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Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
námi všemi toužebně očekávané jaro vystrnadilo letošní 
dlouhou zimu, sluníčko pomáhá matičce Zemi i našim srdcím 
roztát a doslova vytahuje první kytičky a hlavně léčivé bylinky, 
aby nám pomohly zvládnout jarní únavu. Pravdou je, že změna 
zimního času na letní hodně štve, ale je to realita a chybějící 
hodinku hold zase doženeme na podzim.
Po dlouhých úvahách a i přes vlastní přesvědčení, že již ve 
funkci předsedkyně Svazku obcí Blatenska a tím i zároveň ve 
funkci předsedkyně správní rady Místní akční skupiny Svazku 
obcí Blatenska, o.p.s. opravdu končím, jsem v únorových 
volbách tyto posty obhájila na další 2 roky. Doufejme, že se 
nám v nadcházejícím období bude v obou institucích dařit 
alespoň tak dobře, jako doposud.  Každý, kdo cokoli pořádá, 
organizuje, zaštiťuje a chce, aby něco „šlapalo“, ví, že to není 
jednoduché a stojí to nemalé úsilí.
A naopak každý, kdo je věčně nespokojený, jen kritizuje 
a odsuzuje bez hlubšího poznání situace, netuší, co to či ono 
obnáší… Proto na tomto místě děkuji všem zaměstnancům, 
všem bývalým i současným starostům, všem ostatním členům 
všech výborů Místní akční skupiny, kteří se zasloužili a nadále 
se snaží o to, aby Svazek obcí Blatenska i Místní akční skupina 
SOB fungovaly. Práce a úsilí každého človíčka si nesmírně 
vážím a je mi ctí s takovými lidmi spolupracovat.  
Velký dík patří i všem partnerským organizacím, 
spolupracujícím firmám, sponzorům i samotným občanům…
S DÍKY a přáním krásného jara Vladimíra Tomanová,
staronová předsedkyně Svazku obcí Blatenska

Slovo na úvod

NĚCO O SOBĚ
Narodila jsem se na Slovensku, vystu-
dovala jsem Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislavě, 
obor biologie, specializace botanika 
- geobotanika. Po ukončení studií jsem 
působila v Moravském Krasu jako prů-
vodkyně v Punkevní jeskyni, ve které 
vede prohlídková trasa na dno propasti 
Macocha a pak se pluje na lodičkách po 
podzemní ríčce Punkvě. Na každé loďce 
jsou s turisty 2 lodníci: vzadu kormi-
delník-strojník a na přídi “odpichovač”. 
Jeskynní labyrint má ostré zákruty a tak 

odpichovač musí pomocí krátkého pádla  
navádět loď do správného směru odpích-
nutím od stropu. Zde jsem pochopila, že 
stačí mluvit pravdu, aby Vám lidé ne-
veřili. Jako “suchozemská” průvodkyně 
jsem jednou byla nucena zaskočit za ko-
legu odpichovače, bez jakékoli přípravy. 
„To je jednoduché, během výkladu řeknu 
vpravo, vlevo, tam to odpíchneš. Na 
kánoi jezdíš, tak co. Nasedej, turisté če-
kají!” řekl kolega kormidelník, a už jsme 
pluli. Během jízdy je bavil známým: „ … 
pod námi je 40 m a pro toho, kdo se bojí, 
jen 39,5 ... jedeme s kolegyní poprvé, tak 

se nedivte, pokud narazíme ...” a oni jen: 
„ha, ha, ha...” 
Nosím si s sebou již šest křížků, mám 
manžela, s kterým nás daly dohroma-
dy společné zájmy – voda, trampování 
a další sporty. Vychovali jsme dva syny, 
máme vnuka a dvě vnučky.
Vedle ručních prací, které jsou pro mě 
ne jen koníčkem, ale přímo koněm, ráda 
čtu, cestuji za přírodními zajímavostmi 
a krajkami, opečovávám své kytičky, 
a v posledním čase i trpělivě třídím 
s manželem fotografie.

Dalším hostem naší rubriky je paní Oľga Kurzová, která se paličkování věnuje již desítky let. Okouzlily mě 
její paličkované obrazy, drobnosti i přáníčka, sbírka paliček a mnoho dalšího. Nejprve jsem chtěla čtenářům 
představit paličkování z čistě laického pohledu, a pak také představit Oľgu, její záliby, koníčky, dovednosti 
i něco ze soukromí. Setkáváme se spolu již nějaký ten rok a naše “povídání si” bylo vždy poutavé a čas nám 
při něm rychle plynul. Plynul – to není to správné slovo. Čas utíkal, zrychloval a běžel a letěl. Zapomněla 
jsem totiž na jedno moudro mojí maminky, že důchodci nemají nikdy čas. I když se vídáme a povídáme si 
spolu prakticky o všem, ne a ne se sejít k domluvenému rozhovoru o paličkování a než jsem se k němu do-
stala, odvolala ji vnoučata na Slovensko. Přímý rozhovor jsme tudíž nestihly. A tak Oľga vzala iniciativu do 
svých rukou a připravila si svou vizitku sama. Nezbývá mi, než Oľze Kurzové poděkovat. Radka Vokrojová. 

„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU

Pokračování na str. 3

Regionální značka pro výrobce 
a producenty z Blatenska
Certifikování Regionální značkou pro
výrobce a producenty z Blatenska,  
Písecka, Strakonicka a Vodňanska je 
ve finále.
První zájemci o regionální značku v 
současné době předkládají své výrob-
ky a produkty k posouzení certifikační
komisi, která bude rozhodovat 31. 
března 2011.
Vzhledem k vysokému počtu zájemců 
připravujeme další zasedání komise na 
červen letošního roku. Bližší informace můžete získat u koordi-
nátorů značky:
* Pro MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s., 
   pan Tomáš Koželuh tel.: 725 031 381. 
* Pro celý projekt a MAS LAG Strakonicko, o.s., 
   paní Iva Chládková, tel.: 606 225 291

MASka ZVE
Na tradiční velikonoční trhy v Radomyšli, které se uskuteční 
v neděli 10. dubna od 14 do 17 hodin v prostorách radnice. 
Představí se vybraní řemeslníci z celého regionu, nově cer-
tifikované produkty značky „Prácheňsko reionální produkt.“
Přijďte se podívat a nakoupit si kraslice, velikonoční výzdobu, 
čaje a koření, dřevěné hračky, březová košťata, krbové náčiní, 
bižuterii a dárkové předměty. Dále budou ke koupi výrobky ze-
linářů, uzenářů, pekařů a dalších výrobců regionálních potravin. 
Na Vaši účast se těší pořadatelé: Český svaz žen v Radomyšli, 
Místní akční skupiny Strakonicko a Blatensko.   
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB – POZOR ZMĚNA!!!
      polední pauza  

Pondělí od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Úterý od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Středa od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Čtvrtek od 7,00 11,30 12,30 do 15,30
Pátek od 7,00 11,30 12,30 do 14,00

Kontaktní kancelář Svazku obcí Blatenska (SOB)
Na Tržišti 727
388 01 Blatná

telefon: 383 420 300
e-mail: blatensko@blatensko.cz

SVAZEK OBCÍ BLATENSKA aneb CO SE U NÁS PEČE...

V únoru proběhly volby do vedení SOBu s tímto výsledkem:
Předsedkyně: 
paní Vladimíra Tomanová, starostka Obce Kadov
1. místopředseda: 
pan Mgr. Bohuslav Navrátil, starosta Města Blatná
2. místopředsedkyně: 
paní Dana Vohryzková, starostka Obce Hajany
Další členové Rady SOB:
pan Ing. Luboš Peterka, starosta Městyse Radomyšl
pan Ing. Jiří Rod, starosta Města Sedlice
pan Tomáš Koželuh, starosta Obce Myštice
pan Jiří Plechatý, starosta Obce Třebohostice
Kontrolní orgán SOBu:
paní Stanislava Mašková, starostka Obce Lnáře
Na valnou hromadu navazovalo setkání starostů a představitelů obcí 
správního území Městského úřadu Blatná k vodohospodářským otáz-
kám, které zorganizoval odbor životního prostředí MěÚ Blatná.

SOB získal finanční podporu na pořádání vzdělávacích akcí na Bla-
tensku od Státního zemědělského intervenčního fondu, z toho 80% 
z celkové přiznané částky (tzv. způsobilých výdajů) hradí EU a 20% 
je z národních zdrojů. Více se lze dozvědět na našich stránkách nebo 
na http://ec.europa.eu./agriculture/rurdev/index_cs.htm . Na úterý 
29.3.2011 jsme připravili vzdělávací akci „Vyhlášky obcí“. Na dubno-
vé úterý s datem 12.4.2011 pak připravujeme seminář „Veřejné zakáz-
ky“, více najdete na našich webových stránkách. Letos z projektu již 
proběhlo školení pro účetní malých samosprávných celků. Zájem byl 
veliký, do Blatné přijelo celkem 59 účetních obcí a měst. Předpokládá-
me, že pro ně připravíme v letošním roce další vzdělávací akci, která 
bude zaměřena na inventarizaci majetku a s tím spojené otázky.
Intenzivně pracujeme na komunitním plánu sociálních služeb, scházejí 
se pracovní skupiny a samozřejmě i řídící skupina. Informace z této 
oblasti – např. o nízkoprahovém zařízení, činnosti občanského sdruže-
ní Prevent, půjčovně kompenzačních pomůcek, o dění v domově pro 
seniory nebo Mateřském centru Kapřík - naleznete na dalších stránkách 
SOBáčku popř. na našich webových stránkách.
Krajský úřad provedl kontrolu hospodaření SOBu za rok 2010, neshle-
dal žádné nedostatky. V současné době tyto kontroly proběhly nebo 
ještě probíhají na všech obcí v regionu. 
SOB předložil žádosti o finanční podporu do programu podpory rozvo-
je regionů do dvou dotačních titulů. Jedním z nich je žádost o finanční
prostředky v oblasti komunitního zapojování dětí a mládeže do rozvoje 
obcí – ve spolupráci se ZŠ a MŠ Sedlice, MŠ Vrchlického Blatná, s 
kolektivy dětí z Obce Bezdědovice a Obce Myštice. Další žádost byla 
předložena do programu předávání a získávání zkušeností k rozvoji 
venkova.
Poslední březnový den je posledním dnem předání výtvarných prací 

a soutěžních fotografií do soutěže „Když neživé ožívá“. Na přípravě
výstavy spolupracujeme nejen s Městským muzeem Blatná, Středním 
odborným učilištěm Blatná, ale i se školami v regionu, klienty domova 
pro seniory a mnoha dalšími lidmi. Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v úterý 19.4.2011 od 15,00 hodin v přízemí muzea v Blatné. Výstava 
potrvá do neděle 26.6.2011. Jste všichni srdečně zváni.
Sedlická krajka vystavovala v předsálí Senátu ve Valdštejnském paláci 
v Praze. Součástí vernisáže byla módní přehlídka. Něco více na dalších 
stránkách SOBáčku a foto ve fotogalerii našich webovek. 
Jaro začalo, probouzející se příroda jistě dodá dostatek dobré nálady a 
pozitivní energie, abychom překonali jarní únavu. Přejeme Vám všem 
krásné a příjemné prožití Velikonočních svátků. A v květnovém čísle 
na čtenou. Radka Vokrojová

  Ptačí abeceda – 1. část
     Ing. Miroslav Stárek

Pořád se něco děje. Dobrým důkazem jsou i Vaše zprávy v našem SOBáčku. Těší nás zájem dopisovatelů 
i čtenářů. Je stále těžší a těžší vybrat ze zaslaných fotografií, které doprovázejí zprávy a ukazují události
v obcích SOBu. Pokud jste tedy na stránkách SOBáčku nenašli tu „svou fotku“, omlouváme se. Snažíme 
se zveřejnit všechny příspěvky a informovat Vás o dění na Blatensku, jen jsme limitováni místem a občas 
i kvalitou zaslaných fotografií.

Tabulka schválených žádostí z 3.výzvy MAS SOB, o.p.s. z Programu rovoje 
venkova OSA IV.1.2. realizace místní rozvojové strategie NUTS II Jihozápad

Název 
subjektu Název projektu Dotace 

(Kč)
Iveta 

Honzíková
Rozvoj řemeslného kamenictví na 

Blatensku 204000

Městys 
Radomyšl

Kvalitní informace pro všechny 
občany Radomyšle 180000

Město Blatná Dostavba a vybavení tržiště míst-
ních produktů v Blatné – II.etapa 156276

Obec Kadov Ošetření vzrostlých stromů na 
Kadovsku 102600

Obec Kadov Sanace zdiva na objektu bývalé 
školy v Kadově 270000

Český rybář-
ský svaz, MO 

Blatná
Přístavba skladu materiálu a vy-

bavení 270000

Obec Velká 
Turná Dětské hřiště Velká Turná 189000

SOB Vzdělávání na Blatensku 2011 131000

BAŽANTI
Téměř všichni bažanti
Překrásní jsou amanti
Na jaře své peří šňoří
Slípkám svým se potom 
dvoří.

BRHLÍK (1)
Rozpustilý lesní brhlík
Nezazpívá jako slavík
Mnohé z nás však ohromí
S hlavou dolů na kmeni
Je to ptáček čiperný
A zároveň nádherný.
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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU – pokračování ze str. 1
Cestuji po Čechách, Moravě a samozřejmě se ráda vracím na Slovensko. 
Jedním z cílů mých cest jsou právě výstavy paličkování. V roce 2010 jsem 
navštívila skanzen v Pribylině, kde vyvrcholila krásná krajkářská akce, do 
které se zapojily slovenské krajkářské kluby a společně spolu vytvořily dílo 
– Čipkárska cesta – které v sobě kloubí tradiční motivy s moderní krajkou. 
Jednalo se o 50 m dlouhý pás krajky (ano, čtete dobře, padesát metrů), tvo-
řený čtverci moderní krajky o rozměrech 8,5x8,5 cm, olemovaný páskem 
tradiční krajky o šířce 4,5 cm na každé straně.
Mám ráda jednoduchá a rychlá jídla. U nás vedou pečené brambory. Bram-
bory necháme ve slupce, umyjeme, pokrájíme na kolečka asi půl centimetru 
silná a dáme na suchý plech (může se použít i pečící papir) a asi půl hodiny 
pečeme. Kolečka se pěkně nafouknou a zbarví do hněda. Podáváme s kyš-
kou, sýrem, máslem, tvarohem a pažitkou – kdo ”musí”, ten si přisolí nebo 
okoření. Dobrou chuť!
Často se vracím k oblíbeným knížkám: Robert Fulghum „Všechno, co 
opravdu potřebuji znát jsem se naučil v mateřské školce” a jeho další milé 
knížečky, Zdeněk Šmíd s vtipným povídáním o vodácích, turistech a cesto-
vání. Kouzelné povídky Ivanky Deváté třeba o tom, jak se vždy jedna ponožka z páru vydá do světa. Nezapomenutelná Marie Kubá-
tová, která vždy něžně pohladí, z jejího krkonošského výprávění dýchnou na člověka staré časy. Ráda si přečtu historicky zaměřené 
detektivní příběhy (Vlastimil Vondruška, Ellis Peters nebo Elisabeth Petersová) či postřehy z cest, zaměřené na lidi a přírodu od 
Geralda Durrella nebo Mileny Holcové. Nikdy nezklame „Vejce a já” od Betty MacDonaldové

Začátky
Ruční práce mne lákaly již od mala. 
Obdivovala jsem maminčiny polštáře, na 
kterých měla vyšité monogramy a hanác-
ké motivy. Na povlacích některých pol-
štářů byly vsadky z paličkované krajky. 
Přestože moje maminka překrásně vyší-
vala, uměla šít, plést a háčkovat, palič-
kovat neuměla. Mou touhou však  bylo 
naučit se i  tuto techniku ručních prací. 
Vyrůstala jsem na Slovensku, v Trnavě, 
kde se v té době nepaličkovalo. Centra 
paličkování byla na středním Slovensku, 
paličkovalo se i v Bratislavě, ale tam 
jsem jako dítě neměla možnost dojíždět.
Naděje mi svitla až v dospělosti. Sestře-
nice se přestěhovala do Hradce Králové. 
Tam začala chodit do kurzu paličkování, 
a já jsem se - hned při první návštěvě 
- učila přehazovat paličky. Doma jsem 
se pak trápila sama – zkoušela, párala 
a  těšila se z každé maličkosti, která se 
mi povedla.

Paličky
V osmdesátých letech nebylo jednoduché 
sehnat paličky. Mé první paličky byly ze 
dřeva bezu černého a nitě se na nich za-
drhávaly. Byla jsem ale šťastná, že mám 
vůbec nějaké! Mnohem  později, mi na-
bídl jeden pan učitel paličky po své tetě 
– hlaďounké a zpívající – snad i o tom, 
jaké krajky kdysi paličkovaly. Koupit 
paličky dnes není vůbec žádný problém. 
Můžete si vybrat ze dvou základních 
typů – s pláštíkem i  bez pláštíku, různé 
velikosti, z různého dřeva – každé dřevo 
má svou řeč.

Válec
Vyrobit válec není složité. Ušije se pyt-
lík, který se naplní a natlačí pilinami. 
Velikost mého prvního válce jsem  však 
přecenila. Vyrobila jsem “maxiválec” 
dlouhý 58 cm o průměru  23 cm. Velmi 
rychle jsem zjistila, že je na přenášení 
těžký a zabírá hodně místa. Proto jsem 
si velmi brzy vyrobila na cesty menší a 

ještě menší. Ten první maxiválec se mi 
ale stále hodí na rozměrnější práce.

Vzory – podvinky
Vzor pro paličkování má své označení 
- podvinek. 
Z věcí, které opravdu neumím, je kres-
lení. Fantazie, ta by byla – ale to, co si 
vymyslím, nakreslit nedovedu. Svetr, ten 
vymyslím i upletu, ale nakreslit ho – ani 
náhodou. V té době jsem zistila, že moje 
„neumění kreslit” přinese nějaké potíže.
Literatura byla v době mých začátků 
velmi skromná a málo dostupná. Později 
přišly na trh knížky paní Trandžíkové, 
vydané v letech 1978 a 1983,  pak knížka 
pana Mišíka z roku 1987,  knížka o ruské 
paličkované krajce, vydaná v Leningradě 
v roce 1983. V edici MONA vyšlo také 
“Paličkování”, a to již bylo něco! Pak 
sem–tam vzory v Dorce či Praktické 
ženě. Žádná kopírka jako dnes – vzory se 
obkreslovaly tuší na pauzák nebo fixem
na svačinový papír. V roce 1992 začíná 
vycházet časopis Paličkování a v roce 
1999 časopis Krajka. Vzory se dají za-
koupit na krajkářských trzích a mnoho 
informací se najde i na internetu.

Co jsem obdivovala 
a obdivuji:
• šikovné a upracované ruce našich pra-
babiček, které dokázaly po těžké práci 
při slabém svitu lampiček vytvořit velmi 
jemné a překrásné ruční práce – výšivky 
i krajky,
• rukodělné výrobky v prodejnách “Čes-
ká jizba”, “UVA” (UVA – Umělecká 
výroba), “UĽUV” (Ústredie umeleckej 
a ľudovej výroby), “Dílo” či muzeum 
s kroji, kde jsem se “problažovala”,
• v osmnácti  paličkované náušnice-klip-
sy, které tvořila kytička z lístečků, k nim 
náramek (koupila jsem si je v prodejně 
UVA),
• paličkovaný šperk – kopretinu, kterou 
mi přinesl Ježíšek,

• v roce 1968 jsem v Belgii v městečku 
Brugge viděla malé holčičky, jak s ma-
minkami a babičkami paličkovaly v uli-
cích města,
• začátkem osmdesátých let v bratislav-
ském „Díle” za výlohou dvě paličkované 
hlavy, jejichž autorku si nepamatuji,
• v roce 1986 v Slovenské národní galérii 
výstavu paličkované krajky paní Eleny 
Holéczyové. Na výstavu byla zapůjčena 
díla, která zdobila prostory Předsednic-
tva vlády ČSSR, Slovenského národného 
múzea v Martině, Zväzu slovenských 
žien, SNR v Bratislavě, ze soukromých 
sbírek a dalších,  celkem 284 většinou 
velkoplošných prací. K výstavě byl vy-
dán katalog, ze kterého si ráda připome-
nu tato úžasná díla.
• výstavu belgických krajkářek, které 
pracují na „válcích” bochníkovitého tva-
ru o průměru půl až jeden metr, a počet 
paliček: dvěstě a víc
• v roce 1994 krajky na ostrově Buráno 
-  Itálie,
• každou novou knihu v tomto nebo pří-
buzném oboru,
• krajky Ivy Domanjové a její dvě vyda-
né knihy,
• v roce 1995 jsem se poprvé setkala 
s úžasnými paličkovanými obrazy paní  
Kristíny Podmanické z Prievidze. Něko-
lik vrstev krajky je vypnutých v rámu, 
a obraz tak získává hloubku a působí 
prostorově.
Na Slovensku jsem pracovala v domě 
dětí a mládeže, nově - v centru volného 
času. Pro děti se na léto připravovaly 
různé aktivity. Mezi nimi i příměstské 
tábory – děti přišly ráno a ve čtyři od-
poledne odešly domů. Kolegyně měla 
nápad a mne, samouka, doslova „uke-
cala”, že uděláme tábor s paličkováním. 
Protože byl zájem, naplnily se hned dva 
turnusy. Věděla jsem, že to nebude leh-
ké, ale co jsem si na sebe ušila, to jsem 
ještě netušila: 18 dětí a moje záda! Ale 
s odstupem času vím, že to za to stálo. 

Miska s motýly – společná práce děvčat ZŠ Bělčice
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Mnohá děvčata pak navštěvovala krou-
žek paličkování a přidaly se i dospělé  
ženy, družinářky i některé maminky. A to 
byl začátek paličkování v Trnavě. To, co 
jsem v té době uměla - řetízek, pláténko, 
polohod, kroucené páry, okraje na očka 
a za dva páry, lístečky, kde je dobré kraj-
ku začínat a kde ukončit a proč - to jsem 
se je snažila předat dál.
Jako dítě jsem neměla ráda vzorníky 
– na pár stezích jsem pochopila techniku 
vyšívání a dělat celé řádky mne nebavilo. 
Byla to podle mého dětského rozumu 
ztráta času. U paličkování to bylo stejné. 
Když jsem pochopila princip přeha-
zování paliček, chtěla jsem navzdory 
všem školám paličkování vyrobit hned 
použitelnou věc. Obyčejný řetízek se 
změnil přidáním perliček na originální 
šperk -  pláténko na velikonoční vajíčko 
či vánoční ozdobu. Tak jsem začínala 
i s dětmi. Z prvních výrobků se těšily 
a chtěly hned další. Nebyla to ze začátku 
dokonalá dílka, ale všechny nás naplňo-

vala radost z vytvořeného a chuť tvořit 
další.
Dala se tenkrát dohromady parta, z které 
později vznikl „Klub trnavských palič-
károk”. Dnes již děvčata umí mnohem 
víc, než jsem je mohla v té době naučit! 
A snad největší radost mám z malé Te-
rezky, která chodila v roce 1996 do čtvrté 
třídy a paličkuje dodnes. Jeden pár pali-
ček, které udělal její tatínek, mám stále 
ve své sbírce.

Blatná
Poprvé jsem navštívila Blatnou po roz-
dělení republik. V muzeu byla právě 
instalována výstava paličkované krajky 
ze Sedlice. Krajina i krajka se mi líbi-
ly a doufala jsem, že se i zde najdou 
spřízněné “paličkovací duše”. Od léta 
1996, kdy se Blatná stala mým novým 
domovem a ZŠ Bělčice mým novým 
působištěm, se začalo paličkovat i na této 
škole. Samozřejmě, že ne každá dívka 
paličkovala i doma, ale základy zvládaly. 
Své výrobky využily na vánoční přá-
níčka a dárečky. Snažila jsem se s nimi 
vytvářet i společné práce. Někdy jsme 
je zvládly za rok,  někdy to trvalo déle. 
První práce - strom - zdobí stále školní 
chodbu. Z dalších prací to byly listy růz-
ných stromů, které vytvořily pestroba-
revný podzimní strom, vánoční ozdoby 
či velikonoční vajíčka na větev kroucené 
vrby. Zapojily jsme se i do soutěže “Pří-
roda Blatenska”. Vytvořily jsme z ma-
lých stromečků les, rybník s okolím  či 
louku s pampeliškami a motýlky. Jeden 
rok upaličkovala děvčata  kytici růží pro 
pana ředitele. Naše drobné paličkované 
práce se objevily i na výstavách v Běl-
čicích, Blatné, a dokonce i v muzeu ve 
Strakonicích.

Spřízněné duše
V současné době, jak jsem se již zmínila, 
není nouze o vzory na paličkování. Pro-
tože je paličkování tvůrčí činnost, poci-
ťovala jsem někdy  potřebu zakoupený 
vzor trochu upravit nebo pro děvčata 
trošku zjednodušit. A tu vždy pomohla 
má kolegyně ze školy Hanka Stichen-

wirthová. 
Ta, na rozdíl 
ode mne, umí 
kreslit. Také 
se velmi brzy 
naučila palič-
kovat a nebyl 
pro ni problém 
mé nápady 
realizovat do 
podoby nové-
ho podvinku.
Když jsem 
se po jižních 
Čechách, díky 
svému man-
želovi, poroz-
hlédla trochu 
více a začala 
je  poznávat, 
okouzlily mne 
mimo jiné 
překrásné štíty 

jihočeských 

chalup. V té době jsem již věděla, že v 
nabídce svých podvinků má různé cha-
loupky paní Světlana Pavlíčková. Po-
prosila jsem ji o vytvoření podvinků na 
téma jihočeské baroko. A opravdu, paní 
Pavlíčková na základě zaslaných foto-
grafií vytvořila soubor podvinků,  který
obsahuje: kostel v Paštikách, kovárnu v 
Plástovicích, statky z Jiřetic a Zechovic.  
Když jsem se dala do jejich paličkování, 
chyběla mi ještě nějaká kaplička, tak 
charakteristická pro tento kraj, a ještě 
další drobná stavbička. Tak se v mých 
jižních Čechách objevila kaplička ze 
Svéradic a zastavení z Římovské křížové 
cesty. Tyto podvinky připravila právě 
Hanka. (Původně jsem si myslela, že 
jihočeskou vesnici upaličkuji celou i ve 
škole s děvčaty ale tato práce zůstala 
bohužel nedokončena.)
Další mou spřízněnou duší se stala paní 
Hanka Lukášová ze Zámlyní. Učila se 
paličkovat ve škole ve Lnářích. Při kaž-
dém setkání si máme vždy co říci, často 
spolu  konzultujeme  realizaci vzorů. 
Půjčujeme si časopisy a Hanka mne sou-
stavně informuje o novinkách v paličkář-
ském světě, které získává na internetu.
Mám dvě malé vnučky. Starší má tři a 
půl roku a mladší teprve půl roku. Dou-
fám, že se mi podaří i u nich probudit 
zájem o paličkování a rozšířit tak řady 
těch, které se budou této kouzelné ruko-
dělné práci věnovat.   Oľga Kurzová

Rybník – společná práce děvčat ZŠ Bělčice

Sbírka paliček

Fotografie v textu: Jan Kurz

Čipkárska cesta – z výstavy v Pribylině
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PŘEDSTAVUJEME ŠKOLY V REGIONU: ZŠ A MŠ LNÁŘE
Pohled do historie
Z pramenů obecní kroniky lnářské (doslovný opis):
„Dne 4. prosince 1898 byla slavnostně posvěcena nynější ško-
la ve Lnářích, kterou velkostatkář Karel z Lilgenau k oslavě 
padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. školní obci 
daroval. Nová škola nosila až do převratu jméno císařovo. Měla 
býti původně 6ti třídní, ale když obce Tchořovice a Hradiště 
obávajíce se velikých vydání na rozsáhlou novou školu lnář-
skou, zřídily si samostatné školy a obec Říště se přiškolila ke 
školní obci kocelovické, bylo ve Lnářích vyučováno ve čtyřech 
třídách. Řídící Karel Vavřínek staral se, aby školní okolí učinil 
pěkným. Přičiněním jeho zřízen byl kolem budovy školní sad, 
za školou ovocná školka a řádná tělocvična.“ 

Pohled do současnosti školy
Základní škola Lnáře, okr. Strakonice byla s účinností od 
1.1.2003 zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy do sítě škol jako příspěvková organizace s právní subjek-
tivitou. S účinností od 1.10.2005 došlo ke změně názvu školy 
na Základní škola a Mateřská škola Lnáře. Součásti příspěv-
kové organizace Základní školy a Mateřské školy Lnáře tvoří 
základní škola, mateřská škola s provozem v objektu budovy 
zemědělského družstva, školní družina a školní jídelna s provo-
zem v budově školy. S účinností od 1.6.2006 byla do školského 
rejstříku zapsána součást školní jídelna – výdejna s provozem 
v objektu budovy ZD. Zřizovatelem Základní školy a Mateřské 
školy Lnáře je Obec Lnáře. 
Škola je organizována jako málotřídní se 3 třídami při 5 roč-
nících. V letošním školním roce naši školu navštěvuje 35 žáků 
z obcí Lnáře, Předmíř, Zámlyní, Metly, Hajany, Zahorčice, 
Tchořovice a Prádlo.

Školní budova
Při vstupu do školní budovy budete jistě příjemně překvapeni 
vyzdobenými, upravenými a prosvětlenými učebnami, na jejichž 
vzhledu se podílejí z velké části žáci společně se svými učiteli. 
Školní budova má prostorné třídy, 2 učebny využívá školní dru-
žina, učebnu pro výuku výtvarné výchovy a keramiky, jídelnu, 
kuchyň, kabinet, šatny. 
V prostorách školy nebyla vybudována tělocvična, proto se k úče-
lům cvičení používá učebna, která se uvolnila spojením ročníků. Ve 
školním roce  2001/2002 v rámci projektu „Internet do škol“ byla 
otevřena internetová a počítačová učebna sloužící pro výuku žáků.  
Tato učebna začala během školního roku 2006/2007 fungovat sa-
mostatně mimo výše zmíněný projekt. V dohledné době bychom 
se chtěli zapojit do projektu „EU peníze školám“ a získat finanční
prostředky na vybavení učebny kvalitnějšími počítači a interaktivní 
tabulí.
Prostory pro výuku mají žáci dostatečné, a proto v každé třídě 
mohou využívat hrací a relaxační koutek. Vzhledem k velikosti 
školy nemají vyučující k dispozici sborovnu ani osobní kabinety, 
což může z pozitivního hlediska přispívat k lepšímu „soužití“ žáků 
a učitelů a dovytvářet rodinné prostředí. V době volna a přestávek 
mohou děti užívat všech školních prostor, odpočinkové koutky, 
učebnu PC, hernu a tělocvičnu, vždy po dohodě s vyučujícím. 
V příznivém počasí pobývají žáci a učitelé o přestávkách i při výu-
ce na školním hřišti. 
Pro veřejná vystoupení a výstavy žáků jsou využívány prostorné 
přízemní prostory a učebna tělocviku. Materiální vybavení školy je 
dostačující, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí žáci sami. Škola 
je dobře vybavena rovněž učebnicemi a učebními pomůckami, při 
výuce některých předmětů je využíván výukový software. 

Školní vzdělávací program
Název školního vzdělávacího programu „Podejme si ruce“ byl 
vybrán z dalších čtyř návrhů a byl jím tak potvrzen do té doby 
možná nevyslovený záměr žáků, učitelů i celé školy. Žákům se 
tak podařilo přímo pojmenovat zaměření a priority nejen škol-
ního vzdělávacího programu, ale i každodenního života naší 
„malé velké školičky“ týkajícího se žáků, rodičů, učitel, kucha-
řek, školnic a všech, kteří nás navštíví.  

„CHCEME SI V KAŽDÉ SITUACI PODAT POMOCNOU 
RUKU A CHCEME VĚDĚT, ŽE NÁM BUDE PODÁNA.“

Školní družina
Ve školní družině máme ve školním roce 2010/2011 přihlášeno 
35 žáků. Školní družina pracuje podle celoročního plánu, ve 
kterém jsou kromě odpočinku zahrnuty i různé další aktivity. 
Činnost školní družiny je zaměřena převážně na pohybovou 
výchovu, společenské hry a výtvarné činnosti. Při činnostech ve 
školní družině je také využívána školní tělocvična, obecní hřiště 
za školou a místní fotbalové hřiště. V rámci školní družiny ve 
škole pracuje několik zájmových kroužků – přírodovědný, ta-
neční, keramika, kroužek dovedných rukou, hra na flétnu a ky-
taru, angličtina pro nejmenší, vaření, kroužek nápravného čtení.

Spolupráce s Pedagogicko- 
psychologickou poradnou
Žáky, u nichž se vyskytují výchovné problémy nebo specifické
poruchy učení, navrhujeme po dohodě s rodiči na vyšetření do 
Pedagogicko-psychologické poradny ve Strakonicích. Pedagogo-
vé se při práci s těmito dětmi řídí radami psychologa. Vzhledem k 
nízkému počtu žáků ve třídách můžeme dětem s poruchami učení 
poskytnout dostatečnou individuální péči a umožnit jim bezpro-
blémové začlenění do kolektivu. Na základě písemné žádosti 
rodičů poskytujeme těmto žákům slovní hodnocení.
Na škole pracuje logopedická asistentka věnující se žákům 
s vadami výslovnosti. Pro žáky s SPU je zaveden kroužek ná-
pravného čtení, který vede školená dyslektická asistentka z řad 
učitelek. Prospěchově slabším žákům je ze strany pedagogů 
věnovaná individuální péče i mimo vyučování.

Školní jídelna
Vývařovna je upravena pro vaření obědů pro děti a žáky základ-
ní školy, mateřské školy, zaměstnance všech součástí školy. Od 
roku 2003 byla při škole zřízena hospodářská činnost – stravo-
vání cizích strávníků.

SRPDŠ
Při Základní škole ve Lnářích pracuje SRPDŠ, které bylo zalo-
ženo v listopadu roku 2000. Toto občanské sdružení spolupra-
cuje se školou zejména při akcích pořádaných ve volném čase 
dětí. Veškeré finanční prostředky jsou použity ve prospěch žáků
školy na odměny, nadílky, úhradu cestovného na výlety, na čás-
tečnou úhradu plaveckých lekcí.

Školní projekty 
• každoročně žáky motivujeme ke sběru léčivých bylin
• na podzim sbíráme kaštany a žaludy, na kterých si pochutná-
vají zvířátka ze sedlické obory
• všechny ročníky se zapojují do preventivního programu 
„Zdravé zuby“
• dlouhodobě jsme zapojeni do programů „Školní mléko“ 
a „Ovoce do škol“
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• zapojujeme se do školního projektu o zdravé výživě 
• v rámci protidrogové prevence připravujeme projektový den 
„Řekni drogám ne!“
• podporujeme rozšiřování řad malých čtenářů členstvím v Klu-
bu čtenářů nakladatelství Fragment a Albatros
• v rámci celotýdenního projektu Barevný týden – Klíč k přátel-
ství jsme se zaměřili na přátelství a toleranci mezi lidmi
• úspěšně spolupracujeme s Tvrzí Lnáře a Knihovnou Lnáře 
– besedy, přednášky, soutěže
• každoročně mezi nás zveme policistku Mgr. Drahomíru Nová-
kovou, aby děti seznámila s bezpečným chováním na silnici
• pravidelně se účastníme matematické olympiády Klokan
• S písmenky do pohádky – celoroční projekt žáků 1. ročníku, 
kdy se nová písmenka učíme zábavným pohádkovým způsobem 
• Halloween – projekt v rámci vyučování anglického jazyka, 
žáci se dozvídají informace o původu tohoto svátku, o zvycích, 
tradicích
• Třídní kalendář – projekt 2. a 3. ročníku, žáci si vyhledávají 
informace o jednotlivých měsících roku na internetu, v literatu-
ře, charakterizují významné dny jednotlivých měsíců 
• Jsme čisté = zdravé děti – zdravý životní styl, základy osobní 
hygieny, projekt je založen na skupinovém vyučování, pro žáky 
jsou připraveny zajímavé úkoly, při realizaci projektu je využí-
váno mezipředmětových vztahů
• Svátek zamilovaných – žáci si vyhledávají informace o půvo-
du tohoto svátku, píšou si svoji „valentýnku“, plní další netra-
diční úkoly
• Poznáváme anglicky mluvící země – celoroční projekt, do 
něhož jsou zapojeni žáci při hodinách angličtiny, při plnění jed-
notlivých úkolů žáci vyhledávají informace v různých zdrojích, 
které potom třídí a zpracovávají, výstupy z těchto činností jsou 
zajímavé plakátky doplněné kresbami, které tvoří součást vý-
zdoby tříd

• Albertománie – celoroční projekt pro žáky 5. ročníku, kteří 
sbírají za správně vyhotovený úkol kartičky s podobiznou A. 
Einsteina, za každých pět kartiček dostanou pochvalu do žá-
kovské knížky, na konci roku se vyhodnotí nejlepší řešitel a ten 
dostane diplom a sladkou odměnu
• Myškománie – celoroční projekt pro žáky 4. ročníku, obdobná 
pravidla jako projekt předchozí   
• Rodinná pouta – dvouměsíční projekt v hodinách slohu, kdy 
žáci popisovali nejenom sebe, ale i členy rodiny i s domácími 
mazlíčky, na závěr vymýšleli pohádkový příběh o své rodině, 
práce přepisovali na počítači, doplňovali je fotografiemi a kres-
lenými obrázky, projektová práce byla zároveň vánočním dár-
kem
• Podpora Unicef – celoroční projekt žáků 4. a 5. ročníku, kdy 
se děti za souhlasu rodičů rozhodly finančně podporovat nadaci
Unicef, zatím je v jednání šití panenek, výtěžek z prodeje každé 
panenky by byl použit na očkování afrických dětí
• Soutěž o vytvoření znaku obce v rámci projektu Jihočeského 
kraje a společnosti EKO- KOM – v oblastním kole soutěže jsme 
získali 1. místo

Akce školního roku
• na podzim jsme si za-
létali s papírovými draky 
při tradiční Drakiádě
• s výtvarnicí paní Van-
dou Sladkovskou jsme 
malovali hodiny s večer-
níčkovými postavičkami
• v plzeňském multikině 
CineStar jsme zhlédli 
veselý rodinný příběh 
„Mikulášovy patálie“
• děvčata z kytarového 
kroužku svým hudebním 
vystoupením zahajovala 
vernisáž výstavy „Lnáře 
včera a dnes“
• pro předškoláky jsme 
připravili „Zábavné 
odpoledne s pejskem“ 
a kočičkou“, kdy děti 
hravou formou plnily 
rozličné úkoly, zazpívaly si a nakonec si domů odnášely vlast-
noručně vytvořené papírové kočičky
• beseda ve Tvrzi Lnáře dětem přinesla mnoho důležitých infor-
mací o vánočních svátcích a nechyběla ani ochutnávka domác-
ky upečené vánočky
• sněhové nadílky jsme využili k stavění sněhuláků a nezapo-
mněli jsme ani na zvířátka a ozdobili jim stromečky samými 
dobrotami
• se slečnou Janou Radovou jsme se při zajímavé besedě „pře-
nesli“ přímo do Londýna 
• přivítali jsme mezi námi dr. Pecla z Písku, který nám poutavě 
vyprávěl o ptácích žijících v jižních Čechách
• 8. února jsme přivítali ve škole předškoláky s rodiči a připra-
vili pro ně pohádkový zápis se včelími medvídky 
• 25. února si děti zasoutěžily, pobavily se a zatančily na maš-
karním plesu v tělocvičně školy
• 26. února se konal již tradiční maškarní ples SRPDŠ při ZŠ 
Lnáře v Kulturním domě ve Lnářích

Co nás v nejbližší době čeká?
• pěvecká soutěž „Rozjezdy pro hvězdy“ – akce ŠD
• projektový den „Nástrahy kolem aneb vstup pravou nohou do 
světa“ – preventivní program pro 3.,4. a 5. ročník
• beseda s dr. Peclem o Mexiku
• projektový den o zdravé výživě „ Jídelníček podle nás“
• Dopravní soutěž na kolech – akce ŠD
• Hledání pokladu – akce ŠD
O všech těchto a dalších aktivitách školy Vás budeme rádi in-
formovat v dalších číslech SOBáčku. Více informací o činnosti 
školy a fotogalerii z akcí najdete na školním webu: 
http://zs.lnare-obec.cz

Brzy z nás budou školáci

Naši čtvrťáci a páťáci
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ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ZŠ A MŠ LNÁŘE
V našem 19. čísle časopisu Blatensko SOBě (březen 2011) Vám představujeme Základní školu a mateřskou 
školu Lnáře. Na tomto místě pro Vás přinášíme rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Jitkou Venclovou. Na jiném 
místě si přečtete rozhovor s vedoucí učitelkou mateřinky paní Alenou Maškovou.
Chtěla jste být vždy učitelkou? Kdy jste 
se rozhodla, že budete právě učitelkou?
V dětství jsem velmi toužila po učitel-
ském povolání, stále jsem si hrála na 
„paní učitelku“ a nutila svoji mladší 
sestru, aby byla mojí žákyní. Toto dětské 
přání se postupně s dospíváním vytrácelo 
a na přání rodičů jsem se rozhodla po 
ukončení povinné školní docházky po-
kračovat ve studiu na Střední ekonomic-
ké škole v Blatné. Na tuto střední školu 
jsem však ani vzhledem k výbornému 
prospěchu nebyla přijata. Další moji 
cestu výrazně ovlivnil můj tehdejší třídní 
učitel pan Chodl, který mým rodičům 
doporučil podat odvolání do Gymnázia 
v Písku, kde jsem nakonec prožila čtyři 
krásné roky studentského života. A pak 
už zbýval jen krůček k uskutečnění 
dětského snu – studium na pedagogické 
fakultě.
Jste dnes učitelka, ředitelka, úřednice 
a manažerka? Jak se dnešní postavení 
ředitelky školy liší od Vašich představ 
o budoucím povolání?
Na tuto otázku odpovím asi tak, že jsem 
zároveň učitelka, ředitelka, manažerka 
a v poslední době si připadám nejvíce 
jako úřednice zavalená množstvím admi-
nistrativních záležitostí. 
V době, kdy jsem se rozhodovala, jestli 
půjdu do konkurzu na místo ředitelky 
málotřídní školy, pro mě bylo nejdůleži-
tější, aby naše malá školička byla místem 
vzájemné důvěry dětí i dospělých, mís-
tem, kde budou děti nejen  vzdělávány, 
ale také vedeny ke slušnosti a úctě k do-
spělým. Doufám, že plnit tyto cíle se 
nám docela daří.
Jaký obor, jakou aprobaci předmětů 
jste vystudovala? Mění se přístup žáků 
k těmto předmětům? A k lepšímu nebo 
horšímu?
Na Pedagogické fakultě v Plzni jsem 
vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň 
ZŠ. Vzhledem k tomu, že učím děti na 
nižším stupni a v poslední době nejčas-
těji prvňáčky, tak žádné výrazné změny 
v přístupu žáků nevidím. Je naopak 
úžasné pozorovat ty malé neposedy, jak 
s nadšením plní své první úkoly, učí se 
nová písmenka, dumají nad správnými 
výsledky při počítání.
Co Vás dnes na Vaší práci baví nejvíce 
a co naopak „děláte, protože to k práci 
učitele patří“? A nemyslím známkování 
a hodnocení „výkonů“ žáků.
Povolání učitelky vnímám jako poslání, 
jsem ráda ve společnosti dětí. Nevzpomí-
nám si konkrétně na nic, co bych dělala 
jen proto, že to k povolání učitele patří.  
Vážím si chvil, kdy si se svými žáčky 
mohu povídat, kdy mohu výuku oživit 
čtením příběhů, nad kterými děti pře-
mýšlejí a které utvářejí jejich charakter 
v dobrém slova smyslu.

Co považujete u učitele za nejdůležitější? 
Podle mého názoru je u učitele důležitá 
schopnost empatie, měl by být schopen 
respektovat a vnímat problémy, s kterými 
se někteří žáci v dnešní době potýkají.  
Měl by být spravedlivý a upřímný. Sa-
mozřejmě by měl mít autoritu a respekt, 
to je především na 2. stupni základní 
školy nelehký úkol, proto smekám před 
kolegy, kteří jsou výbornými pedagogy 
a mezi dospívajícími žáky obstojí na 
jedničku.
Co podle Vás chybí dnešním žákům?
Úcta k sobě navzájem, úcta k dospělým, 
slušnost. Toto vše ale pramení z výchovy 
v rodině.
Přesto si myslím, že v hloubi duše každé-
ho dospívajícího kluka a holky je touha 
po přijetí a uznání. Pokud se jim těchto 
základních potřeb v rodinách a mezi 
vrstevníky nedostává, pak jsou někteří 
takoví, jací jsou.
Jakou knihu jste četla naposledy? K ja-
ké knížce se ráda vracíte? Kterou knihu 
byste dnes doporučila školákům a proč?
Bohužel na čtení mám čím dál tím méně 
času. V poslední době jsem opravdu 
jedním dechem přečetla knihu americké-
ho autora W. Younga – Chatrč. Působivý 
příběh, víc ale neprozradím. Čtenářům 
určitě doporučuji k přečtení. Stálou in-
spiraci jako křesťanka nacházím při čtení 
Bible. Kniha, ke které se ráda vracím, je 
Exupéryho Citadela. Dnešní trh je přesy-
cen různými tituly dětské literatury. Na-
šim malým školákům bych určitě dopo-
ručila četbu klasických českých pohádek, 
nádherná je kniha Makový mužíček od 
Františka Nepila nebo Děti z Bullerbynu 
švédské autorky A. Lindgrenové a mno-
ho dalších.
Dělala jste si poctivě čtenářský deník?
Čtenářský deník jsem psala opravdu 
poctivě již od druhé třídy. Někde bych ho 
ještě doma našla. Protože jsem ráda kres-
lila, výpisky jsem si doplňovala obrázky. 
Na gymnáziu jsem musela začít psát 
deník nový, povinné a zároveň ne vždy 
zajímavé četby přibývalo, takže i nadšení 
k psaní pomalu a jistě sláblo.
Psala jste ráda domácí úkoly?
Nepamatuji si, jestli jsem je psala zrovna 
ráda, ale brala jsem to jako svoji povin-
nost. Nic jiného mi nezbývalo.
Na které své učitele dnes vzpomínáte? 
Moc ráda vzpomínám na moji třídní pro-
fesorku paní Marii Plachou a paní pro-
fesorku Marii Borůvkovou. Jsou to obě 
dámy s velkým D, skromné a s velkým 
srdcem. Dokonce jsem měla to štěstí se 
s nimi před třemi lety na srazu po dvaceti 
letech setkat. Bylo to moc fajn.

Ve volném čase se jistě věnujete svým 
koníčkům. O kterém z nich nám něco 

prozradíte?
Vzhledem k tomu, že volného času 
vzhledem k mému povolání opravdu 
moc nemám, tak využiji každou volnou 
chvilku k projížďce na kole nebo k pro-
cházce do přírody. Ráda pracuji na za-
hrádce, je to pro mě výborný relax.
Co Vás „nabíjí“ energii?
Čas strávený s rodinou, posezení s přáte-
li, procházka do přírody s naším labrado-
rem Maxíkem.
Jaké máte ráda filmy?
Mám ráda psychologické a historické fil-
my. Nesleduji seriály, je to pro mě ztráta 
času. Samozřejmě s výjimkou seriálu 
Vyprávěj, na který jsem se vždy těšila. 
V poslední době mě zaujal film Juraje
Herze Habermannův mlýn.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Smažený sýr s hranolkami, hodně zeleni-
ny a pomerančový džus.
Máte oblíbenou historickou dobu? 
Chtěla byste v té době žít nebo se vrátit 
v čase „na výlet“?
Myslím si, že každý člověk má své místo 
tam, kde žije. Nechtěla bych se proto 
vracet do historie, ale jsem ráda, že můžu 
žít v současnosti a snažím se žít tak, 
abych se jednou při své životní rekapitu-
laci nemusela za svoje jednání a postoje 
stydět.
Buďme chvilku v imaginárním světě, 
kde je možné téměř vše. Řekněte, kte-
rou historickou nebo literární postavu 
/umělce/ politika nebo jinou osobnost 
pozvete na návštěvu Blatenska? Co vše 
ji ukážete a proč?
Nad touto otázkou jsem dlouho pře-
mýšlela, protože osobností, kterých si 
vážím, je opravdu hodně. Pokud bych se 
rozhodla někoho pozvat, určitě bychom 
projeli nejen město Blatnou, ale i všech-
ny okolní vesničky a určitě by bylo na co 
se dívat. Blatensko pro mě je a vždycky 
bude tím nejhezčím koutem naší repub-
liky.
Co byste vzkázala žákům a rodičům?
Milí žáci, přeji vám, abyste vyrůstali 
v rodinách, kde najdete porozumění 
a lásku. V rodinách, kde na vás čeká 
máma s tátou, kteří se zajímají o vaše 
radosti i starosti a zároveň vás učí samo-
statnosti a zodpovědnosti za svůj vlastní 
život. Milí rodiče, vám přeji, abyste 
poskytovali dětem takové zázemí, kde 
najdou porozumění a lásku, abyste se za-
jímali o jejich radosti i starosti a zároveň 
je učili úctě k druhým lidem, samostat-
nosti a zodpovědnosti.

Děkuji za rozhovor
Ing. Radka Vokrojová
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ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ A MŠ LNÁŘE

Představuje se Vám Mateřská škola Lnáře 

Ke škole patří i školní jídelna. 
Paní Renáta Vaněčková, vedoucí 
školní jídelny ve Lnářích, nám 
něco málo prozradila o sobě 
a mlsných jazýčcích žáků i 
učitelů.

Jak dlouho vaříte pro děti a učitele 
v Lnářích?
Ve školní jídelně pracuji 1,5 roku.
Pro kolik strávníků běžně vaříte? Kdy 
jich bylo nejvíce? A co jste jim připra-
vila?
Běžně vaříme pro 110 strávníků a zatím 
za mé přítomnosti žádná výjimečná situ-
ace nenastala.
Kolik kuchařek si poradí s přípravou 
jídla pro tolik strávníků?
Jsou tři, ale dvě mají pouze částečný 
úvazek.
Stalo se Vám, že bylo málo porcí? A ja-
ké bylo řešení?
Ne, ale pokud by k tomu došlo jistě by se 
řešení našlo.
Jaká jídla vaříte nejraději ve škole a jaká 
doma? Co dětem od Vás chutná nejvíce?

Děti mají nejraději rajskou omáčku a 
špagety, ale také řízky. Doma vařím nej-
raději staročeskou kuchyni.
Vaříte ráda doma pro menší počet ale 
o to náročnější strávníky?
Ano, vařím ráda.
Jak velké máte děti a umí vařit? Nebo 
i u Vás platí „Kovářovic kobyla a ševco-
vic žena chodí bosa“?
Mám dva syny 11 a 16 let, a uvařit si 
něco nenáročného zvládnou.
Nechtěla byste si někdy vyměnit místo 
s dětmi? Vy byste šla do třídy se učit a 
děti by Vám uvařily. Na co byste měla 
chuť?
Ano, chtěla bych, aby děti poznaly, jak je 
těžké uvařit pro tolik mlsných jazýčků. 
Měla bych chuť na francouzské bram-
bory.
Daří se Vám přesvědčit děti, že zelenina 
je zdravá?
Myslím si, že ano.
Sledujete pořady o vaření v TV? Které 
se Vám líbí? 
Občas se dívám.
Kupujete si kuchařky od známých osobností? 

Ne, nekupuji.
Jakou ze světových kuchyní máte ráda? 
Kterou z nich byste chtěla ve školní 
jídelně vyzkoušet?
Mám ráda italskou kuchyni. Ve školní 
jídelně bych chtěla vyzkoušet pravé ital-
ské těstoviny.
Představte si, že za Vámi přijde cestovní 
kancelář s nabídkou zájezdu kamkoli za 
gurmánskou kuchyní. Kam byste jela?
Do Itálie.
Jakou pochoutku byste uvařila na sta-
rých kamnech?
Vdolky na drátě s povidly, tvarohem 
a zakysanou smetanou.
Prozradíte nám recept na některé Vaše 
oblíbené jídlo a návod na jeho přípra-
vu?
Masopustní koblihy: 500 g polohrubé 
mouky, 70 g moučkového cukru, 70 g 
másla rozměklého, 3 pol. lžíce rumu, 
3 žloutky, asi 1 / 4 l mléka, 30 g droždí, 
1 vanilkový cukr, tužší zavařenina, olej 
na smažení.

Děkujeme paní Renátě Vaněčkové za 
rozhovor.

Z činnosti naší mateřské školy:
V průběhu školního roku jsme připravili pro děti řadu zajíma-
vých akcí:
- Zhlédli jsme několik divadelních představení: Bublinková 
víla, Cirkus Flamings, Ospalá Káča, hudební koncert, navštívili 
jsme multikino CineStar Plzeň – film Mikulášovy patálie.
Naposledy jsme se zaposlouchali do překrásného vyprávění 
v besedě s ornitologem Karlem Peclem  na téma „Ptáci jižních 
Čech“.
- K velmi oblíbeným činnostem dětí naší mateřské školy patří 
práce s keramickou hlínou. Umožňujeme pracovat s hlínou 
všem dětem, od těch nejmenších až po předškoláky. K vypa-
lování hlíny využíváme pec, která je umístěna v budově ZŠ. 
Výrobky dáváme na výstavy i jako dárky na Vánoce a ke Dni 
matek.
- Již několik let se osvědčily na naší MŠ dílny rodičů s dětmi 
pod názvem „Táto, mámo, pojďte si hrát!“
-  Jako jednu ze společných akcí se ZŠ využíváme možnosti 
předplaveckého výcviku v bazénu Horažďovice
- Naše děti rády malují. Pravidelně se účastníme výtvarné sou-
těže Přírodou Blatenska. V minulém školním roce měla soutěž 
název „Všechno lítá, co peří má.“ V ní se v kategorii mateř-

Naše mateřská škola je školou jednotřídní s kapacitou 28 dětí. V pedagogické práci stavíme do středu zájmu 
dítě jako jedinečnou osobnost se všemi jeho potřebami. Prioritou je vždy to, co prožívá a cítí, jaké zážitky si 
z mateřské školy odnáší, co získává do života a aby se cítilo spokojené a v bezpečí se mohlo rozvíjet.
Veškeré činnosti vychází ze zájmu dítěte a jeho tvořivosti. Mezi dlouhodobé cíle našeho programu patří rozvíjení 
sebevědomí a sebedůvěry dítěte, rozvíjení vnímavosti a vypěstování zdravých životních postojů a návyků. 
Vzdělávání dětí se rozvíjí přirozenou cestou prostřednictvím prožitků a praktických zkušeností. Vychází 
z jejich volby, ze zvídavosti a potřeby objevovat. Ve třídě, kde si spolu hrají děti různého věku, je nezbytná 
velká schopnost tolerance, přizpůsobivosti a spolupráce. Všem je dán dostatek prostoru pro spontánní aktivity 
a možnost projevovat se přirozeným dětským způsobem. Cílem našeho školního vzdělávacího programu je 
rozvoj osobnosti dítěte tak, aby po absolvování mateřské školy bylo maximálně fyzicky, psychicky a sociálně 
samostatné. Aby bylo zdravě sebevědomé, spokojené, připravené pro další život.
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Rozhovor s paní Alenou Maškovou, vedoucí učitelkou Mateřské školy Lnáře

ských škol umístila na 2. místě naše předškolačka Hedvika 
Machovcová.
Dále jsme se letos zapojili i do těchto soutěží: „Zahrádka v kvě-
tech očima dětí“ a „Požární ochrana očima dětí“.
- Využíváme místních tradic – posvícení, masopust, pouť. Ne-
dávno jsme si užili maškarní karneval. Děti tancovaly, soutěžily 
a vyhodnotily nejlepší masky. Masopustní veselice se vydařila. 
Dále oslavujeme Den matek, Mezinárodní den dětí, o Vánocích 
a Velikonocích pořádáme spolu se ZŠ výstavy dětských prací. 
- Spolupracujeme se ZŠ – několikrát ročně navštěvujeme 1. tří-
du, aby se děti seznámily s prostředím a p. učitelkami.
- Vedeme děti k ochraně přírody, plníme úkoly ekologické vý-
chovy. Několikrát do roka  jdeme do lesa, na podzim a v zimě 
pečujeme o zvířátka.
-  Měsíc červen je měsícem výletů, které pořádáme jak samo-
statně, tak i se ZŠ. Mezi oblíbené patří návštěva Dětského zá-
bavného parku v Nepomuku, návštěva HZS v Blatné, zámecké-
ho parku v Blatné a zámku ve Lnářích. Děti také zaujal koncert 
ZUŠ, na kterém se seznámily s řadou hudebních nástrojů.
- V červnu také pořádáme zábavné odpoledne pro všechny děti 
a rodiče zakončené nocováním předškoláků v MŠ. Tato akce je 
u dětí velmi oblíbená, nocovali jsme např. s Krtkem, Medvíd-
kem a Večerníčkem.
- Každoročně zlepšujeme prostředí MŠ i díky finančním a věc-
ným darům od těchto firem: Třemšínská ekofarma – Ing. Josef
Honz ml., Ing. Josef Honz,Csc.; Agro Blatná; Rybářství Lnáře; 
Strom Lnáře.
I letošní Vánoce byly díky nim bohaté: zakoupili jsme novou 
nábytkovou sestavu do herny, hračky i pomůcky pro děti.
 
Alena Mašková, vedoucí učitelka MŠ

Chtěla jste být vždy učitelkou? Kdy jste 
se rozhodla, že budete právě učitelkou?
Už na prvním stupni základní školy jsem 
ráda hlídala malé děti a přála jsem si být
paní učitelkou ve školce.
Co Vás dnes na Vaší práci baví nejvíce 
a co naopak „děláte, protože to k práci 
učitele patří“? A nemyslím známkování 
a hodnocení „výkonů“ žáků. 
Baví mě kreativita při práci s dětmi, 
když mohu v dětech probouzet zájem 
a chuť poznávat svět kolem sebe. Učit 
je naslouchat, objevovat, samostatně se 
rozhodovat. Když mohu činnost s dětmi 
stavět na jejich prožitcích, zájmu a tím 
dosahovat takových schopností a doved-
ností, které si odnášejí do života.
Co považujete u učitele za nejdůležitější?
U učitelky mateřské školy především 
vztah k dětem – umět jim naslouchat, být  
vstřícná, dát jim prostor k seberealizaci, 
být dětem kamarádem, předat některé 
hodnoty.
Co podle Vás chybí dnešním žákům?
Více času, který by s nimi rodiče trávili.
Jakou knihu jste četla naposledy? K ja-
ké knížce se ráda vracíte? Kterou knihu 
byste dnes doporučila školákům a proč?
Naposledy jsem dětem četla z knihy Mé-
ďové od Václava Chaloupka. Příběhy se 
zvířátky mohou dětem pomoci lépe po-
chopit sounáležitost člověka s přírodou.
Dělala jste si poctivě čtenářský deník?
Čtenářský deník jsem si vedla, i když ne 
všechny knihy jsem četla. 

Psala jste ráda domácí úkoly?
Na prvním stupni ano, pak už to bylo 
horší.
Na které své učitele dnes vzpomínáte? 
Vzpomínám na svého prvního učitele 
Jiřího Ciprýna, na jeho hraní na housle. 
Pak na paní ředitelku Marii Židovou, 
která pro mě byla vzorem.
Ve volném čase se jistě věnujete svým 
koníčkům. O kterém z nich nám něco 
prozradíte?
Ráda cestuji, vařím a peču.
Co Vás nabíjí energií?
Energií mě nabíjí rodina a v poslední 
době zejména vnučka Karolínka.
Jaké máte ráda filmy?
Mám ráda hlavně romantické filmy a fil-
my o přírodě.
Máte oblíbené jídlo, pití?
Mým nejoblíbenějším jídlem je svíčko-
vá, ale nejsem nijak vybíravá. Piji hlavně 
vodu, pochutnám si na sklence červené-
ho vína.
Máte oblíbenou historickou dobu?
Ráda poznávám historické památky, ale 
oblíbenou historickou dobu nemám.
Buďme chvilku v imaginárním světě, 
kde je možné vše. Řekněte, kterou histo-
rickou nebo literární postavu (umělce) 
politika nebo jinou osobnost pozvete na 
návštěvu Blatenska? Co vše jí ukážete 
a proč?
Asi J. A. Komenského. Provedla bych ho 
naší  mateřskou školou, ukázala mu vy-

bavenost pomůckami i hračkami. Vždyť 
i on nepochyboval o důležitosti malých  
škol, o tom, že mladá generace je obra-
zem národa.
Co byste vzkázala žákům a rodičům?
„Děti, užívejte si dětství, buďte zdravé, 
spokojené a veselé.“ „Rodiče, Vaše děti  
strašně rychle vyrostou – buďte s nimi 
co nejvíce, naslouchejte jim, povídejte si 
s nimi.“
Děkuji za rozhovor
Ing. Radka Vokrojová

O kohoutkovi a slepičce
Jednoho všedního dne si kohoutek roz-
bil hlavu. Ne moc, ale krve jako z v... . 
Slepička ho popadla a odvedla na chi-
rurgii, tam zrovna dnes nikdo. Tak šli 
na svůj obvod, ale tam byl zástup a ten 
je nevzal. Poradili jim pohotovost, ale 
ta ještě neordinovala. Tak to šlo dále. 
Nakonec vypomohl závodní lékař. Na-
štěstí úraz nebyl velký, ale nevím, co 
by - kdyby. Jaké z toho plyne ponau-
čení: nerozbíjejte si hlavu, když na vás 
doktoři zrovna nemají čas, nemuseli 
byste dopadnout dobře.
Přeju blatenské drůbeži, aby se do 
podobné situace nedostala a pokud ano 
tak plánovaně, když tam doktoři jsou.
Zajímá vás, o koho jde? Nevím, rozho-
vor byl vyslechnut v autobusu. MB

VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ

 ZUŠ Blatná: Andrea Soukupová, 14 let
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Sedlická krajka v Senátu Parlamentu ČR
V úterý 8. března se v odpoledních hodinách 
v předsálí Valdštejnského paláce – sněmovní prostory 
„SENÁTU“ - sešlo asi 80 lidí, mezi kterými byla 
skupina občanů Sedlice (převážně žen – krajkářek). 
V 17 hodin zde byla „Vernisáží“ zahájena výstava 
„Sedlická krajka“ – pod záštitou pana senátora Ing. 
Bc. Miroslava Krejči Csc.. Pan senátor všechny 
přítomné přivítal a zahájil vernisáž. Následovala 
první část módní přehlídky, kde modelky (vlastní 
zdroje) představovaly využití krajky k ozdobení 
historického oblečení pod názvem „Z truhly našich 
babiček“. Chvilku, než se stačily modelky převléci, do 

dalších modelů, vyplnil starosta města Sedlice Ing. 
Jiří Rod krátkým představením Sedlice. Ve druhém 
bloku byly k vidění příklady využití krajky pro běžné 
nošení. Další meziprostor při oblékání nových 
modelů vyplnila ředitelka „Sedlické krajky o.p.s.“ 
paní Martina Srbová zajímavým povídáním o historii 
a současnosti „Sedlické krajky“. Poslední část módní 
přehlídky představila využití krajky na večerních 
a společenských šatech. Přehlídka byla odměněna 
vřelým potleskem. Výstava byla otevřena od 8. – 14. 
března.  Za město Sedlice Ing. Jiří Rod, starosta města,
    Foto: Ing. Radka Vokrojová
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
Budoucí prvňáčci v ZŠ Bělčice
Tak jako každý rok, i letos probíhal na naší škole zápis 
žáků do 1. ročníku. Tento rok jsme očekávali naše bu-
doucí prvňáčky 8. února 2011 od 14 hodin. 
K zápisu se dostavilo 10 dětí, z toho 8 chlapců a 2 dív-
ky. Děti přišly za doprovodu rodičů, některé si dokonce 
přivedly na pomoc i sourozence. Někdo byl nesmělý, ale jiný 
se choval suverénně. Na školáčky čekalo mnoho úkolů. Museli 
poznat barvy, geometrické tvary, pohádku, ze které jsou ob-
rázky, najít rozdíly, určit číslice a přiřadit k nim správný počet 
teček, zazpívat či zarecitovat. Poslední úkol byl nejnáročnější 
– nakreslit osobu, která předškoláčka doprovodila k zápisu. Ve 
většině případů vyhrála maminka. Dětičky si maminku nebo ta-
tínka prohlížely a pak na papír kreslily, co je na rodičích nejvíce 
zaujalo, např. proužky na svetru, přívěsek na řetízku, náušnice 
atd.
Všechny děti byly moc šikovné. Už se na ně 1. září 2011 moc 
těšíme!!!

Žádost obce a Obecního úřadu 
Bělčice k občanům
V poslední době stále více přibývá stížností občanů na neukáz-
něné majitele psů, kteří venčí své psy na veřejném prostranství, 
ale výkaly po svých miláčcích neuklízí. Chtěli bychom tímto 
požádat majitele pejsků, aby po nich uklízeli. Výkaly způsobují 
problémy na veřejných plochách udržovaných technikou a z té-
hož důvodu ani dětské hřiště nemůže plnit svou funkci. Ma-
minky a paní učitelky z MŠ i ZŠ nechtějí pouštět děti na hřiště, 
které je znečištěné od psů. Obecní úřad již začátkem března 
zakoupil dostatečný počet sáčků na odklizení psích výkalů 
a proto žádá občany, aby si je vyzvedli na OÚ a začali konečně 
po svých miláčcích uklízet (již nyní to někteří dělají, ale jsou to 
spíš výjimky). Záměrně nechceme nechat sáčky volně přístup-
né, aby někteří nenechavci nebo děti je nezcizovali ve velkém 
množství a nepohazovali kolem. Každému dáme počet sáčků 
dle jeho uvážení (někdo chodí s psíkem denně po veřejném pro-
stranství, někdo občas a někdo má psa pouze na zahradě, takže 
sáčky nepotřebuje nebo jen málo). Prosím, uklízejte po svých 
čtyřnohých miláčcích, všichni přece chceme mít svou obec hez-
kou a čistou.
Děkujeme za Obecní úřad Bělčice
Josef Zeman, starosta obce a Hana Bobková, matrikářka

Perníkové Bělčice
Dne 26.2.2011 se Bělčice rozvoněly perníkem. Pekly se to-
tiž voňavé perníky do tomboly na již tradiční Včelařský ples 
5.3.2011. Na perníky se spotřebovalo neuvěřitelných 24 kg 
mouky, 180 vajec, 5 kg medu a 15 kg cukru. Upeklo a ozdobilo 
se nejen 154 perníkových chaloupek, ale i další drobnější tvary 

perníčků: srdce, panenky, medvídci, motýli, košíčky atd. 
Upéci takový perníkový domeček není jen tak. Nejprve se musí 
upéci perníkové díly: štíty, boční zdi, střecha, komín, základová 
deska. Když je toto vše upečené, pouští se do práce páni včelaři, 
kteří pomocí cukrové polevy a párátek sestavují domečky. Když 
je chaloupka sestavená a drží pohromadě, přijdou na řadu ženy, 
které se pustí do zdobení. Při té vší práci panovala dobrá nálada 
a práce šla všem pěkně od ruky. 
Chtěla bych tímto všem poděkovat za pomoc.  MV

Dětský maškarní karneval
Dne 12.2.2011 se , jako tradičně,  uskutečnil v Bělčicíh Dětský 
maškarní karneval. Účast dětí i dospělých byla velmi hojná. 
Karneval zahájilo předtančení bělčických mažoretek, které se 
všem moc líbilo. Poté již nastal čas k tanci. O hudbu se staral 
pan Milan Weinfurt.
Tančení organizátoři střídali se soutěžemi, v nichž se do sou-
těžního klání zapojil i dospělý doprovod dětí. Za každý splněný 
úkol dostal každý účastník sladkou odměnu. Při hudbě Mašinka 
se všechny masky náležitě předvedly a na závěr každá maska 
obdržela dortík (upekly ho obětavé maminky a babičky). Mys-
lím, že se toto odpoledne plné tance a soutěžení velmi povedlo 
a všichni se již těšíme na příští rok. M.V.

Hrst vzpomínek na mládí a hlavně 
na školu
Vzpomínám si dnes, jak mne kdysi má maminka poprvé vedla 
do školy – do staré budovy, která se podobala opelichané chalupě 
zralé k rozbourání.
Přešly jsme dlouhou tmavou chodbu, kde nám vyšel vstříc pan 
řídící Vaněrka a uvedl nás do první třídy. Maminka položila na 
stůl v papírovém sáčku asi 2 kg máku, pan řídící mi vložil do 
ruky kornoutek cukroví a vykázal mi místo v 1. lavici. Dřevěné 
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lavice byly tenkrát 
staré, poškrábané, 
naše dnešní dětičky 
by se asi štítily do 
nich sednout.
Uprostřed lavic byla 
ulička, aby mohl pan 
řídící i děti prochá-
zet k tabuli. Uvnitř 
lavic byla přihrádka 
na ukládání břidli-
cových tabulek, na 
kterých jsme se učili 
kulatým pisátkem 
psát a počítat.
S panem řídícím Vaněrkou se celá naše rodina velmi dobře 
znala. Chodil přes náš dvůr do školní zahrádky, ve které choval 
včely – měl jich tam pěknou hromádku. Pokaždé, když stáčel 
med, dostaly jsme, my děti Skalů, takový kus roštin, přetékají-
cích medem, že jsme měly dlouho co lízat – a to nás na tu dob-
rotu bylo pět.
Také si přes náš dvůr krátil cestu kaplan Mařák. Chodíval velmi 
často „knaipovat“ na farskou louku pod rybníček ve „Brod-
cích“. Jednou, když opět přecházel přes náš dvůr, zrovna mne 
maminka kárala pro nějakou nedbalost a při důtce jsem dostala 
i několik štulců do zad. A pan kaplan se přimlouval: „Jen řežte 
matko, škoda rány, která chybí!“.  Tím si mne navždy znepřáte-
lil. Ač před touto událostí nešel často s prázdnou a snažil se mi 
podstrčit třeba krásně zbarvené jablíčko, hrušku nebo dokonce i 
hrozen vína, od jeho „přímluvy“ jsem před ním utíkala. Zalezla 
jsem třeba do stohu slámy jako pes a kolikrát jsem tam i usnula 
– večer mne pak naši nemohli najít.
Ale vrátím se znova k povídání o škole. Stará školní budova na 
rozbourání  na přestavbu dlouho nečekala. Druhou třídu jsem 
již končila v nové budově a moc se nám líbila. Stavbu prováděl 
pan Ing Párek ze Lnář a ačkoli se mu pak vytýkalo, že škola vy-
padá jako stodola, chodili jsme tam rádi. Dala základní vzdělání 
mnoha lidem, v životě pak i vysoce postaveným.
Učitelský sbor se skládal z těchto učitelů: Vaněrky, Chaloupky, 
Opla, Pfeifera, Štipla a Bendy. Opl byl brzy přemístěn za řídící-
ho učitele do Koupi, kde byla rovněž dostavena nová škola. Tím 
odpadlo docházení školních dětí do Bělčic. Dětí bylo v obou 
školách dostatek, vždyť jich bylo v každé chalupě jako smetí 
– 5, 6 a to bylo normální, u nás například 7 – ale dvě zemřely. 
František – čtyřletý na zápal mozkových blan a Anička – dvou-
letá na zánět průdušek. U Píků, kteří tehdy měli obchod s kolo-
niálním zbožím, bylo 16 dětí, u Matějků vedle kostela 16 dětí, 
u Muziků ve Slavětíně 12.
Školní docházka se nijak nehonila a od 12 let se povolovala 
úleva. Stačilo, když přišel žák třeba jen 2x týdně. Má maminka 
nechodila do školy vůbec. Měla nevlastního otce a ačkoliv byla 
velmi nadaná, do školy ji babička posílat nesměla. Babička 
byla o 12 roků starší než dědeček a proto asi neměl nijak zvlášť 
rád babičku ani moji maminku. Kolikrát jsme my děti viděly, 
že místo podpisu udělala 3 křížky a dala se do pláče. A byla to 
moudrá žena. Přicházeli si k ní žádat o radu lidé takřka z celých 
Bělčic. Také nikdy nešetřila na chudých. Byla bída a proto často 
přicházeli žebráci a ani jednoho nepustila s prázdnem i když 
jsme sami toho měli málo. A tak jsme otci kolikrát žalovali, co 
komu zase rozdala, ale otec se kvůli tomu nikdy nezlobil.
Nejhorší v rodinách bylo děti šatit. My mladší museli jsme nosit 
obnošené hadříky po starších. Málo nám slušely a v zimě málo 
hřály. Dnes, když člověk vidí až přepychově ošacené děti, obuté 
do každého počasí – to je úplná nádhera, která působí na člově-
ka jako pohled na rozkvetlou louku jara. A jak chutné a vydatné 
je dneska stravování ve školních jídelnách! Však je to na dětech 
vidět, jedno je hezčí než druhé a tváře jako by jim maléreček 
vymaloval.
Dřívější stará škola v Bělčicích dala dětem jen základní  a před-
běžné vzdělání, přesto ale připravila do života mnoho chytrých 
lidí.  Pokračování příště

Přepsala podle poznámek svého dědy Věra Pichnerová 
– Pavelková v roce 2007.

Příběhy našich dědečků a babiček
Neustále jsem sledovala 
hodiny. V osm hodin měl 
totiž začínat můj nejoblí-
benější seriál, hodinové 
ručičky ale ukazovaly 
teprve třičtvrtě na osm. 
Vypadalo to, jako by se 
proti mně spikly a běžely 
pomaleji než obvykle. 
Abych si čekání zkrátila, 
pustila jsem si rádio. Zrov-
na hráli moji oblíbenou 
písničku, když najednou 
zhaslo světlo a všude se 
rozhostilo ticho. To mohlo 
znamenat jediné - vypli 
proud. Protože jsem se v 
pokoji potmě sama bála, 
šla jsem za maminkou do 
kuchyně. „Proč se tváříš jako hromádka neštěstí?“ ptala se mě 
hned, co jsem vešla do kuchyně. „Zrovna měl běžet můj oblíbe-
ný seriál, a protože vypli proud, tak se na něj nemůžu dívat. Ani 
rádio si nemůžu pustit!“ zlobila jsem se. „No jo, vy mladí!“ po-
vídal dědeček, kterého jsem si až do této chvíle nevšimla. „Bez 
všech těch přístrojů a vymožeností se neumíte vůbec bavit. To 
já, když jsem byl ještě kluk, museli jsme si umět zábavu obsta-
rat sami. Neměli jsme doma ani televizi ani rádio. Jediná věc, 
která pracovala na elektřinu, byla pračka značky Perun. První a 
také poslední pračka, ve které jsem kdy pral.“ Protože jsem od 
přírody velmi zvědavý tvor, nemohla jsem se nezeptat: „A proč, 
dědečku?“ Dědeček se usmál a začal vyprávět: „Jednou na jaře 
roku 1942 maminka onemocněla. Protože jsem jí chtěl udělat 
radost, rozhodl jsem se, že za ni vyperu prádlo. Bylo mi šest 
let a ještě jsem nevěděl, že barevné a bílé prádlo se nesmí prát 
najednou nebo že se nemůže do pračky jen tak naházet, ale musí 
se rovnoměrně rozložit. Jinak by se namotalo na vrtuli, která 
se točí uprostřed a převrací prádlo. Tak jsem vzal oblečení, zá-
stěry, utěrky, prostě všechno, co jsem doma našel, a hodil to do 
pračky. Po hodině jsem se šel na prádlo podívat. Jenže v pračce 
na mě čekalo nemilé překvapení. Prádlo se namotalo na vrtuli. 
Nejhorší bylo, že nešlo vůbec sundat a navíc se od tatínkovy ko-
šile obarvilo do modra. Když maminka viděla tu spoušť, málem 
jí ranila mrtvice. Dostal jsem na týden domácí vězení. Od té 
doby se pračkám radši vyhýbám.“ Jen co dědeček dovyprávěl, 
klesla mu víčka a usnul. Abych ho nevzbudila, potichu jsem se 
odplížila zpátky do svého pokoje. Anna Křivková  

BEZDĚDOVICE
Info z Bezdědovic, Dobšic 
a Paštik
Na základě možnosti čerpat finanční prostředky prostřednictvím
Svazku obcí Blatenska v rámci programu - Podpora obnovy 
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj projekt „Děti 
SOBu aktivně“ jsme oslovili skupinu dětí z naší obce s dotazem 
na jejich spoluúčast při plánování pořízení dvou herních prvků 
do dětského koutku sportovního hřiště i realizací veřejné zeleně 
obecních prostor, včetně jejich údržby během celého roku. 
Děti se s radostí zapojily a namalovaly velmi pěkné obrázky. 
Rozpočet projektu
Celkové náklady: 143 000,00 Kč
Požadovaná dotace: 100 000,00 Kč (70 %)
Vlastní zdroje: 43 000,00 Kč (30%)
Držme si palce, aby nám výše uvedená dotace z programu pod-
pory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj 
byla přidělena! 
Zastupitelstvo obce Bezdědovice má za jednu z hlavních priorit 
motivovat jak děti a mládež, tak dospělé občany, kteří mají na 
jeho území trvalý pobyt, o zlepšování všestranného rozvoje 
území, potřeb občanů, obohacení jejího kulturního i duchovního 
života, protože budoucnost obce je v rukách jejich občanů.
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V současné době máme 333 trvale bydlících osob v evidenci 
obyvatel, z toho 47 dětí ve věku do 15 let a 7 dětí ve věku do 18 
let. K zápisu do Základní školy na školní rok 2011/2012 přišly 
dvě děti. 
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2010
* Technické služby města Blatné – odvoz popelnic 102.648,90 Kč
* Technické služby města Blatné – odvoz skla, papíru, plastu 
88.100,00 Kč
* Technické služby města Blatné – sběrný dvůr 14.378,20 Kč
* Technické služby města Blatné - mobilní svoz nebezpečného 
odpadu 2.404,04 Kč
* Technické služby města Blatné - mobilní svoz velkoobjemového 
odpadu 1.000,00 Kč
CELKEM  208.531,14 Kč
Příjmy od poplatníků   104.278,00 Kč
Příjem za tříděný odpad od EKO-KOM   55.593,00 Kč
CELKEM    159.871,00 Kč
ROZDÍL      48.660,14 Kč 
V roce 2010 odvezeno celkem 2,7 t skla; 7,835 t papíru; 3,6 t 
plastů; 48,2 t komunálního odpadu. 

Placení poplatků v roce 2011
Vzhledem k celkem úspěšnému třídění odpadů v naší obci, za-
stupitelstvo obce odsouhlasilo již 6 rokem stejnou výši místního 
poplatku i na rok 2011. 
1. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďováními, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bezdě-
dovice platí: 
• Fyzická osoba s trvalým pobytem        250,00 Kč
• Vlastník rekreačního objektu bez trvalého pobytu  400,00 Kč 
2. Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku 
ze psů se platí:
• Poplatek za 1 psa 80,00 Kč
• Poplatek z a každého dalšího psa  100,00 Kč 
3. Stočné 
• část občanů v Bezdědovicích 100,00 Kč/ rok /1 osoba 
Kompletní znění obou Obecně závazných vyhlášek je zveřejně-
no na internetových stánkách obce www.bezdedovice.cz nebo 
jsou k nahlédnutí na obecním úřadu. 
Poplatky je možné platit hotově na Obecním úřadě v době úřed-
ních hodin, u pokladní paní Bláhové Lenky, Bezdědovice č.p. 
80 nebo bezhotovostně na účet obce: č. 25329291/0100, varia-
bilní symbol uvádějte prosím číslo popisné nemovitosti.
Úřední hodiny Obecního úřadu Bezdědovice:
Pondělí 8:00 – 12:00  13:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00    13:00 – 17:00
Komunikovat můžete i prostřednictvím e- mailové adresy: 
bezdedovice@seznam.cz

Poplatky jsou splatné jednorázově do 31. května 2011. Včas ne-
zaplacené poplatky může Obecní úřad zvýšit až na trojnásobek 
základní výše poplatku. 
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků! 
Za obec Bezdědovice Miluše Kubátová

Provoz hřbitova v Paštikách
Stav peněžních prostředků k 1.1.2010 Kč 33.167,90
Příjmy příspěvky na kostel  Kč 200,00
Celkem     Kč 200 ,00
Výdaje 
dohody - sekání trávy   Kč 13.710,00
nákup služeb (odvoz odpadu)  Kč 13.894,90 
Celkem     Kč 27.604,90  
Stav k 31.12. 2010   
Příjmy (zůstatek + příjem)  Kč 33.367,90 
Výdaje     Kč 27.604,90
Stav     Kč  5.763,00
Zpracovala: Alena Vestfálová dne: 6.2.2011        

SDH BEZDĚDOVICE
Tento rok jsme zahájili výroční schůzí, která se konala 8. ledna 
2011 v Obecním hostinci. Z celkového počtu 86 členů se zú-
častnilo 56. Starosta, pan Josef Motyka, přivítal přítomné členy 
a hosty. V projevu nezapomněl opomenout, že členové SDH 
odpracovali za rok 2010 celkem 1443,5 brigádnických hodin. 
Ovšem nejvíce jich odpracovali členové družstva Muži B. Na 
závěr poděkoval členům za zapůjčení vlastních technických 
prostředků ve prospěch sboru.
Velitel Vojtěch Kupar zhodnotil výsledky všech soutěžních 
družstev. Zvláště pochválil členy družstva Muži B za 18. místo 
v hasičských pohárových soutěžích v okrese Strakonice.
Po projevu starostky obce Bezdědovice a projednání zajištění 
plesu bylo podáváno občerstvení. Poté nám hrála kapela pana 
Radka Šimsi. Všem se velice líbilo a někteří tancovali až do 
ranních hodin.
Dne 26. února jsme uspořádali hasičský ples. Jako loni i letos 
nám zahrála kapela SCÉNA ze Strakonic. Na přítomné zde če-
kala bohatá tombola a malé překvapení v podobě nově zrekon-
struovaných parket na sále, které nechal vyčistit Obecní úřad. 
Myslím si, že se všem líbilo a že se příští rok sejdeme zase v tak 
hojném počtu, jako letos.
Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem sponzorům, 
kteří přispěli do tomboly a podpořili tak činnost našeho sboru.
Dne 12. března plánujeme uspořádat pro ženy z Bezdědovic, 
Dobšic a Paštik Oslavu MDŽ. Čeká na ně malý dárek, bohatý 
program a na závěr kulturní vložka od členů SDH. Doufám, že 
se nám akce vydaří!!! Text: Anna Staňková

NAŠI JUBILANTI…
Kdo je stále veselý, 
ničeho se nebojí, 
žádný pláč a žádné stesky, 
vždyť je přece život hezký. 
Kdo se dívá kolem sebe, 
vidí lidi, květy, nebe. 
Ten, koho těší svět, 
ten tu bude do sta let! 
V měsíci březnu oslavila životní jubileum paní Marie Němcová,  
Bezdědovice (75 let). Blahopřejeme a přejeme do dalších let 
hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho životních radostí. 
 Miluše Kubátová

Bezdědovické sportování
Druhý TURNAJ V SEDMĚ se konal v sobotu 29.1.2011 
v Obecním hostinci v Bezdědovicích. Zúčastnilo se 8 dvojic 
a to bylo o tři více než předešlého turnaje. 
První místo obsadila dvojice Ota Burián st. a Jaroslav Suchá-
nek. Na druhém místě se umístnila domácí dvojice Stanislav 
Brda a Jiří Vydra a třetí skončila dvojice Bílek a Klíma. 
Všichni účastníci se těší na další podobnou akci.
Text: Alena Vestfálová

Zábavné centrum Šneček
Dne 5. 2.2011 uspořádal OÚ Bezdě-
dovice pro děti výlet do zábavného 
centra Šneček v Příbrami. Třináct 
dětí v doprovodu jedenácti dospě-
lých odcestovalo v 8:30 hodin au-
tobusem z Bezdědovic. Návrat byl 
plánovaný v odpoledních hodinách. 
Během tohoto příjemného dopo-
ledne měly děti možnost vyřádit se 
na nejrůznějších atrakcích; prolézačkami počínaje a balónko-
vou střelnicí v kulisách pirátských lodí konče. Děti si mohly 
vyzkoušet pravou pirátskou bitvu, šlapací káry i horolezeckou 
stěnu. Rodiče, pokud zrovna neasistovali svým ratolestem, 
mohli relaxovat v útulném koutku, kde bylo možné si koupit 
kávu nebo něco dobrého. 
Myslím, že výlet se opravdu vydařil a všichni byli spokojeni. 
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Děti si ze Šnečka odvezly spoustu nezapomenutelných zážitků a 
rodiče příjemný pocit ze společného výletu. Jen doufám, že do 
příští akce se zapojí ještě více rodičů se svými dětmi a to nejen 
z naší obce, ale třeba i z obcí sousedních. 
 Text a foto: Iveta Podlešáková 

Dětský maškarní bál 
Tradiční dětský maškarní bál se konal v sobotu 27.2.2011 od 
13:00 hodin ve společenském sále obecního hostince v Bezdě-
dovicích. Bál pořádaly, tak jako každý rok, členky ČČK ve spo-
lupráci se SDH a Obecním úřadem. Přišlo hodně dětí ve velmi 
zajímavých a pěkných maskách. Hudbu a zábavu zajišťovala 
paní Zbíralová se synem. Pro děti byly připravené různé hry, 
soutěže a tanečky. Za účast v soutěži děti obdržely drobné dárky 
a domů si odnesly nafukovací balónek. Odpoledne se vydařilo, 
bylo plné zábavy, smíchu, radosti a spokojenosti. Zastupitelstvo 
děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
 Text + foto Renáta Kubátová

Připravované sportovní a kulturní 
akce v Obecním hostinci… 
• sobota 19.3. od 10:00 hodin turnaj ve stolním tenisu - čtyřhra
• sobota 23.4. od 10:00 hodin Velikonoční turnaj v nohejbale trojic
• sobota 26.3. turnaj „Křížová sedma“ od 13:00 hodin - karetní hra
• sobota 16.4. taneční zábava ANČA BAND od 21:00 hodin
• sobota 23.4. Hudební koncert skupiny FUNKCE ŠROUBU  
a dalších blatenských kapel od 20:00 hodin

Na všechny chystané akce Vás srdečně zveme. Šíp J. ml.

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

BLATNÁ
Správní odbor Městského 
úřadu Blatná informuje
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Platný občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, 
který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České re-
publiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobi-
losti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v přípa-
dě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. 
Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad do států Ev-
ropské unie. 
Žádost o občanský průkaz, s potřebnými doklady a fotografií
občana se podává na kterémkoli matričním úřadu nebo úřadu 
obce s rozšířenou působností. Žádost se podává osobně nebo 
prostřednictvím jiné osoby, k převzetí vyhotoveného občanské-
ho průkazu se již občan musí dostavit osobně.
Žádost k vydání 1. občanského průkazu je možno podat nejdří-

ve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den 15. naroze-
nin. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou plat-
nosti 10 let u občanů starších 20 let, a 5 let u občanů ve věku od 
15 do 20 let je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. 
OBČANSKÉ PRŮKAZY OD ROKU 2012
Počátkem příštího roku se začnou vydávat občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 
(e-OP). Dosavadní občanské průkazy jsou platné po dobu v nich 
vyznačenou.
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů
Upozorňujeme rodiče dětí mladších 10 let, že v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) bude dnem 
1. července 2011 zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů 
rodičů.
K podání žádosti o zápis dítěte mladšího 10 let do cestovního 
dokladu rodič předkládá svůj cestovní doklad, rodný list dítěte, 
oddací list rodičů (příp. rodný list jednoho rodiče). Správní po-
platek činí 50,- Kč.
Zápisy dětí mladších 10 let v cestovním dokladu rodičů jsou 
platné do 26. června 2012. Po tomto datu bude moci i dítě mlad-
ší 10 let cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem. 
Doklady potřebné k vycestování
K vycestování do státu Evropské unie občané starší 15 let mo-
hou jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. Do 
ostatních států lze cestovat jen s platným cestovním dokladem. 
Rodič prokazuje údaje k dítěti zapsanému v občanském průkazu 
pouze na území České republiky. 
Cestovní doklady
Od dubna 2009 jsou vydávány cestovního pasy se strojově či-
telnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-
-pas“), který obsahuje fotografii občana a otisky prstů. Otisky
prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Správní poplatek za 
vydání cestovních dokladů činí u občanů starších 15 let 600,- 
Kč s platností 10 let, u dětí do 15 let 100,- Kč s platností 5 let. 
Každý občan, který bude žádat o cestovní doklad se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat, je povinen se osobně dostavit 
k příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností dle jeho tr-
valého pobytu, děti a mladiství do 18 let s doprovodem rodičů. 
Po předložení potřebných dokladů (občanský průkaz, cestovní 
pas, příp. rodný list), se již nepřikládá fotografie ani nevyplňuje
písemná žádost, ale pracovnice odboru pořídí biometrické úda-
je. Následně vytiskne žádost, kterou občan podepíše. Podpis se 
digitalizuje a přenese do cestovního pasu. 
V případě, že občan, který není držitelem platného cestovního 
dokladu, potřebuje vycestovat dříve než je lhůta k vyrobení 
e-pasu, může požádat o vydání tohoto dokladu bez strojově 
čitelných údajů. Předkládá se vyplněná žádost, občanský průkaz 
a 2 fotografie. Platnost dokladu je pouze 6 měsíců a správní
poplatek činí u občanů starších 15 let 1 500 Kč a u občanů 
mladších 15 let 1 000 Kč. 
Vydání 1. cestovního dokladu dětem do 15 let
K žádosti o vydání 1. cestovního pasu dítěte do 15 let je nutné 
předložit mj. osvědčení o státním občanství ČR. Osvědčení 
vydává krajský úřad podle trvalého pobytu dítěte. Žádost lze 
podat osobně na Krajském úřadu v Českých Budějovicích nebo 
prostřednictvím matričních úřadů MěÚ Blatná, OÚ Lnáře, OÚ 
Bělčice a MěÚ Sedlice, pro občany mající trvalý pobyt v těchto 
správních obvodech. K vyplněné žádosti o osvědčení o státním 
občanství, kterou podává zákonný zástupce dítěte, je nutno 
přiložit rodný list dítěte, oddací list rodičů (popř. rodný list 
jednoho rodiče), občanský průkaz rodiče. Správní poplatek činí 
100,- Kč. 
Neplatné cestovní doklady
Cestovní pas, jemuž skončila doba platnosti, je povinen držitel 
odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle 
svého trvalého pobytu. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, 
které mají cestovní pas zemřelé osoby.
Více informací získáte na MěÚ Blatná, správní odbor, nebo na 
tel. 383 416 202 – 3.
Správní obvod obce s rozšířenou působností MěÚ Blatná 
je vymezen územím obcí: Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Bra-
tronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, 
Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky, Lažany, Lnáře, Lom, 
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Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice, Tchořovice, 
Uzenice, Uzeničky, Záboří. 
Matriční obvody:
MěÚ Blatná – Blatná, Bezdědovice, Bratronice, Buzice, Čeče-
lovice, Hajany, Chlum, Kadov, Lažany, Lažánky, Mačkov Myš-
tice, Záboří, OÚ Bělčice – Bělčice, Hornosín, Chobot, Uzenice, 
Uzeničky, OÚ Lnáře – Lnáře, Březí, Kocelovice, Tchořovice, 
Předmíř, MěÚ Sedlice – Sedlice, Lom, Škvořetice. 
V Blatné 9. února 2011 Bc. Hana Valachová, správní odbor

Uživatelé v Domově pro seniory mají 
opravené, komfortnější pokoje
Během měsíce února proběhla v našem domově rekonstrukce 
šesti dvoulůžkových pokojů. Součástí těchto pokojů bylo WC 
s umyvadlem oddělené pouze závěsem. Při výstavbě nového 
domova se původně počítalo s tím, že tyto pokoje budou slou-
žit pouze ležícím uživatelům, kteří nebudou toalety používat. 
V praxi pak tyto pokoje obývají i uživatelé chodící, pro něž 
bylo toto prostředí nedůstojné.
K rekonstrukci byla zvolena jednoduchá odlehčená hliníková 
konstrukce a sádrokartonová příčka, doplněná pevnými zásuv-
nými dveřmi z lamina, které neomezují uživatele v prostoru ani 
pohybu. Pokoje byly barevně vymalovány podle přání uživate-
lů, hygienické koutky doplněny sanitárním obkladem. Rekon-
strukci provedla stavební firma pana Jaroslava Flandery v cel-
kovém nákladu 191.300,- Kč. Tyto prostředky byly čerpány 
z investičního fondu příspěvkové organizace (domova). Provoz 
v domově po dobu stavebních úprav nebyl nijak omezen. 

Masopust v Domově pro seniory 
Každoročně pořádáme v domově tradiční Masopustní veselici, 
letos se uskutečnila v pondělí 7. března. K tanci a poslechu 
hrála Osečanka. Mezi tanečníky jsme viděli Křemílka a Vocho-
můrku, tygra, kočky, čarodějnice, berušky, indiány, rytíře, lá-
zeňského šviháka, vězně č. 007 a 008, vesnické babky i čertici. 
Překvapením letošní zábavy byl „mlejn na báby“. Vesnické 
babky se do mlýna jen hrnuly, mlýnek je proměnil v krasavici 
či školačku, ale také v bujnou kobylu nebo dědka, to když se 
mletí nepovedlo. Nechybělo občerstvení pro všechny uživatele 
a hosty.
Náš veliký dík patří našim přátelům z DOZP Osek, Domova 
Petra Mačkov, dobrovolnici paní Ing. Renatě Turkové, jejím 
dětem a také všem zaměstnancům, kteří se na přípravě veselice 
aktivně podíleli.
Děkujeme za stálou přízeň a podporu podnikatelům a firmám,
bez nichž by se žádná větší akce v domově neobešla.

Blatenští buddhisté zvou na 
promítání dokumentů
BLATNÁ, 17. března 2011 - Putovní festival buddhistických 
filmů Buddhismus v moderní světě, který v březnu zavítá do
sedmi jihočeských měst, dorazí do Blatné ve čtvrtek 17. března. 
V místním buddhistickém centru na Smetanově ulici budou 
diváci moci zhlédnout dokumenty Průhledný lama a Hledání 
starého Tibetu. Promítání začíná v 18 hodin, vstupné činí 60 Kč.
Blatenští buddhisté promítnou dokumenty, které objasňují pů-
vod buddhismu Diamantové cesty - v současné době nejrozšíře-
nějšího buddhistického směru v Česku. Ruský snímek Průhled-
ný lama se vrací do 70. let, kdy do Nepálu přišli první evropští 
zájemci o buddhistická učení o mysli a setkali se s tibetskými 
učiteli buddhismu Diamantové cesty v exilu. Dokument je živo-
topisem Lobpöna Cečhu Rinpočheho, prvního učitele Hannah 
a Oleho Nydahlových, kteří od 70. let založili již několik set 
meditačních center po celém světě. 
Právě centra buddhismu Diamantové cesty, která založili žáci 
lamy Oleho Nydahla v jižních Čechách, pořádají putovní fes-
tival. V Blatné sídlí buddhistické centrum na Smetanově ulici. 
Místní buddhisté se schází k meditacím už osm let a to vždy ve 
středu a v neděli v 19 hodin, kdy je možné centrum navštívit 
a naučit se meditovat. 
Druhý promítaný snímek Hledání starého Tibetu dokumen-
tuje současnou podobu buddhismu v Tibetu. Režisér Thomas 

Schmidt vyhledal například proslulé 
buddhistické jogíny, kteří celoročně 
meditují v himálajských jeskyních.
Festival je součástí celé série přehlídek 
buddhistických filmů, které se v posled-
ních několika letech konaly nejen v Čes-
ku, ale také na Slovensku, v Polsku, 
Maďarsku, Německu a dalších zemích. 
„Všude v Evropě mají lidé stále větší zá-
jem poznat východní filozofii a kulturu.
Proto jsme se rozhodli připravit podobný 
festival také pro zájemce z jižních Čech, 
a to u příležitosti mezinárodního Dne 

Tibetu, který se každoročně slaví 10. března. Festival kromě 
Blatné zavítá také do Soběslavi, Jindřichova Hradce, Týna nad 
Vltavou, Tábora, Českých Budějovic a Písku,“ vysvětlil organi-
zátor festivalu Václav Čihák.

Nové nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež v Blatné zahájilo svůj provoz  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nazvané STATION 
17 zahájilo v Blatné svůj provoz 1. února 2011. STATION 17 
je projektem občanského sdružení PREVENT, které v ulicích 
Blatné již dvanáctým rokem provozuje také terénní sociální 
služby.
Nízkoprahové 
zařízení pro děti 
a mládež STATI-
ON 17 v Blatné 
ve Spálené ulici 
je určeno mla-
dým lidem mezi 
patnácti a šest-
advaceti lety. 
Jedná se o registrovanou sociální službu, která poskytuje stan-
dardní služby jako například sociálně terapeutické a vzdělávací 
činnosti nebo poradenství. „Vedle standardizovaných služeb 
působí STATION 17 i v oblasti prevence a poskytuje mladým a 
dospívajícím lidem prostor pro vyjádření svého názoru a sebere-
alizaci prostřednictvím muziky nebo výtvarných projektů. Vy-
tváříme zde hudební zkušebnu jako místo pro experimentování 
s hudbou určené pro nově vznikající hudební formace. Mladí 
lidé si k nám mohou přijít zahrát třeba i fotbálek, šipky nebo 
deskové hry“ uvádí Martin Klajn, vedoucí zařízení STATION 
17.
Služby ve STATION 17 jsou zaměřeny především na  poraden-
ství a sociálně terapeutickou činnost. Tu zde poskytují vyškolení 
odborníci s odpovídajícím vzděláním a výcvikem. V průběhu 
poradenství se pracovníci stávají partnery při překonávání těž-
kostí mladých lidí, kteří sem přicházejí.“ Poskytujeme podporu 
v životních situacích, které mladý člověk sám obtížně zvládá. 
Pomáháme také řešit konfliktní situace, do kterých se lidé, kteří k
nám chodí často, mohou dostat,“ dodává Martin Klajn. 
Volnočasové aktivity jako je již zmíněný fotbálek nebo deskové 
hry jsou v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež využí-
vány nejčastěji. Zároveň však STATION 17 nabízí vzdělávací 
a preventivní činnosti, mezi které patří různé besedy, doučování 
nebo třeba nácvik pracovního pohovoru. Ve STATION 17 pro-
bíhají pravidelné filmové kluby a besedy - tzv. čaje o půl páté.
Ty jsou tématicky zaměřené na některé z aktuálních problémů, 
které mladí lidé ve svém životě řeší. Současnými tématy jsou 
láska a partnerství a oblast návykových látek. Každé téma vždy 
uvozuje film ve filmovém klubu a poté následuje beseda s od-
borníkem. 
Nízkoprahové zařízení v Blatné je financováno z Evropských 
strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu 
lidské zdroje a individuálních projektů Jihočeského kraje. Pro-
story ve Spálené ulici poskytlo město Blatná, které počítalo v 
komunitním plánování se vznikem této služby již delší dobu a 
minulý rok oslovilo občanské sdružení PREVENT s nabídkou 
na realizaci projektu. Proč STATION 17 dostal právě tento ná-
zev, objasňuje Michal Němec, ředitel OS PREVENT: „V Blatné 
se nachází šestnáct autobusových zastávek a tak nám přišlo 
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příhodné nazvat naše zařízení STATION 17, jako to sedmnácté 
místo, kde se mladí lidé mohou zastavit na své cestě odněkud 
někam.“
V únoru probíhal zkušební provoz, během kterého byly mapo-
vány potřeby klientů. V rámci informování veřejnosti o nově 
vzniklé službě navštívili pracovníci STATION 17 během měsíce 
února odborné učiliště, Střední odbornou školu a obě základní 
školy v Blatné. 
Od března je služba otevřena ve standardním provozu od pon-
dělí do čtvrtka od 14:00 do 19:00 hodin. Denně  STATION 17 
navštíví zhruba dvacítka mladých lidí.

O občanském sdružení PREVENT
Občanské sdružení PREVENT působí v Jihočeském kraji od 
roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání. Provo-
zuje síť zařízení a programů zaměřených na prevenci, poskyto-
vání informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu drogových 
závislostí. Sdružení PREVENT rovněž organizuje kurzy a 
semináře v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání v oblasti 
drogové problematiky.
Kromě kontaktního centra ve Strakonicích a Prachaticích zahá-
jilo v lednu 2010 svou činnost také kontaktní centrum v Čes-
kých Budějovicích. Již 8 let vykonává sdružení PREVENT 
streetworking především v ulicích krajského města a menších 
měst, která nebyla pokryta službami pro uživatele drog. PRE-
VENT provozuje i drogovou poradnu a dále doléčovací a sub-
stituční centrum. Je členem sdružení PROADIS, které sdružuje 
poskytovatele sociálních a adiktologických služeb z osmi krajů 
České republiky.

Děti pijí v restauracích a barech 
v Blatné a zas jim to (a nejen jim) až 
tak moc nevadí
Policisté Policie ČR, Obvodního oddělení Blatná ve spolupráci 
se strážníky Městské policie Blatná a  rovněž za přítomnosti 
pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí sociálního od-
boru Městského úřadu Blatná v posledních zhruba dvou letech 
svoji pozornost ve službě zejména v noční době z pátku na so-
botu a ze soboty na neděli zaměřují na kontrolu podávání a pro-
deje alkoholu osobám mladším 18 let v restauračních zařízeních 
a podobných zařízeních na území města Blatné.
V pátek 11. února 2011 policisté státní a městské policie spo-
lečně s pracovnicí zmíněného sociálního odboru MěÚ Blatná 
krátce před půlnocí vyrazili na kontrolu provozovny „Bar U 
čerta“ v ul. Nad vdovečkem a „Billiard baru“ v ul. Sadová v 
Blatné. Kontrola bohužel potvrdila, že mladí lidé si v obou 
provozovnách popili alkoholické nápoje a že zákaz prodeje či 
podávání alkoholu ze strany obsluhujícího personálu se příliš 
nedodržuje. V prvně uvedené provozovně dva mladiství chlapci 
ve věku 17 let nadýchali 0,28 a 0,32 promile alkoholu a v druhé 
provozovně byli dokonce zjištěni 2 mladiství chlapci ve věku 
pouhých 15 let, kteří nadýchali 0,18 a 0,20 promile alkoholu a 
2 ve věku 16 let, kteří nadýchali 0,21 a 0,43 promile alkoholu.  
Jeden mladík z dvojice  hříšníků přistižených v „Baru U Čerta“  
policistům prozradil, že mu bylo pivo prodáno přímo provozo-
vatelem a obsluhou v jedné osobě, druhý mladík byl možná o 
trochu mazanější či solidárnější s obsluhou, neboť uvedl, že mu 
pivo poskytl nějaký kamarád, kterého vlastně ani nezná. V „Bil-
liard baru“ jeden z mladíků uvedl, že mu bylo pivo prodáno bez 
jakýchkoliv problémů přímo obsluhujícím personálem. Další 
tři mladíci údajně neznali či nechtěli uvést své „pivní sponzo-
ry“. Uvedené případy byly na místě zadokumentovány formou 
úředního záznamu a podnapilí mladíci na místě vyčkali příjezdu 
svých rodičů, kteří si je poté převzali do domácí péče. Na místě 
byli rodiče zároveň kontaktováni pracovnicí orgánu sociálně 
právní ochrany dětí, kteří se tak budou muset dostavit osobně na 
sociální odbor Městského úřadu Blatná, kde se bude celá záleži-
tost následně řešit.
S ohledem na tato znepokojivá zjištění byla stejná policejní 
akce v totožných  restauračních zařízeních provedena hned 
následující pátek 18. února 2011 v podobném čase krátce před 
půlnocí. Tentokrát si republikoví policisté kromě městských 
strážníků a pracovnice sociálního odboru MěÚ Blatná přizvali 

tiskovou mluvčí Policie ČR, Územního odboru Strakonice, 
redaktorku týdeníku „Strakonicko“ a redaktorku TV NOVA s 
kameramanem, který z průběhu kontroly pořizoval obrazový 
záznam.  Cílem kontroly bylo mimo jiné ověřit, zda předchozí 
policejní kontrola posílila odpovědnost provozovatelů ve vzta-
hu k podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. 
Při této opětovné kontrole hostů „Baru U čerta“ byl alkohol v 
dechu zjištěn u dvou dívek ve věku pouhých 15 a 16 let a to 
ve výši 0,81 a 0,47 promile a u jednoho mladíka ve věku 16 
let byla naměřena hladina alkoholu ve výši 0,55 promile. Další 
slečna ve věku 17 let se po „poradě“ s jedním z přítomných ro-
dičů odmítla podrobit dechové zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu a tak bude muset brzy osobně zavítat na správní odbor 
MěÚ Blatná a zde toto své jednání vysvětlit. Tímto odmítnutím 
dechové zkoušky se totiž dopustila přestupku proti veřejnému 
pořádku podle ust. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/90 Sb., o 
přestupcích, neboť neuposlechla výzvy úřední osoby při výko-
nu její pravomoci. Tato pravomoc přitom vyplývá pro policii z 
ust. § 67 odst. 1 písm. b, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, 
neboť policie je v souvislosti s odhalováním a šetřením pře-
stupků oprávněna vyžadovat provedení  orientačního vyšetření 
při podezření na ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou pomocí dechové zkoušky nebo odběrem slin anebo potu. 
V této souvislosti jsou policisté oprávněni požadovat po takto 
kontrolovaných osobách prokázání jejich totožnosti ve smyslu 
ust. § 63 odst. 2 písm. l) citovaného zákona o Policii ČR. Pokud 
by osoba výzvy k prokázání totožnosti neuposlechla, může být 
předvedena k prokázání totožnosti na policejní oddělení podle 
ust. § 63 odst. 3 a to až na dobu 24 hodin.  Obsluhující personál 
jsou policisté oprávněni vyzvat k prokázání totožnosti dle ust. § 
63 odst. 2 písm. l) příp. a) zákona o Policii ČR a vyžádat od něj 
vysvětlení k podávání či prodeji alkoholu ve smyslu ust. § 61 
odst. 1 písm. a) citovaného zákona.
Podle platné legislativy, t. j. podle zákona  o přestupcích lze v 
blokovém řízení udělit na místě tomu, kdo prodá, podá nebo 
jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší 18 let 
či osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, 
pokutu ve výši 1.000,-Kč. Zde se jedná o přestupek dle ust. § 
30 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., za který lze pak ve 
správním řízení uložit pokutu ve výši do 3.000,-Kč.
Dále je třeba připomenout zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami, kde v ust. § 24 jsou 
uvedeny správní delikty a sankce za ně ukládané. Pokud fyzická 
nebo právnická osoba jako provozovatel restauračního či po-
dobného zařízení, prodejny a podobné provozovny prodá nebo 
podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let, může jí být uložena 
pokuta v rozmezí 50.000 až 500.000,-Kč, přičemž při stanovení 
sankce se přihlédne k délce doby, po kterou porušování povin-
nosti trvalo, k okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání 
došlo a k následkům tohoto jednání. Navíc lze uložit provozo-
vateli i zákaz činnosti až na dobu 2 let.
Co k výsledkům těchto policejních „minirazií“ uvést? Ve 
většině případů, což dokládají výsledky podobných kontrol 
prováděných v podobném či daleko větším měřítku policisty 
státní a městské policie v barech, restauracích a diskotékách po 
celé České republice, jsou zjištěny osoby mladší 18 let, které 
jsou na základě testu provedeného digitálním přístrojem pozi-
tivní na požitý alkohol. Zastávám názor, že jsou provozovatelé 
restauračních zařízení, kteří si příliš hlavu nelámou s tím, zda 
osoba splňuje či nesplňuje podmínku věku a za účelem dosažení 
maximálního možného zisku bez jakýchkoliv zábran prodají či 
podají nezletilému, použijeme-li právní terminologii, úmyslně 
či z vědomé nedbalosti, alkoholický nápoj. Jsou i tací provozo-
vatelé, kteří se podle možností snaží selektovat hosty na zletilé 
a nezletilé třeba i tou formou, že požádají dotyčného hosta o 
předložení dokladu prokazujícího dostatek věku k požití alko-
holu a alkohol nepodají, pokud mají pochybnosti nebo  žadatel 
o alkohol nedoloží svůj věk. On ho přitom není povinen obsluze 
dokládat předložením potřebného dokladu. Je pochopitelné, co 
se týče dívek, že tyto dnes vypadají hodně dospěle. Vypadají na 
20 let a je jim přitom 16 let. U mladých chlapců to bývá mnoh-
dy právě naopak. Apeluji proto na majitele či provozovatele 
restaurací, nočních barů a restaurací, vhodně umístěným nápi-
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sem u vstupu do Vaší provozovny, oznamte skutečnost, že za-
kazujete vstup návštěvníkům mladším 18 let. Třeba z toho dů-
vodu, že není možné uhlídat, aby nepili alkohol. Vyvarujete se 
tak problémů s mladými opilými hosty a policisté nebudou mít 
tak potřebu do Vašich provozoven vstupovat za účelem prove-
dení kontroly dodržování zákazu požívání alkoholu nezletilými. 
Takto již učinil např. provozovatel nočního baru „Viktoria“ v 
ul. Na Bílé husi. Na dveře vylepil nápis s tím, že zakazuje vstup 
osobám mladším 18 let a má prakticky „vystaráno“.
     Z druhé strany zákon by měl trestat i opilé mladistvé. I na 
nich by měla být zodpovědnost za jejich chování. Aby si byli 
vědomi, že pokud si koupí a vypijí alkohol, budou i oni po-
trestáni. V tomto směru by určitě nebyl problém novelizovat 
zmíněný stávající zákon č. 379/2005 Sb., který by byl doplněn 
o příslušné ustanovení zakazující toto jednání s uvedením 
příslušné sankce a další ustanovení by hned mohlo omezit v 
určité večerní a noční době vstup dětem do 18 let do těchto 
provozoven s nočním provozem. Nad tímto by se měli poslan-
ci a senátoři obou komor Parlamentu ČR při utváření zákonů 
ve smyslu zásady „de lege ferenda“ zamyslet, aby právo bylo 
lepší, účinnější, snáze vymahatelné, prostě reagující na potřeby 
doby. Oni i ti policisté jsou roztrpčeni, když vlastně z důvodu 
mizerné legislativní úpravy řeší problémy až v té jejich poslední 
fázi, když už jen sbírají opilé děti po barech a ulicích a pak je 
předávají rodičům. I na těch rodičích přitom ulpívá část viny, 
když většinou ani neví, kde se jejich ratolest v noční době na-
chází a co vlastně dělá a zda se vůbec někdy v noci či k ránu 
vrátí domů. Nerad bych se ocitl osobně nebo některý z kolegů 
policistů oddělení v situaci, kdy půjdeme nic netušícím rodičům 
sdělit, že jejich dítě již není naživu a že v tom svoji hlavní roli 
sehrál alkohol. Kdysi před léty ve službě v jiné souvislosti jsem 
bohužel musel tuto nepříjemnou povinnost splnit a rodičům tuto 
smutnou zprávu sdělit. Nebylo to vůbec příjemné a nebylo to 
bohužel pouze jednou.
     Proto s odkazem na výše uvedené bude Policie ČR ve spolu-
práci s dalšími zainteresovanými subjekty nadále provádět po-
dobné akce, jaké se uskutečnily po dva únorové pátky na území 
města Blatné a nejen v samotné Blatné. Zaměříme se na období 
různých školních prázdnin, na konec školního roku a jiná rizi-
ková období, kdy je předpoklad zvýšené konzumace alkoholu 
dětmi. Vždyť konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let je 
v ČR nadprůměrná.  Podle Evropské školní studie o alkoholu 
a jiných drogách (ESPAD) se v posledním roce 2010 nejméně 
jednou opilo 48% šestnáctiletých Čechů (evropský průměr je 
přitom 39%). V roce 2010 až 58,4% mladých lidí ve věku od 12 
do 19 let pilo a pije alkohol. V první polovině roku 2010 zazna-
menali policisté na celém území republiky 10.836 přestupků v 
souvislosti s alkoholem či toxikomanií. Mladiství v ČR holdují 
alkoholu nejvíce z Evropy. Problém spočívá v tom, že česká 
společnost je vůči alkoholu velmi tolerantní, nepovažuje jej za 
drogu. Když mladý člověk užije např. cannabis (marihuanu), 
tak se dospělí zděsí. Když se opije, tak to téměř nikomu nepři-
jde divné.
     V závěru příspěvku si dovolím krátce informovat o stavu 
kriminality v obvodu zdejší součásti Policie ČR, Obvodního 
oddělení Blatná. Od počátku roku 2011 do 28. února 2011 
bylo spácháno v obvodu oddělení celkem 39 trestných činů 
(přečinů či zločinů). Odhalen byl pachatel zatím u 15 trestných 
činů, což znamená, že pachateli bylo buď sděleno podezření ve 
zkráceném přípravném řízení policisty zdejšího oddělení nebo 
vyšetřovatelem služby kriminální policie a vyšetřování bylo 
zahájeno trestní stíhání konkrétního pachatele. Trestní stíhá-
ní pachatele těmito formami trestního řízení se připravuje i u 
dalších trestných činů. Objasněny byly například dva závažné 
případy odcizení několika stovek metrů telefonních sdělovacích 
kabelů mezi železničními stanicemi Sedlice a Blatná z měsíce 
ledna, čímž došlo k přerušení radiového a telefonního spojení 
mezi železničními stanicemi a vlakvedoucími jednotlivých vla-
kových souprav a byla způsobena ztráta dohledu nad funkčností 
zabezpečovacích zařízení u několika železničních přejezdů. 
Uvedeného jednání se dopustil drogově závislý mladý muž z 
Blatenska, který si trestnou činností opatřuje prostředky k ob-
živě a k nákupu svojí denní dávky drogy. Není to jeho jediná 
trestná činnost v poslední době a tak lze doufat, že bude podán 
návrh na jeho vzetí do vazby a tento bude soudem akceptován. 

V tomto případě si zaslouží pochvalu psovod se služebním 
psem a policisté oddělení, kteří stopu pachatele z místa činu 
sledovali až prakticky do místa jeho bydliště. Když se pak po-
licisté podezřelého na místě dotázali, od čeho má tak upatlané 
ruce (ušpiněné evidentně od „šmíru“ z kolejiště), tak  jim tento 
řekl: „no já jsem takový prase“.Tento narkoman spolu s dalším 
drogově závislým mladíkem z Blatné se rovněž podílel na sérii 
krádeží měděných  okapových žlabů, svodů, parapetů a dalších 
barevných kovů, které tato povedená dvojice zcizovala z budov 
a z objektů firem na území města Blatná. Otazník zatím visí nad
případem násilného vniknutí do zděné garáže v ul. Na Tržišti v 
Blatné, do které se pachatel či spíše pachatelé  probourali od 21. 
do 28.2.2011 přes cihelné zdivo v zadní části, ze které odcizili 
dva cenné historické motocykly a to motocykl JAWA 250 „pé-
rák“ z roku 1948 a BMW R 35 z roku 1939 o obsahu 350 ccm 
včetně dvou replik vojenských brašen a vojenské plynové mas-
ky s plechovými filtry, vše v hodnotě cca 222.000,-Kč. Snad se
podaří tyto unikáty vypátrat a navrátit je jejich majiteli.
npor. Bc. Bohuslav Hřebeček
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR  

KŘEST KNIHY FRANTIŠKA ŠESTÁKA
Městská knihovna Blatná a oddělení kultury Městského úřadu 
Blatná srdečně zvou 8. dubna 2011 od 17,00 hodin do městské 
knihovny na slavnostní křest knihy Františka Šestáka s názvem

„Na kole napříč Amerikou – 29 dnů na Route 66“. 
Úvodní slovo pro-
nese pan Mgr. Jiří 
Sekera. Bude násle-
dovat autogramiáda 
a krátká beseda s 
hosty, starostou 
města Mgr. Bohu-
slavem Navrátilem 
a RNDr. Janem 
Károu, blatenským 
rodákem a součas-
ným velvyslancem 
České republiky ve 
Švédsku, kteří kni-
hu slavnostně pokřtí.
Knihy si můžete objednat např. na www.sestak-frantisek.cz 

Mateřské centrum Kapřík Blatná

zve všechny nastávající maminky na

KURZ PRO TĚHOTNÉ
Porodní asistentka vám prozradí 

vše důležité o porodu a ukáže 
vhodné cviky před porodem i po 

něm.

Začátek kurzu je v pátek 
1.4.2011 v 16 hodin 

v tělocvičně ZŠ Holečkova.

Cena: 50,- Kč /1 hodina
Zvýhodněná cena za celý kurz: 300,- Kč

Těšíme se na Vás!
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CO ZJISTIL VÝZKUM V BLATNÉ?
Od roku 1992 provádí katedra teorie kultury (kulturologie) Filo-
zofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobý výzkum
dospělých obyvatel Blatné. Jeho cílem je dozvědět se co nejvíce 
o názorech lidí na život ve městě, jaké problémy nejvíce poci-
ťují, jak jsou spokojeni s různými institucemi, co je zajímá na 
dění ve městě, jaký mají sami k Blatné vztah atd.

V žádné oblasti nepociťují lidé mimořádně závažné problémy 
a s fungováním většiny institucí jsou spokojeni. Největší před-
ností města jsou pro obyvatele dobře fungující veřejné služby v 
oblastech školství, sociální péče, zdravotnictví, celkové prostře-
dí a technická infrastruktura.
Přes celkovou spokojenost obyvatel není život v Blatné bezpro-
blémový. Největším problémem jsou možnosti sportování a re-
kreace. Pociťují to hlavně mladší a vzdělanější lidé a to jednak 
z hlediska svých potřeb a jednak z hlediska potřeb svých dětí. 
Druhou problémovou oblastí je bezpečnost občanů a návštěvní-
ků města, což se projevuje i ve výhradách části obyvatel k práci 
městské i státní policie. Ohrožení bezpečnosti je spojováno 
s existencí problémových skupin, mezi nimiž dominují drogově 
závislé osoby.
Díky poměrně klidnému a atraktivnímu prostředí města a jeho 
okolí je Blatná přitažlivá pro většinu obyvatel. Neplatí to však 
pro všechny. Méně přitažlivý je život v Blatné pro lidi s vysoký-
mi profesními aspiracemi a s vysokými nároky na rozsah a kva-
litu služeb, včetně nabídky kulturních a volnočasových aktivit, 
které jsou pro zbývající populaci dostačující.
Obyvatelstvo Blatné se vyznačuje poměrně vysokou stabilitou 
bez velkých migračních tendencí. Ta je založena mimo jiné i na 
zatím stále ještě vysoké míře identifikace obyvatel s  městem
a jejich začlenění do sítě sociálních vztahů a na relativně bez-
problémovém soužití různých skupin obyvatel. Zatímco míra 
začlenění do sítě sociálních vztahů stoupá a konflikty mezi sku-
pinami obyvatel se nezvyšují, míra identifikace obyvatel s měs-
tem postupně klesá. Méně identifikovaní se svým městem jsou
a největší migrační tendence mají nejmladší lidé a lidé s vyšším 
vzděláním. Populace Blatné je tedy sice relativně stabilní, ale 
současně hrozí zhoršování její věkové struktury a jejího vzděla-
nostního potenciálu.
V utváření vztahu obyvatel k městu hraje významnou roli zájem 
a informovanost o tom, co se zde děje. V první řadě souvisejí 
s hodnocením místní politické a společenské situace. Vyšší 
zájem a informovanost o dění ve městě jsou spojeny s větší 
důvěrou ve fungování místní demokracie. Lidé, kteří jsou dosta-
tečně informováni, připisují největší vliv základním legitimním 
institucím místní veřejné správy, jako jsou zastupitelstvo či rada 
města, starosta a městský úřad. Nezájem o místní dění se nao-
pak pojí s nedůvěrou vůči lokální demokracii a s připisováním 
rozhodujícího vlivu nelegitimním mocenským subjektům, jako 
jsou různé „mafie“ nebo „staré struktury“.
Vzdělanostní struktura Blatné je od začátku devadesátých let 
poměrně stabilní. Jednoznačně v ní převažují lidé se středoškol-
ským vzděláním s maturitou a vyučení. Klesá podíl obyvatel, 
kteří mají jen základní vzdělání, avšak pouze v důsledku demo-
grafického vývoje. Podíl lidí s vysokoškolským vzděláním je
buď stejný, nebo se jen mírně zvyšuje. Dynamika vývoje vzdě-
lanostní struktury obyvatel je tedy slabá.
Obyvatelé Blatné se také vyznačují poměrně vysokou ochotou 
rekvalifikovat se na práci v obchodě či službách. O rekvalifikaci
ale neprojevují aktivní zájem. Podstoupili by ji pouze, pokud 
by nemohli najít uplatnění ve svém současném zaměstnání. 
Rekvalifikace tak může sloužit spíše podpoře profesní mobility
aktivnější části obyvatel než ke zvyšování pracovních aspirací 
velké části nezaměstnaných.
V Blatné je nízká dynamika nejen vývoje vzdělanostní struktu-
ry, ale celého sociokulturního potenciálu. Její populace si sice 
poměrně rychle osvojují některé dovednosti vyžadované změ-
něnými politickými a ekonomickými podmínkami a více méně 
i dovednosti nutné k ovládání moderních komunikačních pro-
středků. Na druhé straně se vyznačují stagnací vzdělanostních a 

profesních aspirací a nízkou pružností.
Mnohem více se dovědět o výsledcích výzkumu a klást otázky 
autorům je možné v pondělí  4.4.2011 od 17:00 hodin na jed-
nání zastupitelstva města v budově Městského úřadu Blatná, 
T. G. Masaryka 322.
PhDr. Ondřej Hubáček, katedra teorie kultury (kulturologie) 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

NOVINKY ZE ZŠ TGM BLATNÁ
Lyžařská mise na Zadov 
Naši sedmáci, doplněni několika osmáky, absolvovali tradiční 
lyžařský kurz na šumavském Zadově. I když to na sjezdovkách 
byla pro některé premiéra, všichni nakonec s přehledem a elegan-
cí vykrajovali obloučky na věhlasné Kobyle. Po celodenním ly-
žování následovaly přednášky o výzbroji a výstroji, krásách hor, 
bezpečnosti na sjezdovkách a různá DVD s lyžařskou tématikou. 
Součástí LVVZ je i každoroční beseda se členem horské služby. 
Na závěr kurzu prověřili všichni „skiáci“ své umění v závodech 
ve slalomu a na běžkách. Po večerním vyhodnocení, rozdání me-
dailí, diplomů a sladkostí následoval karneval a diskotéka. Kromě 
kašlíku a  rýmy nedošlo k žádnému vážnějšímu úrazu. Všem se 
moc líbilo a rádi by si takovou lyžovačku zase někdy zopakovali.

 

 Mgr. Jaroslav Voříšek
Jak dělá žirafa? 
24.1.2011 se žáci šesté a sedmé třídy na krátkou chvíli přenesli do 
Afriky, byla pro ně totiž přichystána přednáška pod názvem Jak 
dělá žirafa. Jak poutavé vyprávění zapůsobilo na děti, o tom se 
můžete přesvědčit v příspěvku J. Vinšové (6. ročník) a v básničce 
B. Hájkové, Z. Plechaté a J. Linharta (7. ročník):
„Všem se promítání moc líbilo, pan Dr. Pecl nám povídal o růz-
ných zvířátkách. Když se expedice prodírala džunglí, napadla je 
mnohonožka. Vylezla jim pod kraťasy a když se chtěli podrbat, 
vypustila jed. Nebyl sice smrtelný, ale mokvající rána přesto 
bolela. Vyfotili i vzácnou zebru kapskou. Je zajímavá zbarvením. 
Nemá totiž pruhy na břiše jako zebra stepní, kterou si také vyfo-
tili. Nahráli zvuky zvířat. Některé vrčení poslouchat v noci bych 
vám nikomu nepřála. Znělo jako lví, i když to vrčely antilopy. 
Padlo slovo na krokodýla nilského i hrocha. V noci spatřili výra 
velkého. Při cestě Afrikou jim zkřížili cestu obří sloni afričtí. Pod 
stromem se povalovali gepardi. U mysu Dobré naděje spatřili 
páření velryb jižních. Viděli jsme krásné fotky 500 m hluboké 
propasti, kde krajina vypadala pustě. Na poušti s kameny ostrými 
jako nože kupodivu přežívali divocí koně. Skoro každý si přeje 
dostat se do Města duchů, kde na písku ležely diamanty. Dostali 
jsme se s povídáním i k agamě skalní a různým druhům ještěrek. 
Expedice putovala celkem 16 000 km po Africe a věřím, že 
to stálo za poznání, ŽE ŽIRAFA NIJAK NEDĚLÁ (jen se 
domlouvá tělem)!!!“   Johanka Vinšová

Jak dělá žirafa? 
Ve škole je přednáška, 
do Afriky zatáčka. 
Sloni řvou, hmyz tam bzučí,
všichni žáci na to čučí.
 Žirafa jen spokojeně mlčí,
 gepard na ni silně vrčí.
 Hroch velkou hubu otevírá, 
 žaludek se nám při tom svírá.
Pralesy jsou husté,
pouště zase pusté.
Doktor nám pak povídal,
že hroch ho skoro pojídal.
 Povídal to výtečně,
 konec básně konečně.

Barbora Hájková, Zuzana Plechatá, Jan Linhart

Výsledky výzkumu mimo jiné ukázaly, co se lidem 
v Blatné libí i co se jim nelíbí.
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Pohádkový zápis do první třídy 
Motto „Pojďte s námi do pohádky“ provázelo naše budoucí prv-
ňáčky celým zápisem. Ten se uskutečnil 11. – 12. února 2011. 
Po příchodu do školy čekaly na děti známé pohádkové bytosti. 
Každé z dětí si vybralo svoji oblíbenou pohádkovou postavu, 
která je provázela cestou za pokladem, a taštičku, do které si peč-
livě ukládalo klíče ke kouzelnému hradu získané na jednotlivých 
stanovištích. Věříme, že si děti odnesly kromě dárečků i příjemné 
zážitky a nadšení stát se velkým školákem. Mgr. Pavla Fousová

Kloboučkový ples
Tak schválně - co vám naskočí v hlavě, když se řekne „klobouk“? 
Většině lidí se vybaví pokrývka hlavy, vhodná pro muže z 19. 
století.  Někomu možná americké westerny a sestřelování kov-
bojských klobouků z hlavy. Nesmíme zapomínat ani na čaroděj-
nické klobouky, z jejichž špiček se spouští oškliví černí pavouci. 
Čínské klobouky, které jistě znáte z geografických pořadů.

Klobouk, z něhož každé ráno vyskakovali Bob a Bobek. Ale ten-
to módní doplněk nám vůbec není tak vzdálený, jak se z tohoto 
popisu zdá. I když zažil velký útlum, především díky čepicím, 
je symbolem elegance. A stále je „cool“ - důkazem toho mohou 
být světoznámé celebrity (např. Michael Jackson nebo Lady 
Gaga). A právě proto jsme pro děti ze ŠD připravili na 23. února 
Kloboučkový ples - samozřejmě, abychom se všichni pobavili, 
zatančili si, zasoutěžili a zpestřili obyčejný školní den, ale také 
proto, aby děti nepohlížely na klobouky jen jako na něco starého 
a nezajímavého.
A jak dopadla soutěž O nejkrásnější klobouček? Bylo opravdu 
těžké vybrat z tolika klobouků ty nejhezčí či nejzajímavější. 
Hodnotil se nápad i zpracování, a to jak u kloboučků dívčích tak 
i chlapeckých. Odměnou pro nositele těch nejkrásnějších klobou-

ků byl perníkový klobouk, ostatní dostali alespoň malou sladkou 
odměnu.  Paní vychovatelka Čadková uváděla celý ples a společ-
ně s paní vychovatelkou Körišovou připravily pro děti zajímavé 
soutěže: tanec s balónky ve dvojicích, pojídání popcornu nebo 
stříhání odměn přivázaných na laně se zavázanýma očima.
 kolektiv ŠD

A na závěr ještě jedna příjemná zpráva: 
V lednu jsme vyhráli výběrové řízení do projektu Žákovské par-
lamenty SOS. Doufáme, že práce v tomto projektu nám přinese 
nové nápady a snad i čerstvý vítr do plachet. Do projektu se 
zapojí nejen učitelé, ale i žáci, kteří jsou mluvčími tříd v našem 
školním parlamentu. 
 Za ZŠ TGM zpracovala Mgr. Ludmila Růžičková

SOU BLATNÁ
Nové obory vzdělávání ve Středním odborném učilišti Blatná
Střední odborné učiliště Blatná 
v současné době navštěvuje 270 žáků. 
Vyučujeme v devíti třídách obory: 
 opravář zemědělských strojů
 automechanik
 autoelektrikář
 elektrikář 
 a ve dvou třídách nástavbový obor 
podnikání.
Rozhodnutím ministerstva školství byly od 1.9.2011 do rejstříku 
oborů školy zařazeny nové obory vzdělání. Jedná se o obory:
36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodáren-
ských zařízení a 41-51-H/02 Včelař.
36-58-H/01 Montér vodo-
vodů a kanalizací a obslu-
ha vodárenských zařízení.
Uplatnění, kvalifikace:
- montáž a opravy vodovod-
ních a kanalizačních řadů
- strojník zařízení úpraven 
vody, čistíren odpadních vod 
a čerpacích stanic
- instalace měřících zařízení, 
provádění odečtů 
- svářečský certifikát – elek-
trický oblouk, plamen, sva-
řování plastů
Myšlenka o zavedení oboru 
montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 
se zrodila na Odboru školství Krajského úřadu Jihočeského 
kraje. Obor není v kraji vyučován a u nás nahradí obor insta-
latér, který má na jiných školách v kraji dostatečnou kapacitu. 
Zavedení oboru podpořila akciová společnost ČEVAK, která 
spravuje rozsáhlé vodohospodářské sítě v Jihočeském a v části 
Západočeského kraje. Odborná praxe bude probíhat na smluv-
ních pracovištích provozních středisek akciové společnosti ČE-
VAK, které jsou např. v Českých Budějovicích, Písku, Kaplici, 
Třeboni, Táboře, Jindřichově Hradci, Vimperku, Volyni, Horaž-
ďovicích a Přešticích. Uvedené pojetí tak přináší úzké propojení 
výuky ve škole s potřebami odborné veřejnosti a pro absolventy 
oboru možnost prvního nástupu do zaměstnání na uvedených 
pracovištích, zejména na pozice provozní montér a strojník 
vodohospodářských zařízení.  
41-51-H/02 Včelař
Uplatnění, kvalifikace
- podnikatel, včelařský farmář, soukromý zemědělec
- chov a obsluha včelstev s důrazem na produkci včelích pro-
duktů
- zpracování a expedice včelích produktů, komerční využití 
Zavedení oboru včelař je výsledkem rozšiřující se spolupráce 
mezi školou a Pracovní společností nástavkových včelařů. Tato 
spolupráce začala na podzim roku 2010 otevřením vzdělávacího 
projektu „Jihočeská včelařská škola“. Vzdělávání v Blatné na-

Lyžařský kurz na šumavském Zadově
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vštěvuje 30 frekventantů, 
většinou z řad praktických 
včelařů. Díky odborným 
lektorům z Pracovní spo-
lečnosti nástavkových 
včelařů se účastníkům 
dostává moderně pojatého 
vzdělávání, s důrazem 
na nejnovější teoretické 
i praktické poznatky ze 
včelařského oboru.
Zkušenosti z Jihočeské 
včelařské školy budou 
využity při realizaci 
vzdělávání v 1,5 letém 
dálkovém studiu oboru 
včelař. Tímto rozšiřujeme 
vzdělávací nabídku školy 
i pro dospělé uchazeče. 
Počet již obdržených přihlášek potvrzuje, že poptávka po tomto 
vzdělávání převýší nabízenou kapacitu.
Ing. Václav Kníže, ředitel SOU Blatná

Jízda zručnosti traktorem s přívěsem
Ve středu 20. dubna 2011 se koná v areálu Středního odborného 
učiliště Blatná již 10. ročník tradiční soutěže „Jízda zručnosti 
traktorem s přívěsem“. Soutěží se v kategorii žáků středních 
škol a v kategorii dospělých. Začátek soutěže je v 09:30 hodin.
Pořadatelé zvou všechny příznivce zemědělského školství, kteří 
mohou nejen soutěžit, ale také se seznámit s moderní zeměděl-
skou technikou a prohlédnout si veškeré prostory a vybavení 
školy. Těšíme se na Vaši účast

Ohlas na článek o ZŠ JAK Blatná
Paní ředitelka základní školy nám zaslala fotografii paní Jany
Dolejší, rozené Šátavové. Paní Dolejší je zřejmě nejstarší žijící 
žákyně školy JAK. Blatná, pochází ze Lnář, v současnosti žije v 
Domově pro seniory v Českých Budějovicích. Narodila se v ro-
ce 1914, letos oslaví 97. narozeniny. Děkujeme.

ZŠ J. A. Komenského Blatná
Škola není jen učení a zkoušení, což dokazuje následující 
přehled akcí:
 12.1. - exkurze Dura Blatná (dívky 9. ročník)
 13.1. - „Prvňáčkem na zkoušku“ – návštěva předškoláků 
z MŠ Vrchlického Blatná, program připravily první třídy a VIII. 
A
- exkurze Dura Blatná (hoši 9. ročník)
 17.1. - „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“ – pohádka 
pro 1. stupeň v blatenské sokolovně
- „Cesta po Nilu“ - akce ŠD
 19.1. - divadelní představení „Hostinec u kamenného stolu“ 

v Divadle Na Fidlovačce (IX. A, VIII. A, VI. A)
- koncert ZUŠ pro 1. a 2. třídy
 20.1. - „Prvňáčkem na zkoušku“ – návštěva předškoláků z 
MŠ Šilhova Blatná, program připravily první třídy a VIII. A
- „Půjdem spolu do pohádky“ – hry pro děti připravili páťáci, 
čtvrťáci a IX. A, informace pro  rodiče p. zást. J. Krapsová, 
učitelky budoucích 1. tříd (p. uč. I. Chvostová, E. Kotšmídová), 
p. psycholožka I. Honzíková
- beseda s velitelem Městské policie Blatná v rámci protidrogo-
vé prevence a prevence kriminality (9. ročník)
- exkurze v SOŠ Blatná (hoši 9. ročník)
 24.1. - divadelní představení „Rychlé šípy“ v příbramském 
divadle (6. ročník)
 25.1. - instruktáž k poskytování první pomoci - členové 
zdravotnického kroužku pro třídu III. B
 28.1. - beseda s velitelem Městské policie Blatná v rámci 
protidrogové prevence a prevence kriminality (6. ročník)
 31.1.- vydání vysvědčení za 1. pololetí
Ze 452 žáků prospělo 280 žáků s vyznamenáním (celková 
klasifikace s průměrem do 1,5 a hodnocení známkou 1 nebo
2), 160 žáků prostě prospělo, z toho 52 dostatečných, a 12 
neprospělo. 5 žáků mělo snížený stupeň z chování a bylo 
uděleno 161 pochval.
 2.2. - divadelní představení „Hodina zpěvu“ v příbramském 
divadle (4. ročník)
- „Skok do 2. pololetí“ – akce ŠD
 10.2. - návštěva Městské lidové knihovny v Blatné (I. C)
 11. a 12.2. - zápis do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012
K zápisu přišlo 57 budoucích prvňáčků, pro 8 z nich rodiče 
požádali o odklad povinné školní docházky.
 16.2. - školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň
 18.2.- pěvecká soutěž SOLASIDO – z 63 přihlášených 
žáků postoupilo do finále 25 soutěžících
 21. a 22.2. - program E. Onu o zdrojích energie a šetření s 
ní (4. a 5. ročník)
 22.2. - celodenní projekt „Egypt“ pod vedení p. uč. M. Ku-
bíkové (VI. A)
 25.2. - karneval – akce ŠD
 19. - 26.2. - lyžařský výcvik 7. tříd – Železná Ruda, hotel 
Belveder. Poděkování patří instruktorům, pedagogickému do-
hledu, zdravotnici i dětem za téměř bezproblémové zvládnutí 
celé akce.
 10.3. - finále pěvecké  soutěže SOLASIDO v kinosále So-
kolovny Blatná

POMOCI MŮŽETE I VY
Sdružení rady rodičů a přátel Základní školy J. A. Komenského 
v Blatné se dlouhodobě finančně podílí na organizování lyžař-
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ského kurzu pro žáky 7. tříd. Náklady na kurz jsou pro řadu 
rodičů velmi zatěžující, proto se škola snaží zajistit žákům zdar-
ma zapůjčení lyží a lyžařských bot a tím rodičům alespoň trošku 
výdaje snížit. Lyžařské vybavení je však nutno neustále obno-
vovat. A právě to je důvod, proč se na Vás obracíme. Máte-li 
doma starší sjezdové či běžecké lyže a boty, pořídili jste si nové 
lyžařské vybavení nebo již nesportujete a je Vám líto je odvézt 
na sběrný dvůr, darujete je našim žákům. Možná, že právě díky 
Vám, se bude moci kurzů zúčastnit většina žáků, kteří se naučí 
základní lyžařské návyky, prožijí nezapomenutelný týden se 
spolužáky na zdravém ovzduší a nebudou jenom netečně sedět 
doma u počítačů. Děkujeme.
Kontakt: ZŠ J. A. Komenského Blatná 383 422 094, 
Mgr. Karbanová

Maškarní bál v ZŠ speciální Blatná
Zábavný maškarní rej 
proběhl v pátek dne 
25. února 2011 i v ZŠ 
speciální jako roz-
lučovací dopoledne 
před začátkem jarních 
prázdnin. Po dvojitém 
odsunutí karnevalu se 
konečně žáci dočkali 
jeho uskutečnění. 
Pozváni byli spolu-
žáci ze sloučené ZŠ 
praktické, kteří pod 
vedením pana učitele 
Luďka v čele v pře-
vlečení Sněhurky a 
sedmi trpaslíků byli 
jasnými favority maš-
karní besídky a těšili 
se největšímu obdivu 
ostatních zúčastněných.
Kromě ztělesnění postav této známé pohádky se v maskách 
objevila i královská rodina, které vévodila královna Květa a 
nechyběl jim ani královský kašpárek. Další skupina masek 
představovala lékařské seskupení, kterým sekundovali jejich 
pacienti. Dále se nám ve škole představili kovbojové a nakonec 
i některá lesní zvířátka.
Děti si společně ve svých skupinách zatančily vždy podle vy-
brané písně, která charakterizovala jejich karnevalový převlek.
Dopolední zdařená zábava ve škole utekla jako voda a rozjaření 
žáci obou škol se společně rozloučili s přáním krásně prožitých 
nastávajících jarních prázdnin.  Mgr. Tuháčková Petra

MEZINÁRODNÍ TÁBOR MLÁDEŽE
Město Blatná, ve spolupráci s partnerskými městy Vacha 
a Sargé les Le Mans, pořádá ve dnech 18.7. – 29.7.2011 
v Blatné Mezinárodní tábor mládeže.
Tábor je určen pro mládež ve věku 14 – 18 let z Blatné a okolí.
Přihlášky a podrobnější informace na MěÚ u pí. Adély Novotné, 
telefon: 383 416 103, e-mail: novotna@mesto-blatna.cz.

HAJANY
Oslava MDŽ v Hajanech
Již potřetí uspořádal SDH Hajany a Obec Hajany setkání 
ke svátku žen. V neděli 6. března se po 15. hodině v útulné 
Hajanské hospodě sešly ženy z Hajan a blízkého okolí. 
Nechybělo tradiční přivítání květinou a pomerančem. Poté 
následovalo malé pohoštění, které připravili muži. Podával se 
katův šleh, domácí dort, palačinky, pudinkový pohár a také 
sladké jednohubky. Nechyběla ani kulturní vložka v podobě 
volby ženy roku. K tanci a poslechu příjemně hrála hudební 
skupina HUML. Setkání se všem ženám, ale také mužům líbilo 
a těší se na další ročník.

 

Renáta Vaněčková

Maškarní a hasičský bál
V sobotu 19.02.2011 se u nás v Hajanech konal v odpoledních 
hodinách dětský maškarní bál. První masky se začaly scházet 
už kolem půl druhé. Během chvíle byl celý sál zaplněn. Od 
roztomilých princezen až po zlé piráty a kostlivce. Celé 
odpoledne probíhalo jako obvykle v režii paní Boušové a za 
hudebního doprovodu DJ Tomáše Andrlíka. Pro děti byla 
připravena bohatá tombola, spousta her, soutěží a především 
zábavy a sladkých odměn. Hrály se různé hry, ale největší 
úspěch sklidilo již tradiční pojídání koláčů. Účast byla opravdu 
hojná a o to víc se nechtělo věřit, že už je čas jít domů. Všechny 
děti odcházely s úsměvem na tváři a příjemně unavené. 
Doufáme, že i příští rok se sejdeme v tak hojném počtu.
Zábava byla ovšem připravena i pro dospělé. Od 20 hodin se 

 Prvňáčkem na zkoušku

Skaličany - 600 let 
(1411 – 2011)

Zveme všechny občany, 
rodáky, známé, přátele 

a všechny lidi dobré vůle 
na setkání u příležitosti 

výročí 600 let od 
první písemné zmínky 

o Skaličanech. 
Setkání se uskuteční 
v sobotu 21. května 

a v neděli 22. května 2011. 

PROGRAM BUDE UPŘESNĚN V BLATENSKÝCH 
LISTECH A NA PLAKÁTOVACÍCH MÍSTECH.

Za Osadní výbor Skaličany
Václav Cheníček

 Petr Štěpán
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konal již tradiční hasičský bál. Celý večer nás skupina Anča 
Band častovala svými výjimečnými, nejen hudebními kousky. 
I zde jsme se shledali s hojnou účastí a všichni přítomní se 
výborně bavili až do ranních hodin. 

 

Michaela Vohryzková

Výlet do Prahy
V pondělí 28. února začaly našim dětem jarní prázdniny 
a obec jim je zpříjemnila výletem na koupání. Stejně jako 
v předchozích letech se k nám připojili děti ze Tchořovic a ze 
Lnář. Ráno jsme společně vyrazili autobusem směr Aquapalac 
Praha. Vstupenky jsme měli předem objednané, tak jsme se 
všichni vyhnuli dlouhému čekání ve frontě u pokladen. Děti 
i dospělí skotačili každý podle svého gusta. V 17 hodin jsme 
se sešli u autobusu a příjemně unavení se vraceli zpět domů. 
Někteří jedinci ještě stihli v Sokolovně představení blatenských 
ochotníků. Dana Vohryzková

ODPADY
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2010:
Technické služby – odvoz popelnic    51 100,60 Kč
Technické služby – odvoz tříděného odpadu   16 536,00 Kč
Technické služby – odvoz kontejneru     1 546,60 Kč
ECO-F – odvoz nebezpečného odpadu     6 432,00 Kč
CELKEM      75 615,20 Kč

Příjmy za odpady v roce 2010:
Příjmy za odpad od poplatníků (občanů)   49 825,00 Kč
Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM   12 739,80 Kč
CELKEM      62 564,80 Kč
Rozdíl                   - 13 050,40 Kč

POZVÁNKA NA DOMÁCÍ UZENÉ
Kdy: 9. dubna 2011 od 20,00 hodin
Kde: Hajanská hospoda
K tanci a poslechu hraje skupina BASS

HORNOSÍN
Počátkem roku obec provedla odbahnění 
rybníčku Hořejší. Úprava okolí bude provedena 
během roku. Obec požádala o dotaci na obnovu 
drobných sakrálních staveb od Ministerstva pro 
místní rozvoj, z níž chce hradit část nákladů 
při opravě křížků na katastrálním území obce 
a obnovu výmalby v kapličce sv. Floriána. V letošním roce 
provede zavedení elektroinstalace do kapličky sv. Floriána 
hrazenou z vlastních zdrojů. V současné době vybírá vhodného 
dodavatele na zhotovení obecních symbolů.
Dne 5. března 2011 uspořádala pro občany, především 
občanky, oslavu Mezinárodního dne žen v místním zařízení 
s občerstvením. Oslavu zahájil starosta krátkým proslovem, 
v němž popřál všem přítomným ženám mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti a předal slovo dětem, které si připravily krátké 
pásmo básniček a písniček. Velký dík patří děvčatům Křivků, 
které svým zpěvem provázely celé odpoledne. Na závěr oslavy 
zástupci obce předali všem ženám květiny. 

ČARODĚJNICE 
30.04.2011 v Hajanech

Od 17,00 hodin stavění májky u hospody

Od 18,00 hodin
DENI & MÍLA 
SIMANDLOVI  

- přirozená komunikace s koněm

        Pro děti možnost svezení na koních
   Opékání buřtů

Od 19,00 hodin budou hrát k tanci 
a poslechu Š-UMÍCI.
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CHLUM
V Chlumu bylo veselo! Maškarní rej
V sobotu 12.2.2011 jsme 
si my, děti, užily veselé 
odpoledne na maškarním 
plese v Chlumu plném 
soutěží, her, tanečků 
a řádění. Sešlo se nás 
skoro sedmdesát a celým 
plesem nás provázela 
paní učitelka Pavla Fou-
sová společně s Ivanou 
Doubkovou a Markétou 
Koblihovou. O hudbu se 
postaral Tomáš Andrlík. 
Během odpoledne nás 
několikrát navštívili tři 
krásní, chlupatí psi v 
nadživotní velikosti, a dokonce si s námi i zatančili, až se jim z 
kožichů kouřilo. 
Každý z nás si odnesl pěknou cenu z tomboly. Na závěr se ze 
všech masek losovalo o dort v podobě ježka, který věnovala 
paní Merhautová. Odpoledne jsme si opravdu užily.
O týden později si na podnikatelském plese zatančili i dospělí, 
podle jejich slov se i tento večer povedl. O zábavu se postarala 
kapela Talisman. 

 

Jan Grešák

Odpoledne pro ženy
V neděli 6.3.2011 se v místním pohostinství Chlum obnovi-
la tradice oslav Mezinárodního dne žen. Srdečně zvány byly 
všechny dívky, slečny a dámy. Ihned u vchodu je s květinou 
uvítal pan starosta s místostarostou a ani jedno místo nezůstalo 
volné. Při této příležitosti přivítal pan starosta také nově naroze-
nou občanku Elišku Punčochářovou a předal její mamince fi-
nanční dar od obce. O kulturní program se postaraly místní děti 
pod vedením Ivany Doubkové a mé maličkosti. 
S dětmi jsme se pravidelně scházely po tři týdny. Naše schůzky 
nám zpestřovala paní Merhautová sladkými pochoutkami vlast-
ní výroby. Ta obstarala výborné zákusky i pro toto setkání. Děti 
se pochlubily svými básničkami a písničkami, velký úspěch u 
všech sklidila pohádka Boudo, budko. Zpříjemnit slavnostní 
odpoledne nám také přišla Kristýna Šimsová svými dvěma 
písněmi. Děti předvedly skvělé výkony, které si nenechali ujít 
ani někteří tatínkové. Po skončení programu se malí účinkující 
rozutekli ke všem přítomným dívkám, maminkám a babičkám, 
aby jim předali přáníčko vyrobené z naší tvůrčí dílny. Děti byly 
na závěr panem starostou obdarovány květinou a nechyběla ani 
společná fotografie.
Už se ozvali i tací, kteří navrhli, že by se mohl uspořádat také 
„Den mužů“. Tak uvidíme do budoucna. Pavla Fousová

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, 
Lnářského Málkova, Vrbna 
a Mračova
Vesmír je ozvěnou Tvých skutků a myšlenek…     
Dalajlama
Jak jsem již v úvodníku napsala, jaro se k nám vrátilo. Co si bu-
deme nalhávat, vyhlíželi jsme ho již od ledna, ale větru ani dešti 
neporučíme… ale… jaké si to uděláme, takové to budeme mít. 
I přes veškerá upozorňování, cedulky, zákazy a doporučení co 
patří či nepatří do kontejneru s komunálním odpadem, jak by se 
odpad měl třídit, kam s posekanou trávou, větvemi velkoobjemo-
vým a nebezpečným odpadem, se nám téměř všechny vyjmeno-
vané komodity neustále objevovaly v kontejneru na komunální 
odpad, pak se tam dostal žhavý popel a bylo „vyděláno“. Na 
základě těchto skutečností se zastupitelstvo obce rozhodlo pro 
popelnicový systém, který bychom chtěli zahájit v červnu, než se 
rozjedou tábory. Po výběru svozové firmy budou všichni občané
podrobně informováni o plynulém přechodu na popelnice. Po-
platky zůstanou nezměněné a bude záležet jen na nás samotných, 
jak budeme třídit a jak často bude svoz nutný. 
Ještě jednou upozorňujeme občany, že poplatky za komunální od-
pad jsou splatné jednorázově vždy do 30.6. příslušného kalendářní-
ho roku! Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na 
trojnásobek základní výše poplatku, proto apeluji na neplatiče, aby 
urychleně zaplatili své dlužné částky za rok 2010 co nejdříve a tím 
předešli zbytečnému navýšení!!!
Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu poplatků!

A o čem víme, že se chystá?
• Pátek 8. 4. – Večery u krbu v Hospodě ve Vrbně
• Sobota 16. 4.  – svoz nebezpečného a velkoobjemového odpa-
du, elektrošrotu, humanitární sbírka
• Neděle 24. 4. – Velikonoční „pinčes“ v bývalé škole v Kadově
• Sobota 30. 4. – Tradiční stavění májky s lampionovým průvo-
dem ve Vrbně, pálení čarodějnic ve všech obcích
• Sobota 21. 5. – Viklanský pouťový turnaj v malé kopané v Ka-
dově
• Sobota 28. 5. – Dětský den ve Vrbně 
Stále trvá veřejná sbírka na opravu varhan a interiéru kostela 
sv. Václava v Kadově. Za tímto účelem byl zřízen účet u České 
spořitelny č. 0578065329/0800, kde se shromažďují finance
z vyhlášené veřejné sbírky a kam může přispět každý, kdo má 
zájem. Na účtu sbírky je právě 79 647,83 Kč. Děkujeme všem, 
kteří přispěli a předem všem, kteří se přispět chystají.  
Všechno, co se u nás děje, můžete sledovat na našich www 
stránkách www.kadov.net  .
 Za obec Kadov Vladimíra Tomanová
Maškarní bál
V sobotu 5. února měl premiéru tradiční dětský maškarní bál 
v nově opravené tělocvičně v bývalé škole v Kadově. Účast 
byla velkolepá, nechybělo kouzelné předtančení děvčat ze Zá-
kladní umělecké školy v Blatné a z PREZIOSA Blatná a kapela 
hrála též skvěle. Děkujeme především všem sponzorům, kteří 
nám pomohli rozzářit dětská očíčka a všem, kteří pomohli se 
zajišťováním a organizací celé akce.  v.t.
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KADOV - POLE
Tak tu máme konečně zase jaro a plno plánů na další aktivity, 
jak v přímé souvislosti s obnovou areálu zámku Pole,  tak i pro 
radost a odreagování se.
Pro letošní rok 2011 byla rozpracována další etapa obnovy fasá-
dy zámku a to na severní straně, a to včetně rizalitové přístavby. 
Po náročných průzkumech fasády v loňském roce byly získány 
podstatné a směrodatné informace o geometrické a ornamen-
tické výzdobě celé architektonické podoby zámku, včetně ba-
revnosti, bylo ověřeno řešení stavebnětechnické problematiky 
rehabilitace do parapetů probouraných kamenných ostění oken 
v přízemí a získány poznatky pro uskutečnění dalších nezbyt-
ných technických úprav, které by do budoucna umožňovaly 
trvalé užívání zámku, aniž by ohrozily památkovou podstatu 
této stavby. 
Tyto skutečnosti nám nyní umožňují pokračovat v loni započa-
tých pracích (obnova štítu přístavby - rizalitu), přejít po obnove-
ní ostatních ploch  fasády na něm k fasádě celé severní štítové 
zdi, a dále přes roh směrem na západ. Budeme při tom brát na 
vědomí několik zvláštností. Čeká nás ještě odkrytí původní 
omítkové vrstvy rizalitu, která je skrytá pod novodobou omít-
kou přízemí v místě někdejšího koutového přístavku, po požáru 
odstraněného. Technické provedení bude spočívat v odbroušení 
novodobé cementovité vrstvy po částech za současného zpevňo-
vání původní omítky organokřemičitým roztokem. Dalším oříš-
kem bude komunikační rehabilitace přízemí rizalitu, do něhož 
chybí vnitřní propojení (zazdívku odstranit?), ale jenž je trvale 
přístupný zvenčí (vyzdít parapet a vložit repliku kamenného 
okenního ostění?) a konečně konzervování a uplatnění detailu 
původního kvádrování v místě při dodatečně vyzděné brance u 
domku poklasného (výminku) při hlavní bráně. 
Vlastní architekturu zámku však nelze vnímat odtažitě, samo-
statně, bez vazby na blízké a pak i vzdálenější okolí. 
Zde bude třeba dále řešit několik poměrně závažných problémů:
Když rozvažujeme další koncepci provádění úprav potřebných 
pro celkovou rehabilitaci zámku, nejprve si musíme uvědomit, 
jaký objekt vlastně máme před sebou. Není pochyb, že je to 
obytný dům prvoplánově vystavěný na nejvhodnějším místě 
vzhledem k ostatním objektům celého někdejšího hospodářské-
ho areálu, a který měl co nejhonosněji reprezentovat své oby-
vatele. V takovýchto souvislostech vyvstane otázka, zdali pro 
vstup  do zámku mohl být reprezentativnější příchod po rovině 
a sestoupení do předsálí anebo by honosněji vypadalo vystoupat 
do vchodu rámovaného tesaným portálkem zdobeným navíc 
rodovými erby po schodišti? Jistěže logičtější je druhá varianta!  
A opravdu, náhled do předběžné malé sondy vyhloubené při 
boční stojce portálku přítomnost konce předsazeného kamenné-
ho schodišťového stupně pod vrstvou navážky potvrdil. 
Optimistická zpráva, ale tuto problematiku bude nutno řešit 
opět - jak jinak - komplexně,  a to velmi detailním archeolo-
gickým průzkumem místa před vchodem a zároveň stavebně 
architektonickým průzkumem zdiva nad portálkem, kde jsou 
nyní zcela zřetelné otisky po balkonu nebo arkýři neznámé for-
my a kterým nejspíš bylo slohové původní schodiště zároveň 

kryto. Nelze ani vyloučit nálezy patek dvou sloupů nebo pilířů 
před schodištěm, které by bývaly krycí a zároveň balkonovou 
konstrukci (kamennou desku s okrajovou profilací?) podepíraly.  
Ale nás čeká ještě dlouhá cesta, nežli dojdeme k uspokojivým 
odpovědím na zapeklité otázky (pakliže balkon, jaký formát, 
jaká síla desky, jaká profilace okraje, jaké zábradlí, jaký parapet
zábradlí, jaké krytí balkonu) v této hypotéze. 
Dalším argumentem o navýšení terénu při zámku je i to, že 
jsou zde zcela zřetelné stavební úpravy sklepních oken - jejich 
vytažení až k parapetním okenním kamenným římsám. Tím se 
potvrzuje, že terén byl na severní i západní straně zámku z uti-
litárních důvodů až o půl metru navýšen. Lze předpokládat, že 
navážky byly deponovány asi ve třech hlavních etapách ( kolem 
let 1675, 1865, 1965 )
Dojdeme lehce k logickému závěru, že objekt byl původně situ-
ován do mírného svahu jako solitér a byl architektonicky sladěn 
se zmiňovaným čestným dvorem a přilehlým parkem a že vše 
ostatní je nepatřičné a slohově (a i technicky) rušivé.
Letošní úpravy se proto budou tedy týkat odstranění těchto na-
vážek, které navíc opakovaně způsobují přechodné zaplavování 
sklepů. Přitom bude třeba věnovat zvýšenou pozornost místům, 
kde stál objekt odstraněného dřevníku, bude třeba provést po-
drobný průzkum způsobu vydláždění někdejšího čestného dvora 
před vchodem do zámku (kde se točily kočáry s koňským spře-
žením, když někdo přijel nebo odjížděl) a rovněž tak provést 
průzkum původního architektonického propojení tohoto čestné-
ho prostranství s navazujícím (také reprezentativním) parkem 
pod jižním průčelím zámku (třešňový sad ).
Nepřítomnost tzv. čestného dvora byla v tehdejší době zcela 
nemyslitelná, je jen otázkou, co z něho zůstalo pod vrstvami 
navážek dochováno, co se podaří objevit a tím umožnit jeho 
případnou ideální rekonstrukci.
Při tom všem pátrání, bádání  a budování ale nesmíme zapomínat 
ani na vylepšování tolik potřebného zázemí pro všechny ty pra-
covní aktivity. Proto budou prováděny v domku poklasného (vý-
minku) při bráně obnovy všech rozvodů vody, elektřiny a odpadů, 
pozornost a úsilí bude taky věnováno obnově jeho střechy, kde by 
opět měly vzniknout vikýřky ve tvaru tzv. volských ok.
Taktéž budeme nadále pokračovat na obnově střech stodol 
a kolny.
Na 30.4.2011 je plánována naše účast na tradičním pálení 
čarodějnic v Poli, počítáme s dalším vystoupením pražského 
souboru lidových písní a tanců „Osminka“ (www.osminka.cz) 
a připravujeme společnou veselici. Tímto jsou čtenáři a ostatní 
veřejnost zváni k účasti na této slavnosti.
Pro návštěvníky – zájemce zpřístupníme sklepy a přízemí k pro-
hlídkám.    

 

Stanislav Dvořák

 9.4.2011 od 15,00 hod. v sále hospody ve Vrbně se koná
Velikonoční výstava. Velikonoční perníčky (prodej), jejich 
zdobení na přání (kytičky, růžičky), reborn panenky háčkování, 
doplňky pro děti, korálkování, drátkování, pletení z papíru 
(pletené slepičky, věnečky, košíčky apod.). 

 13.5.2011 Po světě na kole s cestovatelem panem 
Šestákem ze Sedlice.
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je 
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst a in-
formace na tel. 724119332, nebo na www.vrbno-ubytovani.cz  
I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.
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KOCELOVICE
Jak se v Kocelovicích 
loučili s Masopustem
V sobotu 25.2. se mladá chasa shro-
máždila po 9 hodině ranní u hospůdky 
a za doprovodu harmonikáře a rachotu 
bubnů začala obcházet vesnici. Postupně 
se v průvodu sešlo 38 masek. Občané a 
kolemjdoucí mohli obdivovat zvířátka, 
příšery, včelaře a jinou roztodivnou chás-
ku. Pouze dětí se nedostávalo, maškary 
provázela jediná holčička.
V poledne se průvod zastavil v hospůdce 
na polévce a po doplnění nezbytné ener-
gie pokračoval v obchůzce až do 17 ho-
din. Potom se rozjaření účastníci zvolna 
přesunuli zpět do místní hospůdky někte-
ří po svých, jiní byli odvezeni. V bujaré 
zábavě pokračovali až do pozdních noč-
ních hodin.
Týden poté uspořádaly členky svazu žen 
maškarní bál pro děti. Do slavnostně 
vyzdobeného sálu postupně přišlo 16 dětí 
s doprovodem rodičů i babiček. Velkou 
převahu měly malé děti, zúčastnila se 
i miminka, z nichž malá Karolínka získa-
la cenu za nejkrásnější masku – berušku. 
Dětí školou povinných se sešlo málo, 
ale děvčata se ujala mikrofonu a část 
odpoledne sama konferovala. Připrave-
né soutěže jsme museli kvůli nízkému 
věku  účastníků poněkud pozměnit, ale 
tanec s bojem o židli se líbil všem a malí 
překvapivě porazili zkušenější borce. 
Všechny děti si postupně rozbalily různé 

dárečky a dobroty. Nejvíce cen získal 
čtyřletý „Batman“, který předvedl skvělé 
taneční variace a šokoval nevyčerpatel-
nou energií.
Definitivní tečku za letošním Masopus-
tem učinili mladí z Kocelovic výpravou 
na tradiční Šibřinky do Blatné. Jejich 
loňské vystoupení nazvané „Labutí je-
zero“ nastavilo skutečně vysokou laťku 
– jak bohatou účastí baletek, tak cho-
reografií. Jediné oko posléze nezůstalo
suché, když se zjistilo, že přesto všechno 
nevyhráli, neboť Kocelovice prý nemo-
hou vyhrávat stále.
Letošní dramaturgie čerpala z historické-
ho Egypta. Celkem se sešlo 9 odvážliv-
ců, kteří se nechali zavinout do obinadel, 
aby mohli představovat mumie a sloužit 
krásné Kleopatře. Tentokrát však neudě-
lali tak dobrý dojem a loňský úspěch již 
nezopakovali.

Co se děje u nás v Kocelovicích můžete 
také sledovat na www.kocelovice.eu, 
kde můžete přidat i případné připomínky. 
Za ČSŽ Dana Hanušová a Lenka 
Krýdová

Jaká byla letošní zima?
Nejnovější informace jsem načerpala pří-
mo u zdroje – na meteorologické stanici 
v Kocelovicích.
Prosinec byl teplotně podnormální a vlh-
ký, napadlo 20 cm sněhu, který vydržel 
až do ledna. Leden byl teplejší, přišla 
obleva, ale srážek bylo méně než obvyk-
le, únor byl opět teplotně podprůměrný 
a další sněhové pokrývky jsme se již 
nedočkali. 
Celkově byla letošní zima dlouhá, chlad-
nější a sušší, přišly pouze dvě oblevy. 
Více srážek v dohledné době čekat ne-
můžeme. Oteplovat se bude jen postup-
ně. Na pravé jaro si zřejmě budeme ještě 
chvíli počkat.

Omluva: V minulém čísle se mi vloudila 
chybička a ve jméně členky ZO Koce-
lovice Bohunky Antonyové mi vypadlo 
písmenko. Velmi se omlouvám za zko-
molení jména. 
 D. Hanušová

Pozvánka na výstavu „Když neživé ožívá“ 
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LNÁŘE
Masopustní průvod obcí Lnáře  

Tělovýchovná jednota Sokol Lnáře pořádala 
letos již devátý ročník masopustního průvodu 
ve Lnářích. V soboru 5. března nastal ten den, 
kdy se tato akce měla uskutečnit. Již od rána 
bylo krásné slunečné počasí. Sraz masek byl 
ve 13.30 hodin u hospůdky „Přístav“, odkud se úderem 
14. hodiny vyrazilo.
První zastávka byla u starostky obce, která nám dala po-
žehnání k průvodu. Pak se již pestrobarevný průvod ma-
sek v počtu padesát pět šinul do různých částí obce. Také 
diváků bylo hodně a měli se na co dívat. Pohoštění pro 
masky bylo ze strany občanů více než výborné, nikdo si 
nemohl stěžovat na hlad či dehydrataci organismu. 
Čtyři hodiny procházel průvod obcí, až se jeho účastníci 
ve zdraví dopotáceli do restaurace „Na Panské“, kde bylo 
připraveno zakončení celé veselice.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli 
na přípravě akce.  Děkuji všem zúčastněným maskám, 
paní starostce, která nám dala povolení, kapele „Mini-
max“, která nám po celou dobu hrála, paní Cifrákové za 
připravené pohoštění a péči, se kterou se o nás starala, 
abychom nevyschli.
Děkuji také divákům a občanům obce Lnáře za příjemné 
přivítání a pohoštění při průvodu.
Na závěr si dovolím napsat: „Bylo to krásné“, za rok zase 
nashledanou!
 Václav Krejčí, předseda TJ Sokol Lnáře

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LNÁŘE
Zápis se včelími medvídky
Přestože venku panovala zima, v naší škole se 8. února promě-
nila učebna 1. ročníku v krásně rozkvetlou jarní louku. Odpo-
ledne kolem třetí hodiny se na ni slétlo 6 malých broučků a dvě 
roztomilé berušky. Byli to předškoláci, kteří se svými rodiči 
k nám přišli na zápis.
Jak už se stalo v naší škole tradicí, celý zápis probíhal opět po-
hádkově. Tentokrát byli hlavními hrdiny včelí medvídci Čmelda 
s Brumdou. Na malé budoucí prvňáčky čekalo mnoho zají-
mavých úkolů. Nejprve si poslechli úryvek z pohádky, kterou 
jim přečetla paní ředitelka a pokoušeli se uhádnout její název. 
Potom se měli představit a říct svou adresu. Všem se to velmi 
pěkně podařilo. Následovalo hudební pásmo, ve kterém se děti 
učily zpívat písničku a také tančily. Na kytaru je doprovázela 
paní učitelka Schirlová a starší žáci, kteří byli převlečeni za 
včeličky, broučky a motýlky. Po tanečním dovádění se školáky 
se děti určitě unavily a tak si mohly lehnout na koberec a na 
chvilku zavřít oči. Jaké bylo jejich překvapení, když se „probu-
dily“ a koberec se proměnil v rozkvetlou louku plnou pestroba-
revných kytiček.
Při sbírání kvítků si děti procvičily barvy a počítání do 5. I 
tento úkol splnili všichni na výbornou. Poté se posadili do kru-
hu a paní ředitelka si je vyzkoušela z výslovnosti, sluchové a 
prostorové orientace. Nezapomněli jsme ani na poznávání geo-
metrických tvarů a číslic. Broučci a berušky byli opravdu velmi 
pilní a šikovní. Téměř ke konci zápisu si předškoláci procvičili 
grafomotoriku při obtahování předlohy motýlka a úplně na zá-
věr si s paní učitelkou Jestřábovou vyrobily z barevného papíru 
a překližky kytičku, kterou si odnesli domů. Kromě kytičky si 
domů odnesli i mnoho dalších hezkých dárečků, medaili a pa-
mětní list s Brumdou a Čmeldou. 
Už se na vás holky a kluci těšíme a doufáme, že se vám v naší 
pohádkové školičce bude líbit.
 Mgr. Zdeňka Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře

Vánoce v Mateřské škole ve Lnářích
Vánoce rychle uběhly a v naší mateřské škole na ně zůstaly 
krásné vzpomínky také díky sponzorským darům, za něž byla 
pořízena vánoční nadílka pro děti. Ta byla opravdu bohatá. 
Každý si pod stromečkem něco našel. Se stavebnicemi si hrají 
všichni, kdo rádi tvoří. Dva krásné kočárky jsou v oblibě u hol-
čiček. Kluci zase obdivují traktor s valníkem, sklápěčku, bagr. 
Všem se líbí magnetické tabulky, dětské encyklopedie, lékařský 
kufřík a labyrint. Tyto hračky mají své místo v nové nábytkové 
sestavě. To vše bylo pořízeno pro děti z finančních i hmotných
darů pro MŠ.Veliké poděkování patří: Třemšínské ekofarmě 
s.r.o. – Ing. Josefu Honzovi ml., Ing. Josefu Honzovi Csc., 
Agru Blatná a.s., Rybářství Lnáře,Stromu západ – středisku 
Lnáře  a Heleně Dufkové z Pole.
Poděkování patří i zřizovateli mateřské školy – Obci Lnáře.
A co nás čeká v nejbližší době? Připravujeme se na masopust, 
který je časem veselí a masek. Na maškarní karneval v mateřské 
škole se děti velmi těší. Vždy si předem vyzdobíme třídu a pak 
v maskách tančíme, hrajeme různé hry a soutěžíme o nejlepší 
masku. Nesmíme také zapomenout na maškarní ples pro děti 
pořádaný SRDPŠ při ZŠ a MŠ Lnáře. A tak se všichni na maso-
pust moc těšíme.
Úspěšný rok 2011 všem přeje Mateřská škola Lnáře.
 Za MŠ: Alena Mašková

 

F

oto Jan Kurz
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ZÁMEK LNÁŘE
Volné svatební termíny v r. 2011
30. dubna, 21. května, 13. srpna, 27. srpna, 
10. září, 1. října 2011.
Termíny církevních svatebních obřadů v zámecké 
kapli sv. Josefa lze uspořádat kdykoli, po domluvě se 
Správou zámku a Farností Kasejovice.
Více informací o svatbách na Zámku Lnáře na: 
www.lnare.cz/zamek, tel.: 604 401 432

ZÁMEK LNÁŘE – ŠKOLNÍ VÝLET 2011
Připravili jsme pro 
Vás dvě divadla:  
Divadýlko 
Kuba z Plzně 
a Divadýlko 
Matýsek 
z Nového Boru. 

Prohlídku zámku 
přizpůsobenou  
dětem, herní 
loutkový koutek 
v prostorách zámku (děti si vyzkouší různé typy loutek), 
prohlídku Muzea kočky a divadelní představení.

PROHLÍDKA + PŘEDSTAVENÍ - ČERVEN 2011:
CESTA KOLEM SVĚTA 
13.6. - 17. 6. 2011  časy - 8.45 + 10.00 + 11.15 hodin
NENÍ DRAK JAKO DRAK - 
20.6. - 24. 6. 2011  časy - 8.45 + 10.00 + 11.15 hodin

(Časy lze po dohodě přizpůsobit dle potřeby)

Divadýlko Matýsek:
CESTA KOLEM SVĚTA
Vydejte se s cestovatelem Všudybylem na dobrodružnou 
cestu kolem světa. Neboť, která cestovní kancelář vám 
nabídne objet celý svět za necelou hodinu...
Činoherně-loutková pohádka s písničkami je určena pro 
děti MŠ a 1. st. ZŠ. Hrají - Michal Vaněk a Václav Juřica.

Divadýlko Kuba:
NENÍ DRAK JAKO DRAK
Tři pohádky plné nečeka-
ných zvratů, humoru a vý-
tvarných nápadů. Ne každý 
drak má chuť na princeznu, 
ne každá princezna se draka 
bojí a ne všechno, co se říká, 
bývá pravda. 
Hrají - Dana a Petr Mládovi. 
Představení je vhodné pro 
děti MŠ a 1. - 5. tř. ZŠ
Informace: Zámek Lnáře  tel. 604 401 432 , 
www.lnare.cz/zamek
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Zájezd na „Rozkvetlý Štiřín“ a za 
Velkopopovickým kozlem
Český svaz žen Lnáře ve spolupráci 
s Mgr. Vladimírem Červenkou pořádá Zájezd na 
„Rozkvetlý Štiřín“ a za Velkopopovickým kozlem.
Zájezd se uskuteční v neděli 22. května 2011.
Odjezd: 6:30 od Tvrze ve Lnářích
Zastávky: Kocelovice (u Kampeličky), Bělčice (u knihovny)
Předpokládaný návrat: 19:00
Program zájezdu:
* prohlídka zámeckého parku ve Štiříně s odborným výkladem
RNDr. Václava Větvičky
* prohlídka pivovaru ve Velkých Popovicích
* na zpáteční cestě zastávka ve Vrchotových Janovicích
(možnost volné prohlídky expozice zvonařství a zámeckého parku)
Oběd možný v pivovarské restauraci ve Velkých Popovicích 
nebo z vlastních zdrojů.
Cena zájezdu: 350,-
Platby přijímá od 28.3. do 22.4.2011
Místní knihovna Lnáře a Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře.
Pro případné podrobnosti kontaktujte:
Helenu Hrubešovou knihovna-lnare@email.cz, 606 568 280
Mgr. Vladimíra Červenku tvrzlnare@blatna.net, 723 985 237

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
Zahájení turistické sezóny proběhne na Zámku Lnáře 1. května 
2011 od 14 hodin vystoupením Jihočeského folklorního souboru 
ZUŠ z Volyně. Akce se uskuteční na nádvoří zámku, při nepříz-
ni počasí ve Společenském sále.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

MAČKOV
Výsledky hospodaření obce 
Mačkov za rok 2010:
Příjmy: 2.593.000 Kč
Výdaje: 1.475.000 Kč
Rozdíl: 1.118.000 Kč
Rozpočet obce Mačkov pro rok 2011:
Příjmy: 2.100.000,- Kč
Výdaje: 2.250.000,- Kč

Zprávy z obce:
Dne 18.2.2011 se konala veřejná schůze zastupi-
telstva obce Mačkov. V úvodu starosta p. Zach 
přivítal přítomné spoluobčany. Poté byli přítom-
ní seznámeni s hospodařením obce za rok 2010 
a plány na rok 2011. Dále došlo na projednání 
možnosti přivedení vody do obce z Římovského 
rozvodu. Následně byli občané seznámeni se 
záměrem zastupitelstva postavit v obci multi-
funkční sportovní hřiště s umělým povrchem. 
Pak vystoupil p. Bláha a informoval přítomné 

o hospodaření v obecních lesích a o záměru pokácet staré lípy 
u obecní kapličky a také na návsi. Na závěr proběhla diskuze. 
Zbytek večera již pokračoval v neformálním stylu, hrála živá 
muzika, tancovalo se a všichni se příjemně bavili.

Oslava MDŽ
V sobotu 5. března 2011 
odpoledne se u nás konala 
oslava MDŽ. V místní 
klubovně se sešlo přes 
třicet žen všech věkových 
kategorií. Tentokrát se 
vyměnily role, muži se 
o ženy celé odpoledne 
řádně postarali. Servírovali nejrůznější nápoje a chlebíčky. Ke 
kávě se podávaly zákusky.  O zábavu se postaraly klientky z 
místního Domova Petra, které zazpívaly, zahrály na flétnu a
akordeon a také zatancovaly. Šlo především o to se sejít a v 
klidu si popovídat. Všechny ženy odcházely domů spokojené, 
obdarované květinou, s dobrým dojmem příjemně stráveného 
sobotního odpoledne.

Připravované akce v obci
4.6. – Výročí 100 let založení sboru dobrovolných 
hasičů v Mačkově, Dětský den.
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MYŠTICE
Masopust v Myšticích
V sobotu 26. února se konal již pátý ročník 
Masopustního veselí v Myšticích a přilehlých 
obcích. Přibližně třicet „masopustníků“ (v cíli 
notně zpustlých) vyrazilo na trasu Myštice 
– Laciná – Dvoretice – Vahlovice. Předsevzetí, že dojde průvod 
až do Střížovic, bohužel vzalo opět za své. Počasí bylo více než 
líbivé, nálada výborná se stupňující tendencí. V průvodu nechy-
běly tradiční masky, jako Medvěd, Žid, Smrt, Nevěsta se Ženi-
chem, Čert a byla k vidění celá řada dalších zajímavých kreací 
jako kuchařka, klaun, Červená Karkulka, paní Vodníková, Bača, 
Čarodejnice Iva, Nastěnka či Bin Ládin a další. Nejkurioznější 
maskou pak byl Sprchový kout. V soutěži o nejlepší masku ani 
tentokráte nebyl vybrán žádný vítěz. Do pochodu i k tanci a po-
slechu hrál, také tradičně, místní band v podání Romči Mlíčka 
a Pepi Koníčka. Muzika byla vezena v kočáře, který kočíroval 
sám pan Kočárek a táhla jej klisna Puša. Až na drobný karambol 
ve Vahlovicích vše dopadlo nadmíru dobře. Aby né, vždyť nad 
celou akcí bděl pan Doktor. A na závěr jen pro zasvěcené - bub-
ny celou trachtaci nepřežily a Olda nepodojil. Masopustu zdar 
a těšíme se již na další ročník.  

Připravované akce v obci
 Neděle 20. března – Vítání jara koupelí v Labuti ve 
14 hodin „U schůdků“ – jen pro otrlé.
 Pondělí 4. dubna – Setkání v rámci realizovaných 
pozemkových úprav v katastrech Výšice, Kožlí u Myštic, 
Myštice a Vahlovice. KD Myštice, 15 hodin.
 Sobota 30. dubna – Vítání ptačího zpěvu v 8,30 hodin na 
hrázi rybníka Labuť.  
 Sobota 30. dubna – odpoledne stavění Máje.

Akce ochránců přírody
Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího 
zpěvu“ proběhne na Blatensku v sobotu 30. dubna 2011 
v MYŠTICÍCH u Blatné, sraz v 8:30 u autobusové zastávky na 
hrázi rybníka Labuť. 
Vycházka povede kolem rybníka Labuť směrem k obci Chobot. 
V rámci dlouhodobého monitoringu ptačích populací budou 
moci všichni vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při 
ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. 
Kromě pěvců rákosin a křovin a několika druhů kachen, 
roháčů a lysek je možné pozorování i kormoránů nebo husí 
velkých, volavek popelavých i bílých, a třeba i orlů mořských, 
na hlas se pokusíme nalákat atraktivního chřástala vodního. 
Vycházka potrvá přibližně do 12 až 13 hodin, doporučit 
lze obuv odolávající mírnému vlhku a máte-li vezměte i 
dalekohled (k dispozici bude i velký stativový dalekohled). 
Kdo do Myšic přijede už v 7:00 (např. příjezd autobusu od 
Blatné (směr Praha), může se zúčastnit i začátku kroužkování. 
Budou rozdány informační materiály o ptácích, pro děti budou 
připraveny drobné ceny za odpovědi na otázky o ptácích.
Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České 
společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického 
klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, 
hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a Petr Louda (kontakt 
csopblatna@seznam.cz  podrobnosti i z minulých ročníků jsou 
na webu  www.csop.cz/blatna, na tomto webu najdete i odkaz 
na již tradiční přímý internetový přenos z hnízda poštolek 
na balkonu domova mládeže SOŠ Blatná. Během roku bude 
upřesněn i termín dalších akcí, například říjnového festivalu 
ptactva nebo promítání fotografií z přírody Ugandy.
Za blatenské ochránce přírody Petr Pavlík

PŘEDMÍŘ
Hasičský bál v Předmíři

V sobotu 5.3.2011 se v sále nad obecním úřadem konal tradiční 
Hasičský bál. Zatančit si  přišlo více než sto hostů, z nichž většina 
se bavila ještě dlouho po půlnoci. Pořadatelům, kteří všechny 
přítomné ženy překvapili hned u vstupu květinou k nastávajícímu 
svátku MDŽ, patří dík za vzornou přípravu bálu. Všichni se již 
nyní společně těšíme na shledanou zase za rok.

Zima definitivně končí
Letošní zima byla na sněhovou nadílku velmi bohatá, chvílemi 
to v našich obcích vypadalo jako někde vysoko v horách. 
Díky velkému nasazení p. Jiřího Houdka a úzké spolupráci 
se společností Agraspol Předmíř a.s. se však podařilo přívaly 
sněhu vždy včas zvládnout tak, aby byla dopravní obslužnost 
stoprocentní. Všem, kteří se na zimní údržbě podíleli, patří 
velké poděkování.
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Čas výročních schůzí
Začátek kalendářního roku je vždy spojen s bilancováním toho 
uplynulého. Nejinak tomu bylo i letos v rámci výročních schůzí 
Sdružení dobrovolných hasičů v Předmíři, Metlách a Řištích. 
Přijaté plány dalších činností jsou zárukou, že tato velmi 
důležitá součást života v obci bude nadále rozvíjena. Proběhla 
i výroční schůze místního mysliveckého sdružení, tradičního 
spolutvůrce kulturně-společenského dění v obci.  

Poplatky
Závěrem bych chtěl všem majitelům nemovitostí připomenout 
povinnost zaplatit roční poplatek za odvoz komunálního 
odpadu, který je splatný nejpozději do 31.3.2011. Zároveň 
žádáme všechny majitele psů, aby uhradili poplatky za své 
čtyřnohé miláčky.
V těchto dnech oslavují výročí tito naši spoluobčané:
Pečený Josef (86), Benešová Anna (86), Skuhravý Václav (80), 
Jíchová Jiřina (76),Beranec Carolina (78), Krýdová Marie (74), 
Lukášová Marie (70), Janotová Anna (65), Lehečková Božena 
(60) 
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a přejeme do 
dalších let pevné zdraví a mnoho životních radostí.
 Pavel Karlík, starosta obce

MĚSTYS RADOMYŠL
Rekordní rok 2010
Příjmy  40.936.440,-Kč
Výdaje  39.485.075,-Kč
Přebytek  + 1.451.365,-Kč
Stav běžného účtu k 31.12.2010: 
4.460.033,-Kč
K těmto číslům je třeba říci, že přes pokračující 
negativní dopad ekonomické krize na příjmovou část rozpočtu 
z důvodu nižších daňových příjmů bylo dosaženo rekordního 
objemu příjmů a výdajů v historii Radomyšle. Tento výsledek 
byl ovlivněn zejména úspěšností při získávání dotací.  

Co nás čeká v roce 2011
Zastupitelstvo schválilo 24.2.2011 na svém zasedání rozpočet 
na rok 2011.  Rozpočet musel být na rozdíl od minulých 
let schválen jako schodkový. Schodek je pokryt finančními
prostředky z minulých let.  
Příjmy  14.485.900,-
Výdaje  15.394.500,- 
Financování 908.600,-
V daňových příjmech, které výrazně ovlivňují ekonomiku 
obcí, je opět počítáno s negativními dopady doznívající 
ekonomické krize. V posledních 2 letech nám přišlo na účet 
bezmála o 3.000.000,- Kč méně daní ve srovnání s léty před 
krizí. Výdajovou část rozpočtu ovlivňují zejména akce, které 
musí být v roce 2011 realizovány. Je to například nová třída 
Mateřské školy pro předškoláky. Tato třída bude vybudována 
v přízemí budovy Základní školy. Důvodem je nedostatečná 
kapacita stávající budovy MŠ do které se přihlásilo 71 dětí, 
t.zn. o 11 více než je kapacita. Náklady na tuto akci jsou kolem 
600.000,- Kč. Další akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Podolí, která je vynucena rekonstrukcí el. vedení v této místní 
části, kterou bude realizovat E.ON z důvodu rozvoje bytové 
výstavby. Předpokládané náklady jsou 540.000,-. Podobnou 
akcí s rozpočtem 400.000,-  jsou stavební úpravy provozní 
budovy v Letním areálu, kterými podmínila hygiena spuštění 
letní sezóny 2011. Na všechny 3 investice je zažádáno o dotace 
od Jihočeského kraje. Dále je v rozpočtu počítáno se spoluúčastí 
na projekty, na které jsme rovněž již podali žádosti o dotace. Je 
to výměna oken a zateplení stropu u č.p. 68 v Radomyšli, dětské 
hřiště v areálu mateřské školy, radary na měření rychlosti, nebo 
Jihočeská pouť v Radomyšli. Žádosti o dotace jsme podali také 
na modernizaci ČOV v Radomyšli, II. etapu komunikací Na 
Baborčici a ve spolupráci se Suverénním řádem Maltézských 

rytířů na dokončení opravy střechy lodi a rekonstrukci věže 
kostela sv. Martina. Spolufinancování těchto akcí bude
řešeno operativně až v případě úspěšnosti podaných žádostí. 
V rozpočtu na rok 2011 je kromě jiného vyčleněna také částka 
880.000,- pro místní části, 500.000,- na nové projekty a stejná 
částka na příspěvky spolkům a dalším organizacím.

Kalkulace ceny vodného na rok 2011 
je negativně ovlivněna lajdáckou 
prací v minulosti 
ČEVAK předložil zastupitelstvu městyse kalkulaci vodného 
na rok 2011, která vychází ze skutečnosti roku 2010. První 
předložený návrh předpokládal nárůst ceny vodného vč. DPH 
ze 41,36 Kč/m3 na 48,87 Kč/m3. Na tento nárůst mají vliv 
zejména četné opravy vodovodního potrubí (11 oprav zejména 
v ulicích Souhrady, Sokolská a na Maltézském náměstí směrem 
k hlavní silnici způsobených tím, že při ukládání vodovodu 
v 80 tých letech minulého století bylo toto potrubí zahrnuto 
kamením, dlažebními kostkami a místo do písku bylo podle 
pamětníků ukládáno do listí !!) s tím spojené ztráty vody tzn. 
nárůst nákladů na její výrobu a také o 800 m3 nižší meziroční 
spotřeba vody (největší pokles spotřeby byl v ZŠ, AGRO a 
TEKTON). Tato kalkulace počítá s vyplacením nájemného 
městysi ve výši 110.000,- Kč. Zastupitelstvo se rozhodlo snížit 
navrhovanou cenu vodného na 44,04 Kč/m3 vč. DPH na úkor 
tohoto nájemného a ponechat ho v symbolické výši 1000,- 
Kč. Je to určitě vstřícný krok vůči našim občanům, na druhé 
straně tyto peníze budou chybět v rozpočtu. Tento výsledek 
opět potvrzuje, že lajdácká práce se nevyplácí. Pokud bychom 
nemuseli každý rok nesmyslně investovat peníze do těchto 
oprav, pohybovalo by se vodné v Radomyšli kolem 20,- Kč/m3 
a každá čtyřčlenná rodina by tak platila až o 3000,- ročně méně!       

Poplatek za odpad se nezvýšil, ztráta 
z odpadového hospodářství se prohlubuje
Zastupitelstvo schválilo poplatek za svoz odpadu ve výši 480,-
Kč. Maximální zákonem povolená výše je 500,- Kč. Poplatek 
v této výši tak je již 4. rok za sebou.

Odpadové hospodářství v roce 2010
Výdaje 2010   
Netříděný odpad v popelnicích (TS) 321,70 t  616.018,- Kč
Kontejner  na  hřbitově  (ROS):   49.883,- Kč
Sběrný den (ROS)    211.033,- Kč
Tříděný odpad (ROS)    372.400,- Kč
Celkem                 1.249.334,- Kč  
Příjmy 2010
Poplatky   651.980,- Kč
Dotace EKOKOM  142.255,- Kč
Celkem   794.235,- Kč 
Ztráta za rok 2010 -  455.099,- Kč 

Rozloučení se zimou v Radomyšli
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Odpadové hospodářství začíná být pro rozpočet stále větší 
zátěží. Ještě v roce 2003 skončilo se ziskem +10.000,- Kč. 
V roce 2011 předpokládáme další nárůst nákladů na 1.300.000,- 
zejména z důvodu zvýšení ceny za svoz a skládkového za 
netříděný odpad. Znamená to, že ztráta se bude pohybovat 
již kolem 500.000,- Kč. Z toho důvodu již bylo zahájeno 
jednání s firmou ROS o snížení ceny za svoz tříděného odpadu
a uvažujeme o možnosti celoročního svozu 1 x za 14 dní. Díky 
tomu, že většina občanů zodpovědně třídí odpad, není ztráta 
ještě vyšší. 
Šancí pro nezaměstnané, nebo maminky na mateřské 
dovolené je program „Se sousedy ke vzdělávání“
Městys Radomyšl se vedle dalších obcí okresu, Čičenic, Štěkně, 
Stř. Hoštic, Myštic a Kadova rozhodl zapojit do tohoto projektu. 
Dne 29.3.2011 od 9.30 proběhne v zasedací síni Úřadu městyse 
Radomyšl nezávazná Informační schůzka k projektu Se sousedy 
k vzdělávání. Tento projekt je určen obyvatelům této obce 
a okolních oblastí – jak uchazečům evidovaným na úřadech 
práce, tak i zájemcům, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností. 
Cílem projektu je přivézt vzdělání a poradenství přímo za 
účastníky projektu do Radomyšle. Aktivity projektu jsou 
pro účastníky zcela zdarma. Navíc po dobu účasti v projektu 
je možné získat příspěvek např. na dopravu, na hlídání dětí 
předškolního věku, na různé průkazy, potvrzení apod. Pokud 
máte zájem dozvědět se o projektu více informací, jste vřele 
vítáni na Informační schůzce, kde Vám budou zodpovězeny 
všechny dotazy.

Rok 2011 bude nabitý kulturou 
a sportem
Začátek roku byl ve znamení plesové sezóny, která je zakončena 
tradičně Reprezentačním plesem městyse. Velice úspěšně 
proběhly masopustní průvody v Leskovicích a v Radomyšli. 
Vydařenou akcí bylo také divadlo pro děti pořádané hasiči 
a dětský maškarní bál. 

A co nás letos ještě čeká ?
      Neděle 10.4.2011 Velikonoční trhy a divadlo pro děti na 
radnici (pořádá Svaz žen)
      Sobota 16.4.2011 Vítání občánků na radnici (městys Radomyšl)
      Sobota 23.4.2011 Turnaj v kuličkách (Svaz žen)
      Sobota 30.4.2011 Stavění májky, návštěva studentů z USA 
(hasiči, p. Čemusová)
      Čtvrtek 5.5.2011 Pietní akt u pomníku padlým (městys Radomyšl)
      Květen 2011 Návštěva ZOO Hluboká v noci (Svaz žen)
      Květen – červenec  Soutěž v požárním sportu v Leskovicích 
(hasiči)
      3.- 6. 6.2011 Návštěva partnerského města Montoggio v Itálii 
(městys Radomyšl)
      Sobota  11.6.2011 Dětský den ve spolupráci s E.ON, rodinný 
fotbal aj. (Svaz žen)

      Sobota 18.6.2011 Volejbalový turnaj na koupališti zakončený 
taneční zábavou skupiny PARKÁN (TJ)
      Sobota 25. a neděle 26.6.2011 Jihočeská pouť v Radomyšli 
s bohatým programem, která se uskuteční ve spolupráci 
s Muzeem rekordů v Pelhřimově (městys Radomyšl), 
nohejbalový turnaj trojic (TJ)
      Sobota 30.7.2011 Oslavy 70. výročí Mysliveckého sdružení 
Borek v Radomyšli (Myslivci) 
      Sobota 6.8.2011 Rally AGROPA
      Pondělí 22.8.2011 Turnaj v karetních hrách (Svaz žen)
      Sobota 27.8.2011 Staročeská konopická v Radomyšli 
(Baráčníci)
      Sobota 3.9.2011 Triatlon Železný Radomyšlák (p. Kastnerová)
      Září 2011 Zájezd do Národního divadla (Svaz žen), divadelní 
představení Perly panny Serafinky (Baráčníci, Sbor sv. Martina)
      12.11.2011 Posvícenská zábava v Sokolovně (hasiči)
      Neděle 27.11.2011 Vánoční trhy a andělská pošta na radnici 
(Svaz žen)
      Sobota 26. 11 2011 1. Sportovní ples s vyhlášením sportovce 
roku, hraje Milenium (TJ)
      Pondělí 5.12.2011 Mikuláš jde za dětmi (Svaz žen)
      Sobota 10.12.2011 Mikulášské posezení pro dospělé (Svaz 
žen)
      Neděle 18.12.2011 Zvonečkový průvod Radomyšlí k betlému 
v kostele sv. Martina (Svaz žen)
      Sobota 31.12.2011 Silvestr v Sokolovně v Radomyšli, hraje 
Melodion (TJ)
 Ing. Luboš Peterka, starosta
ŠVAGŘIČKY 
V režii pana Václava Slanaře
Letos opět přijel divadelní soubor Scéna mladých při souboru 
Čelakovský ze Strakonic do Radomyšle. Jejich hra byla 
úsměvná, svižná a plná emocí. Jezdí k nám už 5 let a vždy mají 
své diváky i přesto, že se hraje ve školní jídelně. Všichni se 
bavili a odcházeli spokojení. Soubor by rád rozšířil své hraní 
i jinam. Jsou nenároční na prostor i finance, skromní a ochotní.
Neváhejte a pozvěte si je. Za pořadatele B.M.

Baráčnický ples

Radomyšl 13.5.2011 od 19 hodin.
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DIAMANT NABÝVÁ CENY 
BROUŠENÍM, ČLOVĚK VZDĚLÁNÍM
Diamant nabývá ceny broušením, člověk vzděláním. 
Tento výrok pronesl T. G. Masaryk. V pondělí 
7. března uplynulo 161 let od narození našeho 
prvního prezidenta T. G. Masaryka.
Narodil se 7. března 1850 v Ho-
doníně a zemřel 14. září 1937.
Přestože byl významným vědcem, 
pedagogem a ovládal asi sedm 
cizích jazyků, zůstal do konce 
života skromným člověkem. Ctil 
a miloval ho celý národ a velice 
byl oblíben i v zahraničí.
Nejezdil drahými limuzínami jako 
nynější politikové, ale velmi rád 
cestoval vlakem, jezdil na koni 
a chodil často pěšky.
V paměti mi utkvěla vzpomínka na 
rok 1936, kdy jsem navštěvovala 
1. třídu obecní školy v Tažovicích. 
Tehdy nám pan řídící Vilém Petr-
mann slíbil, že půjdeme pěšky na 
nádraží do Katovic přivítat pana 
prezidenta T. G. Masaryka, který 
měl vlakem projíždět Katovicemi.
S odstupem času si nevzpomínám, z jakého důvodu se tento 
pěší školní výlet neuskutečnil, ale všichni jsme byli zklamáni. 
Dodnes si však živě představuji, jak by „tatíček“ Masaryk, jak 
se mu říkalo, malým školáčkům zamával.
Též Strakonice poctil T. G. Masaryk svojí návštěvou, když daty 
16. února 1891 pronesl svoji kandidátní řeč před svým zvole-
ním za poslance do Říšské rady.
Na závěr uvádím ještě jeden z jeho citátů: „Nevěřil jsem nikdy 
v náhodu. Šťastným je ten, kdo má bohatý obsah životní, kdo 
dovede poctivým úsilím aspoň z části uskutečnit své ideály.“
Domnívám se, že vzpomínka na tohoto vzácného člověka by 
neměla vymizet z naší paměti.  Jiřina Machníková

Sbor dobrovolných hasičů městyse 
Radomyšl je velice aktivní
V sobotu 5. února se konal v Sokolovně hasičský ples s bohatou 
tombolou. O měsíc později též v sobotu 5. března uspořádali 
tradiční masopustní průvod. 
Za krásného slunečného počasí se sešlo v průvodu kolem čtyři-
ceti masek. Byly zastoupeny různé profese: policisté, námořní-
ci, lékař, sestřičky,upír, medvěd, židé atd.
Radomyšlským hasičům děkujeme za obveselení a přejeme, ať 
jen žízeň hasí, na zbytečné požáry společnost doplácí. Pěnivého 
pivečka na Křenovce dosti, všichni obsluhující přivítají hosty.
 Jiřina Machníková 

Před 111 lety se narodil PhDr. Bohumír Lifka
Ve čtvrtek 24. března uplyne 111 let od narození vzácné-
ho a ušlechtilého občana PhDr. Bohumíra Lifky. Narodil se 
24.3.1900 v Radomyšli v Kostelní ulici v domě č.p. 83 a zemřel 
24.11.1987 v Praze. Není bez zajímavosti, že v datu narození 
i úmrtí jsou dvě stejné číslovky a to 24. Na tohoto člověka je 
dobré vzpomenout.  Jiřina Machníková

Stojí štěstí na rozcestí
Štěstí bylo unavené, nemělo kam jíti.
Zastavilo na rozcestí, kde sluníčko svítí.
Rozhlédlo se po okolí, pocestných se ptalo,
komu že by dnešního dne radost udělalo.
 Pocestný se zamyslí a takto odpoví:
 „v Radomyšli u kostela bydlí jedna paní,
 ta křížovky a soutěže luští bez přestání.“
 Štěstí tiše zaklepalo a vstoupilo dále,
 soutěžící měla radost z výhry nenadálé.
Odvětila: „Děkuji ti milé štěstí, 
bylos tu čas krátký,
až se opět unavíš, vrať se zase zpátky.
A kdybych měla zavřeno, přijď zadními vrátky.“

Autorka: Jiřina MachníkováHasiči přinesli dětem do školky dárky

Masopust v Leskovicích

Masopust v Radomyšli
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Tradiční velikonoční trhy v Radomyšli
Konají se v neděli 10.4.2011 od 14 
do17 hodin v prostorách radnice v Ra-
domyšli. Představí se vybraní řemesl-
níci z celého regionu, ale i nově certifi-
kované potravinářské výrobky značky  
prácheňsko - regionální produkt.
Přijďte se podívat, nakoupit veliko-
noční výzdobu, kraslice, čaje a koření. 
dále hračky, březová koštata, krbo-
vé náčiní, výrobky našich školáků 
a chlapců z Oseka.
I letos je možné vyzkoušet si zdobení kraslic, ke koupi mimo 
jiné sadba zelinářů, výrobky uzenářů, pekařů a cukrářů, medo-
viny a vínečka.
Všechny vás zve do příjemného prostředí ČSŽ Radomyšl, 
místní akční skupina svazku obcí Blatenska a místní akční 
skupina Strakonicko.

SEDLICE
Hasičský bál
V sobotu 5. února Sbor dobrovolných hasičů 
Sedlice pořádal v místní sokolovně tradiční 
„Hasičský bál“. Ples byl zahájen krásným 
předtančením v provedení „Mažoretek PRE-
ZIOSO – Sokol Blatná“. O půlnoční přestávce se uskutečnilo 
losování bohaté tomboly – hlavními cenami byla čtyři divoká 
prasata a jedno domácí. Celý večer k tanci a poslechu hrál ta-
neční orchestr „FATIMA“.
Za město Sedlice Ing. Jiří Rod -  starosta města
Foto: Martin Paukner

„Dětský maškarní“ a „Maškarní bál“ 
v Sedlici
Dne 19. února 2011 pořá-
dal „Musil & company“ 
v sedlické sokolovně 
„Dětský maškarní bál“. 
Hezké odpoledne bylo 
zahájeno ve 14 hodin. 
Každý dětský návštěvník 
u vstupu obdržel dárkový 
balíček jako pozornost 
podniku. K tanci a posle-
chu hrál DJ-TESIL. Celé 
odpoledne bylo zpestřeno 
organizováním soutěží a her, za které děti byly odměňovány 
drobnými sladkostmi. Skotačivé odpoledne bylo ukončeno v 17 
hodin, k nevoli mnohých návštěvníků, ale malí tanečníci museli 
uvolnit parket pro přípravu na večerní „dospělácký“ maškarní 
ples. Dle informací pořadatelů se odpoledního bálu zúčastnilo 
100 dětských účastníků v doprovodu rodičů, babiček a dalších 
rodinných příslušníků. 
Maškarní bál měl stanoven začátek na 20 hodinu, ale jako již 
tradičně se první masky a skupiny masek začaly objevovat ko-
lem půl deváté večer. Do půl desáté se parket zcela zaplnil. Se-
šlo se cca 15 různě velkých skupin maškar jako např.: „Poupata 
– po 40 letech“ – vzpomínka na slavné doby spartakiád, dopro-
vázených hity Michala Davida; historické vzpomínky – Burlaci 
na Volze, „Pán prstenů“; „Energetické závody Sedlice“; „Zom-
bie“ a celá řada dalších. Na tanečním parketu se křepčilo až do 
brzkých ranních hodin.
Za město Sedlice Ing. Jiří Rod -  starosta města
Foto: Jana Prokopcová

„Masopustní průvod – BAKUS“
Už jsme všichni opět o rok starší a v období předjaří se přihlásil 
čas masopustu. Ne jinak tomu bylo letos v Sedlici. Celý týden 
od 1. - 4. března bylo ve vzduchu znát, že se něco děje. Sice 
většina tradičních účastníků masopustního průvodu patří mezi 
zkušené harcovníky a nenechávají nic náhodě. Po skončení 
jednoho ročníku již shánějí nápady a vymýšlejí nová přestrojení 
na nový ročník. 
Masopustní rejdění bylo zahájeno v pátek 4. března ve 14.30 
hodin. Do ulic vyrazili „Ponocný“ za doprovodu „Městského 
strážníka“ historickými oznamovacími způsoby – „vybubnová-
ním“ a za pomoci ruční hasičské sirény – oznamovat, co že se 
bude následující den konat. Prvním zastavením tradičně bývá 
obchod na náměstí, kde ponocný po „vybubnování“ přečte zprá-
vu o konání masopustního průvodu s pozváním k účasti. A pak 
to již jde ráz na ráz. Tato dvojice prochází ulicemi a seznamuje 
občany s uvedenou zprávou. Vzhledem k rozloze Sedlice to 
není jednoduchá úloha.
Vlastní průvod byl zahájen v sobotu 5. března na nám. T. G. 
Masaryka před radnicí. Shromáždily se všechny maškary a po-
níženou suplikou žádaly starostu o povolení průvodu městem. 

Všem na vědomost se dává.
že bude velká sláva,

že do Radomyšle přijede 10.4. 2011

divadlo TÁTAMÁMA
Těší se na vás v neděli až vyskočíte z postelí,

po obědě schrupli jste si a teď se na vás kocour 
a Kašpárek těší!

V půl třetí to kocour v botách bude,
pět minut po půl čtvrté Kašpárek Honzíkovi 

k princezně pomůže.

PĚKNĚ DĚKUJEME ZA 15 KAČEK DO KASIČKY
A NA TLESKÁNÍ SI PŘIPRAVTE RUČIČKY.
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„Proběhlo úředním jednání a průvod byl povolen“. Závěrem 
povolovacího řízení se uskutečnil svatební obřad, kdy si slečna 
„Bakusinda“ (v požehnaném stavu) brala starého „Bakusa“. 
Tím bylo učiněno všem oficialitám za dost a průvod mohl vyra-
zit na svoji pouť městem za doprovodu hudby. Maškary navště-
vují jednotlivá obydlí. Často je hospodyně s hospodářem po-
hostí něčím k snědku (koblihy, šišky, chlebíčky, řízky a spousty 
dalších dobrot) a pro zlepšení nálady i hltem kořaličky. Za po-
hoštění hudba zahraje a masky vyzvou hostitele k tanci. Takto 
se průvod pohybuje celým městem. 
V letošním roce díky pozdnímu termínu konání a velice pří-
znivému počasí se nikomu nechtělo pospíchat a masopustní 
rejdění si všichni užívali. Celá akce byla zakončena kolem půl 
páté na náměstí před radnicí. Zde na svojí roli již čekali smrťá-
ci. Ti podle staré tradice ukončí život starého „Bakusa“ a tím i 
masopustní veselí (je nám známo, že historicky veselí končí až 
v úterý ve 24.00 hod. před popeleční středou). A na konec se 
uskutečnilo narození malého „Bakusa“, který do příštího roku 
opět dospěje a pomůže k zachování této staré tradice.
Závěrem zbývá poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili 
a všem, kteří v maskách absolvovali toto náročné celodenní 
putování městem. Dík patří i všem občanům, kteří podpořili 
a pomohli zachovat tuto tradici.  
Za město Sedlice Ing. Jiří Rod - starosta města
foto: Jan Vágner

Masopustní rej v MŠ Sedlice
Dnes se u nás každý smál.
Proč? Byl přece Karneval!
Přišel kuchař i zvířátka, 
den krásný jak pohádka.

Než se všichni poznali,
pořádně se zasmáli.
Želva tančí se zajícem,
princezna zas s krásným 
princem.

Nožky skáčí sem a tam,
kdo to tančí? Indián.
Černokněžník s Karkulkou
zkusili to s mazurkou.

Polka, disco, hudbo hrej,
vždyť tu máme masek rej!
 Za MŠ Sedlice Jana Hálová

ŠKVOŘETICE 
Založení hasičského sboru ve Škvořeticích
Jeden z prvních pokusů o založení hasičského sboru byl již 
v roce 1872, přesněji 27. srpna 1827, avšak tentokráte bezúspěš-
ně. Teprve 15. října roku 1900 bylo rozhodnuto o založení sboru 
a sbor byl založen v lednu 1901.
11. ledna 1901 bylo rozhodnuto o zakoupení hasícího stroje 
u firmy Smekal v Praze. 5. května byla podepsána smlouva o
koupi stroje za 1.200 Korun. První hasičské cvičení se konalo 
roku 1902.

POŽÁRY
1902 – první požár v Buzicích a to hned dvakrát po sobě
1903 – v Blatné
1904 – 9. října požár v Sedlici
1905 – 21. prosince požár v Drhovli (špatná viditelnost sbor 
vrátila zpět)
1906 –  16. května v Hněvkově
 27. června v Blatné
 8. července v Hněvkově
 30. září v Pacelicích
1908 –  16. července v Sedlici
1910 –  12. leden ve dvoře v Sedlici
 31. července v Čekanicích
1911 –  7. březen ve Skaličanech
 17. července ve Skaličanech
 20. srpen v Neradově
 9. září v Radobitcích
 27. října v Čekanicích
 29. října v Pacelicích
1912 –  28. října v 1,00 hodin ráno vypukl požár v Pacelicích
1913 –  17. července v Kožlí Píseckém (shořel ovčín)
 27. července v Sedlici
1914 –  21. července v Sedlici
1920 – v Hněvkově
1921 – tři požáry
1923 – jeden blíže neupřesněný požár

Škvořetice - Kmotry při svěcení stříkačky

Škvořetice - Motorová stříkačka STRATÍLEK - 1936
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Z historie knihovny Škvořetice 
(zpráva z kroniky obce)
Zákonem ze dne 22.7.1919 nařízeno, by každá školní obec měla 
svou veřejnou knihovnu.
V roce 1920 se na své schůzi sbor dobrovolných hasičů Škvoře-
tice rozhodl, že svou knihovnu, která čítala v té době 108 svaz-
ků a 20 brožur, věnuje obci k založení obecní knihovny.
16. ledna 1921 dochází k předání knih od sboru dobrovolných 
hasičů obci Škvořetice a tímto datem je založena a začíná svou 
činnost obecní knihovna ve Škvořeticích.
Jak se jmenovali první knihovníci, to se nepodařilo zjistit. V 
dalších letech vykonávali činnost knihovníků p. Karel Holub, 
Jaroslava Koubková, Josef Hrdlička, Zdena krejčová. V Součas-
né době je knihovnicí paní Marie Vošahlíková.

Kulturní život hasičů ve Škvořeticích
(zprávy z kroniky, kráceno)
20. července 1902 – svěcení prvního stroje hasičského sboru 
panem Františkem Sejvalterem, děkanem ze Sedlice
1902 – věneček v hostinci (věneček se konal ten večer, kdy sbor 
dobrovolných hasičů vyjel k prvnímu požáru do Buzic).
Sbor se každoročně účastní různých cvičení v celém okolí
1905 – Účast na jubilejní slavnosti Výletu do Rožatnice 23. 
července
1906 – Vzhledem k častým požárům v Hněvkově, kde se sbor 
plně zúčastnil, obdržel poděkování veřejné od obecního úřadu v 
Hněvkově
1908 – 26. prosince bylo sehráno první divadelní představení 
„Před sjezdem“
* Divadelní představení a věneček téměř každoročně
1913 – 16. července sbírka na raněné na Balkáně – vybráno 56 
korun
1920 – 18. ledna věneček v hostinci u Koubka
* Hasičský sbor daroval svou knihovnu obci a tak vznikla 
Obecní veřejná knihovna
* Objednáno 6 kusů obleků hasičských (509,57 Kč)
* 26. prosince sehráno divadlo
1926 – 2. února věneček
* zřízen dramatický sbor při požárním sboru pod vedením ř.uč. 
Granát
* 28. září se sbor zúčastnil svěcení malých zvonů v Sedlici
* o Vánocích bylo sehráno divadlo
1927 – věneček
* první neděli v červenci byl ve Škvořeticích župní sjezd a ve-
čer věneček
* 28. srpna svěcení nové školy
1934 – zábavy byly střídavě v hostinci u p. Hejla a p. Sedláčka
* účast na uctění památky padlých v Sedlici v počtu 9 členů
* účast na svěcení motorové stříkačky v Miroticích
1935 – 14. července slavnostní svěcení motorové stříkačky a 
zároveň i mše v kapli Sv. Marie na památku padlých – p. děkan 
Matěj Kolařík ze Sedlice, večer byl pak uspořádán věneček
* 18. července přijat pan děkan Kolařík ze Sedlice čestným 
členem sboru
1936 – účast na pohřbu Ferd.Hildpranta v počtu 16 členů
* 9. února odevzdán p. děkanovi Kolaříkovi diplom čestného 
členství za zásluhy o náš sbor. Pan děkan se pak ujal slova a 
poděkoval krásnou řečí.

TCHOŘOVICE
Pomalu ale jistě den po dni plyne rok 2011. Letošní zima se nás 
natrápila poměrně dlouho. Já bych chtěla touto cestou poděko-
vat všem našim spoluobčanům, kteří uklízeli sníh kolem svých 
domů a hlavně Jardovi a Honzovi Čadků, kteří se celou zimu 
starali o naše obecní silnice a chodníky. Díky Vám všem jsme 
tu letošní zimu zvládli na jedničku.
Blíží se konec března a tím také poslední termín zaplacení po-
platků za komunální odpad a poplatku za psa. U rekreačních 
nemovitostí je tímto posledním termínem 30.6. Žádám tímto 

všechny, kdo ještě neuhradili příslušné poplatky, aby tak učinili 
v úředních hodinách v pátek od 18 do 19 hodin na obecním 
úřadě. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se usku-
teční v sobotu 2. dubna dopoledne před obecním úřadem. Sběr 
šatstva pro Charitu Broumov proběhne v obci začátkem června. 
Přesné termíny budou vyvěšeny na úřední desce a přístupné 
budou i na internetových stránkách obce www.tchorovice.cz .
Mé další poděkování patří dnes také všem našim spoluobča-
nům, kteří třídí odpad a využívají kontejnery na plasty, papír a 
sklo u autobusové zastávky. V současnosti máme v obci 2 kon-
tejnery na plast, 1 kontejner na bílé sklo, 1 kontejner na barevné 
sklo a od prosince 2 kontejnery na papír. V prosinci 2010 nám 
firma EKO-KOM a.s. zapůjčila bezplatně jednu nádobu na tří-
děný papír v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a
zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včet-
ně jejich obalové složky v Jihočeském kraji“. Nápojové kartony 
je možné odkládat do kontejneru na plasty.
V neděli 8. května 2011 od 14 hodin se uskuteční v naší obci 
Vítání občánků. Tuto akci spojíme zároveň s oslavou Dne ma-
tek. Tímto zvu všechny maminky i babičky k posezení do míst-
ního pohostinství v neděli 8. května od 15 hodin.
 Mgr. Eva Křivancová, starostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Tchořovice
Dne 28.2.2011 se mladí hasiči ze Tchořovic zúčastnili zájezdu 
do AuqaPalace v Praze Čestlicích, který pořádala obec Hajany. 
Cesta autobusem s panem Vohryzkou ubíhala rychle a celodenní 
koupání si děti užily naplno. Ani se nám nechtělo domů a už 
se těšíme, až pojedeme příště. Za skvělou organizaci děkujeme 
paní Vohryzkové.

Jako každým rokem pořádal místní Sbor dobrovolných ha-
sičů dne 5. března 2011 „Maškarní rej“ pro děti, kterého se 
jich letos zúčastnilo přes 30 nejen ze Tchořovic. Pro děti byly 
připraveny soutěže, ze kterých si každé dítko odneslo něco dob-
rot, ale také věcné ceny, které si každé z nich vylosovalo. Před 
závěrem si děti tradičně zařádily při „židličkované“ a nakonec 
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na ně čekaly krabice plné překvapení, o které byl jako každý 
rok velký boj. Všem, kteří pomáhali při přípravě mnohokrát 
děkujeme.
Ve večerních hodinách se začali scházet dospěláci, pro které 
SDH uspořádalo tradiční „Hasičský bál“. Celý večer příjemně 
doprovázela kapela pana Šimsy z Bezdědovic. Každý si jistě 
odnesl nějakou tu masovou dobrotu, ale také spoustu věcných 
cen. Tančilo a hrálo se ještě dlouho po půlnoci. Ještě jednou pat-
ří velký dík všem sponzorům, kteří věnovali věcné dary. 
Oslavu svátku Mezinárodního dne žen jsme s našimi ženami 
oslavili dne 12.3.2011 v místním pohostinství.
SDH Tchořovice zve všechny spoluobčany na tradiční stavění 
máje, které se bude konat 30. dubna 2011 od 17 hodin na návsi 
ve Tchořovicích. Občerstvení bude zajištěno pro velké i pro 
malé pomocníky.
Za SDH Tchořovice přejeme všem spoluobčanům a čtenářům 
krásné jaro.
 Tereza Ptáčníková a Martina Čadková

Výzva všem obyvatelům Tchořovic
Prosím všechny ty, kterým historie obce není lhostejná, aby sta-
ré nepotřebné, zdánlivě i bezcenné, nebo i neznámé fotografie,
zápisky, poznámky a vzpomínky svých rodičů, dědů a babiček 
nezahazovali, ale věnovali obci nebo umožnili jejich okopíro-
vání na místním obecním úřadě. Je zcela možné, že se najdou 
doklady, které nejen obohatí historii naší obce, ale pomohou 
i k odhalení některých historických, bílých míst i z posledních 
několika let obecní historie. Nebo pomohou i k poznání a od-
halení umu našich předchůdců. Pokud bude vyžadována dis-
krétnost dárce, bude zcela jistě zaručena. Stejně tak jsou vítány 
i další mladší či starší historické písemnosti, které by měly 
skončit na smetišti.
Všem předem děkuji. K. Krejčí

Kaple Sv. Václava v Tchořovicích
Druhá část (dokončení z minulého čísla)
V roce 1995 byly rekonstruovány věžní hodiny firmou Hainz z
Prahy v celkové hodnotě 130 000 Kč. Na opravách a celkových 
úpravách bylo tak od roku 1992 – 2000 vykonána práce v cel-
kové hodnotě více jak 2. 250 000 Kč. Aby krása kaple vynikla, 
byly z jejího čela pokáceny dvě lípy zasazené sem v roce 1922 a 
na jejich místo byly zasazeny sazenice jalovce obecného.
Bohužel nejkritičtějším a nejbolestivějším rokem pro kapli byl 
rok 1990, kdy byla v průběhu měsíce července a srpna dvakrát 
vykradena. Dne 18. Července byly odcizeny dvě sošky z vý-
klenků ode dveří. O měsíc později dne 24. Srpna byla odcizena 
socha sv. Václava 90 – 100 cm vysoká z oltáře kapličky. Celo-
dřevěné sošky nevyčíslitelné hodnoty, nebyly dosud nalezeny a 
vráceny. 
 Asi jeden měsíc před vloupáním byla pořízena fotografická
dokumentace kaple a jejího inventáře. Fotografický materiál je
uložen ve Strakonicích na ONV – památkový odbor.
Na základě těchto krádeží proto p. Jaroslav Drnek z č. 64, v té 
době starosta obce, uschoval ve svém domě následující předmě-
ty: dva stejně velké obrazy na plátně,  isál /Missale romanum /v 
latinském jazyce v dřevěné skřínce z roku 1903 , mešní zvonky, 
kadidlo a kalich. O uschovaném majetku byl pořízen zápis s 
datem 24. 8. 1990, s podpisem Jaroslava Drnka. V roce 1992 je 
kaple zajištěna proti krádežím ocelovou mříží.  
Z neznámého, nepochopitelného důvodu byly v roce 1977 meš-
ní roucha a štoly odevzdány p. děkanovi z Bělčic. V současné 
době se podnikají kroky k jejich navrácení, ale s nejistým vý-
sledkem.  
Klíče od kaple a všechny ostatní liturgické náležitosti byly od 
nepaměti ukládány v rodině Necudů č. 15, která se starala i o 
její úklid /Marie Necudová /. Od roku 1979 je tato služba přesu-
nuta do rodiny Říhů 
č. 95.
Až do roku 1994 bylo zvonění ruční, které bylo v tradiční ná-
plni rodiny Drnků z č. 64 . Zvonívalo se pravidelně ráno – 7. 
Hod., v poledne – 12. Hod. a večer- 16. Hod. v zimním období, 
v 19 hod v letním období. Mimořádně pak při oznamování 
úmrtí v obci, při pohřbech, při mších v místní kapli, výjimečně 

při jiných událostech. Podle způsobu zvonění místní obyvatelé 
rozeznali, o kterou událost se jedná, zvonění bylo pro ně  dů-
ležité nejen k oznámení určité události, ale bylo i spolehlivým  
časovým údajem. 
Ještě v roce 1981 zvonil více jak osmdesátiletý Jan Drnek. Jeho 
odměnou za celoroční zvonění bylo sklízení louky u Vitanov-
ského Jezera a několik arů orné půdy u železniční trati proti 
domu č. 17, které byly v majetku obce. Po vytvoření JZD mu 
byla louka i pole odňato a od té doby dostával ročně 450 Kč. 
Po zdanění mu za celoroční denní zvonění zůstalo 430 Kč. Za 
zvonění při pohřbech dostával od pozůstalých  malou libovol-
nou odměnu. Jistě zajímavá je „evidence“ všech odzvoněných 
zemřelých na dveřích místní zvoničky z vnitřní strany, kde od 
nepaměti jsou tužkou zaznamenáno jména a datum úmrtí ze-
mřelého.
Dne 12.8 2000 vstoupil v platnost „Německý nadační zákon“, 
který ustanovil Mezinárodní organizaci pro migraci a partner-
skou organizaci zodpovědnou za vyřizování žádostí týkající se 
majetkových újem utrpěných za národně socialistického /nacis-
tického/ režimu s podstatnou, přímou a škody způsobující účastí 
německých podniků. V této souvislosti byla naše obec dne 29. 
11. 2000 vyzvána k podání žádosti o náhradu škody za odebra-
ný zvon v roce 1942. Žádost byla podána, zatím s neznámým 
výsledkem. Podle návrhu odškodnění, který vychází z průměr-
ných cen zvonu v tomto roce je 834 Kč/kg, by náhrada činila 
29.607 Kč. 

 

Ing. Karel Krejčí
 foto: archiv obce

UZENICE
Uzenice v roce 2011
16. února se konalo 4. zasedání zastupitelstva obce, první 
v letošním roce. Byl vybrán zhotovitel územního plánu obce. 
Osloveno bylo 5 projektantů, hodnoceno bylo 5 nabídek. Ing. 
arch. Zdeněk Gottfried z Českých Budějovic předložil nabídku 
s nejnižší cenou poptávané služby. Panu architektovi budou po 
podepsání smlouvy předány doručené dotazníky (z 64 rozda-
ných se jich zatím vrátilo pouhých 7).
Bylo zhodnoceno hospodaření v lese za minulý rok a projednán 
plán na rok 2011. V letošním roce bude třeba vysázet 7 200 
nových stromků. 
Zastupitelstvo obce opětovně zvolilo přísedícího okresního sou-
du na další čtyřleté období.
Byla projednána situace v odpadovém hospodářství. Aby se 
omezilo ničení obecního majetku, je připraveno uzamčení kon-
tejneru a klíč pro každé číslo popisné, za které jsou zaplaceny 
místní poplatky (splatnost poplatků 31.3.). V kontejneru se stále 
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objevuje odpad, který do něj nepatří. Papír patří do modrého 
zvonu, plasty a nápojové kartony do žlutého, sklo do zeleného. 
Nebezpečný odpad lze odvést na sběrný dvůr do Blatné.
Na rok 2011 bylo požádáno o dotaci na opravy obecních bu-
dov (obecního úřadu, prodejny a stodoly) z Programu obnovy 
venkova Jihočeského kraje. Chtěli bychom se také zapojit do 
grantového programu obnovy drobné sakrální architektury 
v krajině s opravou kapličky na cestě do Černívska. Mělo by 
být provedeno odvodnění stavby a obnova konstrukcí a povrchů 
tradičními technologiemi. Dále je potřebná oprava kanalizač-
ních vpustí. Je také plánováno vydláždění výstupu autobusové 
zastávky, zpevnění plochy pod kontejnery, umístění funkčních 
hodin na kapličce.
Na zasedání zastupitelstva obce 16.3.2011 bude jednáno o návr-
hu obecních symbolů – znaku a vlajce obce.
Hasičský ples, který se konal 5. března v Uzeničkách, byl pod-
pořen nákupem daru do tomboly v hodnotě 2 tis. Kč.
8. března byly obdarovány ženy v obci květinou.
Úřední hodiny obecního úřadu jsou nově ve středu od 17 do 18 
hodin.
Zastupitelstvo obce Uzenice přeje všem příjemné prožití veliko-
nočních svátků.
 Ing. Dagmar Malečková, starostka obce

VELKÁ TURNÁ
Jarní práce v obci Velká Turná
Letošní mrazivá zima posunula začátek venkovních jarních pra-
cí až do poloviny března. Zastupitelstvo obce v jarních měsících 
plánuje prořezávku od náletových dřevin podél krajnic místních 
komunikací a dále zdravotní prořezávku lip na návsi obce, jed-
ná se především o suché větve. V letošním roce je plánovaná 
příprava projektu na ozelenění veřejného prostranství návsi. 
Tento projekt bude přípravou na podání žádosti o dotaci. Bude 
se jednat konkrétně o posouzení stavu starých vzrostlých lip na 
návsi obce, provedení celkové zdravotní prořezávky. V případě 
špatného zdravotního stavu dřevin by došlo dle posouzení k 
pokácení nemocných, životy a zdraví ohrožujících dřevin, které 
budou nahrazeny novými dřevinami. Současně má obec v plánu 
vysázet nové dřeviny a keře tak, aby bylo řešeno komplexní 
ozelenění středu obce.

Dětské hřiště Velká Turná.
Obec Velká Turná podala v loňském roce žádost o dotaci ke SZIF 
na projekt „Dětské hřiště Velká Turná“. Tento projekt by se měl 
realizovat ještě v letošním roce. Před samotným zahájením vybu-
dování dětského hřiště na pozemku KN č. 1014/1, u pískového 
hřiště, bude provedena demontáž starých herních prvků a bude 
připraveno podloží pro nové dětské hřiště. Vybudování dětského 
hřiště bude druhým krokem, který navazuje na vysázení stromo-
řadí podél Rojického potoka v roce 2010. Dojde k oživení ve-
řejného prostranství na návsi naší obce. Posledním krokem bude 
připravované ozelenění těchto ploch. Připravované dětské hřiště 
je navrženo pro tzv. vícefunkční využití. Obsahem budou nejen 
dětské herní prvky, ale i bezbariérový altán pro všechny vrstvy 
místních obyvatel. Předpokládaná realizace: červen - srpen 2011.
  Foto: starý dětský koutek.

Požární bezpečnost
Na základě nařízení vlády č. 91/2010 Sb., O podmínkách po-
žární bezpečnosti, při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv bude v obci Velká Turná provedena v jarních měsících 
prohlídka komínů a kouřovodů. Obec zabezpečí odborného 
pracovníka a občané si od tohoto pracovníka budou moci nechat 
provést kontrolu komínů, případně vyčistění spalinové šachty. 
Poté bude vystaven každému protokol o provedené kontrole. U 
spotřebiče paliv do 50kW si může dle vládního nařízení prová-
dět čistění komínu sám vlastník a to u sezónního provozu mini-
málně 2 x ročně, ale 1 x ročně si musí vlastník nechat zkontro-
lovat spalinové šachty od odborného pracovníka – kominíka. 
V měsíci březnu došlo k pravidelnému školení velitelů JSDHo 
Velká Turná JPO V. Za obec Velká Turná se pravidelného škole-
ní zúčastnil velitel jednotky Eduard Červenka a velitelé druž-
stev Josef Verner a Václav Adámek. Školení proběhlo u ZHS 
Strakonice.

Kulturní akce, které jsou za námi.
V sobotu 26.2.2011 uspořádala Obec Velká Turná „Obecní 
ples“, na kterém se sešlo na 70 občanů obce. K tanci a poslechu 
zahrála skupina TALISMAN – ST. Akce se vydařila a posled-
ní hosté opouštěli sál Hospody Na Rozhrání po čtvrté hodině 
ranní. SDH Velká Turná pořádala v měsíci březnu několik 
kulturních a společenských akcí. Jako první to byl masopustní 
průvod dne 5.3.2011. V tomto průvodu se sešlo na 20 masek. 
Nechyběly jak masky tradiční, tak i masky moderní. Masopust-
ní průvod nejprve prošel obcí Rojice a od 12:00 hod. pak obcí 
Velká Turná. Hudba doprovázená tancem se nesla obcí až do 
večerních hodin. Další akcí, která se těší velké oblibě a je hojně 
navštěvována, je „DOMÁCÍ ZABIJAČKA“ a „Dětský maš-
karní bál spojený s večerní Josefskou zábavou“. Pro kulturní a 
společenské vyžití v obci jsou veškeré akce podporovány obcí 
Velká Turná.
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Rekreační areál Milavy
První jarní sluneční paprsky lákají po dlouhé mrazivé zimě k 
procházkám. I k tomuto vyzývá rekreační oblast Milavy, která 
se nachází v katastru obce Velká Turná. V časných jarních mě-
sících nejsou ještě naplno poskytovány veškeré služby turistům, 
ale krásné sluneční počasí vše vynahradí. Jak to jarní počasí do-
volí, začnou všichni provozovatelé restauračních a ubytovacích 
služeb v rekreační oblasti Milavy doplňovat pobyt v přírodě o 
příjemné posezení u kávy za hřejivého slunečného dne. 
K prožití spokojených chvil jarního odpočinku a klidné letní 
dovolené Vás zvou provozovatelé jednotlivých kempů v rekre-
ační oblasti Milavy.
ATC-Milavy – provozovatel, Obec Velká Turná, tel.606 690 391.
* Areál Milavy – Naděžda Čapková, tel.: 603 434 061
* Kemp Luhy – Jitka Zobalová, tel.: 606 484 580
* Tábořiště u Hasičů – František Hřebejk, tel.: 603 926 417
* Chaty Charvát – Zdeněk Charvát – tel.: 602 169 086

Připravuje se – kultura v obci
SDH Velká Turná připravuje – Sjíždění Rojického potoka na 
čemkoliv dne 18.6.2011 . 

Velká Turná dne 8.3.2011 
Místostarosta obce Velká Turná  Pavel Šípek 

OPĚT MÁME ROJICKÝ POTOK
V loňském květnovém čísle SOBáčku jsem se v článku „Tak nám 
přejmenovali potok“ pozastavil nad neodůvodněným názvem části 
toku potoka, který pramení ve Velkém rybníku u Záboří a dále protéká 
rybníky Řežabina, Nahošín, Kovašín a Kořenský, obtéká vrch Hradec, 
proplouvá Horní a Dolní Zástavou a rybníkem Velkorojickým a po-
kračuje přes vesnice Rojice, Velkou a Malou Turnou, okolo Petrovic k 
mlýnu Brložskému, kde se stéká s potokem Mísníček a dále teče přes 
Brusy, Dobev a Staré Kestřany do Otavy. Rozporoval jsem skutečnost, 
že celý tok potoka se oficiálně od 70. let minulého století nazývá Br-
ložský, přestože část toku od pramene až po soutok s Mísníčkem má 
být historicky i dle zažitého pojmenování místních obyvatel, potok 
Rojický.
Spolu s OÚ ve Velké Turné a za souhlasného stanoviska všech obec-
ních (městských) úřadů, jejichž katastrem potok protéká, jsem podal u 
Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v 
Praze žádost o navrácení původního jména, tj. Rojický potok. Názvo-
slovná komise předložené argumenty akceptovala a tak od 1.1.2011 
nám krajinou opět teče potok se schváleným názvem ROJICKÝ. Na 
turistických informačních tabulích, mapách a dalších tiskovinách se 
i nadále bude bohužel objevovat nesprávný název a to až do nových 
vydání těchto materiálů, což může trvat řadu let.
 Ing. Zbyněk Kühnl

Oblastní charita Strakonice, půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek je součástí odborného sociálního 
poradenství. Nabízí výpůjčku pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech, 
operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany.           
Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek: 
-  předání informací o vhodných kompenzačních pomůckách 
-  praktická pomoc při získávání konkrétní kompenzační pomůcky 
-  ukázka kompenzační pomůcky z půjčovny komp. pomůcek
-  zapůjčení kompenzační pomůcky z půjčovny komp. pomůcek
-  kontakty na organizace, kde je možné vyzkoušet, zapůjčit    
   či zakoupit další druhy kompenzačních pomůcek

Kontakt: tel.: 383 325 808, mob: 773 979 002, 
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz, www.charita-strakonice.
cz, adresa: Heydukova 349, 386 01 Strakonice

ZÁBOŘÍ
Společenské dění v Záboří
K nejoblíbenějším zimním společenským akcím patřívají 
plesy, a to ve městech i na vesnicích. Ať to vezmeme od dět-
ských maškarních plesů, přes plesy spolkové a nadační, až po 
pompézní plesy reprezentační, firemní či maturitní, vždy se
pořadatelé s kvalitně vyhrávající kapelou (a samozřejmě odpo-
vídající bohatou tombolou) mohou těšit na přízeň tancechtivých 
návštěvníků. Vždyť tanec navozuje dobrou náladu a dovolí nám 
vyjádřit naše pocity z hudby a v neposledním i momentální fy-
zickou kondici – a i když už jsme tedy unaveni z tance - nevadí, 
právě na plese se vídáme s kamarády, se známými, se sousedy a 
je tady ta nejlepší možnost u vínka, piva či drinku popovídat si, 
zasmát se, zazpívat si! Myslím, že zmínku o tomto druhu zába-
vy najdete v Sobáčku v příspěvku snad každé větší obce – tan-
covačky k životu na vesnici prostě neodmyslitelně patří a je to 
moc dobře - u nás v Záboří - pořádalo Sdružení rodičů, přátel 
a dětí při ZŠ a MŠ v Záboří ples Rodičovský, TJ ZD Záboří ples 
Sportovní a Sbor dobrovolných hasičů pak zaštiťoval jak ples 
Hasičský, tak dětský maškarní ples a myslím, že všichni kdo 
přišli – sdílí můj názor: vydařilo se snažení všech pořadatelů, 
i přesto, že někdy byla očekávána větší návštěvnost, tombola 
byla rozebrána vždy do posledního sponzorského příspěvku 
a vyhrávalo se až do pozdních nočních (spíše ranních hodin)  
- tedy samozřejmě až na ples dětský, spokojené a unavené děti 
měly unavené nožičky a povětšinou i unavený dozor již po třech 
hodinách odpoledního řádění, tanečního i soutěživého, doprová-
zeného diskžokejem Františkem Marešem. Děkuji tedy z tohoto 
jménem pořadatelů všem aktivním členům spolků a sdružení, 
sponzorům a představitelům obce, kteří se podíleli na přípravě 
a zajištění plesové sezóny v Záboří.

 

Jitka Říhová

NEPOSLUŠNOST S DOBRÝM KONCEM
Kdo by nepustil dítě na led? 
Po celý týden zažíváme velice silné mrazy. Led ještě drží. 
A přece ne! 
24. února v odpoledních hodinách se dvě děvčátka z Čečelo-
vic rozhodla jít se sklouznout na požární nádrž do blízkých 
Slivonic. Uprostřed hluboké nádrže pod osmiletou D.H. praskl 
led a ona se propadla do vody. Naštěstí se vynořila. Kamarád, 
desetiletý Ruda Duraj, který tam s oběma děvčaty byl, zachoval 
chladnou hlavu, zaklekl kousek od ledového otvoru a za ruku ji 
vytáhl ven. 
Pak ji odvedl do svého domu, poskytl jí suché věci na převleče-
ní a nechal ji ohřát na peci. Později se obě děvčata vrátila zpět k 
maminkám domů. 
Nebýt Rudovy duchapřítomnosti a výborné reakce, možná by 
neměl tento skutečný příběh mrazivého únorového dne tak dob-
rý konec. Druhá kamarádka je malá a zřejmě by tu sílu i odvahu 
na vylovení třeťačky neměla. 
Jeho mimořádný a příkladný čin zasluhuje nejen pochvalu, ale 
i ocenění.   
 D. Stejskalová, třídní učitelka 

Linka Důvěry Strakonice
Cítíte se sami? Nevíte si s něčím rady? Jsme tu pro vás!

722 050 013
http://linkaduvery.jex.cz/

www.dyscentrum-strakonice.wz.cz
Linku zřizuje občanské sdružení Dyscentrum Strakonice

 za podpory města Strakonice. 
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Na sportovním plese v Záboří vystoupil taneční kroužek ZUŠ 
Blatná s krasným předtančením. Pro nás Zábořáky bylo zvlášť 
potěšující, že mezi vystupujícími byla i děvčata místní, která 
taneční kroužek navštěvují. Děvčata byla výborná a jejich vy-
stoupeni bylo oceněno dlouhým potleskem.
 Foto Jaroslava Vodičková

JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
Ladislav Diviš, Blatná

Nosnost 8 – 20 tun

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

REHABILITAČNÍ MASÁŽE
Automatické termální akupresurní masážní 

lehátko. Nejen masíruje, ale i léčí!!

PŘIJĎTE A PŘESVĚDČTE 
SE!

Telefonické objednávky: 

777 703 783
po 15. hodině také na tel.: 

739 568 289 

40ti minutová 
procedura zahříváním 
javelovými kameny
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REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny Tesly Blatná)

20 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: 
Penzion s restaurací – Blatná, penzion 
- Kubova Huť,  nový RD – Sedlice, RD 
po rek. - Lnáře, Blatná, Bezdědovice, Bělčice, Újezd u 
Chan., chalupa po rek. - Závišín, chalupy – Pozdyně, 
Metly, Slivonice, Černívsko, byty 3+1, 2+1 – Vrbno, 
Lnáře, hostinec – Tchořovice, domek – Kasejovice, 
pozemky na RD – Blatná, Bezdědovice, výrobní areál 
Mirovice, dům s obchodem - Kasejovice.  Pronájem neb. 
prostor v Blatné. 

Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz 
 HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy ...  Kdekoliv v JČ.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej.  Prezentace na 
nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis 
ZDARMA! Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, 
kupní, směnné... 

 Zavolejte k bezplatné konzultaci 
a využijte služeb nejdéle působící realitní 

kanceláře v regionu. 
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

REEDUKACE
náprava a odstraňování

PORUCH UČENÍ
(se zaměřením na I. st. ZŠ

s možností doučování)

a ŘEČI (v předškolním věku) -
odborná pomoc v oboru

speciální pedagogiky
Tel.: 776 139 261

Hledáte vhodný areál v pěkném, zalesněném 
prostředí za účelem školních výletů, škol v přírodě, 
soustředění, školení, sportovních klání? Chcete 
strávit pobyt s přáteli a rodinou? Pak právě je 
vám určena tato nabídka.

Místo: Areál DT VRBNO, 
na břehu Velkého Pálence

Termín: 1.7. – 18.7. 2011 

   Tento rok bude tábor probíhat v duchu „Šmoulího králov-
ství“ 
   Strava 5x denně a pitný režim je zajištěn po celý den. 
   Po celou dobu tábora je přítomen jeden lékař a dvě zdra-
votní sestry. Všichni výchovní pracovníci procházejí před 
zahájením své činnosti vedoucího oddílu psychologickými 
testy. 

Cena poukazu: 5.777,- Kč včetně DPH 
V případě Vašeho zájmu o bližší informace volejte na tel.
číslo: 476 203 623 p. Paulová Vlasta nebo pište na adresu:
V.Paulova@czechcoal.cz 

Adresa zařízení: 
DT Coal Services a.s. Vrbno 

Pošta Blatná 
388 01

www.czechcoal.cz/cs/produkty/sluzby/vrbno/index.html 

UZÁVĚRKA časopisu Blatensko SOBě 
 ÚTERÝ 3.5.2011

Své náměty, příspěvky, připomínky a žádosti 
o inzerci zasílejte na e-mail:
listy@blatensko.cz nebo
blatensko@blatensko.cz

Výzva hloubkařům
Podle dobových pramenů se jeden z náletů odehrál 30. dubna 1945 ráno 
- mezi Kasejovicemi a Lnářemi - byla zasažena lokomotiva u osobního 
vlaku. Byl bych vděčný, pokud se mi podaří získat informace nebo 
dokonce vzpomínky na tyto události. Děkuji.
Chtěl bych upozornit na svou webovou stránku o hloubkařích:
http://hloubkari.bloguje.cz  a evidenci náletů hloubkařů:
http://hloubkari.cz/utoky/index.php . 
 PhDr. Filip Vojtášek, Praha filip.vojtasek@aip.cz
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Hledáte vhodný areál v pěkném, zalesněném 
prostředí za účelem školních výletů, škol v přírodě, 
soustředění, školení, sportovních klání? Chcete 
strávit pobyt s přáteli a rodinou? Pak právě je vám 
určena tato nabídka.

Místo: Areál DT VRBNO, 
na břehu Velkého Pálence

Termín: květen, červen, srpen, září, říjen 2011

UBYTOVÁNÍ: 
• ve čtyř lůžkových chatkách, lůžkoviny jsou k dispozici (v ceně) 
Cena: 135,- Kč/os/den    
• ve třech bungalovech s kapacitou 12 lůžek
Cena: 230,- Kč/os/den
Tyto ceny platí při pobytu 2 a více nocí. Při kratším poby-

tu se cena navyšuje o 30 Kč.
  
STRAVOVÁNÍ:
Pro skupiny nad 30 strávníků (plná penze 200,- Kč/os/den; 
polopenze 121,- Kč/os/den)
Pro jednotlivce nezajišťujeme.

Více na tel. čísle: 606 631 398 p. Holý Miloš nebo pište na 
M.Holy@coalservices.cz

www.czechcoal.cz/cs/produkty/sluzby/vrbno/index.html 

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává 
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra 

hnědá a Dominant  žíhaný,kropenatý,černý, a modrý.
Stáří slepiček –18 - 20 týdnů - neprodáváme kuřice, 
ale slepičky těsně před snáškou. Slepičky pouze z 

našeho odchovu.
Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří. 

PRODEJE SE USKUTEČNÍ – V SOBOTU 9. DUBNA 2011
Blatná - u rest. Na myslivně – v 12 30 hodin.

Případné bližší informace:
 tel.: 728 605 840   415 740 719    728 165 166

BOHEMIA PLASTIC
 Prodej plastových desek a bezůdržbových 
profilů pro byt, dům a zahradu ( plastové plotovky, 
latě, palubky, prkna, parapety,dlažba...)
 Zakázková výroba 
 Opravy plastů: auto-moto, domácnost, hračky

KONTAKT 
Merhaut Zdeněk, Chlum 72, 388 01  Blatná
Tel.: 777 221532 , merhautzdenek@seznam.cz
Prodejní doba každou sobotu 8:30 – 11:30 hodin, 

areál DŘEVOKOV BLATNÁ.

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
 Vedení daňové evidence, DPH, DPFO, účetnictví, DPPO, 
mzdy. Holubová, telefon: 723 700 927  
E-mail: uctoBlatna@seznam.cz

KALENDÁŘ SVAZKU OBCÍ 
BLATENSKA 2012

Prosíme všechny, kteří chtějí spolupracovat na 
kalendáři 2012, a zveřejnit své fotografie a informace

o akcích na rok 2012 v kalendáři Svazku obcí Blatenska 
na rok 2012, aby zasílali své příspěvky na adresu
blatensko@blatensko.cz         tel.: 728 881 358

Uzávěrka fotografií a oznámení o chystaných akcích 
do kalendáře SOB rok 2010 bude 

30. dubna 2011.

Kontaktní centra Prevent Prachatice a Strakonice pokračují 
v poskytování služeb i v roce 2011
Certifikované  a registrované sociální služby Kontaktní centrum Pre-
vent Prachatice a Kontaktní centrum Prevent Strakonice (dále jen 
KC) patří mezi tzv. nízkoprahová zařízení. Pracují zejména s uživateli 
drog a jejich rodinami popřípadě známými. Jelikož se jedná o tzv. 
nízkoprahová zařízení, mohou služby poskytovat anonymně, bezplatně 
a v rámci provozní doby kdykoli bez nutnosti předchozího objednání. 
Cílem služeb je minimalizovat rizika spojená s užíváním drog tak, aby 
nás všechny řešení této problematické oblasti nestálo větší finanční
prostředky, než je bezpodmínečně nutné. Díky službám KC se např. 
zabraňuje šíření nebezpečných infekčních onemocnění mezi klienty, 
ale i mezi drogami nezasaženou populaci, dále pak motivují klienty ke 
změně jejich rizikového chování včetně nástupu do léčebných zařízení  
atp. Více informací naleznete na www.os-prevent.cz.
V roce 2010 se zařízení potýkala s drastickým poklesem finančních
prostředků nutných na zajištění služeb –  po mnoha letech fungování 
hrozilo dokonce jejich zrušení. Na tuto situaci proto vedení zastřešující 
organizace OS Prevent muselo pružně zareagovat. Obě kontaktní centra 
proto prošla řadou významných změn. Mezi ty nejdůležitější patří:
- od ledna 2010 se nerealizuje pod KC  terénní program – terénní práci 
na Strakonicku a Prachaticku zajišťuje jiný projekt OS Prevent
- spojení týmů KC Prevent Prachatice a KC Prevent Strakonice
- změna provozní doby - zkrácení dostupnosti služeb pro klienty
- změny v nastavení poskytování některých služeb KC
Díky zavedeným úsporným opatřením a celkové restrukturalizaci pro-
jektu se podařilo zachovat dostupná nízkoprahová zařízení zaměřená na 
drogovou problematiku v obou  regionech. Zařízení jsou tak připravena 
na další fungování při dodržování standardů kvality poskytovaných 
služeb. Vzhledem k celkové situaci financování sociálních potažmo
drogových služeb se tak OS Prevent a všem zainteresovaným povedl 
husarský kousek.  Díky všem za podporu a těšíme na spolupráci i v roce 
2011 – tým pracovníků KC Prevent.

Mgr. Daniel Randák, Vedoucí KCP Strakonice a Prachatice

Blatná – pozvánka za kulturou duben 2011
 Koncert Kruh přátel hudby - Shadow guartet - 12.4.2011
       – Zámek Blatná, 19,00 hod.   
 Dětské představení pro školy v Sokolovně - ČERT
         A KÁČA - 20.4.
 Divadelní představení  -  21.4. -  Sokolovna Blatná
 Klec bláznů – Jean Poiret – Divadlo Radka Brzobohatého
 Absolventský koncert ZUŠ Blatná - 27.4. a 28.4.
 SALVE CARITAS - SALVE VITA -  29.4. - Vystoupení
       zdravotně handicapovaných hudebníků, pro školy
       v Sokolovně Blatná
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České slovo brloh, kterým dnes běžně 
označujeme medvědí doupě, vlastně po-
chází z německého spojení Bär – Loch, 
což doslova znamená medvědí díra. 
Pokud je domněnka o založení Brloha 
vladyky z Dobeve správná, pak by šlo 
o analogický případ jako např. u Ro-
žmberka, kde byl název hradu odvozen 
od erbovního znamení jeho zakladatelů 
Vítkovců – růže (Rosenberg = Růžová 
hora).
První známý předek rodu z Dobeve se 
jmenoval Albera (1316–1342) a nachá-
zíme ho mezi klienty Bavora III. a jeho 
bratra Viléma ze Strakonic. Alberovými 
syny byli Oldřich řečený Štěně, Albera a 
Diviš z Dobeve, kteří svědčili roku 1359 
při posledním pořízení Viléma ze Strako-
nic a téhož roku vykonávali patronát nad 
kostelem v Malenicích nad Volyňkou. 
Ještě roku 1377 je v téže souvislosti při-
pomínán nejstarší Oldřich. U něj a u jeho 
bratra Diviše se roku 1365 poprvé setká-
váme s predikátem „z Brloha“.
Počátkem 15. století se rod rozdělil do 
několik větví. Vedle té, která zůstala na 
Dobevi, to byla větev lhotská (podle 
Střelskohoštické Lhoty u Horažďovic), 

jíž založil Mikuláš (cca 1425–1459) 
a osecká (podle Oseka u Radomyšle), 
jejímž prvním známým představitelem 
byl Absolon (1442). Na Blatensko pře-
sídlil Bušek z Brloha, který je v letech 
1442–1473 připomínán jako pán na 
Záboří. Podle všeho však zemřel bez 
potomstva a Záboří přešlo na větev osec-
kou, ze které se následně vydělila větev 
záborská. Její příslušníci se poté získali i 
nedaleký Kadov. Nejspíše se tak stalo již 
v závěru 15. století, neboť v kadovském 
kostele býval kdysi náhrobník Alexandra 
z Brloha, zemřelého roku 1490. Kolem 
roku 1517 seděl Absolon z Brloha na 
Oseku (jeho potomstvo vymřelo kolem 
poloviny 16. století), Petr Osecký z 
Brloha na Kadově a Bušek z Brloha na 
Záboří. Posledně jmenovaný se nako-
nec stal i majitelm Kadova a roku 1543 
si  dal zapsat oba statky, zahrnující dvě 
tvrze, dva poplužní dvory a vsi Záboří, 
Kadov a Slivonice do obnovených desk 
zemských. Několik let působil jako ro-
žmberský hejtman na Českém Krumlově 
a byl prvním příslušníkem rodu, který 
se psal Záborský z Brloha, což trvalo i u 
jeho potomků až do vymření rodu počát-
kem 18. století.

Buškovým synem byl Jan Záborský z 
Brloha, který podobně jako někteří jeho 
sousedé využil bankrotu blatenského 
panství pánů z Rožmitálu a odkoupil od 
něj část Lnářského Malkova s příslušen-
stvím, což však záhy zase prodal Ada-
movi Byšickému z Byšic, majiteli větší 
části Malkova. Nicméně i přesto byl roku 
1557 s majetkem odhadovaným na 2 065 
kop grošů šestým nejbohatším šlechti-
cem Blatenska. Za své sídlo si vybral 
Kadov, kde možná již on zahájil rene-
sanční přestavbu tvrze, a kde byl také 
v kostele sv. Václava po své smrti roku 
1564 pohřben. Za manželku měl Kateři-
nu Čabuzskou z Prostého, jejíž bratr Jiřík 
se později usadil na Lnářském Malkově. 
Kateřina zemřela roku 1571 a byla po-
chována po boku manžela v kadovském 
kostele. Janovi Záborskému porodila 
syny Bohuslava, Mikuláše a Alexandra 
a několik dcer, z nichž zmíníme Mag-
dalenu, která se roku 1562 provdala za 
známého mecenáše humanistických bás-
níků Jana Hodějovského z Hodějova na 
Řepici (* 1496, † 1566) a po jeho smrti 
za Václava Čejku z Olbramovic na Ose-
ku a Kbelnici.

Synové Jana Záborského se po smrti otce 
rozdělili o rodinný majetek tak, že Bohu-
slavovi a Mikulášovi připadlo Záboří a 
Kadov si ponechal Alexandr. Bohuslav, 
jinak též Bohuš, nejspíše bydlel přímo na 
zábořské tvrzi a je připomínán do roku 
1594. Se svým sousedem Janem Horčicí 
z Prostého na Bratronicích dal roku 1586 
ulít pro zábořský kostel zvon. Z manžel-
ství s Annou Chrástskou z Chrástu neza-
nechal potomstvo a Záboří po něm získal 
jeho již zmíněný soused Jan Horčice.
Mikuláš žil nejprve v Záboří, roku 1589 
ovšem již držel Kotouň, kde je připomí-

ŠLECHTICKÉ RODY – Z BRLOHA
Svůj predikát odvozoval tento rod od vsi Brloha u Drhovle na Písecku. Nejstarší známí předkové se však psali 
podle nedaleké Dobeve, která byla bezpochyby jejich původním sídlem, zatímco Brloh možná sami založili až 
později. Můžeme se dokonce domnívat, že název vsi byl při tom odvozen od erbovního znamení rodu. Tím byl na 
modrém štítu medvěd přirozených barev zobrazovaný buď kráčející nebo ve skoku, někdy i sedící a na řetěze; 
v klenotu se znamení opakovalo. 

Pečeť Alexandra z Brloha z roku 1484, 
Kresba autor

Náhrobník Alexandra Záborského 
z Brloha (+ 1591) v Kadově, foto autor

Pečeť Jana Záborského z Brloha 
(+1622), kresba autor
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nán ještě roku 1603. S neznámou man-
želkou měl početné potomstvo, o němž 
se zmíníme později.
Alexandr, který zůstal na Kadově, prove-
dl (nebo dokončil) rozsáhlou renesanční 
přestavbu zdejší tvrze. Při ní bylo ke 
gotickému jádru přistavěno severozá-
padní křídlo s etážovými štíty zvlněného 
obrysu, pročleněnými masivními pilas-
try. Fasádu pokryla psaníčková sgrafita,
jejichž pozůstatky se dochovaly na ná-
dvorní straně severního křídla, na západ-
ním nároží byl zbudován arkýř s goticky 
pojatými okny a mohutnými krakorci.
Kromě Kadova držel Alexandr Záborský 
i část Slatiny, a to již roku 1575, kdy 
učinil dohodu s městem Horažďovicemi 
o distribučních právech místní krčmy.
Vyznáním byl staroutrakvista, jak vyplý-
vá z jeho postoje jakožto patrona kadov-
ského kostela k místnímu kališnickému 
faráři Jeronýmovi Pražskému. Když 
pražský arcibiskup roku 1587 na pana 
Záborského naléhal, aby zde takového 
kněze netrpěl, patron ho neuposlechl, 
duchovního se zastal a podporu pro své 
jednání nalezl i u farníků, kteří měli fará-
ře Jeronýma v oblibě.
Alexandr Záborský z Brloha zemřel 
roku 1591 a byl pohřben v kadovském 
kostele pod heraldickým náhrobníkem, 
který je dnes druhotně přistaven k vnější 
východní zdi kněžiště. Tamtéž se nachá-
zí náhrobník jeho manželky Kateřiny z 
Jilmanic († 1595). 
Ve vlastnictví Kadova nevystřídali Ale-
xandra Záborského z neznámých důvodů 
jeho synové, nýbrž potomci jeho bratra 
Mikuláše na Kotouni, jmenovitě Bořivoj, 
Albrecht a Ladislav. Kadovský statek 
však drželi výrazně ztenčený, neboť 
polovinu tvrze a patronátu, třetinu po-
plužního dvora s novým sadem, stodo-
lou, studnicí a krčmou získal neznámým 

způsobem nám již známý Jan Horčice 
z Prostého na Bratronicích, který to vše 
roku 1613 odkázal své dceři Salomeně a 
manželce Kateřině z Kokořova. Oproti 
tomu Albrecht Záborský z Brloha, který 
je na Kadově připomínán od roku 1603 
zde vlastnil jen dva poddané hospodáře a 
polovinu patronátu nad kostelem. Během 
stavovského povstání se o Kadov dělil 
s bratrem Ladislavem. Protože oba, po-
dobně jako jejich další příbuzní, stanuli 
na protihabsburské straně, byli po Bílé 
hoře odsouzeni k manství, které zname-
nalo velmi omezená dispoziční práva 
k majetku. Roku 1624 však byli trestu 
zbaveni. Albrecht záhy poté zemřel, aniž 
by z manželky Salomeny, dcery Jana 
nejstaršího Chanovského z Dlouhé Vsi 
na Dožicích a Svéradicích, zanechal 
dědice.  Dva jeho synové neznámých 
jmen zemřeli jako děti roku 1620 a byli 
pochováni v kadovském kostele. Jejich 
dvojnáhrobník s vyobrazením dětských 
postav je druhotně přistaven k ohradní 
zdi kostela při vchodu od fary.
Po Albrechtovi se vedle Ladislava an-
gažoval v držbě Kadova krátce Bořivoj, 
který seděl roku 1608 na Kotouni a roku 
1619 měl dům v Kasejovicích. Roku 
1629 však již ani on nebyl mezi živými a 
na Kadově hospodařil nakonec Ladislav 
sám. Roku 1633 připojil zpět druhou 
polovinu statku, jíž koupil od Albrechta 
Benedy z Nečtin, který ji získal jako 
dědictví po Kateřině Horčicové z Koko-
řova. Významným způsobem se zasadil 
o nový mobiliář a zřízení kadovského 
kostela. Nechal obnovit čtyři oltáře, z 
nichž na jednom byly vymalovány erby 
patrona a jeho manželky rozené z Ma-
lovic, přidržované postavami Adama a 
Evy. Dále pro kostel pořídil malý zvon a 
nové liturgické náčiní.

Ani Ladislav však neměl dědice, a pro-
to se po jeho smrti rozdělili roku 1643 
o Kadov potomci jeho dalšího bratra 
Václava Záborského Václav Zachariáš 
a jeho nezletilí sourozenci Adam Jiří 
a Jindřich Šťastný zastoupení matkou 
Ludmilou Dlouhoveskou z Dlouhé Vsi. 
Václav Zachariáš bratry brzy vyplatil a 
prodal Kadov roku 1650 Janu Měsíčkovi 
z Výškova.
Po prodeji Kadova zůstala Záborským na 
Blatensku již jen Slatina, kterou vlastnili 
potomci Alexandra († 1591), jmenovitě 
Jan, který je zde uváděn od roku 1603. 
Zemřel roku 1622 a byl spolu s dcerami 
Salomenou a Magdalenou pohřben v ka-
dovském kostele. Vdova Anna Vamber-
ská z Rohatec, znovu provdaná Loubská 
z Lub, hospodařila na Slatině asi deset 
let a pak předala statek synu Alexandru 
Václavovi, který žil na zdejším popluž-
ním dvoře, sloužícím současně jako 
vrchnostenské sídlo, téměř půl století. 
Podle údajů berní ruly z roku 1654 měl 
ve Slatině dvanáct poddaných hospodá-
řů, jeden pustý grunt a zaměstnával jed-
noho ovčáckého pacholka. Díl vsi patřil 
k záduší horažďovického špitálu.
Ženat byl dvakrát, poprvé s Alžbětou, 
dcerou někdejšího majitele Bělčic Smila 
nejstaršího Běšína z Běšin a podruhé s 
Ludmilou Strojetickou ze Strojetic, po-
cházející zřejmě z rodové větve usedlé 
na Polánce a Přebudově. S oběma man-
želkami měl několik potomků, kteří však 
později neměli s Blatenskem již nic spo-
lečného, neboť Alexandr Václav Slatinu 
roku 1677 prodal Maxmiliáně Františce 
hraběnce Vratislavové z Dobrše. Sám 
pak bydlel v Kozlově u Horažďovic a 
zemřel roku 1686.

 Mgr. Vladimír Červenka

Náhrobník Kateřiny Záborské z Jilma-
nic (+ 1595) v Kadově, foto autor

Renesanční křídlo tvrze v Kadově postavené Záborskými z Brloha v 16. století, 
foto Ing. Jan Kurz
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Vzpomínka na Jaroslava Chladu, ředitele školy v Kadově,
k nedožitým 90. narozeninám
O počátcích kadovské školy se dochovaly  jen kusé informace, ale o 
závěru vzdělávání místních dětí je důkazů mnoho, jsou živé a rostou na 
kdejaké stráni, zahradě, u rybníků či na návsích.
První zmínky o vyučování v Kadově sahají do 17. století. Počet osad-
níků se natolik rozšířil, že vzdělávání již nezastával samotný farář, ale 
byli ustanoveni zvláštní učitelé. Jedním takovým byl např. roku 1662 
Jan Mařík z Vrbna. Samostatnou budovu se podařilo díky hraběti Fran-
tišku K. R. Sweerts-Sporkovi vystavět  roku 1757. „Nacházel se zde 
byt učitele a světnice pro děti, kde bylo osm lavic, tři okna, hřebíčková 
kamna z kachlíků, kříž, tři tabule“.
Nová školní budova byla postavena roku 1845 a děti byly vyučovány 
nejprve v jedné třídě, od roku 1873 ve třech a roku 1884 ve čtyřech tří-
dách. Vzdělávání se týkalo obcí Kadov, Pole, Vrbno, Lnářský Malkov.
Kadovská škola pak prošla mnohými změnami. Budova byla do dnešní 
podoby rozšířena v 60. letech 20. století, vybavována školními pomůc-
kami a obohacena třeba o tělocvičnu či jeviště. Během let zde také pro-
šlo mnoho kantorů i kantorek ( pro příklad uveďme Marii Matějkovou 
– ředitelku, Marii Kubátovou, Annu Divišovou) z nichž se každý snažil 
vložit do dětí potřebné vzdělání. Poslední kantor a zároveň ředitel 
Jaroslav Chlada (9.4.1921 – 16.5.1993) se snažil nejen o vzdělávání, 
ale také podněcoval žáky ke  kladnému vztahu k přírodě.
     Mladý kantor v Kadově začínal ke konci 2. světové války, kdy se ná-
sledně se svou ženou Annou rozhodl věnovat  učitelství v Kadově, jehož 
okolní příroda ho doslova uchvátila. Vyučování se neslo hlavně v prak-
tickém duchu. Podle osnov tehdejších učitelských ústavů musel každý 
kantor umět hrát na housle, díky tomu se také začínalo kadovské vyu-
čování  společnou lidovou písničkou za doprovodu houslí. Poté přišlo 
na řadu rozdělení učiva pro tři oddělení. Když se mladší věnovali psaní, 
starší procvičovali matematické příklady formou hry. K tomu posloužila 
třeba obyčejná prkna v podlaze, která se na okamžik stala pomyslnými 
stupínky na cestě k úspěchu. Řada žáků stála na konci třídy, kdo znal 
výsledek, postupoval dopředu „po prknech“ směrem k tabuli.
     Kromě znalostí bylo potřeba rozvíjet i v dnešní školní terminologii 
řečeno komunikační dovednosti. Ty si žáci vyzkoušeli na školním po-
diu, kde recitovali, vymýšleli dialogy či hráli divadlo. Jako publikum 
posloužily děti z mateřské školy, která byla v budově školy zřízena. 
Učitelkou a později ředitelkou se stala Anna Chladová, k níž později 
přibyly či ji následně vystřídaly tyto učitelky Helena Liebichová, Ma-
rie Langerová, paní Troníčková, paní Leváková, Dana Veselá, Jana 
Husáková – což byla poslední úřadující ředitelka kadovské MŠ.
     Nejdůležitější součástí výuky se ale stala příroda. Zde mohl učitel 
Chlada propojit hned dvě své vášně: kantořinu a zahradničení. Spolu s 
dětmi se mu podařilo zvelebit nehostinný kout země pod školou.
„Dejte škole ten kus země.“ Členové jakési komise, kteří si lámali 
hlavu, co s ní udělat, protože na žule ještě žádná pšenice ani brambory 
nerostly, se zadívali na učitele J. Chladu. „Co asi tenhle hubený střízlík 
a jeho školní dětičky svedou s žulovým polem?“...Nevlídný školní 
pozemek se zazelenal ořešáky i morušemi. Jako na stole mezi balvany 
svítila tráva a záhony. Učitel i děti, které začínaly chápat, že život se 
může rozvíjet všude a nikde a nikdy není ztracen, měli své hospodář-
ství. To samo bylo a je nejpodivuhodnější školou, učebnicí i metodic-
kým poradcem.... Z nevlídného žuloviska se stal terasovitý ráj s aleje-
mi třešní, ovocných keřů, záhonů jahod.... Mezi žulovými balvany je 
dnes i pohledné hřiště. Opodál na nižším stupni terasy dětská besídka i 
další hřiště pro mateřskou školu, kousek lesní mýtiny, kde rostou hřiby 
a tam dole rybníček s ostrůvkem. Prohání se v něm střevle i kapříci. 
Konečně Blatensko je kraj rybníků a rybářů. Vodní ptactvo, užovky, 
žáby, málem je tu malé jihočeské safari. Přicházejí generace nových 
žáků. Každý si zasazuje svůj stromek, každý se učí pěstovat rostlinu 
a s ní život. Malotřídka v Kadově připomíná odvážnou zahradnickou 
školu. A přece má jen své prvňáčky až páťáčky. 
     Nápad „přírody ve škole“ si našel příznivce i mimo Kadov a přinesl 
mnohá pozitiva. Díky celorepublikové soutěži  Zeleň pro Ostravsko se 
objevila v kadovské škole první televize. Škola ji získala na počátku 60. let 
jako cenu za zaslané sazenice, které vypěstoval učitel společně s dětmi.
Keře moruší, a především jejich listy, posloužily jako krmivo pro 

bource morušového, jehož larvy chované ve škole vytvářely  kokony 
hedvábí, které pak sloužilo pro zdravotnické účely v Plzni. 
Výpěstky  ze školní zahrady putovaly také na různá místa obce např  
k pomníku padlých hrdinů či k myslivně, tůje zas  ozdobily okolí  ryb-
níčku před autobusovou zastávkou, ve Vrbně a Malkově to byla např. 
alej třešní u drůbežárny.
Naopak místní přírodu obohatila i cizokrajná zeleň. Vedle dětského 
tábora pod hřištěm se tyčí topol až z Krymu, jehož větvičky si přivezl 
učitel z  cesty po ruských venkovských školách. Vedle topolu roste 
jemná bříza, a proto této dvojici začaly místní školní děti říkat ženich s 
nevěstou.
     Tyto dva stromy jsou dnes skryty v mohutné zeleni, která se di-
voce rozrůstá po bývalé školní zahradě, ale jsou živou připomínkou 
osobnosti učitele, který se snažil předávat dětem nejen vědomosti, ale 
hlavně lásku k přírodě a  ke všemu, co může s pokorou k ní vytvořit či 
ovlivnit lidská ruka. PhDr. Marta Grätzová - Šimáčková

KOUSEK ZEMĚ, VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA CHLADU


