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Obec Třebohostice
Obec Třebohostice (do roku 1924 Střebohostice) jsou 
spolu s Třebohosticemi u Českého Brodu jedinými 
dvěma obcemi stejného jména v České republice. Ty 
naše jihočeské leží 9 km směrem severozápadním od 
okresního města Strakonice. Na západ od naší obce ve 

vzdálenosti 13 km se nachází město Horažďovice a ve 
stejné vzdálenosti směrem severním leží město Blatná. 

Třebohostice jsou jednou z obcí bývalého Prácheňského 
kraje. V současné době tvoří obec dvě části: Třebohostice 

a Zadní Zborovice.
První písemná zmínka o Třebohosticích se datuje k roku 1357, kdy obec byla v držení 
Bavora ze Strakonic, který obec daroval svému příbuznému panu Baškovi z Blatné. 
Později byla obec součástí Řepického panství a od 16. století až do zrušení roboty patřila 
pod panství Bratronické. K zajímavostem obce patří událost z roku 1420, kdy se Jan 
Žižka se svým vojskem na několik dní u obce utábořil při své cestě z Plzně na Tábor, 
a to krátce před svojí vítěznou bitvou u Sudoměře 25. března 1420. Tuto událost popsal 
v románu Bitva u Sudoměře třebohostický rodák, básník a spisovatel Václav Kalbáč, který 
byl v 80. letech 19. století redaktorem pražských Večerních novin a byl blízkým přítelem 
Jana Nerudy a Vítězslava Hálka. Dominantou obce je návesní kaplička zasvěcena sv. Janu 
Nepomuckému. Tu nechala postavit v roce 1792 bratronická baronka Marie Valerie 
Gfässerová z Ještětic. Za oltářem v kapli je erb tohoto šlechtického rodu.
Osada Zadní Zborovice je vzdálena necelé 2 km směrem západním od Třebohostic. První 
písemná zmínka o ní je z roku 1538, kdy obec patřila pod panství Krtské. Dominantou 
této obce je novogotický kostel církve římskokatolické zasvěcený sv. Ludmile. Severně 
nad obcí se nachází místní hřbitov založený roku 1915. Je ve výšce 550 m n. m. a je 
odtud krásný výhled na členitou krajinu a panoráma Šumavy. K zajímavostem Zadních 
Zborovic patří nejvýše položené místo v katastru a to vrch Hřeben s nadmořskou výškou 
596 m. Vedlejší vrch Zámek býval keltským hradištěm z 5. století př. n. l. s elipsovými valy 
až 6 m vysokými o obvodu 422 m. Pověst vypráví o tom, že stavitel tohoto zámku byl 
pronásledován smůlou. Co ve dne postavil, to mu do rána někdo zničil, a proto od svého 
úmyslu vybudovat zde na kopci zámek nakonec ustoupil. V obci se od roku 1780 vyučovalo 
základní školství, nejprve v provizorních podmínkách, v roce 1892 byla otevřena nová 
dvoupatrová budova školy, v níž se vyučovalo nepřetržitě až do r. 1976, kdy byla škola 

pro nedostatek žáků uzavřena. 
Jako chátrající budovu ji obec 
před několika lety odprodala 
fyzické osobě k podnikání. 
Společná historie obcí se začala 
psát od r.  1960. Je zde 137 čísel 
popisných, v nichž žije celkem 
320 obyvatel. V obci má své sídlo 
zemědělské družstvo, v němž 
za minulého režimu pracovala 
většina obyvatel obce. To se 
začalo v devadesátých letech 
měnit a lidé odcházeli za prací do 
města. Do dnešní doby provozuje 

Pokračování na str. 5 Pokračování na str. 5

Slovo na úvod

Představujeme naše o
bc

e

Vážení čtenáři 
Sobáčku,

dovolte, abych Vás pozdravil u příležitosti 
nového roku 2021 a popřál Vám všem pevné zdraví, 
mnoho radosti, úspěchu v zaměstnání i v soukromém 
životě. Současná doba je skutečně velice zvláštní a to i pro 
ty, kteří si během svého života zvykli na ledacos. Nechci 
vás vůbec strašit tím slovem c……..!!!!!  Slyšíme to denně 
v médiích a já si myslím, že je třeba přepnout na pozitivní 
věci.  Jsme v novém roce a já pěvně doufám, že bude lepší 
než předchozí rok. Samozřejmě záleží na nás všech, jak tuto 
nepříjemnou dobu zvládneme. Nacházíme se v krásném 
ročním období a to je zima, která má svoje specifika jako 
každé roční období. Teď píši tento článek a venku krásně 
padá sníh, a i dokonce mrzne, a to je ten správný půvab 
zimy. Doufám, až tento článek vyjde, že pořád bude ta 
klasická zima, kterou si pamatujeme z našeho dětství. 
Bohužel dnes nevidíme prohánět se kluky s hokejkami 
na rybníku, jezdit děti na pytlích a prostě prožívat ty 
zimní radovánky. Je to zřejmě uděl této doby. Blížíme se 
ke konci prvního měsíce v novém roce a už pociťujeme 
sílu sluníčka, den se začíná prodlužovat, očekáváme 
masopustní průvody, které doufejme proběhnou dle 
tradic. A cobydup budou Velikonoce a opět lidi budou 
nabití energií a budeme se těšit z každodenních radostí.
Vážení čtenáři, přeji Vám od srce hodně zdraví, štěstí, 
rodinné pohody a ať to všechno společnými silami 
zvládneme a věřme, že bude zase dobře (musíme to 
zvládnout!).

Jiří Plechatý, Třebohostice

Rozhovor se starostou Třebohostic
Od kdy jsi zvolen starostou 
obce?
Od roku 2001.

Už před svým zvolením starostou 
jsi byl členem ZO?
Musím to uvést na správnou 
míru, protože v roce 2001 nebyly 
a ani nemohly být komunální 
volby, protože bývají po čtyřech 
letech. V roce 1998 jsem se 
stal členem zastupitelstva obce 
a zároveň místostarostou. 
V roce 2001 můj předchůdce 

kaplička Třebohostice

Zadní Zborovice z výšky
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VU3V na Blatensku
Virtuální univerzita třetího věku v Blatné 

probíhá již devátým rokem. Zimní semestr 
akademického roku 2020/2021 jsme společně zahájili ve čtvrtek 
1. a 8. října 2020. Jako první si studentky vybraly téma: „Rituály 
evropských královských rodů“. Druhým tématem byla „Historie 
a současnost české myslivosti“. Tento semestr měl poněkud zvláštní 
průběh. Po absolvování prvních přednášek z každého kurzu přišla 
opět doba covid-19 a studentky musely semestr dokončit distanční 
formou. Přes všechna úskalí se podařilo studentkám semestr 
dokončit. Všem srdečně gratuluji. 

Se studiem budeme samozřejmě pokračovat i v letním semestru 
i přesto, že zahajovat budeme opět distanční formou. Opět budou 
probíhat dva kurzy současně. Snad se situace vylepší natolik, že 
alespoň některé z posledních přednášek letního semestru budou 
moci proběhnout formou společných setkání. Každý kurz obsahuje 
6 lekcí – přednášek. Studenti mají možnost volby nebo případně 
mohou navštěvovat oba dva kurzy. Tématem prvního kurzu jsou 
„Mistři evropského barokního malířství 17. století“. Pro druhý kurz 
bylo vybráno téma „Pozoruhodný svět hub“. Zájemci o studium 
Virtuální univerzity třetího věku se mohou přihlásit osobně 
v kanceláři SOBu na adrese: Na Tržišti 727, Blatná nebo e-mailem: 
blatensko@blatensko.eu, případně na telefonu: 728 881 358. Cena 
jednoho kurzu vychází 350 Kč.

Dana Vohryzková

Co se v SOBu událo 
a co se bude dít
¾¾ V pondělí 7. prosince 2020 

se konalo jednání Valné hromady 
SOB, kde bylo hlavním bodem jednání 

schválení střednědobého výhledu 
rozpočtu SOB na období 2022–2024 

a dále rozpočtu SOB na rok 2021. Dalším 
bodem jednání bylo projednání inventarizace 

majetku SOB a projednání žádosti Prevent 99.
¾¾ V průběhu měsíce prosince 2020 zaměstnanci Svazku obcí 

Blatenska zpracovali na základě požadavků členských obcí 
několik žádostí o dotace, především z Programu obnovy venkova 
Jihočeské kraje.
¾¾ Průběžně byla poskytována poradenská činnost dle aktuální 

potřeby starostů, případně dalších pracovníků obcí.

Co se v SOBu peče

Koncem roku byl úspěšně dokončen projekt „Zvýšení 
profesionalizace řízení SOB a obcí SOB II“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0
.0/17_080/0010113. Celý projekt byl realizován od 1. ledna 2019 
do 31. prosince 2020. V rámci projektu bylo uspořádáno několik 
vzdělávacích akcí pro starosty a volené zástupce obcí, úředníky 
a zaměstnance našich členských obcí. Během těchto dvou let 
bylo uspořádáno také osm vzdělávacích akcí pro účetní obcí. Dále 
byly pro obce vytvořeny Plány rozvoje sportu a Akční plány. Tyto 
dokumenty obce využijí při plánování a rozvoji svých obcí a dále jsou 
důležitým podkladovým dokumentem při čerpání dotací. Došlo ke 
zhotovení nových webových stránek Svazku obcí Blatenska. Obcím 
bylo poskytováno odborné poradenství v oblasti GDPR. Kalendář SOBu na rok 2022 

Pro obyvatele, návštěvníky a všechny příznivce Blatenska začínáme 
jako tradičně připravovat stolní kalendář SOBu na rok 2022. Žádáme 
zástupce obcí, spolků a organizátorů sportovních, kulturních 
a společenských akcí, aby nám poskytli podklady pro nový kalendář na 
rok 2022. Prosíme Vás o včasné poskytnutí podkladů a jejich zaslání na 
e-mailovou adresu blatensko@blatensko.eu nebo poštou na adresu 
Na Tržišti 727, 388 01 Blatná (případně se na tuto adresu můžete přijít 
domluvit osobně). Svoje podklady prosím zasílejte co možná nejdříve, 
nejpozději do 30. dubna 2021, aby mohl být kalendář včas předán ke 
zpracování a k tisku. Nezapomeňte uvést název akce, datum a místo 
konání akce, případně pořadatele a další podrobnosti. Můžete nám 
poskytnout i fotografie ze života v obcích. Zde uveďte jméno autora 
a případně název fotografie. Děkujeme a těšíme se na případnou 
spolupráci.

Dana Vohryzková a Bohumila Hoštičková 

Uzávěrka příjmu příspěvků
do březnového vydání

SOBáčku č. 78
je v neděli 7. března 2021.

Příspěvky posílejte na e-mail:
sobacek@blatensko.eu

Základní informace o projektu CSS 
Realizace projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně 
také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/1
5_019/0003017 byla ukončena k 31. prosinci 2019. Od 1. ledna 2020 
do 31. března 2020 běžela tzv. povinná udržitelnost po ukončení 
projektu. Od 1. dubna 2020 došlo k druhému prodloužení projektu 
do  31. prosince 2020. Pokud nenastanou nějaké změny, tak od 1. ledna 
2021 do 31. října 2021 poběží dále tzv. povinná udržitelnost po ukončení 
projektu. Touto povinností se rozumí pokračování v aktivitách Centra 
společných služeb minimálně v rozsahu jednoho pracovního úvazku, 
který je možno rozdělit mezi více pracovníků.

Realizační tým CSS Blatensko tvoří:
Dana Vohryzková, tel.: 728 881 358
e-mail: vohryzkova@blatensko.eu

Kancelář SOBu na adrese:
Na Tržišti 727, Blatná 
tel.: 728 881 358, 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.eu

Úřední hodiny:

Pondělí  8.00–11.00 12.30–16.00
Středa  8.00–11.00 12.30–16.00
Pátek  8.00–11.00

Katalog veřejných služeb je k dispozici na http://www.blatensko.eu/
svazek-obci-blatenska/centra-spolecnych-sluzeb-projekt-smo-cr/  nebo 
k vyzvednutí v tištěné podobě v kanceláři SOB.

Dana Vohryzková
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| U ručního žehlení se připočítává částka 20,- Kč za kus.
| Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

| Dopravu nezajišťujeme.
 | Individuálně může být stanovena cena vyšší např. u nestandardního prádla velkých

rozměrů nebo při silném znečištění.
| Dodací lhůta 5 dní, do dodací lhůty se nezapočítává den příjmu, sobota, neděle 

a svátky.
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1. Kapna.........................................................................................................................................................................................................17,- Kč
2. Prostěradlo.........................................................................................................................................................................................15,- Kč
3. Povlak na polštář.......................................................................................................................................................................10,- Kč
4. Ručník, utěrka.......................................................................................................................................................................................7,- Kč
5. Osuška...........................................................................................................................................................................................................9,- Kč
6. Ubrus............................................................................................................................................................................................................15,- Kč
7. Závěs, záclona.............................................................................................................................................................................21,- Kč
8. Sedák..........................................................................................................................................................................................................10,- Kč
9. Mikina, vesta, košile.................................................................................................................................................................20,- Kč
10. Tričko.......................................................................................................................................................................................................15,- Kč
11. Kalhoty..................................................................................................................................................................................................30,- Kč
12. Zástěra, šaty.................................................................................................................................................................................14,- Kč
13. Ponožky....................................................................................................................................................................................................8,- Kč
14. Plyšové hračky do 30 cm............................................................................................................................................10,- Kč
15. Potah na matrace..............................................................................................................................................................100,- Kč
16. Spacák slabý...............................................................................................................................................................................30,- Kč
      Spacák silný..................................................................................................................................................................................50,- Kč
17. Mikroutěrka..........................................................................................................................................................................................4,- Kč
18. Chňapka.................................................................................................................................................................................................8,- Kč
19. Plášť..........................................................................................................................................................................................................35,- Kč
20. Bunda slabá..................................................................................................................................................................................50,- Kč
      Bunda silná.................................................................................................................................................................................100,- Kč
21. Deka slabá......................................................................................................................................................................................25,- Kč
      Deka střední..................................................................................................................................................................................50,- Kč
      Deka velká.....................................................................................................................................................................70 - 100,- Kč
      Deka ovčí vlna.......................................................................................................................................................................100,- Kč
22. Podložka do postele ovčí vlna...........................................................................................................................50,- Kč
23. Potah sedací souprava.................................................................................................................................................90,- Kč
24. Potah křeslo....................................................................................................................................................................................40,- Kč
25. Polštář malý.....................................................................................................................................................................................30,- Kč
      Polštář velký...................................................................................................................................................................................50,- Kč
26. Potahy auto...................................................................................................................................................................................25,- Kč
27. Sedák zahradní silný malý..........................................................................................................................................25,- Kč
      Sedák zahradní silný velký.........................................................................................................................................50,- Kč
28. MANDLOVÁNÍ vyprané suché prádlo na jednolůžko (kapna, polštář, prostěra-
dlo).........................................................................................................................................................................................................................10,- Kč

Ceník praní a mandlování prádla
platnost od 1. 2. 2021
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MAP Blatensko II
V lednu 2021 byla podána další 

průběžná zpráva o realizaci společně 
s žádostí o proplacení výdajů projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
Blatensko II. V období červenec až 
říjen roku 2020 proběhla pravidelná 

setkání všech pracovních skupin. Od 
půlky října probíhaly úpravy na kompletní 

dokumentaci projektu MAP II. Na úpravách 
a aktualizacích se podíleli všichni aktéři MAP II.  

Z důvodu „covidových“ opatření neprobíhala od poloviny října osobní 
setkání aktérů MAP II, ale většina aktivit byla řešena převážně v rámci 
telefonické komunikace mezi jednotlivými aktéry. I přes všechny 
problémy se ovšem podařilo naplnit plánované aktivity projektu dle 
harmonogramu.

Až situace dovolí, jsou naplánovány další aktivity v rámci 
Implementace (autorské čtení ve školách – představení nové knihy 
místní autorky Adély Fialové, poznávání regionu s panem Janem 
Kurzem, aktivity v rámci spolupráce s CKVB apod.)

Přejeme všem klidný vstup do roku 2021 a těšíme se na další 
společné aktivity.

Realizační tým MAP Blatensko II

Obec Třebohostice - Pokračování ze str. 1

ZD vývařovnu obědů pro své zaměstnance, a i jiné zájemce o stravování. 
V Zadních Zborovicích po revoluci byla vybudována firma ESSA-PACK, 
kde se balily sypké potraviny – rýže, čočka, koření… Někteří obyvatelé 
obce našli v této firmě zaměstnání. Před několika lety tato firma 
přesídlila jinam a z vybudovaného objektu uprostřed vesnice vznikl 
sklad prošlého zboží. 
Co se týče infrastruktury, byl v roce 1988–1990 vybudován v akci „Z“ 
a ve spolupráci s JZD obecní vodovod. Plynofikována byla obec v roce 
2000–2002. Pošta fungovala v obci od 50. let minulého století, pro 
malou vytíženost byla před několika lety uzavřena.

Rozhovor se starostou Třebohostic - Pokračování ze str. 1

Václav Polan odstoupil z pracovních důvodu a já jsem byl zvolen 
starostou. 

S jakými představami jsi šel do komunálních voleb? Jaké jsou slasti 
a strasti starosty obce?
Do komunálních voleb jsem šel hlavně z důvodu pracovat pro lepší život 
na malých obcích, pro veškerý rozvoj obce jak po stránce společenského 
života, sportovního, kulturního, ale i budovat nové věci. Tímto nechci 
snižovat zásluhy mých předchůdců, ba naopak vážím si jejich práce 
a určitě ty začátky po sametové revoluci nebyly jednoduché. Důležité 
je také říci, že tuto funkci dělám jako neuvolněný starosta, mé hlavní 
zaměstnání je hajný (revírník). Začátky nebývají nikdy jednoduché pro 
nikoho z nás, ale asi jsem měl obrovskou výhodu, že jsem už před tím, 
než jsem byl zvolen starostou, často komunikoval s občany o problémech 
v soukromých lesích a zajímal jsem se o společenský život na obci a dělal 
jsem velitele místních hasičů. Když přijmete tuto funkci, musíte počítat 
s tím, že část občanů Vás respektuje a bude Vás podporovat při rozvoji 
obce a někteří budou házet klacíky pod nožky.

Jaké problémy obce Tě nejvíce trápí a jak bys je chtěl řešit?
Těch věcí je více, ale jako prioritní považuji čištění odpadních vod a s tím 
spojeno vybudování nové kanalizace. Nutností je také vybudování 
nových místních komunikací. Čištění odpadních vod chceme řešit buď 
centrální ČOV, nebo individuálním čištění u každé nemovitosti. Obec 
si již v roce 2019 nechala zpracovat studii vypouštění odpadních vod 
od jihočeské firmy EKO-EKO České Budějovice. Připraveno má několik 
variant ohledně vypouštění vod. Velkou roli v rozhodování, kudy se 
vydat, hrají samozřejmě peníze. Náklady na centrální ČOV jsou dle 

variant od 35 do 70 milionů korun. Individuální neboli domovní ČOV 
jsou na ekvivalentního obyvatele (tj. 2–6) cca od 35 do 50 tisíc korun. 
Obec by šla cestou příspěvku na domovní ČOV, nebo tříkomorový 
septik zakončený filtrem. Zatím tento příspěvek nemáme schválený, 
protože nevíme, jaké bude konečné rozhodnutí. Už jsme o tom však 
diskutovali a výše příspěvku by mohla být kolem 30 až 40 tisíc na 
danou nemovitost. Obec by to celkově vyšlo přibližně na pět milionů 
korun. Ty bychom rozdělovali po dobu pěti až šesti let, takže bychom si 
nemuseli brát úvěr. U centrální čističky by byla nutná spoluúčast státu. 
Bez příspěvku (dotace) a vysokého úvěru není možná realizace centrální 
ČOV. Kdybychom byli jedna obec s 300 obyvateli, určitě bych se nebál 
jít cestou centrální ČOV, protože náklady jsou poloviční, ale my musíme 
počítat s vybudováním dvou čističek (Třebohostice a Zadní Zborovice). 
Všechno ukáže čas a hlavně co si na nás vymyslí EU.

Co se Ti v poslední době podařilo v obci realizovat a co Ti udělalo 
největší radost?
Vezmu to zpětně tři až čtyři roky. Tak určitě co se nám podařilo 
realizovat je víceúčelové hřiště v Zadních Zborovicích s umělým 
povrchem a s osvětlením. Mám z toho obrovskou radost, protože když 
jedu kolem a vidím hřiště plné dětí a dorostu, tak to člověka zahřeje na 
duši. Samozřejmě se najdou názory, že mohlo být větší, povrch je kluzký, 
nerovný atd. Ale já tvrdím, že už je jenom úspěch sehnat na takovéto 
akce dotace a hlavně chuť se nebát něco realizovat. Další věc, která se 
podařila, je vybavení místních hasičských sborů jak v Třebohosticích, 
tak v Zadních Zborovicích. Podařilo se nakoupit dvě požární stříkačky 
pro každý sbor. Na jednu jsme byli úspěšní při podání příspěvku od 
Jihočeského kraje. Dále jsme získali pro hasiče motorovou pilu, soutěžní 
káď, ponorné čerpadlo a další vybavení. V roce 2020 jsme provedli 
kompletní výměnu oken a dveří na obou hasičských zbrojnicích při 
finanční podpoře od Jihočeského kraje. V roce 2019 jsme opravili požární 
nádrž v Třebohosticích, proběhla veškerá rekonstrukce betonového 
dna, vyspárování obvodových zdí a kompletně se udělal nový věnec 
nádrže a to také díky dotaci z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). 

kostel Zadni Zborovice

Kulturní dům Třebohostice
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Dále se nám v loňském roce podařilo po více než třech letech dokončit 
místní komunikaci za přispění příspěvku od MMR místo zvané Na Vícku, 
kde proběhla a probíhá nová výstavba rodinných domků. Jenom pro 
představu, taková akce vyšla cca na 2 mil. a z obecného rozpočtu šlo 
30 %. Dále jsme z vlastních zdrojů v roce 2020 opravili část kanalizace 
v Zadních Zborovicích a letos nás čeká položení nového asfaltu. Došlo 
také k opravě vnější fasády KD v Třebohosticích za podpory Jihočeského 
kraje z programu POV. Určitě bych neměl zapomenout na celý sportovní 
areál v Zadních Zborovicích, kde mimo víceúčelového hřiště byla 
vybudována moderní pergola s kamennou udírnou a v roce 2019 se celý 
areál nově oplotil a osvětlil. Mohl bych asi jmenovat další a další akce, 
které se povedly, ale jsou samozřejmě i věci, které se povedly méně. 
A co mi udělalo největší radost? Jednoduchá odpověď – mám radost ze 
všeho, co se daří vytvářet pro naše občany, od těch nejmenších až po ty 
nejstarší a mám radost, když se pořád něco děje a dělá.

Co chystáte pro obyvatele obce na nejbližší období a jaké máte 
dlouhodobé plány?
Myslím, že je to jednoduchá otázka a zároveň odpověď. Jak jsem již 
v úvodu uvedl ČOV a výstavbu nové kanalizace, to si myslím, že bude 
běh na několik let. Samozřejmě, že se snad život na obci nezastaví a že 
se nebude točit kolem jedné věci. Máme v plánu vybudovat novou 
knihovnu za předpokladu, že na ni získáme dotace přes SZIF. Chceme 
stavět nové komunikace pro plánované bytové zástavby. Obec vlastní 
mnoho nemovitostí a ty budou potřeba neustále opravovat. Dále 
vlastníme obecní lesy, které jsou také bohužel postižené kůrovcovou 
kalamitou a na jejich obnovu bude potřeba také mnoho finančních 
prostředků. Jsme vlastníci obecního vodovodu a zároveň provozovatelé 
a tady je pořád co zlepšovat a investovat do oprav. Dále bychom chtěli 
podporovat společenské aktivity našich spolků – svaz žen, hasiče, 
myslivce a tělovýchovnou jednotu. Obec každý rok pořádá přátelské 
setkání seniorů v měsíci březnu, podporuje sporty – stolní tenis 
a nohejbal. Tradicí se stal nohejbalový turnaj o pohár starosty obce, 
který se pravidelně pořádá od roku 1998.
Prozradíš něco osobního?
Jak jsem řekl v úvodu, tak moje hlavní zaměstnání je revírník – hajný. 
Tak samozřejmě mám rád přírodu, lesy a jihočeské krásné rybníky. Od 
mládí jsem měl rád sport. Aktivně jsem hrával fotbal, hokej a nohejbal. 
Bohužel dnes už jenom pasivně. Jak se říká „sportem ku zdraví“ (smích). 
Naopak jsem rád, když vidím mládež běhat za balónem nebo za pukem, 
ale hlavně, že něco dělají a nezáleží, jestli vrcholově. Důležité je, že se 
hýbají. K přírodě patří i můj koníček a to je myslivost, které se věnuji 
od raného dětství, díky mému otci a vlastně i dědovi. Ještě chvilku 
zůstanu u té myslivosti – můj otec je velký kynolog a já bohužel nejsem 
schopný si pořídit loveckého psa, ale pořad si říkám, že jednou si ho 
určitě pořídím. Rád cestuji s rodinou po celé české zemi i do zahraničí. 
Nejraději na Slovensko, protože jsem tam byl na vojně. Tato zem je také 
nádherná a hlavně mě těší, že se domluvím a můžu říci, že jsem tam 
potkal samé příjemné lidi. Dále se také jako rodina velmi rádi scházíme. 
Ctíme veškeré tradice, co se týče Vánoc i Velikonoc, a různých rodinných 
oslav – to se všichni rádi pobavíme, zazpíváme a něco málo sníme a také 
popijeme.

Co Ti udělá radost? A co Tě zaručeně rozčílí?
Mám radost, když se cokoliv malého podaří, jak v soukromém, tak v pra-
covním životě a mám rád kolem sebe upřímné lidi.  A co mě dokáže roz-
čílit? Když někdo dělá z maličkosti velblouda, prostě pořád řeší nějaké 
nesmyslné problémy. A taky neúcta ke starším lidem a slabším. Jinak se 
snažím s lidmi vycházet bez emocí a myslím si, že se to vcelku daří. Pro-
stě a jednoduše, kdo chce dělat zle a problémy, bude je dělat neustále. 
Je to přeci o lidech.

Něco na závěr?
Tak určitě bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se zasloužili ja-
kýmkoliv způsobem na rozvoji a chodu obce. Nebudu jmenovat konkrét-
ní jména, protože mám strach, abych na někoho nezapomněl, ale je jich 
opravdu hodně, kdo chtějí, aby se nám všem dobře žilo na malých ob-
cích. Poděkuji aspoň spolkům, které bohužel v této době nemůžou nic 
organizovat – Svaz žen Třebohostice a Zadní Zborovice, hasiči Třebohos-
tice a Zadní Zborovice, myslivecký spolek Třebohostice, TJ Třebohostice. 
Těm všem děkuji a těším se na další vzájemnou spolupráci. A už budu 
končit. Co závěrem – poděkovat Svazku obcí Blatenska a MAS a popřát 
všem pevné zdraví a štěstí v roce 2021.

Informace z regionu

i Prodloužení 
platnosti řidičských 
průkazů z důvodu 
epidemie covid-19

Na základě metodického pokynu 
Ministerstva dopravy se řidičské průkazy, 

kterým uplynula nebo uplyne doba platnosti 
v období od 1. září 2020 do 31. března 2021, považují za platné ještě 
po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí jejich vyznačené platnosti.

Příklad:
pokud uplynula doba platnosti řidičského průkazu dne 10. 11. 2020, 

prodlužuje se jeho platnost až do 10. 05. 2021.

Toto opatření platí zatím pouze na území České republiky, pro cesty 
do zahraničí je v současné době nutné mít řidičský průkaz s nepropadlou 
dobou platnosti. O případných dalších změnách vás budeme informovat.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Pozor na neoficiální webové stránky 
agendy registr vozidel

Odbor dopravy upozorňuje žadatele na úseku registru vozidel, že 
při vyhledávání informací na internetu zobrazí po zadání dotazu typu 
„Registr vozidel Blatná“ většina prohlížečů odkazy nejen na oficiální 
stránky Města Blatná, ale též na několik neoficiálních webů, věnujícím 
se tématu registrace vozidel. Údaje na takovýchto stránkách jsou 
ovšem bohužel často nepřesné či zastaralé. Některé neoficiální weby 
uvádí chybně úřední hodiny našeho úřadu, neplatné kontakty, nabízí ke 
stažení staré (již neplatné) vzory žádostí, podávají nepřesné informace 
o požadovaných dokladech apod. 

Proto doporučujeme vyhledávat informace výhradně na 
pravidelně aktualizovaných oficiálních stránkách Města Blatná: 
https://www.mesto-blatna.cz 

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Probuzení 
do růžovějšího roku 

Vážení a milí čtenáři Sobáčku,
přejeme Vám vše dobré v novém roce, 

přestože situace není nejrůžovější, a těšíme se, až si budeme moci 
zhluboka oddechnout a také se bez roušky nadechnout.

Rok 2020 byl pro většinu z nás velkou zkouškou a zkušeností. 
Opomeňme vyjmenovávání všech projektů, které neproběhly, zrušily 
se či přesunuly. Rádi bychom zde za všechny naše akce zmínili i trochu 

toho pozitivního, co tato 
situace přinesla. Jsou to 
zejména letní měsíce, kdy 
jsme se rozhodli jít s kulturou 
na dosud nevyzkoušená místa 
zejména pod širým nebem. Za 
všechny uvádíme například 
vystoupení souboru Cirk La 
Putyka, inscenace Plovárna 
v podání Bratrů v Tricku, 
Poslední trik George Meliése 
divadla Drak spolu s letní 
výstavou magického světa 
loutek a scénografie Marka 
Zákosteleckého či zářijová 
Pecha Kucha Night. Snažme 
se v uplynulém roce hledat 
podobné příběhy, protože ty 
nám pomohou neklesat na 
mysli.

Až 2,8 m dorůstající pnoucí růži 
vyšlechtil Jan Böhm v roce 1935
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BLATNÁPosláním kulturních organizací je propojovat. Propojovat generace, 
profese, živou kulturu, cestovní ruch i kulturní dědictví. Jako organizace 
pěstující kulturu v Blatné a blízkém regionu jsme se rozhodli uchopit 
téma, ve kterém vidíme nejen my velký potenciál. Tím tématem, které 
zůstává zakořeněno v paměti mnohých z vás, jsou růže a osobnost 
zdejšího věhlasného šlechtitele Jana Böhma.

V únoru představíme v rámci aktualizace strategického plánu města 
novou koncepci, která má za cíl probudit, oživit a vyzdvihnout jedinečnou 
identitu města Blatná jako města růží. Společně s architekty, zahradníky, 
floristy, odborníky z oblasti životního prostředí, fotografy, designéry, ale 
i mnohými z vás, spolupracujeme na připomenutí odkazu člověka, který 
proslavil Blatnou široko daleko nejen u nás, ale i ve světě, šlechtitele 
růží Jana Böhma. Propojili jsme se také s jeho rodinou a společně se 
zahradním architektem Čestmírem Böhmem pracujeme na provázání 
města tzv. „růžovými stezkami“, živým kvetoucím atlasem, muzeem 
pod širým nebem. Rádi bychom také kromě mnoha dílčích projektů 
každoročně pořádali výstavu věnovanou královně květin. Věříme, že 
se nám spolu s vámi podaří nechat znovu rozkvést město, které voní 
růžemi.

Všem přejeme pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí a porozumění a ať je 
ten následující rok „růžovější“.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná
RŮŽE „PROBUZENÍ“, foto: Denisa Neubarthová

Zprávy z našich obcí

DRAHENICKÝ 
MÁLKOV
Oslavenci v osadě 

Drahenický Málkov – leden
Brejchová Hana  65 let
Dymáková Růžena  60 let

Osadní výbor Drahenický Málkov přeje pevné zdraví a životní pohodu.
Luboš Kylián, předseda OV Dr. Málkov

Doba adventu v Málkově
Situace ohledně koronaviru je složitá. V Málkově jsme si ji drobet 

vylepšili, když se za přísných hygienických podmínek a v komorní 
atmosféře konaly adventní trhy. Na čerstvém vzduchu, u vánočního 
stromečku a pouze pro místní. I tak se to moc povedlo. V šest hodin 
se rozsvítil vánoční strom, avšak tentokrát bez zpívání koled. Kouzelnou 
atmosféru dotvářely hořící špalky dřeva, které parádně hřály. Nový rok 
málkovští oslavili symbolicky na silvestra ve 20:21 přiťuknutím. Vždy na 
Nový rok odpoledne se konal novoroční špacír. Letos proběhl naprosto 
neorganizovaně. Inu, tradice je tradice a někteří ani letos nevynechali 
krásnou procházku okolo jeskyně až ke zřícenině hradu Křikava. 

Nacházíme se ve velmi složité době. Musíme věřit, že se situace brzy 
změní a svět se vrátí do normálních kolejí. Loňský rok byl pro nás velkým 
ponaučením. Udělejme rok 2021 lepším.

Lucie Kyliánová

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: 
„naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii 
smart city

V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže 
„Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Vítězem této soutěže 
v kategorii Model se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“.

Organizátorem soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ je nevládní 
nezisková organizace Smart City Innovations Institut z.ú. Organizace 
soutěže je podporována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je 
současně i vyhlašovatelem aktuálního ročníku.

Jde o klíčovou soutěž svého 
druhu v České republice. Hlavním 
cílem je propagace konkrétních 
projektů a dlouhodobých stra-
tegií celostních modelů SMART 
CITY. Je určena nejen pro měs-
ta, ale také obce a kraje, které 
se chtějí zapojit do sdílení dob-
ré praxe při využívání postupů 
a trendů při dlouhodobě budova-
né koncepci SMART CITY.

Strategický dokument „Blat-
ná – moderní a chytré město“ 
vznikal v úzké součinnosti ve-
dení města a konzultační fir-
my Ing. Jakuba Slavíka, MBA 
– Consulting Services. Do-
kument naleznete na webových stránkách www.mesto-blatna.
cz. On-line přenos z vyhlášení soutěže je možné zhlédnout na 
www.soutezchytramesta.cz – on-line přenos.

Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Tablety pro příspěvkové organizace 
Města Blatná

DURA Automotive CZ k. s. dne 10. 12. 2020 předala příspěvkovým 
organizacím Města Blatná krásné vánoční dárky – tablety Lenovo. 

Dovolte mi touto cestou společnosti poděkovat. V této nepříznivé 
době, která se nevyhýbá nikomu z nás a tedy ani firmě DURA Automotive 
CZ. k. s., je o to více dar cennější.

Kateřina Malečková, starostka města Blatná

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Blatná – moderní a chytré město“  
Strategický dokument smart city Blatná 
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Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 
ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých 

věcí na zdaňovací období roku 2021
S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS 
CoV-2 jsou DOČASNĚ uzavřena pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. 
V Jihočeském kraji se jedná o Územní pracoviště v Blatné, Dačicích, Kaplici, Vodňanech 
a Trhových Svinech. Na budově bývalého finančního úřadu (dnes Úřadu práce) na tř. J. P. 
Koubka 91 v Blatné je zpřístupněna schránka, kam lze podat písemnost určenou finanční 
správě. Schránka je pravidelně vybírána.

Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky 
daně z nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy 
s vyplněním daňového přiznání. Čísla infolinek určené pro poplatníky, kteří vlastní 
nemovitosti v okrese Strakonice,  jsou:

383 363 437
383 363 374

Čísla infolinek jsou zveřejněna na i stránkách Finanční správy a na úředních tabulích města 
s informacemi o dani z nemovitých věcí.

Žádáme poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili osobní kontakt se správcem daně, 
nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. 
V případě telefonické komunikace prosíme daňové poplatníky, pokud to bude možné, aby si 
předem připravili e-mail, přes který bude možná emailová komunikace se správcem daně. 
Na tento e-mail správce daně v případě potřeby zašle návrh podání (předvyplněné přiznání), 
odpověď na dotaz nebo požadované informace. 

Pracovníci správce daně se budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech 
věnovat daňové veřejnosti každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době pondělí a středu od 
8:00 do 16:30 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. a v pátek od 8:00 do 13:30 hod. 

V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 nemůžete podat daňové přiznání 
k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. února, je v letošním roce možné jej podat 
později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Fakticky se tak 
termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty 
z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. 

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta 
pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a daně 
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání 
dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.
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Školní kolo 
Matematického klokana

V týdnu 9. - 15. 11. 2020 proběhlo online školní 
kolo Matematického klokana, které se zúčastnili 
někteří žáci od 4. ročníku výš. Celkem se ve třech 
kategoriích (Klokánek, Benjamín, Kadet) zapojilo 32 žáků.

Nejlepší řešitelé naší školy v jednotlivých kategoriích:

Klokánek:

1. místo – Vachulková Natálie (IV. A)
2. místo – Viktora Šimon (IV. A)
3. místo – Sedlák Adam (IV. A)

Benjamín:

1. místo – Čanda Tomáš (VI. B)
2. místo – Slavík Jan (VI. B)
3. místo – Medlínová Natálie (VI. B)

Kadet:

1. místo – Sitter Radek (IX. A)
2. místo – Bambásek David (IX. B)
3. místo – Bláha Aleš (IX. B)

Nejlepším řešitelům blahopřejeme, ostatním účastníkům děkujeme za 
zapojení se do soutěže.

JAKo opravdoví umělci!
V době distanční výuky plnili žáci IV. A zadané úkoly i z výtvarné 

výchovy. Vedlo se jim opravdu výborně a namalovali moc pěkné výkresy.
Voborníková Pavla, třídní učitelka IV. A

Dura – vánoční radost pro školu
S blížícím se koncem roku dostala naše škola – žáci i pedagogové – 

velkou předvánoční nadílku od firmy Dura ve formě sponzorského daru: 
25 kusů tabletů Lenovo pro výuku. Velmi nás potěšila podpora firmy, 
která zaměstnává mnoho rodičů našich žáků. Vzhledem k současné 
náročné situaci pro všechny je tento krok opravdu nejvíce záslužný.

Slavnostní předání proběhlo ve čtvrtek 10. prosince v budově 
školy. Ředitel blatenské pobočky Dura, pan Ing. Lubomír Věneček 
v doprovodu manažerky 
J. Zetkové a IC-technika 
Josefa Čadka, předal 
do rukou vedení školy 
tablety s certifikátem 
sponzorského daru. 
Oficiálního předání se 
zúčastnila paní starostka 
Bc. Kateřina Malečková 
s panem místostarostou 
Pavlem Ounickým.

K jakým účelům budou 
u nás tablety používané? 
Hlavně přímo ve výuce 
v rámci projektových 
a skupinových prací nebo 
individuálních aktivit. 
Před našimi pedagogy 
je nyní velký úkol – 
zvládnout nové vzdělávací 
metody při prezenční výuce ve škole. Pro žáky se tato cesta zase stane 
příjemným zpestřením běžných hodin, protože je jim technika velmi 
blízká.

V případě uzavření školy bychom mohli tablety zapůjčit žákům, kteří 
nemají dostatečné technické vybavení pro výuku na dálku. Doufáme, 
že už nebude potřeba tento způsob vyučování nadále realizovat a že 
budeme moci učit tak, jak jsme zvyklí.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Lucie ZemanováSára Juríčková

Projektový den 
s odborníkem z praxe

10. prosince proběhla projektová výuka u žáků 4. B se Zdeňkem 
Voborníkem, který se se zabývá dlouhá léta ornitologickou činností. 
Během dopoledne zhlédly děti fotografie ptactva, které se vyskytuje na 
Blatensku, a slyšely poutavé vyprávění o místní přírodě. Pan Voborník měl 
pro žáky připraveno mnoho zajímavých činností – poznávání ptáků podle 
jejich hlasů, určování semen, skládání puzzle, srovnávání podobných 
druhů ptáků. Nejvíce děti zaujaly klece s cizokrajnými papoušky, které 
doma sám chová. Některé přinesl k nám do školy. Při skupinové práci 
padlo mnoho zajímavých dotazů na jejich chov. V průběhu dne se děti 
dověděly, co si s sebou vzít do přírody na její pozorování, a naživo viděly, 
jak se kroužkují ptáci. Další informace směřovaly k zakládání krmítka 
a k tomu, jak se starat o ptáky v zimě. Součástí dne bylo i přezkoušení 
znalostí dětí o ptácích vyplněním pracovního listu. Na závěr si všichni 
vyrobili ptáčky z vlny, kteří se jim opravdu povedli. Byl to vydařený den 
nabitý informacemi a zajímavými úkoly.

Pavla Voborníková, třídní učitelka

Předvánoční atmosféra 
za branami školy

Ačkoliv nám veškerá mimořádná opatření omezila mnohé aktivity, 
které hlásily ve škole předzvěst vánočních svátků, jako např. čertovské 
zastavení s tvořivými vánočními dílnami a vánoční zpívání na schodech, 
přesto se naší školou začala šířit sváteční nálada.
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Prvním symbolem adventního 
času bývá každoročně výzdoba 
školy – ozdobená okna a vánoční 
stromek u vchodu. Za oboje 
vděčíme našim pedagogům za 
vydatné pomoci jejich šikovných 
žáčků.

Pak se již vánoční nálada 
začala šířit i z jednotlivých 
tříd. Vonící ozdobené stromky, 
výroba vánočních přáníček 
a dekorací, poslech koled, četba 
tematických textů spojovaných 
s nejkrásnějšími svátky, ...

Poslední týden byl vrcholem. 
Navzdory zákazu zpěvu se každé 
ráno naší školou rozezněly koledy. 
Paní učitelky se chopily hudebních 
nástrojů, děti jim pomohly rytmickým doprovodem a podpořily je 
upřímným potleskem za každou koledou. 

Páteční výuka byla nahrazena vánočními besídkami, třídními 
filmovými představeními a dalšími příjemnými chvilkami před odchodem 
na poslední prázdniny v tomto kalendářním roce. Všichni kolem sebe 
rozdávali velkými hrstmi radost a pohodu.

Návrat zpět do lavic
I když jsme 14. října uzavírali školu s ujištěním pouze čtrnáctidenního 

opatření, brány se otevřely až 18. listopadu, a to ještě jen pro prvňáčky 
a druháčky. Pro naše nejmenší a jejich rodiče byl návrat do školních lavic 
velkým vysvobozením. Všichni – žáci, učitelky i rodiče – se moc těšili, až 
se vše vrátí do skoro běžného provozu.

Ačkoli se žáci musí celou dobu chránit rouškami a nemohou si ve 
škole při tělesné výchově zasportovat či při hudební výchově zazpívat, 
mohou se setkávat a učit se všemu novému tak, jak by to mělo být. 

Jen několik dní po nich se vrátili žáci 9. tříd a část tříd 2. stupně (dle 
nastaveného rotačního systému). Žáci ve škole si velmi rychle oprášili 
školní návyky, pro některé ale zůstala výuka stále na dálku (dokud na 
ně také nevyšla řada). Pro vyučující je tento způsob velmi náročný – 
střídají se jim klasické prezenční hodiny ve třídách s online hodinami 
a zadáváním distanční práce žákům doma.

Prodloužení vánočních prázdnin bude pro všechny velkou odměnou 
za letošní odvedenou práci, která se absolutně vymyká všem 
předcházejícím školním rokům. Velké poděkování patří učitelům, kteří 
svým žákům věnovali mnohem více času na úkor vlastního volna, všem 
žákům, kteří se při distanční výuce zapojili do školní práce s velkým 
nasazením, i všem rodičům za jejich podporu a pomoc při zajištění 
distanční výuky a komunikaci se školou. Věříme, že se vše začne pomalu 
uklidňovat a již nebude hrozit celoplošné uzavírání škol.

Děti z 2. B si vytvořily adventní věnce

Žáci 2. B

I přes omezení se chodbami rozléhaly koledy

Návrat 1. A do školních lavic

JAKý byl rok 2020?
Školní život se v roce 2020 změnil k nepoznání. Ještě na začátku 

ledna jsme si nikdo z nás nedokázali představit, co se může ještě 
všechno přihodit.

Již poslední dny roku 2019 věstily, že bude nový rok velmi ovlivněn 
šířením nového onemocnění. My starší z dřívějších let pamatujeme 
mimořádné prázdniny (uhelné, chřipkové). 11. března se uzavřely brány 
všech škol s vidinou, že to bude jen na pár dnů. To, že se někteří do škol 
do konce školního roku vůbec nepodívají, nás ani nenapadlo.

Školní lavice osiřely, učitelé vyměnili své katedry za pozice u počítačů 
a prokousávali se naprosto novým způsobem výuky. Najednou pro ně 
byly nepoužitelné praktické pomůcky používané do běžných hodin, 
které si mohli žáci sami osahat či ozkoušet. Vše se muselo předělat na 
výuku na dálku. Všem nám chyběl běžný sociální kontakt. Neměli jsme 
tak potřebnou okamžitou zpětnou vazbu, jak žáci zvládají procvičované 
či opakované učivo.

I žáci s jejich rodinami byli postaveni před hotovou věc z minuty na 
minutu. A nastala ve všech domácnostech naprostá revoluce. Jednotlivé 
místnosti sloužily jako třídy, pracovny, herny apod. Všude bylo jako v úle 
– hlavně v případě malých bytů a většího počtu bydlících.

Když jsme šťastně zvládli jarní uzávěrku a zažili zklidnění v době léta, 
s nadějí a radostí jsme se vraceli do skoro běžného školního života. 
I když bylo slibováno, že již školy neuzavřou, stále jsme byli jako na trní. 
A nechtěné se stalo skutečností. Slíbených 14 dní se protáhlo na půl 
druhého měsíce a návrat do školy nebyl ještě zaručen pro všechny.

Dovolte mi trochu bilancování na závěr. JAK se vše odrazilo ve škole? 
Vypadá to, že jsme se jen museli mnohého vzdát: sociálních kontaktů, 
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běžných aktivit (výlety, exkurze, lyžařský výcvik, vystoupení žáků, 
výstavy, ...), klasického způsobu vzdělávání apod. Ale i mnoho nového 
(i když to bylo někdy velmi náročné) nám i přinesl: velký projev 
solidárnosti a ochoty pomáhat potřebným, zlepšení technického 
vybavení a zvýšení zdatnosti v jeho používání.

Co si můžeme jen popřát do roku dalšího? Jako každý rok předchozí 
– AŤ JE TEN NOVÝ LEPŠÍ NEŽ TEN MINULÝ. A letos budeme toto heslo 
myslet ještě více vážně.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

JAK jsme přivítali sníh
Ve středu 6. 1. 2021 jsme se probudili do bílého rána. Vše bylo 

zasypané sněhem, na který se nejvíce těšily děti.
Když přišli naši druháčci do školy a pokukovali při vyučování do 

oken, jak se sypou sněhové vločky, rozhodli jsme se s paní učitelkou, 
že jim musíme udělat radost. Šli jsme na školní dvůr užít si sněhovou 
nadílku. Děti se válely ve sněhu, stavěly obrovské sněhové koule. Také 
jsme postavili sněhuláka. Nebyl nejkrásnější, ale byl to náš 1. letošní 
sněhulák. Pojmenovali jsme ho Ámosek.

Všichni se těšíme, až si zase někdy sněhové vyučování zopakujeme.
Jana Fialová a Lenka Motyková, třídní učitelky 2. A a 2. B

Poděkování ZŠ TGM Blatná 
aneb nejsme v tom sami

Již druhým školním rokem musíme řešit 
distanční výuku. Díky dotačnímu programu MŠMT 
jsme mohli pořídit 20 nových notebooků, což nám 
umožnilo zapůjčit 52 notebooků žákům, kteří neměli doma potřebnou 
techniku. Další pomocnou ruku podala společnost T-Mobile. Pomohla 
vyřešit i problém s připojením – díky SIM kartám, jež mohou žáci tři 
měsíce zdarma využívat. Další pomoc při řešení technického zázemí 
pro výuku přišla od společnosti DURA Automotive. Tato společnost 
pro žáky naší školy zakoupila 25 tabletů značky Lenovo v hodnotě 
87 425 Kč. Ve čtvrtek 10. 12. je do školy osobně přišel předat ředitel 

firmy Ing. Lubomír Věneček společně s paní starostkou a s panem 
místostarostou. 

Vzhledem k tomu, že žáci při práci většinou využívají notebooky, 
bude to pro ně jistě příjemná změna. Pro nás je důležité, že zařízení 
jsou snadno přenosná, takže je mohou využívat žáci bez toho, aby 
se museli stěhovat do PC učebny. Vzhledem k našim omezeným 
prostorovým možnostem (v letošním školním roce jsme museli zrušit 
jednu PC učebnu, která uvolnila místo kmenové učebně) vznikne díky 
dostatečnému množství tabletů mobilní PC učebna. Vyučující budou 
moci zařízení aktivně využívat ve všech předmětech.

Chtěla bych firmě DURA Automotive touto cestou ještě jednou 
poděkovat. Vážíme si Vaší pomoci a věřím, že i v budoucnu budeme 
spolupracovat na zlepšení a modernizaci výukových podmínek pro naše 
– Vaše děti!

Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

Učíme se navzájem 
– spolupráce 8. ročníku se SOU Blatná 

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila do dvouletého 
projektu Pedagog 21. století – Učíme se navzájem. Byl zaměřený na 
čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem bylo nejen zlepšení výše 
zmíněných dovedností, ale i rozvíjení spolupráce žáků ZŠ se studenty 
SŠ. Za naši školu do projektu vstoupily Ing. Mgr. Ivana Matějovicová  
a Mgr. Blanka Posavádová. Během dvou let se zapojilo celkem 80 
žáků naší školy. V první fázi proběhlo školení pedagogů (dvoudenní 
kurz a následně e-learning), následovala schůzka partnerských škol, 
kde byla domluvena náplň a termín workshopu. Pak žáci naší školy 
na hodinách matematiky a chemie prošli teoretickou částí. Závěrečná 
fáze se odehrála v dílnách Středního odborného učiliště Blatná, které 
bylo naší partnerskou školou.

V prvním roce si žáci zopakovali učivo o objemu a povrchu krychle, 
převody jednotek objemu a vytvořili papírový model krychle. Studenti 
učebních oborů opravář zemědělských strojů a automechanik 
připravili pod vedením mistrů odborného výcviku p. Lapky 
a p. Sluky technické výkresy a materiál. Praktická část proběhla ve dnech 
19. – 20. 3. 2019 ve školních dílnách SOU. Vždy dva naši žáci vyráběli 
pod vedením jednoho studenta. Při práci používali řezačku a ohýbačku 
plechu a ruční nástroje. Výsledkem byl plechový organizér na psací 
potřeby a krabička. V loňském školním roce se žáci zabývali učivem 
o elektrickém proudu. Po teorii a pokusech na hodinách chemie 
následovala praktická část v SOU. Tentokrát se našimi spolupracovníky 
stali p. Ďurián, p. Schmid a učni oborů elektrikář a autoelektrikář. Žáci 
vyráběli tištěné spoje, pájeli cínem, zapojili elektrický obvod a ověřili 
jeho funkci. Výsledkem byl multivibrátor, indikátor vlhkosti a siréna. 
Plánované projektové dny byly narušeny nepříznivou epidemickou 
situací. Povedlo se realizovat program 10. 3. 2020, ale následující 
den byly zavřeny školy, takže vyrábění posledních dvou skupin bylo 
přesunuto na 6. – 7. 10. 2020. 

Kromě výrobků si žáci odnesli ze SOU nové zkušenosti a dovednosti. 
Prokázali schopnost spolupracovat, zorganizovat si práci, většina 
měla poprvé možnost pracovat s uvedenými nástroji a materiálem. 
Seznámili se i s prostory SOU a získali konkrétní představu o náplni 
studia učebních oborů. Všichni hodnotili akci velmi pozitivně. Někteří 
z žáků již studují v SOU, další plánují, že si letos podají přihlášku do 
této školy.

Mgr. Blanka Posavádová, výchovná poradkyně

Čertí škola v 1. třídách
Během prvního prosincového týdne probíhala v 1. třídách čertí škola. 

V těchto dnech se vyučovalo jinak, čertovsky. Děti se musely prokázat 
čertovskou vstupenkou, aby mohly plnit pekelné úkoly z matematiky, 
českého jazyka a prvouky. Nejenže se musely vypořádat s počítáním 
a vybarvováním písmenkových omalovánek, ale také si vyrobily 
čertovské zápichy do květináče. Plnění různých úkolů děti velmi bavilo 
a za splnění byli malí čertíci na konci týdne odměněni mikulášským 
balíčkem a vysvědčením o úspěšném absolvování čertí školy.

Mgr. Eva Vonášková a Mgr. Dominika Zelenková, třídní učitelky 1. tříd
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Čertí škola ve 2. A a 2. B
Začátek prosince bývá u nás ve škole pěkně veselo, dalo by se říci 

až „pekelně“ veselo. 1. prosince zabouchal někdo na dveře a za nimi se 
objevil očouzený pytel. Děti ze 2. A se na něj vrhly a objevily v něm dopis 
od anděla s andělským adventním kalendářem, ve kterém na každého 
čekal andílek s příběhem a malou sladkostí. Děti ze 2. B v něm zase našly 
dopis od Mikuláše a adventní kalendář. V každém pytlíčku adventního 
kalendáře našly drobnou sladkost a malý pergamen, na kterém byla 
každý den nějaká zajímavost vztahující se k vánočnímu období. Od té 
doby k nám čertíci každý den vhodili další zásilku, tentokrát s různými 
pracovními listy s pekelnými příklady, slovními úlohami, básničkami, 
příběhy a křížovkami. Na konci týdne děti obdržely čertovské vysvědčení. 
A protože loňská nelehká doba zřejmě zasáhla i samotné peklo, přinesla 
nám do třídy pytel plný sladkostí paní ředitelka s tím, že se za jejím 
oknem objevila čertovská nadílka. U některých dětí byl strach veliký, ale 
my si myslíme, že všechny děti v roce 2020 udělaly s rodiči velký kus 
práce a dokázaly si poradit se všemi nástrahami, které jim život přinesl. 
Chtěly bychom všem dětem a rodičům popřát v novém roce pevné 
zdraví, radost a sílu a aby vydrželi mít nadhled a úsměv na tváři.

Mgr. Pavla Fousová a Mgr. Lenka Peršínová, třídní učitelky 2. tříd

Vánoční besídky na 1. stupni
I přes nelehkou dobu, která zasáhla do života každého z nás, se žáci 

i učitelé Základní školy TGM dostali do skvělé vánoční atmosféry již před 
vánočními prázdninami. Každá třída si na závěr roku uspořádala vánoční 
besídku. Besídky nejen na prvním stupni byly ovlivněny hygienickými 
opatřeními, které bylo nutné dodržovat a po celou dobu vánoční 
besídky museli mít všichni nasazené ústenky. Nikdo si tím ale vánoční 
náladu zkazit nenechal. Třídy byly vánočně vyzdobené ozdobami, 
které žáci vytvořili během hodin pracovní nebo výtvarné výchovy. Ve 
většině tříd nechyběl ani vánoční stromeček. V rámci vánoční besídky 
si žáci spolu s učiteli hráli hry, poslouchali vánoční koledy, povídali si 
či zhlédli vybraný vánočně laděný film.  Zlatým hřebem každé besídky 
bylo rozdávání dárečků, které si děti připravily pro své kamarády. Všichni 
si svou besídku užili a žáci i učitelé školu opouštěli vánočně naladěni 
a s úsměvem na rtech.

Mgr. Klára Hulačová, třídní učitelka 5. A

Vánoční besídky na 2. stupni
Ačkoli v prosinci předešlého roku neumožňovala koronavirová 

situace, aby druhostupňoví žáci, vyjma žáků devátých ročníků, chodili 
pravidelně do školy, byly pro ně zorganizovány vánoční besídky. 
Ty jsou každoročně aktivitou, na niž se žáci velice těší. O možnost 
školních adventních radovánek tedy nebyli ochuzeni. Vánoční besídky 
se na 2. stupni nesly v tradičním duchu vzájemného obdarovávání 
a rozbalování dárečků. Radostné povídání a veselení se nad zajímavými 
a vtipnými dárky často vystřídaly zábavné hry a sledování oblíbeného 
filmu či pohádky. Z filmů bodoval kupříkladu Shrek, z her pak oblíbená 
společenská hra Živé pexeso, která sklidila obrovský úspěch v několika 
třídách. Zájem žáků být těmi, kdo otáčejí „živé“ karty, hádají, zda pohyby 
daných dvou figur jsou identické, nebral konce. Rovněž bylo zajímavé 
pozorovat děti, které v rámci svých rolí živých figur vymýšlely zajímavé, 
mnohdy velmi originální a vtipné pohyby.

Vánoce jsou vždy časem, kdy se lidé dokáží semknout, dokáží vyjádřit 
soucit, a snaží se tak pomoci dobré věci. Často se děti ztotožňují se 
skutečností, že věcí, jež nás obklopují, jež si přejeme k narozeninám, 
svátkům a od Ježíška, máme většinou přehršel a jsou mnohdy pouhým 
rozmarným přáním. Uvědomují si, že jsou lidé, kterým by tyto věci 
udělaly větší radost, neboť jich nedostávají tolik jako my. Anebo že jsou ti, 
kteří sbírají každou korunu, aby usnadnili život svým nemocným dětem. 
Tehdy vznikla myšlenka obdarovat o Vánocích nejen své kamarády, ale 
i tyto lidi. Loňský rok si žáci 7. B odsouhlasili zaslat vybrané peníze nadaci 
Dobrý anděl. Letos měly být nepotřebnými, ale zachovalými hračkami, 
knihami obdarovány děti z dětského domova. Vzhledem k současné 
epidemiologické situaci jsme se však s dětmi rozhodli pomoci opět 
finančně, nikoli věcně. Doufám a věřím, že zaseté semínko obdarovávat 
nezištně již u dětí zůstane a že bude synonymem nejen vánočního 
obdarovávání, ale i nesobeckého myšlení, vzájemné empatie, tolerance 
a soucitu. To jediné totiž lidé, kromě zdraví, nejvíce potřebují. Tímto 
děkuji všem rodičům, kteří již druhým rokem jednomyslně podpořili naši 
akci a přispěli finančně, i když někteří z nich sami pravidelně finančně 
podporují jiné charitativní organizace a nadace.

Mgr. Martina Zachová, třídní učitelka 7. B
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Žákovský parlament
Mohlo by se zdát, že v této době nebude čas ani 

prostor na pořádání akcí žákovského parlamentu. Žáci 
se nemohou scházet ve škole na pravidelných ranních 
schůzkách, protože nesmí docházet k mísení žáků 
různých ročníků. My jsme ale nechtěli hodit za hlavu roky 
budování žákovského parlamentu, a tak jsme se rozhodli naše schůzky 
(stejně jako výuku) překlopit do online prostředí. Není to to samé, ale 
máme radost, že se nám daří udržet s dětmi kontakt a jednou za čas jim 
poskytnout třeba inspiraci, co dělat ve volném čase nebo prostor k tomu 
se vypovídat ze svých problémů. Na schůzkách ŽP tak dáváme dětem 
především možnost vyjádřit se k distanční výuce, přicházet s novými 
nápady, svěřit se s tím, co je trápí, co jim nejde. Z popudu žákovského 
parlamentu tak například vznikla příručka pro děti v karanténě, o které 
jsme už informovali v předchozím čísle. 

V běžném školním roce uspořádá žákovský parlament nespočet akcí, 
které přispívají k životu ve škole. Máme na starosti charitativní sbírky, 
vydávání školního časopisu, setkávání se školami z regionu, spolupráci 
s neziskovými organizacemi, připojujeme se k organizaci akcí Centra 
kultury a nesmírně rádi se zapojujeme i do spolupráce s Městem 
Blatná. Všechny tyto akce poskytují dětem možnost rozvíjet klíčové 
kompetence. Děti se učí plánovat, organizovat, komunikovat a přebírat 
zodpovědnost. Přesto, že není možné realizovat všechny akce, věříme, 
že alespoň některé uspořádat můžeme.

Od maminky chutná nejlíp online
22. listopadu jsme poslali sladký pozdrav třem úžasným dámám 

do Domova pro seniory. Každý rok jsou totiž ozdobou naší soutěže 
Od maminky chutná nejlíp. Každý rok usedly v porotě a pomohly nám 
rozhodnout o vítězi, resp. o vítězce soutěže v pečení. Bohužel, letošní 
rok je v mnohém jiný a soutěž se ve standardní podobě uskutečnit 
nemohla. Nesmírně si vážím všech, kteří se alespoň symbolicky do 
soutěže zapojili. Šlo opravdu jen o laskavé gesto, připomenutí, že jsme 
na naše porotkyně nezapomněli. Všichni, kteří napekli a poslali fotku, 
si své dobroty snědli doma s rodinou. Tatínkové, kterým jsme na tento 
rok slíbili vlastní kategorii, se nenechali odbýt a přidali se k pečení také. 
Celkem se nám sešly fotografie od 18 soutěžících. Děkujeme a doufáme, 
že si vaše rodiny na těch úžasných dezertech pochutnaly. Do Domova 
pro seniory letos místo tradiční „výslužky“ posíláme pozdrav s přáním, 
abychom se v roce 2021 při dalším kole naší oblíbené soutěže všichni 
sešli ve zdraví. 

Materiální sbírka pro azyl Sírius
10. prosince jsme se opět zapojili do materiální sbírky pro azyl Sírius. 

Sbírka proběhla v omezeném rozsahu tak, abychom zajistili veškerá 
hygienická opatření. Děti měly možnost darovat granule, pamlsky, 
hračky, deky a jiné potřebné věci, a to buď hned při příchodu do školy, 
nebo mohly využít sběrného místa před ředitelnou. Toto místo bylo 
k dispozici několik dní, aby se do sbírky mohli zapojit i žáci 2. stupně, 
kteří v té době byli doma v rámci rotační výuky. Děkujeme všem, kteří 
se do sbírky zapojili. Nečekali jsme, že se nám za této nelehké situace 
podaří vybrat tolik psích a kočičích dárků, a už vůbec jsme nedoufali 
v to, že se podaří sehnat i finanční dary. Děkujeme! 

Naše poděkování míří také k Ivče Bůbalové, která je garantkou 
této sbírky, dodává nám plakátky, pravidelně nás informuje o tom, 
jak se s našimi příspěvky nakládá, a navíc je ochotná si pro vybrané 
věci kdykoliv přijet. Věřím, že setkání s člověkem, který svůj volný čas 
naprosto nezištně věnuje na záchranu opuštěných pejsků a kočiček, je 
pro děti velkým přínosem. 

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP
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Bělčice po roce 2020
Začal rok 2021 a lze jen doufat, že 

snad bude o mnoho lepší než rok 2020. 
Nelze prozatím říci, že byl rok 2020 
zlomový, ale byl zcela jistě v mnoha 
věcech rozdílný a pro nás všechny 

velmi náročný. Epidemie narušila 
poklidný chod celého regionu. Nebudu 

se rozepisovat o tomto tématu globálně, ale 
v našem blízkém okolí jsou změny patrné na každém 

kroku. Omezená školní docházka je dle mého názoru jeden z největších 
průšvihů, který nás a především naše děti postihl. Zbývá jen věřit, 
že dění již konečně nabere správný směr a bude se smět chodit do 
škol normálně. Snad to nabude mít na naše děti fatální dopad jak ve 
vzdělání, tak i na jejich vnitřní řád, kterému se učí v rámci pravidelné 
docházky do školy. Další dopady na naši společnost z důvodu různých 
zákazů, jako je např. kulturní život nebo konání různých akcí či 
sportovních klání, jsou rovněž velmi negativně vnímány. Bohužel to 

 
 
 

SOU Blatná - škola s atraktivními obory vzdělávání 
a moderním odborným zázemím 

 

Pro školní rok 2021-22 nabízíme: 
Denní studium – tříleté učební obory: 
● 23-68-H/01 Automechanik – opravy a údržba vozidel, měření emisí, řidičský 
průkaz B+C, svářečský průkaz CO2  

● 26-57-H/01 Autoelektrikář – opravy, technická diagnostika, montáž elektrické 
instalace vozidel, měření emisí, řidičský průkaz B+C 
● 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů – opravy a obsluha techniky, řidičský 
průkaz T+B+C, svářečský průkaz pro svařování plamenem a elektrickým 
obloukem 
● 26-51-H/01 Elektrikář – montáž silnoproudých a slaboproudých zařízení, 
zabezpečovací technika, kamerové systémy, osvědčení způsobilosti 
v elektrotechnice podle § 5 vyhlášky č. 50/78  

Denní dvouleté nástavbové studium:  
● 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové denní studium pro absolventy učebních 
oborů zakončené maturitní zkouškou 

Dálkové zkrácené studium – dvouleté, pro zájemce, kteří mají ukončené střední 
vzdělání v jiném oboru:    ● 26-51-H/01 Elektrikář    ● 41-51-H/02 Včelař 
 

Přihlášky přijímáme nejpozději do 1. března 2020 
Střední odborné učiliště, U Sladovny 671, 388 16 Blatná, 

tel.: 383 412 320,  info@soublatna.cz,  www.soublatna.cz 
 

 nešlo jinak a vláda ČR se pochopitelně snaží dělat vše pro to, aby se 
situace zlepšila. Někdy jsou nařízení zvláštní, ale je nutné uznat, že je 
to velmi těžké a náročné vymyslet vše tak, aby to vyhovovalo všem. 
Vlastně je to prakticky nemožné.

Pryč od pandemie. Rok 2020 byl z obecního hlediska poměrně solidní 
a neseděli jsme s rukama v klíně. Největší počin byla rekonstrukce 
obecního rybníka Obora. Zhotovitel celou rekonstrukci provedl dle 
projektu a opravdu velmi pěkně. Rád bych touto cestou poděkoval 
Ministerstvu Zemědělství za poskytnutí dotace ve výši 1.014.000 Kč. 

Další akcí bylo pořízení nového dopravního automobilu pro SDH 
Bělčice. V tomto případě ještě nebyla dodávka dokončena. I tento 
projekt bude podpořen dotačně a to z Ministerstva vnitra a Jihočeského 
kraje. Automobil GAS GAZelle je v současné době před dokončením 
přestavby na hasičský speciál. Doufejme, že vše proběhne jak má a už 
brzy bude automobil u nás. 

Určitě většina z občanů Bělčic zaznamenala pořízení polopodzemních 
kontejnerů umístěných na náměstí a na sídlišti. Tento projekt byl 
rovněž dotačně podpořen Jihočeským krajem v rámci programu POV, 
a to ve výši 210.000 Kč. Kontejnery jsou velmi pěkné a do zástavby 

Bělčice
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krásně zapadnou. Je to uklizené a jsem rád, že není okolo nepořádek, 
jako byl neustále na předchozím místě v Blatenské ulici. 

Byly realizovány i menší projekty, jako např. výsadba nových lip 
a javorů ve spodní části náměstí a Újezdecké ulici, která předchozí 
celkovou rekonstrukci dokončila. Dále byl dokončen Lesní hospodářský 
plán na další dekádu, pozemkové úpravy v k. ú. Újezdec, a jiné drobnější 
projekty. 

Na rok 2021 hledím s nadějí, že bude lepší než rok 2020, a to 
především co se týče epidemie covid-19. Nikdo z nás si ho zcela určitě 
nechce opakovat. My máme v tomto roce připravené projekty, na 
které budeme žádat, nebo jsme již požádali o dotaci. Uvidíme, jak vše 
dopadne a co se povede realizovat. Musíme si držet palce.

Závěrem všem děkuji za přístup v tomto nelehkém období a přeji 
nám všem normální rok, který už nebude jen samý zákaz a nařízení, ale 
ve kterém budeme všichni konečně normálně fungovat. Hlavně přeji 
všem, aby se nám covid-19 obloukem vyhnul. V roce 2021 pevné zdraví 
všem.

Pavel Vejšický, starosta Bělčic

Bezdědovice

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

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 listopadu oslavila životní jubileum:
pí.  Jana Vydrová, Bezdědovice (75 let) 
V měsíci prosinci oslavil životní jubileum:
p.  Jaroslav Suchánek, Bezdědovice (70 let) 
V měsíci lednu oslavil životní jubileum:
p. Jiří Scheinherr, Bezdědovice (70 let)

Zastupitelstvo obce přeje výše uvedeným jubilantům všechno nejlepší, 
pevné zdraví, pohodu a životní elán.

Jiří Bláha, starosta

Opustili nás…
Listopad 2020 – Ladislav Hořejš, nar. 1934, Bezdědovice
Prosinec 2020 – Julie Buriánová, nar. 1951, Bezdědovice
Leden 2021 – Jiří Tatar, nar. 1944, Bezdědovice

Čest jejich památce!
za obec Bezdědovice Jiří Bláha

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

Co se nám v roce 2020 povedlo
Dobrý den, Vážení čtenáři Sobáčku.
V loňském roce 2020 jsme si legrace moc neužili, viďte. Samá 

omezení, zákaz scházení a nejhorším zákazem pro nás chlapy bylo 
uzavření místních náleven, kde jsme se pravidelně scházeli a diskutovali 
až do nočních hodin o důležitých věcech, které chápeme jenom my 
muži. Zrušení tradičních kulturních akcí, i těch pořádaných jen pro 
zábavu, je nám všem určitě hrozně líto. Ale i přes toto nelehké období, 
které nás všechny bez rozdílu značně omezuje, snažíme se určitě jeden 
jako druhý, moc na ta nepříjemná negativa nemyslet a věnovat se 
jakékoli bohulibé činnosti, která nás naplňuje a uspokojuje.

Nám se v Bezdědovicích podařilo v roce 2020 také pár věcí, ze 
kterých mám jako starosta určitě velikou radost. Dovolte mi, abych Vám 
touto cestou pár těch největších úspěchů v rozvoji obce představil.

Po zateplení půdních prostor v budově obecního hostince přišla na 
řadu výměna střešní krytiny nad šatnou a skladem v obecním hostinci, 

částečná oprava krovu a lokální výměna krytiny nad byty se sálem 
obecního hostince, včetně kompletní výměny okapového systému 
spojené s montáží zábran proti listí na celé budově čp. 27 Obecní 
hostinec s byty. Současně s těmito pracemi probíhala rekonstrukce 
dvora v obecním hostinci. Cílem celé akce bylo zpevnění plochy dvora, 
včetně zhotovení odvodnění dvora, ochrana budovy proti vlhkosti, která 
ji vážným způsobem poškozovala dlouhá léta a výměna kanalizačního 
řadu ve dvoře, který byl za hranicí životnosti a téměř nefunkční. Na 
výjezdu ze dvora byla osazená nová vrata namísto původních, které 
byly taktéž na hranici životnosti, oprava byla technicky neproveditelná. 
Spolu s novými vraty bylo obnoveno i oplocení, které neplnilo funkci 
plotu či hradby již několik let zpět. Provedením těchto stavebních 
prací došlo k zhodnocení a ochraně obecního majetku. Oprava dvora 
proběhla v rámci POV Jihočeského kraje. Celkové finanční náklady na 
obě akce byly ve výši Kč 443 986 Kč. Jihočeský kraj přispěl na opravu 
dvora částkou 140 000 Kč.

Na úroky z úvěru – Nákup pozemků pro výstavbu ČOV a kanalizace 
nám Jihočeský kraj přispěl 14 000 Kč. Vlastní podíl činil 6 409 Kč. 
Celkové úroky byly ve výši 20 409 Kč. Úvěr je řádně splácen v termínu 
v souladu s uzavřenou smlouvou o úvěru.

Podařilo se nám odkoupit od soukromého vlastníka pozemky 
důležité pro obec Bezdědovice. Investice z vlastních zdrojů činila 224 
785 Kč.

Prodloužili jsme veřejné osvětlení k čp. 90 a čp. 44. Celkové náklady 
byly ve výši 136 409 Kč

Velkou radost mi učinilo, když jsem se dověděl, že byla podpořena 
naše žádost na nákup nového DA pro JSDH Bezdědovice ve výši 450 
000 Kč. Už se těším, až se s novým vozem bude couvat do hasičské 
zbrojnice. To bude slávy! 

V neposlední řadě mne pohladil pohled na účet obce, kde jsme 
k 31. 12. 2020 naspořili částku sahající k 5 milionům korun. To je také 
hezký pocit.

Ale ať se nebavíme jen o minulosti. Podíváme se spolu na plány, 
které máme do roku 2021 a pokud se nestihnou, budeme s úsměvem 
pokračovat v letech následujících.

V roce 2021 bychom rádi dotáhli do konce terénní úpravy okolo 
Závišínského potoka. Jsou to pozůstatky po minulém majiteli pozemků 
a vzhledem k tomu, že jsou v zátopovém pásmu, každé jaro nás tento 
prostor trochu trápí. Jedna část je už hotová od roku 2015 a funguje 
při jarních povodních naprosto skvěle. Voda samovolně odtéká. V létě 
se využívá na obecní akce. Počítá se s nákupem nového sypače na 
zimní údržbu komunikací. Ten starý za ty roky odvedl kus práce, ale 
už dosluhuje. Mělo by se jednat o moderní samonakládací zařízení. 
Uvažujeme také o koupi nového traktoru, který bude kapacitně 
vyhovovat požadavkům obce. Dále nás čeká výměna dopravního 
značení, poničeného nezodpovědnými řidiči, kteří když mají velké 
silné vozidlo, jedou značka neznačka. On to někdo opraví. Opraví to 
zase pouze obec a jsou to zbytečné náklady. Stačilo by, kdyby se nad 
sebou tito „kočí“ velkých silných vozů trochu zamysleli. Samozřejmě se 
budeme věnovat i dalším drobnostem na údržbě obecního majetku. 
Avšak jedna velká a důležitá akce nás v roce 2021 čeká v Paštikách. Jak 
určitě všichni víte, Kostel svatého Jana Křtitele proběhl rekonstrukcí 
a vypadá nádherně. Opět se rozsvítila jedna z dominant tohoto regionu. 
Kdybych Vám mohl doporučit nádherný výhled na tento poklad, 
udělejte si projížďku na kole či automobilem anebo Vy, kdo máte rádi 
procházky, zajděte na vrcholek kopce po komunikaci mezi obcemi 
Hněvkov a Mačkov. Kostel je odtud vidět jako na dlani. Při pěkném 
počasí je to nádherný výhled na krajinu, která nás obklopuje v našem 
okolí. Touto velkou akcí je oprava a rekonstrukce celého přístupového 
schodiště na hřbitov a do kostela z obou směrů. Tedy od hlavní brány 
do hřbitova a od Paštik. Velikost nespočívá jen v rozsahu stavebních 
prací, ale bude mít význam i pro další generace. Necháme tady pro ni 
v tomto směru určitý vzkaz, že jsme nebyli lhostejní k odkazům našich 
předků a nechovali se k nim macešsky, ale snažili jsme se o jejich 
zachování. Předběžné náklady na tuto akci činí 700 000 Kč. Není to 
zrovna málo, ale myslím si, že investice tohoto charakteru má smysl. 
Už jen proto, že je kostel opravený a chodník na obecním pozemku je 
v rozkladu. Máme zažádáno o podporu ze strany Jihočeského kraje, 
tak doufám, že to vyjde. Až to bude hotové, určitě se Vám pochlubíme 
v Sobáčku a pozveme na krátkou procházku po novém schodišti. Ale do 
kostela se můžete přijít podívat již nyní. Podle informací, které mám, je 
otevřený každý den. 
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Závěrem bych nám všem chtěl popřát pevné zdraví, duševní 
a fyzickou sílu, hodně životních i pracovních úspěchů, lásku a víru 
v lepší budoucnost.

A ještě něco. Obrňme se všichni trpělivostí, vládní nařízení jsou 
taková, jaká jsou, protože nemoc, která trápí téměř celý svět si opravdu 
nevybírá. Držím nám všem palce, abychom to zvládli.

Jiří Bláha, starosta obce Bezdědovice

Březí

Poděkování…
Rád bych touto cestou poděkoval 
všem zaměstnancům a zastupitelům 
obce, ale i občanům za to, že se i přes 
nelehký rok 2020 podíleli na chodu 
obce. Pevně věřím, že nový rok 2021 

zvládneme všichni ve zdraví a že se nám 
v obci podaří dotáhnout zdárně do konce 

všechny rozpracované i plánované projekty, 
neboť rok předešlý na ně byl poněkud skoupý. Vám i Vašim blízkým 
přeji, milí čtenáři, do nového roku především pevné zdraví a klidnou 
mysl. Ať se Vám daří v osobním i v pracovním životě. 

Naši jubilanti
V lednu a únoru oslavili či oslaví svá významná 
životní jubilea tito naši občané

Válalová Marie  78 let 
Jmenované přejeme do dalších let pevné zdraví, 
mnoho životního elánu, spokojenosti a pohody.

Doubravice

Krátce o dění 
v Doubravici
Výlov rybníka 
Kuchťák:

Dne 19. prosince proběhl výlov rybníka 
Kuchťák. Výlov se vyvedl, rybáři měli bohatý 

úlovek. Po výlovu následoval rozvoz vánočních kaprů po obci.
Více kulturních akcí se bohužel kvůli opatření proti šíření 

koronaviru neodehrálo. Věříme, že se celá situace zlepší a budeme 
se moci zase společně setkávat.

text a fotografie: Marcel Bečvář

Hajany

Rozsvěcování 
stromečku
V letošním roce jsme rozsvítili 
stromeček sice netradičně, ale jeho 
světlo nás provází od počátku adventu 

až do nového roku. Akce proběhla první 
adventní neděli krátce po 17. hodině. 

Poté, kdo šel podvečerní procházkou kolem 
hospody, mohl si světlo našeho stromu užít a malé 

děti ho zkrášlily svými vlastnoručně vyrobenými ozdobami. V předešlých 
letech patřilo rozsvěcování vánočního stromu k akcím, kde se scházeli 
sousedé, přátelé, děti, aby popovídali a popřáli si krásné vánoční 
svátky! Tyhle chvilky nám určitě všem moc chybí, proto si do nového 
roku přejme, aby žádný vir už nikdy nebyl tak mocný, aby nikdo už nebyl 
nemocný a ten, kdo rozhoduje o našich životech přestal být zlomocný! 
Jinak řečeno přejme si lásku, zdraví a soucit!

Svátek svatého Mikuláše
Svátek svatého Mikuláše 

připadá na 6. prosince, 
avšak již dlouhá léta se 
tradičně slaví o den dříve, 
tedy 5. prosince. I letos 
jsme pro děti v Hajanech 
uspořádali mikulášskou 
nadílku! Sice nebylo tradiční 
hajanské peklo a nebe, 
ale po vsi, ihned jak padla 
tma, vyrazili na procházku 
Mikuláš, Anděl a jejich tři 
kamarádi čerti! Chodili dům 
od domu a každému dítěti 
nechali za vrátky balíčky 
s dobrotami. Někteří malí 

odvážlivci vytáhli paty z vyhřátých pokojíčků a šli se na návštěvu podívat 
a někteří dokonce i zazpívali nebo zarecitovali! Jsme rádi, že jsme mohli 
dětem tuto tradici dopřát a příště už zase na viděnou v našem peklíčku!

Zdeňka Jestřábová, místostarostka obce Hajany

Zimní západ slunce nad Doubravicí



17Svazek obcí Blatenska - leden 2021

Tříkrálová sbírka se uskutečnila v místní kapli sv. Floriána, kam mohli 
občané nosit peněžní dary. Odsud si všichni mohli odnést betlémské 
světlo do svých domovů a zpříjemnit si tak předvánoční čas, který byl 
vlivem epidemie poznamenán u nás všech. Věřím, že v následujícím 
roce a samozřejmě i v dalších letech nás již nic podobného nepotká a my 
budeme moci volně dýchat, pohybovat se, bavit se a žít tak, jak jsme 
byli zvyklí.

Co se podařilo 
V obci se vyměnila veřejná osvětlení za úspornější ledková. V části 

obce zvané Na Pastouškách byl umístěn sloup s veřejným osvětlením. 
Rozpočet, který byl schválen na tento rok se podařilo dodržet a nevznikly 
tak žádné vyšší nepředpokládané náklady a výdaje s nimiž se nepočítalo. 
Dostali jsme dotaci, jenž byla využita k obnově a údržbě lesních porostů 
a jejich ochrany proti kůrovci. Provedla se údržba autobusové zastávky 
a venkovních lavic společně se stoly. V místní kapli je nainstalované 
zařízení k odvlhčování zdiva, aby nedocházelo k jeho narušování.

Radostná událost
V říjnu v naší obci přibyl nový občánek, kterým je Julinka Ježková. 

Rodičům gratulujeme ke krásné holčičce a přejeme všem hodně zdraví 
a štěstí. 

Manželé Ludmila a Josef Vrbských 5. prosince oslavili zlatou svatbu. 
Gratulujeme a přejeme jim do dalších let mnoho krásných společných 
chvil a také zdraví.

Na začátku nového roku bych chtěla za zastupitele obecního 
úřadu poděkovat všem, kteří pomáhali při veškerých pracích 
spojených s udržováním obce a lesů.  Také chci ze srdce popřát všem 
spoluobčanům pohodu, klid a zdraví do nového roku 2021. Pevně 
věřím, že příští rok nám všem přinese lepší a poklidné časy.

Plánované akce    

Masopustní průvod obcí, pokud nám to epidemiologická situace 
dovolí, se uskuteční 20. února v odpoledních hodinách.    

Oslava MDŽ by se měla uskutečnit 13. března v sále místního 
kulturního domu. 

Hornosín

Ohlédnutí 
za uplynulým rokem
11. července pořádali SDH a Obec 
Hornosín oslavu ke 125. výročí 
od založení Sboru dobrovolných 

hasičů v obci. Uvítání sborů začalo 
v odpoledních hodinách. Poté následoval 

průvod obcí a položení věnce u pomníku 
p. Václava Vonáška. Nechybělo ani připomenutí 

historie sboru, soutěž družstev a ukázka historické techniky. A jakožto 
u každé oslavy nechyběla ani hudba k tanci a poslechu. Za fotografie 
z oslav děkujeme panu V. Machovci.

V loňském roce, i přes zrušení připravovaných akcí, jsme mohli 
alespoň o letních prázdninách uskutečnit společné víkendové stanování 
s dětmi na louce za místním kulturním domem. Stanování se vydařilo 
i přes noční déšť. Děti se společně s některými rodiči naučili hrát softball 
a pravidelně ho chodili hrát po zbytek prázdnin, ale i po nich. Děti 
dokonce obcházely vesnici, aby daly dohromady družstvo dospělých 
proti svému týmu, což bylo velice úžasné a motivující pro nás dospělé. 
Užili jsme si všichni spoustu zábavy a legrace. 

Ukončení prázdnin u nás proběhlo trošku netradičně, když 
u nás uspořádal cyklistický klub „Rytíři z Bělčic“ vyjížďku spojenou 
s kulturním programem v altánu u kulturního domu. Naše děti se také 
zúčastnily. Zvolily si trasu připravenou přímo pro ně. Za to bych chtěla 
organizátorům poděkovat, protože pro děti to byl zážitek a zábava. 

Ukázka historické techniky

Soutěž družstev

Průvod obcí při 125. výročí SDH Hornosín

Nechyběl zde ani skákací 
hrad pro děti, který nám 
zapůjčila obec Hornosín. 
Zábava zde byla do večerních 
hodin a ani starším dětem se 
nechtělo jít domů spát.

Jelikož letos neproběhl 
v naší obci lampionový prů-
vod vesnicí spojený s po-
svícenskou zábavou a vyni-
kajícím gulášem od Zdeňka 
Pobudy, připomeneme si 
alespoň tento čas fotografie-
mi, které pořídil pan Václav 
Machovec před rokem. Ukončení prázdnin

Lampionový průvod obcí 2019
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UPOZORNĚNÍ
Chtěla bych ještě všechny upozornit a požádat, aby směsný 

odpad třídili. Do kontejneru na popel je třeba dávat pouze popel, 
aby nedocházelo v případě uložení ještě popela žhavého ke vznícení 
a rozhoření odpadu v kontejneru. Ostatní odpad mimo skla, papíru, 
plastů a železa se ukládá do vedle přistaveného kontejneru s víky.

text: Jana Čtveráková (Bendová), fotografie: Václav Machovec

Dotace na vrty 
na pitnou vodu

Naše obec získala dotaci na dva vrty 
na pitnou vodu. Zadali jsme výběrové 
řízení na zhotovení těchto vrtů. Vítězem 

se stala společnost Artemia s.r.o. Vrty, 
které tato společnost zhotoví, budou 

v prostoru kopce Hora.

Oprava místních komunikací
Zastupiteli naší obce byla podána žádost na Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR na opravu místních komunikací. Žádost se týká dvou různých 
úseků silnic. Jedním jsou silnice vedoucí kolem Sázky z východní 
i západní strany a po jejich spojení až pod Horu k č. p. 59. Druhý úsek 
začíná u Obecního úřadu a vede k domu č. p. 93.

Chlum

Chlumské Vánoce
Vzhledem k součas-

né situaci v republice, 
kdy není povoleno se-
tkávání větších skupin, 
se ani v naší obci neko-
nalo tradiční adventní 
setkání občanů. Aby-
chom si Vánoce alespoň 
veřejně připomněli, po-
stavili jsme si náš, také 
již tradiční betlém.

Něco málo z historie z roku 1907
 (Úřední list c. k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady 

v Blatné)
V posledním čase bylo shledáno, že školní správy zanedbávají 

povinnost „oznamovati nakažlivé choroby vzniklé mezi školní mládeží“ 
obecním úřadům, případně okresní školní radě anebo že tak činí, když 
choroba mezi školní mládeží hromadně již vypukla; vzhledem k tomu, že 
podobným jednáním ohrožuje se v značné míře zdravotní stav mládeže, 
neboť zanedbáním povinného oznámení nebo opožděným oznámením 
infekční choroby ubírá se obci případně zdravotnímu orgánu obce 
příležitost v čas účelně zakročiti a potřebná zdravotně-bezpečnostní 
opatření zavésti, upozorňuji ct. školní správu na výnos zemské školní 
rady ze dne 9. dubna 1888. čís. 9481.

Miluše Kordulová

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

„Správně vidíme jen srdcem, 
co je důležité je očím neviditelné.“

Malý princ

Vážení a milí, buďte hodně zdrávi. 
Rok 2021 převzal vládu od roku 2020, v tichosti, bez velkého povyku. 

Přejme si navzájem lásku v srdci, zdraví v těle a štěstí ve všem našem 
letošním konání, buďme k sobě hodní, laskaví a ohleduplní. Chovejme 
se k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se ti druzí chovali k nám. 
Pokud potřebujeme pomoc, nebojme se o ni slušně požádat… A pokud 
potřebujeme někomu něco vytknout, vytýkejme slušně, bez vulgarit 
a emocí. Nikdo nemáme na tuto dobu návod, ale krůček po krůčku ji 
prostě zvládneme. A bude dobře.

Kadov

Poplatky pro rok 2021 za odvoz KO a ze psů   

Známky na popelnice za rok 2020 budou platné do 31. 3. 2021. 
Do tohoto termínu je třeba zaplatit místní poplatek za odvoz komunálního 
odpadu na rok 2021 a přitom si vyzvednout platnou známku. 
Výše poplatků zůstává i pro rok 2021 stejná jako v loňském roce:

Osoby s trvalým pobytem  500 Kč/osoba/rok
Děti s trvalým pobytem       250 Kč/dítě do 6 let/rok
Vlastník rekreační nemovitosti     700 Kč/nemovitost/rok
Poplatek za psa zůstává také stejný 100 Kč
Poplatky je možné platit hotově na obecním úřadě v době zatím ještě 

omezených úředních hodin (možné též dle domluvy), případně bezhoto-
vostně na účet obce č. 8422291/0100. Pro případ bezhotovostní úhrady 
se na obecním úřadě v Kadově domluvte na Vašem variabilním symbo-
lu, aby nebyly problémy s identifikací Vaší platby. Komunikovat můžete 
i prostřednictvím telefonu 383 491 019; 724 181 049; nebo mailové ad-
resy – oukadov@tiscali.cz.
Dočasné omezené úřední hodiny na obecním úřadu v Kadově

PONDĚLÍ 8:00–11:00 13:00–15:00
STŘEDA 8:00–11:00 13:00–15:00           

Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!
Vladimíra Tomanová

O čem víme, že se chystá? – To zatím opravdu nevíme…

Sluníčkový pozdrav z Kadova
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Obcí obdržené dotace v roce 2020
Dotace poskytovatel/účel Výše dotace Vlastní podíl 

obce
Celkové 
náklady

Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje v roce 2020

Výměna stropních trámů 
a obnova kulturního sálku 

v Kadově 2

230 000,- 263 711,50 493 711,50

Programu obnovy venkova 
Jihočeského kraje v roce 2020

Úroky z úvěru na pořízený 
majetek – areál letního 

dětského tábora ve Vrbně

17 618,72 7 578,88 25 197,60

Úřad práce Strakonice – 
politika zaměstnanosti

123 739,- - 123 739,-

MŽP prostřednictvím Jč. kraje 
– Péče o krajinu

34 036,- - 34 036,-

Ministerstvo zemědělství 
prostřednictvím Jč. kraje

Dotace v lesním hospodářství 
a myslivosti – zmírnění dopa-

dů kůrovcové kalamity

14 452,-

43 056,-

Sumář 462 901,72 271 290,38 676 684,10

Děkujeme poskytovatelům za podporu.

Kadov po demolici
Obec Kadov obdržela v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského 

kraje v roce 2020 dotaci na akci „Výměna stropních trámů a obnova 
kulturního sálku v Kadově 2“ a zde je malá fotodokumentace z průběhu.

         Odborová organizace Dolu Jan Šverma nabízí poukazy na 

                              letní dětský tábor 
 

    

   Letní dětský tábor se koná pro děti ve věku 6 – 16 let v období 1. 7. – 14. 7. 2021 a nachází se v jižních Čechách  
       u malebného městečka Blatná (okres Strakonice) 
 Cena poukazu je 6 600 Kč  
   O děti se bude starat tým zkušených oddílových vedoucích, včetně zdravotnického personálu 
   Celkový počet poukazů je 160. Objednávání a výdej poukazů je realizován od 4. 1. 2021 
   Poukazy se mohou závazně objednávat na pracovišti odborové organizace (tel. č. 606 101 061) 
       případně na e-mailové adrese L.Holy@7group.cz 
 Celotáborový program bude založen na tematice komiksových postav 
 Kromě programu nabízí tento tábor využití sportovní haly, lodiček, šlapadel, dvou antukových hřišť, obecního 

fotbalového hřiště a koupání v přilehlém rybníku Pálenec 
 Bližší informace o tomto areálu lze získat na adrese www.taborvrbno.cz  

 
 

Kulturní sálek Kadov v novém

Demolice ukončenaDemolice stropních trámů

Foto z LDT Vrbno, na který obec obdržela dotaci z POV 2020 – úroky z úvěru

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

Kocelovice

Advent (nejen) 
v Kocelovicích
Závěr roku 2020 měl v Kocelovicích, 
tak jako ve zbytku České republiky 
i většiny světa, trochu pachuť v podobě 

stále přítomného koronaviru a s ním 
spojenými opatřeními. Pro mnoho lidí tak 

byla doba adventu v tomto roce v lecčems jiná 
a zvláštní.

Na první adventní neděli 29. listopadu se nicméně ještě zcela 
tradičně i v Kocelovicích rozsvítil vánoční strom u místní hospůdky, který 
před den zkrášlovaly zlaté ozdoby. Stromek se pak rozsvěcel od této 
doby každý večer až do Tří králů. 

Ani svatý Mikuláš na naši vesničku tento rok nezapomněl a za dodržení 
všech hygienických opatření v podvečerních hodinách 5. prosince prošel 
spolu s čertem a andělem celou vísku a navštívil ty, kteří o jeho návštěvu 
stáli – děti i dospělé. Po sečtení hříchů se ukázalo, že čert se bude muset 
i tentokrát vrátit do pekla s nepořízenou, neboť hříchy Kocelovických 
byly spíše prohřešky, které ještě bylo možné odčinit příslibem zlepšení 
do dalšího roku a hezkou básničkou, písničkou či dobrým vtipem. Za 
jejich odříkání pak dětičky dostaly balíček s dobrotami, v domě jen 
s dospělými pak adventní kalendář s motivem ladovské zimy a Vánoc. 
Podle toho, co Mikuláš říkal, byli milou návštěvou této nadpozemské 
trojice všichni (nakonec i děti, když viděly, že i přes všechno zlobení 
mohou zůstat doma se svými rodiči) potěšeni – a to je koneckonců 
i hlavní důvod, proč se v Kocelovicích snažíme tuto tradici zachovat. 

Co však již „doba koronavirová“ bohužel nedovolila, bylo 
předštědrovečerní setkání s koledami a svařákem či čajem, které se 
uskutečňuje v Kocelovicích již řadu let. Kvůli vládnímu omezení volného 
pohybu a setkávání osob a v zájmu zachování bezpečnosti a ochrany 
zdraví obyvatel nebylo možné tuto událost uspořádat, a Vánoce roku 
2020 tak zůstaly o tuto milou chvíli ochuzeny. I přesto si snad většina 
z nás nakonec vánoční svátky užila, přestože možná v užším rodinném 
kruhu než obvykle. Od Štědrého dne je pak jen krůček k novému 
roku, který od starého naposledy dělí silvestr, jehož oslavy byly rovněž 
poklidnější než obvykle. Stejně tak přivítání nového roku se letos na 
většině míst obešlo bez ohňostrojů a rachejtlí, což na druhou stranu 
nepochybně ocenili zejména naši domácí mazlíčci i jiná zvířátka.

Závěrem už jen pár slov. Do nového roku se tradičně přeje štěstí, 
zdraví, láska, spokojenost, možná i bohatství. Rok 2020 nám důležitost 
těchto hodnot, zejména pak zdraví, připomněl, byť poněkud svérázně. 
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Proto nám všem předně přeji zejména do dalších měsíců co nejpevnější 
zdraví a rok 2021 ať je pro všechny z nás takový, v jaký doufáme.

Tereza Lukášová

Přehled počasí v listopadu a prosinci 
2020 v Kocelovicích a blízkém okolí

Listopad 2020 byl teplejší, průměr je 2,6 °C, naměřeno bylo +3,2 °C. 
Nejtepleji bylo 2. 11., +17,6 °C, což je absolutní maximum od roku 1975 
a denní průměrná teplota poprvé v listopadu překročila 15 °C, což je 
hodnota pro listopad nevídaná. Nejchladněji pak bylo 22. 11., -5,3 °C. 
V listopadu bylo 15 dnů s teplotou aspoň část dne pod nulou a v pěti 
dnech byl celodenní mráz.

Srážkově byl listopad výrazně podnormální, spadlo 16,5 mm srážek, 
normál je 38,4 mm. Nejvíce srážek spadlo 1. 11., 6,4 mm. V listopadu 
bylo celkem 12 dnů se srážkami, z toho pouze v jednom dni se objevily 
sněhové vločky, což stačilo pouze na poprašek nového sněhu.

Sluneční svit v listopadu byl slabě nadnormální, slunce svítilo 54,4 
hodiny, normál je 50,7 hodin. Nejdéle slunce svítilo 18. 11., 8,2 hodiny, 
naopak ve 13 dnech se slunce vůbec neobjevilo.

V listopadu nebyl žádný jasný den, naopak bylo 23 dnů zatažených. 
A ještě jeden rekord: máme 250,7 hodin s mlhou, což je zatím absolutní 
počet hodin s mlhou. Vítr byl v listopadu poměrně slabý, maximální 
náraz větru byl 16. 11., 16,6 m/sek. Bouřky nebyly, výpar se neměří.

Prosinec 2020 byl teplotně nadnormální. Průměr byl 1,1 °C, normál je 
-0.6 °C. Nejvýše teplota vystoupila 23. 12. na 11,6 °C. Nejhlouběji klesla 
27. 12. na -7,3 °C a v přízemní vrstvě na -9,1 °C. V prosinci bylo 18 dnů 
s teplotou aspoň část dne pod nulou, z toho bylo 5 dnů s celodenním 
mrazem. Při zemi byl mráz ve 21 dnech.

Srážkově byl prosinec výrazně podnormální. Spadlo 18,2 mm srážek, 
normál je 36,2 mm. Nejvíce srážek spadlo 23. 12., 4,3 mm. V prosinci 
bylo 14 dnů se srážkami, z toho byly v 7 dnech tuhé srážky. Ve čtyřech 
dnech byla souvislá sněhová pokrývka 1-2 cm.

Sluneční svit v prosinci byl podnormální. Slunce svítilo 37,3 hodiny, 
normál je 44,9 hodin. Nejdéle slunce svítilo 31. 12., 6,8 hodin. V prosinci 
byla dlouhá řada dnů, kdy se slunce vůbec na obloze neobjevilo, celkem 
18.

V prosinci 2020 bylo 11 dnů s mlhou, 25 dnů zatažených, žádný 
jasný den. Byly tři dny se silným větrem, maximální náraz byl 24. 12., 
17,2 m/sek. 

Předběžné údaje za celý rok 2020: průměrná teplota 9,2 °C, úhrn 
srážek 601,5 mm, suma slunečního svitu 1886,6 hodin.

Vladimír Kovář, meteorologická stanice Kocelovice, 6.1.2021

Lažánky

Vánoce 2020
Postavení vánočního stromku si na 
starost vzali Josef Halaburda, Jiří 
Třeštík a Josef Kovář. Při výzdobě jim 
pomohl starosta Václav Křivanec, 
Josef Křivanec, Josef Halaburda mladší 

a Václav Křivanec starší. Stromek se 
rozsvítil o týden déle, až na druhou 

adventní neděli, bez účasti lidí kvůli covidu-19.

Letošní mikulášská nadílka
Letos se kvůli covidu-19 dětem 

mikulášská nadílka nechávala jen 
u dveří, tak snad se rok 2021 
zlepší – uvidíme.

Kouzelný betlém
Za oknem starého úřadu 

postaví manželé Doležalovi 
každý rok betlém. Je to krásná 
vánoční atmosféra. Též se musí 
vyzvednout jejich krásná vánoční 
zahrádka před okny. Každou adventní neděli se postupně rozsvítila 
adventní svíčka, kterou jistí krásný malý sněhulák. Na výzdobě v kapličce 
se podílela Dagmar Hálová a Jarka Halaburdová – děkujeme.

Poděkování za práci
Na konci roku 2020 skončili Josef 

Kovář a Jiří Třeštík s úklidovými pracemi 
u obce. Byl na ně vždy spoleh a věděli, 
co se má uklízet. Byla to věrná dvojka 
PAT a MAT, jak se jim říkalo, ale dodnes 
se neví, který je který. Za tolik let se to 
nezjistilo. Tak vám kluci děkujeme, nyní 
si užívejte procházek.

Přání do roku 2021
V novém roce 2021 všem čtenářům dobré zdraví, spokojenosti přejí 

čtenáři z Lažánek.
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Lnáře

Vzpomínka – čertice v klubu
Vzpomínka – od roku 2010 se ženy schází v klubu, kde si užijí krásný 

večer. Letos kvůli covidu-19 nebylo ani posvícení, ani jiné akce, což je 
velká škoda, tak snad příští rok bude lepší.

Vzpomínka – rok 2011
Od roku 2011 se každý rok sešla parta žen na Tři krále v klubu, večer 

jsme si jaksepatří užily. Tak snad příští rok, nesmíme porušit tradice, 
letos to nejde kvůli covidu-19.

Tříkrálová sbírka 2021 online
Letošní sbírka pro-

bíhá online 10. led-
na. Tři králové přišli 
s poselstvím, hlavně 
popřáli dlouhá léta, 
dobré zdraví, na dve-
ře bylo napsáno po-
žehnání K+M+B 2021. 
Děkujeme, jste SUPER.

text a fotografie: 
Marie Kovářová

Kolštrek Křepín 
– ohlédnutí 
za sezonou 2020

Dne 1. ledna 2020 se uskutečnila 
tradiční vyjížďka na Třemšín. Někdo 

šel pěšky, někdo jel na kole. Každopádně 
se tato akce vydařila. Bylo krásné slunečné 

počasí a na Třemšíně spousta lidí.
Jako již tradičně se první sobotu po Novém roce, tentokrát 4. ledna 

2020, uskutečnila celodenní procházka. Hlavním cílem bylo zdolat kopec 
Štědrý. Po obědě v Hostinci na Faře se polovina účastníků vydala domů 
přistaveným autem a druhá polovina pokračovala na vlak do Dvorce 
u Nepomuka. Vlakem se pak přesunuli do Kasejovic a pokračovali přes 
Nesvini do Lnář a Zahorčic.

Hlavní akce celého roku, plánovaná na termín 7. – 10. května 
2020, byla ovlivněna bezpečnostními opatřeními a uzavřením hranic 
v souvislosti s nákazou covid-19. Proto se neuskutečnila tak, jak jsme 
si všichni přáli, a nemohli jsme tudíž společně poznávat krásy Slovenské 

republiky. Akce nakonec proběhla individuální formou, to znamená, že 
každý ji podnikl dle svých možností. Účastníci ze Slovenska si uspořádali 
cyklovýlet pod názvem Šarišský Kolštrek, kdy trasa vedla z Prešova 
kolem Šarišského hradu a zpět. A ani my jsme nezůstali pozadu. Tři 
cyklisté uskutečnili svůj individuální dvoudenní cyklovýlet do Brdských 
lesů. Další účastníci vyrazili na procházku na hnízdiště volavek u rybníka 
Hořejší ve Tchořovicích a následující den na cyklovýlet po rybnících mezi 
Blatnou, Kadovem a Tchořovicemi.

V sobotu 8. srpna 2020 se uskutečnila cykloturistická akce pod 
názvem Šerošlap 2020. Jako již tradičně (po jedenácté) se účastníci 
výletu sešli u kapličky v Zahorčicích a se západem slunce se vydali na 
noční dobrodružnou vyjížďku. Jejich cílem byl Starý Plzenec a osvětlená 
Radyně. Domů se vrátili kolem šesté hodiny ranní. Poprvé se tak v sedle 
kola dočkali i svítání a stálo to skutečně za to.

V neděli 6. září 2020 se tradičně zúčastnil náš tým Kolštrek Křepín 
orientačního závodu pro děti s doprovodem, a to již 4. ročníku. Akci 
pořádá TJ Sokol Spálené Poříčí s podporou města Spálené Poříčí. Jednalo 
se o tříhodinový závod se sběrem bodů. Letošního ročníku se zúčastnilo 
14 týmů. Kolštrek Křepín se umístil na krásném 6. místě s 278 body.

V sobotu 17. října 2020 se uskutečnilo Podzimní rozloučení se 
sezónou 2020. Z důvodu deštivého počasí se sešli pouze tři účastníci. 
I tak se krásně společně projeli po okolí. V roce 2020 to byla poslední 
cykloturistická akce. Tímto děkujeme Obci Lnáře za podporu v uplynulé 
sezoně.

Výhled na rok 2021
Všem příznivcům cykloturistiky, ale i ostatním 

občanům, přejeme do roku 2021 vše dobré, hodně 
zdraví, štěstí a radost ze zdravého pohybu. 

V tomto roce bychom chtěli zachovat zaběhnutý 
režim našeho Kolštreku jako doposud, v rámci 
vládních nařízení spojených s nákazou covid-19.

I v nadcházejícím roce rádi přivítáme mezi stálé účastníky i nové 
tváře, kteří mají rádi pohyb na zdravém vzduchu v jakékoli podobě.

První akcí letošního roku byla tradiční vyjížďka na Třemšín. 
Uskutečnila se 1. ledna 2021 v nouzovém stavu a za dodržení vládních 
nařízení. Následující den 2. ledna 2021 se pak konala celodenní 
procházka. Naším cílem byl tentokrát nejhezčí srub u Mačkova, kde 
jsme si opekli buřty. Trasa nebyla náročná, vedla po zpevněných cestách 
mimo hlavní provoz. Účastníci se sešli v 8:00 v Zahorčicích u kapličky 
a společně se vydali do Lnář, dále přes letiště do Mračova, Lažánek, 
Jindřichovic a ke srubu u Mačkova. Po opečení buřtů a prohlídce srubu 
jsme vyrazili k domovu přes osadu Lhotka, kolem rybníka Hadí a přes 
letiště až do Zahorčic. Bylo krásné zimní počasí.

Tímto děkujeme panu Jindřichu Bláhovi za vstřícnost a poskytnutí 
nevšedního zázemí pro naši občerstvovací zastávku. Nechal nás 
nahlédnout do svého srubu, který stojí na malebném místě na kraji lesa 
u rybníka.

Další akce plánované pro tento rok:
13. – 16. května 2021 – Kolštrek Křepín na Slovensku, oblast Bratislavy
7. srpna 2021 – Šerošlap
16. října 2021 – Rozloučení se sezónou

za Kolštrek Křepín Marie Tesařová, Lnáře
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Mateřská škola Lnáře
Rok 2020 zůstane v paměti nás všech spojen s pandemií covid-19. 

Museli jsme se vzdát všech akcí a aktivit, které jsme měli naplánované 
a které byly zpestřením života dětí v naší mateřské škole. Neproběhly 
tvořivé dílny s rodiči, naplánovaná divadla, výlety, vánoční besídka 
pro rodiče s posezením u stromečku, neproběhne ani plavecký výcvik 
společně s žáky ZŠ Lnáře.

O to více jsme se obě paní učitelky i paní školnice snažily vytvořit tu 
správnou vánoční atmosféru a akce udělat pouze s dětmi. Ty za pomoci 
učitelek vytvářely miku-
lášskou výzdobu, vyráběly 
dárečky a přáníčka pro své 
nejbližší, vánoční ozdoby 
a jiné výrobky, které zdobi-
ly naši školku.

V adventním čase jsme 
za splnění všech protie-
pidemických opatření vy-
daných MŠMT navštívili 
Mikuláše, který společně 
s čertem a andělem obda-
roval děti nadílkou. Hodné 
děti byly pochváleny, ty malinko zlobivé trochu pokárány, ale dárečky měl 
Mikuláš přichystané pro všechny. Předvánoční období jsme si užívali v kli-
du, připomněli jsme si vánoční zvyky a tradice, děti se naučily zpívat vá-
noční písně a koledy, přednést básně s adventní tématikou.

Pak následovala vánoční nadílka u stromečku. Té předcházelo psaní 
dopisu Ježíškovi, ve kterém děti vyjádřily svá přání. U rozsvíceného 
stromečku dětské oči jen zářily, když pod ním nalezly dárky. Vždyť Ježíšek 
jim přinesl to, co si přály.

Všechny hračky, stavebnice i didaktické pomůcky byly pořízeny díky 
sponzorským darům, které i přes tento nelehký rok mateřská škola 
dostala. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na 
vylepšení prostředí naší školky. Moc si jejich darů vážíme. Poděkování 
tedy patří paní Haně Honzové ze Zahorčic, Agru Blatná, Rybářství Lnáře, 
Dvoru Lnáře, Leifheitu Blatná a v neposlední řadě zřizovateli – Obci 
Lnáře, která se podílela na bezproblémovém chodu mateřské školy a též 
přispěla k bohaté nadílce.

Dovolte mi, za celý náš kolektiv, Vám všem popřát v roce 2021 hlavně 
hodně zdraví a také štěstí. Ať je tento rok k nám vlídnější, příznivější 
a vstřícnější.

za MŠ Lnáře Alena Mašková

Předvánoční čas 
v Základní škole Lnáře

Jako každoročně, tak i letos se děti nemohly dočkat, až přijde 
den, kdy budeme slavit Vánoce. Chystaly si různá překvapení pro 
své kamarády a kamarádky. Ve škole jsme se společně učili básničky 
a pouštěli si koledy. Žáci si společně s paní učitelkami připravovali ve 
svých třídách vánoční stromečky. Pak konečně přišel poslední školní den 
před vánočními prázdninami. Nejprve se postupně všechny třídy rozešly 
obdarovat zvířátka do zdejšího lesa jablíčkem, mrkvičkou, či suchým 
chlebem. Když jsme se vrátili, začala v každé třídě vánoční besídka. 
Každá třída ji měla různě připravenou podle svého. Někde se vyráběly 
ještě dárečky, hrály různé společenské hry, pouštěly se pohádky, někdo 
předvedl svým spolužákům připravené básničky. Ale ve všech třídách 
pak přišlo to nejlepší na konec – a to rozdávání dárečků mezi kamarády. 
Všichni žáci se štědře obdarovali a radost byla veliká.

Nakonec jsme se rozloučili a popřáli si krásné svátky a šťastný nový 
rok 2021!

Mgr. Jaroslava Pribolová, učitelka ZŠ Lnáře

Těšíme na rozbalování dárečků

Tak už jsme se postarali o zvířátka

Ježíšek přišel i do družiny, to bylo radosti!
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Mačkov

Jubilanti
Zastupitelé obce přejí našim 
oslavencům pevné zdraví, štěstí, 
optimismus, lásku bližních 
a radost ze života.

paní Piklová Marta 70 let
pan Hanzlík Ladislav 75 let

Poplatky 2021
Výše poplatků zůstává stejná jako v minulých letech:

poplatek za vodu 30 Kč/m3 
poplatek za popelnice 450 Kč/trvale žijící osobu   
   450 Kč/rekreační objekt 
   s číslem popisným
poplatek za psa  60 Kč/1 pes

Známky na popelnice se vydávat nebudou. Ten, kdo nebude mít 
zaplaceno do 30. 4. 2021, obdrží výzvu, popř. sankční poplatek.
Platit můžete na účet KB č.: 254 252 91/0100 nebo od února na obci 
v pracovních dnech od 8-14 h.
Dotazy na výši spotřebované vody na tel.: 721 010 610

Něco málo z dění v obci

paní Marie Hanzlíková, 70 letpan (Johny) Kratochvíl, 70 let

Čerti v Mačkově

Pokračování opravy dětského hřiště

Poděkování nájemci rybníkaRozdávání ryb občanům

Mečichov

Čerti 2020
V Mečichově i přes komplikace, které 
přinesla koronavirová opatření, čerti 
s Mikulášem a andělem za dětmi 
vyšli. U prvních dětí byli po setmění 
po 17. hodině. Všichni hříšníci museli 

zazpívat písničky nebo přednést 
básničky a slíbit, že budou hodní. Všech 

čtyřicet sedm mečichovských dětí Mikuláš 
obdaroval malým balíčkem s ovocem, sladkostmi, 

ale i trochou uhlí a brambor od čertů. Každoročně se pro děti konala 
i mikulášská besídka organizovaná Svazem žen Mečichov. Vždy bylo pro 
děti připravováno i divadelní představení. Z důvodu letošních událostí se 
na besídku těšíme až v příštím roce. 

Vánoce v Mečichově
Na začátku adventu bylo v Mečichově zvykem společné rozsvícení 

stromku s betlémem. Vždy se zde sešlo mnoho návštěvníků z okolí. Letos 
jsme se bohužel museli obejít bez společného zpívání koled a svařáku 
s cukrovím. I přesto se podařilo uskutečnit alespoň druhou vánoční 
akci, která každoročně probíhala v mečichovské kapličce poslední 
adventní neděli. Koledy se v podání tří trumpetistů tentokrát rozezněly 

po celé obci. A to proto, že se hudebníci zastavili na několika místech 
mezi domy. Tím si všichni mohli poslechnout koledy a užít si vánoční 
náladu v bezpečí domova. Před Štědrým dnem v Mečichově nezaháleli 
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ani rybáři, kteří vylovili štědrovečerní kapry k prodeji. Tento rok byly 
vánoční svátky podstatně jiné, ale přesto si každý své Vánoce jistě užil.

Ohlédnutí za rokem 2020
Rok 2020 v Mečichově byl 

zahájen první akcí roku, a to tradičně 
hasičským plesem. Ten se konal na 
sále mečichovské hospody. Program 
plesu byl tentokrát obohacen 
i předtančením roztleskávaček ze 
ZŠ Štěnovice u Plzně. Nechyběla ani 
bohatá tombola.  Tanečníky po celou 
dobu plesu doprovázela již tradičně 
kapela Talisman.

Následující akce byly spojeny s masopustním veselím, které zahájil 
dětský maškarní ples opět na sále místní hospody. Pokračovalo se 
v oslavách masopustním průvodem obcí a celé období masopustu bylo 
zakončeno tradičním pohřbením Bakusa. To se konalo na konci února. 
Zde se objevilo mnoho nápaditých a nových masek, které během večera 
soutěžily o přízeň návštěvníků při hlasování o nejkrásnější masku. 

předtančení roztleskávaček ze ZŠ Štěnovice u Plzně

Poslední akcí před koronavi-
rovými opatřeními byla oslava 
Mezinárodního dne žen. Při té 
mečichovským ženám předvedly 
vystoupení jak místní děti, tak děti 
z MŠ Doubravice. Na závěr pro-
běhlo vystoupení kouzelníka. Ko-
nec března se již v Mečichově nesl 
v duchu šití roušek. Skupina dob-
rovolníků zasedla k šicím strojům 
a pro své spoluobčany šili roušky, 
které následně každý dostal do své poštovní schránky. Tato pomoc nako-
nec nezůstala pouze v Mečichově. Roušky putovaly i do ZD Třebohosti-
ce, Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, K-centrum Písek, 
domova pro seniory Strakonice nebo přímo do strakonické nemocnice. 
V Mečichově bylo ušito 840 látkových roušek.

Velikonoční křístání bylo letos bohužel bez 
setkávání dětí a obcházení celé obce. Přesto děti 
vždy ve 12 a 18 hodin společně křístaly, ale pouze 
před svými domovy. Spojení bylo částečné alespoň 
přes krátká videa či fotky, které pak občané 
zveřejnili na facebooku obce Mečichov. Zákaz 
setkávání přetrvával i v době stavění máje a pálení 
čarodějnic. Přesto se 30. dubna májka v omezeném 
počtu lidí na návsi postavila. Pálení čarodějnic tento 
rok bylo v Mečichově posunuto na konec května. 
Tentokrát se pálila speciální Coronačarodějnice 

jako symbol naděje ukončení pandemie.
Během léta se konala pouze jedna kulturní akce a to koncert skupiny 

Kabát revival Plzeň, kde byla hojná návštěvnost. Během srpna byly 
v Mečichově už jen psí zkoušky pod Mysliveckým spolkem. Sportovním 
událostem v létě také nebylo přáno. Přesto se na akci Strakonický drak 
za Mečichov představil vodácký klub.  Jednalo se o závody na dračích 
lodích, ze kterých si klub z Mečichova odvezl 2. místo.  Na podzim byla 
obec již tradičně součástí závodů Rally Invelt Pačejov. Poté jsme se 
v rámci pandemických opatřeních mohli těšit pouze na vánoční svátky.

Zuzana Plechatá

autorka fotografie: Iveta Sýkorová
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Radomyšl

Rok 2021 zahájil 
městys bez dluhů 
s finanční rezervou 
a vyrovnaným 

rozpočtem
Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 

17. 12. 2020 rozpočet na rok 2021. Rozpočet vycházel z výsledků 
roku 2020, který skončil přebytkem 2 mil. Kč, když původně byl 
plánován schodek 4,7 mil. Kč, ale některé investice byly nakonec 
přesunuty do letošního roku. Výpadek daňových příjmů způsobený 
ekonomickou krizí v důsledku pandemie byl v roce 2020 částečně 
kompenzován nenávratnou finanční kompenzací od státu. Rozpočet 
na rok 2021 byl schválen jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje 
jsou ve výši 33.432.000 Kč. Navíc městys disponuje finanční 
rezervou z minulých let ve výši 39.000.000 Kč a nemá žádné 
dluhy. Uvedenou finanční rezervu jsme si vytvořili zejména díky 
úspěšnosti při získávání dotací na v minulosti realizované projekty 
a pozitivně se na ekonomice městyse projevuje také rozvoj bytové 
a průmyslové výstavby, nárůst počtu obyvatel a dětí ve školách. 
Rozpočet jsme sestavili rozvážně s ohledem na předpokládanou 
pokračující ekonomickou krizi, dopady kompenzací souvisejících 
s pandemií a daňového balíčku.

V roce 2021 plánujeme několik významných investičních 
akcí jako zateplení tělocvičny a instalaci rekuperační jednotky 
v ZŠ, modernizaci počítačové učebny a nový výtah v ZŠ, veřejné 
osvětlení v lokalitě Za Humny, kde je 26 nových parcel, opravu 
komunikací směrem ke kostelu sv. Jana Křtitele a na koupaliště, 
dopravní a sportovní hřiště, rekonstrukci hrází a manipulačních 
objektů rybníků Křemenný a Hliník, nebo 2. etapu vybavení muzea. 
Pro místní části jsme vyčlenili 1.600.000 Kč.

Luboš Peterka, starosta

Zimní Radomyšl na fotkách 
Petra Zikmunda
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Obec baráčníků Radomyšl
Ve svém příspěvku se chci ohlédnout za naší činností v minulém 

roce. Loňský rok začal tak jako jiný pro baráčníky přípravou na „sta-
ročeský ples“, který se uskutečnil počátkem roku 2020. To byla asi 
jediná akce, kterou jsme si mohli užívat beze strachu z pandemie. 
Od měsíce března už tomu bylo jinak, což Vám ani nemusím připo-
mínat. Baráčnická činnost, která je postavena na sdružování, sou-
držnosti a připomínání staročeských tradic, byla zastavena. Žádné 
kulturní akce, žádné návštěvy. Přesto jsme využili Jihočeské pouti 
v Radomyšli, kdy epidemie byla částečně utlumena a připravili na 
tuto slavnost dětské divadlo „Čert a Káča“ a též baráčnickou výsta-
vu pro veřejnost. Měli jsme velkou radost, že jsme mohli obohatit 
program poutě vystoupením dětí. Bohužel po prázdninových měsí-
cích začaly rychle stoupat počty nakažených koronavirem, a přes-
tože děti ještě chvíli chodily do školy, nebylo možno nic nacvičovat 
ani vystupovat. Tak to mělo být až do konce roku. Každoroční val-
né hodnotící zasedání v měsíci listopadu nebylo možno uskuteč-
nit a tetičky a sousedé se společně nesetkali od měsíce června. 
Bylo to takové smutné, proto jsme před Vánocemi uvítali nápad 
nejmladšího člena baráčnické obce, Daniela Maška, abychom na-

točili videonahrávku s vánoční 
tematikou a zveřejnili ji na so-
ciálních sítí. Bohužel z důvodu 
zhoršení epidemie jsme museli 
nahrávku časově omezit a při-
způsobit účinkujícím. Moc nám 
pomohla tetička Limbergero-
vá a děti: Natálka st., Elenka, 
Natálka ml., Adélka, Terezka, 
Verunka, Baruška a Sofinka. 
Ochotní hudebníci Pavel Mráz 
a Vašek Kovář. Nechyběli ani 
ponocný a dráb (Lubomír Mráz 
a Jiří Červenka, naši příznivci). 
Vystoupením provázel Daniel 
Mašek v kostýmu Mikuláše. 
Všechny můžete vidět na you-
tube mestys radomysl. 

Do letošního roku 2021 Vám všem přeji za Obec baráčníků 
v Radomyšli to, co si přeje většina lidí na světě, aby epidemie 
koronaviru skončila, abychom ji ve zdraví přežili, abychom se zase 
mohli vídat, navštěvovat, připravovat hezké kulturní, sportovní 
akce pro děti i dospělé. Hlavně, aby pominul strach, nedůvěra 
a obava z budoucnosti.

Zdeňka Jůzková, panímaminka Obce baráčníků Radomyšl

Podzimní dění 
ve spolku Klíček Radomyšl

O projektu Budkování (adopce ptačích budek na Radomyšlsku), 
na kterém s námi spolupracuje ČSOP Strakonice, jsme vás 
informovali v jarním vydání.

Po celé jaro a léto jsme netrpělivě vyhlíželi, jaký je kolem ptačích 
budek pohyb, a byli zvědaví na podzimní kontrolu obsazenosti. 

Dle dohody jsme tedy začátkem listopadu zkontaktovali ty, kteří 
se k našemu projektu přihlásili, a požádali je o vyčistění ptačích 
budek, jejich kontrolu a případnou opravu a nahlášení stavu 
obsazenosti. 

Velice rádi jsme využili možnosti být znovu v kontaktu a hovory 
to byly nadmíru příjemné. Ptačí budky na veřejných prostranstvích 
jsme zkontrolovali osobně. 

Výsledky byly nad naše očekávání a jsme velice vděční všem 
zapojeným. Ze všech 53 ptačích budek, které máme ve správě, bylo 
pouze 5 neobsazených. Nejčastěji hnízdily sýkorky a ve dvou ptačích 
budkách si hnízdo postavily vosy. Pokud jsme u neobsazených 
budek zjistili možnou příčinu, byly přeinstalovány na vhodnější 
místo. 

Samozřejmě, že máme velikou radost z výsledků, a jsme rádi, 
že ptactvo budky využívalo, neméně nás ale zároveň těší to, že 
jsme v kontaktu s velkou spoustou lidí, kteří vidí smysl ve stejných 
věcech jako my — a to je vždy nabíjející. Takže ještě jednou veliký 
dík všem zapojeným — moc si vaší spolupráce vážíme.
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Výsev květnaté louky ve 
Strakonicích byla velice příjemná 
činnost a jsme rádi, že jsme se 
mohli na této přínosné záležitosti 
spolu s ČSOP Strakonice podílet.

Nadále zajišťujeme svoz 
kovového odpadu v Domanicích. 
Velice nás těší, že sběrné místo 
pro třídění kovového odpadu 
je takto využíváno a děkujeme 
tímto všem Domanickým, kteří 
takto přispívají k jeho recyklaci.

Další proběhlou akcí bylo 
zajištění náhradní výsadby 
v Domanicích. Za finanční 
podpory Městyse Radomyšl 
jsme vysadili tři lípy velkolisté o výšce cca 4,5metru, jejichž názvy 
současně nesou nová poselství pro Domanice — lípa radosti, lípa 
harmonie a lípa hojnosti. Přejeme jim nádherný a dlouhý život.

za spolek Klíček Radomyšl Jaroslava Divišová

Jak trávily bábinky konec roku?
V posledních mě-

sících roku 2020 se 
„díky“ covidu a nou-
zovému stavu bábinky 
již společně nesešly. 
Ale jednu tradici pře-
ce jen dodržely. Naše 
dobré duše Věrka 
Janoušová, Slávka 
Klasová a Blanka Pe-
terková se pustily 
do výroby drobných 
dárečků a přáníček, 
které všem bábinkám 
v předvánočním čase 
předaly. Nezapomněly 
na ně ani děti v ma-
teřské škole, které pro 
ně vytvořily krásná 
vánoční přáníčka.

Nu, a protože bá-
binky vždy rády po-
mohou, zase jednou 
dokázaly, že mají srd-
ce na pravém místě. 

Naše neoficiální vedoucí, paní Slávka Klasová, okamžitě zareago-
vala na prosbu vedoucí lékařky Zdravotnické záchranné služby ve 
Strakonicích, Zuzany Hornychové, uveřejněnou v Týdeníku Strako-
nicko, a zorganizovala sbírku županů pro záchranáře. Během dvou 
dnů bábinky shromáždily a předaly celkem 20 županů. 

Teď už zbývá jen dodat, že nám všem opravdu schází společná 
setkání. Touto cestou přeji Vám všem jménem Bábinek z Radomyšle 
do nového roku hodně zdraví, štěstí, pohody a osobních úspěchů 
a doufám, že současné těžké chvíle brzy pominou a nadcházející 
rok bude opravdu lepší než ten, který právě skončil.

Bábinky z Radomyšle

Úspěchy naší školy
„Čestický brambor“, literární a výtvarná soutěž, nesla tentokrát 

poetický název „Střípky minulosti“. Říká se, že kdo nezná minulost, 
těžko chápe přítomnost, potažmo i budoucnost. Jak jsme se vcítili 
do dob dávno minulých v naší radomyšlské škole? Porota vysoce 
ocenila naši výtvarnou práci, získali jsme první místo. A nyní suďte 
i vy, čtenáři. 1. místo patří školní družině (2. a 3. třída) za prostorový 
objekt vytvořený celým týmem 11 žáků. Děti velice prozaicky 
s impresionistickým laděním připomněly reálné pravěké dinosaury, 

hrady a zámky. Národní divadlo, krále Karla IV., válečníky v boji za 
svobodu, naši smějící se krajinu, učitele národů J. A. Komenského. 
Panečku, ten by z nich měl radost! Děti 21. století vidí svět jeho 
očima…, kouzelný, zářivý! A tak barevný! Ne vždy v historii tomu 
tak bývalo. K vytvoření objektu postačil vedle fantazie karton, 
papír, odstřižky látek, dřevo, latex, korálky a lepidla. Vše zlatýma 
rukama pomohl zkompletovat žák 5. třídy Martin Hraše.

Ve výtvarné části uspěli ještě další žáci naší školy. Ve II. kategorii 
obsadil 3. místo kolektiv žáků 4. třídy. Ve III. kategorii skončili na 
2. místě za společnou práci žáci 9. ročníku, konkrétně Martin Šůs, 
Vojtěch Švihovec a Jan Hrouda. V kategorii jednotlivců — výkresy 
pak obsadily 3. místo žákyně 1. třídy Tereza Karešová a Elizabeth 
Krsková. Dále pak byla úspěšná se svojí prací ve II. kategorii Simona 
Gajdová ze 4. třídy.

V literární části Čestického bramboru obdrželi žáci 4. třídy 
čestné uznání za své literárně-výtvarné dílo inspirované pověstmi. 
Ve III. kategorii určené pro nejstarší žáky získala krásné třetí místo 
dvě děvčata. Marcela Márová z 9. třídy za svou historickou fantasy 
povídku o boji statečných rytířů s drakem a Adéla Machová ze 
7. třídy za vypravování o dědečkovi a jeho příhodě z dětství, která 
velmi ovlivnila jeho život.

Děkujeme tímto všem žákům za účast a blahopřejeme nejlepším!
Mgr. Eva čapková, Mgr. Jitka Tetourová a Mgr. Jiří Pešl, 

ZŠ Radomyšl

Střípky z minulosti
Adéla Machová (7. třída, ZŠ Radomyšl)

Mému dědovi už táhne na 87 roků. Už má problémy s chůzí 
i se zdravím, ale s vyprávěním o jeho dětství a mládí opravdu 
problémy nemá. Když jsem byla malá, řekl mi příběh, který byl 
jeden z nejhezčích, co jsem kdy slyšela. I když je to už osm let, co 
jsem ho slyšela poprvé, i teď ho dokážu poslouchat stejně napjatě, 
jako když mi bylo sedm.

Dnes mě opět čeká návštěva mého dědy. „Dědo, a řekl by jsi mi 
zase ten příběh?“ 

„Ty chceš zase ten tvůj? No dobře. Jako malí kluci jsme já, Josef 
Novák, Láďa Kovář a Matěj, teď už nevím, jak se jmenoval, ale je 
to takový ten, co se odstěhoval do Prahy, často chodili ven. Venku 
jsme lítali od rána do včera. Většinou jsme byli v lese, stavěli jsme 
si různé přístřešky, nebo jsme byli na louce, kde jsme si ve vysoké 
trávě hráli na schovávanou. Jednou jsme při prozkoumávání okolí 
našeho přístřešku objevili nevelký rybník. Později jsme zjistili, 
že patřil nějakému chlapovi z Plzně, ale vůbec se o něj nestaral, 
protože by nemělo cenu jezdit sem kvůli jednomu rybníku. 
U rybníka bylo nádherně. Byl kolem dokola obrostlý rákosy, na 
hrázi rostl jen jeden dub, na který jsme si přivázali houpačku. Na 
hrázi jsme udělali jednoduchou lavičku, tím že jsme stloukli tři 
polena, co jsme našli v lese. Bylo to tam opravdu pěkné, ale hlavně 
o tom nikdo nevěděl. 

Tento rybníček jsme objevili na podzim. Další léto jsme 
se rozhodli, že se tam vykoupeme. Nebylo to úplně nejlepší 
rozhodnutí, protože jsme nevěděli, jak je rybník hluboký, ale jako 
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malým klukům nám nic nedošlo a klidně jsme tam vlezli. Rybník 
nebyl moc hluboký, ale Pepa jako nejvyšší z nás se dna dotkl 
a koukaly mu jen dlaně. Dno bylo bahnité. Tohle koupání bylo 
hodně skvělé. Chtěli jsme se jít koupat hned další den, ale Láďa 
odjížděl k babičce, tak jsme ho nechtěli vynechat. Za týden přijel 
a šli jsme znovu. Matěj se chtěl ukázat a skočil do vody z houpačky. 
Ponořil se pod vodu. Dlouho se nevynořoval. Lekli jsme se, že se 
utopil. Skočili jsme do vody a zjistili jsme, že se zabořil nohou do 
bahna a nemohl se vynořit. Vytáhli jsme ho a i když se hodně napil, 
tak se naštěstí neutopil. 

Jelikož Matěj chtěl být vždycky lepší a asi nás jako kamarády 
vůbec neměl rád, nevážil si toho, že jsme ho vytáhli a zachránili 
mu život. Doma řekl, že jsme ho navedli, aby skočil, a že se kvůli 
nám skoro utopil. To, že jsme ho vytáhli, o tom neřekl ani slovo. 
Takhle se všichni dozvěděli o našem tajném místě. Jeho maminka 
po tomhle incidentu všem řekla ty lži, co jí Matěj napovídal, 
a odstěhovali se celá rodina do Prahy. Naše maminky se na nás 
hrozně zlobily a do konce prázdnin jsme nikam nemohli. Všichni 
jsme se snažili říci, jak to skutečně bylo, ale marně. Dozvěděl 
se o tom i tatínek a jakožto starosta se rozhodl, že rybník koupí. 
Takhle se stal rybník majetkem obce a tím je až do teď. Lidé ho 
po odkoupení stejně moc nepoužívali. Nikdo se v něm nekoupal, 
protože všichni byli zastrašení tím, že se tam utopí. Další roky jsme 
se tam s kluky chodili dál tajně koupat, už samozřejmě bez Matěje. 
To místo pro mě hodně znamenalo, vlastně i znamená, ale už jsem 
tam dlouho nebyl. Rozhodl jsem se také, že tam babičku požádám 
o ruku. Později se z toho rybníku začalo stavět koupaliště a je tam 
až do teď. 

A co Matěj? Ten mi nakonec poslal dopis, že se nám všem moc 
omlouvá za to, že lhal.

Marcela Márová (9. třída ZŠ Radomyšl)
Rytíři z Konohy odpočívali pod stíny rozkvetlých jabloní a vůbec 

nepřemýšleli nad tím, jak skončí jejich namáhavý jarní den. 
Nejvyšší vůdce rytířů, zvaný jako Hokages, byl ve své malé, ale 
útulné komnatě, kde odpočíval na posteli. Zíral pořád jen do stropu 
a jeho hlavou se honily všelijaké myšlenky. Začínalo se stmívat 
a rytíři z Konohy, skrytého listového království, odcházeli pomalu 
domů za svými rodinami či přáteli. 

Netrvalo dlouho a začal bít zvon na poplach. Všichni se začali 
budit a vykukovat z oken, jen rytíři a Hokages, běželi k bránám 
svého království zabít svůj nejhorší sen, devítihlavého draka. 
Draka, který máchnutím svého obrovského ostnatého ocasu může 
zabít až 30 vzrostlých rytířů Konohy. Jeho oheň je tak silný, že když 
ho vychrlí, spálí každého na popel. Rytíři bojovali, jak to jen šlo, 
ale neměli to v boji vůbec snadné. Desítky rytířů začaly umírat.  
Vítězství se zdálo být nemožné. Zbývalo už jen pár stovek rytířů 
z Konohy, když v tom se v dálce ozvalo hlasité troubení rytířů 
s vlajkou mlžného království. Z druhé strany bylo slyšet hlasitý řev 
rytířů z písečného království a zezadu se k nim řítili ještě rytíři ze 
zvučného království. Všichni tyto rytíři měli také své Hokages, kteří 
byli ze všech nejmocnější a vedli je do boje. 

Hokages, nebyli jen vůdcové armády, ale také mocní kouzelníci, 
kteří dokázali ovládat speciální kouzlo. Každý z nich uměl ovládat 
kouzlo, podle království, z kterého pocházeli. Hokages z listového 
království uměl léčit živé tvory a také obnovovat staré lesy. 
Hokages z písečného království uměl ovládat písek a postavit z něj 
budovy. Mlžný Hokages uměl ovládat vodu a Hokages ze zvučného 
království dokázal zvyšovat, zrychlovat, zmenšovat či zpomalovat 
zvuk. Společně mohli kouzly devítihlavého draka zabít. Každý 
Hokages vytryskl proti drakovi čakru, v níž bylo kouzlo ukryto. 

Při zásahu kouzly se drak zastavil a celý ztuhl. Po pár vteřinách 
vybuchl a kousky jeho těla se rozlétávaly do všech stran. Drak 
byl zabit. Všichni rytíři se radovali, ale na jednu stranu truchlili, 
protože padlo v boji mnoho nevinných rytířů. Vyčerpaní se svými 
Hokages se vraceli zpět do svých království. A druhý den večer šli 
všichni hodovat na počest zabitého draka.

Poděkování
V pátek 18. prosince, tedy poslední školní den uplynulého roku, 

navštívila naši školu delegace společnosti DURA v čele s ředitelem 
blatenského závodu Ing. Věnečkem, aby předali škole do užívání 
15 nových tabletů zn. Lenovo. Firma se rozhodla podpořit školy 
na Strakonicku a alespoň částečně jim usnadnit složitou situaci, 
která v souvislosti s virem SARS CoV – 2 a distanční výukou nastala. 
Po nezbytné přípravě a aktualizaci, která proběhla v průběhu 
vánočních prázdnin, jsou již tato zařízení připravena pomoci zvládat 
našim žákům distanční výuku, která bohužel pokračuje i v novém 
kalendářním roce. Společnosti DURA patří za vše náš velký dík.

Mgr. Jan Vlažný, ZŠ Radomyšl

Logická olympiáda
Jako každý rok, i letos se počátkem 

školního roku zúčastnili někteří žáci 
naší školy matematické soutěže 
Logická olympiáda. Soutěžili ve třech 
vypsaných kategoriích a celkem se 
jich prezentovalo 16 v základním 
kole. Největšího úspěchu dosáhla 
žákyně páté třídy Aneta Matoušková, 
která se ze školního kola probojovala 
až do krajského klání, kde obsadila 
výborné šesté místo s koeficientem 
91,23 %. Anetě tímto samozřejmě 
blahopřejeme a děkujeme za výbornou 
reprezentaci školy.

Mgr. Kateřina Vlažná Koptová, Mgr. Jiří Pešl, ZŠ Radomyšl

V družině sušili křížaly 
a vyráběli z přírodnin

V tomto školním roce všechny 
děti školou povinné strávily více 
času v domácím prostředí než 
se svými spolužáky společně ve 
školních lavicích. A proto, když 
prvňáčci konečně dorazili do školy, 
byli ze všeho nadšení a chtěli 
stihnout všechno nejlépe a hned.  
Zřejmě proto, že chtěli dohnat 
to, co zmeškali. Protože byl stále 
ještě podzim, tak došlo na sušená 
jablíčka. Ta otrhali žáci z vyšších 
tříd z jabloně, která roste vedle 
školy. Na křížalách si pochutnávaly 
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všechny děti ze školní družiny a moc 
se prvňáčkům, kteří se na přípravě 
podíleli především, povedly. 

Na pořad dne také přišlo 
každodenní popolední čtení z Knížky 
Ferdy Mravence, že se dětem jeho 
příběhy líbily, dokazuje, že při 
hlasování byla většina dětí pro.

A teď dekorace před Vánoci, ze 
sušených pomerančů a několika 
větviček, klacíků a mechu děti 
vytvořily vánoční dekoraci, kterou 
si všichni nadšeně odnášely před 
Vánoci domů. „Maminka bude mít 

velkou radost, že jí pomůžu se zdobením před Vánoci,“ radovala 
se Terezka Karešová z první třídy. Těšíme se, až se zase setkáme 
v lednu, budeme si hrát, číst a vyrábět znovu.

Alena Šrámková za ŠD při ZŠ Radomyšl

Den válečných 
veteránů v Sedlici

V letošním roce nebylo kvůli 
vládním opatřením proti koronavi-

ru možné uspořádat původně plá-
novanou připomínku Dne válečných 

veteránů veřejně, ani sbírka na podporu 
válečných veteránů nemohla být vykonána 

obvyklým způsobem.
Za omezených podmínek byla v Sedlici a Blatné vykonána sbírka 

Paměti národa na pomoc válečným veteránům. Kasičky s vlčími 
máky byly od 2. do 11. listopadu umístěny v prodejně Jednoty Coop 
v Sedlici a v cukrárně ,,Hančiny dobroty“ v Blatné. Zájemci mohli 
přispět na pomoc válečným veteránům v nelehké době karantény. 
Za jejich příspěvky pak Centrum pomoci Paměti národa obstará 
nákupy, léky a nabídne bezpečný mezilidský kontakt. Za odměnu za 
svůj příspěvek si pak mohl každý dárce odnést a na klopu připnout 
kvítek vlčího máku.

Ve středu 11. listopadu, v den, kdy si připomínáme Den válečných 
veteránů, pak člen Jednoty Čs. obce legionářské Strakonice, 
br. Miroslav Šavrda spolu s místostarostkou města Sedlice paní 
Mgr. Kateřinou Brabcovou navštívil pomníky padlých v osadách 
města Sedlice – Němčicích, Holušicích, Mužeticích a v Sedlici 
a hrob obětem 1. světové války na hřbitově v Sedlici.

U každého z pomníků pak za všechny oběti 1. světové války 
symbolicky zapíchli vzpomínkový křížek s vlčím mákem a zapálili 
svíci.

Den válečných veteránů si připomínáme v den ukončení 
1. světové války, tedy k 11. listopadu 1918, kdy v 11 hod. bylo 
v železničním vagónu u města Compiégne podepsáno příměří 
ukončující 1. světovou válku. Kanadský vojenský chirurg John 
McCrae, který se účastnil bitvy ve Flandrech, napsal v květnu 1915 
po smrti svého přítele báseň „Na polích flanderských“, ve které 
popsal válečné hrůzy i na bojišti rostoucí vlčí máky. Báseň vyšla 
v prosinci 1915 v časopise Punch.

Na flanderských polích
John McCrae

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

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

když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,

že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.

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

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

Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.

(český překlad Jindra Svitáková)

V listopadu 1918 inspirovala tato 
báseň Američanku Moinu Michael 
k tomu, že začala nosit červený 
vlčí mák jako symbol vzpomínky na 
padlé. 

Vlčí mák je dnes symbolem úcty 
k válečným veteránům ve všech 
válečných konfliktech.

V České republice si Den 
válečných veteránů připomínáme 
od roku 2001 jako významný den. 
Připomínáme si v tento den válečné 
veterány z 1. a 2. světové války, 
veterány třetího odboje i novodobé 
válečné veterány, účastníky 
zahraničních misí. V České republice 
v současnosti žije 260 veteránů 
z 2. světové války. Nejvíce válečných 

veteránů, v počtu kolem 15 tisíc, je mezi novodobými válečnými 
veterány, účastníky zahraničních misí v Perském zálivu, Bosně 
a Hercegovině, Kosovu, Chorvatsku, Afghánistánu a Iráku.

Děkuji všem dárcům, kteří přispěli do sbírky Paměti národa 
a věřím, že v příštím roce už proběhne připomínka Dne válečných 
veteránů veřejně.

text: David Maňhal (Jednota ČsOL Strakonice), 
foto: František Jirsa

Kulturní akce v Sedlici 
v době koronaviru

Rok 2020 byl ve všech směrech jiným než roky předchozí. 
Stalo se tak především kvůli pandemii koronaviru, která zasáhla 
život každého z nás, především omezením společenských 
kontaktů. Nařízeným opatřením proti šíření koronaviru muselo být 
přizpůsobeno i konání kulturních akcí. V době jarní i podzimní vlny 
pandemie koronaviru bylo zrušeno nebo omezeno hned několik 
kulturních akcí, jejichž program už byl předem naplánovaný 
a musel být zrušen. Zrušeny byly oslavy 1. Máje v Sedlici, na které 
byl již připravený scénář a kromě většinou tradičních místních 
účastníků s historickou technikou byla přislíbena i účast členů 
Veteran car clubu Strakonice. Věřím, že pokud to situace v roce 
2021 dovolí, uskuteční se oslavy 1. Máje, které měly letos ve stylu 
80. let připomenout i tvorbu Michala Davida a skupiny Kroky 
Františka Janečka, tak jak byly naplánovány. Oslavy připomínající 
75. výročí osvobození Sedlice americkou armádou byly také zrušeny 
a nahrazeny neveřejnými pietními akty. V rámci těchto oslav byl 
naplánován dobový, vojenský tábor 4. obrněné divize americké 
armády pod vedením členů klubu vojenské historie z Plzně. 
Tento program měl být kromě veřejných pietních aktů doplněn 
i historicko-divadelními scénkami připomínajícími události v Sedlici 
v květnových dnech roku 1945. Letošní Den válečných veteránů byl 
v Sedlici a jejích osadách připomenut rovněž neveřejně, pietními 
akty za účasti paní místostarostky a člena Jednoty ČsOL Strakonice, 
br. Miroslava Šavrdy. Sbírka Paměti národa na válečné veterány byla 
vykonána umístěním kasičky v prodejně Jednoty Coop v Sedlici. 
Chci tímto poděkovat všem občanům, kteří do sbírky přispěli 
i zaměstnankyním této prodejny za možnost umístění kasičky i paní 
místostarostce Kateřině Brabcové za pomoc i účast. I Čs. obec 
legionářská reagovala na vzniklou situaci a v době jarní i podzimní 
vlny epidemie koronaviru vydala výzvy ke svým členům, aby uctili 
památku 75. výročí osvobození i 102. výročí vzniku Československa 
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položením kytic k pomníkům obětem obou světových válek. Věřím, 
že v roce 2021 situace umožní uskutečnit naplánované kulturní 
akce a připomenout významná výročí i s účastí veřejnosti.

Přeji všem čtenářům pevné zdraví, klidné přečkání nouzového 
stavu a při budoucích kulturních akcích v Sedlici se těším na 
viděnou.

David Maňhal

Betlémské světlo
Prosinec a začátek nového 

roku je každoročně bohatý na 
různá setkávání. Letos však 
kvůli opatřením, jejichž cílem 
bylo omezit šíření potvory 
zvané covid-19, byla většina 
akcí zrušena nebo proběhla 
pouze symbolicky on-line: 
rozsvícení adventního stromu, 
Česko zpívá koledy, zpívání 
koled v kostele, novoroční 
setkání s ohňostrojem, 
Tříkrálová sbírka. Možnost dojít 
si na Štědrý den odpoledne do 
kostela sv. Jakuba byla jednou 
z mála událostí, které bylo 
možné se zúčastnit fyzicky i při dodržování všech omezujících 
nařízení. To byl zřejmě důvod, proč návštěvníků bylo o dost více 
než v minulých letech. 

Betlémské světlo je plamínek zapalovaný každoročně před 
Vánoci v Betlémě, 
v jeskyni, v níž se podle 
tradice narodil Ježíš 
Kristus (přesné místo, 
kde stála slavná stáj, 
neznáme). Poprvé bylo 
ve speciální nevýbušné 
lampě přepraveno letecky 
z Betléma do Vídně v roce 
1986. Od roku 1990 ho 
dovážejí skauti z Vídně 
vlakem do Brna a odtud se rozváží vlaky po celé České republice.

Letos proběhlo předání netradičně. Vzhledem k omezeným 
možnostem cestování mezi státy si světlo předali skauti v Mikulově, 
přímo na hranici Česka a Rakouska v neděli 13. prosince. V sobotu 
19. prosince proběhl již podle obvyklého scénáře rozvoz vlaky po 
hlavních tratích po republice. A jak se dostalo betlémské světlo do 
kostela v Sedlici? Stejně jako v minulých letech zajistil vyzvednutí 
světla z vlaku Jan Valášek z Blatné a od něj ho do Sedlice přivezl 
a do kostela donesl Eduard Prexl. 

Návštěvníci přicházeli v rouškách zapálit si svoji svíčku po ma-
lých skupinkách tvořených rodinnými příslušníky. Ukázněně če-
kali, až na ně přijde řada, pokud se jich sešlo více, čekali venku 
před kostelem. Většina návštěvníků se také na chvíli zastavila před 
rozsvícenými jesličkami. Z kůru kostela bylo slyšet varhany a zpěv 
– manželé Semiginovští zkoušeli koledy na vánoční bohoslužby. 

Venkovní podnebí pří-
liš betlémskému světlu 
nepřálo, docela fouka-
lo a tak mnohým bet-
lémsko světlo cestou 
zhaslo a museli vrátit 
pro světlo ještě jednou 
s vylepšenou ochranou 
proti větru.

Na Štědrý den tak 
betlémské světlo, sym-
bol rodinného pokoje, 

lásky a naděje prozářilo mnohé naše domovy.
František Jirsa

Tříkrálová sbírka, která nebyla
Koncem minulého roku jsme se jako obvykle začali připravovat 

na Tříkrálovou sbírku. Již koncem listopadu proběhlo koordinační 
setkání v sídle charitní Pečovatelské služby v Blatné. Bylo jisté, 
že vzhledem k pandemii nemoci covid-19 bude sbírka jiná než 
v minulých letech, ale okolnosti vypadaly nadějně. Epidemická 
situace se zlepšovala, omezení se zmírňovala, systém PES přešel 
do čtvrtého stupně namísto nejtvrdšího pátého.

A tak jsme naplánovali průběh sbírky s mnoha omezeními: 
nebude obvyklé požehnání koledníků v kostele, koledníci budou 
mít roušky, budou dodržovat odstup 2 metry, nebudou zpívat, 
nebudou vstupovat do domů (bytovky), s pokladničku bude 
manipulovat pouze dospělý doprovod, bude mít při tom rukavice,...

V minulých letech jsme vždy obešli všechny třídy v základní 
škole a zvali děti ke koledování – to letos také odpadlo a tak jsme 
obvolali vedoucí skupinek a větší děti z loňského koledování. 
Trochu jsme se obávali, že budou mít strach z nákazy, ale všichni 
rádi souhlasili s tím, že půjdou v neděli 3. ledna koledovat.

Místo zpěvu jsme pro koledníky vyrobili plakáty s nápisy, které 
budou ukazovat – formát A3, vytisknout barevně, oboustranně, 
zalaminovat – pro každou skupinku 3 plakátky, celkem 10 skupinek. 
Jeden plakátek vidíte na obrázcích. Z Blatné jsme přivezli křídy, 
cukříky, kalendáříky a pokladničky, které jsme na Městském úřadě 
zapečetili.

A pak jsme už jen sledovali, jak se postupně situace zase 
zhoršuje, jak se zlobivý PES chystá na pátý stupeň a jak se po 
Vánocích přesunul. Od vedení charity přišel pokyn, že po dobu 
5. stupně PES koledníci nevyjdou. Pátý stupeň byl vyhlášen do 
10. ledna, takže ještě zbývala naděje, že bychom mohli chodit 
v náhradním termínu v neděli 17. ledna. Všechny ukazatele se ale 
v novém roce začaly prudce zhoršovat, pátý stupeň byl prodloužen, 
koledování po domech definitivně zrušeno.

Přispět do sbírky bylo možné on-line a v hotovosti jen do dvou 
pokladniček – jedna byla v neděli po mši v kostele a druhá dva 
týdny v kanceláři na Městském úřadě v Sedlici.

František Jirsa

Poněkud zvláštní 1. pololetí školního roku
Letošní školní rok jsme zahájili s mírným optimismem, který 

vzal, bohužel v polovině října za své, když byli žáci opět odkázáni 
na distanční výuku. Od poloviny listopadu mohli do školy alespoň 
žáci 1. a 2. ročníku, v prosinci pak i ostatní, ale na osmáky to vyšlo 
tak, že se mohli ve škole ukázat jen jeden týden.

Velice rád bych zde napsal pár vět o sportovních či vědomostních 
úspěších našich žáků v okresních soutěžích, o vytváření výrobků 
na výstavy nebo o vystoupeních žáků na veřejnosti. Bohužel, 
protiepidemická opatření nic z toho neumožnila. Neuskutečnily 
se ani oblíbené lyžařské kurzy a výuka plavání pro 1. stupeň bude 
pravděpodobně také zrušena.

Na jedné straně všichni chápeme, že situace si nějaká opatření 
vyžádala, na druhé straně musím konstatovat, že v září a v říjnu 
ani při prosincovém otevření školy nenastaly žádné problémy 
s karanténou a absence žáků byla naprosto minimální.  
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Distanční výuka
K pozitivním zkušenostem z posledních měsíců patří distanční 

výuka. Již na jaře jsme si s ní, po počáteční nejistotě, poradili 
poměrně slušně. Teď na podzim jsme měli výhodu delšího 
přípravného období, takže s nástupem online výuky nenastaly 
potíže. Všichni žáci měli včas připraveny účty v aplikaci Teams, 
některým byly zapůjčeny školní notebooky a měli jsme zkušenosti 
z jarních měsíců. Chtěl bych touto cestou poděkovat žákům 
a rodičům za velmi dobrý přístup k online výuce, účast na hodinách 
byla ve všech třídách výborná a většina žáků poctivě vypracovávala 
zadané úlohy. Také bych rád ocenil práci vyučujících. Myslím si, že 
jsme se s novou situací vypořádali dobře a online výuka na naší 
škole probíhá na velmi solidní úrovni podle upraveného rozvrhu 
hodin. Nicméně, všichni se již těšíme, až tato „covidová“ doba 
skončí a budeme se moci s žáky i rodiči setkávat tváří v tvář.

Dar od DURA Automotive CZ Blatná
V pátek 18. prosince přijala škola dar do DURA Automotive 

CZ Blatná. Jedná se o 15 kusů tabletů Lenovo v celkové hodnotě 
52 455 Kč. Tablety pomohou při distanční výuce žákům, kteří mají 
problémy s připojením, ale následně je škola využije i při prezenční 
výuce. Velice děkuji za dar, který nám i žákům pomůže překonat 
toto nelehké období.

Marek Charvát 

Zábava v době covidové
Vzhledem ke zrušení akcí s přímým mezilidským kontaktem se 

spolek Modrásek zaměřil na využití možnosti tvořit na sociálních 
sítích. Stačilo zajistit legislativní náležitosti a cesta byla volná. Tímto 
způsobem se podařilo oslovit širokou veřejnost s prosincovou 
akcí Zpívejte s námi. Na nahrávkách známých i netradičních koled 
z kostela svatého Jakuba Staršího v Sedlici zazněly hlasy členek 
spolku Modrásek, Hany Hrdličkové a Richarda Semiginovského, 
který se postaral i o varhanní doprovod. Tímto oběma ještě jednou 
děkujeme. 

Stejným způsobem jsme uskutečnili 1. 1. v 15.00 první čtení 
autorských pohádek v cyklu Babiččino počteníčko. Posluchačů se 
„sešlo“ už na poprvé potěšující množství a velká část jich si skoro 
15minutovou pohádku O tlustém ptáčkovi poslechla až do konce. 
V dnešní době toto považujeme za skvělý relax. Vzhledem k tomu, 
že aktuální situace nám nedává jinou možnost, zveme tímto i vás 
k poslechu nových pohádek vždy prvního dne v novém měsíci 
v 15.00 na fb Modrásek.Sedlice. Nestihli jste být na naší akci včas? 
Nevadí! Všechny nahrávky si můžete poslechnou kdykoliv na našem 
facebooku. Těšíme se na vás a přejeme hezký poslech.

za spolek Modrásek Ivana Eignerová

Český svaz žen Sedlice 
a jeho činnost v roce 2020

Český svaz žen z.s. (ČsŽ) je nezávislý dobrovolný spolek, který 
působí na celém území České republiky. Jedná se o ryze ženskou 
organizaci s tradicí delší než 50 let, která byla formálně založena 
v roce 1967 na celostátním sjezdu konaném v Praze. Od té doby 
se datuje také naše místní organizace zde v Sedlici. Na celém 
území České republiky existuje více než 454 základních organizací. 

Z údajů oficiálních webových stránek Českého svazu žen vyplývá, 
že na území okresu Strakonice působí celkem devět místních 
jednotek. V roce 1990 byl ČsŽ registrován jako občanské sdružení 
a v roce 2014 pak s novým občanským zákoníkem automaticky 
transformován na zapsaný spolek.

Členskou základnu v Sedlici tvoří 37 žen, přičemž větší polovina 
je starších 70 let. To ale vůbec neznamená, že by jim ubývalo na 
síle. Ba naopak. Pravidelně se s plným nasazením účastní všech 
akcí. Předsedkyní svazu je Jana Krejčová, která působí ve funkci 
od roku 2017, kdy nahradila dlouholetou předsedkyni Julianu 
Klímovou, která vedla místní organizaci od roku 1980.  

V uplynulém roce měl Svaz naplánováno 19 akcí. Bohužel se 
většina z nich nemohla z důvodu covidové pandemie uskutečnit. 
Ale přeci jen nezůstaly členky nečinné. V březnu se obětavě 
zapojily do šití roušek, které byly předány na radnici v Sedlici, aby 
mohly být rozdány potřebným. 

V červenci ženy uspořádaly historicky druhý příměstský tábor 
v Sedlici. Základnu poskytla místní hasičárna. Dětí bylo přihlášeno 
méně, než jsme očekávali. Mělo to ale i svou výhodu, protože jsem 
se mohli věnovat činnostem, které se ve větším počtu dělat nedají. 
Hlavním mottem bylo poznat město, ve kterém žijeme. Toto téma 
jsme zvolili v závislosti na doporučení hygienické stanice. Děti 
tak navštívily kostel sv. Jakuba většího, botanickou zahradu pana 
J. Sulka, dozvěděly se, jakým způsobem se vede kronika, naučily 
se péct preclíky a užily si hraní v knihovně. Spolek Modrásek pro 
děti přichystal zábavné odpoledne s plněním zajímavých aktivit, 
společnost Sedlická krajka o.p.s. překvapila děti výrobou motýlka 
a kytičky. Největší atrakcí se stal výlet do Záchranné stanice 
Makov, kde děti absolvovaly přednášku o ptácích i prohlídku 
celého areálu. 

V polovině srpna se uskutečnil také oblíbený venkovní bazar. 
K prodeji se nabízely nejrůznější hračky, oblečení, sportovní 
potřeby i živé květiny. 

Před koncem prázdnin se podařilo uspořádat další příměstský 
tábor. Dětí bylo tentokrát hodně. Počasí nám přálo, nálada byla 
skvělá a aktivit více než dost. Pro děti jsme nachystali dva velké 
výlety. V úterý jsme vláčkem vyrazili do Blatné, absolvovali 
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zajímavou prohlídku zámku, navštívili park a dozvěděli se něco 
málo o historii města. Ve čtvrtek jsme podnikli indiánskou výpravu 
do pevnosti lovců kožešin Fort Harry v Jaroticích. Během týdne děti 
napekly perníčky, vyrobily si indiánské čelenky a ozdobily táborová 
trička na památku. Zajímavé bylo jistě i setkání s loveckým psem, 
ukázka práce s koněm nebo návštěva střelnice. 

O svačiny i obědy, stejně jako o zábavu, se postaraly členky 
svazu včetně naší předsedkyně. 

Na konci měsíce srpna se Sedlice již podruhé připojila 
k charitativní akci „Kabelkový veletrh deníku“. Sběrné místo bylo 
v zasedací místnosti Městského úřadu. Podařilo se vybrat několik 
dětských knih, bižuterie a celkem 30 kusů kabelek. Tyto předměty 
jdou poté do dražby, která se koná v Obchodním domě IGY 
v Českých Budějovicích. Výtěžek z této akce je věnován na podporu 
Nadačního fondu Jihočeské naděje.

V září se pak v přeloženém termínu uskutečnilo oblíbené 
Loučení s prázdninami, které má již 10letou tradici. Koná se vždy na 
fotbalovém stadionu. Letošním tématem byla téměř zapomenutá 
řemesla. Děti si tak připomněly, jak pracují kominíci, kováři, 
truhláři, mlynáři, pekaři, švadleny nebo pradleny. Vyzkoušely si 
nejrůznější ruční práce – pletení, háčkování i paličkování. Velkou 
novinkou bylo mobilní planetárium, obrovským lákadlem pak 
visutá lanovka nad hřištěm.

Ostatní naplánované akce se uspořádat nepodařilo. Přesto ženy 
nezahálely a pomohly například s vánočním zdobením stromečků 
před radnicí. 

Pro obyvatele místního domu s pečovatelskou službou členky 
připravily balíčky k Vánocům včetně přáníček. 

Kromě těchto akcí, které pořádá místní Svaz jako takový, se 
členky pravidelně zapojují i do akcí pořádaných městem, letos to 
bylo třeba o Svatojakubské pouti. 

Práce pro ostatní, a hlavně pro děti, nás všechny moc a moc baví, 
a proto se už těšíme na další rok, který bude snad již příznivější.

Tímto bych ráda jménem svým i paní předsedkyně poděkovala 
všem členkám za jejich obětavou práci a popřála jim hodně sil do 
další práce. 

Zároveň bych chtěla vyzvat dívky, ženy, dámy ze Sedlice i okolí, 
aby, pokud mají chuť, posílily naše řady a přihlásily se. Český svaz 
žen Sedlice můžete najít i na facebookových stránkách.
Děkujeme také městu Sedlice za finanční podporu pro naši práci.

text: Mgr. Kateřina Brabcová, členka Svazu žen Sedlice
fotografie: K. Brabcová, I. Dolejšová, K. Prexlová

Poděkování
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou v Sedlici touto cestou 

děkují členkám Českého svazu žen Sedlice a sestrám Petře, Ivě 
a Evě Keřkovým z Blatné, které jako každoročně potěšily dárkem 
pod vánočním stromečkem naše seniory.

Věra Chocholová, pečovatelka

Spolek Modrásek zve k poslechu 
autorské pohádky z cyklu 

 
„Babiččino počteníčko“ 
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na facebooku 
Modrásek.Sedlice 

Příjemný zážitek!  

Spolek Modrásek zve k poslechu 
autorské pohádky z cyklu 

 
„Babiččino počteníčko“ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

1.dubna 
v 15.00 
hodin 

 
 
 

 

 

na facebooku 
Modrásek.Sedlice 
 

Příjemný zážitek! 
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Obvyklé stánky s občerstvením letos 
nahoře nebyly, ale jedno vrcholové 
pivko v plechu a špekáčky jsme si vezli 
s sebou.

A protože napadl sníh, Žulák team 
Škvořetice vyrazil 9. ledna na Šumavu, 
tentokráte na běžkách…

… vyběhli jsme z Kvildy k Pramenům 
Vltavy, dále na Černou horu, pokračovali 
na Filipovu Huť, kde nás „Na Korýtku“ 
mile potěšilo výdejní okénko s horkou 
polévkou, ale co naplat, vyhřátý 
hostinec je vysmátý hostinec!

Josef Hora

Pohled z Černé hory na Roklan

Žulák team Škvořetice na Černé hoře, 1272 m

Žulák team Škvořetice 
na Pramenech Vltavy, 1172 m

... zasloužené vuřty

Žulák team Škvořetice na Třemšíně

Škvořetice

Co se událo 
ve Škvořeticích
Bohužel, moc toho kvůli víření 
virů nebylo, ale vánoční strom 
jsme ozdobili, akorát koledy 

jsme si společně nezazpívali, čerti 
s Mikulášem po vsi také chodili, ale 

Mikulášskou nadílku v KD jsme museli 
zrušit.

Před vánočními svátky jsme se 
17. prosince ještě naposledy sešli v míst-
ním hostinci a pak už jsme Vánoce trávi-
li v rodinných kruzích, jak to má být, ale 
naše tradiční společné prosincové akce 
(živý betlém na Křesovci, turnaj v sedmě, 
ping-pongový turnaj) nám chyběly.

Jak napadne sníh a svítí sluníčko, hned 
je všechno veselejší…

Žulák team 
Škvořetice

Covid necovid, novoroční cyklovyjížď-
ku na Třemšín jsme nemohli vynechat. 
Teplo nebylo, ale několik vrstev teplého 
spodního prádla to zachránilo. Když jsme 
dopoledne vyjížděli z návsi, bylo na rozdíl 

od silvestra zataženo, ale na vrcholu Třemšína jsme byli odměněni 
úchvatným pohledem na zasluněný mohutný hřeben šumavských 
hor, přičemž v nížině se v oparu válely cáry mlhy.

Stará škola ve Škvořeticích

Kostelík na Křesovci u Pacelic

Šumava z Třemšína
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Štamgastům škvořetické hospůdky už do piva pršet 
nebude. Ruku v ruce s novou střechou „rozkvetly“ 
i vnitřní prostory.

Dlouhodobě neutěšený stav střechy na škvořetické hospůdce 
se stal v závěru loňského roku vyřešenou záležitostí. O „radikální 
řez“ se ve vzkříšené akci „Z“ postarali zdejší brigádníci, finanční 
stránku si vzal na starost Obecní úřad. „Nákup materiálu si 
vyžádal investici ve výši 150 000 korun,“ informoval první muž 
Škvořetic Jaroslav Chlanda, „Veškerou manuální práci odvedli 
ve svém volném čase místní dobrovolníci, za což bych jim chtěl 
moc poděkovat. A šlo jim to pěkně od ruky! Během tří víkendů 
byli hotovi,“ dodává uznale škvořetický starosta. Na čerstvém 
zastřešení hospody a likvidaci staré krytiny se podílelo cca dvacet 
(nejen) štamgastů. Hospoda se stala obecním majetkem v březnu 
2014, kdy ji škvořetičtí odkoupili od blatenské rodiny Hildprandtů.

O stálý přísun „proviantu“ brigádníkům se poctivě staral po 
celou dobu prací nynější nájemce Luboš Vlášek. Ale nejen to. 
„Luboš s celou svou rodinou zvelebil vnitřní prostory. A odvedli 
tam kapitální kus poctivé práce – strhli shnilé obložení stropů 
a znovu ho pěkně vyšperkovali, natřeli nově dveře a celý šenk 
s přilehlými místnostmi vymalovali. Tady je třeba uvést, že 
převážnou část nákladů na „rozkvět“ interiéru nesl sám nájemce,“ 
nešetří uznáním Jaroslav Chlanda.

Do budoucnosti se počítá s dalšími investicemi: „Ještě nás čeká 
výměna podlahové krytiny v celém objektu, dvou oken a oprava 
dalších dvou oken. Naprostou nutností je také nová fasáda, která 
ve stávající podobě a stávajícím stavu nedělá návsi zrovna čest,“ 
říká akční představitel Škvořetic, který svou nelehkou práci bere 
jako poslání.

Místní si před hospodou vybudovali rovněž v akci „Z“ 
také pergolu, aby za vlahých letních večerů mohli v pohodlí 
vychutnávat venku národní mok. Tímto společným dílem vlastně 
odstartovali následný řetěz přestavby provozovny, bez které je na 
venkově smutno a pusto.

Škvořetičtí jsou odhodláni tu svou malou, ale milovanou 
hospůdku zachovat za všech okolností. A demonstrovali to 
nejlépe svým zapojením do její obnovy a zkrášlení. Jde prostě 
o partu prima lidiček, kteří se nebojí práce ani zodpovědnosti. 
A hlavně drží za všech okolností za jeden provaz.

Nyní jim stojí v cestě jeden velice záludný a nebezpečný 
protivník. Padouch covid, kvůli jehož šíření nemohou náležitě 
vychutnat a zúročit výsledky své dřiny a obětavosti. Ale i on 
jednou zmizí jako mizí čiré zlo. A potom mohou mít správní chlapi 
ze Škvořetic jednu jistotu – v té jejich hospůdce už jim do piva 
pršet nebude!

Vladimír Šavrda

Obě škvořetické kapličky oblékly nový kabát. 
Obnovy by se mohla dočkat i legendární studánka 
se zázračnou (?) vodou.

Není žádným tajemstvím, že se v katastru obce Škvořetice 
nachází hned dvě kaple. Menší, zasvěcená Nejsvětější trojici, 
krášlí náves v protilehlém úhlu s tamním kulturním domem. Ta 
podstatně mohutnější, opěvující Pannu Marii Bolestnou, na sebe 
poutá pozornost kolemjdoucích ve spodní části obce při cestě do 
sousedních Buzic.

Než se loňský rok s letošním rokem sešel, prošly tyto sakrální 
památky procesem důkladné generální rekonstrukce. Jejich 
zářivý kabát nyní prosvětluje malebnou vesnici coby boží světlo. 
Ale dostalo se jim i dalších potřebných zásahů. „U dolejšího 
svatostánku byla ještě provedena výměna oken a oprava vitráží, kde 
chyběla barevná skla. Také se dala do pořádku elektroinstalace,“ 
poznamenává škvořetický starosta Jaroslav Chlanda, „U kapličky 
na návsi nahradila původně mělkou drenáž drenáž potřebně 
hluboká. Má za sebou sanaci vnitřních omítek a taktéž novou 
elektroinstalaci.“ Tím ale svaté budování zdaleka ještě neskončilo. 
„V menší kapli se chystá obnova vnitřních maleb, restaurování 
oltáře a pokládka nové podlahy,“ upozorňuje první muž obce. 
Tento náboženský klenot pochází z roku 1861.

Obecní úřad se také chystá sáhnout hluboko do historie. 
U majestátné kaple Panny Marie, která ve starých zlatých časech 
bývala významným poutním místem, se totiž nacházela studánka 
s údajně zázračnou vodou. V historických záznamech lze nalézt 
četné případy, kdy zdejší voda uzdravila mnoho nemocných či 
zmrzačených poutníků. O prvním zázračném uzdravení byl pořízen 
zápis na počátku 18. století. Poslední doložená zpráva pochází 
z roku 1870, kdy zbožná obyvatelka vsi Radobytce Anna Zájedová 
náhle ztratila dar řeči. Prý celý rok a tucet dnů nepromluvila. Tamní 
duchovní správce vedl kvůli ní těsně před Vánocemi procesí právě 
do Škvořetic. A tam na svatém místě s léčivou vodou skutečně 
konal se zázrak a žena domkáře znovu nabyla zdraví i schopnosti 
hovořit.

Mezi bezpočtem procesí, která proudila na zdejší boží místo, 
se objevovali i jednotliví poutníci. Jako malý chlapec sem se svojí 
maminkou na slavné škvořetické poutě chodíval z Mirotic i pozdější 
uznávaný malíř Mikoláš Aleš.

Sama kaple Panny Marie byla zbudována roku 1884. Již 
v dubnu tohoto roku došlo ke slavnostnímu položení základního 
kamene. Ve veřejných sbírkách, do kterých solidárně vstoupilo na 
59 obcí a farností ze širokého okolí, se vybrala úctyhodná částka 
800 zlatých. O datu místní poutě 8. září 1884 už nic nebránilo 
slavnostnímu posvěcení hotové stavby.

A jak je to se zázračnou studánkou dnes? „Ta se později objevila 
na soukromém pozemku a postupně se z ní stala studna k volnému 
odběru. Dnes není využívána. Naše obec by ráda tuto historickou 
památku s údajně léčivým zdrojem vody obnovila,“ představuje 
kultovní plán, který by mohl vést i ke zvýšení turistického ruchu ve 
zdejší lokalitě, starosta Jaroslav Chlanda.

Nejde ale jen o to. Místní i přespolní lidé potřebují v této těžké 
době naději a víru v nějaký zázrak. Protože jen to jim pomůže 
přečkat trnitý předěl k časům lepším.

Vladimír Šavrda



35Svazek obcí Blatenska - leden 2021

Tchořovice

Ohlédnutí 
za rokem 2020
Otočili jsme již poslední stránku 
kalendáře 2020 a rok, který se nám 
všem už navždy vryje do paměti, 

skončil. Rok, ve kterém jsme se setkali 
s něčím, co si nikdo z nás nedovedl ještě 

před rokem vůbec představit – pandemií 
covid-19. Nošení roušek, uzavřené restaurace, 

hospody, obchody, zákaz společenských akcí, používání dezinfekce 
a především omezení sociálních kontaktů. 

Vítáme tě děťátko,
vítáme tě mezi sebe,
neseme ti pozdravení,
každý z nás, jak to svede….

Tak těmito slovy většinou vítaly starší děti ve Tchořovicích 
nové občánky. V roce 2020 však vzhledem ke koronavirové nákaze 
a přijatým opatřením na jaře i na podzim a předpokládanému 
vývoji situace, nebylo možné tyto malé občánky přivítat slavnostně 
společně na obecním úřadu. Z tohoto důvodu byl rodičům osmi 
dětí, které se narodily v letech 2017–2020, předán finanční dar, 
písemné blahopřání, květina a dárky pro děti, každému rodiči 
jednotlivě na obecním úřadu. Ještě jednou Vám rodičům i Vašim 
dětem přeji hodně zdraví, lásky, spokojenosti a mnoho radostných 
společných chvil. 

Podobně tomu bylo s přáním seniorům, kteří v roce 2020 
oslavili 70, 75, 80 nebo více než 80 let. Přání, květinu i dárkovou 
poukázku jsem loňským jubilantům předávala alespoň mezi 
dveřmi. Bohužel současný vývoj situace s nákazou nasvědčuje 
tomu, že přání jubilantům v naší obci se bude zatím odehrávat 
podobně jako vloni. Velice mě to mrzí, raději bych Vám popřála, 
podala ruku a popovídala si s Vámi, ale zdraví je přednější. Nejde 
jenom o dodržování vládních nařízení, jde tady o Vás, kteří jste z té 
neohroženější skupiny lidí. 

Poděkování
Děkuji Vám všem, kteří jste i v tomto složitém roce 2020 přiložili 

ruku k dílu a jakýmkoliv způsobem zajišťovali každodenní chod 
naší obce, pomáhali při údržbě veřejných prostranství nebo se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, aby se nám v naší obci dobře 
žilo. 

Přání
Vážení spoluobčané,

v novém roce 2021 Vám přeji především hodně zdraví, trochu 
toho štěstí, spokojenosti, osobní pohody, vzájemného porozumění 
a optimismu. Přestože žijeme nyní v nelehké době spojené 
s pandemií covid-19, obavou o zdraví své či svých blízkých, v době 
všemožných omezení, přeji nám všem, abychom si mohli říci, až se 
tento rok 2021 bude chýlit ke svému závěru, zvládli jsme to, teď 
už bude líp.

Eva Křivancová, starostka

Informace o poplatcích v roce 2021 

Výše poplatků za komunální odpad a psa zůstává stejná jako 
v loňském roce.
Poplatek za komunální odpad 

• osoba s trvalým pobytem 480,- Kč  
osvobozeni od poplatků za komunální odpad jsou
¾¾ osoby starší 80 let s trvalým pobytem v obci 

Tchořovice
¾¾ děti narozené v roce 2021 s trvalým pobytem v obci 

Tchořovice    
• majitel nemovitosti, ve které není hlášen nikdo k trvalému 

pobytu 700,- Kč
Poplatek za psa 100,- Kč
Poplatky za komunální odpad a psa uhraďte nejpozději do 
31. 3. 2021.
Veškeré platby poplatků za komunální odpad, psa, platby faktur 
za odběr vody a ostatní platby provádějte prosím vzhledem 
k současné situaci bezhotovostně převodem na účet Obce 
Tchořovice č. 680318329/0800. Pouze ve výjimečných případech 
je možné zaplatit platbu hotově na OÚ Tchořovice v době úředních 
hodin.
Poplatky za komunální odpad a psa převodem na účet 
č. 680318329/0800 

• variabilní symbol = číslo popisné 
• do poznámky uveďte: jméno poplatníka a „odpad“ nebo 

„pes“
• při platbě za více členů domácnosti nebo více psů uveďte 

v poznámce např. 3 x odpad, 1x pes 
Platba faktury za vodu – převodem na účet obce 
680318329/0800, variabilní symbol = číslo faktury
Popelnice budou vyváženy na samolepku z roku 2020 do konce 
března 2021. 
V případě bezhotovostní platby poplatku za komunální odpad 
bude samolepka na popelnici na rok 2021 po telefonické domluvě 
doručena do poštovní schránky poplatníka ve Tchořovicích. 
Vodné 2021
Pro rok 2021 je cena za 1 m3 stanovena na 80 Kč bez DPH.  Pro 
občany s trvalým pobytem v obci Tchořovice je sleva ve výši 25 %, 
tj. cena vody za 1 m3 je ve výši 60 Kč bez DPH. Výše pevné složky je 
300 Kč bez DPH za rok/1 vodoměr. Náklady na výrobu vody, které 
nepokryje vybrané vodné bude uhrazeno z rozpočtu obce.
Omezené úřední hodiny OÚ Tchořovice 

středa 8 – 11 14 – 16
pátek   8 – 11 16 – 18 

Při komunikaci s obecním úřadem upřednostňujte prosím 
písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem 
osobním. Vstup do prostor OÚ je možný pouze s ochrannými 
prostředky dýchacích cest a při dodržování zvýšených hygienických 
požadavků.

Eva Křivancová, starostka

Daňčí obora a hydrobiologická stanice 
u V. Pálence – 1. část
Daňčí obora

Potvrzený, skutečný, vznik obory u rybníka Velkého Pálence, 
na pozemcích velkostatku ve Lnářích, nebyl dosud v archivních 
dokladech dohledán. S největší pravděpodobností se tak stalo ke 
konci roku 1885, kdy je v kronice obce Vrbno zaznamenána stavba 
plotu kolem obory. Tehdy panství lnářské bylo v majetku rodiny 
barona Lilgenau. Výměra obory v roce 1904 je uváděna 148 ha.

Její hranice byla zhruba následující: 
Na východní straně začínala na hrázi rybníka Vitanovy. Na jejím 

konci se odkláněla doleva a obepínala rybník Hadí a na jeho jižní 
straně pokračovala za vrchol kopce Hora, odtud pokračovala zpět Zimní Tchořovice,  leden 2021
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k severu téměř po vrstevnici až 
za cestu od Hadího k Velkému 
Pálenci, kde v prostoru bývalé 
lesní školky (i současné), 
přetínala cestu a po jejím 
okraji směřovala k hajnici, 
později hydrobiologické 
stanici. Odtud podél 
staré cesty hranice obory 
směřovala směrem západním 
a před myslivnou se obracela 
k severu podél okraje lesa 
a pokračovala pod vedlejší 
hráz v severní části rybníka 
Smyslova. Na jejím konci 
se opět lomila, protínala 
současná pole, která 

byla v té době v majetku velkostatku ve Lnářích. Pokračovala 
směrem k rybníku Radov a končila před bývalým náhonem vody 
od rybníka Starého k rybníku Vitanovské Jezero. Po jeho jižním 
okraji pokračovala dále směrem východním až na cestu vedoucí 
od hájenky čp. 69 ke křižovatce U Kováře. Odtud podél cesty 
směřovala na hráz rybníka Vitanovy.

Současně víme, že v roce 1891 byla její výměra snížena o 1,5 ha 
v místě na Poledni.

Obora byla oplocena dřevěným plotem zavěšeným na 
kamenných sloupcích. Jejich poslední zbytky lze ještě dnes najít 
za rybníkem Hadí. Boční vstup do obory byl u rybníka Hadí, hlavní 
vstup potom nedaleko obydlí oborníka. Součástí obory byly tedy 
i rybníky Vitanovy – 15,97 ha, Vitanovské Jezero – 4,32 ha a Hadí – 
12,56 ha. Uvnitř obory byla celá řada hospodářských budov, 
krmných zařízení, kůlny na suchou píci, ale i přístřešky pro 
dělníky. Součástí obory byla i nevelká vrbovna při jižním okraji 
rybníka Vitanovy. V blízkosti rybníka Hadí byl přístřešek, kde se 
zpracovávaly vrbové proutky loupáním „doběla“.

Nedaleko obytného domu oborníka (dnes hydrobiologická 
stanice) stálo seskupení několika zděných hospodářských, poměrně 
rozlehlých budov (pravděpodobně 3). Na konci druhé světové války 
se v opuštěných hospodářských budovách ukrývali prchající vojáci 
německé i Vlasovovy armády.

V oboře byla chována od samého počátku daňčí zvěř, bez přesné 
specifikace i jejího počtu. Podle odstřelu, který byl zaznamenán 
v r. 1894, lze odhadovat celkový počet zvěře na cca 100 ks. Je 
známo, že někteří jedinci byli zbarveni tmavě (dočerna), ostatní 
byli v klasickém zbarvení. V roce 1903 se uvádí celkový počet 
150 ks.
Evidence odstřelu je následující:

Rok 1891 – 2 lopatáči, 3 vařečkáři, 1 špičák, 3 černé kozy                                                                
Rok 1894 – 28 ks daňčí zvěře
Rok 1914 – 2 daňci
Rok 1916 – 1 daněk

Při honu v roce 1902 tu bylo uloveno 40 zajíců, 
5 bažantů a 11 koroptví. 

V roce 1904 uloveno 60 zajíců, 2 bažanti a 2 koroptve.
Počátkem roku 1918 byla zvěř příkazem C. K. Rakousko-Uhersko 

vystřílena a předána vojenskému eráru Rakousko-Uherské armády. 
Od této doby nebyly hospodářské budovy a oplocení obnovováno. 
Ještě kolem roku 1950 tu některé budovy stály, následně byly 
zbourány a materiál využit jako stavební. Zbytky hlavní vstupní 
brány do obory (u hájenky) se zachovaly téměř až do roku 1965.

Nedílnou součástí obory byla hajnice, budova čp. 71 náležející 
pod Tchořovice, kde bydlel oborník. Leží na nepatrné vyvýšenině 
459 m.n.m. mezi osmi rybníky různé velikosti a kvality. Nejbližší 
je potom Velký Pálenec. Jmenovaný oborník o celou oboru 
pečoval a zadával práci zde pracujícím dělníkům. Tato budova byla 
postavena v neznámé době jako obydlí pro lesního a rybničního 
hajného, teprve později jako obydlí oborníka. Celé seskupení 
hajnice bylo tvořeno nevelkou hospodářskou budovou a obytným 
domem. Ten byl tvořen černou kuchyní, malou a větší „sednicí“. 

Součástí hájenky byla i studna na pitnou vodu, která je umístěna 
v lese, asi 100 m za hájenkou na okraji lesa a je i v současné době 
zdrojem pitné vody pro tento objekt. Součástí byl i poměrně 
rozsáhlý pozemek v bezprostřední blízkosti domu.

Z místních oborníků jsou známa tato jména:                                                
Karel Slanina           – 1887
Sedláček Frant. st. 1887 – 1891
Lehečka Tomá  1891 – 1894
Procházka Antonín 1894 – 1896
Madr František  1907 – 1908
Suchánek Petr  1908 – 1912
Kozelka  1912 – 1918

Poznámka:
Spisovatel Ladislav Stehlík – má k této hájence neobvyklý vztah, 
protože se tu v rodině Karla Slaniny narodila jeho maminka.
Rod Karla Slaniny byl rodem, kde se hájenství dědilo po mnoho let, 
z pokolení na pokolení. Přichází sem z hájovny u Ostrého a následně 
se z hájenky u Velkého Pálence stěhuje do hájenky u Velké Kuše.
Spisovatel Ladislav Stehlík se narodil v Bělčicích čp. 36 dne 
26. června 1908. Jeho otec byl Karel Stehlík (1881-1953) a maminka 
Marie Stehlíková roz. Slaninová (1883-1949). Oženil se v roce 1933 
s Aloisií Lukešovou z Březových Hor. Manželům se narodila dcera 
Blanka, pozdější historička umění a výtvarná kritička. Ladislav 
Stehlík zemřel 11. září 1987 v Praze a podle svého přání je pochován 
na hřbitově v Bělčicích.
 Do místní kroniky učinil dne 9. května 1976 následující zápis: „Mám 
rád Tchořovice, několikrát jsem tam kreslil a stále se tam vracím. Je 
to rodná končina mé maminky, která se narodila v hajnici u Velkého 
Pálence. Přeji tchořovickým občanům všechno dobré.

Karel Krejčí

mapa umístění dančí obory, K. Krejčí, Tchořovice

obytný dům oborníka , K. Krejčí, Tchořovice

Rozsvícení 
vánočního stromu
V neděli 29. 11. 2020 jsme v obci 
rozsvítili vánoční strom. Sice ve 
špatné době, ale po několika letech 

začal navštěvovat místní děti Mikuláš 
s čerty a andělem s nadílkou od obce. 

Jinak se kvůli vládním omezením žádné akce 
nekonaly.

Uzenice
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Poplatky pro rok 2021
Oznamujeme občanům obce, že místní poplatky za odvoz odpadu 
zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.

•¾ občané s trvalým pobytem 200 Kč za osobu
•¾ poplatek za psa 70 Kč a za každého dalšího 80 Kč
•¾ poplatek za rekreační objekt činí 300 Kč 

Přejeme občanům hodně štěstí v roce 2021.
Marešová

O první adventní 
neděli se 
uskutečnilo 
zdobení 
stromečku za 
účasti několika 
obyvatel obce. 

Zdobení bavilo 
hlavně děti, které 

o následujícím 
víkendu navštívil Mikuláš 

v doprovodu čertů a anděla.
Ivana Havličkova

Obec Velká Turná
Člověk míní, pandemie mění! 
Veškeré podzimní, adventní, vánoční 
i novoroční akce musely být zrušeny. 
Ale nevzdáváme se a v novém roce 
opět plánujeme, připravujeme a těšíme 

se, až se zase všichni sejdeme. Které 
z chystaných akcí, a jestli vůbec nám virus 

dovolí nějaké uskutečnit, ukáže čas.
Téměř jistě proběhne na přelomu března a dubna 

sčítání lidu, domů a bytů, které provede Český statistický úřad. Od 
posledního sčítání, které proběhlo před deseti lety, se snížil počet otázek 
na 23, dotazník by měl být celkově jednodušší a bude jej možno vyplnit 
i elektronicky. Účast na sčítání obyvatelstva je povinná pro všechny, kdo 
mají v Česku trvalý či přechodný, alespoň devadesátidenní pobyt.

Uzeničky

Velká Turná

K 31. 12. 2020 ukončil nájemce nájemní smlouvu na pronájem Hospody 
Na Rozhrání. Není se čemu divit. Vždyť od poloviny října loňského roku 
je hospoda uzavřena a nikdo neví, kdy bude možno znovu otevřít. A tak 
si naše paní hostinská našla práci v jiném oboru. Ve chvíli, kdy budou 
zrušena vládní omezení provozu restaurací, vyhlásí obec záměr na 
pronájem Hospody Na Rozhrání a pokusí se najít nového hospodského 
či hospodskou.

Ivana Mrázková, místostarostka obce 

Činnost zastupitelstva obce 
a práce v obci

Obec Velká Turná byla ke konci roku z kulturního hlediska ochuzena 
o svůj bohatý program, díky omezením v důsledku covid-19. I tak byly 
některé akce s dodržení epidemických opatření uskutečněny. V říjnu 
provedla výlov rybníka Velkorojický společnost Blatenská ryba, s.r.o.  
Výlov tentokrát proběhl bez doprovodných akcí a bez přihlížejících. V lis-
topadu byl obcí zorganizován sběrný den nebezpečného a velkoobjemo-
vého odpadu společně se sběrem elektrospotřebičů. Po částečném roz-
volnění hygienických opatření 
vyrazil před Vánoci k malým 
dětem Mikuláš a čerti.

Vánoční strom na návsi 
obce byl ozdoben a rozsvícen 
bez tradičního setkání občanů 
a i rozsvícení kapličky sv. Jana 
Nepomuckého se obešlo bez 
zpívání koled. Vánoční svátky 
se v obci nesly opravdu po-
klidně a to i příchod Nového 
roku proběhl tentokrát bez 
silvestrovské zábavy, která po 
dlouhá léta probíhala v sále 
a Hospodě Na Rozhrání.

Obec do konce roku 2020 
dokončila všechny stavební 
akce i s vyhodnocením po-
skytnutých dotací. Jednalo se 
o „Novostavbu víceúčelové-
ho objektu – veřejné sociální 
zařízení a sklad sportovních 
potřeb“ (hrubá stavba), „Vý-
stavbu skladového přístřešku 
na st. 32, k. ú. Velká Turná“ 
pro uskladnění obecní tech-
niky a opravu podlahy požární 
zbrojnice  JSDHo Velká Turná 
JPO.

Pro provoz ATC-Milavy 
a údržbu obce byl v září 2020 

Výlov rybníka Velkorojický
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přijat nový obecní pracovník. V současnosti je prováděna zimní údržba 
komunikací a příprava a údržba obecní techniky.

Pro rok 2021 jsme do kalendáře vypsali předpokládané kulturní 
a spolkové akce, ale není žádná jistota, které z těchto akcí proběhnou.

Zastupitelstvo obce v prosinci a lednu pracuje na podávání žádostí 
o dotace pro rok 2021 a přípravě projektových podkladů pro rozvoj 
obce.  Pro rok 2021 je odsouhlaseno: Oprava MK III.tř. Velká Turná-
Milavy – ÚSEK č.II, (dotace MMR).  Prodloužení obecního vodovodu 
a kanalizace na p.č.1014/1 a p.č.644/2 v k. ú. Velká Turná (dotace POV). 
Novostavba víceúčelového objektu – veřejné sociální zařízení a sklad 
sportovních potřeb – 2. ETAPA (dotace Jihočeský kraj, podpora sportu). 
Dále se připravují projekční podklady pro možnost prodloužení obecní 
kanalizace od čp. 19 směr k domu čp. 39 a dále. V roce 2021 proběhne 
několik úprav pozemků, které jsou rozjednány z minulého roku (nákup 
komunikace, vyrovnání pozemků pro přivaděč ČOV).

text a fotografie: Pavel Šípek, starosta obce Velká Turná 

Činnost SDH Velká Turná
Činnost SDH Velká Turná byla jako činnost v jiných organizacích 

poznamenána letošní epidemickou situací. Ze začátku roku některé 
společenské akce proběhly, ale potom již bylo vše poznamenáno 
zhoršující se situací okolo covid-19. Turnaj v nohejbalu a brigáda na 
úklid starého přístřešku (práce pro obec) byly posledními akcemi při 
normálním počtu hasičů. Na podzim, kdy členové sboru převáželi požární 
techniku do budovy požární zbrojnice, kde byla opravena podlaha, 
probíhalo stěhování již v omezeném počtu členů a s rouškami. Vánoční 
turnaj ve stolním tenisu byl zrušen, stejně jako konání výroční členské 

Sběrný den v obci

Zimní údržba komunikací Zimní období v obci

schůze sboru. V zimních měsících bude prováděna oprava požárního 
auta HENSCHEL a to oprava palivové nádrže a oprava chladiče. Oprava 
bude provedena ve skladovém prostou obce čp. 6.

Doufejme, že se situace kolem nemoci koronaviru díky očkování brzo 
uklidní a činnost SDH bude moci probíhat bez omezení.

Pavel Šípek, velitel SDH Velká Turná

uložení zásahové požární techniky v budově požární zbrojnice po opravě podlahy

Záboří

ZPRAVODAJ 
– zimní pranostiky
Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle našeho Zpravodaje jsem 
vás tak trochu lákala k procházkám do 

krásné přírody kolem naší obce. Zmínila 
jsem i to, že je dobře, že nás ten koronavirus 

postihl na jaře, kdy se příroda probouzí. No 
a vidíte, máme ho tu znovu, ve druhé vlně, i když se 

příroda pomalu ukládá k zimnímu spánku. Kdo by si pomyslel, že tento 
děsivý malý virus se dostane z dalekého čínského Wu-chanu i k nám, 
do naší malé obce. Budeme se muset naučit s ním žít. Někdo bere toto 
onemocnění na lehkou váhu, někdo už má za sebou ale i těžký průběh 
této nemoci, mnozí se s ní setkali v rodině, škole, na pracovišti. Všichni 
bychom měli mít z této nemoci veliký respekt a nepodceňovat všechna 
vládní opatření. Nic se nekoná, nikam nemůžeme, není ani o čem psát. 
Pozvu vás tedy opět do přírody, tentokrát zimní a napíši vám alespoň pár 
zimních pranostik. Omlouvám se, že beru jako zdroj informací internet, 
ale je to určené hlavně pro ty, co ho nemají.

V přírodě najdeme i v zimě mnoho zajímavého k vidění. Když se 
řekne zimní příroda, co se vám vybaví? Snad každého asi napadne sníh, 
led, mráz. Myslíte si, že v zimě není v přírodě co vidět, čeho si všimnout, 
co pozorovat? Není to pravda. Kolik můžete zahlédnout živočichů, kolik 
srnek můžete vyplašit v lese, zaslechnete i zpěv ptáků, kolik stop různých 
tvarů a velikostí můžete vidět ve sněhu. Taková je zimní příroda. Tajemná 
a nabitá zvláštní typickou zimní energií. A kdo jen trochu chce, pak tuto 
energii vděčně přijímá.

Slovo pranostika vychází z řeckého „prognósis“ a znamená 
předpověď. Je to drobný útvar lidové slovesnosti, předpověď týkající 
se určitých dnů či období, zvláště ve vztahu k počasí nebo zemědělství. 
Vybrala jsem pranostiky, týkající se zimního období. Některé známe 
všichni, jiné, ty méně známé, jsem slyšela poprvé:

• Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
• Čím chladnější zima, tím teplejší léto.
• Holomrazy – úrody vrazi.
• Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
• Jsou-li dlouho šišky na stromě, zima stálá nebude.
• Není-li v zimě sněhu, nebude v létě hub.
• Pod sněhem chléb, pod deštěm hlad.
• Zima měkká a deštivá nemoci jen rozsívá.
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• Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese.
• Lucie noci upije, Nový rok přidá krok, na Tři krále o hodinu dále.
• O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
• Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá.
• Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
• Teplý leden – k nouzi krok jen jeden.
• Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
• Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví s nadějí, že tento divný stav, který už 
letos prožíváme podruhé, nebude už dlouho trvat.

Jaroslava Vodičková

  PRODEJ     KUŘIC 

                2021 
 FIRMA 

          NOVÁK 
                     RADOMYŠL 
 
BLATNÁ – 8.45 hod.                           
U  PENNY 
DNE:  25.2 / 25.3 / 22.4 / 20.5 / 
17.6 / 15.7 / 12.8 / 9.9 / 7.10 / 4.11              
 
červené,černé kropenaté,modré, 
žíhané,bílé  - stáří 20 týdnů 

                      cena 195 Kč/ks 
tel.- 602 115 750 
www.drubez-novak.cz 

Michaela Katráková - zpìv

Martin Vydra - zpìv
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Andělé 
nebo čerti
Je malá víska pod horou
a Hora plná lesů,
v těch lesích žije jezevec
a hejna ptačích pěvců.

Tam za Horou je další les,
v něm sojka hnízdo staví,
a prase Chrochta v tichu lesa
svůj nový domov slaví.

Života je v Hoře dost
a v Litoborci taky,
jen trošku se nám zamotal
a přišly divné zmatky.

Jezevec Franta cestou v lese              
potravu svou hledal,
na žížalky spadeno měl,
prý je moc rád papal.

Ryje, ryje jezeveček,
vtom je díra před ním,

nohou do ní Franta zapad,
zem propadla se pod ním.

Na dně díry chudák leží,
co počít si má neví,
anděl Tonda nad něj přilít
a tichým hlasem praví.

„Cos to Franto tady dělal,  
jak pomoct ti mám nevím,
jsi příliš těžký na má křídla,
v nebi to vše povím.“

Dál anděl létal nad jezevcem,
křídla se mu chvěla,
jezevec jen smutně koukal,
noha bolela ho celá.

Než anděl stihl nebe zpravit,
zem zatřásla se vedle,
čtyři černí čerti strašní
zjevili se hnedle.

„Anděli, co tady blbneš,  
proč tu jen tak létáš,
leť pro doktora a pospěš si,
moc času na to nemáš.“

Anděl odlít, čerti zatím
Frantu z díry loví,
vtom se anděl zpátky vrací
a k čertům takto praví.

„Hele, vždyť já vlastně nevím,
kam mám správně letět.
Do nebe, či do peklíčka,
jak já to mám vědět?“

Starší čert Jan z kapsy saka
vyndá černý mobil,
stopadesátpět vytočil
a v cuku doktor tu byl.

Jezevce Frantu šikovní čerti
do sanitky dali,
v nemocnici Strakonické
mu nohu ošetřili.

Anděl kdesi na nebesích
Bohu příběh vyprávěl,
zatím co čerti tady v Chlumu
tančili si čertí rej.

Celé se to totiž stalo na silvestra 2020.
Miluše Kordulová

Řešení sudoku z listopadového vydání SOBáčku s pořadovým číslem 76 bylo jako vždy ve třech různých úrovních 
obtížnosti. Tajenky: PŘIVÍTÁME (lehká verze, kontrolní 1. řádek 362957184); NA MARTINA (středně těžká 

verze, kontrolní 1. řádek 819765234); PRVNÍ SNÍH (těžká verze, kontrolní 1. řádek 315469782). 
Výherci: Zdenka Doležalová, Čekanice; Anna Matějková, Lnáře; Stanislav Korbel, Kadov. Uvedení výherci 
si mohou vyzvednout výhru (drobné ceny) v kanceláři SOB nejpozději do konce února 2021, popřípadě 
v jiný termín po telefonické dohodě na tel. č. 383 420 300 nebo 728 881 358. Všem úspěšným luštitelům 
děkujeme a výhercům gratulujeme. Po vyřešení SUDOKU z čísla 77 (tj. lednového vydání 2021) zašlete, 

prosím, tajenku a první řádek čísel (kontrolní) z vyluštěného SUDOKU s označením obtížnosti na e-mailovou 
adresu blatensko@blatensko.eu nebo na poštovní adresu: Svazek obcí Blatenska, Na Tržišti 727, 388 01 Blatná 

a to nejpozději do 5. 3. 2021.
Sudoku pro čtenáře SOBáčku připravila Ivana Zemánková


