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ŠKVOŘETICE
Obec Škvořetice leží 6 km jv. od Blatné 
v nadmořské výšce 458 m. Obec tvoří dvě 
části: Škvořetice a Pacelice, ve kterých žije 
332 obyvatel. Ve Škvořeticích je obchod, 
hostinec, kulturní zařízení a zemědělské 
družstvo.
Škvořetice jsou v písemných pramenech 
poprvé připomínány v r. 1299. Patrně již 
počátkem 14. stol. sídlil na zdejší tvrzi vladycký rod z Milo-
vic. První zmínka o škvořetické tvrzi je až z r.1543. Za vlády 
Kalenických byla středověká tvrz přestavěna na čtyřkřídlý 
renesanční zámek s typickými nárožními věžemi. Jeho dnešní 
pseudorenesanční podoba vznikla až za baronů Hildprandtů 
z Ottehausen v letech 1921-1922.
Významnou škvořetickou památkou je bývalé poutní místo se 
studánkou a mariánskou kaplí z roku 1844. Ta vznikla v místě 
původní malé dřevěné kapličky, vybudované kolem roku 1680. 
Památkově chráněny jsou i kaple Svaté Trojice rovněž z 19. 
století, kříž z roku 1861 a dvoje boží muka, jedny z nich ze 
17. století. 
Obec tvoří i ves Pacelice poprvé připomínaná v letech 1380 
– 1382 jako majetek Oldřicha z Pacelic. V roce 1549 byla tvrz 
s dvorem a vsí prodána Bohuslavu Šlejborovi z Tisové. Od 
něho koupil Pacelice roku 1551 Jan Kalenice z Kalenic a při-
pojil je ke svému škvořetickému statku. Neobývaná tvrz časem 
zcela zanikla. Nad Pacelicemi stojí kostel Proměnění Páně na 
vrchu Křesovec.
Významnou škvořetickou organizací je Sbor dobrovolných 
hasičů, který byl založen již 11. ledna 1901. SDH se aktivně 
zapojuje do kulturního dění v obci a pravidelně pořádá akce 
pro děti a mládež. 

OBEC TCHOŘOVICE 
je malá vesnice 
nacházející se na 
úpatí pohoří Brdy 
nedaleko Blatné v 
okrese Strakonice 
v Jihočeském kra-
ji. Název obce je s 
největší pravděpo-
dobností odvozen od 
rodiny Tchořů, která 
se tady jako první 
usadila a tuto dědinu 
prakticky založila. 
Místo samo Tchořovo a jeho rod Tchořovici, z něhož povstalo 
současné pojmenování Tchořovice. Příjmení Tchoř povstalo 
z obecného jména tchoř. Staročeský název je Dchořovice, ale 
jsou uváděny i jiné názvy jako  Chořovice, Torovice, Thorovi-
ce, Tchorovice ale i Hořovice / r. 1870 / a Zhořovice. Německy 
je to Thorowitz, obecně pak Tchorouce nebo Tchořouce.
Zdejší krajina byla pravděpodobně osídlena již v době latén-
ské /4. – 1. století před naším letopočtem/, k trvalému osídlení 
dochází však od 10. do 13. století. To také dokládá i první 
doložená zpráva o Tchořovicích z roku 1321. Osudy obce ale 
souvisely ve větší či menší míře s osudy pánů na tvrzi, i když 
tato závislost časem ustupovala, až zcela vymizela.
„…V kterých letech dávnověku zakladatel Tchořovic v poříčí 
Lomnice se usídlil, ovšem zjistiti nelze, ale možno domnívati se, 
že stalo se tak v dobách kdy asi i sousední i okolní osady s kon-
covkou – ice - /Kasejovice, Kocelovice, Zahorčice a další tu 
povstávaly. O osadách s touto koncovkou, má se totiž za to, že 
jsou většinou původu slovansky nejstaršího, kdy lidé osady ty 

Slovo na úvod ZUŠ Blatná představuje – Aneta Kaprová, 14 let

Tentokrát Vám představíme malou vesnici nacházející se na úpatí pohoří Brdy nedaleko Blatné v okrese 
Strakonice - Tchořovice, a obec Škvořetice, která je v písemných pramenech poprvé připomínána již v r. 1299.

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME: ŠKVOŘETICE A TCHOŘOVICE

Pokračování na str. 4

Období finanční krize. Doba přírodních katastrof. Pře-
sto se v tomto čase našli lidé a firmy, od kterých máme
podporu na realizaci soutěží, her, pracovního semináře 
pro děti a dlouhodobého projektu o přírodě. Chceme 
touto cestou poděkovat paní Janě Germenisové, státnímu 
podniku Lesy ČR, dále obchodním společnostem Blaten-
ská ryba, spol. s r.o., Dvůr Lnáře, spol. s r.o., Rybářství 
Lnáře, s.r.o., Tesla Blatná a.s. Projekt Příroda Blatenska, 
7. ročník s podtitulem „Všechno lítá, co peří má!“ získal 
i finanční podporu ze strany Jihočeského kraje z grantu na
ekologickou výchovu. Letošní téma se týká oblasti, o kte-
ré máme hodně informací. Mnohým se vybaví nejprve 
kuře nebo kachna na pekáči, někteří si představí barevné 
andulky a papoušky, jiní vidí dravce. 
V Blatné většina obyvatel sleduje rodinku čápů na komí-
ně lihovaru. Zájemci o ptačí říši vědí, že SOŠ Blatná má 
na webové adrese http://www.student.blek.cz/kamera/ 
záběry z hnízda poštolek, že Záchranná stanice živočichů 
Makov přenáší záběry z hnízda čápů bílých (více najdete 
na adrese http://www.makov.cz/ ) a že u nás existuje Čes-
ká společnost ornitologická. To je dobrovolné zájmové 
sdružení profesionálních pracovníků i amatérů zabývají-

cích se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozoro-
vání ptáků a milovníků přírody. A jistě toho vědí mnohem 
více. Dívejme se kolem sebe, pozorujme přírodu, hledej-
me informace v knihách a na internetu. Podělme se o ty 
krásy s ostatními. Představíme Vám  „Všechno lítá, co 
peří má!“ ve dnech 24.8. až 19.9.2010 v Městském mu-
zeu Blatná.
 Ing. Radka Vokrojová, Manažerka SOB
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB – POZOR ZMĚNA!!!
      polední pauza  

Pondělí 7. hodin 11,30 12,30 15,30
Úterý 7. hodin 11,30 12,30 15,30
Středa 7. hodin 11,30 12,30 15,30
Čtvrtek 7. hodin 11,30 12,30 15,30
Pátek 8. hodin 11,30 12,30 15,30

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Spálená 727

388 01 Blatná
telefon: 383 420 300

e-mail: blatensko@blatensko.cz

Místní akční skupina Svazku obcí Blatneska informuje, že 
dne 10.5.2010 ve 12 hod. byl ukončen příjem žádostí o fi-
nanční podporu do 2. výzvy.
Ve 2. výzvě budou podpořeny projekty ve fichích:
 1. Zachování a rozvoj řemeslných tradic.
 2.  Podpora aktivit pro cestovní ruch
 3. Obnova a rozvoj vesnic.
 4. Občanské vybavení a služby

V uvedených 4 fichích bylo přijato cel-
kem 11 žádostí, požadovaná dotace pro-
jektů je 1.792.203,- Kč.
V současné době probíhá hodnocení 
Programovým výborem a Výběrovou 
komisí z hlediska přijatelnosti a bodové-
ho ohodnocení.
Po ukončení hodnocení projektů na 
MAS SOB o.p.s , budou všechny žádosti 
předloženy  ke schvální RO SZIF v Českých Budějovicích (Regi-
onílní odbor Státní zemědělský intervenční fond).
Žadatelé budou písemně informovánid od RO SZIF České Budě-
jovice o přidělení či nepřidělení dotace.
O vyhlášení 3. výzvy MAS SOB o.p.s. budete včas informováni.

Kontaktní adresa MAS SOB o.p.s.
Na Tržišti 727
Blatná 388 01
tel: 602400140
mail: mas@blatensko.cz
web: www.blatensko.cz/mas

Vladimíra Kozáková, manažerka MAS SOB o.p.s

INFORMACE O MAS SVAZKU OBCÍ 
BLATENSKA

Kulturní léto 2010 v Chanovicích, 16. ročník

* 11. června – pátek, „Volné sdružení 
horažďovických zpěváků a muzikantů“, 
letní koncert, zámecký areál (Panoráma, 
Obec Chanovice)
* 13. června – neděle, „Pouť v Defuro-
vých Lažanech“, tradiční sváteční víkend
* 24. června – čtvrtek, „SOLASIDO“, 
soutěžní hudební vystoupení dětí ZŠ a 
MŠ Chanovice, Kulturní dům Chanovice 
(ZŠ a MŠ Chanovice)
* 3. července – sobota, „Den řemesel“, zámecký areál a skan-
zen, tradiční rukodělná řemesla a trh, cca sedmdesát oborů, do-
plněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční 
česká kuchyně (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
Obec Chanovice a spolky v obci)
* 3. července, „Dana Ptáčková, kouzlení z proutí“, výstava 
Nositelky tradice lidových řemesel, zámecký areál, do 11. 8. 
2010 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec 
Chanovice) 
* 3. července, „Obrazy Marty Hostkové ze Sušice“, výstava, 
zámek, do 20. 8. 2010 
„Vladimír Líbal,  ještě žiju“, výstava grafiky a kreseb, zámek,
do 20. 8. 2010  (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠaMŠ Chano-
vice)
* 5. července – pondělí, „Memoriál Pepi Kubaně v nohejba-
le“, nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů v Dobroticích 
(SDH Dobrotice) 
* 5. až 9. července – „Týden rukodělných seminářů s Mgr. 
Ivou Sieberovou“, přihlášky u Mgr. B. Legátové tel. 371 120 
715 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS RE-
GIO, Panoráma, Obec Chanovice)
* 10. července – sobota, „Kubelíkovo trio“, 18.oo hodin, kon-
cert významného mezinárodního hudebního tělesa, zámecký 
areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
* 17. července – sobota, „Štěpán Rak a Alfréd Strejček“, 18.oo 
hodin, koncertní kytarový projekt s poetickým přednesem, zá-
mecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠaMŠ Chanovice)
* červenec či srpen, „Přejezd rybníka Ohrady“, tradiční pře-
jezd rybníka na kole po dřevěné lávce, termín bude upřesněn 
(SDH Chanovice)
* 31. července – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, v Defuro-
vých Lažanech, hasičská soutěž a následně veselice s hudbou 
(SDH Defurovy Lažany)
* 7. srpna – sobota, „FIVE STAR kvartet Jiřího Hlaváče“, 
18.oo hodin, koncert mimořádného klarinetového kvarteta, 
zámek (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)

Kulturní a společenské akce v roce 
2010 v Obci Chanovice
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POVÍDÁNÍ O ŠKVOŘETICÍCH
(pokračování ze str. 1) Další obecní organizací je Myslivecké 
sdružení, které bylo ustanoveno v roce 1945 jako myslivecké 
sdružení pro lidové myslivce, které čítalo kolem 13 členů. Poz-
ději při založení JZD byla sloučena honitba s obcí Pacelice, 
později Lom, Míreč, Neradov. Počet členů byl 20 – 23. Sdruže-
ní byl pronajat les Zbůze s výměrou 220 ha. V současné době 
má myslivecké sdružení 20 členů, kteří aktivně spolupracují 
s mladou generací a v zimním období se společně podílejí na 
přikrmování zvěře.
Obec Škvořetice je známá tradičními závody psích spřežení. 
V roce 2009 se konal již 21. ročník. 
V obci má sídlo Země-
dělské obchodní družstvo 
Škvořetice, které vzniklo 
v roce 1951 apostupně se 
slučovalo se sousedními 
družstvy. V současné 
době hospodaří na kata-
strech obcí Škvořetice, 
Pacelice, Buzice, Ska-
ličany, Lom a Míreč na 
celkové výměře 1300 ha 
zemědělské půdy. Před 
rokem 1989 hospodaři-
lo družstvo na výměře 
1900 ha, na počátku 90 
let vystoupilo z družstva 
i se svými pozemky 38 
rodin, bylo vydáno 600 
ha zemědělské půdy 
včetně vloženého 
inventáře. Druž-
stvo v živočišné 
výrobě tradičně vyrábí mléko a hovězí maso. Chov prasat byl 
v roce 2004 zrušen. Současný stav hospodářských zvířat je 
950 ks skotu, z toho 350 ks dojnic. V rostlinné výrobě vyrábí 
převážně krmné obiloviny. Daří se pěstovat potravinářskou pše-
nici a potravinářské žito. Na menší ploše množí obiloviny pro 
Semenářské družstvo Strakonice. Velmi důležitou plodinou je 
řepka. Současný problém celého zemědělství jsou výkupní ceny 
výrobků.
Představitelům obce se již v minulých volebních obdobích daři-
lo rozvíjet kulturní akce, jako je Masopust, lampionový průvod, 
setkání důchodců a v posledních letech velice oblíbené MDŽ 
a divadelní představení ochotnických souborů v kulturním 
domě.  Již tradicí se staly turnaje ve stolním tenisu a v budouc-

nu plánované sportovní akce na nově budovaném sportovním 
hřišti. 
Tak, jako rozkvétají zahrady a sady krásnými květy a přinášejí 
svojí úrodu, přejeme našim milým Škvořeticím, aby také dále 
rozkvétaly novou, svěží generací, která by navazovala a dále 
rozvíjela to dobré, co pro ni připravily ruce jejich rodičů a dědů 
i všech předchozích generací.
Poznámka: některé úryvky použity z publikace 700 let obce 

 Pomník padlým v 1. sv. válce, foto V. Cheníček

 Tvrz Škvořetice

ROZHOVOR S LUBOMÍREM NOVÝM, starostou obce Škvořetice 
S panem Lubomírem Novým, starostou Obce 
Škvořetice, jsme si povídali o plánech v úřadu 
a nahlédli jsme i do jeho soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu ve Škvořeticích? Jaké větší investiční 
akce mají Škvořetice v plánu?
Postupná úprava a přebudování návsi, aby reprezentovala obec 
a stala se její dominantou.
Co se Vám vybaví, když se řekne Škvořetice?
Vesnice zasazená do krásná přírody, do které jsem se před 22 
lety přiženil ze Strakonic. Dnes obec plná kamarádů.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Rodina.
S jakým cílem jste šel do voleb?
Snaha udělat něco pro obec a co nejvíce sjednotit občany.
Co Vás „nabíjí“  energii?
I to nejmenší ocenění za vykonanou práci.
Jaké máte rád filmy?
České
Máte oblíbené jídlo, pití?

Nemám žádné neoblí-
bené.
Jaká je historie Vaší 
obce?
Historie obce sahá až 
do r. 1299, významnou 
dominantou je zdejší 
zámek.
Co považujete u člově-
ka za nejdůležitější?
Čestnost, spolehlivost 
a upřímnost.
Kdy jste byl zvolen do 
funkce starosty?
V roce 2006
Jaké máte koníčky, 
záliby, hobby?
Nemám vyhraněné ko-
níčky.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc chybí? 
Kanalizace a vodovod.
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ROZHOVOR S JOSEFEM KONČELÍKEM, starostou obce Tchořovice 

POVÍDÁNÍ O TCHOŘOVICÍCH

Máte oblíbené rčení, citát nebo aforismus?
„Chceš-li dojít jinam než dosud, musíš jít po jiných cestách.“
Jaký návrh byste rád ve Škvořeticích prosadil?
U malých obcí, jako je naše, nejsou nejdůležitější návrhy, ale 
finance na jejich realizaci.
 Koho a na co byste se rád zeptal?
Nikdo mě nenapadá.
Co byste přál občanům Škvořetic?
Zdraví, soudržnost a co nejlepší vzájemné vztahy.
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Za necelé čtyři roky v úřadu je za námi vidět vykonaná práce.
Jaký máte rád sport?
Golf a fotbal.

Co nejste ochoten tolerovat?
Závist a nepřejícnost.
Jaká událost se Vám za dobu Vašeho působení ve funkci sta-
rosty vryla nejvíce do paměti?
Všechny povedené akce pořádané obcí.

VIZITKA:
Narozen: 18.5.1965
Rodina: Ženatý, 3 děti
Co byste vzkázal čtenářům?
Co nejvíce optimismu.

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.

/pokrač. ze str. 1/ ...obývající mrtvé 
své ještě ohněm pohřbívali v žárových 
hrobech popelnicových. Zjištěny skutečně 
takové hroby v samém poblíží Tchořovic 
u Kasejovic blíže Hradiště u Kocelovic, 
Bezdědovic a Dobšic. A v tomtéž poblíž 
mezi Tchořovici u Kocelovici vypíná se 
i površí u obce Hajan, Zbiroh, nesoucí 
podnes jméno pohanského boha, 
kde snad i v dávnověku stávalo jeho 
bojiště. Snad časem též u Tchořovic 
budou hroby popelnicové odkryty a tím 
i domněnka o současném stáří této osady 
dotvrzena…“. 
Vesnička je obklopena rozsáhlou 
soustavou rybníků, které pocházejí 
převážně z počátku 16. století i když 
rybník Hořejší a Dolejší je z doby Karla 
IV. Nejkrásnější, nejtechničtější část této 
soustavy se nachází právě mezi naší obcí 
- Tchořovicemi a vesničkou Vrbno. Jsou 
uloženy v mírně zvlněné, žulové krajině 
s malebnými chlumy, sytě zelenými lou-
kami a nehlubokými lesíky. Celému oko-
lí vládne žlutá stavba lnářského kláštera 
/Nejsvětější trojice/, která je vidět z dale-
kého okolí ze všech stran. Zdejší rybníky 
mají krásné staroslovanské názvy jako  
Pálenec, Kuš, Starý, Nový, Paseka, Žabi-
nec, Hadí, Vitanovy, Radov a další.
Ten, kdo se ve Tchořovicích narodil, 
nebo žil, byť jen krátkou dobu, bude 
jistě souhlasit s tím, že krajina kolem 
i vesnička samotná okouzlí a učaru-
je každému. Nejkrásnější pohled na 
Tchořovice a na jeho blízké i vzdálenější 
okolí se naskytne těm, kteří vystoupí na 

nejvyšší okolí 
nad vesnicí – na 
Stráže, odkud je 
nejlepší výhled, 
kdy se vesnička 
s okolní kraji-
nou zjeví ve své 
největší kráse. 
Siluetu staré 
tvrze z 15. sto-
letí je vidět jako 
první. Je nepře-
hlédnutelnou 
dominantou. Pod 
její ochranou se 
kolem krčí vyšší 
či nižší, starší 
či mladší, krásnější či škaredější hospo-
dářská stavení a obytné domy. Krásná, 
pozdně barokní náves s posledními his-
torickými zbytky selského baroka z polo-
viny 19. století, tolik opěvovanými domy 
spisovatelem Stehlíkem, upoutá každého. 
Novější most, který se klene nad úžinou 
rybníka Dolejšího, je součástí vesnice, 
kterou jako kdyby rozděloval na dvě 
části i když se jedná o jednolitý celek.
Celková výměra katastru obce činí 
1025 ha, z toho rozloha obce 60,42 ha 
zemědělská půda 454 ha, les 243 ha 
a vodní plochy 266 ha.
Klimatické podmínky zdejší oblasti 
jsou spíše drsnější, průměrná roční tep-
lota se pohybuje mezi 7 – 8o C: Průměrné 
srážky nepřevyšují  600 mm, mrazových 
dnů v roce bývá 120 – 130 , což odpovídá 
i nadmořské výšce návsi 448 m n. m.

Krásu okolí Tchořovic popisuje ve svém 
díle „Země zamyšlená „Ladislav Stehlík, 
který má k Tchořovicím velmi blízko. 
Jeho maminka se narodila na hájovně 
v Hoře u rybníka Velký Pálenec. Staro-
dávnou tchořovickou lípu pak zvěčnil 
ve své básni „Tchořovická lípa“ Kamil 
Bednář.
V současné době žije v obci trvale cca 
240 obyvatel, je zde registrováno 124 
čísel popisných, z nichž je 39 užíváno 
k rekreaci. V roce 1891 byl založen Sbor 
dobrovolných hasičů, který čítá 75 členů, 
z toho 27 dětí do 18-ti let. Obecní úřad 
sídlí v budově bývalé školy. 
Další informace o obci je možné nalézt 
na stránkách obce:
http://www.tchorovice.cz nebo na jiném 
místě SOBáčka nebo  v dalším čísle 
časopisu Blatensko SOBě.

S panem Josefem Končelíkem, starostou obce 
Tchořovice, jsme si povídali o plánech v úřadu 
a nahlédli jsme i do jeho soukromí. 
Jaké akce jsou v plánu v Tchořovicích? Jaké větší investiční 
akce mají Tchořovice v plánu?
Výstavba dětského hřiště, další etapa Opěrných zdí u rybníka 
Dolejší, pokračování ve výstavbě chodníků v obci, výstavba 
železničního přechodu pro pěší.
Co se Vám vybaví, když se řekne Tchořovice?
Již 48 let můj domov, krásná příroda, krásná obec.
Co se Vám vybaví, když se řekne domov?
Rodinná pohoda.
S jakým cílem jste šel do voleb?
V obci působím už od roku 1972, kdy jsem byl zvolen před-

sedou stavební komise. Od roku 1994 jsem starostou obce, do 
voleb jsem šel s cílem zkrášlovat a velebit naši obec.
Co Vás „nabíjí“ energii?
Když se práce daří.
Jaké máte rád filmy?
České veselohry.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Mám rád českou kuchyni všeobecně, nejraději asi vepřovou 
krkovici, knedlí a zelí, k tomu je nejlepší 12o pivo.
Jaká je historie Vaší obce?
Historie obce je rozsáhlá, první zmínky o obci jsou již z roku 
1321, kdy obec náležela rytířům Maltézským ze Strakonic. Více 
z historie je možné se dozvědět v dalším článku o naší obci.
Co považujete u člověka za nejdůležitější?
Pracovitost, upřímnost.
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Kdy jste byl zvolen do funkce starosty?
Do funkce starosty jsem byl zvolen v ro-
ce 1994.
Jaké máte koníčky, záliby, hobby?
Televizní sportovní přenosy – fotbal, 
hokej, házená. Hlavně když se naši spor-
tovci dostávají na stupně nejvyšší.
Co podle Vás ve Vaší obci lidem nejvíc 
chybí? 
Navrácení autobusové linky Nepomuk 
– Blatná, bezpečný přechod přes želez-
niční trať, plánovaný obchvat obce.
Máte oblíbené rčení, citát nebo aforis-
mus?
Čiň čertovi dobře, peklem se ti odvděčí.
Co byste přál občanům Tchořovic?
Hlavně hodně štěstí a zdraví. A aby si 
občané uměli vážit jeden druhého.
Z čeho máte ve svém úřadu radost? 
Z podařených akcí.
Jaký máte rád sport?
Fotbal, hokej, házená, rychlobruslení 
a tak všeobecně všechny sporty.
Co nejste ochoten tolerovat?
Lhaní, podrazy, závist, chamtivost.

Jaká událost se Vám za dobu Vašeho 
působení ve funkci starosty vryla nejví-
ce do paměti?
Rok 2002 – povodně, které naší obec 
zasáhly, byly zlé, obec byla jednou z nej-
více poškozených v Jihočeském kraji, 
všichni museli vynaložit obrovské úsilí, 
abychom obec dali zase do pořádku. 
Dodnes nejsou v pořádku všechny komu-
nikace ve spodní části obce.
Rok 2009 – kdy jsem šel smutný ze 
schůze, na které občané odmítli výstavbu 
tlakové kanalizace a ČOV v naší obci. 
Snaha moje i dalších lidí, kteří se snažili 
obci pomoct, selhala, snad naši občané 
nečtou noviny a nesledují televizní pořa-
dy, které se týkají životního prostředí.
VIZITKA:
Narozen: 
V roce 1938, rodák z Čečelovic.
Rodina: 
Manželka, děti, vnoučata, pravnučka.
Co byste vzkázal čtenářům?
Aby se jim v životě dařilo.

Děkujeme panu starostovi za rozhovor.
 Foto Minařík.

Svazek obcí Blatenska 
získal finanční pro-
středky na podporu 
plánování sociálních 
služeb na území obce 
s rozšířenou působností 
Blatná. Peníze poskytne Jihočeský kraj v rámci zakázky Podpo-
ra procesů plánování sociálních služeb na území obcí s rozšíře-
nou působností v Jihočeském kraji.
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) bylo 
na Blatensku zahájeno již v roce 2005. Zapojili se do něj obce, 
poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb i široká 
veřejnost. V roce 2007 byl zpracován Komunitní plán sociál-
ních služeb Svazku obcí Blatenska, který obsahuje 69 záměrů 
směřujících k zajištění dostupnosti kvalitní sociální pomoci 
pro lidi v nepříznivé sociální situaci a ke snížení izolace lidí 
s handicapem. Velká část záměrů je naplněna a v letošním roce 
bude zahájena nová etapa plánování zaměřená na aktualizaci 
komunitního plánu.
Zakázka, kterou nyní Svazek obcí Blatenska realizuje, je 
vhodným doplněním projektu zaměřeného na aktualizaci plá-

nu. Svazek zajistí 
spolupráci mezi 
všemi obcemi ve 
správním obvodu 
obce s rozšířenou 
působností Blatná. 

Zároveň zajistí propojení procesů plánování sociálních služeb 
na místní a krajské úrovni. Proběhnou 2 vzdělávací workshopy 
pro starosty obcí na téma plánování a dostupnost sociálních 
služeb, bude zajištěna spolupráce se členy místních samospráv 
(v oblasti rozvoje sociálních služeb) a bude uspořádána konfe-
rence o sociálních službách. V rámci zakázky bude také vytištěn 
informačního materiál o dostupnosti sociálních služeb na území 
obce s rozšířenou působností Blatná. Při realizaci zakázky bude 
dostatečně zajištěn i přenos informací z krajského plánování. 
Seznámení s procesem tvorby krajského plánu a jeho výstupy 
bude jedním z témat workshopů a konference. První workshop 
pro starosty z našeho mikroregionu se bude konat v červnu.

Ludmila Kolářová
Krajský metodik KPSS

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POKRAČUJE

POHLAZENÍ PO DUŠI
Lnářská tvrz se stává v našem regionu kulturní 
a společenskou stálicí. Každý měsíc se zde 
odehrávají zajímavé akce, zájem o ně přesahuje 
hranice Blatenska. Jeden březnový podvečer pohladil 
přítomné posluchače po duši pan Václav Větvička. 
Tento charismatický muž dokázal obecenstvo bavit 
svým barvitým vyprávěním o přírodě, přátelích, 
o práci v zahradách, parcích a rozhlase, o psaní 
odborných i populárních knížek bez přestávky po celý 
večer. Ochotně odpověděl na všetečné otázky nejen 
o kytičkách, ale i o kůrovci na Šumavě či o situaci 
na zámku Štiřín. Čas strávený s panem Větvičkou 
uplynul rychle, jeho vtipné vyprávění by se dalo 
poslouchat daleko déle.  BH
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VÁCLAV VĚTVIČKA VE LNÁŘÍCH (fotografie Václav Špatný)

Březí
Popis znaku
Dělený štít, jehož horní polovina je dále 
polcena. V pravém zlatém poli černá 
kančí (sviní) hlava s červeným vypla-
zeným jazykem a stříbrnou zbrojí. V 
levé modré polovině zlaté vozové kolo 
o dvanácti paprscích. V dolní stříbrné 
polovině štítu dva zelené odvrácené 
jetelové trojlístky.
Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky ze dne 13. února 1996.
Kančí hlava poukazuje na příslušnost vsi k panství Rožmitál 
pod Třemšínem od jejích historických počátků až do zrušení pa-
trimonijní správy v letech 1848–1850. Kolo připomíná, že oby-
vatelé Březí byli nazýváni „hrčáni“, a to podle charakteristické-
ho hrčení kol povozů, se kterými jezdili robotovat do blízkého 
Roželova. Jetelové trojlístky symbolizují úspěšný spor, který 
roku 1888 ukončila obec s pražským arcibiskupstvím o právo 
pastvy dobytka v blízkosti rybníků rožmitálského velkostatku.

Buzice
Popis znaku 
Ve zlatém štítě černá kančí (sviní) hlava 
se stříbrnou zbrojí a červeným jazykem 
pod červeno-černo-černo-stříbrně čtvr-
ceným praporcem s červeným ocasem 
a vpravo vyrůstající modrou žerdí.
Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím před-
sedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky ze dne 19. listopadu 
2009. 
Kančí hlava je převzata z erbu velmožského rodu Buziců, po 
němž snad obec získala své jméno. Jednou z větví Buziců byli 
i páni z Rožmitálu, kteří sídlili na nedaleké Blatné a na sklonku 
15. století připojili Buzice k místnímu panství. Praporec byl 
součástí erbu místního rodu Buzických z Buzic, kteří vlastnili 
ves ve 14. století, kdy poprvé vystupuje v písemných prame-
nech.

Doubravice
Popis znaku
Ve stříbrno-zeleně polceném štítě vzty-
čený dubový list opačných barev, v je-
hož středu je umístěn stříbrno-červeně 
polcený maltézský kříž.
Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím 
předsedy Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky ze dne 25. 
března 2005.
Dubový list poukazuje na název obce odvozený od dubových 
porostů v okolí. Maltézský kříž připomíná historickou přísluš-
nost Doubravice ke strakonickému panství maltézských rytířů 
(johanitů).

Kadov
Popis znaku
Ve stříbrném poli na zvýšeném ze-
leném návrší se stříbrným vozovým 
kolem o osmi paprscích černý kámen 
– viklan doprovázený čtyřmi (2, 2) 
vztyčenými přivrácenými zelenými 
dubovými listy. 
Historie a výklad znaku
Znak byl obci udělen rozhodnutím předsedy Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky ze dne 22. října 2008.
Vozové kolo je převzato z erbu vladyků z Kadova, kteří vlastnili 
ves ve 14. století. Z této doby pochází nejstarší písemné zmínky 
o Kadově. Viklan je nejvýznamnější přírodní památkou obce. 
Dubové listy poukazují na četné dubové porosty v okolí a lze 
je rovněž chápat jako symbol toho, že obec tvoří vedle Kadova 
ještě čtyři další místní části (Pole, Vrbno, Mračov a Lnářský 
Málkov)

 Mgr. Vladimír Červenka

ZNAKY MĚST A OBCÍ BLATENSKA
V rámci našeho seriálu o komunální heraldice Blatenska si tentokrát představíme znaky obcí Březí, Buzic, 
Doubravice a Kadova. Znak obce Bezdědovic jsme ovšem nezařadili, protože byl zcela samostatně popsán a 
vyložen již v minulém čísle našeho zpravodaje. 
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Z KALENDÁRIA NAŠICH PŘEDKŮ
Na 13.5. připadl v tomto roce svátek Nanebevstoupení Páně. 
Tento svátek se slaví vždy ve čtvrtek 40 dní po slavnosti Zmr-
tvýchvstání Páně a křesťané si při něm připomínají výstup 
Ježíše Krista na nebesa a jeho návrat k Bohu Otci. Následující 
nedělí pak končí velikonoční doba a začíná tzv. liturgické 
mezidobí, kdy kněz obléká zelenou barvu.
V tomto roce se poslední – sedmá – neděle velikonoční kryje 
se svátkem sv. Jana Nepomuckého (16.5.). Jan Nepomucký 
patří mezi hlavní patrony naší země a nejoblíbenější světce 
nejen u nás, ale i v Bavorsku, Rakousku, Španělsku, Belgii, 
Polsku nebo v zemích Latinské Ameriky, kam jeho kult rozší-
řili jezuitští misionáři. Žil ve 14. století a byl označován jako 
Johánek Velflínův z Pomuku (dnešní Nepomuk), kde se kolem
roku 1340 narodil. Byl generálním vikářem pražského arci-
biskupa Jana z Jenštejna. Roku 1393 byl umučen jako oběť 
politického sporu arcibiskupa s králem Václavem IV. Teprve 
později se rozšířila legenda, že příčinou jeho mučednické 
smrti bylo nevyzrazení obsahu zpovědi královy manželky. 
Význam tohoto výkladu stoupl, když byla při zkoumání Jano-
vých ostatků roku 1719 objevena tkáň prohlášená za mučední-
kův jazyk, který neporušený přetrval, aby připomínal Janovu 
věrnost zpovědnímu tajemství. To byl pak jeden z důležitých 
argumentů, který vedl ve finále ke svatořečení Jana Nepomuc-
kého roku 1729. Dnes už  ovšem víme, že šlo o pozůstatek 
mozkové tkáně.
Kult Jana Nepomuckého byl velmi silný již od 17. století 
a po Janově svatořečení dosáhl vrcholu. Janovu Nepomucké-
mu byly zasvěcovány nové kostely a kaple, jeho sochy a ob-
razy zdobily oltáře stejně jako interiéry venkovských stavení. 
Velmi často se se sochou sv. Jana Nepomuckého setkáváme na 
mostech. Z mostu (Karlova) bylo totiž jeho mrtvé tělo shozeno 
do Vltavy a právě na Karlově mostě mu byla postavena roku 
1684 nejstarší socha, která se stala vzorem pro všechny ostatní 
svatojanské sochy a obrazy. Světec je zde oblečen v sutaně 
(kněžské spodní roucho) a rochetě (bílá suknice nad kolena s 
krajkovým okrajem); přes ramena má přehozen kožešinový 
pláštík a na hlavě kněžský biret. V rukách drží krucifix a pal-
movou ratolest (symbol mučednictví). Jeho svatozář tvoří pět 
hvězd, které jsou vykládány jako litery latinského slova TA-
CUI (Mlčel jsem), pět ran Kristových nebo jako připomínka 
pěti světel, která se objevila v místě, kde vyplavalo Janovo 
mrtvé tělo. Sv. Jan Nepomucký je uctíván nejen jako ochránce 
mostů, ale také těch, kteří po nich cestují a jako patron lidí 
pracujících u vody (voraři, loďaři, mlynáři apod.).
50. den po Zmrtvýchvstání Krista slaví církev další důleži-
tý svátek – seslání Ducha svatého, jinak též Letnice (letos 
23. 5.). Věřící si připomínají, jak Bůh seslal na apoštoly Du-
cha svatého, aby je připravil na jejich nastávající misijní pů-
sobení. V některých zemích (Německo, Rakousko, Maďarsko, 
Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, 
Island a Francie) se za sváteční den uznává ještě tzv. svato-
dušní pondělí, kdy je den pracovního klidu a děti nechodí do 
školy. Na Slovácku probíhá v době Letnic známá Jízda králů, 
i když její vztah k tomuto křesťanskému svátku není zcela 
jasný.
Na následující neděli (letos 30. 5.) připadá slavnost Nej-
světější Trojice, při které je Bůh oslavován ve třech formách 
svého působení v dějinách spásy, tedy jako Otec (Stvořitel), 
Syn (Spasitel) a Duch (Dárce milosti). Nejsvětější Trojici si 
věřící připomínají při každé modlitbě, kdy se žehnají křížem 
„ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Slavnost Nejsvětější 
Trojice je na řadě míst spjata s poutěmi. Na Blatensku se slaví 
pouť kupříkladu ve Lnářích.
Posledním ze série svátků následujích po Velikonocích, je 
svátek Těla a Krve Páně, lidově Božího těla. Slaví se vždy 
ve čtvrtek po Nejsvětější Trojici (letos 3. 6.) a byl zaveden 
roku 1264 jako oslava přítomnosti Krista v obětních darech 
chleba a vína při tzv. transsubstanciaci (přepodstatnění, pro-
měně) během mše svaté. O Božím těle se vystavuje Nejsvě-
tější svátost (hostie) v ozdobné schránce (monstranci) nebo se 
vynáší z kostela při slavnostním procesí.

Kromě výše uvedených slavností nalezneme v církevním ka-
lendáři během června a července i svátky různých světců. Něko-
lik jsem jich vybral, abychom si o nich pověděli něco bližšího.
24. 6. svátek Narození Jana Křtitele
Jan Křtitel byl předchůdcem Ježíše Krista a působil kolem 
přelomu letopočtu jako kazatel a prorok v Izraeli. Vyzýval lidi 
k pokání, změně dosvadního špatného chování a předpovídal 
příchod Spasitele Ježíše Krista, kterého pokřtil v řece Jordánu. 
Podle Písma Bůh Otec tehdy poprvé veřejně označil Ježíše 
za svého syna. Jan také kritizoval mocné své doby, dokonce 
i samotného krále Heroda Antipu, a to za bigamii (oženil se s 
manželkou svého bratra Herodiadou). Proto byl králem uvězněn 
a posléze popraven, když Herodias navedla svou dceru Salome, 
aby si jako odměnu za svůj svůdný tanec vyžádala u krále hlavu 
Jana Křtitele na podnosu.
Jan Křtitel dal své jméno významnému rytířskému a špitálnímu 
řádu johanitů neboli maltézských rytířů, kteří ho uctívali jako 
svého patrona a zasvěcovali mu své kostely. Jeden takový se 
nachází v Radomyšli a patří mezi nejvýznamnější barokní pa-
mátky Blatenska podobně jako kostel stejného zasvěcení v Paš-
tikách.
Se svátkem Narození Jana Křtitele je také spojována řada lido-
vých zvyků. Nejznámějším je zapalování a přeskakování ohňů, 
které má kořeny v pohanských oslavách slunce a letního sluno-
vratu.
29.6. slavnost sv. Petra a Pavla
Petr (z řeckého petros – skála), původním jménem Šimon, byl 
prostý rybář, který se připojil k Ježíšovým nejbližším učední-
kům – apoštolům. I když Ježíše v kritické chvíli po jeho zatčení 
třikrát zapřel, byl mu Kristem svěřen úkol vést první křesťany, 
mezi kterými měl tudíž velkou autoritu. Symbolem jeho úko-
lu se staly klíče, které jsou dosud odznakem všech Petrových 
nástupců – papežů. Petr zemřel mučednickou smrtí v Římě za 
vlády císaře Nerona. Podobně jako Ježíš, byl i on ukřižován, ale 
na vlastní přání hlavou dolů, protože se necítil být hoden zemřít 
stejnou smrtí jako jeho mistr, kterého třikrát zapřel. Nad Pet-
rovým hrobem vznikla v Římě bazilika, dnes nejvýznamnější 
kostel celého křesťanstva a papežský svatostánek.
Pavel (z latinského paulus – nejmenší) se původně jmenoval 
Saul z Tarsu a jako stoupenec tradičního judaismu byl zuřivým 
odpůrcem prvních křesťanů. Po krátkodobém oslepnutí však 
u něj proběhl duchovní přerod a stal se stejně horlivým křesťa-
nem a šiřitelem Ježíšova učení. Svou rozsáhlou misijní činností 
ve Středomoří a Egejské oblasti si vydobyl označení „apoštol 
národů“. S nově založenými křesťanskými obcemi udržoval 
styk pomocí dopisů, tzv. epištol, ve kterých odpovídal na věro-
učné a morální otázky nových křesťanů, a které jsou součástí 
Nového zákona. Zemřel rovněž jako mučedník nedlouho před 
sv. Petrem. Byl sťat v Římě v místech, kde později vznikl kostel 
sv. Pavla Za hradbami (Fuori la mura).
Sv. Petru a Pavlu je na Blatensku zasvěcen kupříkladu kostel 
v Bělčicích. Atributy těchto světců – klíče a meč se dokonce 
dostaly i do znaku městečka. 
4.7. svátek sv. Prokopa
Sv. Prokop přebýval jako poustevník v sázavských lesích, kde 
roku 1033 založil spolu s knížetem Oldřichem Přemyslovcem 
klášter, nazývaný Sázava, jehož prvním opatem se stal a byl jím 
až do své smrti roku 1053. Je prvním českým světcem, který 
byl svatořečen oficiálně papežem, a to roku 1204. Řadí se mezi
patrony české země a jsou mu zasvěceny kupříkladu kostely ve 
Hvožďanech a nebo na hradě ve Strakonicích.
5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Cyril (vlastním jménem Konstantin) a Metoděj byli bratři a 
pocházeli z byzantské Soluně (Thessaloniké, Řecko). Po misij-
ních zkušenostech na Krymu byli na žádost knížete Rostislava 
posláni na Velkou Moravu, kam dorazili roku 863. Měli zde šířit 
křesťanskou víru v jazyce, který by byl domácímu obyvatelstvu 
srozumitelný. Proto Konstantin přeložil do tzv. staroslověnštiny 
Nový zákon, aby se z něj mohlo číst při bohoslužbách. U pa-
peže pak dosáhl uznání staroslověnštiny jako bohoslužebného 
jazyka namísto latiny, kterou na Velké Moravě šířili kněží z Ba-
vor. Konstantin již v Římě zůstal, vstoupil do kláštera a přijal 
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BĚLČICE
ŠK_Šneci_Bělčice 
Tento rok jsme oslavili třetí narozeniny klubu a rádi bychom se 
podělili o úspěchy a ne úspěchy, které nás provázely. V loňském 
roce v květnu skončil 2. ročník 1. ligy Jihočeská divize, kde 
jsme měli dva teamy. Šneky A a Šneky B. 
V teamu A hráli Pavel Mašek, Jiří Gregorovi, Petr Kolda, Mi-
chal Riedl, Marek Havel a Ondřej Vaníček. V teamu B hráli Ka-
rel a Olda Wilkové, Láďa Hořejší, Ondra Fejtl, Radek Pavelka 
a Martin Pelikán. V lize se projevilo, že naše B družstvo nemá 
tolik zkušeností. Celou sezonu se snažili držet krok a to se jim v 
celku dařilo. Skončili sice na posledním místě, ale zkušenost to 
byla velká. A družstvo má sice více zkušeností, ale stačilo to na 
dobré 4. místo. 
Hrát proti mistrům republiky a družstvu, které na posledním 
ME skončilo třetí, je moc těžké, ale ne nemožné. Oba naše te-
amy v lize neudělaly ostudu. Někteří hráči se vrhli do tvrdého 
tréninku a připravují se na další ročník a někteří neunesli tíhu 
prohry a ligu chtějí vynechat. Na konec sezony již tradičně 
pořádá náš klub došipnou. Pečem prasátko, hrajem turnájek a 
probíráme sezonu co je třeba zlepšit pro tu další. 
Sezona 2009/2010 se nekoná. Důvod je pro všechny pochopitel-
ný. Jak si všichni určitě vzpomeneme, tak se přes Bělčice pře-
hnalo něco jak tornádo a nadělalo mnoho škody. V sokolovně, 
kde náš klub působí, strhal vítr střechu, pohnul s celou stěnou 

u záchodů, voda, co natekla zničila parkety a omítky byly samá 
mapa. Rekonstrukce sokolovny byla tedy nevyhnutelná. Cel-
ková rekonstrukce sokolovny se povedla. Největší radost je z 
nových záchodů. Nejen pro plesy, ale i pro to, že se jako klub 
můžeme ucházet o pořádání jednoho ze sedmi Českých pohárů. 
Jediný problém byly jen ty záchody. Dnes nebrání nic k tomu 
se o pořádání ČP ucházet. Jednalo by se o vůbec první Český 
pohár na jihu Čech. 
14.2.2010 přijel delegát s ČŠO a prohlédl si prostory, kde by 
se pohár odehrál. Musím s radostí říct, že bělčická sokolovna a 
herna Šneků splňuje požadavky k pořádání turnaje Českého po-
háru. Pro letošní sezonu jsme jako náhradníci. Není vyloučené, 
že se bude konat 2.10.2010 VI ČP. Pro rok 2011 se bude konat 
jeden s pohárů u nás. 
V roce 2009 jsme pořádali 6 regionálních turnajů. Na každém 
turnaji je průměrně 18 hráčů. Nejvíce přijelo 27 šipkařů (20.6) 
a nejméně 9 šipkařů (17.10). Každé léto pořádáme letní šnečko-
vání. Peče se pro hráče selátko, večer hraje harmonika s dopro-
vodem. Letos to bude podobné, jen to trochu vylepšíme. 
V zimě je pro změnu turnaj nazvaný Vánoční Bělčice, kde se 
podávají vepřové hody. Vše je možné sledovat na našich strán-
kách www.sksnack.wz.cz. Nemohu zapomenout na naší patron-
ku Hanku Gisca. Za její obětavost, vynikajícímu jídlu a hlavně 
přípravy vepřových hodů, které dohání některé hráče k nemož-
nému přejídání, kdy se pak nemohou hýbat. Stará se o naše 
sportovní těla jak se patří. Děkujeme moc za to, co pro nás dělá 
a doufáme, že se budeme nadále moci spolehnout na její umění. 

zde jméno Cyril. Metoděj se naopak vrátil na Velkou Moravu 
jako arcibiskup. Zde kupříkladu pokřtil i prvního známého čes-
kého knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu. Protože byl 
konkurentem německých kněží, strávil nějakou dobu i ve vězení 
v Bavorsku, odkud byl propuštěn až na přímý zásah papeže. 
Zemřel roku 885. Jeho žáci pak byli novým velkomoravským 
knížetem z politických důvodů vyhnáni a jejich místa obsadili 
němečtí duchovní. Roku 1980 prohlásil papež Jan Pavel II. Cy-
rila a Metoděje pro jejich zásadní podíl na christianizaci našich 
zemí za spolupatrony Evropy.
25. 7. svátek sv. Jakuba Staršího
Jakub Starší (pro odlišení od Jakuba syna Alfeova, zvaného 
Mladší) patřil mezi dvanáct nejbližších Ježíšových učedníků 
a byl bratrem sv. Jana. Podobně jako většina ostatních apoštolů 
živili se i Jakub a jeho bratr Jan jako rybáři. Pro svou prudkou 
povahu byli nazýváni „synové hromu“. Sv. Jakub Starší byl 
prvním z apoštolů, který podstoupil pro křesťanskou víru mu-
čednickou smrt; kolem roku 44 byl sťat mečem v Jeruzalémě. 
Podle legend přenesli andělé jeho tělo do Španělska a pocho-
vali ho v místě, které se dnes jmenuje Santiago de Compostela 
(Santiago=španělsky Jakub). Jde o jedno z nejvýznamnějších 
poutních míst, které navštívilo i poselstvo pana Lva z Rožmitálu 
a Blatné během své cesty po západoevropských panovnických 
dvorech v letech 1465–1467. Odznakem uskutečněné pouti do 
Santiaga de Compostela je lastura mořského mlže nazývaného 
příznačně hřebenatka jakubská. Ve Španělsku byl sv. Jakub 
Starší vzýván jako jeden z hlavních ochránců země a jako 
bojovník proti Maurům v průběhu reconquisty (znovudobytí 
Pyrenesjkého poloostrova pro křesťany). V našem kraji jsou mu 
zasvěceny kupříkladu kostely v Sedlici a v Kasejovicích. 
31. 7. svátek sv. Ignáce z Loyoly
Don Íñigo López de Loyola (1491–1556), jak znělo španělské 
jméno sv. Ignáce, byl původně vojákem. Utrpěl však vážné 
zranění nohy a během rekonvalescence se díky četbě Písma a 
náboženské literatury rozhodl stát knězem. Roku 1534 založil 
Tovaryštvo Ježíšovo – jezutiský řád, který dal do služeb katolic-
ké církve potýkající se tehdy s důsledky reformace. Řád se vy-
značoval přísnou kázní, důrazem na kvalitní teologické vzdělání 
a meditaci (duchovní cvičení, exercicie); každý uchazeč o člen-
ství v řádu se musel nejdříve stát knězem. Jezuité provozovali 
rozsáhlou misijní činnost v Latinské Americe, Indii i na Dálném 
východě (Čína, Japonsko, Filipíny), kde učili domorodce pěsto-
vat obilí, vyrábět kvalitní nástroje apod. Věnovali se střednímu 

a vysokému školství, přírodním i humanitním vědám, podpo-
rovali architekturu, malířství, sochařství i další oblasti umění. 
Bohužel řád byl také, byť víceméně neprávem, spojován s ná-
silnou rekatolizací (např. v českých zemích) a cílenou likvidací 
nábožensky nevhodné literatury. Vedle nechvalně proslulého 
Antonína Koniáše (1691–1760) však byli členy řádu i lidé jako 
Bohuslav Balbín (1621–1688), který se věnoval české historii a 
českému jazyku, nebo básník barokní rozervanosti Bedřich Bri-
del (1619–1680). Konec konců z jezuitského prostředí vzešel i 
známý český jazykovědec doby národního obrození Josef Dob-
rovský (1753–1829) Za zmínku jistě stojí i to, že členem řádu 
byl také Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi (1581–1643), který 
se narodil ve Svéradicích a do rodného kraje se vždy rád vracel.
Příliš velký vliv, kterého jezuité ve službách rekatolizace nabyli, 
stejně jako jejich úspěch v misiích, vedly postupně k tomu, že 
v řadě evropských zemí ztratili sympatie. Roku 1773 dokonce 
papež na nátlak evropských mocností řád zrušil. Již roku 1814 
však byl zase obnoven a v současné době má kolem 20 000 
členů po celém světě.

Mgr. Vladimír Červenka

www.heraldika-patriot.cz 

ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
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V letošním roce jsme zahájili sezonu 14.2.2010 turnajem jak, 
jsem už zmínil. Opět budeme pořádat 6 regionálních turnajů, 
turnaje družstev (možno se přihlásit. Info na našich stránkách) a 
samozřejmě 1. ligu jihočeské divize. 
Kalendář akcí pro rok 2010: 
* 27. 2. 2010 turnaj družstev 
* 10. 4. 2010 regionál 
* 15. 5. 2010 turnaj družstev 
* 19. 6. 2010 regionál (pečení selátka) 10. 7. 2010 turnaj družstev 
* 14. 8. 2010 Letní šnečkování (pečení selátka, tombola 
                      a kapela na večer) 
* 18. 9. 2010 1. liga 
* 16. 10. 2010 regionál 
* 13. 11. 2010 1. liga 
* 11. 12. 2010 Vánoční Bělčice (vepřové hody) 
Do každého turnaje je možné zapojit i děti od 12. let. Šipky je 
možné půjčit v klubu. Možné i po dohodě zajistit kroužek pro 
mládež. Kroužek bude probíhat v přísálí sokolovny. Na turna-
jích je v prostoru hracího místa zákaz kouření. 
Více informací o klubu a jak se případně připojit získáte na 
našich stránkách www. sksnack.wz.cz nebo na tel 724 882 281 
a 724 738 849 nebo přijít si zahrát šipky každou neděli do soko-
lovny a to od 15 hodin. 
Za oddíl šipek TJ Sokol Bělčice Pavel Mašek

KULTURNÍ AKCE
* 29.5. Bělčická Višňovka
* 30.5. Dětský den
* 5.6. Hasičský den v Záhrobí
* 26.6. Soutěž v hasičském sportu v Bělčicích
* 3.7. Jezdecké závody a Posezení pod lipami s  hostem večera 
Karlem Kahovcem

Velký úspěch Bělčických mažoretek
Skupinu Bělčických mažoretek navštěvují děvčata z Bělčic, 
Březnice, Hvožďan, Lnář a širokého okolí.
Po skončení plesové sezony, během které jsme svým vystou-
pením zahajovaly různé plesy, jsme se 27.3.2010 vypravily do 
Prahy na taneční soutěž o Jarní pohár „DĚTI V AKCI“. V kon-
kurenci 60 týmů z různých regionů ČR jsme se vůbec neztratily.
V kategorii dětí ve věku 7-9 let obsadily malé mažoretky 
1. místo. A 1. místo vybojovala i naše starší děvčata v kategorii 
10-14 let. Pro mažoretky je to velká odměna za náročné trénin-
ky a volný čas, který tomuto koníčku věnují. Velký dík patří 
i jejich rodičům a celému organizačnímu týmu, pro které je to 
motivace pro další činnost s těmito děvčaty.
Tímto bychom chtěly poděkovat i Obecnímu úřadu v Bělčicích 
za poskytnutí dopravy na tuto soutěž.
Vedoucí Bělčických mažoretek L. Peršínová, E. Hudečková, 
A. Janotová

BEZDĚDOVICE
Až Ti bude úzko otoč se čelem ke slunci. 
Všechny stíny budeš mít za zády.  Jan Werich 

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik
LUPIČ – GENTLEMANEM
Myslíte si, že nás nemůže nikdo okrást ani přepadnout? Máte 
zamčený dům, v klidu sledujete televizi, nemáte doma ani zlato, 
peníze, vkladní knížky. Jste na omylu. Zrovna v ten den jdete 
k lékaři, na nákup a vyzvednout nějaké peníze do banky. Při-
jdete unaveni, uklidíte nákup a kabelku necháte na židli u stolu 
blízko postele. Jak na potvoru tam zůstanou doklady, peněženka 
i mobil. Najednou se dvacet minut po půlnoci otevřou dveře 
a vejde mladík, sáhne po kabelce, zahuhlá nashledanou a tiše 
odchází. Stačíte jen pomalu zavřít ústa a je pryč. Zavoláte te-
lefonem z pevné linky 158 a pak se teprve rozklepete. Stačilo 
udělat jen jeden krok – a co se mohlo stát! Možná, že ta odcize-
ná kabelka mi zachránila život.
Dostal se do zamčeného domu oknem ve vedlejším pokoji, 
vymáčkl ventilačku, protáhl se oknem, nenadělal hluk, kytky 
z parapetu poskládal pod okno na dvůr. Rozházel věci, vybral 
kasičku, kde byly kovové dvacetikoruny pro koledníky na Veli-
konoce, a zase ji postavil na své místo! 
Dnes si dávejte pozor i na to, zda máte uzamčené i jednotlivé 
pokoje v bytě. Možná, že i vás navštíví zloděj gentleman, kte-
rého neodradí, že v noci nespíte a díváte se na televizi nebo si 
čtete zajímanou knihu. Stálo mě to celý jeden důchod, ale jsem 
na živu. Musel si to vyhlížet delší dobu, aby se orientoval . 
Všímejte si, kdo se kolem vašeho domu poflakuje a nebo k vám
pod nějakou záminkou chodí. Může to být i váš soused nebo 
známý!

Velikonoce 
Jako každý rok i letos se sešla v naší obci početná skupinka 
malých i větších koledníků. 
Foto: Renáta Budíková

Od září 2010 budou Bělčické mažoretky 
otevírat 

3 .  s k u p i n u  m a ž o r e t e k !
Ti, co by měli zájem vidět naši práci, mohou 

nás kontaktovat prostřednictvím naší 
internetové stránky.

www.belcickemazoretky.estranky.cz
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Vítání občánků 24. dubna 2010
Možná si vzpomenete, že zvyk slavnostního uvítání do života 
popisují bratři Mrštíkové ve svém Roku na vsi. Když se naro-
dilo děťátko, přišel je uvítat starosta obce a svůj projev končil 
slovy:
„... vyrůstej do síly, vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti své 
obce.“
Vítali tak nového člena obce, člověka, v kterého vkládali veliké 
naděje. Proto i my jsme se v sobotu 24. dubna sešli, abychom 
společně uvítali v obřadní siní Zámku Lnáře novorozeňátka, 
abychom s maminkami, tatínky, kmotry a dalšími členy rodiny 
oslavili narození nových občánků:

Štěpán Bulka, Tomáš Čepelák, Sabina Rakovanová, 
Viktorie Vitáková

Obec obdarovala naše nejmenší finančním darem 3000 Kč, pa-
mětní knížkou, malou hračkou a sadou 5 fotografií. Maminky
obdržely kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní kni-
hy narození obce Bezdědovice. 
Vítáme novorozeňátka do života a přejeme jim i celé jejich ro-
dině, aby příští dny prožívali v plné pohodě a s věčně modrým 
nebem, aby rodiče měli ze svého dítěte jen samou radost a ono, 
aby mohlo být na své rodiče pyšné. 
                                              Miluše Kubátová. Foto p. Demal

Naši jubilanti…
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Život píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci říct:
Žij podle svého, měj pevné zdraví,
narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.
V měsíci květnu oslavila životní jubileum paní Anna Beranová, 
Dobšice (85 let). S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevného 
zdraví a životního elánu přišli poblahopřát s dárkovým 
balíčkem zastupitelé obce. 

Zlatá svatba …..
V dubnu oslavili zlatou svatbu manželé Mikoláškovi z Bez-
dědovic.  S přáním ještě hodně let plných zdraví a radosti ze 
života přišli poblahopřát s dárkovým balíčkem a květinou zastu-
pitelé obce. 

Opustili nás…
Duben, pan Mach Vladimír 1953, Bezdědovice 
Čest jeho památce!

Činnost JSDHO Bezdědovice
V období od 1.1.2010 do 28.2. byly evidovány 2 technické 
zásahy v souvislosti se sněhovou kalamitou s odstraňováním 
sněhových převisů a rampouchů ze střech místním občanům. 
Členové JSDHO také vykonali jarní brigádu pro Obecní úřad 
např. opravu oplocení za brankami na sportovním hřišti, opravu 
dvou desek lezecí plochy u dětského dřevěného domečku se 
skluzavkou, nátěr stojanů na síť a opravu poškozeného laku 
basketbalové desky. Zastupitelstvo obce děkuje členům JSDHO 
za pomoc.
Miluše Kubátová

Okrsková soutěž v požárním sportu 
v Bezdědovicích
Dne 8.5. se konala 
na hřišti v „Jamách“ 
Okrsková soutěž v po-
žárním sportu. Ač to 
celý pracovní týden 
vypadalo, že nám 
celé závody proprší, 
sluníčko se ukázalo 
hned ráno. Okrskové 
soutěže se zúčastnilo 
celkem 5 družstev. Na 
prvním místě se umís-
tilo družstvo Blatné, na druhém místě družstvo Drahenického 
Málkova a na třetím místě družstvo Hajan.
Současně 
také probíhal 
„Květnový 
pohár“ v po-
žárním útoku 
v kategori-
ích MUŽI, 
ŽENY. 
Celkem se 
zúčastnilo 
10 družstev, 
z toho bylo 5 
družstev žen. 
V kategorii 
MUŽI zví-
tězilo družstvo Chobot „A“, druhou příčku obsadilo družstvo 
Blatná a třetí příčka patřila družstvu Bezdědovice „B“. Ovšem 
největší ohlas měl útok družstva Bezdědovice „C“, které se 
představilo po několikaleté přestávce (u některých členů i 20ti-
-leté). V kategorii ŽENY zvítězilo družstvo Myštice. 
Po skončení soutěže nám hrála až do ranních hodin kapela pana 
Radka Šimsy. Myslím, že se všichni příjemně bavili, a doufá-
me, že se příští rok opět uvidíme v Bezdědovicích při oslavách 
SDH.
Chtěla bych poděkovat touto cestou všem členům SDH Bezdě-
dovice, kteří pomáhali při přípravách soutěže. Ovšem největší 
poděkování patří panu Josefu Motykovi ml. za skvělou orga-
nizaci celé soutěže. Zastupitelstvo obce se připojuje s velkým 
díkem starostovi hasičů panu Motykovi Josefu, neboť okrsko-
vá soutěž se konala poprvé v naší obci. 
 Anna Staňková
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BEZDĚDOVICKÉ SPORTOVÁNÍ
V sobotu 13.3.2010 se uskutečnil v Bezdědovicích Turnaj ve 
stolním tenise – čtyřhra. V obecním hostinci se sešlo 14 dvojic.
Turnaj vyhrála dvojice SADE, druhá skončila dvojice Kapříci 
a třetí místo obsadila dvojice Káčátka. Blahopřejeme! 
Text a foto Alena Vestfálová.

Připravované sportovní akce od května do července - je na 
co se těšit ! Zvou Bezdědovičtí sportovní nadšenci.
• 26.6. Pouťový turnaj v nohejbale trojic
• 31.7. Sedmiboj

Kulturní akce v Obecním hostinci 
• 6.6. Pouťová zábava
Na všechny připravované akce Vás srdečně zveme.
Šíp J. ml.
Aktuality a informace je možné sledovat na adrese:
www.bezdedovice.cz

BLATNÁ
SKS TRICYKL BLATNÁ
Čeští tricyklisté získávali první UCI body ve Spojených 
arabských emirátech – pod záštitou šejka Hazza Bin Zayed 
Al Nahyen, Cheirman of Abu Dhabi Sports Council.
Na počátku března se české tříčlenné družstvo tricyklistů vydalo 
vyzkoušet nové kraje. Přijali jsme milé pozvání pana Tareka 
Souei Technical Secretary of Al-Ain Club for The Disable na 
závody European Handbike Circuit (dále jen EHC) do Spoje-
ných arabských emirátů. Některé závody EHC jsou v letošním 
roce určené i pro kategorie T1 a T2, dokonce se zde mohou 
vyjet cenné body UCI. Jen tak mimochodem: myslím, že je 
to velmi dobrý nápad, vždyť handcycle i tricycle mají jedno 
společné – a to jsou tři kola a v neposlední řadě lidi, kteří tento 
sport dělají či podporují srdíčkem. První takový závod jsme si 
ostatně mohli  vyzkoušet už v červenci 2009 u nás v Lounech.
Do SAE jsme se vydali za třeskutých mrazů, které v té době 
ovládaly většinu Evropy. V Dubaji nás přívítaly skvělé letní tep-
loty, tříkoly dorazily naprosto bez problémů a my jsme zvědavě 
očekávali následující události.
Celý týden jsme všichni vnímali velmi pozitivně, organizace 
celé akce proběhla naprosto bez problémů a musím říct, že pro 
pořadatele mám jen slova nesmírného obdivu. Veškeré zajištění 
fungovalo opravdu naprosto bez jediného zakolísání. 
Na samotné závody byly pro tricyklisty přichystány následující 
trasy: v sobotu časovka 15 km a silniční závod pro T1 21 km, 
pro T2 35 km. Čekal nás uzavřený a perfektně jištěný městský 
okruh na absolutní rovině. Místa na předjíždění bylo víc než 
dost, uzavřeli pro nás bulvár, který měl 3 pruhy v jednom směru 
a jezdili jsme  obousměrně.

V neděli nás čekala horská prémie. Start začínal v překrásné 
zeleni příměstské lázeňské oblasti Green Mubazzarah blízko Al 
Ainu v nadmořské výšce cca 130 m.n.m a pokračovalo se 13 
km pouští a vyprahlými skalisky na vrchol hory Jebel Hafeet do 
výšky 1150m.n.m.  Musím přiznat, že tricyklisté  tento kopec 
nepokořili, nejvíce vyjel Václav Vokůrka  úctyhodných 7 km! 
Na samotný vrchol se vyškrábala asi čtvrtina zúčastněných.
Někteří závodnící spojili svůj pobyt s jarním tréninkovým kem-
pem, někteří se vydali prozkoumat Dubaj. Tréninkový kemp 
lze velmi profesionálně zajistit přes Al - Ain Club for The Di-
sabled, který vlastní krásný sportovní komplex v Al Ainu, kde 
najdete atletický stadion, střelnici na vzduchové pistole či halu 
na míčové sporty. Jde o sportovní organizaci, která je součástí 
Zayed Higher Organization, která se v Emirátu Abu Dhabi vý-
znamným způsobem podílí na tvorbě systému pomoci osobám 
se zdravotním postižením a jejich integraci do majoritní společ-
nosti.  
Ačkoliv jde o velmi bohatou zemi, kde se dá koupit naprosto 
všechno, tricykly zde viděli úplně poprvé a o naše závodní 
stroje stroje i zkušenosti se sportem handicapovaných byl velký 
zájem. 
Všichni jsme byli velmi mile překvapeni naprosto kladným 
přijetím osob se zdravotním postižením naprosto všude, kde 
jsme se pohybovali. 
Po dvou závodech Světového poháru UCI k  5.5.2010 vede bo-
dový žebříček Václav Vokůrka v kategorii MT2 před Davidem 
Stonem (Velká Británie) a Mariem Selbnitzem ( Německo), 
Pavel Opl v kategorii MT1 před Alanem Schmidtem ( Dánsko) 
a Aitorem Orozou ( Španělsko). Do SP bodovala také Iveta Ko-
línská v kategorii WT1.
Za podporu našich sportovců děkujeme Městu Blatná, KÚ Ji-
hočeského kraje, Kamenictví Honzík, Svazku obcí Blatenska, 
GE Money Bank Blatná, Kontu BARIÉRY
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Policisté Obvodního oddělení Policie 
ČR v Blatné ke dni 11.5.2010  evidují 
zatím 111 přečinů (v roce 2009 to bylo 
106 případů). Z tohoto počtu 60 případů 
spadá pod majetkovou trestnou činnost 
(34 případů krádeží vloupáním a 23 
případů krádeží prostých). Vzhledem 
k tomu, že pod prostými krádežemi se 
evidují rovněž i některé případy vloupání 
jako například vloupání do motorových 
vozidel, vloupání do sklepních kojí a 
některé další případy vloupání, je samo-
zřejmě počet přečinů vloupání vyšší na 
úkor kráeží prostých bez vloupání, t. j. 
bez použití násilí. Násilná trestná činnost 
je zatím evidována pod 13 případy.  Ve 
stejném období loňského roku bylo evi-
dováno 63 majetkových trestných činů 
a 7 násilných trestných činů. Je tudíž 
evidentní nárůst násilné trestné činnosti 
oproti stejnému období loňského roku. 
Ve srovnání s ostatními obvodními od-
děleními v okrese Strakonice je i nadále 
zaznamenán třetí nejvyšší nápad trestné 
činnosti po okresním městě Strakonice 
a po Vodňanech. V počtu dosud spá-
chaných majetkových přečinů (dříve 
trestných činů) zatím těsně „vede“ 
město Blatná včetně osad  (31 případů), 
v ostatních částech služebního obvodu 
bylo spácháno 29 majetkových přečinů. 
Z nejzávažnějších případů spáchaných 
v období měsíce března a dubna 2010 
a za 11 dní měsíce května lze zmínit 
2 případy vloupání do BČS Euro Oil v 
Sedlici ze 14.3.2010 a 12.4.2010 s cel-
kovou škodou cca ve výši 180.000,-Kč, 
kdy pachatelé do prodejních prostor této 
čerpací stanice vnikali po rozbití skle-
něné výplně okna z boku objektu a zde 
odcizovali zejména tabákové výrobky, 
alkoholické nápoje, CD a DVD nosiče, 
drogistické zboží, potraviny, autoatlasy, 
hračky, přívěšky apod. Dále lze uvést 
případ odcizovaní nafty z kamionů ve 
firmě Obaly Blatná „Na Lapači“ z měsí-
ce dubna se škodou cca 44.640,-Kč, když 
k odcizování nafty docházelo v období 
měsíce března a dubna 2010 a bylo odci-
zeno cca 1.130 litrů nafty. Případ vloupá-

ní do dílen firmy AGRO Sedlice se ško-
dou cca 30.500,-Kč, kdy pachatel odcizil 
akumulátorovou kyselinu, destilovanou 
vodu, nářadí a fotoaparáty. Vloupání 
do prodejny jednota Lnáře z 29.4.2010 
se škodou na odcizených cigaretách ve 
výši cca 51.500,-Kč a krádež nákladního 
automobilu tov. zn. Nissan Double 2.5D 
bílé barvy registrační značky 2P98482, 
ke kterému došlo v době od půlnoci 
do 07:00 hodin dne 30.4.2010 před re-
staurací v obci Vrbno. Ve větší míře v 
průběhu měsíce března a dubna byly na 
území města Blatná evidovány případy 
vloupání do sklepních kójí a garáží, kde 
byla odcizována dražší a dobře vybavená 
jízdní kola a odcizeny byly a některé 
další sportovní potřeby. Odcizována jsou 
i jízdní kola neuzamčená a volně odsta-
vená u prodejen či restaurací a to i bě-
hem velmi krátké doby. Tyto zmiňované 
krádeže mají na svědomí převážně osoby 
závislé na drogách z Blatné či okolí, kte-
ré si jejich prodejem opatřují prostředky 
k obživě či na nákup další dávky návy-
kové látky. Takto odcizená jízdní kola 
končí v bazarech a zastavárnách mimo 
okres Strakonice v okresech sousedních, 
na Plzeňsku, Příbramsku či jinde.  Od 
počátku roku 2010 v nejvyšší míře jsem 
předmětem zájmu pachatelů objekty 
firem, restaurace, prodejny zejména ve
„venkovských“ částech zdejšího služeb-
ního obvodu, kde opět k nejzatíženějším 
místům tradičně patří Lnáře a Sedlice a 
nejbližší okolní obce. Těchto případů je 
zatím evidováno celkem 21.   Následují 
co do počtu případy vloupání do bytů, 
sklepů, rodinných domů (8 případů). Po 
6 případech připadá na vloupání do mo-
torových vozidel včetně jejich odcizení 
a na případy vloupání do rekreačních 
objektů, chat a chalup.
     V několika případech byli při silnič-
ních kontrolách přistiženi řidiči motoro-
vých vozidel, u kterých bylo odborným 
měřením pomocí digitálního přístroje 
Dräger zjištěno požití alkoholických 
nápojů před jízdou, kdy hladina alkoholu 
v dechu přesáhla hranici 1 promile a v 

těchto případech byl naplněny znaky 
přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky dle ust. § 274 trestního zákoníku. 
V některých případech mají řidiči navíc 
vysloven soudem nebo ve správním říze-
ní zákaz řízení motorových vozidel a tak 
se navíc dopouštějí přečinu maření vý-
konu úředního rozhodnutí dle ust. § 337 
trestního zákoníku.
      Ve spolupráci se strážníky Městské 
policie Blatná nadále probíhají kontroly 
podávání alkoholu osobám mladším 18 
let v řadě restauračních zařízení na území 
města Blatné. K uklidnění situace na úse-
ku veřejného pořádku došlo v souvislosti 
s konáním hudebních produkcí v baru „U 
čerta“ v Blatné v ul. Nad Vdovečkem, 
kde již nejsou prakticky 3 měsíce evido-
vány žádné případy výtržnického jednání 
či vzájemného fyzického či slovního 
napadání mezi hosty tohoto restaurační-
ho zařízení.
      Z pohledu protiprávních jednání 
přestupkového charakteru převážně uve-
dených v zákoně č. 200/90 Sb., o pře-
stupcích je evidováno k 11.5.2010 zatím 
185 přestupků, z tohoto počtu jich bylo 
52 vyřešeno v blokovém řízení a 73 jich 
bylo předáno k vyřešení do správního 
řízení zejména jejich předán správnímu 
odboru Městského úřadu Blatná. Ostatní 
přestupky jsou zatím v řešení či byly 
ukončeny jiným způsobem. Stejně jako 
v roce loňském, tak i v roce letošním 
jsou úkoly, které vyplývají pro policisty 
obvodního oddělení Policie ČR v Blatné 
z právních norem a interních služebních 
předpisů, plněny nadále s určitým ne-
zanedbatelným podstavem policistů na 
oddělení a za situace, kdy v posledních 
letech došlo k radikální generační  ob-
měně policistů a zkušení starší policisté 
byli nahrazeni policisty velmi mladými 
s minimálními životními zkušenostmi. 
Průměrná délka služební praxe policistů 
oddělení tak činí cca 4 roky, což je velmi 
málo.
 
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí oddělení

INFORMACE Z ČINNOSTI POLICIE ČR, OBVODNÍHO ODDĚLENÍ BLATNÁ

Obnovená tradice ve Skaličanech
Mezi jarní tradice patří nejen v jižních Čechách stavění máje. 
Tento zvyk sahá pravděpodobně do 16. století a v dnešní době 
je provozován v řadě modifikací, včetně použití moderní tech-
niky. Stavění májky je jedním ze symbolů vítání jara a ve Ska-
ličanech byl v minulosti hojně a pravidelně provozován, včetně 
následných tanečních zábav. Zhruba před patnácti lety však tato 
tradice uvadla a dalo by se říci, že i zanikla, možná i trochu 
potupně, neb máj byl tehdy ostudně podříznut. V letošním roce 
jsme se pokusili stavění májky obnovit. A pokus to byl úspěšný. 
Mužská část obce zajistila vhodný strom a ženská část zdařilou 
výzdobu. Veselice se stavěním máje spojené se zúčastnilo více 
než čtyři desítky obyvatel a májka byla zdatně „zalita“ a do 
časných dopoledních hodin druhého dne hlídána. Dovoluji si 
vyslovit velký dík všem, kteří se aktivně zúčastnili obnovy této 
tradice a všem, kteří přišli přátelsky posedět.
 V. Cheníček 
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Přijímání pětiletých žáků do hudebního, výtvarného 
a tanečního oboru se zdařil.
V měsíci červnu končí výročí 60 let od za-
ložení uměleckého školství v Blatné. K této 
příležitosti byl vydán Almanach, který ob-
držela každá rodina, která se rozhodla pro 
vzdělávání svého dítěte v základní umělecké 
škole. V Almanachu je shrnuta minulost 
činnosti školy a nezapomnělo se ani na sou-
časnost. 
Výuka se podobně jako na jiných školách modernizuje. Snahou 
je vytvářet optimální podmínky s cílem, aby si každé zařízení 
vytvářelo vzdělávací programy podle vlastních představ a zá-
jmu žáků. Na naší škole chceme respektovat region, ve kterém 
žijeme, tj. Prácheňsko. Dále zakládáme soubory s různým ná-
strojovým obsazením, což je pro žáky přitažlivé a motivační. 
V současné době na škole působí sedm souborů. 
Hlavní důraz při výuce mladé generace k umění klademe na 
kvalitu získaných dovedností s přátelským přístupem k žákům, 
snažíme se vytvářet příjemnou atmosféru při veškeré umělecké 
činnosti. 
Mezi další novinky, které jsme na škole zavedli je přijímání pě-
tiletých žáků do všech oborů. Vznikla dvě oddělení v hudebním 
oboru pětiletých a šestiletých žáků. Dále oddělení výtvarného a 
tanečního oboru. Zájem o tuto výuku byl z řad rodičů mimořád-
ně velký. Určité obavy, jak se ti „drobečkové“ s výukou vypořá-
dají, když ještě neumí psát a číst, se nepotvrdily.
Žádné problémy nenastaly. Velmi brzy si žáčci zvykli, netrvalo 
dlouho a uměli psát notičky, pojmenovat je a rozlišit jejich dél-
ku. Mimořádný důraz klademe na rytmické cítění, vyučujeme 
podle Orffeovy metody. Podle zvuku i vzhledu žáci poznají 
celou řadu hudebních nástrojů. Návštěvnost koncertů školy 
s rodiči se stala samozřejmostí. 
Druhá část výuky se týká hry na hudební nástroj. Pro začá-
tek jsme zvolili hru na lehce ovladatelné nástroje – zobcové flét-
ny. S velkým zaujetím a elánem se většina mladých muzikantů 
naučila základy hry a zároveň posiluje i svoji tělesnou stránku 
– plíce, správné dýchání, postoj při hře a kolektivní vnímání 
hudby. Celá řada žáků vystoupila s pěknými písněmi a sklad-
bami při vánočním koncertě ZUŠ. Od druhého pololetí někteří 
žáci hrají i na jiné zvolené nástroje. 
Nejmladší tanečníci i výtvarníci si vedou podobně. Krom 
jiného se učí i základním školním návykům, které je čekají v zá-
kladní škole již v září. 
Kapacita přijímání žáků do ZUŠ v Blatné je omezená, proto 
prosím rodiče, aby respektovali termíny vypsané pro přijímací 
řízení žáků. 
V tomto školním roce absolvovalo na naší škole celkem 33 
žáků v hudebním a výtvarném oboru v prvním i druhém 
stupni. Většina z nich bude ve výuce pokračovat a budou si 
dále rozšiřovat své umělecké vzdělání jak v individuální, tak 
v kolektivní hře. Věřím, že i ti naši nejmladší žáci se stanou 
absolventy školy. 
Absolventi hudebního oboru – ze tříd učitelů:
uč. K. Škantová – Martin Němec (saxofon), Martin Dráb (saxo-
fon), Jakub Zbíral (saxofon), Ondřej Lukáš (klarinet)
prof. M. Mikula – Filip Kallmünzer, Petra Bláhová, Kateřina 
Kratochvílová (klavír)
uč. V. Holub – Michaela Mašková, Nikola Tuháčková (zobcová 
flétna)
uč. R. Nárovcová – Barbora Divišová (zpěv), Jana Novotná 
(kytara) 
uč. M. Dlouhá – Ivana Kurzová (el. varhany)
uč. R. Kopřiva – Kateřina Malečková (el. varhany)
uč. T. Nárovec – Hana Třísková (zobcová flétna)
uč. M. Rupert – Petr Gschwendtner (kytara)

Absolventi výtvarného oboru – ze tříd učitelů:
uč. H. Vydrová – Markéta Blovská, Kateřina Brejchová, 
Barbora Janotová, Barbora Jiroušková, Marek Frýzek, Martina 
Kadlecová, Agáta Korousová, Michaela Korousová, Marek 

Polívka, Lenka Pučilová, Pavla Sedláčková, Aneta Šornová, 
Veronika Šustrová, Jiří Zdeněk, Nikola Šánová, Vítězslav Brož
uč. J. Kovář – Lucie Szederová, Zlata Slavíková

Mimořádného úspěchu naši žáci dosáhli v tomto roce na 38. 
ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010 - 
nejcennější ocenění medaili „Lidická růže“ a dalších deset čest-
ných uznání za vystavené práce. 
Odborná porota posuzovala více než 25 000 prací dětí ze 
61 zemí světa. V této obrovské konkurenci získala medaili za 
keramiku Aneta Kaprová ze třídy uč. Evy Ďurčové a Karolína 
Spálenská za malbu ze třídy uč. Hany Vydrové. Blahopřejeme 
žákyním i p. učitelkám k tomuto významnému úspěchu. Ceny 
budou žákyním předány v Lidické galerii, kde bude zároveň 
bohatý celodenní program. Při předávání budou účastni i před-
stavitelé ministerstev zúčastněných zemí vystavovatelů. 
Tento školní rok byl bohatý i na množství veřejných vystu-
pování, soutěží apod. Uvádíme zde některé akce, které se bě-
hem roku uskutečnily.

Bilance akcí ve školní roce 2009/2010
Akce pořádané školou:
- školní koncerty – měsíčně 2x (pro školy a veřejnost) 
- přehrávky žáků pro rodiče - spojené s třídními schůzkami - 2x 
ročně
- výtvarný obor – pravidelná obměna prací žáků v prostorách 
budovy a v koncertním sále
- oslava svátku SAMHAIN – zámek Blatná
- vánoční koncert – 2x pro veřejnost, 2x pro žáky ZŠ
- absolventský koncert 
- závěrečný koncert
- koncert v červnu pro nově přijaté žáky
Akce pro jiné organizace:
- oslava výročí vzniku Československa - Blatná
- adventní koncerty ve Lnářích (3x), v Záboří, Domov pro 
seniory v Blatné
- adventní koncert v Praze na Staroměstském náměstí – 2 
hodinový program
- předtančení žáků TO na plesech v Horažďovicích, Blatné, 
Škvořeticích, Písku, Záboří
- koncert pro delegaci žáků z Turecka, Polska, SOŠ Blatná
- divadelní představení „Masér v dámské lázni“ – hudební 
doprovod soubor H Band – 3x
- Velikonoční vystoupení v Praze na Staroměstském náměstí – 2 
hodinový program
- koncert k výročí osvobození republiky ve Lnářích, 
Kasejovicích a Blatné
- Blatenské hudební slavnosti
Děkujeme všem rodičům, kteří nám dali důvěru, abychom 
vzdělávali a vychovávali jejich děti v uvedených oborech k 
uměleckému cítění. 
 J. Š.
Karolína Spálenská, 14 let

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BLATNÁ
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RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
V BLATNÉ
Naše firma „Blatenská ryba, spol. s r.o.“ ve spolu-
práci s „ Městem Blatná“ připravuje na 19. a 20. 
června 2010 Rybářské slavnosti v Blatné. Věříme, 
že jsme zvolili ten správný termín a že i připravo-
vaný program zaujme nejen obyvatele z Blatné, ale 
i z blízkého či vzdáleného okolí.
Cílem je vytvoření tradice setkávání příznivců ry-
bářství a konzumentů rybího masa, popularizace 
oboru rybářství a zviditelnění kapra jako chutné 
potraviny. Chceme představit Blatensko jako oblast 
zdravou svým životním prostředím a v ní vyráběný-
mi produkty a i jako oblast schopných a svébytných 
lidí zaručujících tomuto kraji prosperitu.
 Program je sestaven tak, aby si v něm kaž-
dý našel něco, co jej zaujme. Konkrétně bude mít 
část kulturní, jejíž hvězdou bude Martin Maxa, část 
gastronomickou, kde bude čarovat mistr Stupka s 
blatenskou rybou a část zábavně – soutěžní s pro-
gramem pro děti i dospělé.
 Jsou to naše první slavnosti, proto bychom 
byli rádi kdybychom mohli přivítat co nejvíce ná-
vštěvníků. Jistě nám prominete první nedostatky, 
protože nic nezkazí pouze ten, kdo nic nedělá. 
Budeme rádi, když nám pomůžete svými návrhy a 
kritikou tyto i budoucí slavnosti vylepšit. 
 A nyní už mi nezbývá než vás všechny po-
zvat na první Rybářské slavnosti v Blatné a popřát 
vám příjemně strávený víkend s gurmánskými zá-
žitky.

Václav Špeta, Blatenská ryba, spol. s r. o.

ZPRÁVY JSDH DRAHENICKÝ MÁLKOV
Úvod sezony v požárním sportu
Osmého května se jako každý rok rozjel kolotoč závodů v 
požárním sportu a tentokrát se okrskové cvičení konalo v Bez-
dědovicích. Na této soutěži samozřejmě nemohla chybět ani 
družstva hasičů z Drahenického Málkova. Přestože to byla 
první letošní soutěž, výsledky byly velmi uspokojivé. Družstvo 
mužů, které bylo složeno poněkud netradičně i z holek, začalo 
soutěž disciplínou 100m s překážkami, kde zaběhlo druhé nej-
rychlejší časy. Pokračovalo se požárním útokem, útok se běžel 
klasicky na 3 „B“ hadice a nástřikové terče. Během provedení 
se nevyskytl žádný problém a stopky rozhodčích se zastavily na 
48,67 sec. V celkovém hodnocení okrsku se družstvo umístilo 
na pěkném 2. místě. Další družstvo, které se vydalo na klání do 
Bezdědovic, bylo družstvo žen, které se zúčastnilo Májového 
poháru v požárním útoku. Útok se holkám povedl a byl z toho 
krásný pohár za 3. místo.
V plánu jsou i další soutěže, které se uskuteční 29. května 
v Chlumu, 19. června na blatenském náměstí, 4. července v 
Chobotě a mnoho dalších.
Více aktualit na: http://sdhdrahenickymalkov.ic.cz

Generální oprava PPS 12
V uplynulém roce byla provedena generální oprava přenosné 
požární stříkačky JSDH obce Drahenický Málkov. Oprava stří-
kačky byla nezbytně nutná, jelikož nespolehlivost a množící se 
poruchy byly alarmující. Opraveno bylo chlazení motoru, včet-

ně nového chladiče,  vyčištěno čerpadlo a vývěva, zkontrolován 
celý motor. Vyměněna byla olejová vana, palivový kohout, klí-
nový řemen, ucpávka čerpadla a výfukové svody. Sbor vlastní 
pouze jednu PPS 12, která se používá jak na požární sport, tak 
na zásahovou činnost.  V nejbližší době provedou členové SDH 
nový nátěr letitého laku a očištění motoru od oleje. Za uhrazení 
opravy členové sboru děkují  městu Blatná a HZS Blatná za 
provedení opravy. Po dobu opravy byla zapůjčena PPS 12 od 
SDH Blatná, za což také děkujeme. SDH Dr. Málkov
foto ilustr.
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Letošní Blatenský fest bude mít dvě scény a zahraje celkem 48 kapel

Pedagogickou radou, která proběhla 14. dubna, a následnými třídními schůzkami jsme definitivně
odstartovali poslední čtvrtletí tohoto školního roku. Žáci už určitě vyhlížejí prázdniny, ale na ty si ještě 
chvilku počkají. To ovšem neznamená, že není na co se těšit. Je to například Den dětí, protože letos jsme 
se tento tradiční svátek dětí rozhodli oslavit netradičně. Čeká nás společný výlet do Prahy. Pro žáky celé 
školy jsme ve dvou dnech (2., 3. června) připravili vždy tři zajímavé aktivity – návštěvu ZOO, Národního 
muzea, letiště Ruzyně, Petřínské rozhledny či Pražského hradu. Žáci si budou moci vybrat, které místo by 
dopoledne nejraději navštívili, odpoledne se pak společně všichni sejdou v Beckilandu – zábavním centru 
plném stolních her, zajímavých atrakcí či minihřišť. Doufáme, že se nám tyto projektové dny s názvem 
„Zábava i poznání“ vydaří a budou se líbit žákům i učitelům. To je jen malá pozvánka k tomu, co chystáme 
na červen, a teď už k tomu, co se stalo v uplynulých dvou měsících. 

CO SE DĚJE NA ZŠ T. G. MASARYKA V BLATNÉ

Blatenský fest se nám pomalu 
rozrůstá. Nejenže je festival 
dvoudenní, ale letos přibude také 
druhá scéna. 25. a 26. června 2010 
se tak na dvou pódiích blatenského 
zimního stadionu budou střídat 
skupiny domácí, přespolní i 
zahraniční. 
Hlavní pódium bude vyhrazeno 
největším hvězdám festivalu. Zahrají  tu 
například skupiny jako je pardubická 
Vypsaná fixa, kubánská Santy y su
Marabú, punkoví SPS, metalcoroví 
Locomotive a X-core, poprockeři 
Timudej, mistři rockabilly Slapdash, 
crossoveroví Atari Terror, teatrální 
provokatéři Unifiction, hosté ze
Slovinska Killing Option, ze Slovenska 
Lost in Mind a mnoho dalších. Nebudou 
chybět ani domácí skupiny jako je Anča 
Band a Funkce Šroubu.
Druhá scéna bude patřit menšinovým 
žánrům. Vystoupí zde například Nikola 
Brasko, Namrous, Ape Town, Dech Deh-
tu, G.O.O.S.E., Footnote a další. Tato 
scéna také poskytne prostor divadelní-
kům. Svá představení uvede Divadlo 
Arnošta – loutkové divadlo Woody Allen 
a Divadlo Konzervatoř Brno).

Celkem se na obou pódiích vystřídá 48 
kapel. Jejich kompletní seznam naleznete 
na webových stránkách festivalu:
www.blatensky-fest.cz
Pořadatelé festivalu také přichystali zají-
mavý doprovodný program. Nebude chy-
bět tradiční výstava fotografií z loňského
ročníku festivalu pořízených členy foto-
klubu Kamfo Blatná. Opět své dokonalé 
triky předvede rekordman na cirskusové 
jednokolce za rok 2008 Petr Beneš.
Vstupenky na celý festival je možné 
zakoupit v předprodeji za 260 Kč v Hos-
podě u Datla a v Restauraci Sokolovna v 
Blatné. Přespolním návštěvníkům bude 
opět k dispozici stanové městečko.
Ceny vstupenek na Blatenský fest 
2010:
Předprodej na celý festival – 260 Kč (do 
23.6.2010)
Na místě v pátek (1 den) – 220 Kč
Na místě v pátek na 2 dny – 360 Kč
Na místě v sobotu (1 den) 220 Kč
Děti do 12 let zdarma
Vozíčkáři a jeden jejich doprovod mají 
vstup zdarma
Za Blatenský fest Martina Žáková
Foto: Vypsaná fixa, autor Iva Marešová

Solasido 13. dubna
Pěvecká soutěž Solasido, která na naší škole proběh-
la již potřetí se těší velké oblibě mezi žáky, peda-
gogy i rodiči. Letos se přihlásilo téměř 80 žáků, ze 
kterých bylo v konkurzu vybráno 
12 soutěžících z prvního stupně a 14 z druhého stup-
ně. Finálový večer se skutečně vydařil. Slyšeli jsme jednodu-
ché lidové písně, rock i písně z muzikálů. Všem se vystoupení 
povedlo, ale všichni vyhrát nemohli. Na prvním stupni zvítězil 
Ondřej Šimsa ze čtvrté třídy s písničkou Tak prázdná, druhá 
byla Kristýna Smolová ze 3. B s písní Když se zamiluje kůň a 
třetí Jiří Říha ze 3. A, který zazpíval známý hit skupiny Olym-
pic Dej mi víc své lásky. Těžké rozhodování čekalo porotu ve 
druhé části soutěže, které se zúčastnili žáci druhého stupně. 
Ve velké konkurenci nakonec zvítězila Kristýna Šimsová z 
8. B, která nás na chvíli přenesla do muzikálu Drákula. Lucie 
Machovcová z 8. A na druhém místě zase připomněla muzikál 
Rebelové a třetí místo patřilo Barboře Hájkové a její písni Zavři 
oči, když se červenám. Blahopřejeme všem, kteří našli tu odva-
hu a zúčastnili se soutěže a děkujeme p. Justichovi, který celou 
soutěž připravil a vtipně ji moderoval. 

 

Eva Wachtlová

Hokejbal proti drogám
21. a 22. dubna se naši žáci účastnili okresního kola celorepub-

likové soutě-
že Hokejbal 
proti drogám. 
V kategorii 
3. – 5. roč-
ník získali 
naši borci 
zaslouženě 
druhé místo. 
V kategorii 
6. – 7. ročník 
jsme v silné 
konkurenci 
díky horšímu vzájemnému zápasu s Radomyšlí skončili až třetí. 
Oba dny byla naše mužstva výrazně povzbuzována žáky celé 
naší školy. 
Touto sportovní akcí jaro na sportovištích nekončí, ale začíná. V 
květnu nás totiž ještě čeká fotbalový Mc Donald´s Cup (mladší 
i starší žáci), minifotbal (žáci II. stupně) a atletická soutěž Pohár 
rozhlasu (mladší i starší žáci). Jaroslav Voříšek

Den Země
Ani letos jsme nezapomněli společně s žáky udělat něco pro 
životní prostředí. Oslovili jsme prodejnu Spar, která nám ochot-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ

ně vyšla vstříc v už tradičním Groceries projektu. Společně s 
žáky 4. – 9. ročníku jsme nazdobili více než 80 papírových sáč-
ků, které jsme prostřednictvím prodejny věnovali zákazníkům 
jako připomenutí možnosti využívat recyklovatelné materiály 
místo igelitových tašek. Doufáme, že všem zákazníkům se tento 
malý dárek k nákupu líbil. Děkujeme p. Tvrdému za vstřícnost a 
ochotu podpořit náš projekt. 
Naši prvňáčci zase 22. dubna využili pěkného počasí a celé do-
poledne věnovali vytváření duhy z plastových víček. A protože 
se jim skutečně povedla, nechali jsme si ji na školním dvoře do 
konce týdne.  Ludmila Růžičková

20. celostátní country setkání v Táboře
S 12 dětmi country kroužku Prim jsme se ve 
dnech 23. – 25. dubna zúčastnili výročního 20. 
celostátního setkání dětských country souborů 
v Táboře. Od pátku do neděle se ve všech pro-
storách 6. ZŠ v Táboře tančilo klasické country, 
clogging (country step), mexické, řecké, skotské 
tance. Kdo chtěl, mohl se naučit i českou besedu 
nebo se věnovat pohybová průpravě. 
Nedílnou součástí bylo i sobotní soutěžní odpoledne, kterého 
jsme se my zúčastnili pouze v roli diváků. Bylo na co se dívat! 
Viděli jsem plno pěkných a někdy i zábavných choreografií, ze
kterých vybrat ty nejlepší nebylo pro porotu určitě jednoduché. 
Překvapením celé akce byl sobotní country bál s kapelou Stará 
almara. Program jsme si zpestřili také návštěvou historického 
náměstí, bazénu a nechyběla ani cukrárna. Setkání bylo zdařilé 
a myslím, že netradičně strávený víkend se dětem líbil. 
 Dana Houzarová

Čarodějnický speciál na školním 
dvoře
V pátek 30. 4. se náš školní dvůr proměnil v čarodějnickou ško-
lu. Zájemci, kteří se chtěli vyučit čarodějnickému řemeslu, mu-
seli zvládnout úkoly, které jim připravila čarodějnice Bludimíra 
První: třeba hod kostí na cíl, let na koštěti, zdobení perníkové 
chaloupky či vaření čarodějnického lektvaru. Součástí školy 
byla i volba nejkrásnější čarodějnice. Na květen chystáme ve 
školní družině výrobu drátkovaných šperků, turnaj ve stolním 
fotbalu a víkendový výlet do Pohádkové chalupy v Mlázovech. 
Dana Pilná

Víkendový pobyt ve Střelských Hošticích
Kromě oblíbených „spaní ve škole“ pro nás naše paní vedoucí 
Marcela Džisová připravila i víkendový pobyt ve Střelských 
Hošticích. Od pátku 16. dubna do neděle 18. dubna jsme v are-
álu bývalé školy v přírodě procvičovali obvazovou techniku, 
zásahy při různých typech poranění i zásady civilní ochrany 
- vždyť jsme se připravovali na okresní kolo soutěže Hlídek 
mladých zdravotníků. A příprava to byla perná i se zásahem u 
připravených poranění.
Ale nejen učením jsme vyplnili celý čas. Vypravili jsme se i do 
bazénu v Horažďovicích, čas zbyl i na návštěvu Zámecké cuk-
rárny. 
Chceme poděkovat nejen paní vychovatelce za čas, který nám 
věnuje, ale i rodičům, kteří se podíleli na dopravě všech 24 
účastníků do Střelských Hoštic.
Jana Petráňová, Klára Valachová VIII. B, členky zdravotní-
ho kroužku

Jak se dělá tanečník
S naší paní učitelkou Olgou Dlabačovou často navštěvujeme 
divadelní představení v Praze a Příbrami, ale ve čtvrtek 29. 
dubna jsme zažili nevšední kulturní zážitek. Měli jsme možnost 
zhlédnout v Městské knihovně v Praze představení studentů 
pražské konzervatoře s názvem „Jak se dělá tanečník“. Viděli 
jsme několik různých tanečních stylů od klasického baletu přes 
modernu až po jazz. Každé vystoupení mělo svůj vlastní příběh 
zpracovaný světovými choreografy doplněný charakteristickou 
hudbou. Celým představením nás provázel moderátor, který 
nám kromě informací o vystoupení podal i informace o škole. 
Dozvěděli jsme se, že studenti konzervatoře jsou rozděleni do 
dvou skupin - Baby balet Praha (nižší ročníky) a Balet Praha 
junior (vyšší ročníky), zároveň se vyučují podle vzdělávacího 
programu gymnázia. Každý pátek se konají talentové cesty, 
kam může přijít zájemce, ukázat své nadání a podle zájmu se 
zařadit do denního osmiletého studia nebo do diferencovaných 
programů. I když se mezi námi žádný tanečník, který by chtěl 
tanec dělat na profesionální úrovni, nenašel, byli jsme rádi, že 
jsme představení viděli a o tanci samém jsme se dozvěděli plno 
zajímavostí.
Pavla Sedláčková, Veronika Šustrová, IX. A

Pořiď si svého PRITTele
Neděste se, v názvu není chyba. To je název soutěže, do které 
se po oslovení 80 škol z ČR  naše škola prostřednictvím V. A 
zapojila. Jejím cílem bylo, aby žáci s pomocí výrobků firmy
PRITT vytvořili maximálně dvě pohádkové postavy vysoké 1,5 
až 2 metry. Páťáci si se svojí třídní učitelkou Věrou Zemanovou 
vybrali Rumcajse a Manku. Na fotografiích vidíte, jak se jim
dílo podařilo. Samozřejmě jim budeme držet palce, protože 
úspěšným třídním kolektivům bude umožněno se podívat do 
Zlína na 50. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – Zlín
2010, kde také budou všechny pohádkové postavičky vystave-
ny. Jednu odměnu však již získali – zážitky při společné práci.
Mgr. J. Karlíková, řed. školy

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou panu Pavlu Vohryzkovi (firma Autodo-
prava Hajany) a panu Romanu Pojerovi (firma BP-SERVICE
Blatná) za sponzorský dar ve formě úhrady dopravy našich ho-
kejbalistů na krajské kolo soutěže “Hokejbal proti drogám“.
 Vedení školy a hokejbalisté
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SOU BLATNÁ – JAK PROBĚHLY SOUTĚŽE DOVEDNOSTÍ?
V minulém čísle jsme zvali čtenáře „Sobáčku“ na soutěže od-
borných dovedností. Jak soutěže dopadly?
Do regionálního kola soutěže AUTOMECHANIK Junior, kte-
rou již po šestnácté vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR ve spolupráci se Svazem autoopraven ČR, se 
zapojilo všech 8 škol, které v Jihočeském kraji žáky v uvede-
ném oboru vzdělání vyučují. Soutěžilo 11 žáků. Na regulérnost 
soutěže dohlíželi zástupci z jednotlivých škol a zástupci pod-
nikatelské praxe. Výsledky soutěže byly přijaty bez připomí-
nek. Zahájení soutěže i závěrečného vyhodnocení se zúčastnil 
místostarosta Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil. Vlastní průběh 
soutěže se zájmem shlédli i zástupci Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Jihočeského kraje v čele s vedoucí oddělení Ing. 
Hanou Šímovou. Soutěž navštívili rovněž zástupci firem, se kte-
rými škola dlouhodobě spolupracuje. Někteří v roli rozhodčích, 
jiní jako diváci. Velice si vážíme hodnotných cen, které naši 
partneři do soutěže věnovali. Všichni přítomní hodnotili kladně 
organizační zabezpečení soutěže pořadatelskou školou, odbor-
nou náročnost jednotlivých soutěžních úkolů i úroveň vybavení 
jednotlivých pracovišť autoservisu SOU Blatná. 
VÝSLEDKY 16. ROČNÍKU SOUTĚŽE:
První místo obsadil Ondřej Marada ze Středního odborného 
učiliště Blatná. Jako druhý se umístil Radek Sučák z VOŠ , SPŠ 
automobilní a technická České Budějovice. Ze stejné školy
je i Ladislav Vávra, který obsadil třetí příčku. Nejlepší dva z re-
gionálního semifinále postoupili do celostátního finále, které se
uskutečnilo měsíci květnu ve Střední škole automobilní Jihlava. 

Další významnou akcí byl 9. ročník tradiční soutěže Jízda 
zručnosti s traktorem a přívěsem. V kategorii žáků se zúčast-
nili 32 žáci z 12 středních škol Jihočeského, Západočeského a 
Středočeského kraje. Soutěžilo se novým traktorem Zetor PRO-
XIMA 75, který zapůjčila společnost Agrozet České Budějovi-
ce, a.s.. Dobrou atmosféru umocnilo solidní počasí i velký počet 
účastníků. Nejvíce problémů působilo soutěžícím zacouvání do 
garáže traktorem s přední hnací nápravou. Zde se většina závod-
níků opravdu zapotila. 
Jízdu po trati si vyzkoušeli i zástupci nejmladší generace – čtyř-
letý Ádík Voračka se svým mladším kamarádem Ondráškem 
Štěpánkem (na snímku), kteří přijeli s vlastními traktory. 

VÝSLEDKY V KATEGORII ŽÁKŮ:
1. místo - Tomáš Zobal – VOŠ a SOŠ Březnice
2. místo - Skalický Michal – VOŠ a SZŠ Benešov
3. místo - Jan Kohout – SOŠ mechanizační a zahradnická České 
Budějovice
Do celostátního kola v Kámenu u Pelhřimova postoupil i čtvrtý 
závodník Jan Sváček z VOŠ a SZŠ Tábor.
Mezi soutěžícími byla jediná dívka z březnické školy. Přes-
tože na stupních vítězů neskončila, dokázala, že jízda s trak-
torem není jen doménou mužů. Fandili jí všichni zúčastnění, 
za svůj výkon získala zaslouženou cenu.
Souběžně s kategorií žáků byla organizována též soutěž v ka-
tegorii dospělých pro širokou zemědělskou veřejnost, kam se 

přihlásilo 9 traktoristů. První místo obsadil Pavel Dušek ze 
Středního odborného učiliště Blatná. Ze stejné školy byl i druhý 
soutěžící Petr Braun. Třetí místo obsadil Jan Doležal ze SOU 
Dačice.
Pořadatele potěšilo, že i tentokrát si našel čas místostarosta 
Blatné Mgr. Bohuslav Navrátil, aby se mohl soutěže zúčastnit. 
Jak se jezdí soutěžícím s novým traktorem se přijel přesvědčit 
generální ředitel Agrozetu České Budějovice a.s. Ing. Zdeněk 
Kukačka. Spolupráci se školou hodnotil kladně. Shodli jsme se 
na tom, že obě strany mají zájem tuto spolupráci i nadále rozví-
jet. Akce se zúčastnila řada dalších hostů.
Průběh a výsledky soutěží potvrdily, že je potřeba v těch ak-
tivitách, které u mladých lidí podporují zájem o zvolený obor 
vzdělání a budoucí povolání, i nadále pokračovat. Pořadatelé se 
těší na další ročníky.

Je zájem o řemeslné obory?
V náboru žáků pro 
příští školní rok byla 
v našem SOU napl-
něna třída opravářů 
zemědělských strojů. 
Velký zájem o stu-
dium v tomto oboru 
vzdělání se uspokojit 
nepodařilo, zhruba 
deset žáků muselo 
hledat jiný obor vzdě-
lání nebo jinou školu. 
Naplněna je i třída 
mechaniků opravářů motorových vozidel. Poslední volná místa 
zůstávají pouze v oboru autoelektrikář a elektrikář, kam je mož-
no se dodatečně přihlásit. Těší nás, že se řemeslným oborům 
vzdělání vrací vážnost, kterou si právem zaslouží.

Stanislav Janota, zástupce ředitele
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MÉ VZPOMÍNKY NA KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A ZAČÁTEK OSVOBOZENÍ
V roce 1945 mě bylo 5,5 roku. 
Bydleli jsme v Lažanech č. 25 přes 
24 roků. Tatínek byl rybář, později 
baštýř a přes 17 let sádecký na 
sádkách v Rojicích. Maminka 
pomáhala na velkostatku u Polánků. 
Později jako ošetřovatelka chovných 
kachen u SR Blatná. Pamatuji se, že 
po 20. dubnu 1945 večer kolem 22. 
hodiny byl velký rachot po vsi od 
povozů tažených koňmi a krytými 
plachtou. Bouchali u nás na okno 
Němci. Tatínek šel ven, Němci měli 
mapy a chtěli ukázat nejhlubší les 
Hradec a Sosnovec. Tatínek s nimi 
musel jít až na konec vsi a cestu jim 
ukázat. Měli jsme velký strach, že se 
tatínek již nevrátí. 
Za války muselo být všude na oknech 
zatemnění. Svítilo se petrolejkami 
a loučemi. Koncem dubna německé 
rodiny s naloženými vozy táhly zpět 
přes ves. Na návsi byli odzbrojováni 
sousedem Běhavým, Krkounem, 
Šišpelou, Majerem, Vaněčkem, 
Divišem, Buchleitnerem, Jestřábem, 
Motykou a Myslíkem. Měli pouze 
pár loveckých pušek. 
Posléze Němci odjeli neznámo kam. 
Tatínek nám večer říkal: „Dívejte 
se na les Hradec tam, kde stojí 
rozhledna!“ Blikalo tam světýlko 
jako hvězda nad lesem. Druhý 
den večer byl slyšet hukot letadla, 
které zásobovalo partyzány. To 
se opakovalo ještě další dva dny. 
Až po letech byly nalezeny kryty, 
již zničené stářím dle vyprávění 
Stanislava Sedláčka. Sám jsem se 
do takového krytu po čase propadl 
na stráni pod rozhlednou při trhání 
malin. 
Později nám hajný Buchleitner 
vyprávěl, že koncem dubna kolem 
půlnoci na lesní hájence zvané 
Chrašťovická, bylo slyšet bušení na 
okno. Pohledem jsem uviděl skupinu 
po zuby ozbrojených Němců v počtu 
nejméně 10-ti osob. Požadovali jídlo 
a pití na cestu a zároveň se ptali, jak 
daleko jsou Američané. Bylo nám 
nařízeno, abychom alespoň jednu 
hodinu po jejich odchodu neopouštěli 
hájovnu, jinak vyvraždí celou rodinu. 
Sám hajný se v lese nikdy nebál, 
ale této noci nikdo z rodiny domov 
neopustil. Ráno 5.5.1945 mě otec 
posadil na rám pánského kola a 
vyrazili jsme cestou přes Milčice do 
Záboří pro porodní bábu. Asi v půlce 
cesty, nedaleko rybníka Chvalov, nás 
zastavila a kontrolovala americká 
hlídka. Tatínek, který neuměl 

anglicky, musel posunky ujasnit účel 
naší cesty. Propustili nás, o několik 
kilometrů dál vedla demarkační čára. 
Při zpáteční cestě nám již americká 
hlídka salutovala. 
V Lažanech u školy nás sousedé 
informovali, že máme holčičku. Také 
před obecní školou stál americký 
džíp a američtí vojáci. Ve škole sídlil 
provizorní štáb. Jeden z vojáků měl s 
sebou živou želvu, na důkaz toho, že 
se jí nic nestane, ji přejel autem. 
I na návsi byli američtí vojáci, ale ti 
seděli na koních. U rybníka Žděný, 
nedaleko hospody u Bosáků, byly u 
zámecké cesty 1,5 metrů vysoké lesní 
smrčky. Američtí vojáci neodolali a 
tyto stromky na koních přeskakovali. 
Druhý den jsem byl svědkem toho, 
jak Američané nasedli do džípu plně 
ozbrojeni a ujížděli za ves přes most 
rybníka Kořenský k lesu Březovec. 
Vojáci na koních ujížděli přes 
ves zvanou Na sádkách. Po chvíli 
přivezla americká hlídka německou 
rodinu i s dětmi již odzbrojenou. Z 
jejich očí sršela nenávist a zlost. Od 
našich osvobozenců jsme dostávali 
žvýkačky, čokoládu a kakao. Ještě 
před odjezdem si mou malou sestru 
spojenci vyfotili, aby měli památku 
na dítě, které přišlo na svět v 
okamžiku osvobození jejího domova. 
Protože elektrická energie byla 
zavedena až v roce 1955, musel 
tatínek poslouchat rádio, jehož 
zdrojem bylo 32 plochých baterií. 
Dodnes slyším úpěnlivé volání 
hlasatele čs. Rozhlasu: „Přijďte 
Praze na pomoc, Němci vraždí 
vaše spoluobčany, zuří velký boj 
o československý rozhlas. Němci 
ženou vaše ženy a děti před tanky 
proti barikádám!“ 
8.5. jsme postavili na návsi 
slavobránu z chvojí, která byla 
barevně opentlena. Přijel americký 
důstojník v džípu. Všechny přítomné 
zdravil. Dodnes před sebou vidím 
dlouhou kmitající anténu od 
vysílačky. Auto projelo přes náves 
směrem k Doubravici a s ním i celý 
štáb sídlící ve škole. 8.5.1945 byl 
nazván dnem osvobození. Skutečně 
pro nás obyčejné lidi, to byl jeden z 
nejhezčích dnů života. Vše následné 
ještě umocňoval pocit svobody a 
krásné květenství právě kvetoucích 
šeříků a rozkvetlých zahrad. Jako 
by sama příroda s námi slavila tento 
nezapomenutelný den. 
Po válce byla nabídnuta pomoc 
dětem narozeným mezi 1. - 10. 

květnem. 
Moji rodiče 
nic nehlásili, 
sami si 
později 
koupili 
knihu 
„Srdce 
Prahy v 
plamenech“, 
která 
byla plná 
fotografií
z bojů o 
osvobození Prahy. Kniha putovala 
po celé vsi, ale zpátky se už nikdy 
nevrátila. Pamatuji se, že v té době 
byl v obci obecný chudobinec, 
lidově zvaný Pastouška. Byl to malý 
dům, se dvěma místnůstkami. V 
jedné místnosti žila paní Vránová a 
po válce se vrátil válečný invalida 
Vokroj, který byl ubytován v druhé 
místnosti. Společně chodili po vsi, 
kde je živila každý den jiná rodina. 
Pro kontrolora s sebou nosili sešit, 
v němž byly prováděny zápisy. O 
několik let později paní Vránová 
zemřela a na náklady obce byla 
pohřbena v Záboří. 
V Lažanech byla obecná škola 
dvoutřídní. Učil tam řídící Granát, 
učitel Cvach a na kole dojížděla z 
Blatné každý den slečna Havlátová. 
Byla to dobrá a laskavá žena, starší 
Blateňáci si jí určitě pamatují. Na 
náboženství do  Lažan dojížděl 
na malém motocyklu pan farář ze 
Záboří. Do měšťanské školy jsme 
docházeli do Sedlice přes les. V zimě 
jsme se střídali v prošlapávání cesty, 
protože tenkrát bývalo vždy velké 
množství sněhu. 
Vzpomínám na učitele Farku, 
manžele Šiškovi, z Blatné dojížděl 
pan učitel Zajíček a jeho žena. Také 
tam vyučovala slečna Jirásková a 
pan profesor František Machovec 
z Blatné. Vzpomínám na dobré 
sousedy z Lažan, jakými byla rodina 
mlynáře Polánky, Pýchovi, Šourkovi, 
Bosákovi, Klasovi, Plechatých, 
Mašků, Koubků, Březnických, 
Šmatů, Hodinů, Ryndů, Komrsků 
a Káchů. Všichni zde jmenovaní 
jsou již po smrti, ale žijí jejich děti 
a vnoučata. Toto je jejich poslední 
pocta a vzpomínka na poslední 
dny 2. světové války a počátek 
osvobození. 

František Jestřáb, 
Tyršova, Blatná
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HAJANY
Čarodějnice v Hajanech
Dne 30. dubna 2010 se obyvatelé 
malebné vesničky Hajany opět 
po roce sešli, aby oslavili pálení 
čarodějnic. Jako každý rok byl 
připraven bohatý program.
Již před pátou hodinou 
odpolední se scházeli první 
nedočkavci, kteří se těšili na 
vystoupení Míly Simandla a 
jeho kobyly „Deni“. Potom se 
mohly děti na koních povozit. 
Vystoupení i jízda na koních byl 
první krásný zážitek.
Pak následovalo stavění májky. 
Ženy májku bohatě ozdobily a 
muži se ujali role stavění.
Vyvrcholením celé akce bylo 
pálení čarodějnice, která byla připravena na velké vatře za 
hospodou. Pak následovalo opékání buřtů na malém ohníčku. 
K dobré náladě hrála hudba „Š-umící“. Akce se zdařila a všem 
zúčastněným se moc líbila.
  Renáta Vaněčková
Divadlo v Hajanech
V neděli 9. května odpoledne se společenská místnost v 
Obecním domě v Hajanech zaplnila do posledního místečka. 
Místní děti si pod vedením paní Zdeňky Bartuškové a Zdeňky 
Jestřábové nacvičily divadlo na motivy veršované pohádky 
Františka Hrubína „O Šípkové Růžence“. Také si samostatně 
připravily kulisy a kostýmy. Divadlo zahrály naprosto 
profesionálně a na závěr byly odměněny velkým potleskem 
všech přítomných. Protože divadlo bylo spojeno s oslavou 
Dne matek, tak po skončení představení každý z malých herců 

odnesl svojí 
mamince 
vlastnoručně 
vyrobené 
přáníčko a růži.
Na úplný závěr 
následovala 
sladká odměna 
pro účinkující 
a společné 
vyfocení. 
Poděkování 
patří i místním 
ženám, které 
připravily 
občerstvení v podobě slaného i sladkého pečiva. Nechyběla také 
káva a čaj.
 Dana Vohryzková

 Stavba májky v Hajanech
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VÝLET DO ZOO
Měli jsme všichni velkou radost, když jsme se dozvěděli, že 
17. dubna pojedeme do pražské zoologické zahrady. Plánovaný 
výlet pro nás připravili hajanští hasiči a zástupci obce. Dopravu 
zajistil pan Vohryzka barevným Vohrybusem. 
V zoo jsme viděli slony, žirafy, tuleně, koně Převalského a ještě 
mnoho jiných zvířat. Kdo chtěl, mohl se projet lanovkou a ušet-
řit si svoje nohy. My jsme se lanovkou svezly rády, byl z ní 
hezký výhled. Také jsme se svezly vláčkem, ze kterého jsme 
se dívaly na zvířátka a mohly jim zamávat. Moc se nám líbil 
statek, kde chovali plno domácích zvířat. V zoo se dá vylézt na 
rozhlednu, ze které byl vidět celý rozlehlý areál. Líbila se nám 
také terária s plazy a jinými zvířaty. Nakonec jsme se šly podí-
vat na tučňáky, kteří se potápěli pod vodou jako šikovní plavci. 
Před východem ze zoo si můžete koupit na památku různé suve-
nýry, třeba figurky zvířátek nebo turistické známky.
Celý den se nám vydařil, měli jsme krásné počasí. Při zpáteční 
cestě jsme se zastavili občerstvit v McDonaldu. Děkujeme všem 
hajanským hasičům a zástupcům obce za to, že pro nás připravi-
li takový krásný výlet. 
 Miluška Stulíková a Anička Venclová

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SOBOTA 12.6.2010 OD 10,00 DO 10,45 HODIN

Co je možné bezplatně odložit: 
- chladničky, mrazáky, klimatizace …
- akumulátory (všechny typy)
- elektronický odpad – televize, monitory, počítače
- chemikálie – plechovky od barev, zbytky barev a lepidel
- pneumatiky
Odpad přivezte POUZE v určenou dobu ke kontejnerům na 
tříděný odpad.
NEODKLÁDEJTE JEJ DŘÍVE !!!

ODVOZ VEKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
(kontejner)

SOBOTA 12. 6. 2010 OD 9,00 DO 11,30 HOD. 
Velkoobjemový odpad se bude ukládat u kontejnerů na tříděný 
odpad pouze ve výše uvedené době.

Dětský den v Hajanech
aneb

Z pohádky do pohádky

Kdy: neděle 30.05.2009 v 13,30 hodin
Kde: sraz za hospodou

Bude připravena spousta zajímavých her 
a soutěží.

Dále bude následovat slavnostní odhalení 
a pokřtění hajanského vodníka na místním 

rybníčku.

Na závěr opékaní buřtů. 

Samozřejmě nebude chybět 
občerstvení a sladké odměny.

Obecní úřad Hajany 
Vás srdečně zve na

Setkání rodáků a přátel 
obce Hajany

které se koná v sobotu 3. července 
2010v Hajanské hospodě

PROGRAM:
14,00 hodin Slavnostní zahájení 

Kulturní vystoupení
16,30 Taneční zábava

Občerstvení zajištěno
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HORNOSÍN
Jako každý rok, tak i letos, jsme po svátku sv. Floriána oslavili 
pouť v Hornosíně. Letošní však byla o něco jiná, svátečnější, 
protože jsme uspořádali sraz rodáků. Dopolední mši v kapli sv. 
Floriána sloužil pan farář Robert Paruszewski z Kasejovic. Sa-
motný sraz začal ve 14 hodin, kdy místostarosta obce uvítal pří-
tomné a seznámil je s děním v obci a odpoledním programem. 
Po recitačním a pěveckém vystoupení místní omladiny a pro-
jekci fotografií pana Václava Machovce mohli všichni poprvé
zhlédnout návrh znaku a vlajky obce, který nám představil při 
své přednášce o dějinách obce historik pan Mgr. Vladimír Čer-
venka. Současně celé odpoledne byla ke zhlédnutí výstava foto-
grafií pana Václava Machovce. Odpolední program byl ukončen
průvodem k máji na návsi za doprovodu Starošumavské pětky, 
kde proběhlo „zalévání máje“. Večerní pouťová zábava ve vese-
lé náladě vydržela do pozdních ranních hodin.
Všem rodákům, přátelům a obyvatelům obce patří naše 
díky. Obec Hornosín.

POZVÁNKA DO HORNOSÍNA
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na 
oslavu 115. výročí založení SDH Hornosín v sobotu 
3. července 2010. K tanci a poslechu hraje Doubra-
vanka. Program celé akce bude zveřejněn na 
www.hornosin.cz

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, Lnářského 
Málkova, Vrbna a Mračova
     
Jsou jen dvě cesty, jak žít svůj život. Jedna je, jako by nic 
nebyl zázrak. Druhá je, jako by všechno zázrak byl. 
 Henry van Dyke
Jaro je v plném proudu, kaštany rozsvěcují své vznešené svícny 
a matička příroda nám nabízí širokou škálu bylinek – kopřivy, 
pampelišky, sedmikrásky, kontryhel, břízu, rozrazil -   na pro-
čištění organismu. Kdo chce, tak tuto levnou nabídku bohatě 
využívá. 
Čarodějnice jsme zdárně upálili, nikde nedošlo k úrazu či po-
žáru. „Vrbeňáci“ se opět vytáhli svým bohatým programem. 
V Kadově bylo také lehce živo. 
Na přestavbě bývalé školy v Kadově se pokročilo, nová střecha 
je téměř hotová, okna jsou vyměněná a vnitřky se dodělávají. 
V Kadově proběhne brigáda na úpravu hřiště. Ve Lnářském 
Málkově budou brigádně nově natřená okna v kulturním domě. 
Ve Vrbně se všichni místní pustili do zvelebení a oplocení teni-
sových kurtů a probíhají přípravy na dětský den, který proběhne 
v sobotu 29.5.2010. Tyto iniciativy jsou úžasné a zaslouží ob-
div. V Poli a ve Lnářském Málkově budou nainstalovány hrací 
věže pro děti. 
Obecní lesy máme pro letošek zalesněné a začne kolotoč kolem 
vyžínání, natírání a  oplocení. Práce na údržbě veřejné zeleně 
jsou v plném proudu a vzhledem k současným  klimatickým 
podmínkám zřejmě bude i letos hodně trávy a údržba spolyká 
nemálo finančních prostředků. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se na údržbě zeleně v obcích podílí, za jejich práci a ocho-
tu!!!
Pokusili jsme se podat žádost o dotaci na opravu vzácných var-
han v kostele sv. Václava v Kadově a neuspěli jsme, prý varha-
ny nejsou uznatelný náklad. Budeme zkoušet další možnosti k 
získání financí na tento nástroj.
Veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kostela sv. 
Václava v Kadově stále trvá. Za tímto účelem byl zřízen účet 
u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromažďují 
finance z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý,
kdo má zájem. Děkujeme všem, kteří přispěli a předem všem, 
kteří se přispět chystají.  

Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net  .

Za obec Kadov  Vladimíra Tomanová

Výsledky „Viklanského pouťového 
turnaje v malé kopané“
ze soboty 15. května 2010
V sobotu 15. května se opět konal tradiční „Viklanský pouťový 
turnaj v malé kopané“. Účast mužstev byla i přes chladnou ne-
přízeň počasí skvělá – 7 týmů. Bylo to prostě príma a my všem 
děkujeme za sportovní chování a skvělé výkony. Tady je pořadí:
1. Místo Sáňkaři Březnice
2. Místo Vorel Kadov 
3. Místo FC RICHMOND
4. Místo Kvelb Pole 
Nejlepší střelec turnaje – Viktor Šmucler
Nejlepší brankář turnaje – Martin Pištora

Dne 23.4.2010 jsme vzpomněli
 nedožitých 100. narozenin 

Vojtěcha Roda z Hajan. 
Stále vzpomínají syn Václav a Jiří s rodinami 

a ostatní příbuzní.
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Otvírání a čištění studánek ve Vrbně
Otvírání a čistění studánek je akce, která se konala ve Vrbně 
poprvé. V sobotu 24.4.2010 na zahradě u hostince, kde program 
začínal, se sešlo asi 60 dětí a dospělých. Paní Račanová ze 
Záchranné stanice živočichů Makov přivezla dvě krásné sovy, 
sovu pálenou a sovici sněžnou a zajímavě vyprávěla o záchran-
né stanici a o zvířatech. Děti si poté sovičku mohly dát na ruku 
a vyfotit se s ní. 
Následovalo povídání o vodě a studánkách a dozvěděli jsme 
se, jak je nejlépe vyčistit, abychom pomohli a ne uškodili. Tyto 
informace podával Ing. J. Vlček z odboru ŽP Krajského úřadu 
Plzeňského kraje.
Poslední částí programu na zahradě byla pohádka o studánko-
vé víle, kterou četla paní Kiliánová a 4 moc šikovné děti hrály 
vílu, holčičku a skřítky. Děti pohádka zaujala, protože tam bylo 
opravdu ticho…
Po pohádce děti dostaly materiály a úkoly, které měly plnit 
cestou ke studánkám. Studánky k vyčištění byly 2, takže každý 
si vybral kam chce jít a šli jsme. Přírodovědné úkoly, které děti 
plnily cestou, nebyly jednoduché, ale děti to zvládly moc dobře. 
Každý dostal i semínka smrku, borovice a modřínu a návod k 
jejich vypěstování.
Došli jsme ke studánkám, vyčistili jsme je a na děti čekala od-
měna od studánkové víly. Cestou zpět děti nasbíraly přírodniny, 
aby vytvořili studánku. Poznáte tam děti svojí přírodninu? Stu-
dánka se Vám moc povedla!
Počasí nám přálo, bylo slunečné odpoledne, vyčistili jsme 2 
studánky a jedna studánka je díky sponzorům i zrenovovaná. 
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akce.
Více fotografií si můžete prohlédnout na www.kadov.net
Děkujeme spolupracujícím organizacím a sponzorům: 
PRASTŘECHA Pokrývačství K. Prachař (renovace studánky), 
Obec Kadov, Záchranná stanice živočichů Makov (www.makov.
cz), odbor ŽP města Blatná, odbor ŽP krajského úřadu plzeň-
ského kraje, sdružení Tereza, Hydrobiologická stanice  PF UK 
(rozbor vody).
R. Prokopiusová za organizátory - Rodiče Vrbno a Senior 
klub Vrbno

Před vyčištěním...  Po vyčištění...

 Vítězný tým Sáňkařů

 Tým Vorel Kadov 2. míst

o

Čarodějnice - příprava čarodějnice i transport na místo - to 
bylo náročné, ale pak už to šlo rychle...
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Stavění májky a lampionový průvod 
ve Vrbně
Stavění májky ve Vrbně má již dlouhou tradici, podobně jako 
v obcích v okolí. Před pěti lety poprvé šel i lampionový průvod 
od májky k rybníku Pálenec, kde se pálí čarodějnice. Barevné 
lampionky ve tmě měly úspěch, všem se průvod líbil, tak od té 
doby máme novou tradici - lampionový průvod.
Zahájení bylo v 18 hod na návsi, májka byla připravená a po 
ozdobení barevnými fáborky jí muži bez problémů postavili 
a zajistili. Letos se sešlo okolo 80 účastníků – dětí a dospělých.
Sbor dobrovolných hasičů, který akci pořádá, zajistil výborné 
občerstvení – bramboráky, játra pečená na kameni a pečenou 
předuzenou kýtu a nejen děti si pochutnávaly na vdolcích. A bez 
špekáčků by to nebyly ty pravé čarodějnice, ty se také samo-
zřejmě pekly.
Stany, které byly připravené, se využily, protože v podvečer 
začalo pršet. Doufali jsme, že déšť přestane, protože minulý 
rok při lampionovém průvodu byl takový déšť, taková průtrž, 
že papírové lampionky se celé rozmočily a všichni byli úplně 
mokří. Naštěstí letos déšť přestal, a když se zešeřilo a průvod 
šel, bylo příjemně. 
Průvod došel k rybníku Pálenec a zapálila se vatra s čarodějnicí 
na vrcholu. Oheň byl veliký, musel být vidět daleko… 
Akce se povedla, tak zase příští rok.
 RP

KOCELOVICE
Křížek u Velkého Kocelovického 
rybníka, jeho oprava a historie
     Kolem křížku byly původně zasazeny dvě lípy a křížek byl 
osazen původně  šesti kamennými sloupky (čtyři v rozích, dva 
byly proti křížku, kde byla vrátka). 
Tyto kamenné sloupky byly provrtány a spojeny železnými 
dráty. Z původních šesti sloupků zůstaly na místě čtyři. Zmizely 
také železné dráty, které sloupky spojovaly, uschla jedna lípa.
     Oprava tohoto křížku  začala na jaře roku 2005 vyřezáním 
křoví a vyčištěním celého prostranství. Sloupky byly vyjmuty 

ze země a znovu osazeny tak, aby tvořily obvod ohrádky. Otvo-
ry byly převrtány, nově byly vyrobeny dráty se závity a matice-
mi. Po osazení sloupků do nich byly protaženy dráty, sešroubo-
vána a svařena byla celá ohrádka. Celkem osm drátů, vždy dva 
nad sebou, ohrádka je obdélníková. Prostor kolem byl urovnán 
a plocha oseta travním semenem.
     Vrchní část kamenného křížku byla sejmuta i s litinovým 
křížem s Kristem a odvezena k opravě do kamenictví Miroslava 
Viktory do Hudčic. Křížek byl rozmontován, litinový Kristus, 
který byl poškozený, byl opraven, opískován  a natřen černou 
barvou. Hlavice kamenného křížku, velmi poškozená mnoha 
trhlinami v kameni, musela být odříznuta a nahrazena novou. 
Spodní část kamenného křížku byla pouze očištěna a hlavice 
přilepena. Řemeslníci poté křížek přivezli zpět na místo k lípě, 
usadili jej na očištěný podstavec a přilepili. Na křížku opět 
vynikl letopočet 1884. (Památka vyhraných sporů s lnářským 
velkostatkem).   
      O kocelovické pouti, 28. srpna 2005, se konalo od 14. 
hodin odpoledne setkání zájemců o historii a všech, kteří se na 
opravě podíleli, u křížku. Knihovník Jan Cihla je seznámil s 
historií vzniku křížku a nádherně rozrostlá lípa i křížek se ve 
slunečném počasí, jakoby pro tento účel objednaném na naší 
meteorologické stanici, skvěly v plné kráse. Dostavil se nečeka-
ný počet našich občanů i pouťových hostů. Rádi vítáme zájem 
o naši historii.  V dokumentaci  ke kronice máme 2 fotografie z
této akce.  U silnice do Lnář, naproti rybníku Mělči,  je druhý 
křížek s datem 1885. Ten byl opraven již koncem 70. let mi-
nulého století panem Františkem Jančarem z Chlumu.  Nyní si  
připomeneme celou historii.
     Benevolencí panských úředníků na počátku 19. století, 
kdy rybnikářství pokleslo, nabyli Kocelovičtí vydržením na 
tomto objektu jistých práv. Vyvazovacím řízením c.k. komise 
pro vykupování a pořádání břemen pozemkových z roku 1867 
získala obec právo „v rybníce tak dalece, jak dobytek pro vodu 
stačí, a v pádu tom, když se rybník nasucho položí, na oněch 
plochách rybničné půdy, které se neosejí, jak na hrázích k ryb-
níku patřících svůj pastevní dobytek veškerého druhu svobodně 
pásti“.  Současně bylo dohodnuto, že velko-statek nemá napí-
nat rybník nad hranici obecní pastviny, která s ním sousedila. 
Velkostatek tuto služebnost vůči obci nerespektoval, rybník 
napouštěl v rozsahu, jenž odpovídal jeho kapacitě dané mohut-
ností hráze a prahem výběhu. Protože pastvina byla zaplavo-
vána, zahájila obec soudní spor. V letech 1873-1876 probíhala 
u krajského soudu v Písku řízení, jež obec vyhrála. Na paměť 
tohoto vítězství kocelovických sedláků nad lnářským velko-
statkem nechal v roce 1884 postavit tehdejší starosta Václav 
Machovec u cesty vedoucí kolem rybníka kříž. Velkostatek se 
s rozhodnutím soudu, že vodní plocha musí být zmenšena, ne-
smířil. Rybník, který až do roku 1878 obhospodařoval v celém 
rozsahu a osazoval 200 kopami násady, který bonitou půdy patří 
mezi nejlepší rybníky a který poskytoval v tříletém hospodář-
ském turnusu průměrně 100 q ryb (kaprů, línů a štik), reduko-
val na výměru kolem 18 ha. Přišel o velice produktivní mělké 
okrajové plochy, které slunce snadno prohřálo, což zejména 
kaprům svědčilo. Spor pokračoval dál a vlekl se až do poloviny 
20. století. Ve válečném roce 1944 se obec bránila napuštění 
rybníka na maximální úroveň hladiny, když uváděla, že pastva 
600 kusů hovězího dobytka, 2000 husí a 250 kusů vepřů od jara 
do podzimu na okraji rybníka je nezbytná pro zajištění krmivo-
vé základny a užitek z chovu dobytka mnohonásobně převyšuje 
zisk z produkce ryb. V katastrofálně suchém roce 1947,kdy byl 
rybník naplněn pouze do výměry 10 ha, byla obec bez veškeré-
ho průtoku vody a její protipožární bezpečnost ohrožena.
     V současnosti vodní hladina dosahuje maximální výšky 
482,30 m n. m (25 ha,  dvěma koryty přitéká voda z rybníka 
Hubenova. Hráz je dlouhá téměř 300 m a vysoká 6 m, opevněná 
kamenným tarasem, zadrží 241 000 krychlových vody. (Tyto 
údaje  jsou čerpány z knihy Jiřího Sekery Rybníky na Blaten-
sku).
      Ještě si povšimneme pasáže z knihy Dějiny osady Lnářské 
P.  Aloise Majera. Článek uvádím přesně podle knihy s tehdejší-
mi výrazovými prostředky a pravopisem. 
     Již za  starosty Františka Krejčího byly zaměstnány mysle 
Kocelovických spory s velkostatkem Lnářským, zvláště o pas-



24

 

Svazek obcí Blatenska - květen 2010

tvu na rybníku Velkém a na strouze mezi rybníky Hubenovem 
a Mělčí. Neopatrností panských úředníků z počátku 19. sto-letí,  
kdy rybnikářství nebylo výnosným a pokleslo, zaviněno, že 
obyvatelé Kocelovičtí vydržením nabyli práv na těchto objek-
tech a spory táhnoucí se až do roku 1885 skončily vesměs ve 
prospěch obce. Na památku tohoto vítězství dal tehdejší starosta 
Václav Machovec postaviti kříž nad cestou kol Velkého a rolník 
Jůzek druhý kříž u rybníka Mělče na cestě ze Lnář do Kocelo-
vic. Dne 8. listopadu 1885 požehnal kříže ty duchovní správce  
P. Bernard Kunstar a nazval je cyrilometodějskými na tisíciletou 
památku těchto slovanských apoštolů, chtěje tím setříti z křížů 
těch všechnu odiositu.( konec citátu). Odiosita = nenávidě-ný, 
vzbuzující nepřátelství, opovržení. 
(Kopie zápisů z jednání u soudu v Písku z 19. a 20. století jsou 
případným zájemcům o historii k dispozici také  u knihovníka  
Jana Cihly). 
       Z popudu několika občanů byl opraven také křížek nad 
Kocelovicemi u vjezdu k budově HMS . O této akci byli již 
čtenáři časopisu SOBě informováni v listopadu 2008. 
  

LNÁŘE
Cenné krajinné prvky na Lnářsku
 Území severně ode Lnář, přibližně vymezené čtyřúhel-
níkem mezi sídelními útvary Předmíř, Řiště, Zahorčice a chato-
vou vesničkou „U Barochova mlýna“, má členitý geomorfolo-
gický charakter. Zachovala se zde řada cenných krajinných prv-
ků – remízků a mezí porostlých solitérními stromy a křovinami, 
menších lesíků, ostrůvků balvanů, malých nebeských rybníčků, 
mokřadů a drobných vodotečí. Tato přirozená omezení historic-
ky předurčila zdejší krajinu spíše k extenzivnímu zemědělské-
mu využití, v níž po staletí hrála stěžejní roli pastva skotu, koní, 
ovcí, koz a husí, a produkce sena z přirozených lučních porostů.
 Za velmi cennou lze považovat skutečnost, že některé 
zdejší louky a pastviny nebyly nikdy meliorovány, rozorány, 
přisévány, přehnojovány ani chemicky ošetřovány. V důsledku 
toho se na nich zachovala pestrá, druhově bohatá společenstva 
bylin, čítající řádově až stovky druhů na jedné lokalitě.
 Se zachovalostí a druhovou pestrostí rostlinných spo-
lečenstev úzce souvisí velký počet a druhová pestrost (tzv. 
biodiverzita) volně žijících živočichů. Příznivé podmínky k 
životu a k hnízdění zde dosud nacházejí ohrožené druhy ptáků 
– koroptve, křepelky, ťuhýci, čejky a lindušky. Poblíž rybníčků 
a mokřadů se v hojné míře vyskytují ohrožení obojživelníci 
– skokani, ropuchy a rosničky. Zdejší květnaté louky a pastviny 
poskytují ideální podmínky četným druhům hmyzu (např. mo-
týlům, mravencům a lučním koníkům) a drobným obratlovcům 
(např. užovkám, slepýšům, ještěrkám a krtkům).
 V roce 2009 byla celostátně zahájena evidence cenných 
krajinných prvků v zemědělských hospodářských mapách (tzv. 
systém LPIS). K šetrnému zacházení s těmito zbytky původní 
krajiny budou zemědělci motivováni nejenom dosud praktiko-
vanými obecně morálními proklamacemi, ale i ekonomicky a 
právně. Předpokládaným vyloučením chemického ošetřování 
všech takto evidovaných ploch se může v budoucnu v plné míře 
projevit tzv. „ostrovní efekt“ krajinných prvků, a to nejen pro 
výše zmíněné druhy ohrožených živočichů, ale i pro další rychle 
ubývající druhy živočichů donedávna v naší krajině běžných 
– včetně drobné lovné zvěře. 
 Vzpomínaným územím severně ode Lnář protéká horní 
tok Lomnice, která pramení pod vrcholem blízkého Třemšína; 
ten tvoří výraznou dominantu celého Lnářska a většiny Blaten-
ska. 
 Přírodní hodnoty Lnářska vedly v nedávné minulosti 
k vyhlášení údolí Lomnice a okolních pozemků jako tzv. „bi-
okoridory“ a „biocentra“ regionálního významu. Statut těchto 
území vyhlašují orgány ochrany přírody a krajiny Jihočeského 
kraje. 
 Ekologicky nejhodnotnější součástí zdejší krajiny je 
dvouhektarové území při severní hranici katastrálního území 
Zahorčice, označované v turistických a krajinářských mapách 
jako „Pastvina u Zahorčic“. Z hlediska ochrany území se jedná 
o tzv. „přírodní památku“.

 

Nejcennějším rostlinným druhem této původní přirozené ex-
tenzivní pastviny je hořec hořepník, který již z jiných lokalit v 
našem regionu prakticky vymizel. Vedle něho se vyskytují další 
ohrožené a dnes již velmi vzácné druhy rostlin – upolín evrop-
ský, srpice barvířská, bukvice lékařská a vrba rozmarýnolistá. 
V roce 2008 byl zjištěn výskyt dvou jedinců hořečku drsného, 
který podléhá tzv. „záchrannému programu“ – a je doložen v 
celé České republice pouze na sedmi lokalitách. Počet jedinců 
tohoto kriticky ohroženého druhu se v roce 2009 zvýšil na zmi-
ňované zahorčické pastvině na dvanáct.
 Orgány ochrany přírody a krajiny bedlivě sledují na 
„Pastvině u Zahorčic“ ještě modráska hořcového. Tento kriticky 
ohrožený druh motýla nemůže žít na jiném druhu rostlin než 
právě na hořci hořepníku. Další podmínkou přežití tohoto druhu 
hmyzu je výskyt mravenců, kteří přechovávají ve svém mrave-
ništi larvy modráska po dobu dvou let před jejich zakuklením. 
    Pokračování v příštím čísle
Ing. Josef Honz, CSc., Zahorčice u Lnář
josef.honz@quick.cz

Lampionový průvod a pálení 
čarodějnic ve Lnářích  
Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře pořádala v pátek 30. dubna 
2010 dětský lampiónový průvod obcí a pálení čarodějnic. Prů-
vod se vydal ve dvacet hodin od obecního úřadu cestou na fot-
balové hřiště. Děti nesly různá svítidla, od lampionů, lucerniček 
až po zapálené pochodně. Když pestrobarevný průvod dorazil 
až na fotbalové hřiště, zde již na děti čekaly Místní čarodějky, 
které předvedly tanec s košťaty. Odvážnější děti se tancem 
přidaly k čarodějkám. Pro méně odvážné děti byla připravena 
diskotéka.
Po skončení tanečních kreací se děti společně s rodiči odebrali 
k ohni, kde si mohli opéci vuřty. Vyvrcholením celé akce bylo 
zapálení vatry, ke které byla připoutána stará čarodějnice,
která měla křiví nos, co nos přímo frňák, na frňáku hnusnou 
bradavice na té bradavici chlup, na chlupu seděla blecha a na 
bleše bylo DDT. Blecha samozřejmě shořela i s čarodějnicí.
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Pro všechny děti to byl hezký zážitek, neboť bylo hezké počasí 
a oheň šlehal hezky vysoko. Na závěr čarodějnice vypustily ze 
hřiště dva balónky s přáním, aby bylo všude plno štěstí 
a pohody tak jako o čarodějnicích u nás.
Děkuji všem, kteří se na přípravě čarodějnic podíleli, hlavně 
pak naším čarodějnicím, Lidmile Čadové, Jitce Hlavsové, Ivaně 
Matějkové, Lence Herčíkové a Marcele Ježkové.
Také děkuji Karolíně Handíkové a Jiřině Fontánové mladší, kte-
ré se staraly o občerstvení pro děti. Děkuji všem dětem a jejich 
rodičům, že přišli pobýt a strávit s námi hezký večer. Nesmím 
zapomenout poděkovat také Pavlu Novosadovi, který se odváž-
ně postavil za pípu a občerstvoval nás dospělé.
Ještě jednou díky a příští rok nashledanou.

Krejčí Václav, předseda TJ Sokol Lnáře

„Vítáme Vás – Johannko, Barborko a Péťo!
Jako nové občany Lnář 
a Zahorčic jsme Vás 
přivítali do naší obce 
v sobotu 24. dubna 
v prostorách zámku 
Lnáře.  Ještě jednou 
přejeme Vám i Vašim 
rodičům  jen to nej nej 
nej “        Obec Lnáře

Foto : M. Demela

VEČER S KELTSKOU HUDBOU 
NA ZÁMKU LNÁŘE

s  blatenskou skupinou
S A M H A I N

pátek 14.5.2010 ve 20 hodin
vstupné 50,-Kč 

Občerstvení zajištěno

Johanna Dosoudilová, Zahorčice 19

Barbora Karásková, Lnáře 226

Petr Masák, Lnáře 17Vystoupení dětí z mateřské školy 
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA  VE LNÁŘÍCH
….. něco o nás
     „Naše škola je 
velmi malá. Máme 
tady třicet žáků, 
tři třídní učitelky a 
jednu vychovatelku, 
která učí vlastivědu a 
tělesné výchovy. Ře-
ditelkou školy je paní 
Jitka Venclová. Ve 
škole máme pět roč-
níků ve třech třídách. 
Máme také možnost 
navštěvovat několik kroužků: vaření, hru na kytaru a na flétnu,
angličtinu, keramiku, dovedné ruce, nápravné čtení, taneční a 
přírodovědný kroužek. Při vyučování  máme výhodu v tom, že je 
nás tu méně a paní učitelky se nám mohou více věnovat. V naší 
třídě  máme křečka, se kterým si rádi o přestávkách hrajeme. V 
každé třídě máme počítač, na kterém si můžeme hrát různé hry. 
Také často  při vyučování pracujeme s výukovými programy v 
počítačové učebně. Paní učitelky jsou na nás hodné a můžeme 
si s nimi o přestávkách povídat. Slabším spolužákům je věno-
vána individuální péče. Vymýšlíme různé projekty a hrajeme 
spoustu zajímavých her. Ve lnářské škole se nám moc líbí.“
Šimon, Anetka, Eliška a Anička ze 4. ročníku
     Jak již děti napsaly, jsme školičkou malou, a můžu směle 
říct, že jsme sice malí, ale šikovní. Ze zimního spánku nás pro-
budilo hned několik akcí, kterými jsme si zpříjemnili čekání na 
první jarní paprsky. Ale předám slovo zase školákům.

Maškarní ples 
     „27. února se v Kulturním domě ve Lnářích konal dětský 
maškarní ples. Přišly skoro všechny děti z naší školy a měly 
nádherné masky. Kdo chtěl, tak si mohl zakoupit tombolu, kte-
rou připravovaly maminky ze SRPDŠ. V tombole byly krásné 
hračky. Maškarní ples zahájily disco tancem Káťa Kvasníková a 
Kristýna Svobodová. Tanec se všem líbil a holky sklidily náleži-
tý potlesk. Paní učitelka Boušová pro nás každý rok připravuje 
zábavné hry. Pán, který pouštěl hudbu, vysypal barevné balónky 
na taneční parket. Na rozloučenou jsme si zatancovali různé 
tance na veselé písničky. Potom jsme se rozloučili a šli domů. 
Maškarní ples se nám moc líbil.“
Jakub, Anetka, Eliška, Anička ze 4. ročníku
     Chtěla bych dodatečně poděkovat jménem zástupců SRPDŠ 
a jménem učitelů všem štědrým sponzorům, díky jejichž podpo-
ře mohlo být pro děti nakoupeno množství hezkých odměn.
     Aby si naši žáci dostatečně užili maškarního dovádění, tak 
jsme pokračovali rejem masek 3. března v tělocvičně školy. 
Opět nechyběly zábavné soutěže, o výzdobu prostor se posta-
raly děti s paní vychovatelkou. Den předtím jsme měli možnost 
vidět hezkou pohádku Hřib královský, kterou nám přijely zahrát 
herečky z Divadélka Kašpárek.
 Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy

Velikonoční výstava
    „Konečně už přijde jaro“, těšili se školáci, ale pohled z okna 
nás přesvědčoval o tom, že se zima letos opravdu jen tak lehce 
nevzdá. Ve škole jsme začali pilně vyrábět rozličné dárečky a 
drobné dekorace na blížící se velikonoční výstavu  konanou ve 
vestibulu školy, kterou každoročně připravujeme s místní mateř-
skou školou.  I letos se děti velmi snažily a  připravily opravdu 
krásnou podívanou. Výstava byla pestrá, zářila barvami a kaž-
dého, kdo ji zhlédl, jistě zahřála na srdíčku. Kromě velikonoč-
ních motivů byly ke koupi dobroty z lineckého těsta a perníčky, 
které upekly naše šikovné paní kuchařky spolu se žáky na 
kroužku vaření. Součástí výstavy byla soutěž „ O nejkrásnější 
kraslici“ . Děti si přinesly libovolný počet kraslic, které samy 
doma vytvářely. Dohromady se sešlo 42 vajíček. Ta se ano-
nymně očíslovala a ti, kteří výstavu navštívili, zvolené kraslici 
dali bod. Nejvíce bodů získala kraslice Olívie Machovcové ze 
třetího ročníku.  

Velikonoční beseda ve Tvrzi
     Smysl křesťanských velikonoc jsme si všichni připomněli 
díky zajímavé přednášce, kterou pro nás pečlivě připravil Mgr. 
Vladimír Červenka ve lnářské tvrzi. Prostory tvrze byly vy-
zdobeny rukodělnými pracemi děvčat z mačkovského Domova 
Petra a voňavými perníčky paní Čelková z Dobšic. Pan Čer-
venka zaujal svým poutavým vyprávěním o Ježíšově utrpení a 
smyslu Jeho oběti i ty nejmenší posluchače. Místní knihovnice 
paní Helena Hrubešová nám vyprávěla o různých zvycích a 
tradicích, které se o velikonocích dodržovaly a někde ještě pře-
trvávají dodnes. Na závěr jsme mohli ochutnat výborné jidáše 
upečené právě paní knihovnicí.  

ZÁMEK LNÁŘE  
Připravované kulturní akce

� 2.7. 19:00 Nádvoří – Koncert blatenské skupiny 
FALLE OCELOT

� 4.- 9.7.  LETNÍ DIVADLO – Nádvoří zámku

� 4.7.  18:00 Čert to nemá nikdy lehké 
...pohádka o mladém a nezkušeném čertovi 

� 4.7. 21:00 Střípky z národního poblouznění 
(VÁLKOVO KOČOVNÉ DIVADLO PRAHA)

� 7. a 9.7. 19:00  O Martinovi a Lidušce
...pohádka na motiv „PRINCOVÉ JSOU NA 
DRAKA“(DIVADLO  K.U.K  NYMBURK)

� 5. - 9.7.  TÝDEN NEVŠEDNÍCH PROHLÍDEK
 prohlídky budou doplněny o zdramatizované
scénky z historie zámku a Lnář.

� 15.7.- 28.8. VÝSTAVA výtvarnice a malířky J.Píšové 
KOČKY a „KOČKY“

� 14.8. 18:00 KONCERT MEZINÁRODNÍHO 
KOMORNÍHO ORCHESTRU – MUSIC CAMP 
PRAGUE
diriguje Jaroslav Krček
sólista Yoshimi Oshima (Japonsko)

www.lnare.cz/zamek
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Divadelní představení „Není drak 
jako drak“
     V úterý 30. března jsme se těšili na pohádku „Není drak jako 
drak“ Divadýlka Kuba Plzeň. V naší škole se snažíme o to, aby 
alespoň jednou měsíčně měli žáci možnost navštívit divadelní 
představení nebo si zveme malé divadelní soubory přímo do 
školy. Tentokrát to bylo trochu jinak. Díky panu Uriánkovi, 
správci lnářského zámku, jsme měli možnost sledovat divadelní 
představení v krásném zámeckém sále. Kromě netradičního pro-
středí jsme si odnesli velký zážitek i ze samotného představení, 
které obsahovalo tři loutkové pohádky, v nichž byl stěžejní 
postavou vždy drak. Příběhy byly nevšední, loutky krásné a 
herecké výkony excelentní. Určitě si tento zážitek zopakujeme, 
stálo to za to.

Rozjezdy pro hvězdy
     V tomto školním roce se na naší škole konal již třetí ročník 
veleúspěšné pěvecké soutěže Rozjezdy pro hvězdy.  Slovem 
celý program velmi pěkně provázela paní učitelka Jaroslava 
Boušová. Nejprve přivítala porotu, ve které jako loni zasedli pí 
starostka  Mašková, pan Vávra, pan Velíšek a pan Obermajer. 
Poté došlo na samotné výkony. Každý zúčastněný se měl před-
stavit písní, zazpívat připravenou skladbu a poznat neznámý 
předmět. Všichni žáci se se zadanými úkoly zdárně poprali. 
Nakonec z celého klání vzešly dvě vítězky, Hana Honzová a 
Julie Jestřábová, obě ze 4. ročníku se shodným počtem bodů. O 
vítězi, který si odnesl krásný dort, který nám věnovala jako kaž-
doročně paní Velíšková, rozhodovalo závěrečné losování. Štěstí 
se usmálo podobně jako v loňském roce na Hanku Honzovou ze 
4. ročníku. Vítězka se však o dort ochotně podělila s celou svojí 
třídou, zbylo dokonce i na paní učitelky. Zábavné odpoledne 
zakončili již tradičně zpěvem páni porotci Obermajer a Velíšek 
a pak jsme se každý s písní na rtech rozešli do svých domovů. 
Všichni se těšíme na příští ročník, protože takových hezkých 
akcí není nikdy dost.
Mgr. Zdeňka Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře

Barevný týden
     Barevný týden na naší škole bývá vždy zaměřen na téma, 
které je zajímavé, aktuální, ale hlavně blízké dětem. V předcho-
zích letech jsme celotýdenní projektové vyučování zaměřovali 
na  enviromentální a multikulturní výchovu. Letošní téma se 
dotýkalo  mezilidských vztahů, konkrétněji přátelství a kama-
rádství. Vše lze vyjádřit několika slovy -  Klíč k přátelství.
Podstatou tohoto projektového týdne je soutěžení mezi třídami 
o co nejlepší splnění daných úkolů, ale zároveň o umění spolu-
pracovat, vzájemně se respektovat a společně řešit problémy a 
situace týkající se mezilidských vztahů.
Pondělní den patřil „sluníčkové“ barvě. Tento den měli žáci za 
úkol vymyslet si svůj název, pokřik a namalovat znak. Třetí a 
čtvrtá vyučovací hodina patřila jako vždy pochlubení se počtem 
kusů žlutého oblečení, módní přehlídce, předvedení pokřiku a 
zazpívání „barevné“ hymny. Dále následovalo úvodní povídání 
o přátelství a kamarádství. Děti vyjadřovaly své názory, vy-

právěly zážitky ze svého života, vybíraly vlastnosti „pravého“ 
přítele, řešily zadaný problém, který prezentovaly pomocí hrané 
scénky, atd. Protože ani paní kuchařky nechtěly zůstat pozadu, 
po skončení pondělních úkolů nás čekal „žluťáskový“ oběd.
Na úterý byla vylosována fialová barva. Program probíhal ve
stejných kolejích jako v pondělí. Z ukázky z knihy  „Malý 
princ“ od A. de Saint Exupéryho se děti dozvěděly, že může 
existovat silné přátelství mezi člověkem a zvířetem. Opět se 
společně diskutovalo, řešilo, ale zbyl i čas na hru. Školáci si vy-
zkoušeli situace, jaké je to, když si musí lidé vzájemně důvěřo-
vat a umět se spolehnout na druhého ve hře „padání do náruče“.
Středeční den byl ve znamení reprezentace školy v soutěžích. 
Zpěváčkové se zúčastnili soutěže Jihočeský zvonek ve Stra-
konicích, hokejbalisté se utkali se svými soupeři v přátelském 
duchu soutěže Hokejbal proti drogám. Zbytek školy se věnoval 
našim předškolákům. I ti se zapojili do našeho Barevného týdne 
tím, že si oblékli oblečení v oranžové barvě. Za to, že byli velmi 
šikovní, byli nakonec odměněni náramkem přátelství.
22.dubna se po celém světě slaví svátek naší planety Země, ani 
my jsme proto tuto skutečnost nemohli opomenout a čtvrtek 
zaměřili na přátelství člověka a Země. Dozvěděli jsme se něco 
o důležitosti a způsobu třídění odpadu.  Žáci ve skupinkách 
soutěžili ve správném třídění odpadu a také si vyzkoušeli hod 
létajícím talířem. Čtvrtečnímu dni vládla barva růžová a na pá-
tek děti vylosovaly bílou.
Poslední den jsme si naše žáčky „prověřovali“, zda již našli ten 
správný klíč k přátelství.  Postupně jsme se probírali „kartička-
mi chval a pokárání“. Tyto karty byly vyvěšeny čtrnáct dní pře-
dem na chodbě. Zde si žáci vzájemně vpisovali různé poznám-
ky, připomínky nebo pochvaly. Nakonec si každý ze školáčků 
vyplnil „certifikát přátelství“ a daroval ho svému příteli jako
důkaz vzájemného přátelství. 
Co říci závěrem? Pevně věříme, že si každý z nás z tohoto pro-
jektového týdne odnesl o kousek víc tolerance, ohleduplnosti, 
schopnosti dělat kompromisy, zamyšlení se nad svým chováním 
a poučení ze svých chyb. Doufáme, že jsme udělali malý krůček 
na cestě k přátelství mezi lidmi.

Jihočeský zvonek
     Ve středu  21. dubna se čtyři žákyně naší školy – Hanička 
Honzová, Julča Jestřábová, Lucka Poláková a Eliška Polanská 
- zúčastnily pěvecké soutěže Jihočeský zvonek ve Strakonicích. 
Soutěž probíhala v několika kategoriích. My jsme patřili do prv-
ní kategorie. Děvčata si měla za úkol vybrat dvě lidové písně. 
Jedna z těchto písní mohla být s doprovodem hudebního nástro-
je. Protože dívky umí hrát na hudební nástroje, využili jsme této 
možnosti a tři dívky se samy doprovázely. Hanička Honzová 
na zobcovou flétnu, Eliška na příčnou flétnu a Lucka na kytaru.
Přestože jsme se neumístili na žádném z prvních vyhodnocova-
ných postů, nesmutněli jsme. Za zkoušku se přece nic nedá, ba 
naopak jsme se za odvahu odměnili sladkostí v cukrárně.

Rej čarodějnic
     Že jste ještě neviděli mírumilovné a zároveň velmi šikovné 
čarodějnice? Na naší škole se jich 29. 4. slétlo hned šestnáct. 
Čarodějnice všeho druhu soutěžily o to, která je ze všech nej-
hezčí a nejšikovnější. Důležité bylo oslnit svým vzhledem a 
volnou disciplínou odbornou porotu. Všechny dámy, ať už na 
koštěti, nebo bez něj, měly připravené velmi hezké představení. 
Jenže vyhrát mohla jen jedna a tou se stala Eliška Polanská alias 
Urybana z Malyes. Porotu zaujala moderním disco tancem při 
míchání zaručeně účinného lektvaru.
Mgr. Jana Schirlová, učitelka ZŠ Lnáře

Zvířátka ze ZOO Ohrada
     Na začátku všeho byl telefonát paní Ing. Radky Vokrojové, 
zda bychom měli zájem o trochu exotiky v podobě zvířátek z 
minizoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Po domluvě s 
paní učitelkou ze školky jsme nadšeně souhlasily a tuto infor-
maci radostně oznamovaly dětem. Překvapení dětí bylo velké 
a jejich fantazie, co by nám mohli přivézt za zvíře, byla ještě 
větší.  Zazněly i takové nápady, co kdyby přivezli medvěda 
nebo dokonce tygra? Pravdou je, že medvěda ani tygra se naše 
děti nedočkaly, ale myslím, že při hlazení krajty některým z nás 
běhal mráz po zádech. Dokonce jsme si mohli pohladit želví 
krunýř a hádat, z čeho je vytvořený. Nikoho z nás nenapadla 
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rohovina, ale teď už jsme 
moudřejší. Posledním 
zvířátkem s plyšovým 
kožíškem byla fretka. 
Nebyla zrovna nijak 
zvlášť navoněná, ale její 
hebká srst nás všechny 
nalákala k pohlazení. 
Velmi děkuji paní Ing. 
Vokrojové za lákavou 
nabídku a paní ošetřova-
telce z Ohrady za milé 
a zajímavé vyprávění 
o zvířátkách. 

Den matek
     K nejčerstvějším 
akcím v naší školičce 
patřila oslava Dne matek. 
Ve čtvrtek  6. května se 
školní jídelna díky našim ochotným kuchařkám proměnila k 
nepoznání. Stoly ozdobené květinami a rozličnými dobrotami 
byly úplnou pastvou pro oči. Maminek, babiček, tetiček se sešlo 
opravdu hodně a naši šikovní žáčci opět nezklamali a předvedli 
všem přítomným hezké pásmo písniček a básniček. Doufám, 
že si všichni přítomní celé odpoledne patřičně užili a odnesli si 
domů kousek dobré nálady a dobrý pocit ze společně prožitého 
času. Těšíme se na další společné setkání. 
 Mgr. Jitka Venclová, ředitelka školy

MYŠTICE
Stručně z obce:
Ba věru nevím o čem psáti dříve. Událostí stojících za zmínku 
se od posledního vydání událo opravdu mnoho. Takže vezměme 
to stručně a ti co nepřišli o hodně přišli. 
20. března v pravdě zimním počasí se uskutečnilo koupání 
v Labuti. Sedm statečných se dokázalo ponořit a jeden dokonce 
doplavat k deset metrům vzdálené ledové bariéře. 

3. dubna nejprve členové o.s.Veselé labutě zorganizovali vý-
robu velikonočních dekorací a následně členky tohoto sdružení 
usedly v porotě, která volila z deseti soutěžních párů pánských 
nohou nejkrásnější lýtko. Jako první se umístil hospodský z 
Myštic Vlasta Lukeš. Dlužno dodat že náš starosta obsadil krás-
né čtvrté bramborové místo.  Večer pak v místním kulturním 
domě hráblo do strun hudební sdružení M.E.K. – bez komentá-
ře. Rozchod domů se realizoval v brzkých ranních hodinách. 
10. dubna pak pět kánoí s posádkami uskutečnilo post veliko-
noční sjezd řeky Lomnice. Lodě byly vloženy na vodu v Blatné 
u Penny a cíl pak v Miroticích u Alšů. Dlužno dodat, že mnohé 
posádky již dřely břichem lodi dno. 
14. dubna proběhlo veřejné projednání Územního plánu pro 
celé správní území Obce Myštice. Tímto krokem se dá považo-
vat územní plán za schválený.
24. dubna vládlo v pravdě téměř letní počasí a na antuko-
vém sportovišti za hospodou v Myšticích se uskutečnil malý 
jarní nohejbalový turnaj. O zajímavé ceny (konzumační lístky 
v hodnotě 500, 300 a 200 Kč v místním hostinci) si to rozdalo 
pět trojic systémem každý s každým. Vyhráli v pravdě všichni 
zúčastnění. K vidění bylo mnoho zajímavých téměř baletních 
kreací. Večer pak zahrály čtyři rockové kapely své party a opět 
lze jen konstatovat, že rozchod se uskutečnil v ranních neděl-
ních hodinách.

30. dubna byla 
v Myšticích a ve 
Dvoreticích slavnostně 
vztyčena májka. Za 
plápolání ohňů byla 
pak hlídána i přes 
nepřízeň počasí až do 
brzkých ranních hodin.
5. května proběhlo 
na místním obecním 
úřadě a v terénu 
schvalování Lesního 
hospodářského plánu 
Obce Myštice na 
příštích deset let. 

8. května se naše 
hasičská družstva 
žen i mužů zúčastnila 
v letošním roce prvních závodů v Bezdědovicích. Muži 
byli naprosto neprávem a jistě po zákulisních intrikách 
diskvalifikováni a tak obsadili pro nás krásné poslední místo.
Naše ženy pak s přehledem sobě vlastním tyto závody ve své 
kategorii vyhrály.

Přejeme hodně úspěchů v letošním roce a snad se opět 
dostanou až na kraj (soutěžní, nikoliv morální).



Svazek obcí Blatenska - květen 2010 29

PŘEDMÍŘ
Studený máj, ve stodole ráj – praví se v jednom z lidových po-
řekadel. Tak doufejme, že aspoň na úrodě nám příroda vynahra-
dí chladné a deštivé počasí, které nás provází v první polovině 
května. Vzdor počasí, život běží dále, a v tyto dny naší myslí 
hýbou volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých se rozhodne, 
jakým směrem se budeme pohybovat v dalším období.
Je sice pravdou, že „kola dějin“ se budou točit dál, ať budeme 
volit jakkoliv, avšak měla by nás burcovat skutečnost, že okres 
Strakonice nemá v současnosti žádného zástupce ani v jedné 
z komor našeho „zákonodárného sboru“. Vždy platilo, že bližší 
košile než kabát, a tak mám obavu, že pokud se nepodaří po-
mocí preferenčních hlasů „protlačit“ na volitelné místo zástup-

ce z našeho regionu, negativně se tato skutečnost podepíše ne 
rozvoji naší oblasti v nejbližším období....
V minulých dnech proběhl opět audit, při kterém bylo sledo-
váno hospodaření obce v uplynulém roce, kontrola vybírání 
poplatků podle Obecně závazné vyhlášky a v nejbližších dnech 
bude následovat kontrola na úseku odpadového hospodářství.
V žádostech o dotace jsme byli zatím úspěšní pouze částečně, 
a byla nám v současné době přidělena dotace ve výši 140 tis.
Kč na opravu místních komunikací. Zatím se nedaří zajistit 
financování cesty v Řištích, když čekáme na vypsání takového
dotačního titulu, který by přinesl alespoň 80% pokrytí předpo-
kládaných nákladů.
Do poloviny června předpokládáme, že se podaří zajistit přista-
vení kontejnerů na velkoobjemový odpad do všech částí obce.
Dále se obec bude spolupodílet na oslavě Dne dětí, která pro-
běhne v Předmíři počátkem června.
Předmířští hasiči si také jako každoročně připomněli položením 
věnce u pomníku padlým 65.výročí konce II. světové války. 
Ačkoliv se nesešli v tak hojném počtu, jako bývalo zvykem 
v minulých letech, patří jim poděkování.
Do dalších dnů přeji všem spoluobčanům hodně zdraví, klidu 
a pohody.
V těchto dnech si svá životní výročí připomínají 
tito oslavenci: Marie Kubová (89) a Růžena Vaňa-
čová (82) ze Zámlyní, František Rezek (82) a Anna 
Šustrová (60) z Předmíře, a Marta Sloupová (80) 
z Metlí.
Zastupitelstvo obce jim přeje vše nejlepší, hlavně hodně zdraví.
Opustili nás: Jarmila Kalbáčová (83) z Metlí, dlouholetý před-
seda MNV František Jícha (79) z Předmíře a Růžena Srbová 
(78) ze Řišť. Čest jejich památce!
 Karel Palivec, Předmíř

 Pokládání věnce v Předmíři
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RADOMYŠL

V Radomyšli se narodil 1200 občan
Matrikářka p. Pavla Tomášková zapsala dne 6.5.2010 poprvé 
v historii Radomyšle občana s evidenčním číslem 1200. Na uve-
deném grafu je vidět vývoj počtu obyvatel v posledních letech.
Vývoj počtu obyvatel od roku 1999.

Ministerstvo obrany ČR ocenilo 
Radomyšl za péči o válečné hroby
Dne 4.5.2010 převzal  starosta Ing. Luboš Peterka ocenění  za 
péči o válečné hroby – za rekonstrukci a pravidelnou péči o po-
mník padlým občanům ve světových válkách. Ocenění mu předal 
hejtman Mgr. Jiří Zimola a zástupce Ministerstva obrany ČR. 
Hejtman J. Zimola předává plaketu starostovi Radomyšle

Druhý den 5.5.2010 
proběhl v Rado-
myšli u příležitosti 
oslav 65. Výročí 
konce 2. Světové 
války pietní akt 
– položení věnců u 
pamětní desky pilo-
ta RAF Jana Matěj-
ky a u „oceněného“ 
pomníku padlým. 
Akce se zúčastnil 

také poradce prezidenta republiky Ing. Josef Kalbáč. Účast 
občanů byla přes nepříznivé počasí úctyhodná, včetně dětí ze 
Základní školy, které za doprovodu houslí p. učitelky Krejčové 
a hlasové podpory baráčníků zazpívali státní hymnu. 

ŠOV pokračuje v kurzech pro dospělé
Tak jako v roce 2009 budou i letos v 
Základní škole probíhat kurzy angličtiny, 
italštiny a výpočetní techniky pro dospělé. 
Kurzy se budou konat 1x týdně od září. 
V případě zájmu volejte na kontakty:
AJ – Mgr. Eva Čapková (774502182), IT 
-  Marie Jelínková (606561276), VT – Mgr. 
Jan Vlažný (603837974). 

Poděkování hasičům
V neděli 25. dubna vypukl v areálu ZD v Radomyšli požár 
skladu slámy, který neměl katastrofální následky jen díky rych-
lému a profesionálnímu zásahu hasičů ze Strakonic, Blatné, 
Radomyšle, Leskovic a Chrášťovic. Všem patří velké podě-
kování. Požár ukázal jak důležitou roli v IZS hrají dobrovolní 
hasiči, což potvrzují slova ředitele HZS Strakonice plk. Ing. Oty 
Šmejkala, který ocenil výkon našich hasičů a také jejich hasicí 
techniku, která je podle něho v případě obdobného požáru zcela 
nenahraditelná Ing. Luboš Peterka - starosta

Je dobře, že tradice přetrvávají 
V pátek 30.4. se jako každý 
rok v Radomyšli a v dalších 
našich osadách stavěly májky 
a je potěšující, že tentokrát 
se všechny podařilo uhlídat. 
Velmi příjemným zjištěním 
je, že se do této tradice v hoj-
ném počtu zapojují mladí. V 
Radomyšli měla májka přímo 
gigantické rozměry a podařilo 
se ji postavit jen díky jeřábu, 
který zapůjčila firma TEKTON
CZ p. Kučery. Po několikaleté 
odmlce vyletěly z radomyšl-
ského náměstí čarodějnice. 
Přestože jedna nakonec skon-
čila na hranici, byly ozdobou 
pátečního odpoledne. Náladu 
nikomu nezkazila ani dešťová 
přeháňka. Američtí studenti, kteří právě pobývali v Radomyšli, 
jen s obdivem přihlíželi, jak se v Radomyšli umíme bavit, a jen 
nám potvrdili, jak je důležité udržovat tradice.  
 Ing. Luboš Peterka – starosta

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
HRY PRO VŠECHNY DĚTI, STEZKA ODVAHY, PEČENÍ 
BUŘTŮ A UKÁZKA VOJENSKÝCH DOVEDNOSTÍ nás 
čeká v sobotu 29.6.od 15.00 hodin v areálu hřiště za školou, nad 
školou a v břízkách. Zveme šikovné a nebojácné děti.
Za sponzorování akce děkujeme České kooperativě, pohostin-
ství na Křenovce, městysi, Jatkám Hradský a ESCO CZ s.r.o 
Radomyšl. ZOČSŽ Radomyšl

Čarodějná letka
Na Valpružinu noc svolala Boubelína  čarodějnické rojení pro 
potěr i dospělé čarodějnice a kouzelníky. V hojném počtu jsme 
obstoupily starostu, požádali o povolení k letu, slíbily slušné 
chování a dodržení leteckých pokynů a vyrazily do městečka. 
Po cestě jsme zlobily hlavně hospodáře a projíždějící auta. 
Přistály jsme u sokolovny, schovaly se na sál a začaly křepčit a 
soutěžit až do ranního kuropění.
Mezitím chlapi zapálili vatru u májky a k naší nelibosti upálili 
jednu naší kolegyni: bídáci! Celou dobu nás pozorovala tajná 
(ale námi včas odhalená a podplacená ) inspekce z Ameriky. 
Dostali na krk amulet čarodějnice a cestovní košťátko pro pře-
sun za námi i domů. Verdikt zněl:obstáli za 1- (malá ochutnávka 
lektvarů).
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Zcela znavené jsme dorazily domů, nakrmily kocourky, pavou-
ky, sovy aj. havěť a šly jsme odpočívat nejméně na 1 rok. 
Za ZO ČÁRYFUKŮ Z RADOMYŠLE BOUBELÍNA

Výletníci
Na počátku všeho byl nápad spojit příjemné s užitečným. Ně-
kolik přátel z Radomyšle, kteří milují svou zem, její historii a 
kulturní dědictví, se dohodlo, že vytvoří výjezdní partu po hra-
dech a zámcích České republiky. Původní sestava, která vznikla 
na přelomu let 2003 a 2004, čítala sedm jmen – Václav Vojta, 
Václav Janda, Jaroslav Janda, Martin Levý, Miloslav Žák, Ka-
rel Slanař a Jozef Hnat. První oficiální výlet byl naplánován na
květen roku 2004, jelo se na Landštejn, do Třeboně a k rybníku 
Svět. Vše se vydařilo, bylo nádherné počasí a již tehdy byly 
položeny základy velmi příjemné tradice. Dodnes jezdíme pra-
vidleně dvakrát do roka a už jsme toho stihli opravdu hodně. 
Postupně jsme navštívili Žebrák, Točník, Křivoklát, Bečov, 
Loket, Švihov, Klenovou, Velhartice, Český Šternberk, Šelm-
berk, Blaník, Kozel, Radyni, Dívčí Kámen, Zlatou Korunu, 
Rožmberk, Šelmberk, Nové Hrady, Říp, Házmburk, Kokořín, 
Kozí Hrádek, Bechyni a Choustník. Skupina se postupně roz-
rostla o Josefa Slavíčka, Vladimíra Kurze, Františka a Milana 
Hejpetrovy, Jana Vlažného, Zdeňka Moravce a Jiřího Listopada, 
náš tým dnes tedy tvoří třináct stálých členů. Z původní sestavy 
bohužel nadobro odešel náš kamarád Vašek Janda. Zatím po-
slední výlet se uskutečnil 24. dubna tohoto roku a to do Slavo-
nic, Dačic a Jindřichova Hradce. V září pak plánujeme návštěvu 
Vimperka, Vyššího Brodu a Vítkova kamene – míst, kde jsme 
zatím nebyli, je v naší zemičce stále dost a dost. Lidé by se měli 
umět rozhlédnout kolem sebe, kolik krásy nám zachovali naši 
předkové. Jsem moc rád, že se našlo několik spřízněných duší, 
které pojí společný zájem o historii našeho státu. Doufám, že 
toho sjezdíme co nejvíce, pokud nám to zdraví dovolí. Všechny 
ty krásné i srandovní zážitky za to skutečně stojí.
Za celou výletní partu z Radomyšle Martin Levý. 

TJ Radomyšl – odemykání staďáku
Dne 10.4.2010 založili členové TJ Radomyšl novou tradici. Po 
vzoru vodáckých kolegů se rozhodli ‘‘Odemknout stadion‘‘. 
Ne že by celou zimu jen nečinně přihlíželi, pravidelně chodili 
trénovat do místní tělocvičny ZŠ, ale venku je venku. Celá akce 
byla dotažena k dokonalosti. Milan Hromek nechal vyrobit obří 
klíč, se kterým měl tu čest stadion pro letošek slavnostně ode-
mknout. Poté následoval turnaj trojic v nohejbale, který vyhrála 
trojice Plastiků ve složení J. Kahovec, V. Častoral a K. Vlas. Na 
závěr akce cateringový manažer L. Šíp servíroval přítomným 
gurmánskou specialitu – Živáňskou pochoutku. To však prý 
není nic proti tomu, co chystá při slavnostním „Zamykání‘‘. 
Přítomní se již nyní mohou těšit na rožněného býčka. 
Co nás ale ještě čeká během roku. V pravidelných soutěžích 
nastupují 4 nohejbalové a 2 volejbalové týmy. Chystáme se 
uspořádat Okresní turnaj dvojic, tradiční pouťový turnaj Memo-
riál Karla Vachulky, utkání Botas dorostenecké ligy (23.5.2010) 
a mnoho dalších menších akcí. Dále pod hlavičkou TJ pořádá 
J. Šípová s partou kolegů letní tábor pro děti na Chvalově, který 
pro značný zájem bude letos ve dvou turnusech. Vše co bylo 
výše uvedeno by ale nefungovalo, kdyby v TJ nebyla tak vý-
borná parta lidí plná elánu a chuti pořád něco dělat. Držte nám 
palce, ať nám to vydrží co nejdéle.   
Milan Koubovský, předseda TJ 

Pohár starosty bude v Leskovicích 
Dne 12.6.2010 u nás připravujeme první ročník soutěže o Pohár 
starosty městyse Radomyšle, pořádaný sborem dobrovolných 
hasičů v Leskovicích. Soutěžit se bude v požárním sportu v 
disciplíně požární útok a v kategoriích muži a ženy. O napínavé 
sportovní zážitky se jistě postarají požární stříkačky do max. 
výkonu PS16 a nástřikové terče. Tímto zveme nejen soutěžní 
týmy, ale i všechny příznivce požárního sportu na toto nevšední 
sobotní odpoledne. Bohaté občerstvení a věcné ceny zajištěny. 
A to vše začíná ve 13:00 hod.
Radek Křivanec – velitel zásahové jednotky Leskovice

Baráčníci z Radomyšle na Žofíně
Je tomu již hodně let, co bylo samozřejmostí každoroční konání 
baráčnických bálů v Praze v Lucerně. Pamětníci vzpomínají 
s jistou nostalgií na tyto celorepublikové plesy, které měly úro-
veň z hlediska organizačního či pro dokonalou krásu barev kro-
jů, které tetičky i sousedé předváděli při tančení České besedy. 
Po mnoha letech absence mnohé potěšilo oznámení, že v dubnu 
roku 2010 se znovu obnoví tyto staročeské bály. Za podpory 
představitelů Prahy l a zástupců Veleobce baráčníků bylo do-
mluveno a rozhodnuto, že se ples uskuteční na Žofíně. Tento 
ostrov vznikal nánosy půdy za Štítkovskými mlýny, které stáva-
ly v místě dnešního Mánesa. Ostrov nesl několik názvů, nejdří-
ve Barvířský, později Englův, a když ho koupil  mlynář Václav 
Antonín  Novotný, nechal starý hostinec na ostrově přestavit na 
restauraci s bohatým tanečním a koncertním sálem a zároveň 
požádal  Františka  Karla /otce  Františka Josefa I,/ aby mohl 
nést jméno jeho manželky Žofie. Pod tímto názvem je znám
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dodnes i když byl později přejmenován na Slovanský. Baráčníci  
z Radomyšle, a nejenom baráčníci, ale i občané a představitelé 
městyse, které zajímal průběh této znovu obnovené akce usku-
tečněné v důstojném prostředí, se společně autobusem vypravili 
do matičky Prahy, aby podpořili a zvýraznili oblečeni v národní 
kroje  tento vlastenecký spolek. Opravdu se nenechalo vybrat 
lepší místo konání. Již v minulosti byl Žofín centrem vlaste-
neckého a společenského života a proslul národními besedami. 
Budova paláce je přenádherná, bylo se na co dívat, překrásně 
zlatem vykládané stropy, galerie, vybavení několika  sálů. His-
torické schodiště, které vás vítá otevřenou náručí, s tajuplným 
úsměvem skrývá ozvěny kroků mnoha návštěvníků, kteří se ho 
po celá léta dotýkali a zanechali tady svoje přání a zážitky. Ja-
koby tu ještě zněla Smetanova „Má vlast“, která  zde byla popr-
vé souborně uvedena. Při zahájení akce  byli baráčníci z Rado-
myšle jako jedni z mála požádáni  zástupcem Veleobce o slav-
nostní nástup v krojích, což v nás vzbudilo příslušnou hrdost a 
zodpovědnost.V programu staročeského bálu se nám představil 
taneční soubor „ Radost“, který předvedl „čepení nevěsty, dále 
se tančila Česká beseda v provedení tanečních souborů. Jelikož 
jsme neodolali tanečním tónům, zatančili jsme si besedu také 
a to z důvodu omezeného prostoru v předsálí. Celkem zde vy-
stoupilo více tanečních orchestrů rozmanitého žánrů, program 
probíhal ve dvou sálech.
Nechyběla ani tombola a občerstvení. Ať už se přítomným více, 
nebo méně líbila organizace a průběh bálu, určitě to byl ne-
všední zážitek z prostorů, který se naskytl našim očím a posílil 
v myšlence jaké kulturní a duchovní bohatství nám naší předci 
zanechali.
Samotný ostrov,  který  je ve vlastnictví Prahy, má rozsáhlou 
parkovou úpravu.
Pořádají se tady koncerty a rozsáhlé vyžití tady mají děti. Je to 
taková zelená oáza klidu uprostřed vodního toku se vzácnou 
perlou, kterou nám tady zanechala historie. Nedokázala jí ublí-
žit ani povodeň v r. 2002, která budovu paláce i celý Slovanský 
ostrov zasáhla.                  
Z  obec baráčnickou Radomyšl - Jůzková Zdeňka. 

Američtí studenti strávili víkend 
v Radomyšli a Chrášťovicích
První víkend v květnu opět do Radomyšle zavítali američtí stu-
denti ze studijního programu CIEE (Council on International 
Educatinal Exchange), jehož jedním z důležitých cílů není pou-
ze získat akademické znalosti, ale také se seznámit se životem 
v hostitelské zemi, v tomto případě v České republice. Píši opět, 
neb již na podzim loňského roku – na posvícení měli možnost 
naši studenti si zkusit život v české rodině a mimo Prahu.
Tentokrát se devět amerických vysokoškoláků společně s jed-
nou českou studentkou zúčastnilo oslav spojených s jarem.
Po pátečním příjezdu do Radomyšle (studenti dostali před 
odjezdem velmi stručné pokyny, kdy si museli sami vyhledat 
spoj a dojet individuálně do Radomyšle) se studenti posilnili 
vydatným obědem v restauraci Na Křenovce a potom se spo-
lečně s Evou Čapkovou, učitelkou anglického jazyka a jednou 
z klíčových postav při zařizování programu a pobytu studentů, 
některými rodinami vydali navštívit židovský hřbitov s hrobem 
dědečka Franze Kafky, v barokním kostele Sv. Jana Křtitele si 
nejenom poslechli tři „české maminky“, ale také si společně 
zazpívali. Procházkou Radomyšlí se dostali na městský úřad, 
kde byli studenti přivítáni starostou městyse Lubošem Peterkou, 
který studentům přiblížil historii i současnost obce pomocí pre-
zentace v anglickém jazyce. Poté si již studenty vyzvedly i další 
rodiny a studenti se u nich ubytovali.
Nešlo pouze o radomyšlské rodiny, ale i rodinu z Chrášťovic, 
Rovné, Strakonic a Písku. Díky této pestrosti se studenti mohli 
lépe seznámit s životem mimo Prahu – jak v rodinném domku, 
tak paneláku, v rodině s mladšími dětmi či v rodině s dětmi 
dospělými. Všechny rodiny ale byly spojeny s Radomyšlí – žáci 
současní, či bývalí, vyučující v místní základní škole.
Po ubytování byli studenti přivítáni a vybaveni košťaty 
a ochranným amuletem hlavní radomyšlskou čerodějnicí, kte-
rá ve studentech viděla inspekci z Ameriky. Po krátké účasti 
v průvodu čarodějnic se studenti šli podívat na zahájení stavění 
májky. Při večeři Na Křenovce  se od Marušky Krejčové, uči-

telky ZŠ, dozvěděli o tradici pálení čarodějnic a stavění májky. 
Hra na dudy, nástroj typický pro místní kraj – Prácheň, byla 
představena Terezou Třeštíkovou. Během večeře se rodiny blíže 
seznámili a po skončení se odebrali opět k májce, kde už hořel 
velký oheň. Sudenti se skamarádili s místními dětmi, zahráli si 
fotbal a zajezdili na kole.
V sobotu ráno se studenti více seznámili se současným životem 
obce, navštívili mateřskou školku, kde se dozvěděli o předškol-
ní výchově v ČR. Nejvíce se jim líbil povinný odpolední „šlo-
fík“ (velice populární slovo a aktivita mezi studenty) a svačin-
ky. Při prohlídce školy se stala velmi populární tělocvična, kde 
si protáhli tělo a někteří i zazávodili ve šplhu na laně. V učebně 
anglického jazyka se studenti česky představili, řekli co studují, 
odkud jsou (New York  City,  Colorado,New Jersy, Wiscon-
sin, California) a co rádi dělají. Stejně tak, ale v angličtině, se 
více dozvěděli studenti o svých nových rodinách. Živá diskuse 
v obou jazycích pokračovala u kávy ve sborovně.
Po procházce Baborčicemi se vydali do Chrášťivic, kde už na 
ně čekala parodie na oslavu prvního máje s ozdobenými vozy, 
na kterých se také studenti měli možnost svézt celou na vesnicí. 
Tato akce je velice bavila, mávali vlajkami, mávátky a vykřiko-
vali prvomájová hesla. Po pikniku na návsi, kam také dorazila 
místní mládež, se ještě vyrazilo nad Chrášťovice  na Kolínou, 
odkud se otevřel nádherný pohled na jihočeskou krajinu, kde 
v dáli byly vidět šumavské kopce. Po volejbalovém turnaji 
místní Svaz žen připravil nezapomenutelnou večeři v místní 
hospůdce, studenti byli přivítáni dalším panem starostou Vác-
lavem Kučerou.  Jeden ze studentů, který hraje na saxofon, si 
mohl vyzkoušet, jak se hraje s českou kapelou. Velice dobře jim 
stačil, naučil se řadu lidovek, které se hrály celý večer nejenom 
k poslechu, ale i k tanci. Hudba a tanec odstranily jazykovou 
bariéru a veselí pokračovalo dlouho do noci.
Poslední den pobytu – neděli, trávili studenti se svými rodinami 
individuálně. Rodiny připravovaly program s ohledem na zájmy 
studentů, takže kromě splněného přání Briana, si Emily zajez-
dila na koni. Erin se dozvěděla řadu detailů z historie, někteří 
navštívili hoslovický mlýn, další vyrazili na jihočeské zámky. 
Loučení nebylo lehké, ale došlo k výměně kontaktů, studenti si 
rozebrali přivítací kartičky s motivy čarodějnic, jara s adresami  
dětí ze ZŠ s tím, že autorům těchto krásných a milých obrázků 
pošlou pohledy z Ameriky.
Co více dodat, díky nadšení, zájmu a také jisté zvědavosti se 
podařilo neformální setkání dvou sice zeměpisně vzdálených 
zemí, ale ne lidí. Po návratu do Prahy a do školy studenti stále 
na pobyt na jihu Čech vzpomínají, na příjemné a milé setkání, 
pozornost ze strany místních, na dětskou bezprostřednost, na 
překvapivou pro ně skromnost místních. Cení si toho, co jste 
pro ně připravili, žádné divadlo, ale zážitek a prožitek, který 
hodnotí jako nejlepší z celého jejich semestrálního pobytu. Ne-
věříte? Zde jsou dvě ukázky od studentů.
Dear Mayor,
Wow! Thank you so much for the warm welcome to your com-
munity. The parade of the witches and the raising of the mapel 
was so much fun to watch. It was interesting to learn the local 
culture, and see all the towns people come together for such a 
magnificent celebration. Of course living in Prague is great, but
coming to Bohemia made it possible to see real Czech life. Li-
ving with a farming family or just among teachers, each family 
had something special to offer. Through small adventures such 
as visiting a mill or riding horses the hospitality was unma-
tched. Thank you for being great hosts and guides into Czech 
life. Joe Brochu, University of Boulder-Colorado

The weekend in Radomysl was great! I really enjoyed spen-
ding time in the village and the people were so hospitable. I’m 
glad I had the opportunity to experience and celebrate burning 
of the witches and May day with the people from the village. 
The countryside of the Czech Republic is beautiful and I am 
happy I was able to spend some time away from the city. Ove-
rall the weekend was so much fun and I’m thankful to all the 
people from the village that made me feel so welcomed.
 Megan, University of Tenessee

*** pozn: překlad najdete na www.radomysl.net
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Nerada bych zapomněla poděkovat všem, kteří se na tomto pří-
jemném setkání podíleli: Evě Čapkové, které se podařilo vybrat 
prima rodiny, samotným rodinám, které si našly čas a  věnovaly 
se studentům jako svým vlastním dětem,  plnily jim jejich přání 
a ukázaly, jací my Češi vlastně jsme, Luboši Peterkovi, sta-
rostovi Radomyšle za přivítání, prezentaci, Václavu Kučerovi, 
starostovi Chrášťovic za přivítání, Svazu žen v Chrašťovicích 
za opulentní večeři, stejně tak Janě a Liboru Šípových, restau-
race Na Křenovce, sboru radomyšlských čarodějnic za košťata 
a obranu, muzikantům z Chrašťovic, paní učitelce Ireně z ma-
teřské školky, své mamince za výborné pečivo  a všem obyva-
telům Radomyšle a Chrašťovic za vřelé a upřímné přijetí. Toto 
zní trochu oskarovsky, ale věřte, že nebýt Vás všech, tak by 
možná naši mladí přátelé odjižděli s představami o Češích, které 
do té doby znali pouze z internetu:-).
Jana Čemusová, Student Services Director, 
jcemusova@ciee.org, www.ciee.org

Kácení akátů v lipové aleji ke kostelu 
sv. Jana Křtitele v Radomyšli
Vzhledem k několika 
dotazům na poražení 
12 akátů bílých v rámci 
revitalizace lipové aleje 
ke kostelu sv. Jana Křti-
tele uvádím několik dů-
vodů. Hlavním důvodem 
jejich pokácení byl jejich 
špatný zdravotní stav, v 
jehož důsledku byly tyto 
stromy nebezpečné pro 
své okolí. Šest stromů se 
nacházelo v havarijním stavu již v roce 2006, kdy jejich pokácení 
doporučil ve svém znaleckém posudku Ing. Luboš Fendrych. 
Zdravotní stav stromů se od té doby postupně zhoršoval a spolu s 
tím se zvyšovala míra ohrožení provozu v jejich okolí. To, že šlo 
o nebezpečí akutní, se potvrdilo při vichřici Ema v únoru 2008, 
když došlo k rozlámání třech akátů a jejich pádu na silnici. 
V září 2008, kdy probíhala aktualizace projektu revitalizace 
aleje, byl stav všech 16 zbývajících akátů velmi špatný, většina 
jedinců se již nacházela ve stádiu odumírání. U stromů došlo 
k poklesu fyziologické vitality, odumření značné části korun a 
poklesu jejich stability. S přihlédnutím k výše uvedenému bylo 
rozhodnuto o pokácení všech akátů v rámci revitalizace aleje a 
jejich nahrazení  lipami. Toto rozhodnutí podpořil svým stano-
viskem i Městský úřad ve Strakonicích, odbor ŽP, když za VKP 
prohlásil pouze lípy. 
Dalším důvodem pro pokácení všech akátů bylo doporučení 
NPÚ, aby alej po skončení  revitalizace byla čistě lipová a vráti-
la se tak do své historické podoby.
Toto stanovisko je správné i z hlediska ochrany přírody. Akát 
jako nepůvodní a invazní dřevina s negativním působením na 
půdu. Souhlasné stanovisko s kácením vydala i AOPK v Čes-
kých Budějovicích. 
 Ing. Ondřej Keclík Arbores s.r.o.

Velikonoční trhy v Radomyšli
Poslední neděli v březnu proběhly na radnici v Radomyšli 
3. velikonoční trhy. Přišlo více než 120 návštěvníků, přijelo 
6 prodejců. Všichni se mohli potěšit, odvážnější měli možnost 
vyzkoušet si zdobení kraslic různými technikami: voskem, pa-
pírem, stuhami a jiným materiálem. U pracovního stolku bylo 
stále plno. Velké překvapení nám připravil DOZP Osek, kteří 
s sebou přivezli kapelu. Osečanka nám vyhrávala celé 2 hodiny. 
Atmosféra byla příjemná a i když se neprodalo tolik co o váno-
cích, každý si z pestré nabídky vybral.  
Za ČSŽ v Radomyšli BM

SEDLICE
První máj a čarodějnice ve fotografii
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TCHOŘOVICE
Co událo a co se připravuje ve 
Tchořovicích
Dne 20.3.2010 uspořádaly místní „babky i nebabky“  jako 
každoročně „Babský bál“. Před půlnocí bylo k vidění “vyhazo-
vání zimy a vítání jara“, což doufáme pobavilo všechny přítom-
né, každý návštěvník si jistě odnesl či odvezl mnoho hezkých 
cen, které bylo možno vyhrát. Doufáme, že i příští rok se nám 
„babkám i nebabkám“ tato akce podaří uspořádat a ještě jednou 
děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli.

Dne 15.4.2010 proběhla na OÚ kontrola výsledku hospodaře-
ní obce za rok 2009, celou zprávu je možno si přečíst na http://
www.tchorovice.cz  na úřední desce v rubrice Novinky.
Dne 30.4.2010 se na tchořovické návsi opět stavěla máj, 
kterou jako vždy ozdobily místní dívky, děti měli připraveno 
občerstvení v podobě buřtů a limonád, dospěláci pak pivo či 
vínečko. K večeru se pěkně dopeklo prasátko, ze kterého zbyly 
jen kostičky. 

POZOR ZMĚNA !!!
Dětský den ve Tchořovicích se bude ko-
nat v sobotu dne 5.6.2010 od 14,00 hodin 
na louce u Hořejšího rybníka.
Přislíbeno je divadelní představení klientek 
z Domova Petra v Mačkově, program 
Policie ČR (ukázka policejního vozu, 
ukázka zbraní, ukázka výbavy policistů, 
soutěže pro děti s policejní tématikou), 
mnoho soutěží pro děti i dospělé,  
občerstvení  zajištěno.
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UZENICE
V měsíci dubnu bylo v obecním lese vysázeno 11 500 ks no-
vých stromků. OÚ děkuje místnímu mysliveckému sdružení a 
všem občanům, kteří se na výsadbě podíleli, za včasné provede-
ní sázecích prací. V současné době byl schválen lesní hospodář-
ský plán pro obec  na období 2010 – 2019.
V rámci Programu obnovy venkova bude v letošním roce pro-
vedena celková oprava kapličky na návsi za přispění dotace od 
Jihočeského kraje. Nyní probíhá výběr dodavatelských firem.

Jubilantky
V měsíci květnu oslavily 85. narozeniny paní Ševčíková a paní 
Pohanková. Tímto jim oběma přejeme ještě jednou hodně zdra-
ví a pohody v dalším životě.

VELKÁ TURNÁ
Májové Slavnosti 
 Dne 30.května proběhlo v obci Velká Turná stavění máje. Jako 
každoročně mláděžníci společně s členy SDH Velká Turná zor-
ganizovali a provedli stavění máje v obci. 
Připraven byl i stan pro nepřízeň počasí. Jako každoročně pře-
kvapila mládežníky při stavění dešťová přeháňka. Připravený 
přístřešek zaschránil situaci. Okolo táborového ohně se sešlo na 
50 hlídačů májky. 

Čest padlým hrdinům
Jako každoročne se v předvečer osvobození České republiky 
od okupantů a ukončení druhé světové války konalo pokládání 
věnců za čest padlých hrdinů v druhé světové válce. 
SDH Velká Turná společně se sborem SDH Osek položily věn-
ce k pomníkům padlých. Je potřeba si připomínat tuto oběť za 
spokojený život v míru. 

Cvičení SDH Velká Turná 
Obec Velká Turná ukončila společně s členy SDH Velká Turná 
úpravu pozemku Pazderna v k.ú. Velká Turná pro potřeby cviče-
ní SDH Velká Turná a jiného využití. Dne 8.5.2010 proběhlo na 
této upravené ploše okrskové hasičské cvičení. Veškéré snažení 
se zúročilo a cvičení proběhlo podle předpokladu. Veškerá ha-
sičská technika pracovala na 100%, členové jednotlivých sborů 
byli dobře připraveni. 

Oprava hospody
Po opravě prostor pohostinství 
- HOSPODA NA ROZHRÁ-
NÍ - ve Velké Turné byla dne 
6.5.2010 hospoda spuštěna do 
provozu v nově opravených 
protorách. Došlo k opravě stro-
pu a položení nové podlahové 
krytiny. Náklady na opravu byly 
dodrženy. 
Provozovatel pohostinství 
p.Košťál zve všechny k příjem-
nému posezení do nově zre-
kostruovaných prostor. 

Kulturní akce které nás čekají 
 19.června - sjíždění Rojického potoka – NECKYÁDA 
– společně s volbou MISS mokré tričko 
 26.června – pouťové posezení s hudbou - v sále pohostinství 
( v případě pěkného počasí posezení v parčíku před hospodou ).
 27.června – pouť v obci Velká Turná
 24.července - místní oslavy 105 víročí založení SDH Velká 
Turná 
      
Velká Turná dne 12.5.2010 
Místostarosta obce Velká Turná Šípek Pavel 

TAK NÁM PŘEJMENOVALI POTOK
Přejmenování se týká potoka, který pramení ve Velkém rybníku 
u Bratronic a dále protéká rybníky Řežabina, Nahošín, Kovašín 
a Kořenský, obtéká vrch Hradec, aby protekl Horní a Dolní Zá-
stavou, pak rybníkem Velkorojickým a pokračoval přes vesnice 
Velkou a Malou Turnou, okolo Petrovic k mlýnu Brložskému, 
kde se stéká s potokem Misníček, omývá Brusy, teče středem 
Dobeve a pod Starými Kestřany ústí do Otavy. Po celé jeho dél-
ce se potok nyní – vlastně už přibližně od roku 1970 – oficiálně
dle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), 
nazývá Brložský.
A v tom je ta zásadní chyba. Na starých mapách, jako jsou sta-
bilní katastr (1837) a další novější katastrální mapy, vojenské 
mapy počínaje třetím vojenským mapováním z roku 1880, to-
pografické mapy a řada dalších, se Brložským nazývá potok až
pod soutokem s Misníčkem pod vsí Brloh. Nad tímto soutokem 
je to potok Rojický. Ve stejném duchu hovoří i dobové publika-
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ce „Popis politického okresu Strakonického“, díl I. z roku 1922, 
„Popis hejtmanství Píseckého“ z roku 1889. Rovněž místní 
obyvatelé od nepaměti nazývají tento potok Rojickým.
Nyní malá vložka. V historických dobách se horní tok a možná 
i střední, nazýval Bílý potok. Svědčí o tom zápis z roku 1473, 
kdy se zmiňuje stoka prokopaná z Bílého potoka (pod rybníkem 
Dolní Zástava) do Milav. Bílý potok je ještě uveden na mapě 
3. vojenského mapování a to nad Horní Zástavou výše. (Nyní 
se oficiálně nazývá Bílým potokem potůček tekoucí z rybníka
Ovčín u Čekanic).
Ke změně názvu došlo asi v roce 1971, kdy je na základní vo-
dohospodářské mapě (ZVM) uváděn celý tok potoka jako Br-
ložský s tím, že od Brloha výše je u názvu Brložský v závorce 
Rojický, tzn., že jsou přípustná obojí pojmenování. Následující 
VHM (1986, 1998) uvádějí pak už jen Brložský potok. Proč k 
tomu došlo, těžko soudit. Zřejmě v normalizačních letech se 
normalizovaly i pomístní názvy.
Uvedené záměny názvu bych si možná ani nevšiml, tak jako 
většina místních, nebýt stále většího množství turisticko-infor-
mačních tabulí, kde je již uváděn nový oficiální název Brložský
potok. Je to zavádějící zejména pro mladou generaci a ve svém 
důsledku by to znamenalo prakticky vymazání tradičního a 
zažitého názvu z povědomí lidí. Pokládám tento stav přinejmen-
ším za nešťastný a s podporou OÚ ve Velké Turné budu inici-
ovat u názvoslovné komise ČÚZK navrácení jména potoku do 
původní správné podoby. Ing. Zbyněk Kühnl

ZÁBOŘÍ
Kuchařské čarování mistra Petra 
Stupky v Záboří
Akce se konala v březnu v příjemném prostředí školní jídelny.
Psali jsme o tom již v našem zábořském Zpravodaji. Ale 
protože to byla akce opravdu vydařená, mělo by se o ní vědět i 
v dalších obcích. Já jsem poprvé viděla p. Stupku ve Vrbně, kde 
nám, stejně jako u nás, předvedl arabskou kuchyni. Své umění 
a skromné vystupování doplnil milým a vtipným vyprávěním 
a zážitky z natáčení v televizi. Stačil i zodpovědět plno našich 
dotazů a přitom uvařit pět jídel! Ochutnali jsme:
- „hummus“ – pyré z vařené cizrny s kořením a sezamovou 
pastou s arabským chlebem
- „kebabs“ – masové kuličky ze sekaného krůtího masa s mrkví 
a celerem, s kořením            
- „bulghur“ s krůtí rolkou  a omáčkou domatos (drcená napaře-
ná pšenice)
- „al baghadí“ krůtí marinované maso v kořeněné pastě s čes-
nekem, rýže s kořením
- „cous-couse“- drobná těstovina spařená medovým mlékem 
a doplněná jogurtem s omáčkou Sulejma (z datlí a rozinek) s 
opraženými mandlemi
Arabskou kuchyni asi doma vařit nebudeme, ale není na škodu 

ji ochutnat. Možná se s ní mnozí setkají na cestách a nebude 
to pro ně už tak neznámé. Důležité je, že přítomné ženy byly 
spokojené, dobře se pobavily a budou si jistě pamatovat i krédo 
mistra Stupky – vařit s láskou!
 J. Vodičková, Záboří

Výlet do Plzně
V letošním roce jsme si připomněli  65. výročí konce druhé 
světové války, proto se v mnoha městech konaly oslavy osvobo-
zení. Žáci druhého stupně naší školy a jejich učitelé se rozhodli, 
že si tuhle významnou událost připomenou v Plzni.
Hned brzy ráno jsme odjeli z vlakového nádraží Horažďovice- 
Předměstí. Doprava vlakem se nám v poslední době osvědčila 
- je rychlá a narozdíl od autobusu i poměrně levná. Hned po 
příjezdu do Plzně jsme vyrazili na objednaný program s názvem 
Svobodnou ulicí 1945, který měl přiblížit atmosféru jedné pl-
zeňské ulice na konci 2. světové války. Postupně jsme se sezná-
mili s výzbrojí a výstrojí české jednotky bojující pod vlajkou 
Anglie, americké jednotky a také s tím, jak to tehdy vypadalo 
ve vojenské nemocnici. Do atmosféry 2. světové války nás 
vtáhly i dobové plakáty, které byly vyvěšené na zdech kolem. 
Kvůli zvětšující se únavě jsme pak měli na chvilku rozchod, 
abychom si odpočinuli a koupili si  občerstvení. 
Poté jsme zamířili do Patton Memorial Pilsen. Toto muzeum 
bylo otevřeno až v roce 2005. Hlavní část expozice připomíná 
generála Pattona a jeho jednotky. Raritou je jeho vlastnoručně 
podepsaná vojenská čepice. Viděli jsme také zbraně a oblečení, 
různé dobové dokumenty - vojenské knížky, plakáty apod., nej-
víc nás ale uchvátily dochované potravinové příděly všeho dru-
hu – dosud neotevřené konzervy, káva, žvýkačky, čokoláda…
Naší poslední zastáv-
kou bylo Západočeské 
muzeum. Tady jsme 
se přenesli v čase ještě 
mnohem  a mnohem 
dál – až do čtvrtohor. 
Když se řekne doba 
ledová, každý si vybaví 
mamuta nebo možná 
maximálně šavlozubé-
ho tygra. Málokdo tuší, 
že v té době žili ještě 
mnohem zajímavější  
tvorové. Všechny asi 
nejvíc zaujal  bobr 
velikosti dospělého 
člověka  a obrovský le-
nochod . Výstava Doba 
ledová-giganti prostě 
nikoho nezklamala.
Lucie Szederová, 
9. třída
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ČARODĚJNICE V ZÁBOŘSKÉ ŠKOLE
V pátek 30. dubna začínal den jako každý jiný pátek. Měli jsme 
1. hodinu angličtinu a vůbec jsme netušili, co se potom stane.
Druhou hodinu jsme čekali na naší paní učitelku, přichystali 
jsme si češtinu, zvonilo a čas plynul. Naše paní učitelka ale 
nějak nešla a bylo nám to divné. To ona nikdy nedělá. Najednou 
něco začalo bušit na dveře od třídy a vtrhly k nám všechny tři 
paní učitelky z 1. stupně, ale byly nějaké divně oblečené, navíc 
ta naše fakt vypadala jako čarodějnice. Říkala si Belzebuba 
Okatá a bylo jí 510 let, ostatní se jmenovaly Bimbula a Fifinka.
Věk nám nesdělily.
Začaly šumovat po třídě, chtěly ochutnat svačinu nebo pití, 
mluvily nějak hrubě a to u učitelek nebývá zvykem. Pořád se 
chlubily, že mají „ELIXÝR MLÁDÝ“ /ani to neuměly na-
psat!!!/  a mrtvého psa, nosily si košťata s ochranným štítem 
proti létajícím jiskrám. Řekly, že dnešní den je významný i pro 
nás, a pokud chceme večer jít na čarodějnický slet, musíme 
splnit zadané úkoly, za které budeme sbírat čarodějnická zna-
mínka.
Tak jsme začali. Belzebuba nám nadiktovala několik slov 
a všechny se týkaly čarování. My jsme z nich měli sestavit pří-
běh a pokud jsme ho měli dobře a bez hrubek, nakreslila nám 
Belzebuba na obličej jako odměnu první pihu. Za hrubku násle-
dovala odplata dřevěným malým mečem. Ve 4. třídě Stáníkovi 
Kučerů dokonce chtěly uříznout ucho, ale bylo moc houževnaté, 
tak si poslaly pro motorovou pilu. To byla legrace.
Další hodinu jsme počítali těžké slovní úlohy opět na téma 
čarodějnic. Kolik uletěly, která nalétala víc apod. A jak šel čas, 
přibývaly tečky na obličeji a na závěr se maloval  pavouček na 
tvář. Když jsme splnili úkoly ve třídě, „odlétli“ jsme na louku 
u školy a začalo velké závodění. Košťaty jsme honili míčky po 
trase, nafukovali jsme balonky a jako správné budoucí čaroděj-
nice a čarodějové jsme je naráz museli prasknout. Další disci-
plínou byl podpis na silnici svým novým jménem, ale přírodním 
materiálem - třeba pampeliškou, trávou, hlínou. Posledním úko-
lem bylo nalézt schovanou malou čarodějnici. Objevil ji Šimon 

Kučera. Za to dostal obrázek s nápisem Cena zlatého koštěte. 
I ostatní děti byly odměněny různými fotkami čarodějnic s touto 
cenou. Ve třídě jsme pak vše doslavili dětským šampaňským. 
5.třída si chtěla napsat slíbenou písemku z vlastivědy, na kterou 
jsme se připravovali a každý by ji měl rád za sebou. Tak Belze-
buba svolila. Známky však podepisovala svojí značkou – pa-
voučkem – i do žákovské knížky!! To se budou asi rodiče divit.
Oběd byl skvělý. Každému chutnala polévka ze slepičích pařát-
ků a zapečený mrtvý pes.
Tak to byl  školní čarodějnický pátek v zábořské škole.
Monika Horynová, Martin Lexa, Eliška Dumská, 
Dana Tannhäuserová a  Marie Říhová, žákyně 5. ročníku

BLATENSKÁ RYBA S.R.O.
AKCE Mražené a chlazené zboží
Od 1.6.2010 můžete v naší podnikové prodejně nakoupit 
mražené zboží jednotlivě (většina sortimentu). Například :
RYBY: Mahi mahi filet mražený cca 1kg 125,-/kg
             Makrela mražená 1.2kg   vac59,-/kg
             Pangasius mražený 1kg  67,-/kg
             Pangasius mražený 5kg  65,-/kg
             Pstruh mražený cca 400g 99,-/kg
             Tuňák mražený cca 2,5kg  155,-/kg
             Kapr bez kostí filet  196,-/kg
UZENÉ: Makrela uzená  7,90/10dkg
                Pstruh uzený  16,90/10dkg
MASO: Kuřecí prsa  mr. 2kg 99,50/kg
               Krůtí prsa mražená vac cca2kg 110,-/kg
               Hovězí dršťky mražené 1kg 67,-/kg
               Kuřecí stehenní řízek 2kg 82,-/kg
               Kuřecí roláda 1kg  108,-/kg
               Kuřecí čtvrtě – kuřata na grill karton 38,-/kg
               Vepřová krkovice bez kosti 81,50/kg
ZELENINA A OSTATNÍ:
Zmrzlina 1litr    25,-/litr
Bretaňská směs 2,5kg   26,50/kg
Hranolky 2.5kg    18,-/kg
Kořeněné šišky bramborové 2,5kg  49,-/kg
Zelenina do polévky  350g  10,-/ks
Zeleninová směs lečo 2,5kg  24,-/kg Jahody 
mražené 2.5kg    39,-/kg

Široký výběr zeleniny a dalšího mraženého zboží dle 
denní nabídky za nejnižší možné ceny.

Akce platná do konce června 2010 nebo do vyprodání zásob.
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ČESKÁ PODNIKATELSKÁ 
POJIŠŤOVNA   A.S.
kancelář na adrese: nám. Míru 11 Blatná

PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí  8.00-11.30 12.15-17.00
Úterý  zavřeno
Středa  8.00-11.30 12.15-17.00
Čtvrtek 8.00-11.30 12.15-16.00
Pátek  8.00-11.30 12.15-15.00
tel./fax: 383 392 758  mobil:608 266 435 
Mimo provozní dobu otevřeno po tel. dohodě.
PŘÍKLADY CEN POJIŠTĚNÍ PRO REGION BLATNÁ
Osobní automobil do 1000 cm3  od   986 Kč
nad 1000 cm3 do 1250 cm3  od 1209 Kč
nad 1250 cm3 do 1350 cm3  od 1451Kč
nad 1350 cm3 do 1650 cm3  od 1748 Kč
nad 1650 cm3 do 1850 cm3  od 2139 Kč
nad 1850 cm3 do 2000 cm3  od 2660 Kč
nad 2000 cm3 do 2500 cm3  od 3143 Kč
nad 2500 cm3    od 4092 Kč
motocykl do 50 cm3 včetně  od   123 Kč
motocykl nad 50 cm3 do 350 cm3  od   242 Kč
motocykl nad 350 cm3 do 500 cm3 od   595 Kč
motocykl nad 500 cm3   od   874 Kč
nákladní automobil do celkové hmot. 3500 kg od 3385 Kč
od celkové hmot. 3500 kg do 12000 kg včetně od 5134 Kč
traktor, kterému se přiděluje RZ(SPZ) od 446 Kč
Produkt SPOROPOV s maximálně možným bonusem 
50%+20% dobrého řidiče, zohledňuje region, stáří vozidla, 
věk pojistníka a volbu roč.poj. období.
Nabízíme rovněž pojištění Vašeho majetku+odpovědnosti 
s 15% slevou, pojištění Vašeho podnikání, fin.způsobilosti do-
pravců, úrazové pojistky, výhodná životní pojištění i spoření.

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly 

Blatná)
18 let praxe na realitním trhu!

- Vybráno z nabídky: 
 RD s truhlárnou Blatná, RD Bělčice, RD s 

bazénem Bezdědovice, RD Metly. Býv. hájovna u 
Blatné, chalupa Bělčice, usedlost Lom u Bl.

Byty - Vrbno 3+1 se zahrádkou, Radomyšl 2+1, 
Písek 2+1 (ceny dohodou).

Hostinec Záboří, hostinec Tchořovice, výrobní 
areál Mirovice.

 Stavební pozemky Bezdědovice, komerční 
a rekreační pozemky v Blatné, pozemky ke stavbě 

RD v Blatné, Mečichově, Chobotě.
 Pronájem neb. prostor v centru Blatné.

 BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 
383 42 35 22, 604 518 400  

Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 

chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis zdarma! 
Smlouvy darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb 
nejdéle působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

MASÁŽE
Jiřina Nešvarová

Prostory kosmetického MYO Studia
ul. Na tržišti 727, nad vet. klinikou

  rekondiční sportovní a regenerační
      masáže celého těla i jednotlivých partií
  Reiki,harmonizace a čištění čaker
  dárkové poukazy
  víkendový provoz
  ceny od 70 do 700 Kč
  při první návštěvě dárek pro Vás
            zdarma

OBJEDNÁVKY A INFORMACE:

Telefon: 723 253 700 
(mezi 14-22 hodinou)
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VÁŠ RODINNÝ REALITNIÍ MAKLÉŘ
• Poskytne kompletní servis spojený s péčí o Vaši nemovitost
• Zajistí potřebnou dokumentaci pro realizaci obchodu
• Poskytne součinnost kompletní služby spojené s převody
• Právní oddělení Vám zajistí kompletní právní servis

Bližší informace na tel.: 734 436 625
E-Mail: stanislav.pour@unionpartners.cz 

Hledáme pro naše klienty další domy, byty, chalupy, chaty …

Respektujeme Vaši cenu! Za nabídky předem děkuji!

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
Ladislav Diviš, Blatná

Nosnost 8 – 20 tun

+420 607 584 505
Divis.Ladislav@seznam.cz

UNION
PARTNERS
LIDÉ V REALITÁCH

MASÁŽE POHODA Jana Drobníková
sídliště Nad Lomnicí 1102, Blatná

přízemí panelového domu u ulice Buzická

• klasické masáže zad, šíje, reflexní terapie
• baňkování, Reiki terapie, certifikát EAV
• energetická diagnostika organizmu elektroakupunktur-
ním přístrojem EAV, testování optimálního bioinformač-
ního přípravku na bázi čínské medicíny
• ceník http://masaze-reiki-blatna.wz.cz

Tel.: 383 423 654 (před 8 h a po 19 h)
Mobil: 732 957 008, provozní doba:

Pondělí až pátek     9 - 12 hodin
Odpoledne a sobota     kdykoli na objednání

Topení-voda-kanalizace-koupelny
(standardní, komfortní, pro tělesně postižené a starší osoby)

Lukáš Merhaut, Riegrova 771, 388 01 Blatná, 
tel: 608 921 765, email: lukasme@centrum.cz
NOVINKA - montáž slunečních kolektorů 

(program Zelená úsporám)
DÁLE PROVÁDÍME:
- výměny kotlů, ohřívačů radiátorů, čerpadel, van, 
umyvadel, WC, vodovodních baterií, vodoměrů
- rozvody topení v mědi a plastu – alpex, podlahové topení
- rozvody vody v plastu a pozinku pro požární systémy
- čištění studní
-  číštění kanalizace elektrickým krtkem
- kompletní rekonstrukce rodinných domů a bytových jader 
– zednické a el. práce
Po dohodě vrtané studny + výkop + přípojka vody a 
elektřiny
DODÁVÁME:
- vodovodní baterie: Hansgrohe, Grohe, Kludi, Oras, SaniMix
- keramika: Jika, Laufen, Kolo, Keramag, Kerasan, Toprak, 
  Geberit
- sprchové kouty a zástěny: Kermi, Ronal, Hupne
- kotle: Viadrus, Dakon, Atmos (plynové, elektrické, dřevo, 
  uhlí, pelety)
- vany: Teiko, Polisan, Riho, Ravak
- koupelnový nábytek: Intedoor, Kolo, Dřevojas, Erra, 
- atypická umyvadla, vany, WC, vaničky
- sprchové vaničky a zástěny na míru  

Veškeré výrobky nejsou „ ČÍNA“ – vše jsou originální 
výrobci

ZDARMA NÁVRHY KOUPELEN
…to co děláme,      děláme dobře…

DĚTSKÁ ODPOLEDNE 
a DOSPĚLÉ VEČERY, 

léto 2010
Ve stodole loutková i maňásková divadla 

a pak „na sále“ chvíli taneček pro děti 
každého věku.

4.7. od 16:00 hod - divadlo pro děti Jak švec čerta 
ošidil, divadlo Tyjátr Horažďovice

11.7.
od 16:00 hod - divadlo pro děti Dlouhý, Široký, 
Bystrozraký, Šumavské ochotnické divadlo Pra-

chatice

18.7. od 16:00 hod - divadlo pro děti, Vodnická pohád-
ka, Divadlo Koňmo

25.7. od 16:00 hod - divadlo pro děti, Kouzelná kulič-
ka, Kejklířské divadlo Vojty Vrtka

1.8. od 16:00 hod - divadlo pro děti, Jak krtek sám 
sebe nachytal, divadlo Kapsa Andělská Hora

7.8.

SLAVNOSTI VÍNA VIII. ročník 
Ochutnávka moravských vín od 5-ti výhradních 
dodavatelů vína do sklepů statku, Bonus Even-
tus = sdružení nejlepších vinařů Mutěnicka a 
Podluží. Hraje Čejkovická cimbálová muzika. 

Možnost i větších objednávek pro „fajnšmekry“, 
vinárníky, hospodské, hoteliéry a znalce. Pečeme 

maso v „golému“……

8.8. Divadlo Roztoky u Phy:Dobrodružství čmeláka 
Brundibára 

15.8.  
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 !

28.8.
od 20:00 hod - poslední v životě! Začínáme brz-

dit = změna statku na „línej pension“
závěrečná bombastická : ODYSSEA classic vč. 

JBL na sále skupina Natural

Běhavý slaví 60tku = kapela hraje dál, ale v Poli „na statku“ kon-
čí bigbíty.

Vstupné na malá divadla : od 1,-Kč / kdo nemá, nedá a obráceně
ODYSSEA – rock – AGENCY * jih *   
38801 POLE  /u Blatné/ „na statku“

Tel/fax  383 491  007 E mail: odyssea@volny.cz                      
http://www.skocdopole.cz
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Narodil se 3. dubna 1860 v Tchořovicích č. 29, jak o tom svědčí 
nápis na kalichu v místní kapličce. Tento rodák je příkladem 
toho, že z nepatrných počátků přičinlivostí svou a své manžel-
ky vyšvihl se na majitele velkorestaurace a domu  „ U Starého 
Staindla“ ve Vídni 1. Svou nevšední houževnatostí  a pílí dopra-
coval se k velkému majetku a velké vážnosti. V pozdním věku 
odstěhoval se z Vídně se svou hospodyní a milovaným psem do 
Blatné, kde si koupil pěknou vilu u rybníka Pustý a žil tu jako 
spokojený blatenský občan. Jednou při skotačení se svým psem 
byl kousnut do ruky. Trpěl silnou cukrovkou a  po kousnutí se 
těžce roznemohl a komplikovaná choroba mu přivodila smrt. 
Zemřel 27. října 1930 a je pochován na hřbitově ve Lnářích. Při 
jeho honosném pohřbu  přes naší obec na hřbitov do Lnář jako 
první smuteční host byl veden jeho pes /vlčák / maje černou 
smuteční dečku se zlatými třásněmi na zádech.
V posledním svém odkazu pamatoval na různé korporace značný-
mi peněžními částkami. Své jmění potom rozděluje následovně: 
Klárovu ústavu slepců v Praze 1 200 000 Kč
městskému chudobinci v Blatné 20 000 Kč
městské knihovně v Blatné 10 000 Kč
sboru dobrovolných hasičů v Blatné 10 000 Kč
okresnímu muzeu v Blatné 10 000 Kč
měšťanské škole v Blatné 10 000 Kč
sokolské jednotě Blatná 10 000 Kč
okresní péči o mládež v Blatné 10 000 Kč
zpěváckému spolku v Blatné 3 000 Kč
synovci, obchodníku ve Tchořovicích Ant. Polanovi č. 26 40 000 Kč
nevlastnímu synovci  F. Paulinovi z Plzně 60 000 Kč
vlastní synovec Eustach Polan ze Tchořovic č. 54 pro odlišné 
náboženské a politické přesvědčení nedostal nic, ale jeho dě-
tem věnoval: Václavovi 20.000 Kč, Marii 20.000 Kč, Antonii 
20.000 Kč, hospodyni zemřelého 60.000 Kč  a užívání vily do 
smrti psa. Psovi ustanovil do smrti 400 Kč stravného měsíčně. 
Po smrti psa  připadla vila dle odkazu do majetku Klárova ústa-
vu v Praze, který ji následně prodává blatenskému občanu.
Ale i za svého pobytu ve Vídni byl šlechetným mecenášem své 
rodné obce, na kterou nikdy nezapomněl. Přispěl značnými 
částkami na výstavbu místní kaple, školy, pomníku sv. Jana a 
pomníku padlým z I. svět. války. Z jeho finančních prostředků
byl zhotoven kamenný kříž naproti domu č. 79, který nahradil 
kříž dřevěný, postavený na místě pohřbeného napoleonského 
vojáka. 

Pověsti ve vztahu ke Tchořovicím 
– 1. část: Vodní panna
V tiché lesní krajině nedaleko Tchořovic, leskne se hladina ryb-
níka Kaprova. Jednou za teplé letní noci, když stoupala z vody 
pára a měsíc v úplňku ozářil vrcholky stromů kolem rybníka, 
objevily se zčistajasna  na hladině tři vysoké štíhlé postavy s 
bledou tváří jako mlha. Šat měly hebký a průhledný. Byly to 
vodní víly, jedna krásnější než druhá. Sotva vystoupily z rybní-
ka na louku ozvala se odněkud  tichá, neobyčejně líbezná hud-
ba. Víly se chopily za ruce a tančily. Byl to kouzelný tanec, tak 
ladný a půvabný, že lidské slovo je slabé.
Zatímco víly tančily na hebounké trávě mezi rybníkem a lesem, 
na pokraji háje skryt za stromem pozoroval je hezký mládenec 
z blízké hájovny. Téměř nedýchal, když sledoval čarovný rej 
těch vodních krásek. Tančily lučinou od rybníka k lesu a zase 
zpět, stále sem a tam. Zvláštní tichounká hudba hrála jim neu-
stále do kroku i skoku a dívky – krasavice – tančily bez odde-
chu. Tu náhle chlapec sebou  prudce pohnul, pod nohama mu 
cosi zapraskalo, rachot porušil klid letní noci, umlkala líbezná 
hudba a víly zmizely v rákosí.
Mládenec nešel domů, kde ho nikdo nečekal, ale zamířil do 
vesnice. Byla neděle a v hospodě hrála muzika. Bylo tu veselo 
a plno chasy, ale mladý mysliveček byl samotář a s děvčaty to 
neuměl. Seděl a s nikým se nebavil. Už se chtěl od stolu zved-
nout a odejít, když k němu přistoupila dívka, kterou neznal. 
Vyzvala ho k tanci a on neodmítl. Tančila lehce jako pápěrka, 

jen se nadnášela. Chlapci se zalíbila, pořád se s ní v kole točil, 
nechtěl se jí pustit. Jakmile zábava skončila, vyšli z hospody, 
ona ho stále táhla k vodě, on ji zas zpátky ke vsi. Žadonil, aby 
ještě neodcházela. Dala si přec říci a s hochem zůstala. Kráčeli 
lukami do sebe zavěšeni a tiskli si ruce .“Chtěla bys mne za 
muže?“, osmělil se mládenec. „Jsem vodní panna“, odvětila 
dívka.“Ve dne přebývám hluboko na dně rybníka v křišťálovém 
paláci. Tam se svými družkami střežím poklady a duše uto-
penců. Teprve z večera vystupujeme z vody na břeh, tančíme 
a lákáme mládence, jako jsi ty. Líbíš se mi. Nechci se vrátit do 
hlubin rybníka, do paláce, kde je chlad a nuda. Mé srdce touží 
po lásce, chce milovat a být milováno. Vezmu si tě, ale nesmíš 
mi nikdy ani jediným slůvkem připomenout, čím jsem bývala“.
Brzy se strojila svatba. Žili pak spolu spokojeně. V hájovně 
bylo vše čisté jako ve studánce. Jestli žena někde spatřila smít-
ko, už zametala, našla-li skvrnu na šatě, už prala. Den co den 
měla vyhrnuté rukávy a podkasanou zástěru a pořád jenom uklí-
zela. Její muž měl z počátku radost, že má doma stále uklizeno 
a čisto, avšak zanedlouho  se mu ustavičné uklízení jeho ženy 
začalo protivit. Kam se podíval všude samá voda. Jednou, když 
zase prala, nevrle prohodil: „ Už zase se ve vodě cachtáš jako 
kachna, pořád jen myješ, jsi věčně mokrá, jako bys sedala pod 
okapem. Je vidět žes bývala vodní pannou „.
V tu chvíli se žena zarazila. Cítila se zneuctěna a než se nadál, 
zmizela. Marně ji pak celou noc hledal, marně na ní u rybníka 
volal. Myslivec se té noci již domů nevrátil. Ráno, když šli 
lesní dělníci do práce, uviděli na hladině rybníka pohybující se 
myslivecký klobouk. Zpráva o tom spěchala ve Tchořovicích 
od chalupy k chalupě. Lidé si vyprávěli, že myslivce pod hla-
dinu stáhla vodní panna. Než se rok s rokem sešel, rozkvetly 
na rybníce Kaprově nádherné bělostné lekníny. Od té doby tu 
rozkvétaly každého léta a zdobily vodní hladinu, která se kdysi 
uzavřela nad myslivcem z nedaleké hájovny.
Podle Jindřicha Kalouse, 1913. 
Ing. Krejčí Karel, Kronikář obce  Pokračování příště

VÝZNAČNÝ RODÁK, MECENÁŠ ZE TCHOŘOVIC ANTONÍN POLAN

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MÍREČ
Máte rádi dobu kouzelníka Merlina a krále Artuše? Tak to jste zde 
na správné adrese. :-) 
TJ Sokol Mirotice pro Vás na letošní rok připravil letní dětský tábor, 
který se odehraje v době, kdy rytíři od kulatého stolu zažívali největší 
slávy. Toto dobrodružství můžete prožít v Rekreačním středisku Míreč 
u Blatné. Již nyní se můžete těšit na mnoho zábavy, pohodového 
prostředí a přátel. 
Táborový program je připraven pro děti od 6ti do 16ti let. 
Účastník tábora nemusí být členem T.J. Sokol!

Tábor se nachází v malebném kraji jižních Čech blízko Blatné. 
Táborový areál je oplocený  a uzavřený. V areálu střediska jsou 
k dispozici hřiště na malý fotbal, volejbal, stolní tenis, bazén a 
ohniště.  Cena tábora je 2200,- Kč za osobu.

DALŠÍ INFORMACE:
Děti budou v táboře rozděleny do oddílů asi po deseti, podle věku a 
podle zájmů dítěte. 
Dětem, co si na přihlášce vyplní, že mají zájem o pravidelné 
vyjížďky na kolech po bližších či vzdálenějších zajímavých 
místech v okolí, nebude tato možnost odepřena. 
Pro děti, které mají zkušenosti s jízdou na koni a mají chuť si na koni 
zajezdit i na táboře je možno objednat  hodiny jízdy na koni za 250 Kč 
na hodinu. 
Děti, které budou mít pouze zájem o svezení na koni, dostanou od nás 
jednu jízdu na koni zdarma! 
Během tábora nás navštíví pan Miller z Písku, který celý život jezdil 
na sokolské tábory a dnes svůj volný čas tráví vyřezávám Betlémů a 
vytváření leporel a velmi rád se o své umění s dětmi podělí.  
Dále se s námi přijedou podělit o zajímavosti ze své profese policisti 
a dobrovolní hasiči, což bude asi zajímavější pro chlapeckou část 
tábora. Ale určitě všichni si přijdeme na své během loutkového 
divadelního představení, diskoték a všech jiných táborových zábav.  


