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S Luckou Kočovskou jsem se seznámila v roce 2003. Má malé zahradnictví, tedy správně „MACU - Zahradnictví 
u viklanu“, které nabízí nejen drobným zahrádkářům široký výběr rostlin. Sama navrhuje zahradnické úpravy 
jak rodinných zahrad, tak například školních zahrad nebo parků. Své návrhy také realizuje. Vystudovala 
střední zahradnickou školu v Mělníce, následně i vyšší odbornou školu. Své znalosti a dovednosti si rozšířila 
studijním pobytem ve Skotsku a také v Japonsku. Je soudním znalcem v oboru. Spolu jsme popisovaly stromy 
Blatenska. Svůj čas musí dělit mezi zahradnictví, staré stromy a „vlastní zvěřinec“. Tam vedle obvyklého 
jednoho psa, slepic a králíků, musím zařadit dalšího psa, kočky jsem nedokázala spočítat, kozy, zakrslé 
plemeno oveček, oslíka Íáčka a hlavně koně. Ne ledajaké. Lucka má totiž „Hřebčín Viklan Kadov“, uznaný 
chov plemenných Shetlandských poníků. A samozřejmě chová a hýčká i Arabského koně a … to nám jistě 
ještě prozradí. Lucka patří k lidem, kterým se koníček stal koněm, zaměstnáním a prací. Patří k lidem, kteří 
měli a mají to štěstí, že si uměli vybrat. 

„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU

V jakém znamení ses narodila, 
že máš tolik energie?
Narodila jsem se koncem srpna 
ve znamení Panny.
Mohla bys popsat, jak vypadá 
Tvůj všední den? A jak vypadá 
třeba víkend v sezóně?
Každý den vypadá trochu ji-
nak. Nesnáším stereotyp. Ale 
pracovní náplň se samozřejmě 
opakuje, protože musím zvlá-
dat všechny denní povinnosti. 
To, že pracuji s živým materi-
álem (se zvířaty a rostlinami), 
člověka zavazuje k mnoha 
povinnostem. Ráno musím 
vstávat dost brzy, abych stihla 
obstarat celé hospodářství a 
tak na osmou hodinu odjela do 
práce. Samozřejmě každý den 
je jiný a můžou se vyskytnout 
komplikace, které pak naruší 
celý denní program. Práci v 
terénu (realizace zahrad) se 
snažím udělat za dopoledne, abych stihla 
otevřít prodejnu Zahradnictví v Kadově. 
Ta je otevřena od 14 hodin do 18 hodin, 
pak mě čeká třetí směna u koní a ostatních 
zvířat. Domů dorazím tak okolo desáté 
večer, když nepadnu přímo na ústa, vyří-
dím ještě poštu a další papírování. Víkend 
v sezóně je samozřejmě daleko náročněj-
ší, protože návštěvnost v prodejně je vyšší 
a občas nám do toho zasáhne i nějaká 
pony výstava.
Jaké máš ráda jídlo? 
Já sním skoro všechno, hlavně když ne-
musím vařit. To už opravdu nestíhám. 
Nejoblíbenějším jídlem jsou špagety.
Máš čas, aby sis přečetla nějakou knihu? 
Jaká to byla naposled? A nemyslím tím 
plemennou knihu Shetlandských poníků 
nebo nabídkovou knihu novošlechtění 
okrasných rostlin.
Na dobrou knížku si čas najdu. V sezóně 
přečtu každý den jen pár řádek a jsem 

tuhá, ale přes zimu to doženu. 
Knížek mám neustále rozečte-
no několik najednou. Odborná 
literatura o zahradách a koních 
samozřejmě převládá, ale 
poslední dobou jsem přečetla 
dost knížek od Doreen Virtue. 
Píše takové krásné knížky 
třeba o andělské terapii a léče-
ní s vílami.
Musím si najít čas nejen na 
čtení, ale i občas nějakou 
knihu napíšu. Napsala jsem 
s kolektivem autorů knížku 
„Stromoknížka aneb tipy na 
výlety za stromy Blatenska“, 
která byla díky SOB vydána 
již ve druhém vydání, a také 
již tři Ročenky Shetlad pony. 
Letos mě do konce roku čeká 
napsat ještě Ročenku Shetland 
pony č. 4.

Regionální produkt 
Prácheňsko
I. kolo udílení značky Regionální 
produkt Prácheňsko máme za 
sebou. 31. března se v zasedací 
místnosti SZIF ve Strakonicích 
sešla třinácti členná porota, 
která hodnotila čtyřicet dva výrobce a producenty 
působící na území pěti místních akčních skupin, které 
splupracují na udílení značky Regionální produkt 
Prácheňsko. 
Za „naši“ MAS uspělo všech dvanáct zájemců, kteří 
se o tuto značku ucházeli.
Jsou to: 
* Josef Vaněk, Svobodka-Ostrov; Výroba košíků z vr-
bového proutí
* Miloslav Šíp, Skaličany; Pěstování okrasných rostlin, 
zejména růží
* Aleš Košťál, Myštice; Výroba Prácheňských knedlíků
* Václav Vlasák, Bělčice; Výroba historického skla
* Emile Citterbartová, Březí; Výrobky z kozího a krav-
ského mléka
* Dagmar Hálová, Lažánky; Dekorativní výrobky ze skla
* Daniela Hanušová, Kocelovice; Výroba textilních 
lidových panenek  
* Blanka Matoušková, Radomyšl; Výroba březových 
košťat
* Jaroslav Prokopius, Lnářský Málkov; Výroba her-
ních prvků pro hřiště 
* Sedlická krajka, Sedlice, Výroba tradiční Sedlické krajky
* Oldřich Kníže, Myštice; Produkce včelího medu
* Rabštejnská apatyka, Radomyšl; Gemmopřípravky, 
bylinné tinktury 
Našim úspěšným výrobcům gratulujeme. Slavnostní 
předání Certifikátů proběhne v rámci akce Jihočeský
venkov 2011, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. 
května v prostorách hradu ve Strakonicích. Příští za-
sedání certifikační komise proběhně v červnu. Další
zájemci o udělení této značky se mohou informovat u 
koordinátorů 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

 Foto:  Aneta Hnyková
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SVAZEK OBCÍ BLATENSKA – ÚŘEDNÍ HODINY SOB
      polední pauza  

Pondělí od 6,30 10,30 12,30 do 15,30
Úterý od 6,30 10,30 12,30 do 15,30
Středa od 6,30 10,30 12,30 do 15,30
Čtvrtek od 6,30 10,30 12,30 do 15,30
Pátek od 6,30 10,30 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...

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa 
investuje do venkovských oblastí
Svazek získal prostřednictvím MAS SOB o.p.s. finanční pod-
poru na realizaci projektu „Vzdělávání na Blatensku 2011“. 
V rámci projektu v letošním roce proběhly vzdělávací akce pro 
účetní samosprávných celků účetnictví malých samosprávných 
celků, dále pro zastupitele a úředníky obcí dvě vzdělávací akce 
– vyhlášky obcí a veřejné zakázky.
V letošním roce jsou naplánovaná jistě zajímavá témata: na září 
- Jak pečovat o kulturní památky, na říjen – Územní plánová-
ní malých obcí, na listopad – Tradiční pečivo na Prácheňsku. 
Podrobnosti včas zveřejníme na našich webových stránkách. 
Budeme se těšit na Vaši účast. Ing. Radka Vokrojová

Informace o MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
V minulých číslech ,,Sobáčka“ jsme Vás informovali, o výsled-
cích 1.- 2. – 3.výzvy. Nyní čekáme na vyjádření SZIF ke 4. vý-
zvě –  v dubnu proběhla administrativní kontrola na SZIF.
Držme si palce!!.
Na MAS probíhá aktualizace stávajících Fichí a také se připra-
vuje aktualizace Strategického plánu. 
MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s. připravuje 5. výzvu – před-
běžně v měsíci červenci.  V 5. výzvě dojde k výrazné změně!! K 
podání žádosti na MAS bude třeba vyplnit pouze jeden formulář 
ve formátu PDF (nyní 2 formuláře), který je pro každou MAS 
specifický a MAS ho obdrží od SZIF v den schválení výzvy od
CP SZIF Praha. O podrobnostech 5. výzvy budete včas infor-
mováni prostřednictvím internetových stránek 
www.blatensko.cz/mas a v kanceláři MAS SOB Na Tržišti 727, 
Blatná 388 01. Dotazy k termínu vyhlášení 5.výzvy můžete 
zasílat na adresu : mas@blatensko.cz. 
Vlaďka Kozáková, manažerka MAS Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

Co vše se za uplynulé dva měsíce „upeklo“? O tom všem nám píšete, 
posíláte fotodokumentaci. Můžete se přesvědčit, že toho nebylo málo. 
Jedna zpráva zajímavější než druhá. Věříme, že si každý najde „to 
svoje“.
SOB uspořádal 
29.3. a 12.4. dvě 
vzdělávací akce, na 
které získal dotace z 
EU. Další vzdělává-
ní připravujeme od 
září. Soutěže „Když 
neživé ožívá“ konči-
ly v březnu, v úterý 
5. dubna proběhlo 
hodnocení ve vel-
kém ZUŠ Blatná. 
Musím říci resp. 
napsat, že vůbec 
nebylo jednoduché 
vybrat a ocenit „jen“ 
první tři místa. A tak 
se o medaile dělí více mladých výtvarníků popř. fotografů. Prakticky 
všechna výtvarná díla a všechny soutěžní fotografie si můžete pro-
hlédnout na výstavě v muzeu do 26.6.2011. Kromě toho se na výstavě 
můžete projít po stopách permoníků, najít poklad a vyzkoušet si po-
moci permoníkům s jeho dobýváním. Na výstavě najdete fotografie
některých tajemných, známých i méně známých kamenů z Blatenska, 
makrofotografie řezů kamenů, suiseki, ukázky dokumentace k někte-
rým lomům, exponáty z Hornického muzea Příbram. Že nevíte, co je 
to suiseki? Přijďte a uvidíte. Nezapomeňte zajít do kouzelné jeskyně, 
protože tolik zajímavých nerostů pohromadě hned tak nenajdete. Na 
výrobě jeskyně se podíleli učni SOU Blatná. Pro žáky a studenty je 
jako každoročně připraven soutěžní test. Nejen výstavu, ale celoroční 
projekt „Když neživé ožívá“ podpořil v rámci grantu ekologické vý-
chovy Jihočeský kraj.

V průběhu dubna se sešly pracovní skupiny ke komunitnímu plánování 

sociálních služeb, jejich jednání pokračovala v polovině 
května. Projekt, na kterém spolupracuje SOB s Centrem 
pro komunitní práci Jižní Čechy, finišuje. O dalších
krocích a výsledcích Vás budeme informovat v příštím 
čísle SOBáčka.
Po uzávěrce do květnového čísla se uskutečnil pracovní 
seminář pro děti, které se aktivně zapojily do soutěží v rámci 8. roč-
níku o přírodě. Letošní téma „kameny“ nás zavedlo do Hornického 
muzea Příbram (exkurze: 1) Vodní kolo a skluzavka v podzemí dolu 
Drkolnov, 2) Sběr mineralogicko - geologických vzorků na odvalu 
Ševčínské šachty, 3) Prokopská štola dolu Anna - prohlídka podzemí) a 
po obědě prohlídka areálu na Svaté Hoře u Příbrami a výtvarné činnos-
ti v plenéru. Fotoreportáž přineseme v příštím čísle.
Jihočeský kraj rozdělil finanční dotace v rámci programu obnovy
venkova, ze kterého SOB získal ve dvou dotačních titulech celkem 
760.000,- Kč. V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
studie proveditelnosti „Vodní plochy, rybníčky a sakrální stavby na 
Blatensku“. Projekt bude shrnující dokumentací o všech potřebných 
informacích o obecních vodních plochách, drobných rybníčcích a sa-
králních stavbách na Blatensku. Doplní informace o území a poskytne 
obcím podklady pro přípravu žádostí o finanční podporu na opravy
sakrálních staveb, rybníčků atd. Významným výstupem projektu mj. 
bude možnost doplnit digitální informace do systému GIS (resp. MI-
SYS), který byl všem členským obcím přes SOB pořízen v roce 2009. 
Výsledek výběrového řízení byl znám až po uzávěrce příspěvků. Na 
měsíc červen připravujeme valnou hromadu SOB, kde se bude mj. 
schvalovat dodavatel projektu. Na valné hromadě budou představitelé 
členských obcí seznámeni s postupem na komunitním plánu sociálních 
služeb.
Ve čtvrtek 2.6.2011 budeme předávat diplomy nejúspěšnějším výtvar-
níkům a fotografům v rámci společenského odpoledne v ambitu domo-
va pro seniory. Hry a zábavné puzzle pro účastníky připravili klienti 
domova pro seniory. Tímto děkujeme klientům i pracovníkům domova 
pro seniory za výrobu her, za pomoc při výzdobě prostor muzea i za 
trpělivost, kterou s námi mají. 
Děkujeme sponzorům: Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s., Blaten-
ská ryba, spol. s r.o., Dvůr Lnáře, spol. s r.o., Germenisová Jana, Blatná, 
Kino Blatná, Lesy ČR s.p., Rybářství Lnáře, s.r.o., TESLA Blatná, a.s., 
MACU - Zahradnictví U VIKLANU v Kadově.
Červen znamená konec školního roku a ohlašuje letní prázdniny. Tak 
vzhůru za letním dobrodružstvím. A napište nám o něm.
 Ing. Radka Vokrojová

 Vernisáž výstavy Když neživé ožívá
 Foto: Blanka Šreinová

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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„ŽIJÍ S NÁMI“ ANEB LIDÉ NA BLATENSKU – pokračování ze str. 1
Kdy jsi věděla, že chceš být zahradnicí?
O tom, že budu zahradnicí, jsem se rozhodla asi v patnácti letech 
při dokončení základní školy. Ale to, že budu pracovat se zvířaty 
a rostlinami jsem věděla už dost brzy, tak ve třech letech. Musím 
říci, že mě k tomu hodně přivedl děda p. Skuhravý z Kadova, kte-
rý k oboru zahradnictví a zemědělství měl velice blízko a jehož si 
spousta místních pamatuje ze Zelekvětu Lnáře, kde se pěstovaly 
hlavně cibuloviny.

Málokdo ví, že jsi byla půl roku na stáži v Japonsku. Kde jsi 
byla, co vše si tam dělala? A proč užíváš název svého zahradnic-
tví MACU?
Na stáži v Japonsku jsem byla půl roku a to v r. 1998. Byla to 
pro mě obrovská zkušenost a hlavně jsem se dostala do úplně 
odlišné kultury. Bydlela jsem v Osace. Nejprve jsem se musela 
naučit trochu japonsky, abych se orientovala a dokázala alespoň 
trochu domluvit. A pak jsem pracovala v několika zahradnických 
firmách, kde jsem se naučila tradiční tvarování rostlin, zakládat
a udržovat tradiční a velice specifické japonské zahrady. MACU
(matsu) znamená japonsky borovice a borovice je moje nejoblí-
benější dřevina a podle keltského kalendáře patří i k mému zna-
mení.
A jak na Tebe zapůsobila a působí přírodní katastrofa, která po-
stihla Japonsko.
Japonská katastrofa je opravdu pro nás něco nepředstavitelného 
a pro část Japonska dost zničující. Ale velice dobře znám povahu 
Japonců a vím, že jsou nepředstavitelně pracovití a že se s tím 
velmi rychle vypořádají. A ač je to trochu nepředstavitelné, mo-
derní japonská kultura je tak o 11 let před vývojem v Evropě. To 
je jen taková moje zkušenost. Japonci už v r. 1998 měli všechny 
moderní vymoženosti, které se dostávají na trh v Evropě až v 
posledních letech (navigace, nejmodernější telefony, vypískávače 
radarů atd.) Vůbec si nedokážu představit, co už tam znají dnes, 
ale to uvidíme tak za deset let.
Máš v Japonsku 
stále nějaké známé, 
se kterými jsi v kon-
taktu?
Známých v Japonsku 
jsem měla strašně 
moc, dlouho jsme si 
dopisovali, dnes už 
jen tak na Vánoce.

Navrhuješ zahrady u 
rodinných domů, je 
zájem i o japonské zahrady? Jaké rostliny patří do japonských 
zahrad? 
Samozřejmě navrhuji zahrady u rodinných domů. Dnešní trend je 
spíše založení bezúdržbové zahrady. To samozřejmě neexistuje, 
ale snažím se zahrady navrhovat tak, aby údržba byla minimální. 
Několik zahrad v japonském stylu jsem zakládala i u nás, ale prá-
vě jejich náročnost na údržbu je vyšší. Založení japonské zahrady 
není jen o rozmístění kamenů a dřevin, ale je to 
celá filozofie, vyplývající z náboženství. Jednu
japonskou zahradu u rodinného domku jsem 
navrhovala v Řepici. Pak jsem jednu dělala na 
Barrandově a na Korejské ambasádě v Praze. 
Také se mnou konzultovali založení japonské 
zahrady v pražské botanické zahradě v Tróji. 
Rostliny nejsou až tak specifické, ale je to o
údržbě a jejich tvarování. Nejčastější jsou borovice, azalky, me-
chy, kamélie, sakury atd. atd., ale záleží také na typu zahrady.
A vedle rostlin Japonci využívají i kámen. To nám to pěkně na-
vazuje na pozvánku na výstavu „Když neživé ožívá“ do Městské-
ho muzea v Blatné, kde nám každoročně pomáháš s výzdobou. 
Přivezla sis nějaký „japonský kámen“?
Kamenů z Japonska jsem si samozřejmě pár přivezla, ale jen 
malinkých, jinak by mě nevzali do letadla, ale nafotila jsem si 
tam, jak Japonci zpracovávají kámen a co z něj dokážou vyrobit. 
Několik ukázek je i na výše jmenované výstavě.

Na kterou ze „svých“ realizací ráda vzpomínáš? Na kterou se 
mohou lidé podívat? 
Těch realizací je samozřejmě celá řada. Ty nejhezčí a nejzajíma-
vější jsou právě na soukromých zahradách a ty tady bez souhlasu 
majitelů nemohu jmenovat. To jistě chápete. Od toho je také 
nazýváme soukromé zahrady. Ale postupně je budu uveřejňovat, 
vždy alespoň pár fotek na webových stránkách.
A co je třeba k vidění na webových stránkách:
http://www.shetland.cz/zahradnictvi
Tyto webové stránky vznikly poměrně nedávno a tak se budou 
ještě rozšiřovat a vylepšovat. Jsou tam základní údaje o zahrad-
nictví, otevírací doba, sortiment atd. Také tam můžete najít někte-
ré ukázky realizací. Ale co budu povídat, sami se podívejte.
Webové stránky zahradnictví přímo navazují na mé stránky Hřeb-
čína Viklan v Kadově a jsou pod doménou Shetland. 
www.shetland.cz
Vedle zahradnictví, návrhů a realizací zahrad jsi také soudním 
znalcem. V jakém oboru? 
Ano to je pravda. Je to obor ekonomika a zemědělství, kde je spe-
cifikováno spousta odvětví.  Hlavně dělám posudky na realizace
zahrad, posuzování stromů atd.
Jaký byl Tvůj první posudek? Šla jsi vlastně rovnou jako znalec 
k soudu, že?
Jednalo se o sousedský spor, kde hlavní roli hrál živý plot. Tento 
posudek byl zhotoven na žádost soudu. A protože se pan soudce 
nemohl rozhodnout ani po prostudování posudku, vyzval mě jako 
soudního znalce k účasti na soudním jednání. Na první posudek 
to byl trochu křest ohněm. Ale také nová zkušenost.
Kdy sis pořídila svého prvního vlastního koně? Jak se jmenoval?
Moje první kobylka se jmenovala Linda a narodila se klisně, kte-
rou vlastnil děda v Bělčicích. Bylo mi asi 13 let, když jsme oče-
kávali porod klisny Lízy. Přišla jsem do stáje, když se hříbátko 
dralo na svět. Děda mi dal nůžky a povídá: „Musíš ji odstřihnout 
pupeční šňůru, mně se dělá špatně. Jdu ven.“ Byla jsem z toho 
sice trochu vykulená, ale vzpomněla jsem si, co se psalo v odbor-
né knížce. A i když mi bylo jen 13 let, situaci zvládla. Nakonec, 
co jiného mi zbývalo, když nikdo jiný nemohl. S chovem čisto-
krevných Shetlandů jsem začala teprve před deseti lety.
Co tomu říkali rodiče?
Rodiče mě v práci i v práci s koňmi podporují. 
Vraťme se ke Tvým koníčkům a koním. Prozraď, jaký že to 
rekord držíte?
V České knize rekordů máme zapsaný rekord, zapřažení deseti-
spřeží Shetlandských hřebců, které řídil a zapřahal Josef Kočovský.
Trvá dlouho, než se poníci naučí jezdit ve spřežení?
Zapřáhnou různá spřežení je otázkou cviku a ukázněnosti zapřa-
haných koní, ale každý kůň musí projít výcvikem a vše si pečlivě 
osvojit, aby byl spolehlivý. To je dlouhodobá práce.
K Tobě chodí za svými poníky nebo i koníčky hodně lidí. Jde 

 Náš tým,  foto Aneta Hnyková

Pokračování na str. 5
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MAS a SOB Svazku obcí Blatenska informuje
Peníze pro obce
Krajský úřad Jihočeského kraje každý rok rozděluje nemalé 
peníze v rámci dotačního programu s názvem Program obnovy 
venkova Jihočeského kraje. Je potěšujícím zjištění, že v dnešní 
době všeobecného šetření a škrtů veřejných prostředků je tento 
program zachován ve své nezměněné podobě a síle. Obce pa-
třící pod ORP Blatná a Svazek obcí Blatenska obdrží celkem 
4.850.000,- Kč. Každá obec, která o dotaci na rok 2011 požá-
dala, může nyní zahájit realizaci plánovaných akcí. Výše po-
žadovaných dotací byla pokrácena tak, aby každá obec získala  
peníze a měla tak šanci naplánované projekty uskutečnit. 
Bohumila Hoštičková, Městský úřad Blatná

HLOUBKAŘI
V minulém čísle našeho SOBáčka jsme otiskli výzvu 
pana PhDr. Filipa Vojtáška z Prahy. Jeho výzva se týkala 
náletu z dubna 1945. Přesto nás velmi potěšil následující 
příspěvek, ve kterém nám paní Pichnerová popisuje o své 
vzpomínky na nálet z května 1945. Vzpomínky na druhou 
světovou války nám zaslal i pan Jestřáb (najdete na jiném 
místě květnového vydání).
„Příběh, který vám budu vyprávět, se odehrál na Bílou sobotu 
31. března 1945. Jezdila jsem v té době s mladším bratrem 
Ivem na hodiny klavíru vlakem z Bělčic do Březnice. Po 
hodině hudby jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Na 
březnickém nádraží už stál náš vlak plný lidí, nastoupili jsme 
a čekali na odjezd. Uplynula doba odjezdu a pořád se nic 
nedělo. Náhle se od Mirotic přiřítila dvě letadla. Dívali jsme se 
na ně spíš se zvědavostí, netušili jsme kdo nebo co to je, co to 
všechno znamená. Bylo to moje první setkání s hloubkovými 
letci. V momentě byli pryč. Než někoho z nás napadlo 
vystoupit z vlaku ven, byla letadla zpátky. To už byl všude 
slyšet křik a pláč. Začalo bombardování. Na zemi plno krve. 
Bratra jsem strhla na zem s myšlenkou, aby našim aspoň 1 dítě 
zůstalo. Lehla jsem si na něj a chránila ho svým tělem. Paní 
sedící proti nám začala volat, že nemá nožičky, přišla o ně v 
kolenou při zásahu střelami. Byla to velká hrůza. Nepamatuji 
si všechny podrobnosti, vím jen, že náš vagon byl v první 
polovině vlaku a byl plný lidí.
Já jsem měla od skla poraněné dva prsty pravé ruky a bolelo 
mne na prsou. Myslela jsem, že na mne spadl nějaký kufr. 
Po náletu jsem vzala bratra za ruku a utíkali jsme k mé 
kamarádce, která bydlela blízko nádraží. Lidé viděli dvě 
zraněné děti, zastavili auto, strčili nás do něj a odvezli nás k 
paní doktorce Konečné na ošetření.
Na nádraží na peroně ležela přikrytá těla mrtvých. Mezi 
hledajícími lidmi byla i moje kamarádka Karla, která je 
odkrývala a volala na moje rodiče, kteří okamžitě přijeli na 
kole z Bělčic, že tam nejsme. Rodiče se dověděli, že jsme u 
paní doktorky a jsme v pořádku. Přijeli za námi. Bratr byl 
zdráv, já jsem měla šité dva prsty a na levém prsu ránu. Ta 
se ale dlouho nehojila. Stále hnisala, tak jsem jela do Blatné 
(nemocnice byla tehdy na místě dnešní ZŠ TGM) na rentgen. 
Ukázalo se, že jsem měla velké štěstí, protože střepina, která 
mne zasáhla a o které jsme nikdo nevěděli, se svezla po žebru 
a zastavila se. Druhý den mne operovali a vytáhli z rány nejen 
střepinu, ale i kousek žluté košilky, kterou úlomek zatlačil 
dovnitř. Po třech dnech jsem se vrátila domů, ale do školy už 
jsem nešla. Střepinu jsem měla dlouho schovanou v krabičce, 
než se někam zatoulala.
Střepina je pryč, ale vzpomínky zůstaly.“

Fakta:
Pět mrtvých a dvanáct (podle jiných zdrojů deset) těžce 
zraněných si vyžádal útok na osobní vlak č. 4736 na Bílou 
sobotu 31. března 1945 ve 14.15 hodin v Březnici (okres 
Příbram).
Zapsáno dle vzpomínek paní Věry Pichnerové, rozené 
Pavelkové z Bělčic, dnes uživatelky Domova pro seniory 
v Blatné.

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná a Základní umělecká 
škola Blatná

vyhlašují v rámci IX. ročníku Příroda Blatenska
soutěž fotografů

„Co je malé, to je hezké
aneb Ze života hmyzu“

Kategorie:
 1. Žáci 3. – 5. tř. základních škol
 2. Žáci 6. – 9. tř. základních škol
 3. Studenti SŠ, SOŠ a SOU 
 4. dospěláci
   
 Fotografie max. formát 20 x 30 cm, každý soutěžící
může předložit do soutěže max. 5 fotografií.
 Fotografie do soutěže odevzdejte nejpozději v pondělí
29.12.2011 do 10,00 hodin. Soutěžní fotografie zasílejte
(odevzdávejte) v budově ZUŠ Blatná, tř. J.P.Koubka 4, 
Blatná, nebo v kanceláři SOB, Na Tržišti 727, Blatná.

Fotografie označte:
jméno, příjmení, škola, třída (u 1. – 3. kategorie)
jméno, příjmení, poštovní adresa (u 4. kategorie)

Vyhlášení výsledků a předání cen za vybrané fotografie
proběhne začátkem června 2012. 

Většina fotografií se stane součástí stejnojmenné výstavy,
kterou připravujeme společně s Městským muzeem Blatná, 
na měsíce květen až červen 2012. 

Vladimíra Tomanová v.r., Předsedkyně SOB
Mgr. Bohuslav Navrátil v.r., starosta města Blatná
Martin Škanta, ředitel ZUŠ Blatná 
 Blatná 9.5.2011

ZUŠ Blatná, Kristýna Šedivá, 9 let.
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Fotografie z vernisáže výstavy Když neživé ožívá

Foto Blanka Šreinová

Foto Lukáš Vokroj

Foto Václav Špatný

jen o rekreační ježdění? Co trénujete? Jak často jezdíte na závody? 
A jakými úspěchy se můžete pochlubit?
Dnes se v Hřebčíně Viklan zabýváme spíše chovem Shetlandů. Děti 
už trochu odrostly, tak už soutěže nejezdíme. Jezdíme, ale po výsta-
vách. Vždy se snažíme zabodovat. Daří se nám každoročně zabodo-
vat na Národním šampionátu v Pardubicích. V loňském roce zvítězil 
v kategorii hříbat u nás odchovaný hřebeček Salibarry of Kadov. V 
roce 2009 se stala Národní šampiónkou naše klisna Harviestoun Phyl-
lis a rok před tím klisna Pomněnka of Kadov.
Co znamená „licentace“ a co to všechno obnáší?
Licentace je v podstatě výběr a zápis hřebců do chovu. Každoročně ji 
pořádáme v dubnu právě v Kadově. Přijedou hřebci z celé republiky a 
před komisí se ucházejí o výběr do chovu.
A co přehlídky v hřebčinci u Písku?
Přehlídek chovných koní v Písku se samozřejmě každoročně účastní-
me. Letos v srpnu bude mít hřebčinec výročí založení, tak to bude asi 
hodně zajímavé.
Tajné sny se neprozrazují, protože jsou tajné. Ale své vize, co vše bys 
ráda v zahradách viděla a co vše bys chtěla se svými koníčky doká-
zat, to nám prozradíš?
Jak jsi říkala, tajné sny se neprozrazují. Ale tak jen takový malý 
náhled do budoucna. V zahradách se chci více zaměřit na vlastní pro-
dukci, prodej místních a krajových specialit a také na nový zahradní 
trend - ekozahrady. Myslím, že dovozovým dřevinám zvoní hrana a 
už si vnímavější a bystřejší lidé vyzkoušeli, že nákup dovozů v super-
marketech s pěkným obrázkem sice láká, ale výsadba se mnohdy vy-
mstí. Proto i já raději podporuji domácí pěstitele a kolegy zahradníky.
A co se týče chovu Shetlandů, chtěla bych samozřejmě, aby byli ko-
níci zdraví a chov se zlepšoval směrem vzhůru. Odchov kvalitního 
potomstva je cílem každého chovatele. U mě už to není ani tak o sbě-
ru trofejí a pohárů, ale také o kvalitě a spokojenosti chovaných zvířat. 
A radosti z prožitých okamžiků s nimi.
 Díky za rozhovor a hodně štěstí.
 Radka Vokrojová
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PŘEDSTAVUJEME ŠKOLY V REGIONU: ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ 

Historie školní budovy a školy nejsou dva totožné pojmy. Bu-
dova je téměř dvakrát starší než škola. Budova byla v roce 1932 
postavena pro okresní úřad, v období 2. světové války byla pře-
stavěna na nemocnici, po válce se sem vrátil opět okresní úřad. 
Část prostor postupně využívala i četnická stanice, cejchovní 
úřad, veřejná bezpečnost, mateřská škola, zemědělské učiliště 
a zvláštní škola. Posledním předchůdcem ZŠ T. G. Masaryka 
byla v období 1960 - 1967 učňovská zemědělská škola a střední 
zemědělská škola.
První školní rok byl v této budově zahájen 4. září 1967 a pra-
videlné vyučování začalo 8. září téhož roku v patnácti třídách, 
kde zasedlo do lavic 426 žáků, kterým se věnovalo 25 pedagogů 
pod vedením pana ředitele Františka Křemena. 
Od samého počátku existence naší školy se prováděly v budově 
nejrůznější stavební úpravy, někdy praktické, jindy už méně. 
Nejvíce život školy narušil 13. srpna 2002 vodní živel, který 
zasáhl celé naše město. Pro nás byla největší ztrátou zničená 
školní jídelna i kuchyně, které se nedaly opravit. Během jedno-
ho roku Město Blatná za pomoci dotací postavilo novou školní 
kuchyni a jídelnu, které zahájily provoz 20. října 2003. Moderní 
zařízení jsme z velké části pořídili díky finančním darům. Záro-
veň probíhaly úpravy suterénu školy na šatny, dílny a skladové 
prostory. Tyto změny pokračovaly dále novou střechou, postup-
nou výměnou oken a novým vybavením učeben. Před dvěma 
lety byla budova zateplena a dostala dnešní podobu. Zřizovatel 
vynakládá každoročně nemalé finanční prostředky na zlepšení
prostředí školy. 

Škola v datech
• nejvíce žáků v historii bylo ve školním roce 1986 – 1987  (22 
tříd s 689 žáky)
• v červenci a srpnu 1974 odpracovali rodiče žáků 1700 hodin 
při rekonstrukci školy
• od 7. března 1990 byl změněn název školy na ZŠ T. G. Masa-
ryka Blatná
• od listopadu 1994 je škola vytápěna plynem
• v roce 1997 zahájen provoz počítačové učebny s připojením 
na internet
• od 1.1.2001 je škola právním subjektem
• 13. srpna 2002 zasáhly budovu povodně, které způsobily mili-
onové škody
• 20. října 2004 otevřena nová školní jídelna a kuchyně
• na podzim 2008 byla dokončena oprava střechy, výměna oken 
a zateplení budovy
• v srpnu 2010 byla dokončena rekonstrukce hygienických zaří-
zení ve škole
• současné informace najdete na www.zstgmblatna.cz

Stručně ze současnosti
• školní vzdělávací program ,,Škola pro život – šance pro všech-
ny“ je v 6. – 9.  ročníku  závazný, na I. stupni podle něj pracují 
žáci 1. – 4. ročníku, 5. ročník se učí  podle vzdělávacího progra-
mu Základní školy
• ve 13 třídách je celkem 258 žáků, se kterými pracuje 23 učitelů
• po vyučování mohou děti trávit volný čas ve školní družině a 
školním klubu, v 5 odděleních se jim věnuje 5 vychovatelek
• o hladký provoz školy se stará pan školník, 3 uklízečky, hos-
podářka a účetní 
• stravování ve školní jídelně zajišťují 4 pracovnice

• žáci využívají kromě kmenových učeben i 8 odborných, nej-
většímu zájmu se těší obě učebny výpočetní techniky, v učebně 
fyziky pracujeme s interaktivní tabulí
• děti mají možnost trávit volný čas v těchto kroužcích: kyta-
rovém, šachovém, tanečním, dovedných rukou, turistickém, 
anglického jazyka, paličkování, přírodovědném a moderních 
pohybových forem
• žáci využívají školní pozemek, dvůr a parčík a hřiště u řeky
• ve škole poskytuje odbornou péči logopedka Mgr. J. Vavřincová

Projekty školy
• Loni byl zahájen celostátní projekt EU – peníze školám. Naše 
žádost  byla schválena počátkem dubna. Realizace projektu ve 
škole začne 1. září 2011. Největší část z finanční dotace ve výši
1,4 mil. korun využijeme ke zlepšení a obnovení technického 
vybavení školy.
• Žákovský parlament u nás funguje již delší dobu. Když nás 
oslovilo Centrum pro demokratické učení se svým projektem 
Žákovské parlamenty - S.O.S., hned jsme se přihlásili. Po 
úspěšném absolvování výběrového řízení jsme se stali pilotní 
školou reprezentující v tomto projektu jižní Čechy. Na prvním 
výjezdním semináři jsme společně s pěti dalšími školami mapo-
vali situaci na zúčastněných školách a přivezli jsme si spoustu 
nových námětů pro další práci. Projekt je plánován na tři roky a 
my jsme teprve na začátku. 
• Dlouhodobé projekty - Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé 
zuby, Čas proměn podporují u dětí zdravý životní styl.
• V rámci dopravní výchovy žáci prvního stupně navštěvují 
každoročně v září dopravní hřiště ve Strakonicích. Protože lek-
ce jsou mezi dětmi oblíbené a my je považujeme za užitečné, je 
druhá výuková akce v tomto zařízení naplánovaná i na červen.
• S mateřskými školami spolupracujeme nejen v souvislosti se 
zápisem do základní školy. Společně každoročně vyrábíme vá-
noční ozdoby, masopust a Den dětí trávíme také společně. 
• Ve spolupráci s firmou EKO-KOM žáci 1. B s paní učitelkou
H. Třískovou a vychovatelkou M. Křivancovou vyrobili znak 
našeho města z plastových víček. Společné dílo je umístěno 
v budově MěÚ Blatná. Pomohli jsme k vytvoření světového 
rekordu – největší galerie znaků měst a obcí z odpadových ma-
teriálů -  zápis v Guinessově knize rekordů
• Úspěšné společné vyrábění rodičů s dětmi v loňském školním 
roce pokračuje dalšími setkáními. Akce Pojďte s námi vyrábět 

Základní škola T. G. Masaryka Blatná nemá příliš dlouhou historii, letos jí bude teprve 44 let. Vznikla 
z důvodu nedostatku učeben v dosavadní základní devítileté škole (dnes ZŠ JAK). V tomto období byly rušeny 
některé venkovské školy a znamenalo to větší zatížení žáků a zhoršující se učební a výchovné výsledky. Když 
se začal budovat areál zemědělské školy, začalo se uvažovat o rozdělení ZDŠ. K 1. září 1967 vznikly v Blatné 
dvě samostatné devítiletky - ZDŠ, třída Rudé armády a ZDŠ, nám. J. A. Komenského. Název nově vzniklé 
školy, poplatný době vzniku, byl v roce 1990 změněn rozhodnutím MŠMT. Od 7. března 1990 nese škola 
název Základní škola T. G. Masaryka Blatná a následně byla na školu umístěna pamětní deska s doplňujícím 
článkem Československé ústavy z roku 1930: ,,Tomáš Garrigue Masaryk – zasloužil se o stát“.

 Budova ZŠ TGM - foto Kamila Berndorf
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ve školní družině má letos za sebou drátkování s paní Plívovou 
a s FIMO hmotou učila zájemce pracovat naše vychovatelka 
paní M. Křivancová. Ozdobené tričko si odnesly domů děti, 
které si společně s rodiči a paní Polcarovou pohrály s barvami. 
Na květen plánujeme výrobu náušnic z korálků.
• Patronát deváťáků nad prvňáčky letos odstartoval 1. října 
slavnostním pasováním nejmladších na opravdové školáky. 
Nejmenší a nejstarší žáci školy se setkávají neformálně o pře-
stávkách nebo při společných akcích a výletech. Čeká nás ještě 
společné spaní ve škole s promítáním filmů.
• Celoroční projekt žáků 9. ročníků (absolventské práce) pro-
bíhají letos podruhé. Vybrané téma zpracovávali pod vedením 
učitelů celý školní rok. Věříme, že stejně jako loni i letos žáci 
při obhajobách dokáží prezentovat svou práci. 
• Celoškolní projekty I. stupně a II. stupně jsou na naší škole 
už tradicí. Jejich zaměření naplňuje cíle školního vzdělávacího 
programu. Letos bylo tématem pro I. stupeň České loutkové 
divadlo. První den všichni navštívili představení „Jak pan Spej-
bl prášil“ v Divadle S+H v Praze a další den si zkoušeli sami 
vyrobit loutky z různých materiálů. 
Starší žáci se pustili do ekologického tématu Zachraňme naši 
planetu. První den byl zaměřen prakticky. Zástupci firmy EKO-
-KOM přijeli s programem Tonda Obal, který nabídl žákům 
nejrůznější interaktivní úkoly na téma třídění odpadu. Jak se to 
dělá s odpadem u nás v Blatné, poznaly děti při návštěvě sběr-
ného dvora. V čistírně odpadních vod na Lapači jsme na vlastní 
oči viděli, jak vypadá odpadní voda před a po vyčištění. Druhý 
den byl ve znamení skupinové práce zaměřené k tématu. Na 
závěr všichni zpracovali soutěžní úkoly. Znalosti byly obodo-
vány a nejzdatnější ekologové odměněni. S výsledky naší práce 
spojené s projektem se můžete seznámit v hale školy.

Z dalších projektů uvádíme
• projekty ŠD (kloboučkový ples, Pexesiáda, vánoční a veliko-
noční výstava,…)
• charitativní (Červená stužka, Život dětem, CPK Chrpa, Čtení 
pomáhá, Kouzelná dvoukoruna pro UNICEF,…)
• třídní (Čertovská škola, Čarodějnický týden, Spaní ve škole,…)

Vybíráme ze školních akcí
• koncerty a kulturní představení (divadelní představení Čert 
a Káča, Divadlo Na Fidlovačce – Divotvorný hrnec, Salve Cha-
ritas, koncerty ZUŠ, Divadlo  Spejbla a Hurvínka,…)
• exkurze (Technické muzeum Praha, Náprstkovo muzeum, 
Muzeum strašidel, SPŠ Volyně, Česká televize a Muzeum kri-
minalistiky, …)
• soutěže (Když neživé ožívá, sběr hliníku, šachové turnaje, 
vědomostní, sportovní a pěvecké soutěže,…)
• sportovní aktivity (výuka plavání, lyžařský výcvik, „branný“ 
den, atletické soutěže, fotbal, minikopaná, hokejbal,….)
• besedy („Jak dělá žirafa“ – dr. Pecl, „Dospívání“ – MUDr. 
Růžena Kalátová, atd.)

Chválíme
Děkujeme všem, kteří reprezentují školu v různých soutěžích.  
Pět ocenění získaly děti v okresním kole pěvecké soutěže Jiho-
český zvonek a Kristýna Šimsová z 9. B postoupila do krajské-
ho kola. Ani ve sběru hliníku se naši žáci nedali zahanbit. Tuto 
soutěž vyhráli žáci 2. B a. 4. B a za odměnu získali finanční
částku, kterou použili na výlet. Naši žáci 4. – 5. ročníku zvítězi-
li v soutěži Hokejbal proti drogám a postupují krajského kola. 
Pochvalu zaslouží i naši šachisté. Nejlépe si vede mezi jednot-
livci Luboš Severin ze 3. třídy, který dal o sobě vědět i v kraj-
ském přeboru jednotlivců. V kategorii družstev naši mladší žáci 
postoupili po vítězství v okresním kole do krajského kola, kde 
obsadili pěkné 8. místo.

Co nás ještě čeká
 krajské kolo soutěže Hokejbal proti drogám 
(družstvo 4. – 5. třídy)
 krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 
(Kristýna Šimsová 9.B)
 vyhodnocení soutěže „Stíny lesa tajemné“ Země zamyšle-
né 2011, v níž jsme již několikrát zvítězili
 atletické a sportovní soutěže
 Májový florbal
 Májový běh pořádaný SOU Blatná
 fotbalový Mc Donald’s Cup
 AKADEMIE – čtvrtek 9. června v 17 hodin
 rozloučení s vycházejícími žáky na zámku v Blatné
A co říci na závěr? V předcházejících řádcích jsem se snažila 
přiblížit čtenáři každodenní život v naší škole. Určitě mi dáte za 
pravdu, že za veškerým děním ve škole stojí učitel, který všech-
no naplánoval, zorganizoval a případně děti k úspěchu dovedl. 
Vedle toho vyučuje své předměty, je třídním učitelem, vyplňuje 
třídní knihy, opravuje sešity, řeší dětské lumpárny, je trpělivý 
a tvořivý, dohlíží na žáky, dále se vzdělává, a…..Zdá se Vám, 
že by den měl mít víc než 24 hodin? Pedagogové v naší škole 
to zvládají na výbornou a za to jim děkuji. Dík patří i ostatním 
pracovníkům školy za aktivní a tvořivou práci i za trpělivost, 
s jakou se dětem věnují.
 Mgr. Marie Šampalíková, ředitelka školy

 Blatná, ZŠ TGM - Čarodějnice ze školní družiny  Blatná, ZŠ TGM - Projekt I. stupně - V Divadle S+H



8

 

Svazek obcí Blatenska - květen 2011

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ZŠ TGM BLATNÁ
Chtěla jste být vždy učitelkou? Kdy jste 
se rozhodla, že budete učitelkou?
Toto povolání bylo pro mě vždy lákavé, 
své pedagogické vlohy jsem zkoušela 
v dětství, při hrách na školu s mladšími 
kamarády a hlavně jsem ,,učila“  svou 
mladší sestru. Byla žákem trpělivým a 
snášela moje praktiky odkoukané od naší 
paní učitelky. V práci jsme se obě našly a 
v současné době učíme na druhém stupni 
základní školy.
Jste dnes učitelka, ředitelka, úřednice 
a manažerka. Jak se dnešní postavení 
ředitelky školy liší od Vašich představ o 
budoucím povolání?
Dětské představy o učitelském povolání 
dostaly první trhliny v době, kdy jsem 
měla problém s přijetím na střední školu, 
protože ani jeden z mých rodičů nebyl 
členem KSČ. Přes počáteční potíže jsem 
gymnázium úspěšně vystudovala a ve 
studiu jsem pokračovala na Pedagogické 
fakultě v Plzni. Jako absolventka jsem 
nastoupila do ZDŠ v Rabí, kde jsem pod 
laskavým vedením své uvádějící učitelky 
Jarky Fialové sbírala praktické zkušenos-
ti. Ani ve snu mně nenapadlo, že jednou 
budu pracovat jako ředitelka školy, ale 
život přináší nejrůznější změny. V mém 
dnešním postavení mi ubylo přímé pe-
dagogické činnosti, nejsem ani třídní 
učitelka a to mi určitě chybí, protože 
kantořina je především o dětech. 
Jaká je Vaše původní aprobace? Mění 
se přístup žáků k těmto předmětům? A k 
lepšímu nebo horšímu?
Vystudovala jsem aprobaci matematika 
– zeměpis. Mám kladný vztah i k chemii, 
kterou jsem na vesnických školách také 
učila. Dnes učím nejvíce hodin mate-
matiky, ale tento předmět nepatřil nikdy 
mezi žáky k oblíbeným a tak je tomu 
i dnes. Úspěšné řešení matematických 
úloh předpokládá znalosti a dovednosti 
i z jiných oborů, hlavně čtení s porozu-
měním. Bez základních matematických 
dovedností z nižších ročníků to také 
nejde. V každé třídě jsou stále děti pra-
covité, zodpovědné, které dokáží jít za 
svým cílem. Hluboce se skláním před 
těmi žáky, kterým učení nejde samo, jsou 
houževnatí a vytrvalí a dosahují lepších 
výsledků, než děti nadané, kterým tyto 
vlastnosti chybí. 
V posledních letech učím i informatiku, 
která většinou všechny baví a žáci zde 
dosahují výborných výsledků, samostu-
dium je v tomto předmětu samozřejmos-
tí. Dokladem jsou absolventské práce, 
které žáci 9. ročníku zpracovávají na 
počítači, potom je prezentují před komi-
sí. Za některé by se nemuseli stydět ani 
středoškoláci.

Co Vás dnes na Vaší práci baví nejvíce 
a co naopak „děláte, protože to k práci 
učitele patří“? A nemyslím jen známko-
vání a hodnocení „výkonů“ žáků.
Práce s dětmi je na prvním místě, připra-
vuji pro ně zajímavé činnosti tak, aby je 
zaujaly. Čím déle učím, tím mám větší 
problém se známkami a to především 

před vysvědčením. Aritmetický průměr 
známek není dobrým řešením, slovní 
hodnocení je výstižnější. Každý žák je 
jiný a rozdělit třídu do pěti skupin podle 
stupnice pro klasifikaci je pro mě stále
složitější. A co mě ještě nebaví? Vyplňo-
vání tabulek, přehledů a další spíše úřed-
nické práce, ale i to k mé práci patří.
Co považujete u učitele za nejdůležitější? 
Za samozřejmé považuji pedagogické a 
odborné znalosti, které jsou základem 
pro učitelskou práci. To je ale příliš 
málo, bez vstřícného vztahu k dětem, 
trpělivosti a lidské laskavosti to prostě 
nejde. 
Co podle Vás chybí dnešním žákům?
Většina dětí raději upřednostňuje vyse-
dávání u televize nebo u počítače před 
sportem a pobytem v přírodě. Zdravý 
životní styl není jen zdravé stravování, 
ale celkový způsob života. Mnohým dě-
tem dělá problém dodržování základních 
pravidel slušného chování v kolektivu 
vrstevníků, ale i ve vztahu k dospělým. 
Jakou knihu jste četla naposledy? K jaké 
knížce se ráda vracíte? Kterou knihu 
byste dnes doporučila školákům a proč?
Myslím, že to byl Zákoník práce, ale 
to je profesionální nutnost. Ráda čtu 
beletrii, romány a životopisy. O prázd-
ninách ráda vytáhnu Hrbáče nebo třeba 
Tři mušketýry, ale to by dnešní děti asi 
nezaujalo. 
Dělala jste si poctivě čtenářský deník?
Jelikož jsem byla zodpovědná žačka, tak 
ano, ale z celé duše jsem zápisy nenávi-
děla. Předepsaná povinná četba mě vět-
šinou nezaujala, ale četla jsem převážně 
detektivky, které se do deníku nehodily.
Psala jste ráda domácí úkoly?
Nikdy mě spíš nenapadlo, že je psát ne-
budu. Do školy jsem chodila ráda a úko-
ly k ní neodmyslitelně patřily.
Na které své učitele dnes vzpomínáte? 
Paní učitelka v první třídě mně moc k 
srdci nepřirostla, ale ráda vzpomínám 
na paní Olgu Kričfalušijovou, která nás 
učila ve druhé třídě a pak na třídního 
učitele na II. stupni ZDŠ, pana učitele 
Josefa Štědroňského, který ve mně pro-
budil kladný vztah k matematice. Byl to 
nejen výborný matematik, ale i člověk, 
kterého jsme si všichni vážili. Je škoda, 
že o mnohých ale musím mluvit v minu-
lém čase.
Ve volném čase se jistě věnujete svým 
koníčkům. O kterém z nich nám něco 
prozradíte?
Volný čas je u mě nedostatkové zboží. 
Ráda chodím na houby, ale jen když 
rostou. Rodina oceňuje můj kladný vztah 
ke kuchyni, ráda peču. 
Co Vás „nabíjí“ energii?
Procházky po lese a houbaření, ráda ces-
tuji, mám ráda léto a moře.
Jaké máte ráda filmy?
České filmy, klasické detektivky a po-
hádky.

Máte oblíbené jídlo, pití? A jaké?
Nejraději mám zelí od maminky samo-
zřejmě v kombinaci s masem a brambo-
rovým knedlíkem a nepohrdnu ani jejími 
vdolky s mákem. Pokud považujete kávu 
za pití, tak v jakékoliv úpravě.
Máte oblíbenou historickou dobu? 
Chtěla byste v té době žít nebo se vrátit 
v čase alespoň „na výlet“?
Dějepis nikdy nepatřil k mým oblíbe-
ným, tak bych raději zůstala v součas-
nosti.
Buďme chvilku v imaginárním světě, 
kde je možné téměř vše. Řekněte, 
kterou historickou nebo literární 
postavu / umělce / politika nebo 
jinou osobnost pozvete na návštěvu 
Blatenska? Co vše ji ukážete a proč?
Asi bych pozvala „učitele národů“ J. A. 
Komenského, aby viděl, co se všechno 
se změnilo. Zajímavé by bylo slyšet jeho 
názory na dnešní školství.
Co byste vzkázala žákům a rodičům?
Dětem: žijte tak, abyste se nemusely 
stydět se ohlédnout. Snažte se věnovat 
nejrůznějším oborům, abyste se mohly 
zodpovědně rozhodnout při volbě další 
životní cesty. Není to lehké, občas vás 
opustí nadšení a energie, i mě to potkalo, 
ale moji rodiče mně pomohli překonat 
neúspěchy. Dobře to vystihuje rčení, 
které znám od své kamarádky ze studií 
– „Poznání je kořen hořký, ale plod slad-
ký“. Rodičům: mějte rádi své děti, i když 
někdy nedělají to, co byste chtěli. Poví-
dejte si s nimi, čtěte jim, podnikejte spo-
lečné aktivity. Dárky a peníze nenahradí 
vaši přítomnost. Pocit bezpečí domova 
jim můžete dát právě jenom Vy.

Děkujeme paní ředitelce za rozhovor.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ TGM BLATNÁ

Jak dlouho vaříte pro děti a učitele ve 
škole?
Ve škole vařím 10 let.
Pro kolik strávníků běžně vaříte? Kdy 
jich bylo nejvíce? 
V současné době vaříme pro 270 
strávníků. Nejvíce – to bylo v době mé 
školní docházky, to zde paní kuchařky 
vařily na 800 obědů.
Stalo se Vám, že bylo málo porcí? A 
jaké bylo řešení?
Naštěstí k této situaci nedošlo, ale nějaké 
řešení by se určitě našlo.
Jaká jídla vaříte nejraději ve škole a jaká 
doma? Co dětem od Vás chutná nejvíce?
Nejraději vaříme jídla, která mají u 
dětí úspěch. Česnečka a kuřecí řízek s 
bramborovou kaší ale nemůže být každý 
den. Spokojení strávníci jsou pro naši 
práci největší odměnou.
Vaříte ráda doma pro menší počet ale o 
to více náročnější strávníky?
Samozřejmě, ráda vařím i doma.
Jak velké máte děti? Umí vařit? Nebo 
i u Vás platí „Kovářovic kobyla a 
ševcovic žena chodí bosa“?
Vzhledem k tomu, že starší dcera je 
dospělá a té mladší je 14 let, v kuchyni si 
poradit dovedou.
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?
Chtěla, někdy docela ráda. Mám ráda 

zapečené brambory s 
kuřecím masem.
Daří se Vám přesvědčit 
děti, že zelenina je zdravá?
Ne, bohužel nedaří.

Sledujete pořady o vaření 
v TV? Které se Vám líbí? 
Občas se podívám, ale 
pravidelným divákem 
opravdu nejsem.
Kupujete si kuchařky od 
známých osobností? 
Ano, několik jich vlastním. 

Jakou ze světových 
kuchyní máte ráda? 
Kterou z nich byste 
chtěla ve školní jídelně 
vyzkoušet?
Česká klasika je česká klasika a pozoruji, 
že se v mnoha rodinách vytrácí.
Představte si, že za Vámi přijde cestovní 
kancelář s nabídkou zájezdu kamkoli za 
gurmánskou kuchyní. Kam byste jela?
Snad do Anglie na steak.
Jakou pochoutku byste uvařila na 
starých kamnech?
Na starých kamnech – asi pařené vdolky 
či škvarkové placky.

Prozradíte nám recept na některé 
své oblíbené jídlo a návod na jeho 
přípravu?

Není to hlavní jídlo, ale u nás doma mají 
úspěch slaní šnečci.
60 dkg hladké mouky, 1 máslo, 2 dcl 
mléka, kypřící prášek, sůl
Náplň:  20 dkg Nivy, 20 dkg eidamu, 
1 máslo
Z těsta rozválíme obdélník, který 
potřeme náplní, srolujeme a dáme 
ztuhnout. Poté nakrájíme na tenké plátky, 
které potřeme vajíčkem, ozdobíme 
půlkami mandlí a upečeme do růžova.

Děkujeme paní Ondráškové za rozhovor.

Ke škole patří i školní jídelna, její vedoucí paní K. Holmanová nám prozradila něco z historie. Do povodní 
v roce 2002 fungovala školní jídelna v suterénu budovy, tam, kde nyní mají žáci šatny. Provoz v nových 
prostorách, umístěných v přízemí školy a v nově postavené kuchyni, začal v říjnu 2003. V letošním školním 
roce 2010/2011 je ve školním a závodním stravování přihlášeno celkem 287 strávníků. U sporáků, kotlů 
a všech zařízení, které v kuchyni máme, se otáčí 3 zkušené paní kuchařky. Kromě samotného vaření je 
k chodu jídelny nezbytná i tzv. „administrativa“, kterou zajišťuje vedoucí školní jídelny. Každých 14 dnů se 
nad připravenými jídelními lístky pravidelně schází stravovací komise, která také spolupracuje se žákovským 
parlamentem. Výsledkem této spolupráce je například akce „Nejoblíbenější jídla v naší ŠJ“. Jak se ukázalo, 
v polévkách zvítězila česnečka a mezi hlavními chody obsadil první místo smažený kuřecí řízek s bramborovou 
kaší. Vedoucí kuchařka paní M. Ondrášková ví nejvíce o mlsných jazýčcích žáků i učitelů.

 Blatná, ZŠ TGM - Deváťáci nad oblíbeným jídlem 
 ve školní jídelně

Blatná, ZŠ TGM - Vítězné družstvo hokejbalistů Blatná, ZŠ TGM - Vystoupení 1. B na velikonoční výstavě
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NOVÉ ZNAKY OBCÍ BLATENSKA
Od dubna tohoto roku se na Blatensku mohou nově pochlubit vlastními obecními symboly (znakem a vlajkou) 
další dvě obce – Hajany a Tchořovice. Jejich návrhy byly schváleny na zasedání Podvýboru pro heraldiku 
a vexilologii PS PČR dne 24. února 2011.

HAJANY
Znak
Zlato-zeleně polcený štít se 
zvýšeným vydutým modrým 
klínem, v něm stříbrný čáp 
přirozené barvy, v pravém poli 
černá kančí hlava se stříbrnou 
zbrojí a červeným vyplazeným 
jazykem, v levém poli zlatá 
lilie.
Vlajka
List tvoří tři svislé pruhy, mod-
rý, žlutý a zelený, v poměru 2: 
1: 1. V modrém pruhu čáp bílý, 
ve žlutém černá kančí hlava s bílou zbrojí a červeným jazykem 
a v zeleném žlutá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2: 3.
Výklad
Nejvýznamnějším a pro občany Hajan nejsrozumitelnějším 
symbolem obce je čáp, který pravidelně hnízdí na jedné z míst-
ních usedlostí již mnoho desetiletí. Kančí hlava odkazuje na 
nejstarší písemnou zmínku o vsi z roku 1318, kdy zde měl ma-
jetek Budislav z Rožmitálu z rodu Buziců uvedeného erbu. Lilie 
je sice mariánským symbolem, zde ale zastupuje sv. Annu, mat-
ku Panny Marie, které je zasvěcena kaple na návsi v Hajanech, 
nejvýznamnější stavební památka obce.

TCHOŘOVICE
Znak
V modrém štítě stříbrný kvádro-
vaný most s jedním obloukem. 
Nad ním stříbrný kapr, pod ním 
stříbrná zadní koňská noha se 
zlatým kopytem.
Vlajka
Modrý list s kaprem nad 
kvádrovaným mostem s jedním 
obloukem, vycházejícím z druhé 
poloviny žerďového a vlajícího 
okraje. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Výklad
Most poukazuje na komunikační důležitost tchořovického mos-
tu k zajištění plynulé dopravy obcí i k propojení obou jejích 
částí. Kapr připomíná polohu obce mezi četnými rybníky, staro-
bylou rybníkářskou tradici a význam rybničních soustav v okolí 
obce pro vodní hospodářství v celém regionu. Koňská noha je 
převzata z erbu Muchků z Bukova, kteří vlastnili Tchořovice asi 
od roku 1495 až do roku 1653 a byli tudíž její nejdéle souvisle 
panující vrchností. Zásadním způsobem přestavěli a rozšířili 
zdejší tvrz, která patří mezi významné stavební památky obce. 
Muchkovský erb je dodnes umístěn nad hlavní branou tvrze.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V OBCI CHANOVICE     
17. ročník Kulturního léta v Chanovicích: 
* 6. května – pátek, „Krajinou západního Prácheňska s rodinou 
Šlechtových“, 18.oo hodin, zahájení výstavy výtvarníků z Horaž-
ďovicka, zámecký areál, do 14. 7. 2011 (Obec Chanovice) 
* 21. května – sobota, „Oslavy 110. výročí  založení SDH Defu-
rovy Lažany“, od 13.oo  hodin, slavnostní nástup, okrsková sou-
těž SDH, cvičiště Defurovy Lažany (SDH Defurovy Lažany)
* 1. června – středa, „Dětský den“,  zámecký areál (ZŠ a MŠ 
Chanovice, SRPDŠ)
* 18. června – sobota, „Volné sdružení horažďovických zpě-
váků a muzikantů“, 18.oo hodin, letní koncert, zámecký areál 
(Panoráma, Obec Chanovice)
* 19. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční 
sváteční víkend
* 1. července – pátek,  „Cyanotypy Pavla Hauera“, výstava, 
zámek, do 25. 10. 2011 „Akvarely Václavy Křížové“, výstava, 
zámek, do 21. 8. 2011 (Panoráma,  ZŠ a MŠ Chanovice, Obec 
Chanovice), vernisáž 1.7. od 18.00 hodin
* 2. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných 
dovedností Plzeňského kraje“, zámecký areál a skanzen, tra-
diční rukodělná řemesla a trh, cca sedmdesát oborů, doplněno 
vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká 
kuchyně (Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice a spolky v obci)
* 4. až 8. července, „Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivou 
Sieberovou“, přihlášky u Mgr. B. Legátové tel. 371 120 715 
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO,
Panoráma, Obec Chanovice)
* 8. července – pátek, „Thalia Brass Quintet“, 18.oo hodin, 
koncert významného hudebního tělesa, zámek (Panoráma, Obec 
Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
* 9. července – sobota, „Memoriál Pepi Kubaně v nohejbale“, 
9.oo hodin, nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů v Dob-
roticích (SDH Dobrotice) 
* 15. července – pátek, „Památky, jejich krása, význam a zá-
chrana“, 18.oo hodin, zahájení výstavy věnované památkám, 

zámecký areál, do 30. 9. 2011 (Obec Chanovice, Plzeňský kraj) 
* 23. července – sobota, „Oslavy 110. výročí založení SDH 
Holkovice“, od 13.oo  hodin, slavnostní odpoledne, Holkovice 
(SDH Holkovice)
* 30. července - sobota, „Memoriál L. Duchoně“, v Defurových 
Lažanech, hasičská soutěž a následně veselice s hudbou (SDH 
Defurovy Lažany)
* 12. srpna – pátek, „Vlachovo kvarteto“, 18.oo hodin, koncert 
významného mezinárodního hudebního tělesa, zámek (Panorá-
ma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
* 19. až 21. srpna, „Kulinářské čarování v zámecké kuchyni se 
Zdeňkem Posledním“, kulinářský seminář, zámek, přihlášky u Mgr. 
E. Smolíkové 376 514 345 (ZŠ a MŠ Chanovice, Panoráma)
* 27. srpna – sobota, „M. Nostitz Quartet“, 18.oo hodin, kon-
cert významného hudebního smyčcového tělesa, zámek (Pano-
ráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,  
obec.chanovice@email.cz   Internet: www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz
Stálé výstavy v zámeckém areálu: 
„Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost 
zámku Chanovice“, „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“.
Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové 
architektury jihozápadních Čech“.
Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhled-
ně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- leden až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
- květen: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin
- červen až srpen: každý den 10.00 – 16.00 hodin
- září: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin  (rozhledna 
bude otevřena ještě v říjnu)    
- říjen až prosinec:  dle předchozí dohody na obecním úřadě
Skupinové prohlídky (minimálně pět osob) mimo uvedenou 
otevírací dobu lze domluvit s předstihem jednoho dne.
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ZPRÁVY Z NAŠICH OBCÍ
BĚLČICE
ZŠ a MŠ Bělčice
Na naší škole už několik let věnujeme velkou pozor-
nost výuce technických předmětů. Pořádáme akce, 
které mají za cíl podpořit zájem dětí o technické obory. Věnuje-
me se dětem s matematickým a technickým nadáním. 
Pravidelně se zúčastňujeme okresních kol chemické a fyzikální 
olympiády. Ani letošní školní rok nebyl výjimkou. Už od září se 
Filip Ježek a Martin Suda z 8. třídy a Anna Křivková a Kateřina 
Šedivá z 9. třídy připravovali na reprezentaci školy ve fyzikální 
olympiádě. Museli postupně vyřešit a odevzdat 6 teoretických 
úloh a dále zpracovat jednu praktickou úlohu. Letos zkoumali 
zrychlený pohyb kuličky na nakloněné rovině. Mimo to se děti 
téměř každý týden scházely, opakovaly si vzorečky a počítaly 
různé fyzikální úlohy. 

Okresní kolo fyzikální olympiády proběhlo 30.3. ve Strakoni-
cích. Soutěžící v obou kategoriích (F pro 8. ročník a E pro 9. 
ročník) řešili od 8 do 12 hodin 4 příklady. Už z časového har-
monogramu si můžete udělat představu o náročnosti řešených 
úloh. Další fakt, který vypovídá o náročnosti této olympiády, 
je to, že se olympiády účastní každý rok méně škol a méně 
žáků. O to větší je naše radost z úspěchu Anny Křivkové, která 
obsadila v kategorii E 2. místo a postoupila do krajského kola. 
Úspěšnými řešiteli byli i Kateřina Šedivá (obsadila ve stejné 
kategorii 6. místo) a Filip Ježek, který byl v kategorii F pátý. 
Blahopřejeme!
Každoročně se účastníme také zeměpisných soutěží. Od října 
naši žáci pilně řešili úkoly soutěže Eurorebus, a protože získali 
dostatečný počet bodů, probojovali se až do krajského kola v 
Českých Budějovicích. V pátek 8. dubna nás čekal velmi nároč-
ný den. Museli jsme vstávat velice brzy. V 6 hodin už našich 10 
statečných nasedalo do vlaku směr České Budějovice. Na psaní 

soutěžního testu došlo až v 11:30, to už jsme byli všichni hodně 
znavení. O to větší byla naše radost, když se při vyhlašování vý-
sledků v kategorii 6. a 7. tříd na 2. místě objevilo jméno Roman 
Tintěra, 1. místo pak obsadil Michal Folberger. Oba chlapci tak 
získali postup do celostátního finále, které proběhne 6. června v
Praze. V silné konkurenci se neztratili ani ostatní. Všem děku-
jeme za úspěšnou reprezentaci školy a hochům přejeme v Praze 
bystrou mysl . 

Další úspěch Bělčických mažoretek!
Bělčické mažoretky se v tomto 
školním roce rozšířily
na tři věkové skupiny s po-
čtem více jak 40 děvčat z 
Březnice, Bělčic, Tisova, 
Podruhlí, Leletic, Drahenic, 
Záhrobí, Lnář, Blatné a okolí 
od 4 do 16 let. Děvčata jsou 
rozdělena do kategorií Sluníč-
ka, Světlušky a Slunečnice. 
Náš soubor se věnuje stylu klasická mažoretka a tréninky probí-
hají pravidelně jeden den v týdnu v bělčické tělocvičně.
V loňském roce se naše děvčata zúčastnila soutěže o jarní pohár 
„Děti v akci“, kde v mladší i starší věkové kategorii zvítězila a 
přivezla si domů 1. místa. 
I letos, 2. dubna, jsme na této soutěži v silné konkurenci obstá-
ly, a vybojovaly tak jedno 2. místo a dvě krásná 3. místa. 
Naše mažoretky si tak zaslouží velkou pochvalu za vzornou 
reprezentaci, protože to je výsledek píle a vytrvalosti
při společných trénincích. Uznáním za jejich snahu však nejsou 
jen soutěže. Pravidelně vystupují i na veřejných a společen-
ských akcích.
Za každé naše vystoupení je nám vždy odměnou úsměv
a potlesk od diváků. Taková pochvala totiž potěší nejvíce! Rády 
bychom touto cestou chtěly poděkovat těm, kteří se na našem 
úspěchu podíleli. Rodičům mažoretek, řediteli ZŠ v Bělčicích 
Antonínu Holubovi, TJ Sokolu Bělčice, autodopravci panu Kar-
lu Baumrukovi a také Obecnímu úřadu v Bělčicích.
Našim pilným mažoretkám přejeme, ať mají při nacvičování a 
vystupování i nadále stále tolik elánu, radosti a nadšení.
Hezká děvčata, zářivé úsměvy, rytmický pochod se vzpřímeným 
postojem a s hůlkou v ruce, tak to jsou BĚLČICKÉ 
MAŽORETKY! 

 

L. Peršínová, E. Hudečková, A. Janotová

Kulturní a sportovní léto v Bělčicích
 Nejvýznamnější letošní akcí jistě bude oslava stého založení 
tělocvičné jednoty Sokol Bělčice. Tato vzpomínková akce je na 
programu 24. – 26. června t.r. Zahájena bude dne 24.6. v pod-
večer otevřením výstavy „Sto let Sokola Bělčice“ na bělčické 
radnici. K vidění budou autentické materiály od založení jedno-
ty po dnešní dny. Bude uspořádána do několika bloků např. vy-

Příprava na fyzikální olympiádu

1. místo v krajském kole soutěže Eurorébus Michal Folberger

2. místo v krajském kole soutěže Eurorébus Roman Tintěra
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budování sokolovny, otevření bia Victoria, všesokolské slety v 
r. 20, 38, 48, výchova sokolské mládeže, činnost za protektorátu 
a v době nesvobody. Zalistovat si bude možno též sokolskou 
kronikou z let 1911 – 38.
 Sobota 25.6 se ponese především ve sportovním duchu. 
Hřiště u bytovek bude celý den patřit Rodinnému fotbálku od 
společnosti EON. Odpoledne se na fotbalovém hřišti postupně 
představí všechny věkové kategorie bělčických fotbalistů v zá-
pasech s pozvanými týmy. Vrcholem pak bude zápas bělčického 
A-týmu s ligovým výběrem vedeným kapitánem R. Vonáškem.
 Neděle 26.6. začne volejbalovým turnajem na hřišti u by-
tovek. Zároveň bude dopoledne na bělčickém náměstí probíhat 
ukázkový turnaj s názvem „Šipky pro všechny“, kdy soutěžícími 
se stanou především příchozí. Odpoledne se uskuteční na náměstí 
promenádní koncert, při kterém zazní mimo jiné i slavné sokol-
ské písně. Součástí odpoledne bude i krátký slavnostní ceremo-
niál, který bude vyhrazen významným hostům a budou předány 
pamětní listy. Pak již nastane čas pro neformální setkání a dobrou 
pohodu.
 Také o týden později se vyplatí vypravit se do Bělčic. Při 
příležitosti bělčické pouti se uskuteční v sobotu 2.7. tradiční 
jezdecké závody. Večer při „Posezení pod lipami“ přivítáme 
zpěvačku Heidy Janků. V neděli se v kostele sv. Petra a sv. Pav-
la uskuteční slavnostní pouťová bohoslužba. Po celý víkend si 
budou moci děti zaskotačit na pouťových atrakcích.
 V sobotu 23.7. pořádá zdejší SDH soutěž v požárním sportu 
„O pohár starosty obce“. Očekávána je, jako každoročně, hojná 
účast okolních sborů dobrovolných hasičů. 

DĚTSKÝ DEN
TJ Sokol, ZŠ a MLK za finanční
podpory OÚ Bělčice pořádá 
4.6.2011 od 13.00 hodin na hřišti 
u bytovek Dětský den.
Program: 
• Zahájení - Bělčické mažoretky
• Soutěže pro děti
• Klaun Kristyán a medvěd syrský a tygr ussurijský
Po vystoupení bude umožněno vyfotit děti s medvědem 
Jerrym. Občerstvení zajištěno. 

Hrst vzpomínek na mládí a hlavně 
na školu
(pokračování z minulého čísla)
Do březnické měšťanky tenkrát každodenně chodili jen Bedřich 
Maroušek, můj bratr František Skala a Josef Havlát. Václav 
Chaloupka v pozdějších letech udělal zkoušky ze 3 ročníků. Jako 
dospělý zastával řadu let u obce místo tajemníka. Vynikajícími 
žáky na zdejší škole byli tehdy Bartošové Jeník a Ludvík a jejich 
bratranec Bartoš z Koupě, Stehlík Ladislav a Gustav Netušil 
z Újezdce. Tajemník Václav Chaloupka vynikal úžasnou pamětí, 
všechny letopočty měl v malíku, znal výborně zeměpis, dějepis, 
inu člověk opravdu vynikající. Dovedl vypracovat každou trho-
vou smlouvu jako nejlepší právník. Zákony pojištění vykládal 
jako notář – byl proto zavalen psaním žádostí, protestů atd.
V zadních koncích, naproti domku tajemníka Chaloupky, tam, 
kde je dnes mateřská školka, bydlel zástupce řídícího učitele 
Vaněrky učitel Václav Benda. Neměly (my děvčata) jsme jej 
rády, protože všechny žákyně 4. A 5. třídy jsme od něho dosta-
ly dvojky z mravů. Jednoho dne totiž nařídil, že musíme jeho 
manželce, industriální učitelce, říkat milostpaní. Byly jsme moc 
překvapené a umínily jsme si, že paní Bendové milostpaní říkat 
nebudeme. Tehdy totiž byla móda dlouhých sukní, vzadu do-
konce prodloužených ve vlečku. Bendovic chovali ve vlastním 
domku mimo prasete a krávy skoro všechna domácí zvířata, 
která musela paní Bendová, než šla do školy nakrmit, krávu 
podojit. Proto se jí nalepil hnůj na boty, ale i na sukně. Na nich 
se vytvořily tzv. „kaštany“, a milá paní učitelka v takovémto 
stavu přicházela často i do školy. Tak jsme si ovšem milostpaní 
nepředstavovaly a proto straší ty dvojky z mravů ve starých 
výkazech dodnes.
Jinak pracně založil pan Benda za svým domkem krásnou za-
hradu, kde pěstoval ušlechtilé peckoviny, velkoplodé švestky, 
stovky keřů rybízu, ale také moruše pro chov housenek bource 
morušového. Vlákna kokonů rodina Bendů sama spřádala a 
barvila. To byl pro domácnost značný vedlejší příjem. Synové 
Václav, právník, Jaroslav, námořní kapitán a nejmladší inženýr 
prodělali I. světovou válku a všichni se šťastně vrátili domů. 
Jen dcera Maruška krátce po svatbě (6 neděl), měla profesora 
z pražského gymnasia, zemřela na španělskou chřipku.
Vzpomínám také na dobrého Adolfa Štipla. Rád hrával karty 
dlouho do noci, ale nikdo na něm nepoznal, jak dlouho je hrál 
nebo zda nešel ráno z hospody přímo do školy. Jako mladý uči-
tel pronajal si byt u Hejtmánků (proti radnici) a brzy se oženil 
s krásnou dceruškou Hejtmánků Fanynkou. Bylo to šťastné 
manželství. Po roce se jim narodil syn Václav. Ale radost byla 
brzy proměněna v žal. Mladičká manželka – šestinedělka – ze-
mřela horečkou omladnic. Ani ze syna se dlouho neradoval, V I. 
světové válce syn narukoval a na italských hranicích padl. Po 
válce, po dvacetiletém vdovství, se pan učitel znovu oženil se 
Zdeňkou Haštavovou z Bělčic.
Pan učitel Petr Chaloupka, vysoké a štíhlé postavy, inteligentní 
a vzdělaný muž, měl rád děti a my jeho také. Na jeho pravi-
delných procházkách pěšinkou proti farské louce k rybníčku a 
k Pobudovic lesíku přicházely za ním děti a on je učil znát jmé-
na květin, v lese zase jedovaté a jedlé houby. Jednoho dne ode-
šel z domova a později byl nalezen mrtev u Ženevského jezera 
ve Švýcarsku s prostřeleným spánkem. Manželka jeho, hodná a 
štědrá paní, našla později v bytě za obrazem dopis na rozlouče-
nou s vysvětlením příčiny odchodu.
V této době odešel z bělčického kolektivu učitelů pan učitel Opl 
a byl dosazen jako řídící učitel na novou školu v Koupi. To již 
pan řídící Vaněrka živ nebyl. Jiný člen učitelského sboru, pan 
učitel Aug. Pfeifer, byl učitel jiného typu. Někdy dětem i pro 
švandu, zvláště při tělocviku, kdy se slovy „dělejte to jako já, to 
je pěkná zábava“, všelijak poskakoval a šermoval rukama. Ale 
jinak byl výborným muzikantem a jeho vlastní i nevlastní děti 
musely bez odmlouvání denně cvičit hudbu až hodiny. A hudeb-
ní tradice pokračovala i v další generaci. Jen nás mrzelo, když 
při zpěvu jsme musili často zpívat, podle nás hloupou písničku: 
„Zabil táta sojku, zabila máma, zabily děti, už nám sojka ne-
uletí!“ a následovaly další sloky nekonečné písničky. To když 
děti ve vedlejší třídě spustily píseň „Ej, ti čestí muzikanti“, noty 
veselé, svižné tempo, hned bychom byli přeběhli do třídy pana 

Před Velikonocemi v Bělčicích rozkvetly vajíčkovníky.



Svazek obcí Blatenska - květen 2011 13

učitele Kučery. Nesmím zapomenout ani na jeho mimoškolní 
lásku – zahradničení. Před dávnými časy, kdy nebylo o parce-
laci ani řeči, pomohl celé tehdejší Rožmitálské ulici tím, že jim 
odprodal veliký vlastní majetek u „Pánovy hory“.
Také vzpomenu, jak byly ve škole vyzdobeny třídy. V každé 
třídě byl kříž, obraz císaře Františka Josefa I a velký globus. 
Mimo toho ještě jedna nebo dvě mapy. V lavicích od II. třídy 
byly kalamáře na inkoust. Na dvorku školy byla veliká kůlna na 
uhlí a dříví a vedle ní Maštálka, kde Vaněrků měli domácí zví-
řectvo, dokonce i krávu.
Stravování školních dětí tehdy nebylo. Co si přinesly z domova, 
to o přestávkách ve škole jedly. Nejčastěji chléb, někdy i vdolek 
nebo buchtu a k tomu vždy čerstvé nebo sušené ovoce – křížaly. 
Namazaný chléb byl jen v sobotu, když se stloukalo v másel-
nici. U nás na máslo pravidelně čekala paní Pešková, vdova po 
inženýru z domu číslo 64 na náměstí. Od paní Peškové celou 
usedlost koupil strýc Karel Chaloupka. Zřídil zvýšením domu 
dva pěkné byty a dole velikou pec na provozování pekařské 
živnosti. Aby mohl tuto koupi uskutečnit, odejel na několik 
roků jako pekařský dělník do Ameriky. Manželku s dětmi ne-
chal ve starém domku v Blatenské ulici, kde dříve provozoval 
pekařství v malém. V tehdejší době byla v každé chalupě nouze 
i o krejcar, těžko bylo někdy sehnat peníze i na kvasnice. Naší 
rodině velmi pomohla stavba dráhy Blatná – Březnice. Otec 
si místo krav pořídil pár koní a stal se formanem. Jezdil pak 
zdejším kupcům pro zboží až do Kašperských Hor. Také vozil 
pražce dělníkům na stavbu lokálky. Bratr můj, známý bělčický 
silák, když vyšel ze školy, pracoval společně se svým otcem. 
Vydělával tolik, že si zanedlouho mohli přikoupit 2 strychy polí 
od Havláta „Kameněných drahách“ a 2 strychy od pana učitele 
Pfeifera „Na homoli“, takže naše usedlost měla v té době 32 
strychů. Otec jezdíval také často pro koloniální zboží do Prahy, 
Plzně, ale i do Bavor. Koně měl již tak vycvičené, že sami za-
stavili před hospodou, kde otec přespával. Rád si totiž při cestě 
vypil nějaké to pivo a potom usnul. 
Končí hrst mých vzpomínek na mládí a školu. Některé veselé, 
jiné smutné, tak jak události přinášel život. A mluvím-li o nich 
to proto, aby staří vzpomínali a mladí srovnávali.
Vzpomíná moje prateta Baruška Monzerová – Skalová, naro-
zená 1.12.1888. Sepsal můj otec Josef Pavelka, odborný učitel 
roku 1973. 

Přepsala podle dědových poznámek Věra Pichnerová – 
Pavelková v roce 2007.

BEZDĚDOVICE
Dokud žijeme, žijme naplno. 
Latinské přísloví

Slovo starostky
Rozloučení 
I slunce zapadá
ústupem do noci,
kdo teď pouť dokončil,
nejde víc pomoci.
V tichosti vyprosme
velký dar pokoje,
dokud se nám duše jednou
navěky nespojí.
Poslední pozdrav zde
do ticha šeptáme,
že se jednou setkáme
je naše útěcha. 

V životě jsou chvíle, o kterých víme, že přijdou, ale přece nás 
jejich příchod překvapí. Tím dřív, když přijdou náhle a neoče-
kávaně. Náhle a nečekaně přišla i chvíle, která skončila Tvoji 
životní pouť na den 56. narozenin. Dne 25. března 2011 zemřel 
dlouholetý člen zastupitelstva a v letech 2002 až 2010 též mís-
tostarosta obce pan Jaroslav Šíp, narozen v roce 1955. 

„Jardo, i když Tě těžká choroba už před rokem vytrhla z našich 
řad, přece jsme spolu s tebou doufali, že ji přemůžeš. I potom, 
když jsi pro svoje narušené zdraví byl nucen předčasně odejít 
z pracovního poměru, přáli jsme si, abys co nejdéle mohl trávit 
zasloužené roky odpočinku. Neprošlo však mnoho času a zá-
keřná choroba byla silnější než Tvoje vůle. I když jsi se úmorně 
bránil, přemohla Tě. 
Byl jsi člověk plný elánu , dobroty a ochoty pomáhat druhým 
kdykoliv bylo potřeba. Tvým životním krédem bylo „ Život tře-
ba žít, dokud jsme tu…“ Navzdory těžkým životním zkouškám, 
které Tě v životě potkaly, jsi se snažil těšit z maličkostí. Měl jsi 
rád cyklistiku, zahradničení, kutilství. 
Děkujeme Ti za všechnu námahu, kterou jsi vynaložil při usku-
tečňování našich společných cílů. 
Tvoji památku si v srdcích zachováme navždy!“ 
 Za zastupitelstvo obce Miluše Kubátová 

Info z Bezdědovic, Dobšic a Paštik
Poplatky
Ještě jednou upozorňujeme občany, že poplatky jsou splatné 
jednorázově do 31. května 2011. Včas nezaplacené poplatky 
může Obecní úřad zvýšit až na trojnásobek základní výše po-
platku. Obecní úřad nemá povinnost zasílat složenky na úhradu 
poplatků! 

MÍSTNÍ POPLATKY 
(odpady, stočné, pes, pronájmy pozemků)
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 
• 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

Svoz komunálního odpadu od května do září 2011 vždy ve 
čtvrtek: 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9.

Kulturní okénko
Vítání občánků 
V sobotu 30. dubna 2011 jsme společně uvítali v obřadní siní 
lnářského zámku novorozeňátka, abychom s maminkami, tatín-
ky a dalšími členy rodiny oslavili narození nových občánků:

Romana Spilku z Bezdědovic
Jaromíra Komana z Dobšic
Obec obdarovala naše nejmenší finančním darem 3 000,00 Kč,
pamětní knížkou, malou hračkou a sadou 5 fotografií. Maminky
obdržely kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní kni-
hy narození obce Bezdědovice. 
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Vítáme novorozeňátka do života a přejeme jim i celé jejich ro-
dině, aby příští dny prožívali v plné pohodě a s věčně modrým 
nebem, aby rodiče měli ze svého dítěte jen samou radost a ono, 
aby mohlo být na své rodiče pyšné. 
Tímto bych ráda poděkovala Obci Lnáře za vlídné přijetí a po-
moc v této záležitosti, dále dětičkám i učitelkám z místní mateř-
ské školy za pěkné kulturní vystoupení. 
Foto: Milan Demela

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Život píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chci říct:
 Žij podle svého, měj pevné zdraví,
 narozeniny oslav tak, jak se slaví.
Popíjej víno, písničku zpívej,
s veselou náladou na svět se dívej.
V měsíci květnu oslavil životní jubileum pan Josef Ředina, Bez-
dědovice (75 let).
V měsíci červnu oslaví životní jubileum paní Milada Komano-
vá, Paštiky (70 let).
Zastupitelstvo obce výše uvedeným spoluobčanům přeje všech-
no nejlepší, hlavně pevné zdraví a životní pohodu. 
 Za obec Miluše Kubátová
OSLAVA MDŽ 
Dne 12. března 2011 u nás po dlouholeté odmlce uspořádalo 
SDH Bezdědovice oslavu svátku všech žen. Několik žen při-
neslo všelijaké dobroty ze svojí kuchyně. Ať už to byly dobroty 
sladké nebo slané – všem velice chutnaly!!!
Nad naše očekávání se ženy sešly v hojném počtu a oslava 
MDŽ mohla začít. Na ženy čekal program v podobě vystoupení 
ZUŠ Blatná. Děti nám zahrály a zazpívaly několik dudáckých 
písniček a poté nám zahráli Honzík Motyka, Ondra Šimsa a Ji-
řík Bláha. Všichni jmenovaní pocházejí z Bezdědovic a jejich 
vystoupení sklidilo veliký úspěch.
Po vystoupení ZUŠ Blatná nám ostatní děti z Bezdědovic za-
recitovaly básničky o maminkách a babičkách. A pak jsme s 
dětmi obdarovali každou ženu květinou a přáníčkem, které děti 
samy vyrobily.
Jako největší překvapení večera na ženy čekalo vystoupení 
mužů z SDH Bezdědovice v podobě „kulturní vložky“ (viz 
foto). Chlapci nám zatancovali v sukýnkách a parukách známý 
tanec z filmu Slunce, seno, jahody. Pro obrovský úspěch museli
chlapci zatancovat ještě jednou. Poté ženy volili nejlepšího ta-
nečníka. Nejlepší byli všichni, ale nakonec vyhráli tito: Vojtěch 
Kupar, Josef Mourek a Petr Viktora. V pozdních hodinách nám 
ještě chlapci zatancovali (a to bez přípravy) KANKÁN.
Ve večerních hodinách nám hrála kapela pana Koubka z Blatné. 
A protože se všem velice líbilo, tak se akce protáhla až do ran-
ních hodin.
Velké poděkování patří panu Radku Šimsovi, který celou akci mo-
deroval a velice nám pomohl s přípravami.
Též bychom chtěli poděkovat OÚ Bezdědovice za přispění na 
občerstvení pro ženy, ČČK Bezdědovice za přispění na výrobu 

přáníček a všem, kteří nám s organizací pomáhali.
Většina žen se už těší na příští rok a hlavně na muže z SDH a jejich 
novou „kulturní vložku“. Doufám, že se za rok zase uvidíme!!!
Zastupitelstvo obce se připojuje s velkým díkem všem spoluob-
čanům Bezdědovic, kteří se podíleli na přípravě oslavy svátku. 
Za SDH Bezdědovice Míková Lenka, Staňková Anna
 
Velikonoce v obci 
Jako každý rok i letos se sešla v naší obci početná skupinka 
malých i větších koledníků.  Foto: Alena Vestfálová

SDHO BEZDĚDOVICE
Družstvo mladších hasičů se 23.4. a 24.4. zúčastnilo trénin-
kového campu v Bezděkově pod Třemšínem a to jako jediní 
zástupci jihočeského kraje. V průběhu sobotního dne byly pro-
vedeny tři útoky na 3B a soutěž o „nejrychlejší zadek“, vše dle 
pravidel Západočeské hasičské ligy. V neděli jsme se zúčastnili 
pouze jednoho útoku na 2B, jelikož jsme dle pravidel Brdské 
ligy nepostoupili do semifinále. V celkovém hodnocení jsme tak
obsadili 11. místo z dvaceti družstev můžu. Toto umístění je pro 
nás dostatečným úspěchem, jelikož jsme jako jediní disponovali 
stříkačkou slabší než 1.9 a 2.0.
Dále bylo k vidění mnoho zajímavých útoků v podání hasičů a 
hasiček z Čech i Moravy. Hezké podívání bylo na útok mužů 
z SDHO Únětice, kteří dosáhli na 3B času 17,59 s, dále na 2B 
zazářilo mužstvo Jinolice s časem 14,80 s a v kategorii ženy 
se v nejlepším světle ukázalo družstvo žen z SDHO Vitiněves, 
kterým se čas zastavil na 17,73 s. V celkovém hodnocení však 
nejlépe obstál Sbor dobrovolných hasičů obce Libuň a ti si tak 
odvezli první místo.
Zastupitelstvo obce gratuluje družstvu mladších hasičů k pěkné-
mu umístění i k aktivitě zúčastňování sportovních soutěží. 
 Text: Josef Motyka ml. 
Bezdědovické sportování
V sobotu 19. břez-
na 2011se usku-
tečnil v Bezdědo-
vickém obecním 
hostinci Turnaj 
ve stolním tenise 
ve čtyřhře. Této 
akce se zúčastnilo 
8 dvojic. Prvním 
místo si vybojova-
la dvojice Kapříci, 
druhá se umístnila 
dvojice Káčátka a 
třetí skončila dvojice Vítězové. Všichni se těší na další podob-
nou akci. 

 Text: Alena Vestfálová. Foto: Pavel Chaloupk

a
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V sobotu 23. dubna 2011 se za krásného jarního počasí konal 
v Bezdědovickém sportovním areálu Velikonoční turnaj v 
nohejbalu trojic. Turnaje se zúčastnilo 7 trojic z Blatné a 
Bezdědovic. Trojice KLUCI ve složení Mourek, Ďulík, Diviš si 
vybojovala vítězství. Druhá skončila trojice PITBULL TEAM 
ve složení Grešák, Navrátil, Kohout a na třetím se umístnila 
trojice SPARTA ve složení Brda, Vydra Jiří a Jodl. 
 Text: Alena Vestfálová. Foto: Stanislav Brda

Připravované akce v obci
• Sobota 25.6. - Pouťový turnaj v nohejbale trojic
• Neděle 26.6. - Zábavné pouťové odpoledne pro děti od 13 
hodin do 18 hodin
• Sobota 4.6. - Humanitární sbírka použitého ošacení od 13 
hodin do 16 hodin

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

BLATNÁ
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ 
J. A. Komenského v Blatné 
Městský úřad Blatná, odbor majetku, inves-
tic a rozvoje, tímto informuje širokou ve-
řejnost, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schválilo dne 19.4.2011 poskytnutí dotace městu Blatná z gran-
tového programu „Rekonstrukce stávajících sportovišť – opat-
ření č. 1 Rekonstrukce sportovišť“ na projekt „Rekonstrukce 
tělocvičny ZŠ J. A. Komenského v Blatné“.
Projekt řeší rekonstrukci oken a mříží tělocvičny, instalaci nové 
vzduchotechniky a s tím spojené stavební úpravy. Po realizaci 
projektu vyhoví způsob větrání hygienickým předpisům a záro-
veň dojde k značné úspoře energie na vytápění tělocvičny z dů-
vodu lepších tepelně izolačních vlastností nových oken. Veškeré 
úpravy budou provedeny v souladu s požadavky stavebního 
úřadu i orgánu státní památkové péče, neboť jde o památkově 
chráněný objekt.
Celkový rozpočet projektu je 909.500 Kč, dotace Jihočeského 
kraje, která bude v celé výši vyplacena až po ukončení a vyhod-
nocení projektu, činí 500.000 Kč. O ukončení realizace projektu 
a jeho skutečných nákladech budeme veřejnost včas informovat.
V Blatné dne 21.4.2011, 
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Zahrada MŠ Vrchlického
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, tímto 
informuje širokou veřejnost, že Zastupitelstvo Jihočeského 
kraje schválilo dne 19.4.2011 poskytnutí dotace městu Blatná 
z grantového programu „Opravy a rekonstrukce mateřských 
škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku 
– opatření č. 3 Rekonstrukce venkovních ploch mateřských 
škol, jejich školních zahrad, včetně vybavení (investičního cha-

rakteru)“ na projekt „Zahrada MŠ Vrchlického“. Projekt řeší 
rekonstrukci dlážděné zahradní cesty a instalaci nových herních 
prvků a laviček na hřiště v areálu mateřské školy. Původní roz-
počet projektu byl 410.208 Kč. Původně požadovaná dotace ve 
výši 246.120 Kč byla z důvodu velkého převisu žádostí  Jiho-
českým krajem snížena na 150.000 Kč a bude v této výši vypla-
cena až po ukončení a vyhodnocení projektu. Z důvodu snížení 
dotace a omezených finančních možností města bude původní
projekt redukován na nejpotřebnější vybavení a rekonstrukci. 
O ukončení realizace projektu a jeho skutečných nákladech 
budeme veřejnost včas informovat.
V Blatné dne 21.4.2011,
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Občanské sdružení Mateřské 
centrum Kapřík Blatná
zve všechny děti a jejich rodiče na zábavné 
odpoledne. Prožijte se svými dětmi krásné 
odpoledne plné pohádkových  her a soutěží!
Kdy?  10.7.2011 od 14:00-17:00 hodin
Kde?  zimní stadion Blatná
Občerstvení zajištěno pro všechny členy rodiny!! Dětská 
tombola!!
Děti převlečené za jakákoli zvířátka budou sladce odměněni!!
Po skončení soutěží bude diskotéka pro děti!!
Vstupné dobrovolné.

„Vidím to jako dobrý začátek dobré 
věci“, zhodnotil Marek Nerud otevření 
nízkoprahového centra pro mládež 
„STATION 17“ v Blatné
Jako když kdysi dávno rabín Löw oživil legendárního golema 
vetknutím šému do jeho čela, tak nynější blatenský starosta 
Mgr. Bohuslav Navrátil slavnostním přestřižením pásky 
dal oficiálně zelenou nízkoprahovému centru pro mládež
„STATION 17“ v Blatné. Celému aktu bylo přítomno na čtyřicet 
hostů, mezi nimi i místostarosta Pavel Ounický, bývalý první 
muž Blatné Josef Hosperger, krajský protidrogový koordinátor 
Marek Nerud a nemohl chybět Michal Němec, předseda 
občanského sdružení Prevent, které je provozovatelem zařízení. 
Následovala prohlídka vnitřních prostor celého zařízení, 
promítání videa z rekonstrukce prostor a malé občerstvení, které 
připravili pracovníci nízkoprahového centra.
Co je posláním „STATION 17“ NZDM Prevent? 
„Poskytnout podporu pro zdravý rozvoj dospívajících a 
mladých dospělých z Blatenského regionu, kteří se ocitají nebo 
mohou ocitnout v obtížných životních situacích spojených s 
dospíváním nebo jsou ohroženi sociálně nežádoucími jevy,“ 
říká tisková zpráva. „Potřeba služby vychází z faktu, že ve 
městě je střední škola, odborné učiliště a dvě základní školy, 
tedy relativně velký počet mladých a dospívajících. Do této 
chvíle neexistovala ve městě Blatná žádná služba, pracující s 
touto cílovou populací. Ve městě Blatná a okolí je, bohužel, 
rozšířené zneužívání marihuany a tvrdých drog. Trend ve 
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zneužívání drog se v posledních letech nezastavuje a zasahuje 
stále nové mladé lidi na Blatensku.“ Všechny služby jako je 
poradenství, volnočasové aktivity, pomoc při uplatňování práv 
a obstarávání osobních záležitostí, jsou klientům poskytovány 
bezplatně, bez předchozího objednání a doporučení odborníka v 
rámci provozní doby. Je zachovávána anonymita klientů.
Krajský protidrogový koordinátor Marek Nerud se k 
drogové problematice vyjadřuje následovně: „Tento negativní 
jev je rozšířen po celém Jihočeském kraji, žádné lokality 
ho nejsou ušetřeny. Blatná patří z mého pohledu k těm 
nejrizikovějším místům, ale důležité je, že místní správa 
problém vnímá a chce ho řešit. Nejlepším důkazem toho 
je přítomnost zástupců města dnes na této akci. Většinu 
potřebných náležitostí vyřizovalo občanské sdružení 
PREVENT, krajský úřad se na projektu podílel finančně
jako prostředník při rozdělení prostředků z fondů Evropské 
unie prostřednictvím operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost.“ Závěrem Marek Nerud, který se věnuje 
problému drog od roku 1998 a na krajské úrovni působí od roku 
2006, podotkl, že otevření nízkoprahového centra „STATION 
17“ v Blatné vnímá jako „dobrý začátek dobré věci“.
Místostarosta města Blatné Pavel Ounický na tohle téma 
řekl: „Jsem velice vděčný za to, že u nás takové centrum 
vzniklo. Město vyšlo projektu maximálně vstříc, nabídlo 
zřizovatelům možnost libovolného výběru z volných prostor se 
symbolickým nájmem jedné koruny za rok. Pokoušeli jsme se 
získat dotaci, kdy by město spolufinancovalo provoz zařízení.
Zatím to bohužel nevyšlo, ale my rozhodně nechceme složit 
zbraně. Občanské sdružení „Prevent“ jsme tedy zatím podpořili 
ze svých zdrojů, a to částkou 20 000 korun.“
Znatelnou úlevu a naději bylo možno vidět ve tváři velitele 
blatenské městské policie Petra Vaňka: „Pro nás znamená 
„STATION 17“ velkou podporu a pomoc při naší práci. 
Doufám, že ho budou navštěvovat mladí v hojném počtu a 
vynechají tak cigarety, alkohol, sprejerství a jiné nežádoucí 
činnosti.“ Městská policie v Blatné je, co se týče prevence, 
velmi aktivní. „Na školách a v zařízeních předškolního typu 
pořádáme besedy a přednášky na téma doprava, drogy aj. 
Děti nás pak sami upozorňují kupříkladu na nálezy injekčních 
stříkaček místních narkomanů, což je dobré,“ dodává Petr 
Vaněk.
STATION 17 disponuje těmito místnostmi - ateliérem + 
učebnou, kanceláří, společenskou místností, hudební zkušebnou 
a kuchyňským koutkem. Buduje se zde nealko bar, v plánu 
je pořízení dalšího počítače. Náklady na roční provoz byly 
vyčísleny na cca 1 000 000 korun.
Jak bude nízkoprahové zařízení pro mládež v Blatné v 
budoucnosti fungovat, ukáže čas. Ale dosavadní výsledky 
zkušebního provozu jsou více než uspokojivé. Každopádně jde 
o krok správným směrem. Vladimír Šavrda

Na letošním Blatenském festu 
zahrají punkoví klasici Visací zámek 
Není tradičnějšího hudebního festivalu na Blatensku než je Blatenský 
fest. Letos už se koná 18. ročník a uskuteční 17. a 18. června na zimním 
stadionu v Blatné. Festival trvá dva dny a kapely hrají na třech scénách. 
Na velké scéně vystoupí hlavní hvězdy festivalu punkoví klasici Visací 
zámek, ale také jedna z nejoblíbenějších českých ska kapel Fast Food 
Orchestra, česko-američtí punk rockeři se skotkými dudami Pints and 
Pipes, slovenská punková legenda Konflikt, dále například N.V.Ú.,
Záviš,  Němci Apron , Slovinci Killing Option, Locomotive, Poletíme?, 
Hentai Corporation, Mushroom, A bude hůř, B.A.S., Unifiction, Johny
Said The Number, Nihil, Colp, Funkce šroubu, Dech dechtu, Anča 
band,  Babiččin poševní sekret, Kokrhell Band, Kúrovec a další. Nebude 
chybět ani bohatý doprovodný program: výstava fotografií, loutkové
divadlo, fotbálek, volejbal a další.
Kompletní informace o festu naleznete na www.blatensky-fest.cz nebo 
Faceboku Blatenského festu
Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit od začátku května v 
Hospodě U Datla a v Restauraci Sokolovna. Vstupné na celý festival 
300 Kč na místě pak 400 Kč.
Vstupenky je možné také zakoupit přes internet v předprodejní síti 
www.ticketstream.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování Mateřské školce Vrchlického Blatná za vzornou 
péči o mého syna Pavlíka a samozřejmě i za péči o všechny 
děti. Pavlík má jít do základní školy, ale nechce se mu opustit 
tak milé a přívětivé prostředí. 
Paní učitelky a všichni zaměstnanci se ke všem dětem chovají 
moc hezky, mezi dětmi nejsou žádné rozdíly, rozbroje ani ne-
vraživost. Za to vše chci srdečně poděkovat. Náš dík si opravdu 
zaslouží. 

 
Jana Kalinová, Újezdec u Bělčic, Lnáře

POHÁR ZŮSTAL V BLATNÉ!
Krásné jarní počasí umocnilo 
atmosféru konání 10. ročníku 
tradiční soutěže Jízda zručnosti 
s traktorem a přívěsem, kterou 
opět zorganizovalo Střední 
odborné učiliště Blatná.
Soutěžilo se novým traktorem 
Zetor PROXIMA 85, který 
zapůjčila společnost Agrozet 
České Budějovice a.s.. V kate-
gorii žáků se letos zúčastnilo 
31 soutěžících z 11 středních 
škol jihočeského, západočes-
kého a středočeského regionu. 
Kromě škol, které se soutěže pravidelně zúčastňují, přijeli letos 
poprvé i žáci ze Střední školy Bor. Nejvíce problémů působilo 
soutěžícím opět zacouvání do garáže traktorem s přední hnací 
nápravou. Zde se většina závodníků zapotila. V kategorii „ve-
řejnost“ si změřilo síly i 10 dospělých traktoristů. Přítomnost 
velkého počtu diváků spojená s náročností soutěžních úkolů 
zahrály i těmto ostříleným pracovníkům pořádně na nervy. 
Jak soutěž dopadla? Pohár za 1. místo v kategorii žáků zůstal 
tentokrát v Blatné. První místo obsadil Josef Křivanec ze Střed-
ního odborného učiliště Blatná. V kategorii dospělých vystoupil 
na nejvyšší stupínek Petr Král mladší z Řečice, 2. místo obsadil 
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otec vítěze Petr Král starší, který měl výsledný čas pouze o 11 
sekund horší. Podrobné informace o průběhu a výsledcích sou-
těže jsou zveřejněny na www.soublatna.cz. Pět nejlepších soutě-
žících z kategorie žáků postupuje do celostátního kola, které se 
uskuteční v září v obci Kámen u Pelhřimova.
Všichni zúčastnění si mohli vyzkoušet i jízdu s traktorem na 
malé soutěžní trati. Model tratě, který potěšil hlavně ty nejmen-
ší, zhotovil se žáky učitel odborného výcviku Václav Šatava. 
Zde bylo odměnou pouze něco sladkého na zub. Při soutěži se 
prezentovali i někteří partneři, se kterými škola dlouhodobě 
spolupracuje. Moderní zemědělskou techniku vystavil v areálu 
školy kromě Agrozetu České Budějovice a.s. i pan Zdeněk Ku-
želka z Hajan a firma ZOFI AM.
Potěšitelné je, že se akce vydařila. Nejlepším oceněním pro 
pořadatele je, když mezi účastníky slyší: „Těšíme se na další 
ročník“.
 Stanislav Janota, zástupce ředitele
 Foto: Václav Šatava, učitel odborného výcviku

 
 

Vítěz kategorie žáků Josef Křivanec

Jak s řemeslnými obory do budoucna?
Naše škola bude v příštím školním roce otevírat třídu opravářů 
zemědělských strojů a jednu třídu mechaniků opravářů mo-
torových vozidel (automechaniků). V obou oborech zůstávají 
poslední volná místa, kam je možno se dodatečně přihlásit. Těší 
nás, že přes neustálý pokles počtu žáků vycházejících ze základ-
ních škol, se zájem o opravárenské obory vzdělání dramaticky 
nesnížil.

Pozvánka na „Rybářské slavnosti“ 
v Blatné
V sobotu 11. června  2011 se konají na třídě J. P. Koubka a na 
ulici J.A. Komenského v Blatné „Rybářské slavnosti“, které 
spolupořádají město Blatná a Blatenská ryba, spol. s r.o.. Po 
celý den je připraven zajímavý gastronomický a kulturní pro-
gram. Součástí rybářských slavností je řemeslný jarmark a pro-
dej rybích výrobků.

Zveme všechny občany a návštěvníky Blatné a přejeme bohatý 
gastronomický a kulturní zážitek. Zveme také řemeslníky, pro-
dejce a všechny, kteří umí nabídnout původní kvalitní výrobky 
a zboží.
„Rybářské slavnosti v Blatné“ – program
Cílem akce je vytvoření tradice každoročního setkávání příz-
nivců a konzumentů rybího masa z blízkého i dalekého okolí. 
Chceme zviditelnit kapra jako kvalitní chutné potraviny, která 
má v našem regionu blatenska obrovskou tradici v produkci a 
ukázat možnosti kuchyňské úpravy kapra v přímém přenosu a 
na místě ochutnat rybí speciality v rybí restauraci. Součástí je 
představení Blatné a Blatenska jako krásné a  nezatížené oblasti, 
ve které se produkují tradiční, chutné a zdravé výrobky. Rybí 
výrobky z Blatenské ryby, spol. s r.o. získaly ocenění v soutě-
žích Regionální potravina a Chutná hezky jihočesky. Chceme 
podpořit turistické cestování do Jihočeského kraje, kraje lesů a 
rybníků a ukázat činnosti místních řemeslníků, spolků a sdruže-
ní (regionální řemesla, sportovní rybáři, hasiči a záchranáři atd.)
Místo konání: tř. J. P. Koubka a ul. J. A. Komenského, prostor 
u školy J. A. Komenského 
Termín konání: sobota 11.6.2011

Program:
Gastronomický program, soutěže, jarmark, prodej rybích výrob-
ků, ukázky a prodej okrasných ryb  od 9.30 do 18.00.
Kuchařské čarování Petra Stupky s Blatenskou rybou.
Prodej ryb a rybích výrobků firmy Blatenská ryba.
Prodej rybích specialit restaurace.
Ukázky správného zpracování kapra včetně filetování.
Měření cholesterolu a krevního tlaku. 
Jarmark s ukázkami tradičních řemesel.
Soutěže pro děti s rybářským zaměřením.  
Ukázky a prodej okrasných ryb.

Kulturní program:
Sobota 11. června
9.00 - 9.30 Blatenští dudáci 
9.30 - 10.00 Vystoupení mažoretek  
10.00 - 10.30 Slavnostní zahájení
10.30 - 11.30 Samhain 
11.30 - 12.30 Epidemie
12.30 - 14.00 Ukázka zásahu záchranářů, mladých hasičů
14.00 - 15.30 Kapela Z Vršku
15.30 - 17.00 Kapela  Š-umíci  
17.00 - 18.00 H-band
19.00 - 01.30 večerní program kapela Melodion a skupina Mi-
chala Šindeláře a hvězda večera skupina Quinn revival 

Doprovodné akce
Sportovní rybolov rybník Labuť. 
Rybářské soutěže pro děti rybník Naděje – zámecký park.
Turistické putování po rybnících Blatenska s výkladem. 
Soutěže pro děti.
Přehlídka a soutěže cykloveteránů a kostitřasů.
Zámek Blatná prohlídky. 
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„Na kole napříč Amerikou – 29 dnů 
na Route 66“
Dne 8. dubna 2011 byla v Městské knihovně Blatná slavnostně 
pokřtěna kniha pana Františka Šestáka Na kole napříč Amerikou 
– 29 dnů na Route 66. Kmotry byli pánové RNDr. Jan Kára, 
blatenský rodák a v současné době velvyslanec České republiky 
ve Švédsku, a pan Mgr. Bohuslav Navrátil, starosta Města Blat-
ná. Knihu si můžete objednat na www.sestak-frantisek.cz  
 Foto: Václav Machovec.

SKS Tricykl Blatná bodoval na 
etapovém závodě Baskickem
První body do světového žebříčku paracyklistů v tomto roce 
získali blatenští tricyklisté na přelomu dubna a května již tra-
dičně na náročném etapovém závodě BIZKAIKO PARALYM-
PICO TOUR. Cenné body se získávali tentokrát zvlášť za fran-
couzskou část a zvlášť za španělskou část závodů.
V tomto závodě naši tricyklisté bojují již od roku 2004 a zdálo 
by se, že nás nemůže vcelku nic překvapit. Opak byl pravdou. 
Ve francouzské části Bizkaika tour nás čekalo velké překvapení 
v podobě jedné noční etapy.  Byl to pro nás poněkud šok, pro-
tože na to jsme nebyli absolutně připravení! Nakonec všichni 
našli úspěšně cíl a během půlnočního vyhodnocení této etapy 
si pro první místo došel skvělý Václav Vokůrka (MT2), který 
s přehledem získal i celkové prvenství v celé francouzské části 
závodů. Další skvělé první místo získala Alice Armstarková 
(WT2), druhé místo pak obsadila Iveta Kolínská (WT1). Na 
pátém místě skončil Pavel Opl (WT1).
Ve španělské části závodů jsme nejprve trpěli na 10 km dlouhé 
a náročné horské prémii. Václav Vokůrka se připletl k ošklivě 
vypadající kolizi soupeře Maria Selbnitze (Německo) a toto zdr-
žení ho posunulo na druhé místo. Vše chtěl dohnat v další etapě, 
kde se za hustého deště připletl ke kolizi s dalším německým 
soupeřem a poranil si zápěstí. Závody pro něj tímto bohužel 
skončily.
Prvenství v kategorii WT2 získala skvěle jedoucí Alice Armst-
arková. O druhé místo se s Italkou Katiou Landi poprala v ka-
tegorii WT1 Iveta Kolínská. Ačkoliv získala dvě druhá místa v 
jednotlivých etapách, nedohnala náskok Katii z horské prémie a 
skončila na celkovém třetím místě.

První skončila Simona Matičková ( Slovensko).
Více info ze závodů najdete na www.skstricykl.estranky.cz
Účast našich sportovců podpořili:
KÚ Jihočeský kraj, Město Blatná, Město Mirošov, Svazek obcí 
Blatenska, Kamenictví Honzík
Za podporu velmi děkujeme!

VELIKONOČNÍ JARMARK V ZŠ JAK 
Sdružení rady rodičů a přátel školy při ZŠ J. A. Komenského 
v Blatné spolu se školní družinou chce poděkovat Vám všem, 
kteří jste se zapojili do velikonočních oslav na „naší“ škole. Ná-
pad zapojit tvořivé děti a rodiče, ukázat školu a školní družinu 
v uvolněné atmosféře, jsme prvně zrealizovali v loňském roce. 
Výtěžek akce, rozzářené děti a ohlasy rodičů nám daly impuls a 
my se pustili do příprav. Vystoupení dětí I. stupně ZŠ a tvořivé 
dílny spolu s občerstvením naplnily přízemí školy rodiči, pra-
rodiči, kamarády. Velmi mile nás překvapily reakce některých 
rodičů, kteří se aktivně zapojili do průběhu, přinesli občerstve-
ní, nabídli pomoc. Úspěšnost akce je možno vyčíslit získanými 
finančními prostředky, neuvěřitelnými 4.000,- Kč. Finanční
prostředky budou použity na nákup sportovního vybavení do 
školní družiny a na úhradu mimoškolních aktivit dětí.
Ještě jednou díky a o Vánocích nashledanou.
 Za sdružení rodičů Kateřina MalečkováVokůrka před startem časovky

Vokůrka - vítěz francouzské části závodů
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SOUTĚŽÍŠ, SOUTĚŽÍME... NA ZŠ JAK
Školní rok se blíží ke svému konci a my můžeme pomalu bilan-
covat. Dnes zhodnotíme účast našich žáků v soutěžích a olympi-
ádách. Jsem moc ráda, že i letos se podařilo vyučujícím připravit 
žáky do většiny okresních kol, i když je to rok od roku těžší. 
Nejúspěšnějším žákem v tomto ohledu je bezesporu Václav 
Faměra z VIII. B – získal ve svých kategoriích 1. místo ve 
fyzikální olympiádě (bez postupu do krajského kola), 2. místo 
v zeměpisné olympiádě (v krajském kole byl 8.) a 6. místo v 
olympiádě z dějepisu. 

Dalšími úspěšnými žáky s dvojí účastí jsou: Tomáš Kubík z 
VIII. B, který se umístil na 1. místě v konverzační soutěži v 
ruském jazyce (v kraji byl také první, ale tato soutěž není zařa-
zena mezi hlavní soutěže) a 17. v olympiádě z dějepisu, Táňa 
Bláhová ze VI. A, která získala 2. místo v zeměpisné olympiádě 
(v krajském kole byla 14.) a v matematické olympiádě byla 
24.-29., Linda Polívková z V.A, která obsadila 3. - 4.místo v 
matematické olympiádě a v logické olympiádě postoupila do 
národního kola, Zlata Kubíková z IX. B, která v konverzační 
soutěži v německém jazyce obsadila 6.-7.místo a v olympiádě 
z českého jazyka se umístila na 19.-22.místě, Jiří Čech z IX. A, 
který byl 9. v dějepisné olympiádě a 10. - 11. v matematické 
olympiádě a Karolína Spálenská z VIII.B, která se v soutěži v 
ruském jazyce umístila na 3. místě a v dějepisné soutěži na 25. 
místě.
Dalšími žáky, kteří se umístili v okresním kole do desátého 
místa, jsou: Lenka Opatrná z IX. A – byla třetí ve své kategorii 
v soutěži v ruském jazyce, Klára Valachová z IX. B – získala 
4. místo v chemické olympiádě, Matyáš Hájíček ze VI. A – byl 
druhý v soutěži v anglickém jazyce, v téže soutěži získala Anež-
ka Sedláková z IX. B 5. místo , Hana Loudová ze VII. B byla 
6. v zeměpisné soutěži, Tomáš Kubeš z IX.B byl 5. a Prokop 
Schmid z téže třídy 8. ve fyzikální olympiádě, Pavel Voborník 
ze VI. A zůstal  v matematické olympiádě těsně pod stupni vítě-

zů – byl čtvrtý a Lukáš Fousek ze VI.A byl devátý v biologické 
olympiádě.
Žáci, kteří získali v jednotlivých soutěžích umístění ve druhé a 
třetí desítce byli: Jana Petráňová a Kateřina Vejvodová (obě IX. 
B), Lucie Veverková, Lucie Šišková, Nikola Šejvarová, Věra 
Flanderová a Anna Ondrášková (všechny VIII. B), Tomáš Čapek 
a Tereza Víznerová (oba IX. A) a Dominika Holečková ze VI. A.
Naši žáci se zúčastnili i recitační soutěže, a i když nepostoupili do 
dalšího kola, za své výkony si zaslouží uznání. První stupeň re-
prezentovali Nikola Slavíčková z V. B a Petr Louda z V. A, druhý 
stupeň Hana Podlesná a Natálie Maňhalová (obě ze VII. B)
Každoročně se naši zpěváci účastní pěvecké soutěže Jihočeský 
zvonek, letos byly úspěšné Nela Klímová ze VI. A, která se svým 
1.místem vybojovala účast v krajském kole (proběhne až po uzá-
věrce), Markéta Kerndlová a Adéla Korbelová (obě VII. A).
Tradičně se zúčastňujeme i výtvarných soutěží, nejraději těch 
místních. Letos byli naši žáci znovu úspěšní v soutěži „Příroda 
Blatenska – Když neživé ožívá“, jejíž výsledky již byly publi-
kovány. Radost máme i z 2. místa Kateřina Vejvodové z IX. B 
v soutěži vyhlášené Ekologickým centrem ve Stožci s názvem 
„Tajemství lesa“. Sportovní soutěže se nám teprve rozbíhají, a 
tak o jejich výsledcích zase až příště.
Na závěr se sluší poděkovat všem žákům, kteří se nebojí změ-
řit si síly s žáky jiných škol a skvěle tak reprezentují tu naši 
i všem pedagogickým pracovníkům, kteří své žáky do soutěží 
připravují.

Přehled akcí, které doplňovaly výuku:
• 14.3. - návštěva V.B v MěLK Blatná
• 16.3. - „Klokaní“ závody ve školní družině
• 31.3. - zájezd na lední revui do Příbrami – 1.,2.,3. a 5.třídy
• 1.4.   - Aprílový běh do schodů
• 5.4.,7.4.  - přednáška p. Malečkové o systému sociálních slu-
žeb u nás (IX.A,IX.B)
• 12.4. - exkurze do Národního muzea v Praze (VI.A,B,C)
• 13.4. - Velikonoční jarmark (ŠD, 1.třídy, dramatický kroužek, 
3.třídy, Rada rodičů)
• - zdravotnický kroužek ve Střelských Hošticích
• 14.4. - pokračování v projektu „Včelařství“ - přednáška p.Rot-
bauera – 6. třídy
• - návštěva Velikonoční výstavy v ZŠ TGM – V.A,B
• 20.4. - pohádka „Čert a Káča“ – sokolovna Blatná – 1.stupeň
• 26.4. - Den Země – projektový den - všechny ročníky
• 28.4. - návštěva výstavy v blatenském muzeu – V.A,B
• - účast na soudním jednání – Okresní soud ve Strakonicích 
– IX.A
• 29.4. - koncert SALVE CARITAS – 2. stupeň bez 8.tříd
• - návštěva SOŠ mechanizační, zahradnické a veterinární v 
Českých Budějovicích (VIII.A,VIII.B)
• 2.-6.5. - testování znalostí žáků pátých a devátých tříd
 Mgr. J. Karlíková, řed. školy

LETEM SVĚTEM
Letošní školní rok v naší družině probíhá pod mottem ”LE-
TEM SVĚTEM - POZNÁVÁME JINÉ NÁRODY”. Vzdělá-
vací činnosti v tomto projektu směřují k poznávání a prožívání 
všemi smysly. Společně putujeme cizími kraji a národy, obje-
vujeme světy pro nás odlišné a něčím podobné. Děti získávají 
ucelenou představu o umístění světadílů a států, jejich velikosti 
a kulturní historii. Vydali jsme se společně na výpravu za po-
znáním a dobrodružstvím pomocí her a zábavy.
Celý podzim jsme cestovali po Asii. Vyrobené papírové létací 
balóny nám cestu usnadňovaly. Zastavili jsme se v Indii na sloní 
slavnosti, v Japonsku jsme ochutnávali čaje a vyrobili květinové 
ozdoby ”ikebany”, na velké čínské zdi jsme vypustili lampión-
ky štěstí a čínské draky.
Zimu jsme strávili doma v Evropě. Vánoční řetěz jsme slepo-
vali z pohlednic z Francie (Eiffelovky), z italské šikmé věže 
v Pizze, rakouského zábavního parku ”Prateru”. Zastavili jsme 
se i v Belgii na pravých čokoládových pralinkách. Nezapomně-
li jsme na vánoční přání a vánoční hvězdu, kterou jsme si už 
vyrobili doma. Svátky jsme strávili v kruhu našich nejbližších 
a oslavou talentu.
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Jarní vítr nás zanesl na další světadíl Afriku, kde nás ohromily 
pyramidy a Sfinga v Gíze. Kreslili jsme výstražné značky do
pouště a putovali jsme po nejdelší africké řece Nilu. Poznávali 
jsme domovská zvířata a zahráli si na plameňáky, opice a kro-
kodýly (jóga). Vyrobili jsme si africké karnevalové masky a na 
závěrečné slavnosti jsme se rozloučili s Afrikou.
Nyní nás vítr unáší přes Austrálii do Ameriky. Uspořádali jsme 
klokaní závody a vykoupali se v moři při korálovém útesu, od-
kud jsme si přivezli mušle, pomocí nichž jsme vyráběli odlitky 
a malé akvárium. Teď už se těšíme na indiánské léto. Připravu-
jeme dobývání Ameriky s pomocí Kryštofa Kolumba a pozná-
vání vzdálené země s klaunem Álou, postavíme vlastní totemy 
a uspořádáme karneval jako v Riu de Janiero. 
Za ŠD ZŠ J. A. Komenského Blatná Kamila Mašková

Velikonoční jarmark ve škole JAK

HAJANY
Čarodějnice 
v Hajanech
V sobotu 30. dubna 2011 se u nás 
v Hajanech, stejně jako v okolních ves-
nicích, konala oslava pálení čarodějnic. 
Přípravy začaly už o týden dříve, kdy 
místní muži vyrazili na dřevo a jako 
každý rok i na májku. 
V 17 hodin na sebe strhli pozornost místní chlapi, kteří ručně 
stavěli pestře ozdobenou a bohatou májku. Dále bylo připrave-
no vystoupení Míly Simandla s jeho koněm. Jejich představení 
bralo dech všem přítomným a sklidilo obrovský úspěch. Všech-
ny děti měly možnost svézt se na koních. 
Z úchvatné podívané všem řádně vyhládlo a tak se za místním 
obecním domem rozdělal oheň a opékaly se buřty. Podpálila se 

i velká vatra, nad kterou se 
ve výšce pyšnila čarodějni-
ce, kterou předem připravi-
ly místní ženy.
Od 20 hodin hrála country 
skupina Šumíci, která ba-
vila všechny přítomné až 
do brzkých ranních hodin. 
I přes nepřízeň počasí 
a smutku z podražení prac-
ně postavené májky jsme 
strávili velice příjemný 
den plný pohody, legrace 
a dobré nálady.
Michaela Vohryzková

HORNOSÍN
Stručné informace 
z činnosti obce 
Obec získala dotaci ve výši 160 tis. Kč na 
opravu střešní krytiny požární zbrojnice, 
kterou by ráda provedla do konce září. V 
současné době připravuje podmínky za-
dání výběrového řízení veřejných zakázek 
malého rozsahu. Také má přislíbenou dotaci na opravu drob-
ných sakrálních staveb a vnitřní výmalbu kapličky sv. Floriána, 
která bude realizována po květnové pouti. 
 Dne 4. června pořádá pro děti oslavu MDD. 
 Dne 18. června proběhne vítání občánků na radnici v Bělčicích.

Poděkování
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům, kteří přispěli svou 
činností při sázení stromků, čištění a vyžínání pasek a SDH 
Hornosín za pomoc při zpracování palivového dřeva.
 Za obec Hornosín Hana Červenková, místostarosta

CHLUM
V Chlumu si udělali 
stodvacetikilovou radost
Chlum - Plácek cca kilometr od vesnice Chlum doposud sloužil 
jako dějiště indiánských dnů pro děti a zázemí pro závody ma-
lých motocyklů „Fichtl Cupu“. V sobotu 2. dubna přibylo ještě 
něco navíc - historicky první vepřové hody! K nasycení žaludků 
všech přítomných, kterých se tu během slunečného dopoledne 
a odpoledne shromáždilo na šest desítek, bylo určeno stodvacet 
kilo vepřového masa, které obec Chlum zakoupila z chovu sou-
kromého hospodáře pana Šímy v Újezdu u Skaličan.
Aktéři vepřových hodů si počínali vskutku jako ostřílení „pro-
fíci“. Jako hlavní řezník se ujal prací Roman Šourek. „Dělám 
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řezničinu už nějakých patnáct let a za tu dobu mi pod rukama 
prošly desítky prasat,“ vykládá Roman během porcování. „Zvou 
si mně lidé i mimo Chlum. Ale ono tohle není moje zaměstnání 
- nazval bych to spíš koníčkem!“ zdůrazňuje.
Řeznické úkony velice zaujaly především děti, které domácí 
vepřové hody vesměs viděly poprvé. Přesně tak to bylo i u 
Michala Šimůnka: „Je to moc zajímavé vidět všechno. Líbí se 
mi to. Pan Šourek i všichni ostatní, co mu pomáhají, jsou moc 
šikovní,“ svěřil se Michal se svými dojmy.
U obecních vepřových hodů nechyběl ani živý hudební dopro-
vod. Na kytary se tu hrály vesměs country písničky. Na svém 
tradičním místě byl i stánek s občerstvením.
Chlumští strávili na planině za svou vsí nádherný den se vším 
všudy a nikdo domů nepospíchal. Vždyť by to byl hřích!
 Vladimír Šavrda

CHOBOT
Informace z Chobota za I. pololetí 2011
Začátkem ledna byla výroční valná hromada hasičů. Náš sbor 
má celkem 60 členů a tak místní hasičárna byla do posledního 
místa obsazená. Starosta SDH Kadlec M. zhodnotil činnost za 
rok 2010, naplánovaly se akce na rok 2011. Po zbytek večera 
nám hrála místní kapela Kvačeba. 
V březnu měli hasiči společenský ples v Uzeničkách spolu s 
SDH Uzenice a Uzeničky. Tato akce se také vydařila a všichni 
přítomní se určitě dobře bavili.
Před Velikonoci na Zelený čtvrtek začaly děti rachtat a protože 
to byly ty nejmenší, musely chodit v doprovodu rodičů, kteří 
povinně rachtali také. V sobotu rachtání zakončili u každého 
domu hezkou koledou, za kterou dostali pomlázku.

30. dubna se za velké účasti mladých stavěla májka a večer se 
pálily čarodějnice, pekly špekáčky a bylo veselo.
21.5.2011 proběhne okrsková soutěž SDH, která bude tentokrát 
na Svobodce.
Dotace od Jihočeského krajského úřadu, které byly již 
schváleny:
* na opravu kapličky: 
dotace 66 tisíc kč / celková oprava 110,- tisíc/
* část opravy veřej. osvětlení 
dotace 30 tisíc kč / celková oprava 60,- tisíc/ 
Kulaté narozeniny oslaví: pan Koníček František /70/ a paní 
Zdeňka Němcová /70/.
Oběma jubilantům jménem obce blahopřejeme a přejeme do 
dalších let pevné zdraví a mnoho životních radostí.

KADOV
Střípky z Kadova, Pole, 
Lnářského Málkova, 
Vrbna a  Mračova
Jestli najdeš v životě cestu bez překá-
žek, určitě nikam nevede. 
 Arthur Charles Clarke
Sluncem zalitá rána a veselé svícny 
kaštanů nás vítají do nových dní. Jaro 
nás obdarovává těmi nejkrásnějšími 
scenériemi matičky přírody. Měli bychom za to být vděčni a s 
úctou se k přírodě chovat, dodržovat základní pravidla etiky a 
neubližovat jí. S tím vlastně souvisí i likvidace komunálního a 
dalšího odpadu. Od 1.6.2011 v naší obci najíždíme na popelni-
cový systém. Žádáme všechny spoluobčany o uhrazení poplatku 
za komunální odpad, poněvadž bez této úhrady nedostanou 
známku na svoji nádobu a nebude možné jim odpad odvézt. Ti, 
kteří si myslí, že nemají téměř žádný odpad a popelnici nepotře-
bují, stejně musí poplatek ze zákona zaplatit. Tito lidé si mohou 
na obecním úřadě zakoupit odpadové pytle. Zavedením popel-
nicového systému NEKONČÍ  TŘÍDĚNÍ odpadů, občané budou 
moci i nadále tříděné komodity dávat do zvonů na třídění, pra-
videlné jarní a podzimní humanitární sbírky, svozy elektroodpa-
du, velkoobjemového a nebezpečného odpadu i železa se budou 
opakovat i nadále. 
Děkujeme všem za pochopení i shovívavost při případných 
problémech v průběhu zavádění popelnicového systému.  

A o čem víme, že se chystá?
• Sobota 18. 6. – Setkání důchodců v Kadově
• Sobota 23. 7. – Koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava 
v Kadově
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
V pátek 25. března proběhla velice zajímavá beseda „Do Me-
xika za přírodou a lidmi“ s RNDr. Karlem Peclem v kulturním 
domě ve Lnářském Málkově. Bylo to příjemné, poutavé, zkrát-
ka prima.   v.t.

Se sousedy k vzdělávání
Obec Kadov se zapojila do projektu Se sousedy k vzdělávání, 
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky. V rámci tohoto projektu mělo 
možnost 20 nezaměstnaných spoluobčanů z Kadova, Pole, 
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Lnářského Málkova, Čečelovic, Tchořovic a Mačkova absolvo-
vat v období od 17. 3. 2011 do 8. 4. 2011 poradenský program, 
program měkkých dovedností a program IT. Všichni sice tento 
projekt neabsolvovali, ale většina uspěla a úspěšně absolvovala. 
4 účastníci v současné době pokračují v dalších rekvalifikačních
kurzech. Díky tomuto projektu se obci podařilo vytvořit 4 pra-
covní místa pro veřejně prospěšné práce a tím získat finanční
prostředky na mzdu 4 zaměstnanců v téměř 100%ní výši, což 
nejsou zanedbatelné částky a na vzhledu obcí to je a ještě bude 
znát. 

 

v.t.

Velikonoční pinčes v Kadově
Zprávička z Velikonočního turnaje v pinčesu, který se konal 
v neděli 24.4.2011 v Kadově v bývalé škole. Turnaje se zúčast-
nilo 13 borců. Na medailových místech se umístili:
1. místo – Zdeněk Maršík, 2. místo – Pavel Toman
3. místo – Tomáš Kapr
Celý turnaj zorganizoval a na svá bedra si vzal pan Bohuslav 
Valach z Pole, za což mu patří veliký dík!!!  

 

Foto M.N.

KOCELOVICE
Informace pro uživatele internetu  
Počátkem měsíce dubna se na webových stránkách 
www.Kocelovice.eu, které vzbuzují dojem stránek obce Koce-
lovice, objevily anonymní komentáře týkající se minulého Za-
stupitelstva obce Kocelovice a některých jeho bývalých a sou-
časných členů. Dále zde byli anonymně napadáni ti občané obce 
Kocelovice, kteří se pod své názory nebáli a nestyděli podepsat. 
Jelikož se v případech anonymních názorů a komentářů jednalo 
o nepravdy, výmysly, lži, napadání slušných občanů obce Ko-
celovice a také proto, že starosta ani někteří členové Zastupitel-
stva obce Kocelovice neměli a nemají možnost dění na strán-
kách www.Kocelovice.eu ovlivnit, vydalo Zastupitelstvo obce 
Kocelovice na své schůzi dne 29. 4.2011 následující prohlášení:

PROHLÁŠENÍ
Zastupitelstvo obce Kocelovice prohlašuje, že webové stránky 
www.Kocelovice.eu  nejsou oficiálními webovými stránkami
obce Kocelovice. Na webových stránkách www.Kocelovice.eu 
vyvíjí aktivitu několik jedinců s jejichž názory ne vždy většina 
členů zastupitelstva souhlasí.
Protože většina členů Zastupitelstva obce Kocelovice nemá 
možnost dění na webových stránkách www.Kocelovice.eu 
ovlivnit a zároveň nesouhlasí s některými názory anonymně 
uváděných na těchto stránkách, prohlašuje, že se od webových 
stránek www.Kocelovice.eu plně a zcela distancuje.
Oficiální stránky obce jsou www.Kocelovice.cz
Prohlášení bylo přijato hlasy všech devíti členů zastupitelstva.
 Ing. Karel Lukáš, starosta

Velikonoční babský bál v Kocelovicích
Díky různým zmatkům a nejasnostem se letos přihodilo, že 
členky ČSŽ Kocelovice připravily tradiční babský bál až na 
velikonoční neděli, notabene na svátek sv. Jiří. 
Nicméně nezalekly jsme se ani teplého, téměř letního počasí, 
ani konkurence Blatenských ochotníků, Parkánů a Anča Bandu 
v okolí. Po čtrnáctidenním úsilí se nám podařilo vyprosit od 
našich drahých sponzorů bohatou tombolu a připravit originální, 
tématické, velikonoční vystoupení včetně půlnočního překva-
pení. Jen jsme měli trošku obavy, kolik lidí odolá lákání kultury 
za humny nebo grilování ve vlahém podvečeru a dá přednost 
našemu bálu.
Nakonec ale našim příznivcům nedala zvědavost a postupně se 
sál v naší hospůdce zaplnil. Tancechtivé návštěvníky přivítala 
osvědčená kapela pana Krýdy.
Součástí bálu byla i soutěž o nejkrásnější kraslici. Zúčastnili 
se soutěžící v širokém  spektru od malých chlapců po dospělé 
ženy. Každý návštěvník mohl dát svůj hlas vajíčku, které ho 
zaujalo a na první tří nejúspěšnější výtvarníky - amatéry - čeka-
la sladká odměna. 

 Učebna v Kadově

 Vítěz turnaje, Zdeněk Maršík

 Čarodějnice v Kadově
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Když už účastníci bálu nedýchali zvědavostí a napětím, po 
slavnostním antré nastoupilo naše družstvo odvážných veli-
konočních zajíců a na melodii „Tři čuníci jdou“ s originálním, 
aktuálním textem, předvedlo taneční rej kolem obrovských 
kraslic. Okouzlení diváci byli na závěr obdarováni čokoládový-
mi vajíčky a potlesk nebral konce. Jistě jim učarovaly i roztomi-
lé růžové oblečky, neboť naše vlastní oblé tvary jsme poněkud 
vylepšily a vycpaly si kaťátka polštáři.
Poté následovala volná zábava, tancování a okukování cen v tom-
bole. Nad kouzelnými dorty se sbíhaly sliny všem, gurmány 
lákaly uzené ryby a salámy, praktické duše ocenily spíše žehlící 
prkno, sušák nebo čistící prostředky, na své si přišli automobilisté 
i milovníci zvířat, stejně jako zahrádkáři. Na všechny se dostaly 
podložky do vany. Bylo jich více než v Kocelovicích van.  
S blížící se půlnocí začala stoupat nervozita. Jaké překvapení 
si ženy připravily letos? Do sálu se v hodině duchů  slétl rej 
příšerných čarodějnic a napřed předvedl divoký tanec, při kte-
rém tuhla krev v žilách  i otrlým muzikantům, pak prapodivné 
ženštiny lákaly do kola ty nejstatečnější z mužů a těm, kteří se 
bránili, pomohly koštětem. Všichni se dobře bavili až do čas-
ných ranních hodin.
Na závěr bych měla uvést, jak dopadla soutěž o nejkrásnější 
kraslici. Nejvíce hlasů dostaly dvě vyškrabávané kraslice díven-
ky z 8. třídy, Evičky Chodorové. Jejich  výtvarná hodnota by se 
klidně dala srovnat s výrobky zkušených maléreček z Moravy. 
Talentované autorce ze srdce gratulujeme!
Za ČSŽ Kocelovice  Dana Hanušová, místostarostka obce

Jaké bylo v uplynulých dvou měsících 
počasí?
Únor a březen byly teplejší, sníh ležel v únoru 18 dní s výš-
kou do 8 cm, v březnu již sníh nezůstával ležet a padal jen 
ve 3 dnech. Srážkově byly oba měsíce podnormální, zhruba 
napadlo o třetinu srážek méně než je obvyklé. Zato slunečního 
svitu jsme si užili mírou vrchovatou, letošní  březen byl nejslu-
nečnější za celé pozorovací období, tedy od roku 1975. Bylo 
registrováno 186 slunečních hodin, zatímco březnový  průměr 
je 122,6 hodin.
Podle údajů V. Kováře z MS Kocelovice zapsala D. Hanušová

Vítání nových občánků kocelovických
Po jedenácti letech se obec Kocelovice rozhodla obnovit slav-
nost uvítání nových občánků. S vděčností jsme přijali možnost 
uskutečnit tento obřad v nádherném prostředí obřadní síně  lnář-
ského zámku.
V sobotu 30.4.2011 starostka obce Lnáře paní Mašková oficiál-
ně přivítala nové občánky Kocelovic a děti z lnářské mateřské 
školky přednesly pásmo básniček a písniček. Na závěr obřadu 
starosta a místostarostka obce Kocelovice předali rodičům víta-
ných dětí dárky a ti podepsali zápis v obecní kronice.
Noví kocelovičtí občánci: Ladislav Janka, Anna Krýdová 
a Karolína Zaušková.

LAŽÁNKY
Pohled do nejbližší budoucnosti 
společenského života v Lažánkách
Naše nevelká obec prožívá v současné době určité změny, které 
se dotknou života každého z nás.
Společně jsme oslavili a oslavíme několik kulatých narozenin 
občanů naší vesnice – např. sedmdesátiny pana L. Matouška, 
šedesátiny paní Bradové, padesátiny – a to hned troje 
v tomto roce - pana V. Křivance, pana P. Sedláčka a paní 
J. Halaburdové. A snad nás ani nějaká ta veselka nemine. 
Březnovou radostnou událostí se stalo, že nám přibyl do obce 
malý človíček Ondra Kuss.
A proto se už nemůžeme dočkat dostavění víceúčelového 
objektu, kde bude sídlit obecní úřad, hasičská zbrojnice 
s klubovnou a velká společenská místnost. Začali jsme stavět 
vloni a letos se práce chýlí do finiše. Vnitřek objektu je už
částečně hotov – omítky, příčky, topení. Budou se dodělávat 
obklady, podlahy a zateplení podkroví. Ani venku se nezahálí 
– stojí lešení na dodělání fasády, přibudou místa na parkování a 
venkovní koutek pro děti.
V posledních letech se obec trochu rozrostla, přibyly nové 
domy a lidé a po dokončení objektu budeme mít k sobě ještě o 
krůček blíž.
Příznivcům naší malé obce vzkazujeme – přijeďte se k nám 
podívat. Příjemné prostředí, příjemní lidé, občerstvení pátek až 
neděle v hospodě U studánky.

 

Dagmar Hálová

Lažánské jarní zastavení
Vždy před nadcházejícím jarem si říkám: „Tentokrát mně to 
jaro neuteče“. Pozorovat, jak se vše začíná zelenat, kvést a 
sílit. A každý rok jsem znovu překvapená, že třešně už kvetly 
a stromy už jsou plné listí. 
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Tento rok je jiný. Tento rok jsem nepromeškala a se mnou 
i další paní a dívky z Lažánek. Náš příležitostný spolek 
paní a dívek uspořádal pochod (věnečkový), či spíše výlet 
v předjarním období na kadovský Viklan. Počasí bylo akorát, 
na slunci teplo a odpolední výlet přes lesy a louky, Vrbnem 
až do Kadova se vydařil. Nezbytné bylo společné foto a 
posilnění v cíli cesty a ještě něco navíc. V Kadovské tvrzi 
probíhala velikonoční výstava. Byla to příjemná inspirace pro 
nadcházející Velikonoce. Zpáteční cesta vedla loukami a lesy 
podél Velké a Malé Kuše a okolo Mosteckého rybníka a hupky 
hupky do Lažánek. Věnečky, ozdoby našich hlav, z přírodního 
i umělého kvítí jsme věnovaly křížku u myslivecké chaty pod 
Lažánkami.
Cesta byla úžasná, odpočinková a zakončená večerem 
v hospodě U studánky. To nemělo chybu. Tak kam zase 
příště? Příznivce určitě nezklameme a vyrazíme třeba už v létě 
– někam k vodě.
Příjemný jarní čas všem přejí paní a dívky z Lažánek.
 Dagmar Hálová

LNÁŘE
Lampionový průvod a pálení čarodějnic 
ve Lnářích  
Rok utekl jako voda a Tělovýchovná 
jednota Sokol Lnáře pořádala v sobotu 
30. dubna 2011 lampiónový průvod 
obcí a pálení čarodějnic. Sraz účastníků 
lampiónového průvodu byl v 19.30 hod před 
budovou obecního úřadu.
Účastníků bylo dost a tak se mohlo vyrazit 
směrem na fotbalové hřiště. Děti nesly barevně zářící lampióny. 
Někteří jsou již tak technicky vyzrálí, že místo klasické svíčky 
používají různé žárovičky, které rozsvěcují pomocí baterií. 
Pestrobarevný průvod se tak táhl obcí jako had, až se doplazil 
ke kabinám nad fotbalovým hřištěm, kde již čekaly krásné 
čarodějnice, které měly připravený stan, kterým muselo každé 
dítě projít a za odměnu dostalo sladký pamlsek. Potom si děti a 
rodiče opékali vuřty nebo jiné mastné dobroty.
Vyvrcholením celé akce bylo zapálení vatry. Na samotném 
vrcholu vatry byla přivázaná stará, hnusná čarodějnice s velkou 
bradavicí, která měla být upálena, což se vzplanutím vatry 
také stalo. Celý podvečer byl pro děti jistě hezkým zážitkem, 
k čemuž přispělo i dobré počasí, které se večer umoudřilo a 
bylo hezky. Oheň z vatry šlehal hodně vysoko. Akce byla jistě 
úspěšná, což bylo vidět na velkém počtu účastníků a také na 
tom, že mnohým se nechtělo domů. Nelze jinak, než si přát, aby 
lidé k sobě měli takto blízko velmi často.
Děkuji všem, kteří se na přípravě čarodějnic podíleli, hlavně 
našim čarodějnicím paní Lidmile Čadové, paní Jitce Hlavsové, 
paní Lence Herčíkové, paní Lence Poštové a paní Jiřině 
Fontánové. Zároveň děkuji těm, kteří se o nás vzorně starali 
s obsluhou jak venku tak i v klubovně, dále děkuji dědům 
důchodcům, kteří vatru připravili a postavili a na závěr děkuji 
dětem a rodičům, že s námi přišli strávit hezký večer. Těším se 
za rok nashledanou.
Krejčí Václav, předseda Tělovýchovné jednoty Sokol Lnáře

„MILÉ OSADĚ LNÁŘSKÉ“
Pod tímto názvem 
probíhá od počátku 
května do konce června 
na Tvrzi ve Lnářích 
výstava věnovaná 
P. Aloisu Václavu 
Majerovi (1856–1932), 
knězi řádu bosých 
augustiniánů, převoru 
kláštera ve Lnářích, ale 
především zajímavé 
kulturní osobnosti. 
Trvalou památku si P. 
Majer zajistil především 
jako autor doposud 
nepřekonaných „Dějin 
osady lnářské“ (1923), 
kde podal komplexní 
výklad historie 
lnářského kláštera, 
duchovní správy, místního šlechtického panství a velkostatku, 
obce a ve stručnosti i sousedních obcí Kocelovic, Tchořovic a 
Řišť. Kulturní činnost P. Majera však byla mnohem širší, neboť 
se věnoval psaní náboženské literatury, básní i divadelních her 
s religiózní i světskou tematikou, které předváděl v klášteře. Do 
Lnář za ním a jeho spolubratry zajížděli významní umělci své 
doby jako například sochař František Bílek, který pro klášter 
vyřezal hlavu Krista Ukřižovaného, nebo malíř a mozaikář 
Viktor Foerster, bratr hudebního skladatele Josefa Bohuslava 
Foerstera.
Zvláštní pozornost si zaslouží také zásadní podíl, který měl 
P. Majer na rozvoji včelařství ve lnářském klášteře a na celém 
Blatensku osvětou a propagací nových metod, což prováděl 
jako dlouholetý předseda Včelařského spolku pro politický 
okres blatenský. Včelařskou tematiku při tom promítal i do 
svých básní a her.  (pokrač. na str. 25)
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Balada o smutné čarodějnici
Kde je tady Mešnice?
Musím držet tradice.   
„Nemám sebou dží pí es
a musím tam bejt ještě dnes.
Prej jí poznám z velké dálky
velká vatra, žádné trámky…
Však co je tohle za zradu,
vidím jenom ohradu,
místo rajské zahrady,
kolem samé ohrady…
(Jsou to přece Zahorčice, vidím 
podle cedule!)
Tak proč mě kolegyně záviděly,
když Zahorčice mě šéfové 
přidělili??“

(pokrač. ze str. 24) Povahy byl však strohé, neústupné v zásadních 
věcech a z dnešního pohledu i málo tolerantní, což zapříčinilo 
mnohé neúspěchy v duchovním působení na lnářské farníky a 
dostávalo ho nezřídka do konfliktních situací. Nicméně i přesto
zanechal po sobě odkaz, který si zaslouží naše uznání.
K uctění památky P. Majera a připomínce 155. výročí jeho naro-
zení připravila Tvrz Lnáře za podpory Konventu bosých augus-
tiniánů Lnáře a Obce Lnáře výstavu, která si vytkla za cíl před-
stavit tuto osobnost ve všech oblastech jeho činnosti. K vidění 
jsou kupříkladu reprodukce osobních dokladů, vysvědčení a 
dalších úředních písemností s Majerem souvisejících, historické 
fotografie, knihy; zařazeny byly i reprodukce některých dopisů,
které Majerovi, případně některému z jeho řádových spolubra-
trů adresovali František Bílek, Viktor Foerster či Jakub Deml. 
Textovou složku výstavy doplňují liturgické předměty, roucha 
a obrazy, zapůjčené z depozitáře kostela Nejsvětější Trojice ve 
Lnářích. Návštěva výstavy tedy rozhodně stojí za to.
 Mgr. Vladimír Červenka

Pohádková země na Tvrzi ve Lnářích
V měsíci srpnu se promění část galerie 
ve Lnářích v příbytek pro skřítky, víly a 
ostatní bytosti ze země pohádek. Mnozí 
z nás si myslí, že pohádky jsou pro děti, 
ale jsou skřítkové, kteří dokážou potrápit 
i dospělé. Třeba takový Zašupšák. Ten se 
jistě vyskytuje v každé domácnosti, protože 
už jeho jméno napovídá co je zač, ale dle 
slov autorky je to jediný zlý tvor v její 
„Pohádkové zemi“. Nevíte jak vypadá? Tak neváhejte a v srpnu 
navštivte výstavu loutek a obrazů známé loutkářky, malířky, 
strašidloložky a spisovatelky paní Vítězslavy Klimtové. 
Všechny její loutky, malby a kresby i knihy postrádají 
jakoukoliv negativitu, a proto návštěva pohádkové výstavy bude 
pohlazením pro duši dospělých. Dětem popustí uzdu fantazie a 
otevře nový pohled na pohádkovou říši.
Výstava je pořádána za finanční podpory Obce Lnáře. Na
návštěvu malých i velkých dětí se všichni těšíme.
Bližší informace najdete v dalším čísle našeho zpravodaje.
 Helena Hrubešová, Místní knihovna Lnáře

Trocha historie - nikoho nezabije
…Dnes o VELIKONOCÍCH
(doslovná citace ze zahorčické kroniky, zápis z roku 1936)
„Zelený čtvrtek 
Tvoří se parta, co bude třískat. V Zahorčicích vezmou do party 
i 4letý. V Předmíři vezmou jenom co chodí aspoň 4 rokem 

do školy. Tedy ty co chodí do druhé třídy. V Předmíři měli 
kolem r 1890 jenom klapačky a křístačky a dnes v r 1936 
mají všichní v počtu 12 samý trakárky. Jdou dva a dva a na 
zapísknutí vyzdvíhnou je přes ramena a na zapísknutí zas jedou. 
Ve Lnářích klapá každý zvlášť a sice zaklapá za dveřma a 
hned chce vejce. Tři vesnice a různé zvyky. V Předmíři docela 
poslední čas kdo zůstává stranou tak mu s trakárkama zajedou 
na dvůr. Obvzlášť kdo jim dá za to 2 vejce.
„Velký pátek“
Na velký pátek se nemělo za starých dob hýbat se zemí. Před 
východem slunce se brodili koně aby nestonali. V Zahorčicích 
se brodili v potoku kde je most v dnešní době. V Předmíři kde 
bylo kolem r 1895 asi 12 párů koní nepočítáme-li u Minaříků 
dva a u Červenků dva viděl jsem na velký pátek před východem 
slunce jak všichni přijeli vetšinou poklusem a zajel málo do 
potoka a vyjel ven a znova do vody a ven a po třetí do vody a 
ven. Stačilo když se namočili trochu nohy. Měli-li hříbatka vzali 
sebou. Roční koník se vzal taky a bál-li se vody namočila se 
ruka a potřeli se jim nohy vodou.
„Bílá sobota“
Na bílou sobotu parta křástalů chodí ráno za tmy a zpívají a 
dostanou někde jedno vejce neb dvě. Před dvěma roky přestali 
zpívat ale letos 1936 zpívali zas.
„Boží Hod Velikonoční“
Je to velký svátek. Tak kuřláci kteří celý půst nekouřili tak si 
po příchodu z kostela zakouřil. Za roboty bývali 3 svátky. Boží 
Hod kdy kněz se obléká do nejlepšího roucha. Prostřední svátek 
kdy se kněz obléká do svátečního roucha a třetí svátek kdy se 
kněz oblékal tak jako každou obyčejnou neděli. Za roboty se 
tento třetí svátek zrušil jako zbytečný.
O těchto svátcích dávali děvčata pomlázku chlapcům aby s 
nima o poutích tancovali a pouť jim koupili.“
 Velikonoce v Zahorčicích na začátku 90. let 19. století
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NOVÍ OBČÁNCI OBCE LNÁŘE
V sobotu 30. dubna 2011 byli na lnářském zámku slavnostně uvítáni noví občánci obce Lnáře. Vítáme 
vás a přejeme hodně štěstí! Obec Lnáře. 

 

Autor fotografií: Milan Demela

David Jeníček     Eliška Jeníčková     Justýna Komrsková

Viktorie Šťastná          Tereza Tesařová

Pohlazení krajkou
Hana Lukášová, Oľga Kurzová

Zámek Lnáře

Výstava paličkované krajky 
opět v recepci Zámku Lnáře 

od 1. května do 30. září 2011.

Výstava bude tevřena půl hodiny před každou prohlídkou zámku

Otevřeno: květen, červen a září víkendy 10-16 hodin, červenec a srpen denně kromě pondělí 10-17 hod.

Další informace tel. 604 401 432



Svazek obcí Blatenska - květen 2011 27

MYŠTICE
Stručně z obce 
- v březnu byly zahájeny komplexní po-
zemkové úpravy ve všech čtyřech katast-
rálních územích v rámci Obce Myštice.
- Jihočeský kraj schválil naší obci dotaci 
na výměnu střešní krytiny na obecním 
úřadě ve výši 120 tis. korun, dotaci na 
úroky z úvěru ve výši 77 tis. korun a 
dotaci na výměnu tlakových nádrží v 
obecní vodárně v Myšticích ve výši 125 tis. korun. 
- na výsledky hodnocení žádostí o dotace na nákup dovybavení 
do KD v Myšticích, na komplexní úpravu návsi v Nevželicích a 
na nákup herních prvků a zemních úprav v okolí KD a hřiště v 
Myšticích prozatím čekáme.
- v souvislosti s u nás realizovaným projektem „Se sousedy ke 
vzdělávání,“ který organizoval Úřad práce České Budějovice 
prostřednictví pracoviště ve Strakonicích, obec obdržela dotaci 
na dvě pracovní místa v rámci Veřejně prospěšných prací ve 
výši cca. 20 tis. Kč na každý měsíc, kdy příslušní zaměstnanci 
budou u obce zaměstnáni.  
- v březnu a dubnu byla realizována akce – Odbahnění rybníka 
Trávník ve Výšicích a vyčištění vodoteče tamtéž.
- velmi oceňujeme iniciativu občanů ve Vahlovicích, kteří zde 
budují vlastními silami víceúčelové hřiště.
- poděkování všech zúčastněných patří Petře Maňhalové z Vah-
lovic, která v čase předvelikonočním vedla kurz výroby zvířátek 
a figurek ze sena a slámy v zasedací místnosti obecního úřadu.
- trio pánů Jiří Kočárek, Jiří Karmazín a Miroslav Levý zahajuje 
práce na obnovení „božích muk“ u Dvoretic v místech kde kdy-
si stávala obec Sobětice, která do základů vyhořela a v památku 
zůstala stát právě boží muka, která vzala za své při jedné z bouří 
v sedmdesátých letech. 
- v současné době se pracuje na spuštění nových internetových 
stránek Obce Myštice.

PŘEDMÍŘ
Jarní úklid
Je tu sice čas jara, ale než přijdou první májové polibky pod 
rozkvetlou třešní, je vždy potřeba se vypořádat s úklidem po 
zimě. Našemu obecnímu úřadu s ním letos výrazně pomohli 
hasiči z místních sborů, hokejisté z Pastoušky a skupina me-
telských dobrovolníků. Podařilo se odklidit z chodníků i silnic 
veškerý posypový materiál po zimní údržbě i „materiál“ který 
přes zimu ukryl sníh. Všem zúčastněným děkujeme. 
Bohužel je potřeba konstatovat, že práce jedněch občanů si 
neváží Ti druzí. Stále se totiž objevují případy, kdy občané od-
kládají různý odpad mimo vlastní sběrné nádoby nebo určené 
kontejnery na tříděný odpad. Takto „pohozené“ plné igelitové 
pytle oprávněná firma pochopitelně nevyveze a vzhled našich
obcí se tak stává neutěšeným. Velkým problémem jsou i PET 
lahve, které musí být do příslušného kontejneru na separovaný 
odpad vhozeny a ne jen odloženy k němu, odkud je vítr roznese 
po širokém okolí. Dovoluji si tedy touto formou apelovat na 
všechny spoluobčany, aby problematice třídění a správného 
ukládání odpadu do sběrných nádob věnovali zvýšenou pozor-
nost. Chceme přeci společně žít v čistotě.  

Autobusové zastávky
S celkovým vzhledem a čistotou našich obcí souvisí i stav au-
tobusových zastávek. Podařilo se nám získat dotaci z Programu 
obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 100 000,- Kč. Díky 
této podpoře dojde k celkové obnově zastávek a úpravě okol-
ních pozemků se zaměřením na jejich snazší následnou údržbu.

Místo pro dětské hry
Díky dohodě obecního úřadu s vedením společnosti Agraspol 
Předmíř a.s. byla vyhrazena část pozemku za obchodem v Před-
míři, kde by mělo postupně vzniknout centrum dětských her. 

Jako první budou zakoupeny fotbalové branky, aby s příchodem 
teplého počasí měli mladí fotbalisté z řad našich dětí kde rozví-
jet své schopnosti. 

Hokejový tým Club Pastouška
Mužstvu našich hokejistů skončila sezona v Šumavské hokejo-
vé lize. Oproti loňsku se podařilo vylepšit celkové umístění na 
konečné šesté místo. Celkově lze sezonu hodnotit velmi pozi-
tivně, tým ukázal velké odhodlání, bojovného ducha a snahu o 
zlepšení. Jediným negativem byla slabší účast některých hráčů, 
celý ročník tak byl odehrán jen v omezeném počtu. Po letní pře-
stávce, vyplněné brigádou pro obecní úřad, se v příštím ročníku 
chce mužstvo pokusit o další postup v tabulce směrem vzhůru. 
Budeme jim všichni držet palce.

V těchto dnech oslavili, nebo oslaví 
výročí tito naši spoluobčané:
Kubová Marie (90), Vaňačová Růžena (83),Rezek František 
(83), Sloupová Marta (81), Tomášek Václav (79), Krýda Václav 
(74), Beneš Ladislav (70), Grygarová Eva (65), Choura Václav 
(60).
Všem uvedeným jménem obce blahopřejeme a přejeme do 
dalších let pevné zdraví a mnoho životních radostí.
 Pavel Karlík, starosta obce

MĚSTYS RADOMYŠL
Dobrá zpráva pro rodiče – v mateřské 
škole bude místa dost!
Rozsáhlá bytová výstavba v minulých letech 
se začíná pozitivně promítat také do počtu 
dětí ve školách. Konkrétně do Mateřské 
školy se pro školní rok 2011/12 přihlásilo 71 
dětí, což je o 11 více než je stávající kapacita. 
Zvýšení kapacity budovy Mateřské školy 
by bylo možné řešit pouze přístavbou, což 
by bylo velmi nákladné a nikdo neví, jestli 
za pár let nebude dětí zase ubývat. Proto je 
již více než rok připravena varianta vybudování třídy mateř-
ské školy pro předškoláky v budově Základní školy, která je 
v těsném sousedství, a jsou zde v přízemí k dispozici ideální 
prostory. V případě, že by tyto prostory v budoucnu nevyužívala 
mateřská škola, mohly by sloužit jako družina. Dobrou zprávou 
je, že se na tuto akci podařilo získat finanční prostředky z gran-
tu Jihočeského kraje ve výši 330.000,- Kč! Realizace by měla 
proběhnout o prázdninách.      

Se sousedy ke vzdělávání
Od 29.3.2011 do 21.4.2011 proběhl v Radomyšli projekt pod 
názvem „Se sousedy k vzdělávání“. Tento projekt byl určen 
obyvatelům Radomyšle a okolí – jak uchazečům evidovaným 
na úřadech práce, tak zájemcům, kteří jsou ohroženi nezaměst-
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naností. Cílem projektu bylo přivézt vzdělání a poradenství 
přímo za účastníky projektu. Veškeré aktivity projektu byly pro 
účastníky zcela zdarma. Z 11 absolventů kurzu bylo od května 
6 zaměstnáno městysem Radomyšl. Na jejich mzdu včetně od-
vodů získá městys 100 % dotaci z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu v ČR a 
Evropské unie. Za zmínku stojí také to, že kurz proběhl v zase-
dací místnosti Úřadu městyse, která byla v loňském roce právě 
pro podobné účely vybavena rovněž díky dotaci z fondů EU 
prostřednictvím MAS SOB.     

Májové oslavy v Radomyšli se opět 
vydařily
Májka a čarodějnice letos vyšly na sobotu. Čarodějnice ohlásily 
start v 17 hodin před radnicí letos pod vedením Yvety Votavové. 
Přestože se na začátku slétaly velmi pomalu, zřejmě jak kličko-
valy mezi kapkami deště, vytvořily nakonec početnou a pohled-
nou tlupu. Tak jako v předchozích letech se obletu Radomyšle 
zúčastnila také skupina 11 amerických studentů, kteří byli před 
startem vybaveni košťaty a leteckými průkazy. Mezitím již hasi-
či u Sokolovny připravovali májku. Vzhledem k jejím úctyhod-
ným rozměrům musel se stavěním pomoci jeřáb, který zapůjčil 
Bohouš Kučera. Vše šlo jako po drátku a v 18.30 se májka ty-
čila nad Radomyšlí. Jsem rád, že se u nás tyto tradice udržují a 
děkuji všem organizátorům.

 

Ing. Luboš Peterka, starosta

Důležité je májku dobře ukotvit

Odemykání staďáku 2011
16. dubna byl pro členy TJ Radomyšl velkým dnem. Rozhodli 
jsme se pokračovat v založené tradici a slavnostně otevřít spor-
tovní areál pro tento rok. Počáteční obavy o to, jaké bude poča-
sí, vzaly za své hned po ránu. Jasná obloha a rozzářené sluníč-
ko, které také chtělo vidět, co se bude v Radomyšli dít.

Zahájení letošní sezony se neslo v duchu filmové pohádky ,,
Dařbuján a Pandrhola‘‘. Slavnostní průvod obcí začínal u Hos-
pody na Křenovce. Snad sám osud chtěl, že patron celé akce 
Milan Hromek bydlí právě naproti. Za zvuku živé hudby byl 
požádán,  aby se připojil k již dosti početnému shromáždění a 
provedl Odemčení staďáku. Pak se již průvod v čele s koňským 
povozem, kapelou a maskotem oddílu kozlem Mekym pomalu 
přesouval směrem ke stadionu. Cestou byla nutná zastávka na 
náměstí, kde na smrku vyrašili kalíšky, do kterých se rozlévala 
slivovička. Se slovy: ,,Ať se dílo podaří‘‘, pokračoval průvod 

Hrůzostrašná skupina čarodějnic před radnicí

Čarodějnice z USA před odletem

Milan Hromek, který odemkl staďák v zajetí štábu STTV
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až ke stadionu. Tady M. Hromek slavnostně odemkl stadion pro 
rok 2011 a vyzval přítomné, aby si natrhali jitrnice a jelita, která 
zdobila místní sosny.  Aby bylo vše jako na Kocandě, museli 
jsme ještě symbolicky vylít pár litrů zlatavého moku do místní-
ho potůčku.
Po slavnostním zahájení následoval turnaj trojic v nohejbale. 
Turnaje se zúčastnilo 10 trojic a po tuhých bojích zvítězili J.Ka-
hovec, V.Častoral a Š. Pešek. Po skončení následovala volná 
zábava s hojnou konzumací zabiječkových pochoutek a zlata-
vého moku. Každý, kdo si udělat tento den chvilku a zašel mezi 
nás, určitě nelitoval. Ing. Milan Koubovský, předseda TJ

Svátky jara
Pěkné počasí, pestrý výběr zboží, příjemná atmosféra a divadlo 
pro děti přitáhlo na letošní velikonoční trhy minimálně 200 lidí. 
Prodávaly se dekorační předměty, chleba, uzenina, medovina, 
perníky, pomlázky, košťata, hračky, řehtačky, růže, stromky, 
čaje, koření, apod. Každý si něco vybral. Díky hasičům jsme 
zvládli postavit stánek, pan Vacek dodal stoly a paní Zárubová 
učila vyrábět kraslice. Po celé odpoledne se v obřadní síni na 
radnici hrály pohádky a tak se děti zabavily a maminky naku-
povaly v klidu. Těšíme se na další rok a snad nás napadne zase 
něco nového. 

Umite hrát kuličky?
Řada dětí je nezná a cvrnkání jim nejde. Přesto se o velikonoč-
ním pondělí docela pobavily a po tréninku i soutěžily. Zápas 2 
týmů se dohrával za prudkého deště a tak domů šly místo dětí 
vodníci. Určitě si to v blízké době zopakujeme. Moc děkujeme 
radomyšlským chlapcům z 9. třídy a paní učitelce Koptové za 
pomoc při úpravě hřiště. Zvládli to na 1+.
 Blanka Matoušková, Svaz žen

Poznáváme hrady a zámky
Poslední dubnovou sobotu se již potřinácté vydala partička 
chlapů z Radomyšle na pravidelný výlet po hradech, zámcích a 
turistických zajímavostech naší země. Naše cesta tentokrát smě-
řovala do Českého ráje. První přišel na řadu skalní útvar Dráb-
ské světničky, poté lovecký zámeček Humprecht. Přestávka v 
podobě oběda samozřejmě nesměla chybět, posledním navštíve-
ným objektem pak byl hrad Kost. Přes počáteční obavy ohledně 
počasí vyšlo vše bez nejmenšího problému a my už se těšíme na 
17. září, kdy vyrážíme na další poznávací zájezd  Jan Vlažný

Tenisový klub v Radomyšli 
oznamuje že dne 2.5.2011 zahájil tenisovou sezonu 2011 na kurtu 
u Základní školy. Jedná se  o špičkový antukový kurt s technologií  
– PATENTNÍ DESKA ® od firmy SIBERA SYSTÉM.
Kdo může tenisový kurt využívat ?
Každý kdo si zakoupí roční permanentku  1000,- Kč. Hráč, který je na 
kurtu s držitelem permanentky platí 20,- Kč/1hod. Permanentku lze 
zakoupit na tel. č. 724181633. 
Každá dvojice (dvouhra), nebo každá čtveřice (čtyřhra),  která zaplatí 
50,- Kč za každou hrací hodinu . Hrací hodiny lze objednat u správce 
kurtu na tel. 722276928. 
Poplatek se platí správci  na kurtu před zahájením hry.
Každý hráč je povinen dodržovat provozní řád umístěný u vchodu na 
kurt !

Volejbalová smeč
TJ Radomyšl zve příznivce volejbalu na volejbalový turnaj smíšených 
družstev, který se uskuteční 18. června 2011.
Místo konání: Letní areál – koupaliště Radomyšl 
Začátek: v 8:30 hod – prezentace a zahájení 
               (předpokládaný konec 18:00 hodin). 
Startovné: 900,- Kč / tým 
Během turnaje bude zajištěno občerstvení a reprodukce hudby „DJ 
Wašan a Jumper“. 
Večer k poslechu a 
tanci hraje kapela 
PARKÁN. 
Možnost zajištění 
ubytování 
Těšíme se na Vaši 
účast se skvělými 
sportovními výkony 
a dobrou náladou. 
Kontakt: Eva Moulíková, mobil - 723 561 397, 
e-mail: moulikova.eva@centrum.cz 

Apríl – 1. duben nás přivítal příletem čápů
Do Radomyšle se opět po roce vrátili čápi. Sídlí tady více než 
50 roků. Letos přiletěli oba společně 1. dubna v 16 hodin. Vloni 
to bylo 23. března ve 13:30 hodin – nejprve přiletěl čáp a přesně 
za týden ve stejný čas jeho družka. Všichni jsme je netrpělivě 
očekávali. Každé ráno je pozoruji, vzorný čapí otec odlétá k 
rybníku Vražda pro potravu a pečlivě opravuje hnízdo. Mnohý 

Pivo teklo na staďáku potokem

 Velikonoční trhy provázelo krásné počasí

 Milovníci historie před hradem Kost
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člověk by si z nich mohl vzít příklad. Dříve se říkávalo, že čápi 
nosí děti. Dnes už na to asi nikdo nevěří. Co teď nám čápi nosí 
ze svých dalekých poutí? Já myslím, že štěstí.

10. dubna navštívila naše Infocentrum milá návštěva a to paní 
Mgr. Marie Holečková z nakladateství MH Beroun a pan Mgr. 
Vladimír Červenka ze Lnář. Zakoupili si publikace vztahující se 
k Radomyšli.
Při povodni se rozlil potůček Kolčava (zeměpisný název má 
Novosedelský potok) na přilehlé louky a tam jsem prvně viděla 
čápa černého. Pokusila jsem se oba nakreslit. To jsem ještě byd-
lela ve Štěchovicích. V Radomyšli hnízdí čápi bílí.
22. dubna – Velký pátek
Již po několik let v 6 hodin ráno se schází věřící u kostela sv. 
Martina. Jdou od prvního zastavení Křížové cesty ke kostelu sv. 
Jana Křtitele. U každého zastavení se modlí. Letos tento obřad 
vedla sestra Terezie a sešlo se přes třicet věřících. Nejvzdáleněj-
ší byli čtyři věřící až ze Zbynic na Klatovsku. 
30. dubna v sobotu v 17 hodin byl sraz čarodějnic před radnicí. 
I přes nepříznivé počasí se jich slétlo asi čtyřicet a průvod se 
vydal Kostelní ulicí kolem pečovatelského domu, takže jsme je 
viděli z oken. Pak se šli všichni občerstvit a zahřát do Sokolov-
ny. Tam již radomyšlští mládenci stavěli májku. Jeden chasník 
z přilehlé obce měl zálusk májku podříznout. Jeho záměr mu 
však nevyšel, kluci si májku ohlídali. Je hodně vysoká a zdaleka 
viditelná. Líbila se studentům z USA, kteří městys Radomyšl 
navštívili. I zde je pravdivé, když táhnou všichni za jeden pro-
vaz, že se práce daří. Krásný městys Radomyšl, má příznačné 
jméno. Všichni tady rádi myslí, což je v názvu obsaženo.
8. květen – Den matek
Podnětem k mezinárodním oslavám Dne matek bylo v roce 
1907 první výročí úmrtí Anny Revers Jarvisové, která celý život 
bojovala za práva matek. První oslava se konala až v roce 1908 
ve Philadelphii. Americký prezident Woodrow Wilson stanovil 
tento svátek na druhou květnovou neděli. V české republice se 
zasloužila o uctívání Dne matek Alice Masaryková. Komunis-
tická vláda ho sice potlačila, ale po roce 1989 u nás tento svátek 
znovu ožil.
Maminkám ke dni matek
Co máme, máme, kdož to vlastně cítí, že přijde den a nebudeme 
to míti. Tolik je v světě cest a tolik volá hlasů, pro matku nemá 
dítě nikdy dosti času. Co matka činí, je tak samozřejmé, povin-
nost díků z nás vždy ráda sejme. My říkáme si „Vzpomeneme 
jednou a potom ve chvíli mrazivou a bědnou, zavřou se oči tolik 
bdělé. Dluh chceme splatit-není věřitele“. Jsou to slova dojem-
ná, ale pravdivá. Některé děti navštíví maminku, jen když do-
stane důchod. Lásku k matce je potřeba prokazovat, dokud žije.
Moje vzpomínka na maminku
Naše maminka už bohužel  nežije loňského roku 17. prosince 
uplynulo stopatnáct let od jejího narození. Byla velmi praco-
vitá a dobrosrdečná. Vychovala pět dětí a vždy pro nás měla 
pochopení a byla nám vzorem. Ráda chodila do kostela a říkala 
tatínkovi: „Snad mně to Pán Bůh o platí.“ Snažily jsme se jí to 
oplácet i my děti, ale ani Pán Bůh na ni nezapomněl. Dožila 
se požehnaných sedmaosmdesáti a půl roku obklopena svými 

nejbližšími. Když jsme stáli u jejího smrtelného lože, již špatně 
vnímala. Ale jak jsme se jí zeptali, kdo je u ní, tak řekla: „Moje 
děti“. Jistě mi dá každý za pravdu, že dokud má člověk mamin-
ku, stále se cítí být dítětem. Já sama jsem maminkou tří dětí, 
mám šest vnoučat a čtyři pravnoučata a všichni mi dělají velkou 
radost. Jiřina Machníková

SEDLICE
Sedlická krajka v hotelu „Bílá růže“ 
v Písku
Dalším zastavením „Putovní výstavy – Sedlic-
ká krajka“ se staly prostory recepce a vstupní 
haly soukromého hotelu „Bílá růže“ v Písku. 
Vzhledem k úspěšnosti výstavy v předsálí 
Valdštejnského paláce v „Senátu“, bylo roz-
hodnuto, že po skončení v těchto prostorách 
bude výstava přestěhována do prostor hotelu v 
Písku. 
Již čtvrt hodiny před zahájením výstavy se zaplnil prostor 
vstupní haly a kongresového sálu, kde se konala módní přehlíd-
ka, do posledního místa. Výstava byla zahájena 21. března v 17 
hodin „Vernisáží“ – pod záštitou pana senátora Ing. Bc. Miro-
slava Krejči Csc., který přivítal všechny přítomné. Dále násle-
dovala módní přehlídka v podobném sledu jako v senátu – první 
část „Využití krajky k ozdobení historického oblečení – Z truhly 
našich babiček“. Druhý blok představil „Využití krajky pro 
běžné nošení“ a poslední část byla zaměřena na „Využití krajky 
na večerních, společenských šatech a jako módních doplňků“. 
Přestávky mezi jednotlivými bloky vyplnili ředitelka „Sedlické 
krajky o.p.s.“ paní Martina Srbová a starosta města Ing. Jiří Rod 
představením „Sedlické krajky“ a města Sedlice.
Závěrem zbývá poděkovat panu senátorovi Ing. Bc. Miroslavu 

Mladí koledníci letos zase poctivě obcházeli Radomyšl

Taneční vystoupení žen bylo opět ozdobou Reprezentačního 
plesu městyse
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Krejčovi Csc. za záštitu celé akce a ředitelce hotelu „Bílá růže v 
Písku“ paní Evě Marešové za poskytnutí hotelových prostor pro 
uskutečnění výstavy.  
Ing. Jiří Rod, starosta města, foto Radka Vokrojová 

Jarní bazar
Další akcí, kterou uskutečnil Český svaz žen Sedlice, byl „Jarní 
bazar“ obnošených oděvů se zaměřením na jaro a léto. Bazar se 
konal od 28. března do 2. dubna v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Sedlici. Toto je velice zdařilá akce, kde si mohou ma-
minky pro děti nakoupit za výhodné ceny mnohdy téměř nové 
oblečení. Tento bazar není zaměřen pouze na věci pro děti, ale 
lze zde prodat a nakoupit oděvy pro celou rodinu.  

Veselé Velikonoce
Český svaz žen Sedlice za spolupráce žáků 1. - 5. tříd, dětí ma-
teřské školy Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v 
Sedlici pořádal od 7. - 9. dubna 2011 výstavu prací sedlických 
žen a dětí s velikonoční tématikou s názvem „Veselé Velikono-
ce“. Na této výstavě bylo možno si zakoupit celou řadu předmě-
tů a výrobků s velikonoční tématikou (jako např.: různé krasli-
ce, vajíčka ozdobená různými technikami a celou řadu dalších 
výrobků určených k velikonoční výzdobě). Za tyto aktivity 
patří veliký dík sedlickým ženám a poděkovat však nesmíme 
zapomenout pedagogům a žákům ZŚ a MŠ Sedlice za přípravu 
výstavy. Ing. Jiří Rod, starosta města

Zahájení cyklistické sezóny 2011 
Město Sedlice a SCV Blatná 
pořádali za nádherného téměř 
letního počasí v sobotu 2. 
dubna 2011 regionální cyk-
listickou akci – 60. výročí 
„Zahájení cyklistické sezóny 
– Memoriál Ch. Battaglii, M. 
Krejčího a S. Říhy“. Start se 
uskutečnil ve 14.00 hodin na 
silnici I. třídy před budovou 
Základní školy v Sedlici. Pro 
zvýšení bezpečnosti účast-
níků jelo před celým pelo-
tonem doprovodné vozidlo 
policie ČR. Akce byla pořá-
daná pod záštitou hejtmana 
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího 
Zimoly a za podpory Nadace 
Jihočeské cyklostezky a Ja-
derné elektrárny Temelín. 
Trasa závodu byla stejná jako v roce 1951, vedla ze Sedlice 
směrem na Hněvkov, Pacelice, Škvořetice, Lom, Mužetice a 
zpět do Sedlice. Délka okruhu je 23 km. Mládež a méně zdatní 
jedinci si mohli zvolit kratší trasu a odbočit ve Škvořeticích 
přímo do Sedlice. Obě trasy byly na každé křižovatce viditelně 
značeny směrovníky. V cíli bylo zajištěno malé občerstvení. 
Každý cyklista obdržel účastnickou medaili. Ve všech kategori-

ích bylo 1. - 3. místo oceněno pohárem. Zúčastnilo se 102 cyk-
listů a dá se říci, že se jedná o největší počet účastníků v celé 
historii pořádání této akce. 

Čarodějnice v Sedlici
Sbor dobrovolných hasičů Sedlice je tradičním organizátorem 
jarních zvyklostí. Tak i letos v týdnu před 30. dubnem se něko-
lik hasičů vypravilo do lesa pro novou „Májku“, protože původ-
ní nosný kmen již vzhledem k svému stáří ohrožoval bezpeč-
nost (většinou se mění pouze vrcholová část májky cca 5 metrů, 
která se opentlí fábory a doplní novým věncem). 
V sobotu 30. dubna bylo u hasičské zbrojnice celý den živo. 
Připravovala se vatra, zdobila a stavěla se májka. V odpoledních 
hodinách bylo již vše připraveno pro přílet „Sedlických čaroděj-
nic“. Z počátku se zdálo, že bude malá účast. Jestli to způsobilo 
vrtkavé počasí nebo televizní hokejový zápas „Česko – Litva“, 
těžko říci. Nakonec se však zúčastnilo hodně lidí. Po 18. hodině 
se objevily první malé čarodějnice za doprovodu rodičů. Díky 
odpoledním krátkým přeháňkám bylo všude mokro, ale dětem 
to nevadilo a krátily si dlouhou chvíli různými hrami. 
V 19 hodin velitel hasičů pan Josef Keřka za asistence dětí za-
pálil malou vatru. Děti pomáhaly foukáním, aby se oheň rychle 
rozhořel, protože dříví bylo mokré, ale „Podařilo se!“. Po roz-
hoření ohně bylo zahájeno opékání špekáčků. Ve 20.30 hodin se 
čarodějnice a všichni přítomní shromáždili u vchodu hasičské 
zbrojnice a starosta hasičů pan Karel Ambruš poděkoval všem 
za hojnou účast a s velitelem hasičů obdarovali malé čarodějni-
ce sladkostmi a čarodějnickým diplomem. Celkem se zúčastnilo 
11 malých a 4 dospělé čarodějnice. Vše bylo zdokumentováno 
přítomnými fotografy. Čarodějnický večer se vydařil. Děti se 
vydováděly, dospělí si popovídali a všichni byli spokojení.
 Regina Jarešová, Ing. Jiří Rod, starosta města 

Opraš svoje košťátko,
večer je tu zakrátko!
  Z pláště vyžeň pavouky,
  prober všechny klobouky!
Vem si ten co je samá díra,
na špičku dej netopýra!
  Přepudruj si bradavice,
  budeš velká krasavice.
Nezapomeň na kočku,
cestu sleduj po očku.
 Regina Jarešová 

Vítání nových občánků v Sedlici
V neděli 8. května 2011 ve 14 hodin se v Obřadní síni města 
Sedlice uskutečnilo vítání nových občánků. Starosta města ofi-
ciálně přivítal nově narozené děti. Slavnostní odpoledne bylo 
zahájeno hezkým kulturním vystoupením žáků školní družiny 
pod vedením paní učitelky Pavly Rakovanové. 
Po jeho skončení byli jednotlivě přivítáni noví občánci a jejich 
rodiče tuto skutečnost potvrdili podpisem do pamětní knihy. 
Byly jim předány drobné dárky od zástupců města a poštovní 
spořitelny v Sedlici. 
Bylo přivítáno 8 občánků: Barcal Pavel, Brož Tomáš, Flande-
ra Jaroslav, Hrdinková Amálie, Makovec Petr, Růžička Lukáš, 
Toužimský Tobiáš, Šímová Leontýnka.
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Na zahájení cyklistické sezóny 
v Sedlici se letos objevilo po dvaceti 
letech i historické kolo
Sedlice- Pořadatelům 21. ročníku „Zahájení cyklistické sezóny- 
Memoriálu Miroslava Krejčího, Stanislava Říhy a Christiana 
Battaglii“ v Sedlici letos všechno pěkně „hrálo do karet“. Počasí 
bylo přímo ukázkové, jako kdyby si ho starosta města ing. Jiří 
Rod u nebeského „ministra počasí“ předplatil. Tomu také odpo-
vídala rekordní účast- na startu u místní sokolovny se shromáž-
dilo minimálně sto dvacet cyklistů a cyklistek všech věkových 
kategorií a obou pohlaví. A nešlo zdaleka jen o kolaře z blaten-
ského regionu- pietní jízdu po okruhu dlouhém 23 kilometrů 
na počest tří zmíněných průkopníků cyklistiky a vychovatelů 
a trenérů mladých sportovních talentů absolvovali jezdci až od 
Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, Nové Cerekve, dále 
pak z Protivína, Písku, Strakonic, Volyně atd. Tradičně se jelo 
po trase legendárního závodu z roku 1951 Sedlice- Hněvkov- 
Pacelice- Škvořetice- Dol- Mužetice a zpět, který se vyznačuje 
náročnými asfaltovými „ střechami“, kde nejeden cyklista ztratí 
nejen humor, ale i plíce.
Shodou šťastných okolností se oprášený cyklistický závod, 
který měl letos šedesáté jubileum, stal středem zájmu jihočeské 
regionální televizní stanice, jejíž zaměstnanci přijeli do Sedlice 
natočit o této významné sportovní akci dokument. Aby ke sto-
procentní dokonalosti nechybělo vůbec nic, doplnil letos pelo-
ton poprvé za dvacet let cyklista na vysokém historickém kole, 
tzv. Kohoutovce. 
Majitel unikátního stroje Erik Pirošuk / 31 let / z Českých Bu-
dějovic se věnuje tomuto hobby třetím rokem. „Kohoutovku 
jsem si objednal na zakázku u odborného podnikatele pana Mě-
síčka z Čeložnic,“ vysvětluje štíhlý, sympatický muž v dobo-
vém oblečení, „Přišla mně, bratru, na nějakých 60 000 korun.“ 
Posvátný respekt před obřím kolem Erik Pirošuk smetává jako 
domeček z karet: „Člověk se na tom učí úplně normálně, jako 
na klasickém kole. Není to zas takové umění. U mě se to dneska 
má dokonce už tak, že bych si spíš ublížil na obyčejném veloci-
pedu. Úplně jsem totiž odvykl normální velikosti, jezdím pořád 
na kohoutovce. Tohle vysoké kolo má řadu výhod, například 
nepíchnu duši.“ Jak se na tom maxikostitřasu vyjíždí kopce? 

„Dá se to, ale jak který. 
Do velkých vrchů kolo 
vyvádím, dolů ho mu-
sím někdy svádět, ale 
nikterak se za to nesty-
dím, to už patří k věci,“ 
říká cyklista „z jiné 
doby“. Nutno zdůraznit, 
že při letošním zahájení 
sezóny si vedl velice 
zdatně. I když cílem 
projel jako poslední, 
dočkal se od kolegů na 
dvoře hasičské zbroj-
nice velkých sympatií 
a bouřlivého potlesku. 
Na notně rozbité cesty 
si nikterak nestěžoval: 
„Nic si z toho nedělejte, 
v okolí Českých Budě-
jovic to nevypadá lépe,“ 
utěšoval už v pozici sto-
jmo sedlického starostu.
Cyklistická akce v Sedlici měla tentokrát i svoji závodní hvězdu 
- osmnáctiletého Jakuba Říhu z Písku, čtyřnásobného mistra 
republiky ve fourcrossu a bronzového reprezentanta z Mistrov-
ství světa v Austrálii roku 2009 v téže disciplíně. Jinak člena 
blatenského sportovního klubu SCV Blatná, které tady mělo 
širší zastoupení a které zahájení sezóny spolupořádá společně s 
městem Sedlice. Jakub Říha se v Sedlici ocitl poprvé: „Původně 
jsem měl na celý víkend odcestovat na Evropský pohár do Bel-
gie, ale protože se necítím po zdravotní stránce úplně OK, přijel 
jsem místo toho posílit náš tým. Nemám žádné ambice, ale po-
chopitelně se budu snažit dosáhnout kvalitního výsledku. Cítím 
se tu jako ryba ve vodě, vládne tu příjemná a přátelská atmosfé-
ra a mám radost z tak velké sešlosti cyklistů. Jak snáším velké 
kopce? Pravda je, že jsem tělem a duší fourdcrosař a fourdcross 
je hlavně o rychlosti a kratších vzdálenostech, ale jelikož trénu-
ju i na silničním a horském kole, myslím, že to zvládnu,“ uvádí 
mladá naděje vrcholového sportu. 
Že se dá pěstovat pohyb na čerstvém vzduchu v každém věku, 
názorně v Sedlici dokázali manželé Veselí ze Studené, okres 
Jindřichův Hradec. Panu Gabrielovi je 72 let, paní Libuši 71 
let. „Rekreační cyklistiku provozujeme od roku 1994, kdy jsem 
prodělal operaci srdce,“ podotýká pan Gabriel, „Samozřejmě 
s přibývajícími léty toho najezdíme méně, ale pořád si držíme 
denní objem okolo padesáti kilometrů.“ Paní Libuše je aktivní 
členka pracovní skupiny Nadace Jihočeské cyklostezky se síd-
lem v Českých Budějovicích, která přiděluje dotace pro cyk-
loturistické podniky v rámci kraje. Hlavním sponzorem celého 
projektu je ETE- Jaderná elektrárna Temelín. Z těchto prostřed-
ků byla letos podpořena i akce v Sedlici. „Letos jsme tady v 
Sedlici poprvé,“ říká paní Libuše, „Přilákalo nás sem zejména 
jméno bratronického barona Christiana Battaglii, který byl na 
cyklistickém poli vynikající osobností a jak zřejmo, i osobností 
nesmrtelnou. My jinak objíždíme s nadšením všechny podobné 
podniky.“
I když má celá akce charakter cykloturistické, vzpomínkové vy-
jížďky, jedinci se závodní krví v těle si to pravidelně rozdávají 
mezi sebou naostro. Právě proto se nejlepším „rafanům“ udílejí 
poháry z rukou starosty města. V mužské kategorii byl letos 
nejrychlejší Václav Kašák z Hoštic u Volyně s časem 31 minut. 
Druhý pohár si po právu odnesl domů Marek Vávra z Volyně, 
do třetice se nadělovalo Martinu Machovi ze Strakonic. Mezi 
ženami kralovala Jana Žáková z Řepice, v závěsu za ní zůstala 
Zdeňka Čizinská ze Strakonic. Třetí pohár předal starosta ing. 
Jiří Rod Martině Křečkové z Blatné.
Jako zasloužilí veteránští cyklisté byli oceněni František Barcal 
ze Sedlice, František Haidecker ze Sedlice a přímý aktér závodu 
z roku 1951 Jan Veselý také ze Sedlice. Jan Veselý nebyl jen 
aktérem- on tehdy před šedesáti lety dokonce vyhrál. „Odměnili 
mně tehdy poukazem na závodní kolo favorit. A favorit- to byl 
tehdy luxus, nedostatkové zboží! Musel jsem si pro něj jet až do 
Plzně,“ vzpomíná Jan Veselý. Vyjížďku v celé výměře absolvo-
vala i školačka Šárka Herrmannová z Českých Budějovic.
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Nemine snad rok, aby na „zakletém místě“ před osadou Paceli-
ce neměl někdo defekt. I letos si tohle místo vybralo svou daň. 
A zrovna u jednoho ze závodníků SCV Blatná Petra Kohela ze 
Strakonic. „Ztratil jsem tak dobrou pozici a potom už jel jen na 
pohodu. Škoda!,“ povzdychl si v cílové rovince Petr. Ostatní 
„escéváci“ dojeli vesměs na předních místech. Nejlépe si s ná-
ročnou trasou poradil Ondřej Hulač z Buzic, který se dostal do 
cíle jako čtvrtý.
Letošní 21. ročník Memoriálu Miroslava Krejčího, Stanislava 
Říhy a Christiana Battaglii byl bezpochyby tím nejvydařenějším 
v celé historii. Příští rok by mohlo být ještě lépe, protože se 
chystá rekonstrukce silnice na většině okruhu.
 Vladimír Šavrda

Co se děje v ZŠ Sedlice
Škola má za sebou období relativního klidu po pololetí.
Žáci 1. stupně vyráběli výrobky na tradiční velikonoční výsta-
vu, která se každoročně koná v zasedací místnosti Městského 
úřadu Sedlice. Poslední dubnový pátek patřil čarodějnicím. Jako 
generálku na sobotní rej si každá třída 1. stupně vyrobila čaro-
dějnici, letos se překvapivě přidali i sedmáci. 
První jarní sportovní událostí bylo okresní kolo Hokejbalu proti 
drogám, konané v Blatné. Naše škola obsadila obě vyhlášené 
kategorie a oba týmy získaly pohár za třetí místo. Nepodařilo se 
tedy navázat na loňský úspěch, kdy jsme postoupili až do re-
publikového finále, ale příští rok se určitě pokusíme o zlepšení.
Období napětí prožívali deváťáci, kteří absolvovali přijímací 
řízení na střední školy. Přesto si najdou čas a připraví pro své 
spolužáky dětský den, který v posledních letech probíhá druhý 
den také v mateřské škole. 
Nyní zbývá jen nabrat síly pro závěrečný finiš, ve kterém žáci
usilují o co nejlepší známky, probíhají výlety a sportovní akce. 
 Marek Charvát

OSLAVY 1. MÁJE 
Spolek pro zachování tradic Sedlice ve většinovém zastoupení 
mladými hasiči SDH Sedlice uspořádal druhý ročník 1.májové-
ho průvodu „Alegorických vozidel“. Již brzké ráno neslibovalo 
dobré počasí. A tím byla před organizátory postavena otázka 
„Jet či nejet“. Dle starého přísloví „Desátá rozhodne“ – se také 
stalo. Padlo rozhodnutí „zkusme to – snad to nějak dopadne“. 
Většina techniky již byla nachystána, ale chyběly poslední pří-
pravné práce. Postavit pojízdnou tribunu (stabilně, aby při jízdě 
městem nebyla ohrožena pózující delegace), na-instalovat ozvu-
čovaní aparaturu a všechny alegorické vozy opentlit a dozdobit 
tehdy soudobými propagačními plakáty a letáky. Kolona byla 
tvořena 6 traktory, které měli zapřaženou různou zemědělskou 
techniku a stroje. Dále se zúčastnily 2 zahradní traktůrky a celý 
průvod zabezpečovaly dvě moto-spojky. Konvoj vozidel byl 
tvořen převážně starými stroji a tak došlo k malému zpoždě-
ní, protože než se vše přemluvilo do chodu, chvíli to trvalo. I 
počasí dostalo rozum a začalo se na nás usmívat sluníčko. V 
průvodu bylo co obdivovat, protože některé traktory již oslavily 
důchodový věk. 
Průvod byl zahájen ve 13.15 před radnicí na nám. T. G.Ma-
saryka vypuštěním cca 10 holubic míru (poštovních holubů, 
které poskytl pan Eduard Prexl). Asi ve 14 hodin průvod začal 
putovat městem jednotlivými ulicemi za zvuku dobových „po-
krokových pochodů a melodií“. Celá akce byla ukončena v 
15.30 závěrečným defilé opět před radnicí. Prvomájová oslava
se vydařila, co potvrdil i značný zájem občanů, kteří se přišli 
podívat. Děkujeme všem kteří se podíleli na přípravě této akce a 
majitelům staré techniky za její předvedení.  
 Ing. Jiří Rod – starosta města

JARO JE TADY
Toto roční období patří k velmi oblíbeným téměř u nás všech. 
Jarní příroda přináší mnoho potěšení těm, kteří ji mají rádi. Na 
vycházkách jsme si prohlíželi zahrádky, již na nás vykukovaly 
sněženky a bledule a vše se pěkně začínalo zelenat. Náměty s 
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jarní tématikou zdobily nástěnky v šatnách.
Je již několikaletou tradicí, že před velikonocemi / letos 7. 4. 
– 9. 4. / předvádíme práce našich dětí na výstavě, kterou pořádá 
Svaz žen na sedlické radnici. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. 
Doufáme, že se nám podařilo všechny návštěvníky naladit jarní 
atmosférou. Tvořivé odpoledne rodičů s dětmi navštěvují pře-
vážně maminky, ale tentokrát přišel i jeden tatínek a také děde-
ček. K dispozici všichni měli rozmanitý materiál a podařily se 
jim úžasné výrobky.
V pátek 29. 4. se slétly ve školce malé čarodějnice. Za pomoci 
kouzelných hůlek vyčarovaly pro všechny zázračné lektvary. 
Děti jim za odměnu zazpívaly „čarodějnické“ písničky.
 Za Mateřskou školu Sedlice Jana Hálová

Z dějin výstavby nové farní budovy 
v Sedlici
Na následujících řádcích jsou v chronologickém pořadí vylíčeny 
peripetie, které provázely výstavbu nové farní budovy v Sedlici 
v letech 1908–1909. Jde o zajímavou ukázku dobové mentality, 
která se,  jak vidno, od té dnešní příliš nelišila.
1900
Svou žaludeční nemoc, léčenou v 
Karlových Varech, považuje děkan 
František Seyvalter za důsledek 
nezdravého bytu v přízemí staré 
budovy děkanství. Vzpomíná i na 
příčiny úmrtí předchůdců: Josef Babor 
(† 1874) – rakovina střeva, Václav 
Kašpárek († 1894) – rakovina žaludku. 
Ze zdravotních důvodů byl Seyvalter  
nucen přestěhovat se do (jediné) 
místnosti v poschodí.

1901
20. -21. ledna 1901 podává děkan Seyvalter první žádost o zboření 
části staré budovy děkanství a vystavění  nové jednopatrové budovy 
včetně sklepa a lednice. S žádostí se obrací  na patrona Jiřího Lobko-
vice. Žádost obsahuje odkaz na 21. leden 1901.
2. února 1901 odpovědí knížete Lobkovice zamítnuta stavba nové 
děkanské budovy, připomenuto m. j. prohlášení při povýšení sedlické 
fary na děkansrví (22. července 1898), že budova je v uspokojivém 
stavu. Dále vyslovena pochybnost, že by se plánovaná stavba pořídi-
la za předpokládaných 9 561, - korun.
3. května 1901 peníze a lešení na malování kostela dopisem knížete 
Jiřího Lobkovice přislíbeny, přestavba děkanské budovy odmítnuta.
1902
13. června 1902 (po půl druhém roce) podává F. Seyvalter Nej-
důstojnější biskupské konsistoři v Českých Budějovicích žádost 
o zavedení úředního řízení o výstavbě nové děkanské budovy. 
Důvodem je, že nezdravé bydlení kněží ohrožuje jejich život 
(hrozí rakovina způsobená houbami a plísní).
Navrhuje se zbourat tuto starou sešlou starou budovu, v níž 
nevyhovují ani chodba, schodiště a střecha. Navrhuje se zbourat 
starou část budovy na ploše 102 m2, přibrat díl zahrady a posta-
vit budovu o ploše 200 m2.
V žádosti je vyjmenováno, co by mělo být nově postaveno:
• v podzemí: sklep, sklípek na mléko, pivo, víno, zeleninu, lednice
• v přízemí: kancelář, společná jídelna kněží, archiv, kuchyně, 
pokojík u kuchyně, záchod
• v I. poschodí: byt pro duchovního (obývací pokoj, ložnice), 
jídelna pro hosty - „sál“, hostinský pokoj
19. června 1902 podána děkanem Seyvalterem patronu knížeti 
J. Lobkovicovi žádost o opravu vnějšího vzhledu kostela – fa-
sády před očekávanou návštěvou českobudějovického biskupa 
Martina Říhy, který přijede biřmovat a nově vymalovaný kostel 
posvětit. 
V dopise se též navrhuje, aby část prken a trámů z lešení byla 
použita i při opravě fasády kostela a uchována pro příští stavbu 
nové děkanské budovy.

21. července 1902 odpovídá patronátní úřad v Drhovli na dotaz 
konsistoře z Č. Budějovic. Jde o záporné vyjádření patronátního 
úřadu k žádosti o přestavbu děkanství podepsané komisařem E. 
Schäffnerem. Závěr: žádá se nejdůstojnější biskupská konsistoř, 
aby požadavek na přestavbu děkanské budovy v Sedlici podpo-
rován nebyl. 
29. listopadu 1902 byl o jednání komise sepsán protokol.
Odvolává se na žádost konsistoře z 5. září 1902 a ustanovení 
okresního hejtmanství z 15. listopadu 1902, aby byla svolána ko-
mise na ohledání děkanské budovy v Sedlici. Komise se 29. lis-
topadu 1902 sešla, provedla prohlídku děkanství a zaznamenala 
podrobně stav staré části budovy ležící na straně východní. Záro-
veň stručně popsala stav novější části budovy na straně západní.
Při popisu staré části budovy uvedeny všechny závady a roz-
měry dotčených místností včetně chodby a schodiště. Zcela 
nepoužitelná byla shledána kuchyně 4 x 2,55 m s výškou 2,15 
m, která je ještě snížena kouřovou rourou z pece čeledníku na 
1,85 m. V přízemí budovy zcela chybí záchod, rovněž sklepy 
úplně chybějí.
Vzhledem k nálezům komise navrhuje technický znalec pře-
stavbu staré části budovy, zvláště její přízemí prohlašuje za 
nevyhovující a k obytným účelům se nehodící.
Zástupce velkostatku a patronátního úřadu namítá, že sice 
uznává některé závady a je (a byl vždy) ochoten dle možnosti 
a potřeby je odstraniti, už podle direktivy místodržitelství z 16. 
června 1891, ale že námitky proti stavu budovy měly být uplat-
něny už při příchodu F. Seyvaltera do Sedlice roku 1894. To se 
však nestalo, naopak podle přípisu z 8. března 1898 byly budo-
vy děkanské prohlášeny za vyhovující. Zástupci obcí se jménem 
občanstva připojili k nesouhlasu s navrhovanou přestavbou.
6. prosince 1902 se F. Seyvalter vyjadřuje k protokolu:
• 1) I patronátní komisař a odpůrci stavby uznali většinu zá-
važných závad farní budovy. Protože je nelze opravit, navrhuje 
beneficient její zbourání (88 m2) a postavení nové 200 m2 veli-
ké, včetně sklepa.
• 2) Beneficient má na své náklady pořizovat jen malé opravy,
účty za větší opravy byly však vždy patronátním úřadem z úhra-
dy vyškrtnuty.
• 3) Při nástupu beneficienta do Sedlice (1894) byly z požado-
vaných oprav poskytnuty jen některé opravy, k nimž podepsaný 
poskytl dříví, jiné opravy sám hradil.
• 4) Jestliže některé části budovy nevyhovovaly už před osmi 
lety (při nástupu), tím více potřebují řešení nyní, kdy se projevi-
la jejich zdravotní závadnost.
• 5) Zcela nepravdivé je vyjádření, že „stávající budova děkanství 
je jednou z nejlepších budov ve městě.“ (měří jen 8 m na šířku) 
K podpisům: 20 z podepsaných daň neplatí, téměř polovina 
nevědí, co podepisovali, podepsaní tvoří asi dvacetinu osady.
Podle Pamětní knihy děkanského úřadu v Sedlici u Blatné 
zpracovali Jiří Cihelna, administrátor farnosti Sedlice a Rado-
slava Krejčová, kronikářka města Sedlice. Pokračování příště

Stará fara v Sedlici, převzato z Pamětní knihy děkanského 
úřadu v Sedlici

Mons. František Seyvalter, děkan v Sedlici a iniciátor 
výstavby nové fary. Fotoarchiv Děkanství Kasejovice.
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ŠKVOŘETICE
Hasiči slaví 110 let
V roce 2002 pomáhal sbor dobrovolných hasi-
čů Škvořetice v obci Buzice po ničivé povod-
ni, která postihla nejen tuto obec.
Členové sboru pomáhají i Obecnímu úřadu 
Škvořetice dle požadavků obce. Pořádají se akce pro děti: dět-
ský maškarní, dětský den. Pro občany pořádají hasiči zajímavé 
besedy na různá témata. Sbor se zúčastňuje pravidelně okrskové 
soutěže hasičů. 
V letošním roce slaví 110 let od svého založení. K tomuto vý-
ročí bylo a ještě bude uspořádáno několik akcí. Jedna z prvních 
se uskutečnila 8. března a to beseda s panem Františkem Šestá-
kem. Tato akce byla věnována ženám k jejich svátku. Mimo jiné 
se konal dětský maškarní dne 19. března v kulturním domě ve 
Škvořeticích. Hlavní program oslav by se měl konat v sobotu 
28. května. Během roku pak jsou plánované další společenské i 
sportovní setkání, o kterých Vás budeme včas informovat.
V současné době má sbor 34 členů. Starostou sboru je František 
Vošahlík a velitelem je Pavel Lexa. Nejstaršími členy jsou:
Miloslav Pešek, 82 let - členem je 66 let od roku 1945
Miroslav Meloun, 81 let - členem je 63 let od roku 1948
František Koubek, 79 let - členem je 45 let a
Vladimír Flandera, 70 let - členem je 38 let.
Na výroční valné hromadě byli při příležitosti 110 let trvání 
sboru ve Škvořeticích odměněni:
- Pánové Miloslav Pešek, Miroslav Meloun, František Koubek, 
Vladimír Flandera – tedy nejstarší členové
- Pánové Josef Ředina, Jaroslav Chlanda, Josef Renč a Pavel Lexa
Při této příležitosti je též třeba poděkovat Obecnímu úřadu Škvo-
řetice a Zemědělskému družstvu Škvořetice za podporu, kterou 
pomáhají sboru v jeho činnosti. Je třeba poděkovat členům druž-
stva hasičů za dobrou reprezentaci při soutěžích, kterých se účast-
ní. Dobré je poděkovat i ostatním členům za práci, kterou pro 
sbor konají a popřát všem hodně úspěchů do dalších let.

Z historie sboru hasičů ve Škvořeticích
(zpráva z kroniky obce, doslovný přepis)
11. ledna 1901 za starosty Jana Hejla a ostatních členů obecního 
zastupitelstva byl ve Škvořeticích založen Sbor dobrovolných 
hasičů.
Prvním starostou sboru byl Jan Hejl, velitelem František 
Hochman, podvelitelem František Týma, jednatelem František 
Hochman st. - učitel, pokladníkem Prokop Štván, další členové 
výboru byli Jan Fous, Jan Prýmas, František Hejl, Jan Flandera, 
Jan Solar, Jan Proška, učitel František Chalupecký, Josef Hejl, 
František Kadlec, 
Václav Meloun, 
František Novotný, 
Josef Fišer.
Již 5. Květen 1901 
byla zakoupena pro 
sbor první ruční stří-
kačka od firmy Sme-
kal v Praze. V násle-
dujícím roce, v úno-
ru, začalo cvičení 
sboru pod vedením 
Františka Bacala ze 
Sedlice, a v červen-
ci téhož roku bylo 
první veřejné cvičení 
v Buzicích. Tam také 
ještě v tomto roce se 
sbor zúčastnil hašení 
prvního požáru a 
poté v Blatné. V čer-
venci 1903 bylo 
další veřejné cvičení 
v Uzeničkách, na 
kterém se sbor podí-
lel. V roce 1935 pak 

byla zakoupena první motorová stříkačka za 24.250,- Kč. Po 
druhé světové válce bylo v říjnu 1945 zakoupeno do hasičské-
ho sboru v Blatné také hasičské auto. V tomto roce již v lednu 
sbor pomáhal při hašení stáje Václava Mlíčka, v červnu 1959 
při požáru stáje pana Fouse i likvidoval požár lesa ve Zbůzích. 
V roce 1970 měl sbor požární ochrany 15 členů. Byla zakoupe-
na siréna, pro členy sboru stejnokroje. Sbor se stále zúčastňoval 
různých cvičení v Čekanicích (1970), soutěže družstev v Lomu 
(1977). To již byl od roku 1975 sloučený sbor s obcí Pacleice a 
tito požárníci, jak byl tehdy jejich název, se účinně podíleli i na 
hašení kravína v Hlušicích v roce 1978.
V roce 1980 je složení České svazu požární ochrany ve 
Škvořeticích:
Předseda - Josef Koubek - Pacelice
Místopředseda - Josef Strnad - Pacelice
Velitel - Jaroslav Kalbáč - Pacelice
Referent kult. polit. práce - Jaroslav Hrouda - Škvořetice
Technik požární prevence - František Vošahlík - Škvořetice
Jednatel - Jaroslav Renta - Škvořetice
Finanční hospodář - Miroslav Meloun - Škvořetice
Revizoři účtů - Jan Chaloupka a Josef Mlíčko - Škvořetice
Při tomto sboru dobře pracovalo i nadále pracuje družstvo mla-
dých požárníků, založené v roce 1972, jehož výcvik řídil tehdy 
Karel Holub, později p. Novotný z Pacelic. Pak vede mladé 
členy Pavel Šavrda z Pacelic.
Pro požární sbor bylo zahájeno v roce 1983 se stavbou nové 
požární zbrojnice, která byla dokončena a slavnostně otevřena 
v prosinci 1984. 
V roce 1986 zasahuje při požáru stodoly pana Fouse, v roce 
1989 při požáru kolny Josefa Řediny.
Kromě této pomoci se celý sbor, i mladí členové zúčastnili 
a podíleli na různých kulturních akcích, zábavách, pravidelně 
po dlouhá léta pořádali již od roku 1908 i divadelní představení 
a tak stále navazují na staré kulturní tradice již od počátku zalo-
žení sboru.

           Podekovani ze Sedlice

 Svěcení stříkačky,
 průvod 15.září 1935.
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V soutěži, trvající 5 let, byly na 1. místě vyhodnoceni odznaky 
za vzornou péči o požární techniku Josef Renč, Miroslav Týma, 
Václav Šimek.
V roce 1996, kdy sbor slavil 95 let od svého založení, při 
slavnosti v kulturním domě za účasti sborů z Lomu, Sedllice i 
zástupců Okresního svazu hasičů, byly předány čestné odznaky 
„Za věrnost“ panu Františku Vošahlkovi ze Škvořetic, který byl 
členem sboru od roku 1935 ve funkci strojníka a řidiče, a panu 
Srbovi z Pacelic, rovněž dlouholetému členu.
Při příležitosti 100 let založení hasičského sboru byli oceněni
* za členství:
František Strnad - Pacelice - 1938 – 63 let
Karel Srb - Pacelice - 1939 – 62 let
Josef Týma - Škvořetice - 1945 – 56 let
Miloslav Pešek - Škvořetice - 1945 – 56 let
Jan Renta - Škvořetice - 1948 – 53 let
Jan Chaloupka - Škvořetice - 1948 – 53 let
* za práci pro sbor:
Miroslav Meloun - Škvořetice
Josef Šouník - Škvořetice
Josef Renč - Šlvořetice
Pavel Lexa - Pacelice

OBEC TCHOŘOVICE
Přestože je obec v poměrně složité a hlav-
ně v současnosti nejisté finanční situaci,
kvůli které byla svolána i mimořádná 
veřejná obecní schůze 25. března 2011, 
ráda bych se ve svém příspěvku věnovala 
spíše radostnějším událostem v obci za 
poslední dva měsíce.
12. března uspořádali hasiči v místním 
pohostinství oslavu MDŽ. Ačkoliv tento 
svátek žen se přestal po roce 1989 větši-
nou slavit, určitě každou ženu v tento den potěší třeba jen malá 
kytička. Chtěla bych touto cestou jménem svým i jménem ostat-
ních žen všeho věku, které se na oslavě MDŽ sešly, našim hasi-
čům poděkovat za příjemně strávené odpoledne s občerstvením a 
hudbou. Samozřejmě nechyběla ani ta květina.
V dubnu jsme v obci upravili terén v místě kontejnerů na tříděný 
odpad. Věřím, že se našim občanům nová úprava, kterou si vzal 
na starosti místostarosta obce Michael Bolina, bude líbit. 
V únoru jsme poslali do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke 
schválení návrh obecních symbolů – znaku a vlajky. Návrh vy-
pracoval Mgr. Vladimír Červenka z Heraldické kanceláře Patriot 
se sídlem ve Lnářích. Při svém návrhu vycházel z historie, sou-
časnosti a tradic naší obce. Do znaku i vlajky byl použit symbol 
kapra, který má připomínat polohu obce mezi četnými rybníky, 
starobylou rybníkářskou tradici a význam rybníků v okolí pro 
rybniční hospodářství. Dalším symbolem je most, který po mno-
ho let spojuje obě části obce. Posledním použitým symbolem je 
koňská noha se zlatým kopytem, která je převzata z erbu Muchků 
z Bukova, kteří vlastnili Tchořovice asi od roku 1495 do roku 
1653 a byli tudíž její nejdéle souvisle panující vrchností. Zásad-
ním způsobem přestavěli a rozšířili tvrz, která patří mezi význam-
né stavební památky obce. Jejich rodový erb je dodnes umístěn 
nad hlavní branou tvrze. Na vlajce i znaku obce je použita 
modrobílá (stříbrná) kombinace barev. Dne 13. dubna 2011 jsem 
z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky paní Miroslavy Němcové osobně převzala dekret o 
udělení znaku a vlajky naší obci. Spolu se mnou se slavnostního 
předání zúčastnila také paní Ivana Machovcová, která je členkou 
zastupitelstva obce. Znak i vlajka budou oficiálně představeny na
oslavě 120. výročí založení SDH Tchořovice dne 2. 7. 2011.
Na závěr bych ráda pozvala hlavně děti ale i jejich rodiče na 
oslavu Dne dětí v sobotu 28. května. Určitě nebude chybět sladká 
odměna za splněný soutěžní úkol.
 Mgr. Eva Křivancová, starostka obce

Velikonoce v Tchořovicích
Spolu s příchodem jara začaly i v Tchořovicích přípravy na Veli-
konoce. Pro děti jsme připravili dvě tvořivá odpoledne – sešli jsme 
se na zdobení velikonočních kraslic a pletení tradiční velikonoční 

pomlázky. Kraslice jsme zdobili obalováním v různých materiálech, 
což zvládli i ti nejmenší a od lepidla byla často nejen vajíčka. Star-
ší děti, ale i přítomné maminky a babičky, si pak zkusily zdobení 
ubrouskovou metodou, či oplétání vajíčka barevnou přízí. O týden 
později se sešly děti znovu a naučily se plést tradiční pomlázku z 
vrbových prutů. Menší děti upletly jednoduché „copy“, starší děti a 
maminky se pak naučily uplést pomlázku z 8 prutů. Poděkování patří 
paní Janě Čížkové za nápady i odbornou instruktáž při tvoření. 
Na Zelený čtvrtek, kdy se podle tradic „zavazují kostelní zvony“ 
a říká se, že zvony odletěly do Říma, zastoupily i v Tchořovicích 
kostelní zvony děti a v hojném počtu začaly pravidelně křístat kolem 
všech stavení. Za zvuku různých rachtaček děti obcházely obec ně-
kolikrát denně, až do Bílé soboty, kdy v šest ráno křístaly naposledy 
a pak vyrazily tzv. po vejcích, s koledou připomínající vznik veli-
konoc: „Klekání zvoníme, Jidáše honíme…“.  Obec Tchořovice se 
rozprostírá podél břehů dvou rybníků, nemalý počet domů je i nad 
železniční tratí a tak měli malí koledníci na Bílou sobotu v nožkách 
pěkných pár kilometrů a únava byla na dětských obličejích patrná. 
Nicméně úlohu zvonů převzaly i letos děti svědomitě a tak tato krás-
ná tradice zůstala i u nás nadále zachována. 
V současné době se děti každý týden schází a pilně nacvičují pásma 
básniček a písniček, se kterými vystoupí u příležitosti Vítání občánků 
a Dne matek v neděli 8. května 2011 v místním pohostinství. Jak se 
jim vystoupení, ale i celé sváteční odpoledne povedlo, Vám určitě 
napíšeme v příštím čísle časopisu. 
 Milena Bolinová

HISTORIE HASIČŮ V TCHOŘOVICÍCH
(1. část)
V letošním roce Tchořovice oslaví 120. výročí založení spolku 
dobrovolných hasičů, tedy základ pozdějšího požárního sboru 
ve Tchořovicích. U příležitosti této oslavy nahlédněme krátce 
do její dávno minulé historie.
Spolek dobrovolných hasičů byl ve Tchořovicích založen roku 
1891. Byl jedním z prvních na Lnářsku a jeho blízkém okolí. I 
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tehdy bylo známo, že každý nový spolek aby mohl existovat, 
potřebuje k svému životu peníze. Proto nově ustanovený sbor 
požádal své příznivce a okolní obce o dobrovolné příspěvky, 
které jsou vykázány v první pokladní zprávě z roku 1891 tímto 
zápisem: „Příjem dobrovolných hasičů v Tchořovicích – po 
jedné zlatce darovali sboru Anna Drnková, Jan Suda, Václav 
Vokurka, Václav Jiřinec, Josef Kalista hajný, Josef Kapr, Fran-
tišek Augustin, Emanuel Jungr, Ignác Ladman, Vojtěch Novák, 
Václav Kalista, František Brož. Jeden zlatý a dvacet krejcarů 
dali: Jan Šolar ze Lnář, Karel Šimůnek ze Lnář, Ludvík Ledner 
ze Lnář, Karel a Eleonora Slezákovi dali dvě zlatky. Václav a 
Marie Janotových dali 10 zlatých, honební společenstvo vel-
kostatku 10 zlatých, od obce Tchořovice 5 zlatých. Ze sbírek 
obcí byl příjem následující: Lnáře 37 zlatých, 40 kr., Zahorčice 
5 zl. 35 kr., Řiště 3 zl. 10 kr., Kocelovice 20 zl., Hradiště 6 zl. 
a Tchořovice 26 zl. 70 kr.. Od pana barona Lilgenau ze Lnář 45 
zl., z věnečku a veřejného cvičení 28 zl. 13kr., od banky Slavie 
10 zl., příspěvek zdejších hasičů 2 zl. 80 kr., od c.k. České ban-
ky 15 zl., z dražby o posvícení 4 zl 66 kr. Celkem bylo získáno 
úctyhodných 349 zl. 84 kr.  Celkové náklady sboru činily 458 
zl. 61 kr.  Na vyrovnání schodku zapůjčil Václav Janota č. 24 
100 zl. na 5 % úrok. Tuto půjčku sbor během tří let beze zbytku 
vyrovnal“.
Prvním i zvolenými funkcionáři byli:
Jan Říský, předseda č. 14 
Václav Vokurka, místopředseda č. 10 
Václav Janota, velitel č. 24
Augustin Janota, jednatel č. 33
Jan Drnek, pokladník č. 12
Josef Voříšek, člen výboru č. 55
Augustin Krejčí, člen výboru č. 43
František Augustin, revize
Ignác Ladman, revize
Ve výdajových položkách z roku 1892 byly mimo běžné výdaje 
uvedeny i ty, které v současné době působí velmi zajímavě. Jed-
ná se o tyto položky: „…na mši svatou do kláštera 4. máje 1892 
50kr., knězi snídani a ministrantům 60 kr., za obraz sv. Floriána 
3 zl., opět na mši svatou 50 kr., na kytky ke mši do kláštera 3 zl. 
39 kr., za smuteční prapor 1 zl., za černé šerpy k pohřbům 1 zl. 
…“.
Dne 2. února 1893 jsou dodány z okresního úřadu v Blatné 
hasičskému sboru „Stanovy sboru dobrovolných hasičů v Tcho-
řovicích“, ve kterých se mimo jiné uvádí: „Účel sboru dobro-
volných hasičů jest spořádaným způsobem ochraňovati život a 
majetek občanů v pádu vypuknutí ohně, neb jiných živelných 
pohrom v kterékoli roční době. K dosažení cíle toho bude spo-
lek udržovati: pořádek po vojensku mezi svými členy, pravidel-
ně provozovati cvičení tělocvičná, hasičská se stroji i bez nich“.
V roce 1892 ke dni 10. ledna čítal sbor 25 členů činných, 22 při-
spívajících a 7 členů zakládajících. V tomto roce byly konány 
2 valné schůze, 2 výborové a 4 praktická cvičení. Krátce poté 
byla zakoupena první hasičská čtyřkolová ruční stříkačka za 
580 zl., která byla slavnostně svěcena 8. května 1892 páterem 
Bernardem Kunstarem, duchovním správcem pro zdejší obec. 
První skutečnou zkouškou hasičů byl požár 17. července 1904, 
který byl stříkačkou uhašen. 
Od samého počátku existence byl tento spolek velmi perspek-
tivní a pracovitý. Byl garantem celé řady kulturních i spole-
čenských akci v obci a ve velmi krátké době si získal vysokou 
prestiž. 
V roce 1904 byla zakoupena nová čtyřkolová hasičská stříkačka 
od firmy „Smekal“ za 1580 K a vysvěcena 1. července tohoto
roku. Následně na to byla v roce 1907 postavena dřevěná ha-
sičská kolna na stávajícím místě, kterou nechal svým nákladem 
zbudovat baron Karel Lingenau ze Lnář. Kde do této doby bylo 
„hasičské náčiní“ uskladněno, není známo.
V roce 1913 byl sbor pozván na oslavu stříbrné svatby barona 
z Lilgenau do lnářského zámku. Slavnost, která se započala v 
9 hod dopoledne mší svatou v zámecké kapli, se zúčastnilo 10 
členů sboru v parádním stejnokroji. Následovalo slavnostní 
pohoštění v zámeckých prostorách. Na 4. listopadu téhož roku 
připadl svátek paní baronky, která též pozvala zdejší sbor do 
zámku. Kolik členů se zúčastnilo, není však známo.
20. prosince 1913 se uskutečnil první hasičský věneček, na kte-

rém bylo vstupné stanoveno diferencovaně takto: pán 1.20 K, 
dáma 60 krejcarů.
Dne 13. ledna 1916 bylo na schůzi sboru jednohlasně odsouhla-
seno, aby zdejší hasičský sbor zaslal „ Jeho Veličenstvu císaři 
a králi Františku Josefovi I. pozdravný projev věrné oddanosti, 
který byl odeslán prostřednictvím Císařského a královského 
okresního hejtmanství v Blatné. 
Přelomovým rokem je rok 1924, kdy byl při sboru dobrovol-
ných hasičů zřízen ženský oddíl, do kterého vstoupilo ihned 10 
mladých dívek. A tak tímto dnem skončila privilegovaná pří-
tomnost mužů hasičského sboru ve Tchořovicích.
Ing. Karel Krejčí (pokračování příště)

Malí hasiči SDH Tchořovice v Česticích

SDH a Obec Tchořovice Vás srdečně zvou na

120. výročí založení 
SDH Tchořovice

2. července 2011 na hřišti SDH

 10.30 h sraz na hřišti SDH u Hořejšího rybníka
 11.00 h pochod k pomníku padlým
 12.00 h zahájení výročí, proslovy a ocenění 
                         členů SDH
 12.45 h představení znaku Obce Tchořovice
 13.00 h start soutěže hasičských družstev

Po skončení soutěže vyhlášení, 
výsledky a předání cen.

Od 19.00h taneční zábava 
se skupinou ANČA BAND
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UZENICE
120 let SDH Uzenice
Na sobotu 9. července 2011 připravuje Sbor dobrovolných hasi-
čů Uzenice oslavu 120 let založení sboru spojenou se setkáním 
rodáků. Ve 12 h se očekává příjezd sborů. Ve 13 h bude oficiální
program oslavy zahájen proslovy. Pak bude následovat slav-
nostní pochod s položením věnců k pomníku padlých v 1. sv. 
válce a k pomníku T. G. Masaryka. Ve 14.30 h bude zahájena 
hasičská soutěž O pohár obce Uzenice. Soutěžit se bude ve 
třech kategoriích (ženy, muži, veteráni). Slavnostní den zakon-
čí volná zábava na přírodním parketu. Od 20 h bude k tanci 
a poslechu hrát K-BAND. Během oslav bude představen nový 
prapor sboru. Všichni příznivci hasičského sportu a přátelé obce 
Uzenice jsou srdečně zváni.
Na sobotu 11. června 2011 je v Uzenicích připravován dětský 
den. Od 15 hodin budou probíhat na hřišti soutěže pro děti, po-
tom se budou opékat špekáčky na ohni.
 Ing. Dagmar Malečková, starostka obce

ZÁBOŘÍ
Jarní úklid obce
Dne 16.4.2011 proběhl v naší obci tradiční jarní úklid. Počasí 
nám přálo, a tak se sešlo celkem 25 brigádníků se snahou zkráš-
lit své okolí. Letošní úklid byl náročný, neboť dlouhá zima na-
páchala hodně škod. Kromě brigádníků nám též velmi pomohla 
technika, za což děkujeme. Po úklidu následovalo malé pohoš-
tění od pana starosty. Jsme rádi, že naši občané mají snahu a 
zapojují se do různých činností při zvelebování obce. Vždyť 
prostředí, ve kterém žijeme, je naší vizitkou. V měsíci květnu 
bude následovat umístění květinové výzdoby v obci. Všem zú-
častněným velmi děkujeme!
 Za Obec Záboří Ing. Jakub Founě, místostarosta

Čarodějnická škola v Záboří
30. dubna se na zábořské návsi slétly čarodějnice. Jejich  jedi-
ným cílem bylo zapsat do své školy co nejvíce dětí, čarodějnic-
kých učňů, vzdělat je ve svém řemesle a přes noc je proměnit na 
malé čarodějnice a čaroděje. A jak probíhala výchova a vzdělání 
v tomto oboru? Nejprve si všechny děti vyzvedly čarodějnické 
vysvědčení, dostaly veledůležité pokyny od nezkušenější ča-
rodějky a poté musely projít všemi předměty, za které dostaly 
od dalších profesorek čarodějek známky. Každý capart, ba i 
některý z dospělých, si zajezdil slalom na koštěti, míchal vy-
nikající lektvar, opravoval perníkovou střechu chaloupky staré 
ježibaby, trefoval se kostmi do papírové čarodějnice Elvíry, 
přeskakoval ohýnek, házel dřívka do ohně, hledal v pokladu 
žabí sliz, muchomůrku a jiné čarodějnické pomůcky. Nakonec 
každý nastávající čarodějnický učeň zúročil svůj výtvarný talent 
a vypodobnil nejkrásnější čarodějnici, jakou kdy spatřil. Svým 
podpisem se dostal na seznam zkušených čarodějnických učňů 

a za odměnu si opekl páreček, zapálil lampion, prošel se s ním 
k rybníku a pozoroval pálící se čarodějnice. A co se stalo s ča-
rodějnicemi po odchodu unavených dětí do postýlek? Některé 
hlídali společně májku, postavenou silnými zábořskými chlapy, 
do brzkých ranních hodin a jiné odlétli do svých pohádkových 
domovů.

 

Text  Radka Flašková, foto  Jaroslav Vorba
Čarodějnickou školu i stavění májky v Záboří zajistili 
a pořádali především aktivní členové SDH za podpory obce.

Tělovýchovná jednota ZD Záboří
Kalendářní rok 2010 se stal již před několika týdny minulostí, 
ale členové TJ ZD Záboří ho shrnuli teprve koncem března na 
valné hromadě v Čečelovicích. Záboří sice není velká obec, 
ale členská základna místní TJ čítá počet blížící se polovině 
všech obyvatel. Sportovci se sdružují v 7 oddílech, čtyři z nich 
se pravidelně zúčastňují soutěžních klání.Hokejisté, kteří píší 
nejdelší historii TJ, obsadili v Šumavské hokejové lize 5. místo, 
čtvrtá příčka patřila v okresním přeboru stolním tenistům. Stej-
nou soutěž hrají i volejbalové týmy, ženy skončily na slušném 
6. místě, muži se radovali z bronzové medaile. Do KP V se při-
hlásili letos tenisté, kterým jen těsně unikl postup do vyšší třídy. 
Zapomenout nelze ani na úspěchy Ing. Josefa Slavíka, který se 
v loňském roce stal mistrem Rakouska tenisových družstev v 
kategorii veteránů. Aktivní jsou rovněž fotbalisté a turisté, kteří 
připravili pro příznivce svých sportů několik akcí. Závěrečná 
zmínka patří ženám v oddílu ZRTV, s jejichž činností se mohli 
seznámit členové TJ při samotné výroční schůzi, kde předsta-
vily své sportovně – taneční vystoupení, za které si vysloužily 
oprávněný aplaus.
Ale nejenom sportem živ je člověk, a tak sportovci nelenili a 
pro své spoluobčany uspořádali několik tanečních zábav, spor-
tovní ples a podíleli se i na akcích pořádaných pro místní mlá-
dež. Věříme, že se i s Vámi setkáme při nějakém sportovním 
klání.  M.G.

Hody, hody, doprovody...aneb udržování 
velikonočních tradic v Záboří 
Jedenáct koledníčků 
se po ránu na Bílou 
sobotu 23. dubna 
2011 vypravilo po 
vsi, aby dostali ně-
jakou tu výslužku 
za jejich předchozí 
„křístání“, kterým 
nahrazovaly kostelní 
zvony odlétnuvší do 
Říma - tedy i těch 
zábořských z kostela 
sv. Petra a Pavla. Ve-
likonoční počasí se tentokrát opravdu vydařilo a jak vidno dle 
obsahu košíků na fotografii - vydařila se nepochybně i samotná
koleda ...
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Vítání občánků v Záboří
V sobotu 7. května 2011 se konalo na Obecním úřadě v Záboří vítání nových občánků. 
Do obce byly přivítány děti narozené v období od října 2009 do února 2011. S tak jsme 
vítali celkem 6 dětí: Jakuba Kružliaka, Viléma Tomka, Gabrielu Kotmelovou, Jiřího 
Balka, Terezu Dumskou a Hanu Annemarii Herzigovou.
Po přivítání rodičů s maličkými a celého zástupu babiček, dědečků, tetiček a strýčků 
následovalo půvabné vystoupení dětí z naší mateřské školy. Děti s nadšením předvedly 
všechno, co se k této příležitosti naučily a vysloužily si velký potlesk přítomných a 
sladkou odměnu. Následoval projev starosty obce pana Ing. Václava Kurze, ve kterém 

popřál rodičům hodně 
zdraví, pevných nervů 
a úspěchů při výchově 
dětí a těm maličkým 
šťastný život bez zby-
tečných překážek. Ro-
diče se podepsali do 
pamětní knihy obce, 
děti byly vyfoceny v 
kolébce i mimo ni, starosta s místostarostou předali ma-
minkám květiny a dárek. Od obecního úřadu dostal každý 
malý občánek nově založený účet se základním vkladem 
dva tisíce korun.
Co dodat? Snad jen to, aby nejen ti naši, ale všichni malí 
občánci prožívali krásné bezstarostné dětství v láskyplné 
náruči svých rodičů. Jaroslava Vodičková, Záboří

Jakub Kružliak s maminkou Simonou

Gabriela Kotmelová s rodiči (na fotografii vlevo)

Jiří Balek Hana Annemarie Herzigová s maminkou Jaroslavou

Vilém Tomek s tatínkem Jaroslavem Terezka Dumská se sestřičkou Verunkou a maminkou Danou
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ŠLECHTICKÉ RODY – BYŠIČTÍ Z BYŠIC
Český šlechtický rod, pocházející z Byšic u Mělníka, užíval v erbu dělený štít, jehož spodní polovina byla černo 
– stříbrně čtvrcena, horní pak vyplňoval rostoucí černý pes, který se opakoval i v klenotu.
Na Blatensku zakotvil rod prostřednictvím tří z pěti synů Jana 
z Byšic († po 1497) a Kateřiny z Liběchova. Prvním byl Adam, 
který pracoval ve službách Zdeňka Lva z Rožmitálu a Blatné 
jako purkrabí jeho pražského paláce (1530–1532) a v Horách 
Matky Boží u Sušice (1532–1535). Nejspíše byl dobře obe-
známen s finanční situací rodiny pána z Rožmitálu a využil ji
ve svůj prospěch, když roku 1551 koupil od věřitelů Zdeňkova 
syna Adama Lva větší část Lnářského Malkova, k níž pak roku 
1553 získal od svého souseda Jana Záborského z Brloha na 
Kadově ještě zbývající dvě seské usedlosti a podíly na rybnících 
Velká a Malá Kuš. Současně držel i zboží v Kozlově u Horaž-
ďovic. Ve Lnářském Malkově dal nejspíše postavit novou tvrz, 
nebo obnovit starší nevyužívané sídlo, avšak již roku 1559 sta-
tek prodal Kryštofovi Chrástskému z Chrástu. Adamovo potom-
stvo se pak na Blatensku již neobjevuje.
Stejně jako získal Adam od zadlužených pánů z Rožmitálu 
Lnářský Malkov, přišel asi jeho bratr Šebestián ke Skaličanům. 
Připomínán je zde v letech 1553–1562. Z manželství s Annou 
Přechovou z Čestic zřejmě nezanechal dědice. 
Poněkud hlubší kořeny zapustilo v regionu potomstvo dalšího 
z bratří Jiříka, který se před rokem 1539 výhodně oženil s Žofií
Koupskou z Břízy, dědičkou Koupě, Hostišovic a Záluží (pustá 
ves u Bělčic), s níž měl syny Jana Roholína a Jindřicha neboli 
Hendrycha. Roku 1546 nebyl již  mezi živými a vdova Žofie
se podruhé provdala za Václava Běšína z Běšin na Bělčicích. 
Roku 1552 učinila poslední pořízení, kterým odkázala veškerý 
svůj majetek synům z obojího manželství, tj. Janu Roholínovi 
a Hendrychovi Byšickým a Jindřichu Běšínovi. Zemřela roku 
1567 a byla pochována v bělčickém kostele. Hned následujícího 
roku se dědicové rozdělili tak, že bratři Byšičtí převzali Koupi s 
Hostišovicemi a Záluží připadlo Jindřichu Běšínovi. Protože Jan 
Roholín byl „na rozumu nedostatečný“ spravoval rodinný maje-
tek Hendrych Byšický, a to až do své smrti roku 1590. I on byl 
pochován v Bělčicích, jeho náhrobník se však zde nedochoval 
a známe ho jenom z reprodukce genealoga Wunschwitze, který 
kostel navštívil počátkem 18. století.
Manželkou Hendrychovou byla Johanka, sestra Smila Běšína 
z Běšin, který seděl po roce 1597 na Bělčicích. Z manželství 
vzešli synové Jan Jiří, Vladislav, Václav a Karel; z dcer známe 
Annu, manželku Jana Karla Rittera z Grossotynku, jejíž sestrou 
snad byla Alena (Helena), provdaná za Zdeňka Čejku z Olbra-
movic na Malé Turné. Do stejné generace zřejmě náležely i 
Žofie, Magdalena a Barbora Byšické, které se všechny zdržo-
valy v Blatné. Žofie, provdaná Lesková, zde roku 1628 koupila
dům, který záhy postoupila své dceři Marii Štefance, manželce 
řezníka Matěje Sršky. Magdalena zůstala zřejmě neprovdána 
a roku 1612 koupila v Blatné od Jana Řepického ze Sudoměře 

dům s chalupou a pozem-
ky u pivovaru. Barbora 
byla druhou manželkou 
Martina Pelhřimovského, 
který se ve městě zakou-
pil roku 1612. Sňatky 
příslušnic urozených 
rodů s nešlechtici nebyly 
v této době neobvyklé, 
zejména v rodinách méně 
zámožných, pokud měly 
větší množství dcer.
Synové Hendrycha By-
šického se o rodinný 
majetek podělili tak, že 
Jan Jiří s Vladislavem 
převzali Koupi a Václav 
s Karlem nejspíše získali 
každý po polovině Hosti-
šovic. Jan Jiří brzy prodal 
svůj podíl Vladislavovi, který pak držel celý statek Koupi, za 
který roku 1603 přiznával ke zdanění 12 poddaných hospodářů. 
Na Hostišovicích vládl v tu dobu pouze Václav, který zde měl 6 
osedlých.
Václav a Karel Byšičtí se i přes své katolické vyznání přidali 
ke stavovskému povstání proti Habsburkům, nicméně oba byli 
osvobozeni od trestů, Karel konkrétně pro svou nezámožnost.
Majetkové a genealogické poměry rodiny v pobělohorském 
období ilustrují údaje z roku 1628, kdy na Prácheňsku pracovala 
reformační komise, zjišťující konfesijní orientaci šlechty i pod-
daných. V jejím protokolu jsou zmiňováni Václav, Karel a Anna 
Byšičtí, kteří měli dohlédnout na své poddané, aby pod hrozbou 
ztráty majetku a nucené emigrace odstoupili do roku 1629 od 
nekatolických vyznání. Václav hospodařil nyní na Koupi, kam 
se nejspíše odstěhoval po smrti bratra Vladislava. Ve vsi bydlela 
i jeho sestra Anna s manželem Janem Karlem Ritterem. Nao-
pak Hostišovice držel Karel s manželkou Apollonií Čejkovou z 
Olbramovic. Záhy však zemřel a Hostišovice byly zase spojeny 
s Koupí v rukách posledního z bratří Václava. Oba statky však 
byly zadluženy, a proto když Václav krátce před rokem 1636 
zemřel, koupila je vdova Anna Hozlauerová z Hozlau, poručni-
ce nezletilých sirotků, aby s nimi mohla volně disponovat. Roku 
1646 pak přikročila k jejich prodeji. Koupi prodala Přibíku 
Jeníškovi z Újezda na Březnici a Hostišovice Adamovi Hynkovi 
Vrabskému Tluksovi z Vrabí na Drahenicích. Od této doby pak 
již Byšičtí na Blatensku ani v jeho těsném sousedství žádné stat-
ky nevlastnili. Mgr. Vladimír Červenka

Šlechtické rody - Pečeť Adama 
Byšického z Byšic z roku 1569. 
Kresba autor článku.

 Sobota 21. – neděle 22. května 
– Skaličany 
600 LET OBCE SKALIČANY
- po oba dva dny bude probíhat kulturní pro-
gram / odhalení pamětního kamene, koncerty, 
výstava fotografií,…/ – bližší informace na 
plakátech
 Středa 25. května – sál ZUŠ 10,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ
- pro školy
 Čtvrtek 26. května – sál ZUŠ 17,00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ
- pro veřejnost
 Sobota 28. května – pod sokolovnou 
16,00 hod.
20 LET  ANČA BANDU
- vystoupení současných a bývalých členů 
skupiny ANČA  BAND a hostujících kapel 
/Zvlášňý škola, Batole, …/

 Zájezdové představení:
Sobota 14. května – Hudební divadlo Karlín
PRODUCENTI. Obsazeno
 Městské muzeum 
JAN TRAMPOTA - obrazy
Vernisáž výstavy 3. května od 17,00 hod.
Výstava potrvá do 10. 7. 2011 
Otevřeno denně mimo pondělí   9 – 12,  
13 – 16 hod.
 Městské muzeum
PŘÍRODA  BLATENSKA 
Když neživé, ožívá
Výstava potrvá do 30. června 2011
Otevřeno denně mimo pondělí  9 – 12,  
13 – 16 hod.
 Sobota 21. května – letní stadion 
9,45 hod. a zimní stadion 14,00 hod.
MISTROVSTVÍ V 
MAŽORETKOVÉM SPORTU 

Semifinále POM-POMS
Pořádá TJ Sokol Blatná spolu s Městem 
Blatná
 Sobota 21. května – tělocvična 
SOŠ Blatná 10,00 hod.
CELOREPUBLIKOVÝ TURNAJ 
V JUDU
Pořádá TJ Sokol Blatná a DDM Blatná
 Neděle 22. května – u nádraží 
/restaurace Jubileum/
MEMORIÁL CH. BATTAGLII 
o pohár starosty města
7. ročník
Prezentace: 8 – 9,15 hod.
Start: 9,30 hod.
V doprovodném programu vystoupí od 
9,00 – 9,30 hod. Blatenské mažoretky

KULTURA V BLATNÉ
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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

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.

UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA 
časopisu Blatensko SOBě 
JE 6. ČERVENCE 2011.

Své náměty, příspěvky, připomín-
ky a žádosti o inzerci zasílejte na 

e-mail: listy@blatensko.cz

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: 
Vybráno z nabídky: Byty 3+1, 2+1 – 
Blatná, Vrbno, Lnáře, chata – Lažánky, 
penzion s restaurací – Blatná, nový RD – Sedlice, RD 
po rek. - Lnáře, Blatná, Bezdědovice, Bělčice, Závišín, 
Újezd u Chan., chalupy – Chloumek u Kasej., Pozdyně, 
Metly, Slivonice, Černívsko,  
domek – Kasejovice, pozemky na RD – Lnáře, 
Blatná, Bezdědovice, výrobní areál Mirovice, dům 
s obchodem - Kasejovice. Penzion – Kubova Huť, 
pronájem neb. prostor v Blatné. 
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz . SLEVY!
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i 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!
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V roce 1945 mi bylo 5,5 roku. Bydleli jsme v Lažanech č. 25 
přes 24 roků. Tatínek byl rybář, později baštýř a přes 17 let 
sádecký na sádkách v Rojicích. Maminka pomáhala na velko-
statku u Polánků. Později jako ošetřovatelka chovných kachen 
u SR Blatná. Pamatuji se, že po 20. dubnu 1945 večer kolem 
22. hodiny byl velký rachot povozů tažených koňmi a krytými 
plachtou po vsi. Bouchali u nás na okno Němci. Tatínek šel ven, 
Němci měli mapy a chtěli ukázat nejhlubší les Hradec a Sosno-
vec. Tatínek s nimi musel jít až na konec vsi a cestu jim ukázat. 
Měli jsme velký strach, že se tatínek již nevrátí. 
Za války muselo být všude na oknech zatemnění. Svítilo se 
petrolejkami a loučemi. Koncem dubna německé rodiny s na-
loženými vozy táhly zpět přes ves. Na návsi byli odzbrojováni 
sousedem Běhavým, Krkounem, Šišpelou, Majerem, Vaněčkem, 
Divišem, Buchleitnerem, Jestřábem, Motykou a Myslíkem. 
Měli pouze pár loveckých pušek. Posléze němci odjeli neznámo 
kam. Tatínek nám večer říkal: „Dívejte se na les Hradec tam, 
kde stojí rozhledna!“ Blikalo tam světýlko jako hvězda nad le-
sem. Druhý den večer byl slyšet hukot letadla, které zásobovalo 
partyzány. To se opakovalo ještě další dva dny. Až po letech se 
našly kryty již zničené stářím dle vyprávění Stanislava Sedláčka 
a sám jsem se do takového krytu po čase propadl na stráni pod 
rozhlednou při trhání malin. 
Později nám hajný Buchleitner vyprávěl, že koncem dubna ko-
lem půlnoci na lesní hájence zvané Chrašťovická, bylo slyšet 
bušení na okno. Uviděl skupinu po zuby ozbrojených němců 
v počtu nejméně 10-ti osob. Požadovali jídlo a pití na cestu a 
zároveň se ptali, jak daleko jsou Američané. Bylo nám naříze-
no, aby alespoň jednu hodinu po jejich odchodu neopouštěli 
hájovnu, jinak vyvraždí celou rodinu. Sám hajný se v lese ni-
kdy nebál, ale této noci nikdo z rodiny domov neopustil. Ráno 
5.5.1945 mě otec posadil na rám pánského kola a vyrazili jsme 
cestou přes Milčice do Záboří pro porodní bábu. Asi v půlce 
cesty, nedaleko rybníka Chvalov, nás zastavila a kontrolovala 
americká hlídka. Tatínek, který neuměl anglicky, musel posun-
ky objasnit účel naší cesty. Propustili nás, o několik kilometrů 
dál vedla demarkační čára. Při zpáteční cestě nám již americká 
hlídka salutovala. 
V Lažanech u školy nás sousedé informovali, že máme holčič-
ku. Také před obecní školou stál americký džíp a američtí vo-
jáci. Ve škole sídlil provizorní štáb. Jeden z vojáků měl s sebou 
živou želvu, na důkaz toho, že se jí nic nestane, ji přejel autem. 
I na návsi byli američtí vojáci, ale tito seděli na koních. U ryb-
níka Žděný, nedaleko hospody u Bosáků, byly u zámecké cesty 
1,5 metrů vysoké lesní smrčky. Američtí vojáci neodolali a tyto 
stromky na koních přeskakovali. 
Druhý den jsem byl svědkem toho, jak Američané nasedli do 
džípu plně ozbrojeni a ujížděli za ves přes most rybníka Kořen-
ský k lesu Březovec. Vojáci na koních ujížděli přes ves zvanou 
Na sádkách. Po chvíli přivezla americká hlídka německou rodi-
nu i s dětmi již odzbrojenou. Z jejich očí sršela nenávist a zlost. 
Od našich osvobozenců jsme dostávali žvýkačky, čokoládu a 
kakao. Ještě před odjezdem si mou malou sestru spojenci vyfo-
tily, aby měli památku na dítě, které přišlo na svět v okamžiku 
osvobození jejího domova. Protože elektrická energie byla 
zavedena až v roce 1955, musel tatínek poslouchat rádio, jehož 

zdrojem bylo 32 plochých baterií. Dodnes slyším úpěnlivé volá-
ní hlasatele čs. Rozhlasu: „Přijďte Praze na pomoc, Němci vraž-
dí vaše spoluobčany, zuří velký boj o československý rozhlas. 
Němci ženou vaše ženy a děti před tanky proti barikádám!“ 
8.5. jsme postavili na návsi slavobránu z chvojí, která byla 
barevně opentlena. Přijel americký důstojník v džípu. Všechny 
přítomné zdravil. Dodnes před sebou vidím dlouhou kmitající 
anténu od vysílačky. Auto projelo přes náves směrem k Doub-
ravici a s ním i celý štáb sídlící ve škole. 8.5.1945 byl nazván 
dnem osvobození. Skutečně pro nás obyčejné lidi, to byl jeden z 
nejhezčích dnů života. Vše následné ještě umocňoval pocit svo-
body a krásné květenství právě kvetoucích šeříků a rozkvetlých 
zahrad. Jako by sama příroda s námi slavila tento nezapomenu-
telný den. 
Po válce byla nabídnuta pomoc dětem narozených mezi 1. – 10. 
květnem. Moji rodiče nic nehlásili, sami si později koupili 
knihu „Srdce Prahy v plamenech“, která byla plná fotografií z
bojů o osvobození Prahy. Kniha putovala po celé vsi, ale zpát-
ky se už nikdy nevrátila. Pamatuji se, že v této době byl v obci 
obecný chudobinec, lidově zvaný pastouška. Byl to malý dům, 
se dvěma místnůstkami. V jedné místnosti žila paní Vránová a 
po válce se vrátil válečný invalida Vokroj, který byl ubytován 
v druhé místnosti. Společně chodili po vsi, kde je živila každý 
den jiná rodina. Pro kontrolu s sebou nosili sešit v němž byli 
prováděny zápisy. O několik let později paní Vránová zemřela a 
na náklady obce byla pohřbena v Záboří. 
V Lažanech byla obecná škola dvoutřídní. Učil tam řídící Gra-
nát, učitel Cvach a na kole dojížděla z Blatné každý den slečna 
Havlátová. Byla to dobrá a laskavá žena, starší blateňáci jí urči-
tě znali. Na náboženství do Lažan dojížděl na malém motocyklu 
pan farář ze Záboří. Do měšťanské školy jsme docházeli do 
Sedlice přes les. V zimě jsme se střídali v prošlapávání cesty, 
protože tenkrát bývalo vždy velké množství sněhu. Vzpomínám 
na učitele Farku, manžele Šiškovi, z Blatné dojížděl pan učitel 
Zajíček a jeho žena. Také tam vyučovala slečna Jirásková a pan 
profesor František Machovec z Blatné. 
Vzpomínám na dobré sousedy z Lažan, jakými byla rodina 
mlynáře Polánky, Pýchovi, Šourkovi, Bosákovi, Klasovi, Ple-
chatých, Mašků, Koubků, Březnických, Šmatů, Hodinů, Ryndů, 
Komrsků a Káchů. Všichni zde jmenovaní jsou již po smrti, ale 
žijí jejich děti a vnoučata. Toto je jejich poslední pocta a vzpo-
mínka na poslední dny 2. světové války a počátek osvobození.                        
 František Jestřáb, Tyršova, Blatná

Ing. Miroslav Stárek

MÉ VZPOMÍNKY NA KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A ZAČÁTEK OSVOBOZENÍ

BRHLÍK (2)
Stromy brhlík miluje
Na kůře si libuje
Stále on ji prohlíží
Do skulin v ní nahlíží
Ve šplhání nezná meze
Hlavou dolů také leze.

BRKOSLAV
Chocholkou se honosí
K nám jen v zimě zabrousí
Skoro každou hodinu
dopřává si hostinu
na jablíčkách pochutná si
jeho šat je plný krásy.

DATEL
Čepička mu pěkně sluší
Do stromů on pořád buší
Hledá na nich larvy
Sněhobílé barvy
Vůbec není líný
Zobák má moc silný
Vytesá jím dutinu
Pro svou datlí rodinu.

DUDEK
Dudek s pěknou chocholkou
nevolá nám za školkou
on si dudá mimo města
tam, kde vede jedna cesta
Někdy sedá na dubu
družce zpívá „dududu“.

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE 
 Kompletní zpěv. aparaturu 
pro malou rock. kapelu / ne 
metal/ - hospody, kluby do 80 
lidí, vč. mikrofonů, kabelů / bez 
mikrof. stojánků. 2+2 bedny 
+ rack / mix. EQ 2x15, konc. 
zesilovač. 75% sleva = nyní! 
10.000 Kč. Telefon: 383 491 
007, e-mail: odyssea@volny.cz
 Pronajmu byt 3+1 
v Blatné. Informace na 
telefonu 602 123 656
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Začátkem roku 2011 proběhlo bez zájmu médií schválení strategie pro-
tidrogové politiky ČR na příští dva roky. Jejím hlavním cílem je snížit 
míru experimentálního a příležitostného užívání drog mezi mladými 
lidmi, snížit rizika spojená s užíváním drog, snížit dostupnost drog. Co 
si ale pod tím konkrétně představit zřejmě tuší málokdo. 
Rádi bychom vám tedy na příkladu klienta Kontaktního centra Prevent 
(www.os-prevent.cz) ukázali, jak tato zařízení pomáhají naplňovat 
vládou ČR schválenou protidrogovou strategii na poli snižování rizik 
spojených s užíváním drog. 
Pan F. je 27ti letý muž s pestrou minulostí. Drogy bere dvanáct let, za-
čínal jako většina ostatních – alkoholem a cigaretami. Během studia na 
střední škole začal přidávat snadno dostupnou marihuanu, díky které 
se dostal do kontaktu s dealery dalších společensky více nebezpeč-
ných drog (pervitin, heroin atp.). Zhruba v 17ti začal injekčně užívat 
pervitin, během následujících let ale stihl vyzkoušet řadu dalších nele-
gálních drog. V současné době nejvíce užívá heroin nebo jeho uměle 
vyrobenou náhražku (Subutex), vše užívá injekčně. Drogy se postupně 
dostávaly na první místo v žebříčku jeho životních hodnot. V současné 
době splňuje kritéria člověka závislého na drogách. V důsledku užívání 
drog postupně nedostudoval, nepracuje, rodiče jej vyhodili z bytu na 
ulici, páchá trestnou činnost, neplatí zdravotní ani sociální pojištění, 
má dluhy v řádu sta tisíců, nemá vlastní doklady, nepobírá žádnou z 
dávek sociálního zabezpečení, není registrován na úřadu práce, v nepo-
slední řadě se mu zhoršuje zdravotní i psychický stav, zhruba jednou za 
čtvrt roku vyhledává akutní lékařskou pomoc. Za trestnou činnost má 
vyměřen trest obecně prospěšných prací, který zatím nevykonává. Díky 
tlaku rodičů vyzkoušel 2x pobytovou léčbu v psychiatrické léčebně a 
terapeutické komunitě, ani jednou však léčbu nedokončil a na vlastní 
žádost z léčby odešel. Sám zatím nemá potřebu svou situaci týkající se 
užívání drog měnit. Zároveň nemá přílišnou důvěru v žádné instituce. 
Co s takovou situací nyní dělat?
Uvádíme několik variant, se kterými se opakovaně  ve společnosti 
setkáváme, jako s nejlepšími možnostmi řešení… Není to ale ve sku-
tečnosti tak jednoduché, jak se na první pohled zdá:
Varianta 1: Zastřelit nebo jinak fyzicky zlikvidovat, aby dále nepara-
zitoval v naší společnosti.
Radikální populistické řešení, které ale nemá nic společného s realitou 
– v běžném životě toto řešení nelze legálně zrealizovat a situaci nijak 
neřeší.
Varianta 2: Nechat takového člověka svému osudu, může si za to 
přece sám, tak proč mu ještě pomáhat?
Logické, ale pro společnost v důsledku velmi drahé řešení. Pan F. 
pravděpodobně bude dál pokračovat v rizikovém způsobu života – v 
důsledku nás všechny bude jeho chování stát daleko více prostředků, 
než je nutné (trestná činnost, zdravotní komplikace atd.).
Varianta 3: Zavřít ho, až zčerná – nejlépe do vězení nebo alespoň do 
léčebny.

Opět logický 
argument, bo-
hužel obtížně 
realizovatelný. 
Panu F. uvěz-
nění skutečně 
hrozí, pokud ne-
odpracuje  trest 
obecně prospěš-
ných prací do 
stanovené lhůty 
jednoho roku. 
Má zatím ale 
dostatek času, 
takže může být 
v klidu. Za další 
trestnou činnost 
není dosud 
obviněn, v tuto 
chvíli ho nikdo 
násilně uvěznit 
nemůže. Nemá 
ani soudně 
nařízenou ústav-
ní léčbu, do 
léčebny ho proti 
jeho vůli nikdo 
nedostane. Pro 
společnost však 
ani toto řešení 

není finančně příliš výhodné. A vůbec neřeší
otázku, co s panem F. bude za zhruba 2 roky 
po návratu z výkonu trestu – myslíte, že pove-
de spořádaný život?
Varianta 4: Zmírnit důsledky jeho rizikového chování a společenských 
nákladů formou poskytování levných a pro klienta  zajímavých služeb.
Sice dlouhodobé, ale pragmatické řešení vycházející z předpokladu, že 
i takovýto člověk je schopen na sobě i společnosti páchat menší škody, 
než je nutné. K tomuto účelu pak také slouží kontaktní centra spolu s 
terénními programy.
Cílem těchto služeb je vyhledat a udržovat v kontaktu takto problémo-
vé uživatele drog, kteří v současné době nechtějí měnit svůj dosavadní 
způsob života. Následně pak u nich snižovat rizika spojená s užíváním 
drog a drogovou problematikou tak, aby nás všechny řešení této pro-
blematické oblasti stálo co nejmenší finanční prostředky. Služby nabí-
zet do doby, než klient dospěje do fáze, kdy bude chtít svůj život změ-
nit společensky přijatelným způsobem – ideálně abstinovat od drog.
Cíl služeb směřuje k:
* minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním 
drog na straně uživatelů těchto látek 
* ochraně většinové společnosti („neuživatelů drog“) před negativními 
dopady souvisejícími s užívání návykových látek 
* celkovému zmírnění zdravotně sociálních dopadů souvisejících s 
drogovou problematikou
K naplnění tohoto cíle nabízíme klientům širokou paletu služeb. Hlavní 
nabídka služeb je soustředěna hlavně na snižování rizik spojených s 
užíváním drog u nejrizikovější skupiny klientů - injekčních uživatelů 
drog. Našemu klientovi (panu F.) proto hlavně nabízíme:
- poradenství v oblasti Harm Reduction (zaměřené na snižování rizik 
spojených s užíváním drog tak, aby pan F. nenakazil sebe nebo někoho 
ze svého okolí některou z infekčních chorob, aby jeho tělo vydrželo v 
relativně zachovalém stavu do doby, než bude chtít svůj život změnit, 
aby nemusel zbytečně vyhledávat nákladnou lékařskou péči atp. )
- výměnný program pro uživatele drog sloužící jako prostředek kontak-
tu s touto rizikovou skupinou uživatelů drog (výměna injekčních stří-
kaček a jehel, poskytnutí dezinfekce, filtrů, injekční vody, kondomů,..)  
- díky této službě nás pan F. poprvé vyhledal…
- panu F. provádíme cca 2x ročně orientační test z kapilární krve („krev 
z prstu“)  na výskyt závažných infekčních onemocnění, kterými je jako 
injekční uživatel drog nejvíce ohrožen. Jedná se zejména o viry HIV 
(způsobující onemocnění AIDS), a žloutenek typu B, C - pokud testy 
vyjdou reaktivně, je odkázán do příslušných zdravotnických zařízení
- základní zdravotní ošetření ( panu F. byla tato služba poskytnuta 
mnohokrát za dobu užívání, byly mu ošetřeny menší rány po celém 
těle, při větších obtížích byl odkázán k lékaři)
- poradenství v oblasti užívání drog a závislostí pro uživatele i jejich 
sociální okolí - rodiče, příbuzní, známí…Matka pana F. nás kontakto-
vala při jeho prvním pokusu  o umístění do léčby, v rámci poradenství 
jí byly sděleny veškeré informace týkající se zneužívání návykových 
látek, byla s ní probrána jejich aktuální situace v rodině a poskytnuta 
podpora a ocenění za prováděné kroky, které si matka spolu se synem 
vytýčila
- zprostředkování detoxu a léčby drogových závislostí – také díky na-
šim intervencím pan F. nastoupil do první léčby s ukázkovou spoluprá-
cí a pozitivním doporučením z K-centra. Léčbu však nedokončil. Tento 
proces s ním opakujeme zhruba 1x / 2 roky – úspěchem je skutečnost, 
že se pokaždé prodlužuje délka pobytu klienta v léčebném prostředí, i 
když prozatím žádnou léčbu úspěšně nedokončil.
- sociální práce - v průběhu celé drog. kariéry pana F. mu bylo po-
skytováno poradenství a asistence při jednání s úřady, hledání práce, 
ubytování
Prostřednictvím služeb kontaktních center se například zabraňuje šíření 
nebezpečných infekčních onemocnění mezi klienty, ale i mezi drogami 
nezasaženou populací. Kontaktní centra také motivují klienty ke změně 
jejich rizikového chování včetně nástupu do léčebných zařízení a po-
dobně.
Varianta 5: Jiné, zázračné, funkční a definitivní řešení.
Bohužel takové řešení pro naši cílovou skupinu zatím nemáme.
Kontakt: 

Mgr. Daniel Randák, vedoucí zařízení 
KC Prevent Strakonice a Prachatice
Komenského 174, Strakonice, 386 01
Primátorská 76, Prachatice, 383 01
Tel.: 383 322 357      (ST); 388 310 147 (PT) M: 606515187
E-mail: randak@os-prevent.cz         www.os-prevent.cz
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