém hodno-
cení. Druhé místo obsadil Josef Janoušek z Hlubyně a třetí místo 
putuje do Obor zásluhou heligónkáře Martina Smetany. Po skon-
čení oficiální přehlídky byl zahájen plánovaný program k tanci
a volné zábavě. Skvělou pohodu, která panovala ve všech pro-
storách kulturního domu, umocnili heligónkářské dvojice Petr 
Borovský a Hana Hůlková, manželé Fišerovi &Fišeráci, Josef 
Bláha a Valentin Zelinger, bratři Kotrbáčkovi. Po skončení slo-
sování všech vstupenek a vyhlášení výherců obsadila pódium 
Toulavá kapela na své hodinové temperamentní vystoupení. Na 
úplný závěr plánovaného programu zvesela zahráli Plzeňští heli-
gónkáři Josefa Davida. Nálada v sále gradovala a všichni diváci 
odcházeli spokojení, odreagovaní a nabití pozitivní energií!
Velký dík při uspořádání této kulturní akce patří obci Uzeničky, 
hostinskému Romanovi Kalovi a mediálním partnerům Čes-
kému rozhlasu České Budějovice, Strakonickému deníku, Pří-
bramskému deníku a zpravodaji Blatensko SOBě. 
Srdečně zveme všechny příznivce na další hudební projekty 
s heligónkáři, které připravuje heligónkářská liga ve spoluprá-
ci s pořadateli. Velmi oblíbená je připravovaná hudební akce 
Třemšínská heligónka, která se koná tradičně v sobotu 31. října 
2009 ve Hvožďanech. V rámci doprovodného programu zahraje 
v pátek 30. října na taneční zábavě ve hvožďanském kulturním 
domě nejstarší jihočeská dechovka Babouci. Přehled akcí je 
možné najít na internetových stránkách www.umuzikantu.cz
Těšíme se na shledání! 
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VELKÁ TURNÁ 
Čistění Rojického potoka 
s neckyádou 
Jako každoročně v jarním období provádí členové SDH obce Vel-
ká Turná, čistění dlážděného koryta Rojického potoka, protékající 
obcí. Tímto krokem se zabezpečuje plynulá průtočnost potoka 
v obydlené části při možných letních záplavách a povodních.
Zpestřením této činnosti je uspořádání neckyády na tomto vyčis-
těném úseku. 
V letošním roce byla účast plavidel cca 10 kusů a díky sluneč-
nému počasí bylo i o poznání více diváků. Největší radost z této 
plavby měly děti. Avšak dá se říci, že i někteří dospělí si zařádi-
li. Spojením užitečné práce se zábavou se obě akce zdařily podle 
představ. Po skončení plavby se ještě dlouho do noci bavili 
účastníci v místní hospůdce. 

Dokončení první etapy kanalizace 
a vodovodu pro ATC-Milavy
Vzhledem k nepříznivému deštivému počasí se stavba kanali-
zace a vodovodu pro ATC-Milavy stala náročnější stavbou, než 
bylo zprvu plánováno. Po silných květnových přívalových deš-
tích musela být část stavby znovu po sesuvech prosívky a hlíny 
vybagrována a bylo nutné provést znovupoložení kanalizačního 
potrubí, čím došlo k celkovému navýšení nákladů stavby cca 
o Kč 60.000,-. K původním Kč 237.000,-.
Přes veškeré technické potíže byla stavba 30.6.2009 úspěšně 
zkolaudována a dána do provozu. Tímto byl zabezpečen provoz 
sociálního zařízení s umývárnou v budově nové vrátnice ATC-
-Milavy. Další stavební práce budou probíhat v podzimních 
měsících, aby nebyl omezen provoz v jednotlivých rekreačních 
střediscích v okolí rybníka Milavy. Bude se jednat o druhou eta-
pu kanalizace a vodovodu s přípravou příjezdové komunikace 
pro obsluhu samotné ČOV. 

Letní turistická sezóna v rekreační 
oblasti Milavy – není povodněmi 
ohrožena !!!
Provoz letních zařízeních je v naší oblasti v plném proudu !!
Letošní jarní a letní deštivé počasí s bouřkami a přívalovými 
dešti napáchalo po české republice spoustu škod na majetku 
a dokonce došlo i ke ztrátě na lidských životech. Katastrální 
území obce Velká Turná, které se s části rozkládá v „suché bla-
tenské pánvi“ jejíž součástí je i rekreační oblast Milavy, bylo 
nejhorším záplavám a přívalovým dešťům ušetřeno. Díky tomu 
jsou všichni provozovatelé kempů v této oblasti připraveni, po-
skytnout turistům veškeré možné služby s tímto spojené. 

SEZNAM SPORTOVNÍCH AKCÍ NA HŘIŠTÍCH 
ATC- MILAVY 
 sobota 25. července 2009 hřiště ATC- Milavy – Turnaj ve 
volejbale ( družstva 4+2 )

 neděle 26. července 2009 hřiště ATC-Milavy – Turnaj ve 
volejbale ( družstva 4+2 ) 
 sobota 1. srpna 2009 hřiště ATC-Milavy Turnaj ve volejbale 
(dvojice) 
 
SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ V OBCI VELKÁ TURNÁ
 sobota – 22. srpna 2009 – turnaj v nohejbale trojic a rozlou-
čení s prázdninami + táborák pro děti 
(sportovní hry pro děti + občerstvení )

KULTURNÍ AKCE 
 sobota – 17. října 2009 – Posvícenská zábava v sále Hos-
pody na Rozhrání v obci Velká Turná. 
K tanci a poslechu zahraje K-BAND Ctirada Klímy.

ZÁBOŘÍ
KVĚTEN A ČERVEN V ZŠ ZÁBOŘÍ
Poslední dva měsíce školního roku proběhly u nás, stejně jako 
na jiných školách, především ve znamení výletů, exkurzí, spor-
tovních a vědomostních soutěží i jiných akcí.
Tou největší byla tradičně školní akademie. Diváci, kteří 20. 
května večer zaplnili zábořskou sportovní halu, určitě nelitovali. 
Taneční a hudební vystoupení střídala sportovní čísla, mezitím 
žáci předváděli ukázky z filmů a večerníčků, došlo dokonce i na
kouzlení. Všichni účinkující si zasloužili potlesk, největší ovace 
však sklidily dva páry dětí z MŠ, které zatančily s takovou ele-
gancí, že by jim mohl jejich mistrovství závidět leckterý dospělý 
absolvent tanečních kurzů. Vrcholem večera se pak jako tradičně 
stalo vystoupení žáků deváté třídy. Jejich ,,muzikál“ inspirovaný 
písničkami nejrůznějších hudebních žánrů, všechny přítomné 
upřímně pobavil.
Už jsme si zvykli, že žáci naší školy každoročně přivážejí mno-
ho medailí a ocenění ze sportovních a výtvarných soutěží, letos 
však zabodovali také ve vědomostních olympiádách. Marie 
Zlochová z 9. ročníku získala 3. místo v okresním kole olym-
piády z českého jazyka a nezklamala ani v krajském kole, kam 
zaslouženě postoupila. Ještě větší radost nám udělal František 
Křivanec ze 6. třídy, který poměrně suverénně zvítězil v okres-
ním kole matematické Pythagoriády.
Ani naši sportovci se nenechali zahanbit. Největším úspěchem 
se stalo 1. místo Sáry Vadlejchové (1. třída) v okresním kole 
atletické všestrannosti. Ve stejné soutěži pak získala Simona 
Šourková (3. třída) 2. místo. Několik dalších žáků zůstalo těsně 
pod stupni vítězů.
Červen je pro školáky především dobou výletů. Děti z 1., 2. 
a 4. třídy strávily dva dny na Pile u Sedlice. Odvážely si odtud 
spoustu zážitků z her, které si pro ně paní učitelky připravily. 
Pro některé prvňáčky to bylo navíc možná první nocování mimo 
domov, a tak budou mít určitě na co vzpomínat. Ještě dobro-
družnější výlet si užili třeťáci a páťáci, kteří strávili dvě noci 
pod stany, postavenými na zahradě jejich paní učitelky. Ani oni 
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určitě nezapomenou na dny strávené ces-
továním, koupáním a hrami.
Ovšem nejvíc adrenalinové zábavy si na 
výletě užili naši šesťáci, kteří vyrazili 
do lanového centra v Sušici. I oni měli 
rozhodně doma co vyprávět. Žáci 7. třídy 
pro změnu vyrazili za poznáním. Během 
svého výletu do Třeboně si prohlédli zá-
mek i Schwarzenberskou hrobku a prošli 
se po hrázi rybníka Svět. I deváťáci si 
svůj poslední společný výlet užili. Radost 
z pěti dnů strávených u rybníka na Hadí 
jim nezkazilo ani pár dešťových přehá-
něk.
Na 17. červen jsme pak pro zájemce z řad 
dětí připravili zájezd do Českého Krum-
lova. K úspěchu tohoto výletu přispělo 
nejen slunečné počasí, které nás prová-
zelo při naší procházce po krumlovském 
zámku a jeho zahradách, ale především 
vydařené představení nazvané Cesta 
kolem světa, které jsme shlédli na scéně 
místního divadla s otáčivým hledištěm.
Ale to už se pomalu blížil den, na který 
se většina školáků těší už od září, a to 30. 
červen. Pro všechny znamená vysvědčení 

začátek vytoužených 
prázdnin, pro deváťáky 
je to navíc den slav-
nostního rozloučení 
se základní školou. 
Někteří z nich už ho 
asi dávno toužebně 
vyhlíželi, ale ve chvíli, 
kdy slavnostně obleče-
ni pomalu scházejí po 
schodech ze druhého 
patra, kde byla jejich 
třída, až do příze-
mí, kde na ně čekají 
učitelé, rodiče a děti 
z ostatních tříd, školou 
zní písnička Poslední 
zvonění od Extraban-
du, možná teprve v té 
chvíli jim dochází, že dneska je to oprav-
du naposledy… 
Na místním obecním úřadě jim pak tříd-
ní učitel a pan starosta předají poslední 
vysvědčení a poslední rady do života a 
nám nezbývá než držet jim palce, aby se 
v životě neztratili.

Úplně posledním setkáním dětí bylo ten-
tokrát již prázdninové vystoupení v sobo-
tu 4. července „Pod lípou“. 
Děti z mateřské školy, prvňáci a deváťáci 
zahájili již tradiční setkání občanů ze Zá-
boří, které gradovalo vystoupením známé 
dvojice Evy a Vaška.

BLATENSKÁ STOVKA 2009 
2. ročník

Sobota 22. srpna,
 prezentace ve 12,00 hodin 

v areále TJ Blatná.

CYKLISTICKÝ ZÁVOD 
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!


